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Būsimųjų penktokų laukia rimtas išbandymas — 
teks skirtis su bendraklasiais?

Bendruomenių ir opozicijos 
pastangomis pajudėjo kelių remontai

Su naująja rajono valdžia ilgai diskutavę Barčių bendruomenės atstovai, rajono tarybos opozicijos palaikomi, 
pagaliau sulaukė gerų žinių — kelias per Barčius bus tvarkomas.
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SavaitėS komentaraS 
Per pirmus valdymo metus G. Nausėda ryškiu lyderiu netapo

Algimantas Mikelionis
Gegužės 26-ąją suėjo lygiai vie-
neri metai, kai laimėjęs antrąjį 
rinkimų turą prezidentu tapo 
G. Nausėda. Kiekvienas kan-
didatas, pretenduojantis tapti 
Lietuvos prezidentu, pasirenka 
rinkimų retoriką, kuria vadovau-
jasi rinkimų kampanijos metu. 
G. Nausėda savo rinkiminės 
kampanijos metu davė suprati, 
kad jis skirs ypatingą dėmesį 
tyliajai Lietuvai ir sieks tapti 
visuomenę telkiančia figūra.

„Visuomenės telkėjo vaidmens, 
to pažado, kuris buvo akcentuotas 
rinkiminės kampanijos metu, ne-
labai pavyksta įgyvendinti. Pre-
zidentas iš esmės netapo tuo, kuo 
bent jau žadėjo tapti. Mes galime 
kalbėti apie tai, kad visuomenė 
tikėjosi aktyvesnio prezidento, 
labiau savo nuomonę išsakančio 
prezidento, ypač krizės akivaiz-
doje. Turėjome ir vis dar turime 
beprecedentę krizę ir turbūt net ir 
šitomis aplinkybėmis prezidentui 
nepavyko tapti vienijančiu lyde-

riu. Prezidentas sąmoningai ar 
ne pasirinko labiau stebėtojo iš 
šalies vaidmenį, iššokant kartas 
nuo karto ir pabandant pakriti-
kuoti, pabarti ar išsakyti savo 
nuomonę“, – metus po rinkimų 
įvertino Vilniaus universiteto 
(VU) Komunikacijos fakulteto 
Medijų tyrimų laboratorijos va-
dovas, politinės komunikacijos 
specialistas dr. Andrius Šuminas. 
Prezidentas, praėjus metams po 
rinkimų, pasak dr. A. Šumino, 
netapo tuo politiniu veikėju, ku-
ris brėžia aiškius politinius tiks-
lus, kryptis, buria aplink save 
ir bando būti lyderiu sunkioje, 
neapibrėžtoje situacijoje.

Todėl visiškai nėra keista, 
kad žmonės nusivylė prezidento 
veikla. Visuomenė tikėjosi tel-
kiančio ir vienijančio lyderio, o 
prezidentas G. Nausėda tik kartas 
nuo karto bando imtis įvairių ini-
ciatyvų, išreikšti savo nuomonę 
ar ką nors griežčiau pabarti, bet 
iki tikro lyderio jam labai toli. 
Todėl visuomenė yra juo aiškiai 
nusivylusi ir net atrodo, kad visi 
ir telaukia, kada gi pagaliau pre-
zidentas kumščiu trinktels į stalą 
– nebūtinai tiesiogine prasme.

Prezidentui G. Nausėdai ne-
siseka pelnyti lyderio vaidmens 
ir bendraujant su valdančiaisiais 
„žaliaisiais valstiečiais“. Iš pra-

tos vietos net neieško. Pasirodo, 
noro būti nepanašiu į preziden-
tę D. Grybauskaitę nepakanka. 
Prezidentas G. Nausėda net yra 
ne kartą viešai deklaravęs, kad 
jam pavyzdys visą laiką buvo 

ir yra prezidentas V. Adamkus. 
Tačiau bent jau kol kas jo poli-
tinio elgesio ir bandymo imtis 
lyderystės negalima lyginti su 
sėkmingu ir aiškiu V. Adamkaus 
prezidentavimu.•

Adomo Žilinsko piešinys.

džių prezidentas su jais elgėsi 
geranoriškai ir lyg demonstravo, 
kad nori elgtis kitaip nei su jais 
elgėsi prezidentė D. Grybauskai-
tė. Bet juk valstiečiai supranta ir 
gerbia tik grubią jėgą ir preziden-
tą G. Nausėdą iš karto nustūmė 
į šalį. „Valdančioji koalicija, kai 
jai patogu, remia prezidentą ir jo 
pasiūlymus. Kai jiems nepatogu, 
jie to nedaro. Čia galime kalbėti 
apie susisiekimo ministro krizę, 
kai prezidento išsakytas nepasi-
tikėjimas valdančiajai koalicijai 
yra visiškai nesvarbus“, – paste-
bėjo dr. A. Šuminas. 

Iš vienos pusės, prezidentas 
aiškiai pirmauja visuomenės 
nuomonės tyrimo bendrovės 
„Vilmorus“ per pirmus savo 
valdymo metus rengtose ap-
klausose, iš kitos pusės, tikruoju 
lyderiu ir tautos vedliu jam tapti 
nepavyko. Žinoma, G. Nausėda 
yra inteligentiškas, intelektualus 
ir delikatus asmuo ir iš jo tikėtis 
itin didelio griežtumo ar stipraus 
spaudimo kieno nors atžvilgiu 
sunku.

Tad praėjus pirmiems prezi-
dentavimo metams galima teig-
ti, kad prezidentas G. Nausėda 
savo tikros ir aiškios vietos po-
litinėje arenoje taip ir nerado. 
Kartais net atrodydavo, kad jis 
pasiduoda kažkokiai inercijai ir 

„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." 

Bendruomenių ir opozicijos pastangomis pajudėjo kelių remontai
Su naująja rajono valdžia 
ilgai diskutavę Barčių ben-
druomenės atstovai, rajono 
tarybos opozicijos palaiko-
mi, pagaliau sulaukė gerų 
žinių – kelias per Barčius 
bus tvarkomas. Taip pat 
pajudėjo ir kitų rajono 
kelių remonto darbų finan-
savimas. 

Susisiekimo ministras pasirašė 
įsakymą, kuriuo Lazdijų rajono 
keliams su žvyro danga ir gatvėms 
suremontuoti papildomai paskir-
ta 681,5 tūkst.  eurų suma.

Pinigai skiriami šiems mūsų 
rajone esantiems keliams ir ga-
tvėms taisyti (remontuoti):

Ryto gatvei, esančiai Kailinių 
kaime, Veisiejų seniūnijoje, – 84 

Pernai remontui Pinigų nePrašė

Ankstesnioji Lazdijų rajono valdžia buvo suplanavusi kelio at-
karpos Teizininkai–Barčiai asfaltavimo darbus. Buvo parengtas 
techninis projektas. Naujajai valdžiai reikėjo paprašyti pinigų 
iš Vyriausybės, kad tuos darbus būtų galima pradėti. 

Tačiau naujoji valdžia, nepasitarusi su Barčių bendruomene, 
nusprendė, jog reikia šį projektą padėti į šalį, o imtis kelio, 
einančio per Barčių gyvenvietę, tvarkymo. Buvo paprašyta 
pinigų, tačiau namų darbai nebuvo atlikti. 

Tarybos narys, buvęs administracijos direktorius Gintautas 
Salatka teigė, jog jam kyla rimtų abejonių, ar bus įgyvendintas 
naujosios valdžios projektas. 

„Manau, jog nebus suspėta parengti kelio per Barčių gy-
venvietę projekto, todėl 2019 metais jis nebus įgyvendintas, 
o gauti pinigai gali nueiti „finansinių skylių“ lopymui. Jau 
aišku, kad nebus pradėtas ir kelio Teizininkai–Barčiai remon-
tas, nes jam pinigų naujoji valdžia sostinėje neprašė“, – sakė 
G. Salatka.   

Dėl to, kad Barčių gyventojai gali likti be kelių remonto, 
nerimavo 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. 

tūkst. Eur.
Lanko gatvei, esančiai Teizų 

kaime, Šventežerio seniūnijoje, 
– 70 tūkst. Eur.

Vietinės reikšmės keliui „Pri-
važiuojamasis kelias prie Barčių 
gamybinio centro nuo Valstybinės 
reikšmės rajoninio kelio Rūda–
Šventežeris–Teizai–Kavalčiu-
kai“, esančiam Šventežerio se-
niūnijoje, – 527, 5 tūkst. Eur.

Kelių ir gatvių remontas finan-
suojamas iš Ekonomikos skatini-
mo ir koronaviruso (COVID-19) 
plitimo sukeltų pasekmių mažini-
mo priemonių plano lėšų gyven-
vietėse esantiems ir gyvenvietes 
jungiantiems keliams (gatvėms) 
su žvyro danga asfaltuoti.

Taip pat pritarta, kad Lazdijų ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorė pasirašytų vietinės reikš-
mės kelio Nr. LZ0829 Krikštonys–
Žilvičiai kapitalinio remonto darbų 
pirkimo sutartį su viešųjų pirkimų 
konkursą pagal Lietuvos Respu-
blikos viešųjų pirkimų įstatymą 
laimėjusia įmone UAB „Parama“ 
už 203 470,80 Eur su PVM.

Dėl šio kelio kapitalinio remon-
to buvo sulaukta gausybės vietos 
ūkininkų ir gyventojų prašymų. 

 Iš viso kelių tvarkymo dar-
bams šiais metais yra skirta 2 
mln. 360,3 tūkst. Eur. Už juos 
bus išasfaltuota 10,53 km žvyr-
kelių ir atnaujinta asfalto dangų, 
suremontuoti  5,73 km kelių su 
žvyro danga.•
„Dzūkų žinių“ informacija



3Nr. 23 / 2020 06 04 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

DŽ redakcijos nuomonė
Jei garsusis A. Verygos 
įsakymas dėl 60 metų su-
laukusių žmonių nebūtų 
dėl visuomenės spaudimo 
atšauktas, dėl jo būtų 
diskriminuojami ne tik 
vyresnio amžiaus žmo-
nės. Jo grėsmingus pada-
rinius būtų pajutusi visa 
Lietuva – nuo Lazdijų iki 
Vilniaus.

Buvo planas – ketvirtadalį vals-
tybės piliečių uždaryti namie. 
Nebus COVID-19 rizikos grupės 
– nebus ir rizikos jiems. Tačiau 
koks būtų mūsų visų gyvenimas 
pagal A. Verygą, jei visuome-
nės spaudimas nebūtų privertęs 
pakeisti jo paties gegužės 11 d. 
įsakymo? Pagal tą grėsmingą 
įsakymą, darbdaviai privalėjo 
užtikrinti, kad sulaukę 60 metų 
amžiaus asmenys negalėtų dirbti 
ir turėti tam tikro kontakto su 
kitais asmenimis. Visuomenei 
ėmus reikšti nepasitenkinimą, 
šis įsakymas panaikintas. Ne-
bereikės ir prie durų į maitinimo 
įstaigas, knygynus ar muziejus 
kabinti žeminančių lentelių, kad 
senjorai ten nelaukiami.

Žurnalistės Aušros Lėkos nuo-
mone, A. Veryga akivaizdžiai 
parodė nelabai įsivaizduojantis 
tokių savo sprendimų galimo 
poveikio kai kurioms viešojo 
gyvenimo sritims, jau nekalbant 
apie žymios dalies visuomenės 
savijautą.

Pažiūrėkim, kiek Lietuvos 
žmonių A. Veryga norėjo už-
daryti namuose. Statistikos 
departamento duomenimis, tai 
beveik ketvirtadalis visų Lie-
tuvos gyventojų – 679,6 tūkst. 
Iš jų 196,7 tūkst. – 60–64 metų, 
vadinasi, dar nepensinio am-
žiaus. Nemažai žmonių dirba 
ir jo sulaukę – ne tik jiems reikia 
darbo, kad tiesiog pragyventų, 
bet ir visuomenei jų reikia, nes 
kai kuriose viešojo gyvenimo 
srityse vyresnio amžiaus dar-
buotojai sudaro žymią dalį.

Jei pagal A. Verygos įsakymą 
visi, sulaukę 60-mečio, liktų na-
mie, padaugėtų asmenų, kuriems 
reikia socialinių paslaugų. Per 
karantiną talkinę savanoriai jau 
grįžo į darbus, tad visas krūvis 
vėl tenka socialiniams darbuoto-
jams, o tarp jų – daug vyresnio 
amžiaus žmonių. Nemažai jų iš 
socialinių paslaugų teikėjų taptų 
šių paslaugų gavėjais, nes tarp jų 
pačių nemažai yra rizikos gru-
pės, kurie turėtų likti namie.

Daugėja darbo ir dirbantiems 
su rizikos šeimomis, nes karan-
tino metu situacija jose dar paaš-

trėjo. Tačiau dėl darbuotojų am-
žiaus ribojimų galinčių lankyti 
šeimas taip pat sumažėtų.

Jei būtų paklūsta A. Verygos 
įsakymui, nemaža dalis vaikų 
darželių vadovų į darbą nega-
lėtų eiti, nes beveik trečdalis 
ikimokyklinio ir priešmoky-
klinio ugdymo įstaigų vadovų 
yra perkopę lemtingą 60 metų 
ribą. Statistikos departamento 
duomenimis, prasidedant šiems 
ugdymo metams 30 proc. šių 
įstaigų direktorių buvo per 60 
metų. Nelabai gelbėtų ir pava-
duotojai, nes 22 proc. jų taip pat 
buvo sulaukę tokio amžiaus.

Nemažai rizikos grupės asme-
nų ir tarp šių įstaigų auklėtojų 
– apie 17 proc. 

Statistikos departamento duo-
menimis, šiais mokslo metais 
tarp bendrojo lavinimo mokyklų 
pedagogų ir direktorių vyresnių 
nei 60 metų buvo daugiau nei 
kas penktas. 

Lazdijų rajono mokyklose 
šiuo metu dirba 40 pedagogų, 
perkopusių lemtingąją A. Ve-
rygos nustatytą 60-mečio ribą. 
Tai sudaro apie 14 proc. visų 
dirbančių pedagogų. Šiuo metu 
situacija nėra grėsminga, tačiau, 
jei pedagogų gretos neatsijau-
nins, gali kilti problemų. 

A. Verygos vyresnių asmenų 
izoliavimo logika turėjo paliesti 
ir parlamentarus – net 53-ims 
iš 141 parlamentaro turėtų būti 
uždarytos ir Seimo durys, nes 
jie jau yra atšventę 60-ies metų 
jubiliejų.

A. Verygos intencija buvo lyg 
ir kilni, tačiau labai netoliaregiš-
ka. Visi suvokia: kol nėra skiepų 
ir vaistų nuo COVID-19 (o jų 
artimiausiu metu kažin ar bus), 
visi turime saugotis, o karantinas 
buvo bene vienintelė priemonė 
suvaldyti virusą. Tačiau dabar, 
kai jo sąlygos kitiems švelnėja, 
siūlyti paversti ketvirtadalį pilie-
čių nepageidaujamais viešajame 
gyvenime – diskriminacija.•

REDAKCINIS STRAIPSNIS 
(vedamasis) – redakcijos nuos-
tatas atspindintis, jos vardu 
parašytas, neretai nenurodant 
konkretaus autoriaus, rašinys, 
dažnai atsiliepiantis į kokius nors 
įvykius, paaiškėjusius faktus, 
tendencijas. Būdinga nedidelė, 
neretai vienoda visiems leidinio 
redakciniams straipsniams ap-
imtis, glaustas minčių dėstymas, 
tezių pobūdžio argumentacija, 
naudojami publicistinės retori-
kos elementai. Įprasta pateikti 
išvadas, apibendrinimus, atspin-
dinčius redakcijos nuostatas. 
/ Žurnalistikos enciklopedija /

ŽviLgSniS
ReDakcijos „Dzūkų žiNios“

AurelijAus planas 
uždaryti ketvirtadalį lietuvos 
namuose NeišdeGė

lazdijai pateko į padidėjusios 
rizikos rajonų zoną

nerimo būta ne vieną kartą

* Dėl koronaviruso galimo užkrato pačioje karantino pradžioje 
jau buvo sunerimę Veisiejų gyventojai. Pasirodo, vienas asmuo, 
kuriam buvo nustatytas koronavirusas, kovo 27 dieną lankėsi 
vienoje iš Veisiejų maisto prekių parduotuvių, priklausančiai 
„Aibės“ grupei. Įdomu tai, jog parduotuvės savininkai apie 
infekuotą klientą negavo oficialios informacijos nei iš Naci-
onalinio sveikatos centro, nei iš Lazdijų rajono savivaldybės. 
Apie šį faktą parduotuvės atstovai sužinojo tik po savaitės, kai 
viešojoje erdvėje buvo skelbiamos užsikrėtusių asmenų judė-
jimo kryptys. Parduotuvė buvo dezinfekuota. Iki šiol nebuvo 
gauta informacijos, kad infekuotas asmuo būtų užkrėtęs ką 
nors iš veisiejiškių. 

* Balandžio 8 dieną Marijampolės ligoninės gydytojui, kuris 
balandžio 5-ą dieną iki pirmadienio, balandžio 6-osios, ryto 
budėjo Lazdijų ligoninėje, buvo diagnozuotas COVID-19 su-
sirgimas. Apie tai ligoninės vadovybei pranešė pats infekuotas 
gydytojas. 

Minėtas gydytojas, budėjęs Lazdijų ligoninės Chirurgijos 
skyriuje, tikėtina, užsikrėtė savo pagrindinėje darbovietėje – 
Marijampolės ligoninėje, kur oficialiai fiksuotas koronaviruso 
protrūkis. 

Ligoniai buvo izoliuoti, personalas instruktuotas saviizolia-
vimuisi ir savo būklės stebėjimui. Devyniems asmenims, kurie 
turėjo kontaktą su COVID-19 sergančiu gydytoju, buvo atlikti 
ėminiai koronavirusinei infekcijai (COVID-19) nustatyti. Re-
zultatai neigiami. Iš viso Lazdijų ligoninėje buvo atlikti 32 
tyrimai dėl COVID-19. Visų tyrimų rezultatai buvo neigiami.

* Balandžio 30 d. moteris su vyru ir vaiku atplaukė keltu 
iš Vokietijos į Klaipėdą ir grįžo automobiliu į Kapčiamiestį. 
Pagal nustatytą tvarką, Klaipėdoje visai šeimai buvo paimtas 
koronatestas. Kadangi iš užsienio grįžusi šeima turi 14 dienų 
karantinuotis, mūsų žemietė su šeima pranešė, kad saviizoliuosis 
Kapčiamiesčio seniūnijoje esančioje nuosavoje sodyboje. 

Gegužės 1 d. šeima automobiliu pasiekė sodybą ir joje įsikūrė. 
Gegužės 2 dieną buvo gauti testų rezultatai: moters – teigiamas, 
kitų šeimos narių – neigiami. 

Viešojoje erdvėje buvo pasklidusios kalbos, neva iš užsienio 
sugrįžusi moteris surengė sutiktuvių vaišes savo bičiuliams ir 
giminėms, kuriose galimai dalyvavo Lazdijų rajono parduotuvių 
pardavėjos. Tačiau tai buvo tik gandai.

* Gegužės 23 d. buvo nustatyti du nauji užsikrėtimų virusu 
atvejai – teigiamą testo atsakymą gavo vyras ir žmona iš Vei-
siejų seniūnijos. Sergantieji lankėsi degalinėje, Veisiejų turguje, 
kuriame ketvirtadieniais ypač gausu žmonių.

Praėjusį savaitgalį dar 
vienam Veisiejų seniūnijos 
gyventojui nustačius CO-
VID-19 virusą, Lazdijų ra-
jone susirgimai šiuo virusu 
viršijo šalies sergamumo 
vidurkį ir Lazdijai pateko 
tarp šešių pavojingiausių 
Lietuvos savivaldybių.  

Praėjusį pirmadienį sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga ir Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro Vilniaus 
departamento vadovė Rolanda 
Lingienė pristatė naujienas, su-
sijusias su kornoviruso situacija 
Lietuvoje. 

Buvo pranešta, kad nuo šiol 
kiekvieną pirmadienį bus skel-
biamas savivaldybių sąrašas, kur 
sergamumas COVID-19 viršija 
Lietuvos sergamumo vidurkį. 

Pirmadienio duomenimis, į šį 
sąrašą pateko Vilniaus miesto, 
Vilniaus rajono, Ignalinos, Šal-
čininkų, Skuodo ir Lazdijų ra-
jonai. 

„Šiose savivaldybėse bus in-
tensyviau testuojama, daugiau 
imama mėginių, daugiau tikslinio 
testavimo“, – teigė ministras. 

Trečiasis asmuo, užsikrėtęs 
COVID-19, yra Veisiejuose gy-
venančios ir jau koronavirusu 
sergančios šeimos narys. 

Visi minėti asmenys šiuo metu 
gydosi namuose, laikydamiesi 
visų gydytojų pateiktų rekomen-
dacijų. Viena iš sergančiųjų pra-
ėjusiame numeryje davė interviu 
„Dzūkų žinioms“. 

Kaip teigia Lazdijų rajono sa-
vivaldybė, esminis iššūkis šiuo 
metu yra identifikuoti kontakti-
nius asmenis, su kuriais COVID-
19 užsikrėtę asmenys bendravo 
Veisiejų turgavietėje gegužės 21 
dieną.

„Dėl to prašome visų gyvento-
jų, kurie gegužės 21 dieną lankėsi 
Veisiejų turgavietėje, itin atidžiai 

Nukelta į 10 psl. » 

Mielieji,

sveikindamas visus mūsų krašto vyrus Tėvo
dienos proga linkiu, kad Jūs būtumėte stiprūs
ir kad sekdami Jūsų pavyzdžiu vaikai išmoktų

mylėti savo šeimą ir Tėvynę.

Nuoširdžiai Jūsų
dr. Feliksas Petrauskas, 

Darbo partijos kandidatas
į Lietuvos Respublikos Seimą

Politinė reklama. Apmokėta iš Felikso Petrausko asmeninės sąskaitos. Užs. Nr. 6
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 PunSkaS.PL informacija

daiva Vaičiulytė: Kinijoje esu nuo pat pandemijos pradžios

Daiva su kinų tradiciniu kostiumu (汉服hanfu). „Studijuodama turėjau šiek 
tiek laisvo laiko, todėl kartais pažįstamas kinų fotografas suorganizuodavo 
man mažas fotosesijas su įvairiais kinų rūbais.“

Apie koronavirusą ir 
studijas Kinijoje pasakoja 
Punsko licėjaus absolventė 
Daiva Vaičiulytė, Pekino 
technikos universitete 
studijuojanti taikomąją 
ekonomiką kinų dėstomąja 
kalba.

„Taip, nuo pat pandemijos pra-
džios esu Kinijoje“, – parašė 
man punskietė Daiva Vaičiuly-
tė, paklausta, ar vis dar mokosi 
tolimojoje Rytų šalyje. Į jos pasi-
rinkimą būti ten, o ne čia vis dar 
reaguoju visais įmanomais jaus-
tukais. Pandemijos laikotarpis 
visai neseniai man priminė: Ei, 
juk gyveni natūraliai izoliuotoje 
teritorijoje, o vienas iš mūsiškių 
gyvena Kinijoje, nuo kurios vis-
kas ir prasidėjo. Kas geriau pa-
pasakos apie karantiną, jeigu ne 
Daiva, kuri žymiai anksčiau nei 
mes matė pandemijos pradžią ir 
patyrė griežtą atsiribojimo nuo 
išorinio pasaulio kasdienybę?

Aš parašiau Daivai, o ji man 
atrašė. Mus skyrė geras pusdienis 
(Punske buvo 14.00 val., o pas 
Daivą – 20.00 val.). Iš pradžių ne-
suvokiau didelio laiko skirtumo, 
kol po kelių susirašymų ryšys su 
Daiva nutrūko. Pasirodo, Daiva 
užmigo. Juokiausi pati iš savęs, 
manydama, kad savo klausimais 
perlenkiau lazdą. Kitos dienos 
popietę supratau dar vieną dalyką, 
kad tai bus išskirtinis pokalbis per 
socialinį tinklą „Facebook“, kuris 
truks ne dieną ir ne dvi, o visą 
savaitę. „Kinijoje feisbukas blo-
kuojamas, todėl kai kada man gali 
užtrukti išsiųsti žinutę“, – rašė 
Daiva. Tiesą pasakius, Daivos ži-
nutės priminė trumpesnius laiškus 
– turbūt pirmą kartą susidūriau 
su pašnekovu, kuris taip plačiai 
atrašo į mano klausimus. Buvau 
maloniai nustebinta. Nustebkite 
ir Jūs, skaitytojai.

– Papasakok, kaip Tau pavy-
ko ištverti Kinijoje šiuos visus 
pandemijos mėnesius, nes ne-
abejoju, kad šeima norėjo Tave 
„parsitempti“ į Punską.

– Koronavirusas Kinijoje pra-

dėjo plisti anksčiau nei Euro-
poje. Pirmą kartą apie jį išgir-
dau sausio 5 dieną. Tuomet šis 
virusas dar nebuvo vadinamas 
„koronavirusu“. Kalbėta apie 
pneumokokus. Žinojome, kad 
Uhane užfiksuota įtartinai daug 
pneumokokų infekcijos atvejų. 
Tada man atrodė, kad tai ne to-
kia svarbi informacija. Niekas 
nepagalvojo, kad vos po kelių 
savaičių virusas paralyžiuos 
Kiniją, o po to ir visą pasaulį. 
Vis dėlto kasdien stebėjau naujo 
viruso plitimo kelią. Iš pradžių 
sakyta, kad juo užsikrėsti gali-
ma tik suvalgius produktus iš 
Uhano mėsos turgaus. Žmonės 
pradėjo panikuoti sausio 20 die-
ną, kai oficialiai buvo pranešta, 
kad virusu galima užsikrėsti per 
kontaktą. Pirmos dienos gyven-
tojams kėlė siaubą. COVID-19 
labai greitai išplito po visą Kiniją 
ir netrukus pasiekė kitas šalis. 
Tuoj sužinojau, kad nuspręsta 
atšaukti skrydžius iš Kinijos. 
Tada ir pradėjau svarstyti apie 
grįžimą namo, bet galiausiai 
nusprendžiau likti Šendžene, į 
kurį atvykau praleisti žiemos 
atostogų ir netyčia „įstrigau“ 
ilgesniam laikui. Nenorėjau ri-
zikuoti parvežti viruso į Punską. 
Juk kiekvienas išėjimas į lauką 
galėjo būti lemtingas. Žinojau, 
kad likusi savo bute neužsikrė-
siu. Šeima labai norėjo, kad par-
skrisčiau į saugų mūsų kampelį, 
tačiau suprato mano sprendimą 
pasilikti Kinijoje. Kiti mėnesiai 
nebuvo tokie blogi. Aišku, iki 
kovo pabaigos į lauką išeidavau 
tik šiukšlių išmesti.

– Kaip pavyko ištverti bute? 
Juk jame labai mažai erdvės.

– Karantinas man ne bėda. Ir 
prieš pandemiją retai išeidavau į 
lauką, todėl nesunkiai pripratau 
prie „namų arešto“. Pandemija 
man leido daugiau laiko skirti 
knygoms. Kasdieniu palydovu 
tapo Netflixas (filmų ir serialų 
platforma internete). Be to, aš, 
kaip ir kinai, sąžiningai laikiausi 
apribojimų. Kadangi šioje vals-
tybėje esu tik svečias, privalau 

paisyti jos taisyklių.

– Ką pagalvojai, kai pirmą 
kartą normaliai išėjai į lauką?

– Ilgesniam pasivaikščiojimui 
išėjau kovo 23 dieną. Mano ko-
jos per du mėnesius turbūt labai 
nuobodžiavo, nes namo grįžau 
tik sukorusi 10 kilometrų ir dar į 
kavinę užsukau. Tai buvo nuos-
tabus jausmas, lyg būčiau po la-
bai ilgos ir šaltos žiemos pirmą 
pavasario dieną išėjusi į lauką. 
Tą dieną baigiau savo karantiną 
ir pradėjau reguliariai lankytis 
viešumoje. Dabar Šendžene jau 
senokai viskas funkcionuoja nor-
maliai. Apribojimai taikomi tik 
kelionėms iš miesto į miestą. Na, 
ir kaukes visi dėvi, nors jos nėra 
privalomos.

– Kaip tokiu sudėtingu laiku 
sekėsi studijuoti?

– Esu paskutinio magistrantū-
ros kurso studentė, todėl šį birželį 
manęs laukia darbo gynimas. Iš 
viso Kinijoje gyvenu trejus me-
tus. Pirmąkart į Pekiną atskridau 
būdama antro kurso bakalauro 
studijų studentė ir čia praleidau 
2 semestrus. Po to pateikiau pa-
raišką magistrantūrai Pekine. 
Pavyko gauti Kinijos Liaudies 
Respublikos vyriausybės stipen-
diją (CSC scholarship) dvejiem 
metams. Ši stipendija užtikrina ir 
sveikatos draudimą, tačiau, tiesą 
sakant, universiteto užsienio stu-
dentų centras ir nebūtų leidęs man 
susirgti. Kinijoje studijuojantys 
užsieniečiai yra ypač stebimi, ar 
pandemijos metu būna namuo-
se. Kiekvieną dieną privalome 
pranešti apie savo buvimo vietą 
ir laiką. Dėstytojai mus mato že-
mėlapyje. Jame tokie maži taš-
keliai rodo mūsų buvimo vietą. 
Blogiau buvo tiems studentams, 
kurie gyvena bendrabutyje. Jie, 
naudodamiesi bendru tualetu ir 
virtuve, turėjo dar ir kaukes dėvė-
ti. Laimei, visi sąžiningai laikėsi 
taisyklių ir niekas nesusirgo.

– Ar toli nuo Tavo gyvenamo-
sios vietos yra Uhanas?

– Pabrėšiu, kad studijuoju Peki-

ne, bet šiuos mėnesius praleidau 
Kinijos pietuose – minėtame Šen-
džene. Nuo Šendženo iki Pekino 
reikia važiuoti apie 2000 km, o 
Uhanas yra maždaug šio maršruto 
pusiaukelėje. Jis nuo mano miesto 
nutolęs apie 900 km. Tai maždaug 
tiek, kiek iš Punsko iki Berlyno.

– Iš Tavo pasakojimų ir žinių, 
kurios mus pasiekdavo, supran-
tu, kad karantino taisyklės buvo 
itin griežtos. Kokia dabar padėtis 
Kinijoje?

– Iš pradžių karantinas buvo ge-
ranoriškas. Vyriausybė nedraudė 
eiti į lauką, tačiau žmonių solida-
rumas prikaustė visus prie namų. 
Kaukių dėvėjimas viešoje erdvėje 
buvo privalomas. Tas, kuris jos 
neturėjo, galėjo būti areštuotas. 
Visur žmonių temperatūrą tikri-
no termometrais, o norint užeiti 
į kokią uždarą erdvę, reikėjo pa-
rodyti savo asmeninį QR kodą. 

Griežtai visko laikytasi, tačiau tai 
padėjo greičiau sugrįžti į normalų 
gyvenimą. Gegužės 21 dieną iš 
ligoninės buvo išleistas paskutinis 
pasveikęs Šendženo gyventojas. 
Oficiali statistika rodo, kad 13 
milijonų mieste nėra nė vieno 
užsikrėtusio COVID-19. Dabar 
gyvenimas grįžo į senas vėžes. 
Veikia restoranai, kavinės, par-
kai, prekybos centrai, jėgainės, 
fabrikai. Uždarytos tik kai ku-
rios provincijos mokyklos ir uni-
versitetai. Jeigu nežinočiau, kas 
vyksta pasaulyje, manyčiau, kad 
COVID-19 pandemija liko praei-
tyje. Daug įvykių ir įvairių minčių 
atnešė ši gyvenimo patirtis.

– Tikriausiai būtų galima kny-
gą parašyti!

– Knygos gal ir ne, bet bus ko 
vaikams pasakoti.•Jurgita Stankauskaitė, 
punskas.pl

suvalkų gyventojų ėminiuose koronaviruso neaptikta
Prieš keletą dienų paskelb-
ta informacija, kad Suval-
kų mieste yra naujų koro-
naviruso atvejų. Balstogės 
laboratorija nustatė, kad 
COVID-19 yra užsikrė-
tusi jauna (apie 40 metų) 
Suvalkų sporto ir rekre-
acijos centro darbuotoja. 
Ji nežinojo, kur, kada ir 
kokiomis aplinkybėmis tai 
galėjo įvykti. Moters būklė 
buvo gera, todėl gydytojas 
paliko ją gydytis namie. 
Suvalkų stadionas bei 
sporto salė buvo uždaryta.

Izoliacija skirta taip pat moters 
vaikams bei jos vyrui, vienos iš 
savivaldybės institucijų darbuo-
tojui.

Izoliuotis išsiųsti dar 27 žmo-
nės. Paimti jų ėminiai tyrimui. 
Tyrimo rezultatų šeštadienį ir 
sekmadienį nekantriai laukė Su-
valkų miestas ir visas regionas. 
Tik sekmadienio popietę Suvalkų 
sanitarijos tarnyba pranešė, kad 
visuose (27) Suvalkuose paim-
tuose mėginiuose virusinės in-
fekcijos nerasta.

Antrasis koronavirusinės in-
fekcijos atvejis Suvalkuose kelia 
didesnį nerimą nei pirmas, kai 
užsikrėtimas buvo nustatytas (ba-
landžio 9 d.) iš Didžiosios Bri-
tanijos grįžusiai jaunai moteriai. 
Paskutinis COVID-19 infekcijos 
atvejis rodo, kad koronavirusas 
nematomai sėlina link mūsų.•
sb, punskas.pl
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kaLba, kaD...
Dzūkai

g Blaivybės ministeris 
šį pirmadienį išdidžiai ant 
visos Lietuvos pranešė, kad 
šešiose savivaldybėse ser-
gamumo rodiklis viršijo 
Lietuvos vidurkį, tarp jų yra 
ir Lazdijų rajonas. Šiuose 
rajonuose bus atliekama 
daugiau testų, vadinasi, 
daugiau lazdijiečių turės 
tirtis. Dabar pamatysime 
realias rajono medikų ga-
limybes, ar taip strategiškai 
puikiai su COVID‘u kariauja 
mūsų puikioji princesė su 
savo nykštukais.
g Didžiausia bedarbių ar-

mija praėjusią savaitę buvo 
Ignalinos (17,2 proc.) ir Laz-
dijų (17,1 proc.) rajonuose. 
Mes pirmaujame Lietuvoje! 
Ko gero, šie skaičiai puikiai 
atspindi Lazdijų rajono sa-
vivaldybės „valstiečių“ paža-
dus lazdijiečiams apie nau-
jas darbo vietas, apie jaunų 
žmonių pritraukimą. Dabar 
vaizdelis priešingas – įdarbi-
nami savi arba iš kitų savival-
dybių atvykę žmonės.
g Lazdijų rajono merė, 

„valstietė“ Ausma Miškinienė  
dviejų Lazdijų rajono savival-
dybei priklausančių sveika-
tos priežiūros įstaigų vado-

vams rekomenduoja skirti iš 
mūsų sumokamo sveikatos 
draudimo fondo (PSD) lėšų 
priedus prie atlyginimų – po 
80 procentų nuo pareiginės 
algos dydžio. Kaip sako vie-
na žinoma mūsų žemietė: 
„Už skaidrumą, deklaruotą 
prieš paimant valdžią į savas 
rankas!“
g Antradienį iškilmingai 

pasirašyta sutartis su nauju 
hipodromo administrato-
riumi, kuriuo tapo Lazdijų 
žirgininkų klubas. Iškilmin-
game sutarties pasirašyme 
dalyvavo aštuoni žmonės ir 
vienas žirgas. Per sutarties 
pasirašymą kai kurie žmo-
nės kalbėjo, o žirgas tylėjo. 
Reikia tikėtis, kad per pir-
mas varžybas hipodromas 
susirinks pilnas tribūnas, o 
hipodromo taku bėgs bent 
dešimt žirgų. Viltis miršta 
paskutinė...•

Šioje humoristinėje ru-
brikoje minimų įvykių ir 
asmenų sutapimai su tikro-
ve yra atsitiktiniai. 

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

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

Taip, ištraukti maisto atliekų kontei-
nerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra 
numeruojami, tad vežėjai ant kontei-
nerio užklijuoja numerį. Kita vertus, 

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vai-
sių žievelės ir kt., yra visuose 
namuose. Tik daugelis jas 
vis dar meta į mišrių atliekų 
konteinerius, o jie tikrinami 
ir aptikus netinkamų atliekų 
netuštinami. Tad kam jums 
tos problemos? 

Rūšiuokite!

Kodėl gi aš negalėčiau pavadinti turtingiausia tą žmonių giminę, 
kurioje neįmanoma rasti vargšo? Bet į tą puikią tvarką įsiveržė 
godumas ir, trokšdamas šį bei tą atskirti sau ir pasisavinti, padarė 
taip, kad viskas tapo svetima, o milžiniškas gėrybių perteklius 
virto jų trūkumu. Godumas atnešė skurdą ir, daug ko trokšdamas, 
neteko visko.

Lucijus Anėjus Seneka

aukSinėS mintyS

Būsimųjų penktokų laukia rimtas 
išbandymas — teks skirtis su bendraklasiais? 
Lazdijai su mūsų rajono 
vaikais nusprendė išban-
dyti ministerijos parengtas 
rekomendacijas dėl naujos 
penktų klasių formavimo 
tvarkos.

Rugsėjo pirmąją nemaža grupė 
ketvirtokų iš dviejų rajono moky-
klų-darželių savo įprastą aplinką 
turės pakeisti – jie pradės mokytis 
rajonų mokyklų penktose klasėse. 
Viskas lyg būtų įprasta, tačiau šie-
met šiems vaikams teks išbandyti 
Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terijos rekomendacijas. Penktos 
klasės nebebus formuojamos bu-
vusių ketvirtokų klasių pagrindu, 
tačiau vaikai turės išsiskirti su 
klasės draugais ir per ketverius 
metus susiformavę kolektyvai bus 
išskaidomi į naujas klases. Nors 
psichologai teigia, jog tai nebloga 
praktika, tačiau ketvirtokų tėvai 
tuo piktinasi.  

SuŽinojo komiteto PoSėDyje
Lazdijų rajono savivaldybės ta-
rybos narys Gintautas Salatka 
„Dzūkų žinioms“ teigė apie naują 
penktų klasių formavimo metodi-
ką sužinojęs per komiteto posėdį, 
kai ją pristatė Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vedėjas Dalius 
Mockevičius. 

„Pagal naująją tvarką, iš mo-
kyklų-darželių atėję vaikai ne-
bus skirstomi į klases jų buvu-
sių klasių pagrindu, bet jie bus 
išmaišomi po klases atsitiktine 
tvarka. Iki šiol būdavo taip, kad 
penktos klasės buvo formuoja-
mos iš mokyklų-darželių atėjusių 
vaikų kolektyvų pagrindu, prie 
jų prijungiant iš kaimų atėjusius 
ketvirtokus“, – kalbėjo tarybos 
narys. 

Jis pripažino, jog jam nėra pri-
imtina naujoji praktika, nes vaikų 
perkėlimas į kitus kolektyvus gali 
turėti neigiamų psichologinių pa-
sekmių. 

„Prisimenu, kai mano dukra 
pradėjo eiti į penktąją klasę, mes, 
tėvai, norėjome, kad ketverius 
metus buvę bendraklasiai išlik-
tų toje pačioje klasėje ir nuėję į 
penktą klasę. Kiek žinau, nė vie-
nas vaikas ir tėvas nenorėjo, kad 
senoji klasė būtų išardyta. Juk 
taip nutraukiami vaikų tarpusavio 
ryšiai, susiformavę per ketverius 
metus. Manau, jog skaidant kla-
sių kolektyvus, daugeliui vaikų 
reiks ne vieno mėnesio, kad jie 
priprastų prie naujų draugų“, – 
sakė G. Salatka. 

tėvai gaLvoja aPie Peticiją
Į „Dzūkų žinias“ kreipėsi vienos 
ketvirtokės mama Rimantė (pa-
vardė redakcijai žinoma). Ji teigė 
sužinojusi, kad penktoje klasėje 
jos dukrai teks išsiskirti su buvu-
siais klasės draugais. 

„Manau, kad dėl tokio vaikų iš-
blaškymo mano dukra patirs stre-
są. Klasėje susiformavo puikus 
kolektyvas, vaikai ir tėvai vieni 
kitus puikiai pažįsta, įpratę vie-
ni prie kitų. Kas sugalvojo tokią 
tvarką – ardyti klases ir klijuoti 
naujus kolektyvus? Kiek kalbėjau 
su dukros bendraklasių tėvais, jie 

Vaikų psichologas Linas Slušnys įsitikinęs, jog kuo daugiau žmonių pažįsti, 
tuo mažiau iš jų tyčiojiesi.

visi nepatenkinti tokia naujove ir 
ketina rašyti peticiją rajono val-
džiai“, – sakė Rimantė. 

PSichoLogaS mato PLiuSų
„Dzūkų žinios“ kreipėsi į visoje 
Lietuvoje žinomą vaikų psicho-
logą Liną Slušnį, prašydamos 
pakomentuoti naujosios tvarkos 
pliusus ir minusus bei nuraminti 
ketvirtokų tėvus. 

„Nieko gero tėvams nepasaky-
siu. Klasių maišymas yra puiki 
praktika. Tėvai susikuria mitus, 
kad naujų klasių kūrimas buvusių 
kolektyvų pagrindu yra geriau-
sios sąlygos jų vaikams. Tačiau 
vis daugiau mokyklų tai daro 
dėl geresnės patyčių prevenci-
jos: kuo daugiau pažįsti žmonių, 
tuo mažiau iš jų tyčiojiesi. Kartu 
tai naujų tarpusavio santykių kū-
rimas ir paprasčiausiai ardomos 
jau susiformavusios grupelės“, 
– teigė vaikų psichologas. 

Jis sakė norintis nuraminti tė-
vus, kad nauji kolektyvai suteikia 
vaikams didesnes kitų žmonių 
ir savęs pažinimo galimybes ir 
augina asmenybę. 

„Gal kurį laiką vaikai ir jausis 
nelabai jaukiai su naujaisiais kla-
sės draugais, tačiau vėliau viskas 
atsistos į savo vietas. Sumaišytose 
klasėse neliks vietos sąvokoms 
„mūsų“ ir „ne mūsų“ klasiokai“, 
– sakė L. Slušnys. 

Redakcijos žiniomis, naująją 
penktokų klasių formavimo me-
todiką, kuri yra ne privalomojo, 
bet rekomendacinio pobūdžio, 
Lazdijų rajono savivaldybė ketina 
išbandyti viena iš pirmųjų šalyje. 
Žinoma, naujovės visada sukelia 
prieštaringų nuomonių, bet gal 
geriau stebėti, kaip tai išbando 
kiti, o paskui pasimokyti iš sveti-
mų klaidų... ar laimėjimų?•
„Dzūkų žinių“ informacija
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• Politinės aktualijos
• Bendruomenių naujienos

• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

Prenumerata — tai ne tik aktualios žinios,  atkeliaujančios į Jūsų namus ir 
biurus, bet ir originali bei praktiška dovana bet kokia proga.

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

Mus auklėja ne žodžiai, o pavyzdžiai
Pasaulio sveikatos or-

ganizacijos (PSO) duome-
nimis, dėl alkoholio varto-
jimo sukeliamų problemų 
kasmet pasaulyje miršta 3 
milijonai žmonių ir skai-
čiai kiekvienais metais tik 
auga, tačiau vis daugiau 
žmonių išbraukia alko-
holį iš savo gyvenimo ir jį 
pakeičia kitais pomėgiais. 

Apie jau 12 metus be-
sitęsiantį gyvenimą be al-
koholio ir pokyčius jame 
pasakoja dainininkas Ed-
garas Lubys.

aLkohoLiS buvo norma
Edgaras Lubys yra 2003 me-
tais susibūrusios, tačiau jau 
veiklą nutraukusios lengvo-
jo roko grupės „Amberlife“ 
vokalistas ir dainų autorius. 
Atlikėjas 2013 metais viešai 
išreiškė norą būti žinomas 
savo tikruoju vardu, atsisa-
kė sceninio vardo Amberlife 
ir po dvejų metų pasirodė 
Edgaro Lubio albumas „Tu 
– dalis manęs“.  

Į muzikos ir pramogų pa-
saulį vokalistas įžengė dar 
visai jaunas, būdamas 19 
metų. E. Lubys prisimena: 
19–24 metų laikotarpiu tik 
labai mažoje dalyje koncer-
tų jis pasirodydavo visiškai 
blaivus, tačiau tąmet tai at-
rodė visiškai normalu, nes 
tokį požiūrį buvo suforma-
vęs bohemiškas muzikantų 
gyvenimas, vartojimo kul-
tūra. Tuomet alkoholis buvo 
neatsiejama pramogų pasau-
lio dalis. Pramogų pasaulio 
renginių užkulisiuose jo bū-
davo apsčiai, tačiau atlikėjas 
svaigindamasis jausdavo ri-
bas, nes svarbiau už pakel-
tą alaus bokalą yra suvokti 
savo veiksmus ant scenos ir 
„atliekama muzika pakylėti 
žmones į aukštesnę realybę, 
kurioje nėra baimės, melo ar 
nerimo, nes muzika tai tikrai 
gali.“

PoPuLiarumaS nėra 
amŽinaS
Egzistuoja dalis atlikėjų, ku-
rie karjerą pradėjo būdami 
labai jauni, staiga pasiekė 

anoniminių alkoholikų (AA) 
susitikimuose, dėl to ben-
dravimą su žmonėmis, kurių 
gyvenime svaigalai jau nebe-
egzistuoja, jis įvardija kaip 
geriausią vaistą nuo alkoholio 
ir svaigiųjų medžiagų. 

Anuomet jis turėjo svaigalų 
atsisakiusių bičiulių, prakti-
kuojančių jogą, sveiką gy-
venseną ar itin besidominčių 
krikščioniškuoju pasauliu, 
kuriems juto didžiulę pagar-
bą, jie buvo tarsi pavyzdys, 
paskatinęs palikti svaigalų 
pasaulį. Taip pat akis atvėrė 
Aleno Carro knyga „Lengvas 
būdas suvaldyti alkoholį“.

viDinė švara – Svarbiau 
uŽ trumPaLaikį SvaigaLų 
Poveikį
Būnant 24-erių pasikeitė vyro 
draugų ratas, artimoje aplin-
koje atsirado daugiau sveiką 
gyvenseną ir blaivų gyvenimo 
būdą propaguojančių žmonių, 
o ir jis pats jautėsi pasiilgęs 

vidinės švaros jausmo, tad 
nutarė išbraukti trumpalaikį 
poveikį turinčius svaigiuosius 
gėrimus iš savo gyvenimo. 
Vyras prisimena, jog į tokį jo 
gyvenimo pokytį buvo rea-
guojama įvairiai – sampro-
taujama ieškant priežasčių, 
nuogąstaujama, buvo net ty-
čiojamasi, tačiau E. Lubiui 
tai buvo nė motais. Lengvojo 
roko atlikėjas pradėjo iš naujo 
atrasti dalykus, kuriuos mėgo 
prieš tai. 

„Mane visada domino dva-
singumas, jutau poreikį dva-
siai, kartais pasninkaudavau, 
nes viduje tas poreikis visuo-
met buvo. Domėjausi krikš-
čionybe, Koptų krikščionių 
tradicija, ortodoksų krikščio-
nybe, kiek vėliau – Tibeto bu-
dizmu, Vietnamo, Tailando 
Zen budizmo tradicijomis. 
Tuomet mane sudomino Ve-
domis, pradėjau kone kasdien 
praktikuoti jogą, meditaciją ir 
daryti kvėpavimo pratimus, o 
ilgainiui atradau Bhakti jogos 
tradiciją, kurią praktikuoju iki 
šiol“, – atvirauja Edgaras. 

36-erių vyro nuomone, „al-
koholis yra anestetikas nuo 
operacijos, pavadinimu gy-
venimas. Visiškai nesvarbu, 
kokia žmogaus profesija ar 
išsilavinimas. Alkoholis yra 
greitas, pigus ir efektyvus 
bilietas, kurio finalinė stote-
lė – gyvenimas be problemų. 
Tam tikra prasme muzika, 
koncertai taip pat yra pabė-
gimas nuo kasdienės rutinos. 
Bet kuriam atlikėjui, norint 
skleisti šilumą, gėrį ir šviesą 
žmonėms, yra būtina koncerto 
metu būti blaiviam. Ko gero, 
atrodytų keista, jei autobuso 
vairuotojas vežtų keleivius 

būdamas neblaivus, tai būtų 
kriminalas, todėl manau, kad 
lipti ant scenos įkaušusiam 
yra kriminalas, nes tai toks 
pat darbas, kaip ir autobuso 
vairuotojo.“ 

aLkohoLiS nePaDėS 
PaSiekti uŽSibrėŽtų 
tikSLų
Scenoje atlikėjas jau beveik 
du dešimtmečius, bet draugų 
iš muzikos pasaulio jis turi 
nedaug. „Turiu daug bičiulių, 
kolegų. Muzikos pasaulyje 
vis tik daugiau mažiau junta-
ma konkurencijos nuotaika, 
ypač tai jautėsi ankstesniais 
laikais“, – teigia atlikėjas. 
Pašnekovas džiaugiasi, jog 
pamažu pramogų pasaulį 
užvaldanti jaunoji karta yra 
labai konkurencinga, talen-
tinga ir suvokianti, kad vaka-
rėliai, alkoholis ir kitos svai-
giosios medžiagos nepadės 
pasiekti užsibrėžtų tikslų, o 
tik atims laiko, energijos, 
sveikatos ir pinigų.

Šiandien vis dar Amberlife 
slapyvardžiu geriausiai at-
pažįstamas atlikėjas laikosi 
dienos režimo, palaiko fizinę 
formą, medituoja, nerūko ir 
yra vegetaras, tačiau ragina 
nesusitelkti į žmogaus išo-
rę ir labiau klausytis savo 
vidinio balso. Kelionę be 
alkoholio atlikėjas sulygina 
su, rodos, nesibaigiančia vai-
kystės būsena, kai dviračiu 
leki nuo kalno ir nevaržomas 
jauti gyvenimo malonumą. 
Edgaras ragina atrasti nau-
jų dalykų, tuomet yra daug 
pirmų kartų, o kol jų yra, tol 
esi laimingas!

Užs. Nr. 14

neregėtas populiarumo aukš-
tumas ir taip pat greitai popu-
liarumo skalėje krito žemyn 
ar nusistovėjo vietoje. Tokiais 
atvejais žmogus neretai pany-
ra į depresiją ir, kad išsigelbė-
tų, tarsi šiaudo griebiasi alko-
holio. „Žmogus, ypač scenos, 
dažnai tampa priklausomas 
nuo pripažinimo ir šlovės, ne-
retai tai būna tikslas, vedantis 
į sceną. Tokiu atveju scena 
irgi gali virsti labai stipriu nar-
kotiku, galinčiu privesti prie 
kitų priklausomybių. Aš laiku 
supratau, jog vidinis jausmas 
ir vidinis laimės pojūtis ne-
priklauso nuo pripažinimo 
ir šlovės“, – savo sprendimu 
džiaugiasi atlikėjas.

Daugiau nei dešimtmetį 
alkoholio nevartojantis dvie-
jų vaikų tėvas Edgaras sako, 
jog atsisakyti svaigalų jam 
nebuvo sunku, atvirkščiai – 
jo atvejis vienas lengvesnių. 
Edgarui neprireikė nei milži-
niškų pastangų, nei lankymosi 

Atlikėjas Edgaras Lubys ragina atrasti naujų dalykų, tuomet yra daug pirmų 
kartų, o kol jų yra, tol esi laimingas! (Almantas Mickus nuotr.)

REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 Eur (su PVM).

Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Gėlyno g. 23, Lazdijai.
Tel. 8 672 89288. 
Aikštelės darbo laikas. II–VI 9.00–18.00 val. 
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.
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juozas Zelenauskas: „šeima ir vaikai — didžiausias turtas“
Artimiausią sekmadienį 
visa Lietuva švęs Tėvo 
dieną, o sūnūs ir dukros 
skubės pasveikinti savo tė-
čius. Ši diena pas mus mi-
nima ne taip seniai, tačiau 
kuo toliau, tuo ji tampa 
vis svarbesnė. Kiekvienam 
vyrui, kuris yra tėtis, labai 
svarbu pajusti, koks jis yra 
svarbus šeimos ir vaikų 
gyvenime. Tėvai žino, ko-
kia palaima išgirsti iš savo 
vaikų tą stebuklingą frazę: 
„Tėti, labai tave myliu“. 

Lazdijų krašte tikrai yra daug 
pagarbos vertų tėčių, kurie se-
kmadienį sulauks savo atžalų 
sveikinimų. 

Artėjančios šventės proga apie 
tėvystę, šeimą, darbus ir žmo-
giškąsias vertybes kalbamės su 
žinomu Kapčiamiesčio krašto 
ūkininku, darbščiu ir sąžiningu 
žmogumi, puikiu kaimynu, žmo-
gumi, randančiu kalbą ir su jaunu, 
ir su senu, dviejų puikių dukrų 
tėvu Juozu Zelenausku. 

– Gerbiamas Juozai, kaip 
vertinate tą faktą, kad oficialiai 
pradėta švęsti Tėvo diena?

– Tai graži iniciatyva pagerbti 
tėvus, jų vaidmenį mūsų visuo-
menėje.

– Koks Jūsų šeimoje buvo tėvo 
vaidmuo? Ko išmokote iš savo 
tėvo?

– Tėvas buvo doras ir darbštus 
žmogus. Iš tėčio išmokau labai 
daug ūkio darbų, kurie padėjo 
pamatus mano ūkio pradžiai. 

– Koks, Jūsų nuomone, turė-
tų būti tėvo vaidmuo šeimoje? 
Kaip Jūs su žmona pasiskirstote  
pareigas savo namuose?

– Visų pirma, tėvas turėtų būti 
pavyzdys savo vaikams. Jis turėtų 
būti rūpestingas, mylintis. Žmo-
na užsiima namų ruošos darbais, 
puoselėja sodybos aplinką, taip 
pat prisideda prie ūkio darbų. Aš 
dirbu visus ūkio darbus, o visus 

pasisekė?
– Nuo mažens kartu su tėvais 

dirbau kolūkyje, nuo devynerių 
metų pradėjau arti su arkliu, ga-
niau karves. Sulaukęs 16 metų 
kolūkyje dirbau padėjėju prie 
kombaino. Iširus kolūkio ben-
drovei, nuo 1995 metų pradėjau 
ūkininkauti nuo 6 ha. Su šeima 
daug ir sunkiai dirbome, kūrėme 
savo ūkį, vaikai, matydami mūsų 
pavyzdį, prisidėjo prie ūkio dar-
bų ir taip išmoko mylėti ir gerbti 
darbą. 

– Kaip Jums atrodo, kodėl pas 
mus yra daug šeimų, kur vaikus 
augina ir auklėja mamos? Ko 
netenka vaikai, kai prie jų au-
klėjimo ir auginimo neprisideda 
tėvas?

– Sunku atsakyti į šį klausimą, 
tai kiekvieno žmogaus asmeninis 
gyvenimas ir pasirinkimas. Vaikai 

be tėvo visų pirma netenka tėvo 
meilės, rūpesčio ir kitų svarbių 
dalykų. 

– Ką patartumėte jauniems 
vyrams, kurie kuria šeimas ir 
nori tapti gerais tėvais?

– Norint tapti geru tėčiu, reikia 
būti dėmesingu, mylinčiu, nuošir-
džiu, to visiems ir linkiu.

– Koks būtų Jūsų gyvenimas, 
jei neturėtumėte šeimos ir vai-
kų?

– Manau, kad gyvenimas būtų 
liūdnas ir niūrus, nes šeima, vai-
kai yra didžiausias turtas. 

– Jūsų palinkėjimai tėčiams 
Tėvo dienos proga. 

– Palinkėčiau sveikatos, sti-
prybės bei gražios Tėvo dienos 
šventės.•
„Dzūkų žinių“ informacija

rimgaiLė ir raminta aPie Savo tėtį:

„Turbūt, kaip ir kiekvienam vaikui, mums mūsų tėtis yra pats 
geriausias. Jis yra darbštumo, stiprybės, gerumo pavyzdys. Iš jo 
išmokome nepasiduoti, siekti savo tikslų, nes viskas pasiekia-
ma darbu, kaip sakoma, darbas žmogų puošia. Džiaugiamės ir 
didžiuojamės tėčio ir mamos pastangomis išpuoselėti namus, 
ūkį. Jie ne kartą buvo apdovanoti kaip gražiausios sodybos sa-
vininkai, Metų ūkio laureatai. Iš tėčio išmokome mylėti kaimą, 
jo grožį – medžius, gėles, laukus. Visa šeima mėgstame būti 
gamtoje. Tėtis yra Kapčiamiesčio medžiotojų būrelio narys, 
dalyvauja Kapčiamiesčio bendruomenės veikloje. Jis labai 
dėmesingas: nėra šventės, kurios metu mes, šeimos moterys, 
nebūtume pasveikintos – Šv. Valentino diena, Kovo 8-oji, var-
dadieniai, gimtadieniai, jis tų progų niekada nepamiršta. Tėtis 
yra geranoriškas visiems, tarp visų savo darbų suspėja padėti 
kaimynams, draugams, kai tik reikia. Jis suranda bendrą kalbą 
ir su jaunu, ir su senu. Kaimo moterytės jį vadina Juozuku.“ 

kitus darbus dirbame kartu su 
šeima.

– Kokias vertybes stengiatės 
įskiepyti savo vaikams?

– Turiu dvi dukras: Ramintą ir 
Rimgailę, kurioms nuo pat ma-
žumės stengiausi būti pavyzdys, 
išmokiau būti gerais ir dorais 
žmonėmis, būti mandagias, są-
žiningas, rūpestingas bei įskiepi-
jau tai, kad žmogus gali tapti tuo, 
kuo norėtų, tik stipriai siekdamas 
savo tikslų.

– Įprasta, kad tėvas šeimoje 
vengia rodyti savo jausmus. Ar 
Jūs tradicinis tėvas, ar dalijatės 
savo emocijomis ir nuotaikomis 
su šeimos nariais?

– Jeigu galima taip teigti, tai 
esu netradicinis tėvas, kadangi 
mūsų šeimoje yra įprasta dalintis 
jausmais, išgyvenimais, emocijo-
mis. Daug bendraujame tarpusa-
vyje įvairiausiais klausimais.

– Jūs sukūrėte didelį ūkį, 
įpratinote savo vaikus mylėti 
ir gerbti darbą? Kaip Jums tai 

Juozas Zelenauskas: „Nuo mažens kartu su tėvais dirbau kolūkyje. Iširus kolūkio bendrovei, nuo 1995 metų 
pradėjau ūkininkauti nuo 6 ha.“

Kapčiamiesčio krašto ūkininkas, darbštus ir sąžiningas žmogus, puikus kaimynas, žmogus, randantis kalbą ir su jaunu, ir su senu, Juozas Zelenauskas su šeima.
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Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

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

Bendruomenių naujienos
Visos aktualijos, susijusios su rajono 
bendruomenėmis, informacija apie projektus, 
organizuojamas šventes ir dar daugiau.

dzūkai kalBa, kad...
Karščiausios nuogirdos ir ne tik. Istorijos, 
sklindančios iš vienų lūpų į kitas. 
Kiekvieni iš jų turi dalį tiesos.

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

Kur dėti maisto atliekas, jei neturi jų konteinerio? 

Kompostavimo konteineris.

Juras Zinkus
Vieni lengviau, kiti sun-
kiau, bet visi pratinamės 
naudotis maisto atliekų 
konteineriais. Iš pradžių 
nedraugiškai sutikti, jie 
tampa vis labiau naudo-
jami: tie, kas bent sykį 
pabando rūšiuoti maisto 
atliekas, to daryti jau nesi-
liauja – nauji įpročiai atsi-
randa pakankamai greitai. 
Juolab, pamačius, kad ir 
aplinkiniai rūšiuoja. 

Pagiriamojo žodžio už maisto atlie-
kų rūšiavimą nusipelno Alytaus 
miesto individualių namų gyvento-
jai – nuo praėjusių metų vidurio jie 
maisto atliekas rūšiuoja kaip tikri 
europiečiai, ištuštinimui ištraukda-
mi po 2500–2600 konteinerių. Iš 
viso Alytaus miesto gyventojams 
yra išdalinta 3369 individualūs 
konteineriai maisto atliekoms. 

„Alytaus miesto individualių 
namų gyventojai parodė, kad 
galima gyventi vakarietiškai ir 
atsakingai rūšiuojant mažinti 
savivaldybės atliekų tvarkymo 
kaštus“, – sakė Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro (ARATC) 
direktorius Algirdas Reipas. 

Kitų regiono savivaldybių gy-
ventojai maisto atliekas rūšiuoja 
gerokai prasčiau – kai kur ištušti-
nimui ištraukiama mažiau nei 10 

proc. išdalintų konteinerių. Tačiau 
atliekų tvarkytojai pastebi, kad si-
tuacija, nors ir lėtai, bet keičiasi į 
gerąją pusę. „Maisto atliekų rū-
šiavimas yra naujovė, prie kurios 
reikia priprasti“, – sako ARATC 
vadovas A. Reipas. 

Atskiri maisto atliekų konteine-
riai yra išdalinti regiono miestų ir 
didesnių miestelių gyventojams. 
Jų neturintys kaimų ir mažesnių 
miestelių gyventojai neretai tei-
raujasi: o kur gi jiems dėti maisto 
atliekas?  

Visas biologiškai suyrančias 
atliekas jiems reikia kompostuoti 
– mažesnių miestelių ir gyvenvie-
čių žmonėms jau prieš kelerius 
metus buvo išdalinti komposta-
vimo konteineriai, bioskaidžias 
atliekas galima kompostuoti ir pa-
čių įrengtose dėžėse ar duobėse. 

komPoStavimui tinka: 
nupjauta žolė, kambariniai auga-
lai, medžių lapai, žievės, drožlės, 
smulkios šakos, šaknys, jaunos 
piktžolės, velėna, vaisių ir dar-
žovių lupenos, kevalai, kiaušinių 
lukštai, arbatos pakeliai, kavos 
tirščiai bei jų filtrai, suplėšytas 
popierius. 

komPoStavimui 
nenauDojama:   
mėsos, žuvies, pieno produktų 
likučiai, riebalai, kaulai, sergan-

tys augalai ir jų liekanos, kačių 
ir šunų fekalijos, piktžolės, tu-
rinčios subrendusių sėklų. 

Neturint maisto atliekų kon-
teinerio, kompostavimui netin-
kamus maisto produktų likučius, 
jeigu jų susidaro, reikia mesti į 
mišrių atliekų konteinerį. 

Bet visuomet prisiminkite, kad 
į mišrių atliekų konteinerį išmestų 
atliekų tvarkymas yra pats bran-
giausias. 

Šiuo metu visos neišrūšiuo-
tos atliekos yra vežamos deginti 
į Kauno kogeneracinę jėgainę. 
Vienos tonos atliekų deginimas 
joje kainuoja 35 eurus. Prie šios 
kainos dar prisideda transporta-
vimo išlaidos. O kasdien į Kauną 
išvežama apie 100 tonų Alytaus 
regione surinktų mišrių atliekų. 

Už jų vežimą ir deginimą tenka 
mokėti mūsų regiono gyvento-
jams, o naudą gauna kauniečiai 
– deginant mūsų brangias atliekas 
jiems gaminama pigi šiluma. 

Kuo daugiau atliekų išrūšiuo-
jame, atskirdami ne tik pakuotes, 
bet ir biologiškai suyrančias bei 
maisto ir virtuvės atliekas, tuo 
mažiau jų reikia vežti deginti ir už 
tai mokėti. Tad prieš išmesdami 
atliekas priminkime sau, kad jų 
rūšiavimas mums nieko nekai-
nuoja. O nerūšiavimas – labai 
brangus.  

Pasirinkime protingai.•

Baudos dydis už kaukės 
nedėvėjimą — 
skausmingas finansiškai, 
ypač kaimo žmonėms
Dineta Babarskienė
Kad Lietuvoje viešose vietose bus 
privalu dėvėti veido apsaugos prie-
mones, nusprendė Vyriausybė. Ži-
nia, reikalavimai švelnėja, kaukių 
prireikia vis mažiau, tačiau vieni 
taip įprato jas dėvėti, kad be jų nė 
iš vietos, kiti gi ima ir užsimiršta: 
ir parduotuvėn įlekia be jos. Už 
kaukės nedėvėjimą viešoje vietoje 
galima gauti solidžią baudą. Pagal 
Vyriausybės nutarimą, už karanti-
no taisyklių pažeidimą, kas užtrau-
kia administracinę atsakomybę, 
gali būti skiriama 500–1500 eurų 
bauda. Pirmą kartą nusižengus 
taikoma pusė minimalios baudos 
– 250 eurų. Kaukės ar jos pakaitalo 
nedėvėjimas yra karantino taisy-
klių pažeidimas.

Baudų „užsidirbo“ ir kaimo 
žmonės, tai, rodos, tik išbėgę iš 
kiemo, tai šunelį išvedę pasivaikš-
čioti, tai į parduotuvę užbėgę ir 
manantys, kad greitai apsisuks 
– kaukę lyg tyčia pamiršę. Ir štai 
pareigūnai, lyg iš dangaus nukri-
tę, imasi veiksmų. Pirmas kartas 
– 250 eurų. Skambinę redakcijon 
gyventojai piktinasi klausdami, 
ar tai ne noras „pasipelnyti“ iš jų 
bėdos. „Visada nešiojau kaukę, 
užėjau į parduotuvę ir štai bauda 
– iki birželio pirmosios turiu su-

mokėti“, – sako riebiai keikdamas 
Naujosios Kirsnos gyventojas. 
O tokių – ne jis vienas. Vyriškis 
sakosi, kad nieko neveiks – baudą 
mokės. Tačiau kaimo žmonėms 
tokia bauda – didžiulė, šie suka 
galvas, kaip sumokėti. „Gal būtų 
užtekę 50 eurų, o dabar tokia di-
delė“, – sako tas pats vyriškis iš 
Naujosios Kirsnos. Lazdijuose 
skvere pakalbinti žmonės taip 
pat piktinosi tokia didele bauda. 
„Jau dabar pripratau prie kau-
kės, atrodo, kad be jos negaliu į 
miestą išeiti, bet pradžioje – einu, 
pamirštu, grįžtu, pasiimu. Gerai, 
kad baudos negavau“, – prisipa-
žįsta garbaus amžiaus lazdijietė. 
Tiesa, visi vienu balsu sako, kad 
saugotis privalu, bet jei jau taip 
atsitiko – pamiršo kaukę užsidė-
ti – gal nereikia taip skaudžiai 
bausti. „Saugojausi, nešiojau ir 
še, kad nori“, – giliai atsidūsta tas 
pats Naujosios Kirsnos gyvento-
jas. Jam tokia bauda – milžiniška. 
Juolab, kad vyriškis gauna, kaip 
pats sakosi, tik 120 eurų pašalpos. 
„O juk reikia ir už elektrą sumo-
kėti, ir už šiukšles, ir pavalgyti“, 
– sako jis. Kaimo žmonės kraipo 
galvomis, kad ir taip nelengva 
gyventi, tai dar ir dabar iš jų vals-
tybė „pasipelnys“.•



9Nr. 23 / 2020 06 04 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

CAMiNO liTuANO — Tavo kelio pradžia!
Lina Blandienė
Turbūt daugelis savo 
gyvenimą apibūdintų kaip 
nuolatinį bėgimą, skubėji-
mą, nesibaigiančius darbus 
etc. Bent taip buvo iki šio 
pavasario, kol į Lietuvą (ir 
beveik visą pasaulį) nebuvo 
atskriejusi korona. Ka-
rantinas sustabdė pašėlusį 
gyvenimo tempą, teko užsi-
daryti namuose ir pabūti – 
kas svarbiausia! – akis į akį 
su savimi. Prasidėjo vidinė 
revizija. Kas aš? Kur einu? 
Koks mano gyvenimo tiks-
las? Bet tai puiku! Stab-
telėjimai (nors kartais ir 
priverstiniai) žmogui labai 
reikalingi. Tad nenutrau-
kime šio vertybių perkai-
nojimo, vidinio valymosi, 
gilesnio savęs pažinimo 
proceso, tik darykime tai 
šiek tiek kitokiu būdu – 
eikime. Eikime pėsčiomis 
per Lietuvą, eikime į save 
– eikime CAMINO LITU-
ANO.

mėgautiS juDėjimo 
maLonumu
Eiti ‒ natūrali žmogaus fizinė vei-
kla. Ypač naudinga po ilgo sėdė-
jimo prie kompiuterio, važiavimo 
automobiliu ar pasivartymo ant 
sofutės. Vaikščiojant suintensy-
vėja raumenų veikla, pagreitėja 
kraujotaka, stimuliuojama imuni-
nė sistema, mažėja psichologinė 
įtampa bei gerėja nuotaika. Einant 
gaminasi laimės hormonas.

Taigi „Camino Lituano“ marš-
rutas yra puikus pasirinkimas eiti 
‒ eiti fiziškai, eiti dvasiškai, eiti 
pažinti pasaulio. Eiti 500 km per 
Lietuvą.

Šv. Jokūbo kelias Lietuvoje 
„Camino Lituano“ prasideda 
Žagarėje ties Latvijos siena (pe-
rima piligrimo lazdą iš „Camino 
Latvia“) ir vingiuoja per Šiau-
lių, Kauno bei Alytaus apskritis, 
o prie Lenkijos sienos įsilieja į 
„Camino Polaco“. Visas 500 km 
maršrutas per Lietuvą suskirsty-
tas į 21 etapą. Kasdien piligrimai 
vidutiniškai nueina po 22‒27 km, 
tačiau yra keli trumpesni etapai 
(apie 13 km) bei keli ilgesni 

(apie 30 km). Kiekvieno etapo 
pabaigoje piligrimų laukia na-
kvynės namai. Apsistoti galima 
klebonijose, parapijos namuose, 
bendruomenės namuose, kaimo 
turizmo sodybose, viešbutukuose, 
kempinguose, vienuolyno celėse 
ar nakvoti savo palapinėse.

Prieš kelionę reiktų pasirūpin-
ti „Camino Lituano“ piligrimo 
pasu. Jį galima gauti Vilniaus 
Šv. Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, 
Miroslavo bažnyčioje, Alytaus 
turizmo informacijos centre, Pa-
žaislio svetingumo komplekse 
„Monte Pacis“, kelionių agen-
tūroje „West Express“ Kaune, 
Kėdainių viešbutyje „Smilga“, 
kempinge „Saulėtosios naktys“ 
Gataučiuose, Žagarės dvaro sody-
boje. Paso kaina ‒ 2 Eur. Bažny-
čiose, nakvynės vietose, turizmo 
informacijos centruose, kaimelių 
parduotuvėse bei kitur piligrimai 
renka antspaudus kaip patvirtini-
mą apie įveiktą etapą.

„Camino Lituano“ kelią rodo 
geltonos rodyklės bei šv. Jokūbo 
kriauklės mėlyname fone. Dairy-
kitės ir ant stulpų, medžių, akme-
nų išvysite kelio ženklus. Nuoro-
dos bus maždaug kas 300‒500 
metrų.

tyLoje atSiSkLeiDŽia 
SvarbiauSi DaLykai
Nutilus pasaulio triukšmui, nu-
rimus žmogaus protui, galime 
išgirsti savo vidinį balsą. Svar-
biausi dalykai gyvenime vyksta 
lėtai, tyliai ir vienumoje. Šiais 
laikais mėgautis lėtu ir ramiu gy-
venimo tempu tampa prabanga. 
Žmogus sąmoningai turi skirti 
laiko ir rasti tinkamą vietą, kad 
galėtų ramiai susitvarkyti savo 
sielos stalčiukus, išvalyti šiukšles, 
atlikti vidinę higieną. Neužten-
ka pasirūpinti vien fiziniu kūnu, 
žmogui reikia ir dvasinio peno. 
Tad trys savaitės ėjimo per Lie-
tuvą maždaug po 7 val. per dieną 
tikrai padėtų sutramdyti protą ir 
nuraminti mintis.

„Camino Lituano“ piligrimą, 
žygeivį, keliautoją ar tik pavargu-
sį šio pasaulio žmogelį, trokštantį 
dvasios ramybės, veda gražiais 
Lietuvos keliais ir takeliais  pro 
ramiai siūbuojančius ir nokinan-

čius duoną javų laukus, pro saulės 
šviesą spinduliuojančius rapsus, 
pro žaliuojančius miškus, pro 
čiurlenančius upelius, veda ryto 
rasa nubarstytais keliukais ar dul-
kančiais vidurdienio vieškeliais.

„Camino Lituano“ veda pro 
daugybę Lietuvos miestų, mies-
telių ir kaimų bažnyčių ‒ nuo 
puošnių barokinių, į dangų kylan-
čių gotikinių iki kuklių liaudiškų 
Dievo namų. Veda pro mažas ir 
jaukias koplytėles, pro vienišus 
pakelės kryžius. Pasimelsti, pasi-
semti jėgų, paprašyti pagalbos ar 
padėkoti už gautas malones ‒ tam 
nuo seno statomos šventovės.

PaŽinDamaS Savo šakniS, 
PaŽinSi Save
Sąmoningas žmogus visą gyveni-
mą stengiasi pažinti save, atskleis-
ti savo tapatybę. Gilinasi į savo 
šeimos, protėvių istoriją, domisi 
savo tautos praeitimi. Kuo giliau 
pažįsti save, tuo labiau esi laisvas. 
„Dabarties žmogus pergyvena bei 
suvokia save visų pirma kaip is-
torinę būtybę, ‒ teigia filosofas 

A. Maceina, ‒ savo istoriškumo 
suvokimas skatinte skatina jį vis 
giliau skverbtis į praeitį kaip į 
savo būvio šaltinį.“

Eidami „Camino Lituano“ tar-
si pereisite per Lietuvos istoriją. 
Kelyje gausu piliakalnių ‒ jie 
supilti prieš vieną, du ar net tris 
tūkstančius metų. Įdomu sužinoti, 
kaip tada gyveno mūsų protėviai, 
su kuo kovojo, kokiais dievais 
pasikliovė. Praeiname pro senus 
kaimus ‒ nuo metų ir išbandy-
mų naštos sukumpusias gryčias, 
pakrypusias klėtis, daržines. 
Praeiname pro dvarus, anuomet 
provincijoje skleidusius kultūrą. 
Paberžė, Šventybrastis primins 
1863 metų sukilimą. Išlikusios 
sinagogos bylos apie žydiškas 
bendruomenes. Partizaninis karas 
ir dar daug kitų istorinių įvykių 
prabėgs pro Jūsų akis žingsniuo-
jant „Camino Lituano“.

keLiaS atviraS viSiemS
Piligriminės kelionės populia-
rios krikščioniškuose kraštuose. 
Labiausiai žinomas Šv. Jokūbo 

kelias Ispanijoje, žmonės juo 
eina jau daugiau nei 1000 metų. 
Per pastaruosius 50 metų Jokūbo 
kelių tinklas išraizgė beveik visą 
Europą ir, kaip supratote, pasiekė 
ir Lietuvą. Bet šiais laikais ‒ XXI 
amžiuje ‒ juo keliauja ne tik be-
simeldžiantys piligrimai. Kelias 
atviras visiems ‒ įvairių pažiūrų, 
įsitikinimų, religijų žmonėms. 
Kiekvienas eina su savo tikslais ir 
lūkesčiais, kiekvienas ieško savo 
gyvenimo kelio prasmės.

Panašu, kad jau prasidėjusią 
vasarą daugelis praleis Lietuvoje. 
Tad eiti „Camino Lituano“ lai bus 
vienas iš šios vasaros (o gal ir 
gyvenimo) iššūkių!

Jei susidomėjote, daugiau infor-
macijos apie kelią (etapai, žemė-
lapiai, nakvynės vietų kontaktai, 
lankytini objektai, keliaujančiųjų 
įspūdžiai ir kt.) rasite:

www.caminolituano.com
https://www.facebook.com/

Camino.lt
feisbuko grupėje Camino Litu-

ano Network
Gero kelio! Buen Camino!•

„Camino Lituano“ kelią rodo geltonos rodyklės bei šv. Jokūbo kriauklės mėlyname fone. Dairykitės ir ant stulpų, 
medžių, akmenų išvysite kelio ženklus. Nuorodos bus maždaug kas 300–500 metrų.

„Camino Lituano“ piligrimą, žygeivį, keliautoją ar tik pavargusį šio pasaulio žmogelį, trokštantį dvasios ramybės, veda gražiais Lietuvos keliais ir takeliais  pro ramiai siūbuojančius ir nokinančius 
duoną javų laukus, pro saulės šviesą spinduliuojančius rapsus.
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Aidas Kelionis
Atsikėlęs ryte nusiprausiau, bet neįjun-
giau elektrinio virdulio ir nepasiruo-
šiau sumuštinių, tad likau be kavos ir 
pusryčių. Apsirengęs išėjau į lauką ir 
po maždaug septynių minučių ėjimo 
pasiekiau mažą kavinukę, kurioje kepa 
bandeles. Pastarosios čia brangesnės 
nei prekybos centruose, bet žymiai 
skanesnės. Čia taip pat už eurą galima 
nusipirkti puodelį itin aukštos kokybės 
kavos, kuri yra daug kartų skanesnė nei 
namuose užplikoma puodelyje. Kas 
svarbiausia, į šią kavinukę žmonės 
renkasi skaityti popierinių laikraščių 
ir žurnalų. Iš jų sužino rajono, Lietuvos 
ir pasaulio naujienas. Visų laikraščių 
būna po kelis komplektus, kad skai-
tantiesiems nereikėtų ilgai laukti savo 
eilės. Ant kavinės durų yra užrašas: 
„Čia skaitome tik popierinę spaudą“.

Šį rytą, kaip ir kiekvieną dieną, šiuo 
metu prie to paties staliuko sėdėjo maž-
daug septyniasdešimties metų vyras, 
pabalnojęs nosį akiniais storais stiklais. 
Jo viršutinę lūpą puošė Salvadoro Dali 
stiliaus į viršų užriesti ūsiukai. Jis kas-
ryt kramsnodavo bandelę su razinomis 
ir gerdavo stiprią juodą arbatą skaity-
damas „Lietuvos rytą“. Šalia jo sėdėjo 
ponia smaila nosimi, kuri mėgdavo 
kavą su pienu ir kaneles. Ji vartydavo 
žurnalą „Žmonės“ ir „Lietuvos ryto“ 
antradienio priedą „Stilius“. Vyras prie 

lango per rytą suvalgydavo gabalėlį sū-
rio pyrago ir išgerdavo du puodelius 
espreso skaitydamas „Verslo žinias“ 
ir vartydamas žurnalą „Iliustruotoji is-
torija“. Jis buvo užsidėjęs akinius su 
oranžiniais rėmeliais, o jo smakrą puošė 
neilga ožio barzdelė.

Man patikdavo kiekvieną rytą su-
tikti tą pačią su nedidelėmis išimtimis 
kompaniją, kuri nespoksodavo į ant 
stalo atverstą nešiojamąjį kompiuterį 
ir nenaršydavo savo išmaniuosiuose 
telefonuose. O labiausiai patikdavo 
popieriniai laikraščiai ir žurnalai, kurie 
turėjo aiškią struktūrą ir aiškiai galė-
davau žinoti, kad pirmame laikraščio 
puslapyje paskelbta naujiena yra iš 
tikrųjų tos dienos pagrindinė ir tikrai 
dėmesio verta žinia. Skaitant portalus 
svarbiausioje vietoje neretai atsiduria 
visai dėmesio nevertos naujienos, kaip 
orai, „žvaigždučių“ vakarėlis ar kieno 
nors skyrybos. Skaitydamas portalus 
paprastai neįsigilini į straipsnių turinį 
– permeti tik pavadinimus ar geriausiu 
atveju straipsnio pradžią. Popierinia-
me laikraštyje gerai žinai, kuriame 
puslapyje yra redakcijos vedamasis, 
politikos naujienos, kriminalai, spor-
to naujienos ir orų prognozė. Gera iš 
karto matyti visą straipsnio apimtį ir iš 
pradžių permetus jo pradžią ir pabaigą 
nuspręsti, ar nori jį skaityti dabar, ar 
prie jo sugrįžti kiek vėliau.

Kaip žinome, Lietuva jau senokai 
pirmauja pasaulyje pagal interneto 
greitį. Bet ar reikia tuo džiaugtis ir di-
džiuotis? Skubame, lekiame, verčiamės 
per galvas, o popieriniam laikraščiui 
ir puodeliui kavos laiko vis mažiau 
telieka. Skaitydami išmaniuosiuose 
telefonuose net pietų metu, atrodo, 
kad jau negalime nuo jų atsiplėšti. Ir 
tos paskubomis perskaitytos naujienos 
pro vieną ausį įeina, pro kitą išeina. 
Įsigilinimui, pamąstymams ir gilesnei 
analizei juk vis neturime laiko...•

ketvirtaDieniS, birželio 4 d. Saulė teka 4.47, leidžiasi 21.48, dienos ilgumas 
17.01. Priešpilnis. Vardadieniai: Pranciškus, Dausprungas, Deimena, kornelijus, Vincentas, Vincė, Vincenta.

ketvirtad
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 10.35 „komisaras 

Reksas“. 
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Gyvenimo spalvos.
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Pasaulio teisuoliai.
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Pasaulio puodai. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „kostiumuotieji“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 Proto džiunglės. 
 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 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „kostiumuotieji“.
 4.45 Proto džiunglės. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „iš širdies į širdį“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Meilė gydo“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „stebuklas“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 „Turtuolė varguolė“.
 21.00 „atsargiai – mo-

terys!“. 
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Paranoja“.
 0.40 „antrininkas“.
 1.45 „juodoji aušra“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 alchemija XVi. 

Mada yra menas. 
 5.20 ReTRosPekTYVa. 

ciklas „Menininkų 

portretai“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 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 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Nesunaikinami 2“.
 23.55 „kalėjimo bėgliai“.
 0.55 „X mutantai“.
 1.45 „Rouzvudas“.
 2.35 „Tėvynė“.
 3.30 „kalėjimo bėgliai“.
 4.20 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 4.45 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.
 5.35 „Rouzvudas“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Įteisintas faras“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Misija „Neįma-

noma“ 3“.
 23.25 „Misija „Neįma-

noma“ 2“.
 1.35 „kobra 11“.
 2.25 „iš visų jėgų“.
 3.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 7.30 alfa taškas. 
 8.00 Filmas apie kazi-

mierą Motieką. 
 8.30 Filmas apie Valeri-

joną Šadreiką. 
 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 

 12.30 alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

kijevas. Laisva 
valia“.

 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 alfa taškas. 
 16.58 orai.
 17.00 „kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
 18.25 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Dvigubas gyve-

nimas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 oponentai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvigubas gyve-

nimas“.
 2.30 alfa taškas. 
 2.50 „Mentų karai. 

kijevas. Laisva 
valia“.

 3.35 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 4.20 „kelrodė žvaigždė“.
 5.00 alfa taškas. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 akacijų alėja. 
 7.00 Proto džiunglės. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Mūsų gyvūnai.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.45 „Metų laikai. 

Vasara“.
 14.55 „apie medų ir 

žmones“.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.

 17.10 „Dvynukės“.
 18.00 „Dauntono abatija“.
 19.00 Nacionaliniai 

lygybės ir įvairovės 
apdovanojimai 
2020. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Fusis“.
 23.10 Monika Linkytė su 

styginių kvintetu. 
 0.15 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.30 Dabar pasaulyje. 
 0.55 euromaxx. 
 1.25 akacijų alėja. 
 2.05 Teatras. 
 3.00 „Metų laikai. 

Vasara“.
 3.10 Duokim garo! 
 4.40 Nacionalinis turtas. 

Fotografas Romu-
aldas Požerskis.

 5.05 stilius. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.30 „Marija Vern“.
 13.30 „Visa menanti“.
 14.30 „Nina“.
 15.40 „sugrįžimas į salą“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.55 „sugrįžimas į salą“.
 21.00 PReMjeRa. „Į 

šiaurę per šiaurės 
vakarus. sendė“.

 22.55 „Garbės reikalas“.
 0.50 „Rožių karas“.
 2.30 „Rebeka Martinson. 

Pralietas kraujas“.
 4.00 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.05 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.00 „aš, kitas aš ir 

irena“.
 23.15 „X failai“.
 1.15 „Tironas“.
 2.10 „svieto lygintojai“.
 3.00 „Legendos“.

„Paranoja“, 22.30, LNK

lazdijai pateko į padidėjusios 
rizikos rajonų zoną

»Atkelta iš 3 psl. 
stebėti savo sveikatą. Jei minėtą dieną 
lankėtės Veisiejų turgavietėje ir pajuto-
te koronavirusinei infekcijai būdingus 
simptomus (pakilusią kūno temperatūrą 
(net ir nežymiai), slogą, kosulį, pasunkė-
jusį kvėpavimą, skonio ir uoslės praradi-
mą ar pakitimus), kviečiame nedelsiant 
kreiptis į savo šeimos gydytoją ir (arba) 
registruotis tyrimui dėl COVID-19 trum-
puoju telefono numeriu 1808.

Paskambinus reikėtų informuoti apie 
buvusį kontaktą su asmeniu, kuriam di-
agnozuotas koronavirusinis susirgimas. 
Tyrimai atliekami Lazdijų rajono savi-
valdybės Karščiavimo klinikoje (Kauno 
g. 8, Lazdijai). Esant būtinybei mėginiai 
gali būti paimti ir asmens gyvenamojoje 
vietoje“, – rašoma savivaldybės prane-
šime.•
„Dzūkų žinių“ informacija 
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „Džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 10.35 „komisaras 

Reksas“. 
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Pasaulio teisuoliai. 
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 Visi kalba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 20.59 Loterija „jėga“.
 21.00 auksinis protas.
 22.40 „juros periodo 

parkas“. 
 0.45 „Ratas“. 
 2.30 klausimėlis. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „iš širdies į širdį“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Meilė gydo“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 ViDo ViDeo. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2 penktadienis. 
 21.00 „Vagių irštva“.
 23.45 „Projektas „Mons-

tras“.
 1.20 „Šėtonas manyje“.
 2.40 „Paranoja“.
 4.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 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 „Galingasis 6“.
 21.45 „Lojalioji“.
 0.00 „žiulio Verno 

Paslaptingoji sala“.
 1.50 „Nesunaikinami 2“.
 3.30 „Nokautas“.
 5.10 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 5.35 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Įteisintas faras“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Rokis 5“.
 23.35 „Misija „Neįma-

noma“ 3“.
 1.50 „kobra 11“.
 2.40 „iš visų jėgų“.
 3.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 7.30 alfa taškas. 
 8.00 „Mentų karai. 

kijevas. Laisva 
valia“.

 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Pagaliau savait-

galis. 
 17.00 „kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
 18.30 „Gyvenk taupiau“.  
 18.50 kapeliono arnoldo 

Valkausko komen-
taras.

 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 žinios.

 20.15 sportas. 
 20.20 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Dvigubas gyve-

nimas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUsHiDo 
kok 2020“.

 23.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 

 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvigubas gyve-

nimas“.
 2.30 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUsHiDo 
kok 2020“.

 2.50 „Mentų karai. 
kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 3.35 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 4.20 „kelrodė žvaigždė“.
 5.00 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUsHiDo 
kok 2020“.

 5.30 Nauja diena. 
 6.00 „Pone prezidente“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 akacijų alėja. 
 6.45 klausimėlis. 
 7.00 Mokslo sriuba. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 13.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.45 jūsų studija. Poetas 

antanas kalanavi-
čius. 

 14.55 Teatras. 
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.10 „Dvynukės“.
 18.00 „Dauntono abatija“.
 18.50 Daiktų istorijos. 

 19.35 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Premjera. „Šeimos 

šventė“.
 22.30 Prie pasakų miesto. 
 0.10 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.50 „Dangus“.
 1.50 akacijų alėja. 
 2.30 „Fusis“.
 4.10 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.40 Nacionalinis turtas. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.30 „stažuotoja“.
 13.35 „Visa menanti“.
 14.30 „Nina“.
 15.40 „sugrįžimas į salą“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.50 „sugrįžimas į salą“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Vyriausias tyrėjas 
Vistingas 2“.

 22.55 „Tiltas“.
 0.55 „Rožių karas“.
 2.35 „Į šiaurę per 

šiaurės vakarus. 
sendė“.

 4.05 „Tėvas  
Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 statybų gidas.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.05 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 20.30 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Fantastiškas 

ketvertas“.
 0.00 „Hitmanas. 

agentas 47“.
 1.45 „aš, kitas aš ir 

irena“.
 3.40 „Greislendas“.

„Lojalioji“, 21.45, TV3

šeštaDieniS, birželio 6 d. Saulė teka 4.46, leidžiasi 21.50, dienos ilgumas 
17.04. Pilnatis. Vardadieniai: Bogumilas, klaudijus, Norbertas, Tauras, Mėta, Paulina, smiltė.

šeštadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Proto džiunglės. 
 7.30 „Benis stautas“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „jaguarai. 
Ypatingos katės“.

 12.45 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
3. Patys unika-
liausi“.

 13.35 „Bitlai. Pagaminta 
Mersisaide“.

 15.00 klausimėlis. 
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 euromaxx. 
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius. 
 20.25 Loterijos „keno 

Loto“ ir „jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Vasaros festivaliai. 
 22.30 „Įsibrovėlė“.
 0.10 „juros periodo 

parkas“.
 2.15 „Šeimos šventė“.
 3.45 Pasaulio doku-

mentika. „jaguarai. 
Ypatingos katės“.

 4.30 „Benis stautas“.

LNK
 7.10 „Tomas ir Džeris“.
 7.40 „saugokis meš-

kinų“.
 8.10 „ogis ir tarakonai“.
 8.30 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.55 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.20 „Nuotykių metas“.
 9.45 „Bunikula“.
 10.10 „kria-kria-keriai“.
 11.55 „Šnipų vaikučiai 3. 

žaidimo pabaiga“.
 13.30 „spidas Reiseris“.
 16.10 „Devyni gyve-

nimai“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Haris Poteris ir 

išminties akmuo“.
 22.35 PReMjeRa. „ope-

racija „kas tėvas?“.
 0.45 „Pabrolių nuoma“.
 2.25 „Vagių irštva“.

TV3
 6.30 „ančiukų istorijos“.
 7.00 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 7.30 „ilgo plauko 

istorija“.
 8.00 „ančiukų istorijos“.
 8.30 „Virtuvė“s istorijos.
 9.00 skaniai ir paprastai.
 9.30 Tėvų darželis.
 10.00 Būk sveikas!
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.00 „Planeta 51“.

 12.50 „Šuniški šokiai“.
 14.40 „Urmu pigiau“.
 16.45 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 eurojackpot.
 19.30 „Panelės Pere-

grinės ypatingų 
vaikų namai“.

 22.00 „katvės karalienė“.
 0.35 „ir geri kartais 

žudo“.
 2.10 „žudikas“.
 4.10 „Tėvynė“.
 5.05 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.

BTV
 6.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „kvapų detek-

tyvas“.
 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 sveikatos kodas. 
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Varom!“.
 10.35 „afrika. Mirtinai 

pavojingi“.
 11.40 „spec. būrys. 

išlieka stipriausi“.
 12.50 „Gordonas Ramzis. 

iki pragaro ir atgal“.
 13.55 „Reali mistika“.
 14.55 „ekstrasensų 

mūšis“.
 17.15 „amžiaus nusikal-

timai“.
 18.20 „kvapų detek-

tyvas“.
 19.30 Lietuvos balsas. 
 23.00 „13 valandų. 

slaptieji Bengazio 
kariai“.

 1.35 „Gyvatės lėktuve“.
 3.20 „Rokis 5“.

Dzukijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Pone prezidente“.
 7.20 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Barbora 
Umiastauskaitė-
žagarietė“.

 7.55 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis 
turnyras „BUsHiDo 
kok 2020“.

 9.30 4 kampai. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Pagaliau savait-

galis. 
 11.00 Grilio skanėstai. 
 12.00 „kelrodė žvaigždė“.
 14.00 „Dvaro rūmai“.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 Pinigų karta. 
 17.00 Gyvenimas.
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevi-
čaitė-Bitė“.

 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Gluchariovas“.

 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 Grilio skanėstai.
 1.00 „kelrodė žvaigždė“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 4.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 4.40 Gyvenimas. 
 5.20 Pinigų karta. 
 5.40 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUsHiDo 
kok 2020“.

 6.00 „Gluchariovas“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 auksinis protas. 
 8.45 klausimėlis. 
 9.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
karinės paskirties 
architektūra“.

 9.30 Premjera. etnos. 
Medžiai. 

 10.00 Čia – kinas. 
 10.30 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 11.00 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 Į sveikatą! 
 13.30 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 14.00 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 16.05 Pasaulio puodai. 
 17.00 klauskite daktaro. 
 17.55 Poezija. LRT aukso 

fondas.
 18.00 stambiu planu. 

Rytis juozapavi-
čius. 

 18.55 „žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
chaimas Frenkelis“.

 19.45 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „oro uostas 1977“.
 22.50 Gera muzika gyvai. 
 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.00 „Ratas“.
 2.45 stop juosta. 
 3.15 jūsų studija. Poetas 

antanas kalanavi-

čius. 
 3.25 etnos. Medžiai. 
 3.50 Į sveikatą! 
 4.15 kelias. 
 4.45 auksinis protas. 

TV1
 6.20 „akloji“.
 7.50 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.50 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.50 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Merės meilė 

virtuvei“.
 12.00 „kai norisi 

žalumos“.
 13.00 „akloji“.
 14.45 „Šviežias maistas. 

anos olson 
receptai“.

 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Nusikaltimo vieta 

– Berlynas. Pašėlusi 
meilė“.

 22.55 „Holivudo žmogžu-
dysčių skyrius“.

 1.05 „Tiltas“.
 2.45 „Vyriausias tyrėjas 

Vistingas 2“.

TV6
 6.25 candy crush.
 7.20 jukono vyrai.
 8.20 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „žydrosios pla-
netos stebuklai“.

 12.00 candy crush.
 13.00 „žydrosios pla-

netos stebuklai“.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 jukono auksas.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 19.00 amerikos talentai. 
Čempionai.

 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „kietas riešutėlis“.
 0.45 „kol nenuėjau 

miegoti“.
 2.20 „Fantastiškas 

ketvertas“.

„Haris Poteris ir Išminties akmuo“,  
19.30, LNK
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LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „Džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 stilius. 
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos.
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „kostiumuotieji“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 stop juosta. Far-

macijos pramonė 
tarpukariu.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 savaitė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „kostiumuotieji“.
 4.45 stop juosta. Far-

macijos pramonė 
tarpukariu.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „iš širdies į širdį“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „atsargiai – mo-

terys!“..
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „stebuklas“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 „Turtuolė varguolė“.
 21.00 „atsargiai – mo-

terys!“. 
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Naktinė  

komanda“.
 0.20 „Rivjera“.
 1.20 „12 stipriausių“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 „Rosenheimo 

policija“.

TV3 
 6.25 „žmogus voras“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 svajonių sodai.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 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 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „angelas sargas“.
 0.40 „kalėjimo bėgliai“.
 1.30 „X mutantai“.
 2.20 „Rouzvudas“.
 3.05 „Tėvynė“.
 4.05 „kalėjimo bėgliai“.
 4.55 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 5.20 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.

BTV 
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Įteisintas faras“.
 11.35 „Reali mistika“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Tamsos baikeris“.
 23.10 „Legenda apie 

zoro“.
 1.30 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.20 „karo vilkai. 

Likvidatoriai Vii“.
 3.10 „kobra 11“.
 4.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 4 kampai. 
 6.00 Šiandien kimba. 
 7.00 „24/7“. 
 8.00 „Mentų karai. 

kijevas. Laisva 
valia“.

 9.00 „Dvigubas gyve-

nimas“.
 10.00 Pinigų karta. 
 10.30 Pagaliau savait-

galis. 
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 alfa taškas. 
 16.58 orai.
 17.00 „kelrodė žvaigždė“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „24/7“. 
 19.30 alfa taškas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Protų kovos su 

Robertu Petrausku. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 2.20 alfa taškas. 
 2.40 „Mentų karai. 

kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 3.25 „24/7“. 
 4.10 „kelrodė žvaigždė“.
 4.55 alfa taškas. 
 5.15 Mažos mūsų 

pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 savaitė. 
 7.00 etnos. Medžiai. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Mūsų gyvūnai.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 Čia – kinas. 
 13.10 kultūros diena. 
 14.05 Muzikos talentų 

lyga 2018. 
 15.35 Mano tėviškė. 

Dionizas Poška. 
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.10 „Dvynukės“.
 18.00 „Dauntono abatija“.
 18.55 Daiktų istorijos. 
 19.35 „išpirka“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Mulai“.
 23.00 Veranda. 
 23.30 euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 kelias. 
 1.05 Vasaros festivaliai. 
 2.30 „kvėpavimas į 

marmurą“.
 4.05 Čia – kinas. 
 4.35 Mano tėviškė. 

Dionizas Poška. 
 4.50 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 5.05 Pasaulio Lietuva. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.25 „stažuotoja“.
 13.30 „Visa menanti“.
 14.25 „Nina“.
 15.30 „sugrįžimas į salą“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.50 „sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Mergišiaus praei-

ties vaiduokliai“.
 23.05 „Garbės reikalas“.
 1.00 „Rožių karas“.
 2.35 „koletė“.
 4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 autopilotas.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.05 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.00 „Ričardas Liūta-

širdis“.
 23.10 „Naktinis skerdynių 

traukinys“.
 1.05 „supernova“.
 2.35 „svieto  

lygintojai“.

„Tamsos baikeris“,  21.00, BTV

SekmaDieniS, birželio 7 d. Saulė teka 4.45, leidžiasi 21.51, dienos ilgumas 
17.06. Pilnatis. Vardadieniai: Robertas, Ratautas, Radvydė, Lukrecija, Roberta, svajūnas, svajūnė.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Beatos  
virtuvė. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Į sveikatą! 
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų pa-

sakos. skiautinė“.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „europos 
tyrai. Upės, ežerai 
ir vandenynai“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Gyvūnų 
dinastijos“.

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos  

detektyvai. 
 16.35 Pasaulio  

puodai. 
 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 „Tėčio armija“.
 23.10 Premjera. „kvėpa-

vimas į marmurą“.
 0.45 „Tumo kodeksas“.
 2.15 Pasaulio doku-

mentika. „europos 
tyrai. Upės, ežerai 
ir vandenynai“.

 3.10 „etnos. Medžiai“.
 3.35 klausimėlis. 
 3.55 Šventadienio 

mintys. 
 4.20 „Įsibrovėlė“.

LNK
 6.55 „Tomas ir  

Džeris“.
 7.25 „saugokis meš-

kinų“.
 7.55 „ogis ir tarakonai“.
 8.15 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.40 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.05 „Nuotykių metas“.
 9.30 „Bunikula“.
 9.55 „Dvi uodegos“.
 11.25 „Rašalo širdis“.
 13.30 „klonuotas 

adamas“.
 15.35 „Mažieji genijai“.
 17.30 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „smokingas“.
 21.35 „12 stipriausių“.
 0.00 „Laukinės aistros 

2“.
 1.45 „operacija „kas 

tėvas?“.

TV3
 6.00 sveikatos medis.
 7.00 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 7.30 „ilgo plauko 

istorija“.
 8.00 „ančiukų istorijos“.
 8.30 svajonių ūkis.
 9.00 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 12.00 „Nevykėlio dieno-

raštis. ilga kelionė“.
 13.50 „Daktaras Dolitlis 

2“.
 15.35 „Urmu pigiau 2“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „kelionė į Raganų 

kalną“.
 21.35 „Pirmas nužu-

dymas“.
 23.35 „Diatlovo perėja. 

dingusi ekspedi-
cija“.

 1.30 „Lojalioji“.
 3.30 „apgaulinga 

aistra“.

BTV
 6.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
Šilalė.

 7.30 „kvapų detek-
tyvas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Giants Live“ 

pasaulio galiūnų 
čempionatas.

 10.00 „Varom!“.
 10.35 „afrika. Mirtinai 

pavojingi“.
 11.40 „spec. būrys. 

išlieka stipriausi“.
 12.50 „Gordonas Ramzis. 

iki pragaro ir atgal“.
 13.55 „Reali mistika“.
 14.55 „ekstrasensų 

mūšis“.
 17.15 „amžiaus nusikal-

timai“.
 18.20 „kvapų detek-

tyvas“.
 19.30 „Legenda apie 

zoro“.
 22.10 „Narkotikų prekei-

viai“.
 23.10 „karo vilkai. 

Likvidatoriai Vii“.
 0.10 „13 valandų. 

slaptieji Bengazio 
kariai“.

 2.45 „Gyvatės  
lėktuve“.

Dzukijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Pagaliau savait-

galis. 
 8.30 kaimo  

akademija. 
 9.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 „Šarūnas Marčiu-

lionis. Daina – gy-
venimo metafora“.

 12.00 „kelrodė  
žvaigždė“.

 14.00 „Dvaro rūmai“.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 Protų kovos su 

Robertu Petrausku. 
 19.30 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija 
Pečkauskaitė-Ša-
trijos Ragana“.

 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 oponentai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Šarūnas Marčiu-

lionis. Daina – gy-
venimo metafora“.

 1.00 „kelrodė žvaigždė“.
 2.50 Protų kovos su 

Robertu Petrausku. 
 3.35 „Pasaulio turgūs“.
 4.00 „24/7“. 
 4.40 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Monika Linkytė su 

styginių kvintetu. 
 7.10 Vytautas Mačernis. 

„Šeštoji vizija“. 
 7.30 krikščionio  

žodis. 
 7.45 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 8.00 kelias. 
 8.30 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 9.55 Poezija. LRT aukso 

fondas. 
 10.00 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros pėd-

sekys. 
 11.00 stop juosta. 

kosmetikos ir par-
fumerijos pramonė.

 11.30 Nacionalinis turtas. 
Dailininkas Rim-
vydas kepežinskas.

 12.00 Nacionalinis turtas. 
Poetas juozas 
erlickas.

 12.30 Šv. Mišios iš Dievo 
Gailestingumo 
šventovės Vilniuje. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.05 Mokslo sriuba. 
 14.30 euromaxx. 
 15.00 Premjera. 2 eilė: 

teatro žmonės. 
Dalia žakytė ir 
almantas Bučius. 

 15.30 Premjera. „erdvės 
menas. Mažiau yra 
daugiau. Gyve-
nimas mikroname-
liuose“.

 16.00 Muzikos talentų 
lyga 2018. 

 17.30 Veranda. 
 17.55 kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Legendos. 
 19.35 „žemaitė“.
 19.45 „Ten, kur  

namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 istorinės FiFa Pa-

saulio čempionato 
rungtynės. 2018 
m. aštuntfinalis. 
Prancūzija–argen-
tina.

 22.55 Šokio ir gyvos 
violončelių muzikos 
spektaklis „Bolero–
extended“. 

 23.55 „Meistras ir 
Tatjana“.

 1.20 „Tėčio armija“.
 2.55 Vytautas Mačernis. 

„Šeštoji vizija“.
 3.10 kultūringai su 

Nomeda. kultūros 
aktualijų programa. 

 4.05 Šventadienio 
mintys. 

 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.10 „akloji“.
 7.40 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.40 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Merės meilė 

virtuvei“.
 12.00 „kai norisi 

žalumos“.
 13.00 sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 PReMjeRa. 

„koletė“.
 23.15 „sekso abėcėlė“.
 1.10 „Holivudo žmogžu-

dysčių skyrius“.
 3.10 „Nusikaltimo vieta 

– Berlynas. Pašėlusi 
meilė“.

TV6
 6.20 candy crush.
 7.15 jukono auksas.
 8.10 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „žydrosios pla-
netos stebuklai“.

 12.00 candy crush.
 13.00 „žydrosios pla-

netos stebuklai“.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 jukono auksas.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 19.00 amerikos talentai. 
Čempionai.

 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „supernova“.
 23.50 „kietas  

riešutėlis“.
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antradienis  
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Daiktų istorijos. 
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 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 ekspe-

dicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „kostiumuotieji“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „kostiumuotieji“.
 4.45 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „iš širdies į širdį“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „atsargiai – mo-

terys!“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „stebuklas“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 „Turtuolė varguolė“.
 21.00 „atsargiai – mo-

terys!“. 
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Menas vogti“.
 0.20 „Rivjera“.
 1.20 „Naktinė ko-

manda“.
 3.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 6.25 „žmogus voras“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 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 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „sučiupus nužu-

dyti“.
 0.00 „kalėjimo bėgliai“.
 1.00 „X mutantai“.
 1.50 „Rouzvudas“.
 2.40 „Tėvynė“.
 3.35 „kalėjimo bėgliai“.
 4.25 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 4.50 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.
 5.35 „Rouzvudas“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Įteisintas faras“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Baudėjas“.
 23.25 „Tamsos baikeris“.
 1.30 „kobra 11“.
 2.20 „iš visų jėgų“.
 3.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 7.30 alfa taškas. 
 8.00 „Mentų karai. 

kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 9.00 „Dvigubas gyve-
nimas“.

 10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 

 12.30 alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 alfa taškas.
 16.58 orai.
 17.00 „kelrodė žvaigždė“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 Protų kovos su 

Robertu Petrausku. 
 19.30 alfa taškas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 oponentai. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 oponentai. 
 2.20 alfa taškas. 
 2.40 „Mentų karai. 

kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 3.25 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 

 4.10 „kelrodė žvaigždė“.
 4.55 alfa taškas. 
 5.15 Mažos mūsų 

pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Čia – kinas. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Mūsų gyvūnai. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.05 kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.50 „išpirka“.
 15.50 „Džiunglių  

knyga“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.10 „Dvynukės“.
 17.50 „Metų laikai. 

Vasara“. 
 18.00 „Dauntono  

abatija“.
 18.55 Daiktų istorijos. 
 19.40 „septintasis 

dešimtmetis“.
 20.25 „Pasakojimai iš 

japonijos“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija“.
 23.10 „žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
chaimas Frenkelis“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Mokslo sriuba. 
 1.10 Bardų festivalis 

„akacijų alėja 
2017“. 

 2.10 stambiu planu. 
Rytis juozapavi-
čius. 

 3.05 krikščionio žodis. 
 3.25 auksinis protas. 
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
karinės paskirties 
architektūra“.

 5.05 Legendos. Daili-
ninkas augustinas 
savickas. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.25 „stažuotoja“.
 13.30 „Visa menanti“.
 14.25 „Nina“.
 15.30 „sugrįžimas į salą“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.50 „sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Rebeka Martinson. 

juodasis takas“.
 22.55 „Garbės reikalas“.
 0.50 „Rožių karas“.
 2.30 „Mergišiaus praei-

ties vaiduokliai“.
 4.10 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.20 „csi kriminalistai“.
 7.20 „kobra 11“.
 8.20 „Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai“.
 9.00 „Naujokė“.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.05 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.00 „Įkalintos po 

vandeniu“.
 22.50 „X failai“.
 0.50 „Tironas“.
 1.50 „svieto  

lygintojai“.
 2.35 „Greislendas“.

„Sučiupus nužudyti“,  22.00, TV3

trečiaDieniS, birželio 10 d. Saulė teka 4.43, leidžiasi 21.54, dienos ilgumas 17.11. 
Pilnatis. Vardadieniai: Diana, Liutgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė, Margarita.

trečiadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Pasaulio puodai. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 22.30 Dviračio  

žinios. 
 23.00 „kostiumuotieji“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 Veranda. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 stilius. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „kostiumuotieji“.
 4.45 Veranda. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.10 „iš širdies į širdį“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „atsargiai – mo-

terys!“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „stebuklas“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 „Turtuolė  

varguolė“.
 21.00 „atsargiai – mo-

terys!“. 
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.

 22.27 orai.
 22.30 „žmogus šešėlis“.
 0.25 „Rivjera“.
 1.25 „Menas vogti“.
 3.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 6.25 „žmogus voras“.
 6.55 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 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 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Fenikso skrydis“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Fenikso skrydis“.
 0.20 „skubi pagalba“.
 1.15 „X mutantai“.
 2.05 „Rouzvudas“.
 2.55 „Tėvynė“.
 3.50 „skubi pagalba“.
 4.45 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.
 5.30 „Rouzvudas“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Įteisintas faras“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Mirties traukinys“.
 23.05 „Baudėjas“.
 1.20 „kobra 11“.
 2.15 „iš visų jėgų“.
 3.05 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena.
 7.30 alfa taškas. 
 8.00 „Mentų karai. 

kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 9.00 „Dvigubas gyve-
nimas“.

 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 alfa taškas.
 16.58 orai.
 17.00 „kelrodė žvaigždė“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 alfa taškas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Dvigubas gyve-

nimas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvigubas gyve-

nimas“.
 2.20 alfa taškas. 
 2.40 „Mentų karai. 

kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 3.25 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 4.10 „kelrodė žvaigždė“.
 4.55 alfa taškas. 
 5.15 Mažos mūsų 

pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Bardų festivalis 

„akacijų alėja 
2017“.

 7.00 Tarp dalių (ne)
plojama. 

 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Mūsų gyvūnai. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 13.10 stambiu planu. 
Rytis juozapavi-
čius. 

 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.50 „septintasis 

dešimtmetis. 
seksas, narkotikai, 
rokenrolas“.

 15.35 Šoka Lietuva.
 15.50 „Džiunglių  

knyga“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.10 „Dvynukės“.
 18.00 „Dauntono  

abatija“.
 18.55 Daiktų istorijos. 
 19.40 „svajonės apie 

Naująjį pasaulį. 
europiečių 
emigracijos istorija. 
Pirmieji metai“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Davidas Bowie. 

kelias į šlovę“.
 23.00 2 eilė: teatro 

žmonės. Dalia 
žakytė ir almantas 
Bučius. 

 23.30 „erdvės menas. 
Mažiau yra dau-
giau. Gyvenimas 
mikronameliuose“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 etnos. Medžiai. 
 1.10 Bardų festivalis 

„akacijų alėja 
2017“. 

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

 4.20 klausimėlis. 
 4.40 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 5.05 klauskite daktaro. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.25 „stažuotoja“.
 13.30 „Visa menanti“.
 14.25 „Nina“.
 15.30 „sugrįžimas į salą“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.50 „sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Rebeka Martinson. 

kol nepraeis tavo 
rūstybė“.

 22.50 „Garbės reikalas“.
 0.45 „Rožių karas“.
 2.25 „Rebeka Martinson. 

juodasis takas“.
 3.55 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.25 „csi kriminalistai“.
 7.25 „kobra 11“.
 8.25 „Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.05 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.00 „erelis edis“.
 23.10 „X failai“.
 1.10 „Tironas“.
 2.10 „svieto  

lygintojai“.
 3.00 „Greislendas“.
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aSmeniniai SkeLbimai nemokamai !!!

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

PArduodAme 
NAšLAiTes

 Užsakymus priimame 
nuotoliniu būdu.

Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129, 

Staidarų g. 8, Staidarų k., 
Lazdijų r.

avinas (03.21—04.20)
Šią savaitę norėsis atverti širdį draugams ir 
mylimiems žmonėms. Taip pat trokšite įgyti 
naujų žinių. Kita vertus, tai bus kupinas emocijų 
laikotarpis, todėl greitai išryškės vidinis porei-
kis atitrūkti nuo kasdienių rūpesčių ir užsiimti 
artima sielai veikla. Šią savaitę jus gali kankinti 
abejonės dėl to, ar einate teisinga kryptimi. 
Bene vienintelis ir geriausias patarėjas šiuo 
atveju – jūsų intuicija.

jautis (04.21—05.21)
Šią savaitę gausite galimybę realizuoti savo 
kūrybingas idėjas darbe. Jūs tiesiog mėgausitės 
dalindamiesi savo sumanymais su kolegomis ir 
draugais, kurie jums padės savo patarimais ir 
palaikymu. Taip jūsų idėjos įgaus realų pavidalą 
ir galbūt netgi ims nešti  jums finansinę naudą. 
Savaitei įpusėjus, ypač svarbūs taps emociniai, 
intymūs ryšiai. Didelė tikimybė, kad pasibaigs 
tam tikras santykių ciklas, pavyzdžiui, drau-
gystė, kuri jums jau kurį laiką neatneša jokio 
džiaugsmo. Tas pats pasakytina ir apie priklau-
symą bendruomenėms ar grupėms. Palikite 
praeitį už nugaros ir susitelkite į tai, kas jums 
teikia daugiausiai džiaugsmo.

Dvyniai (05.22—06.21)
Savaitės pradžia bus paženklinta meile, taika ir 
džiaugsmu. Jausitės esantys patrauklūs, gal net 
eksperimentuosite su savo išvaizda ir ryšitės 
garderobo atnaujinimui – tik neskubėkite pa-
sirinkdami. Ypač gerai nuteiks nuoširdus pokal-
bis su artimais žmonėmis. Nepamirškite jiems 
padėkoti ar paskatinti. Savaitei einant į antrąją 
pusę, atidžiai pažvelkite į savo artimiausius 
darbo ir asmeninius santykius. Jei duodate 
daugiau, nei imate, arba atvirkščiai – ko gero, 
reikėtų rasti teisingą balansą. 

vėžys (06.22 —07.22)
Ko gero, šią savaitę ryšitės kasdienės rutinos 
pokyčiams. Jums bus ypač svarbi jūsų emocinė, 
mentalinė ir fizinė būklė. Galbūt norėsite pa-
tirti ar išmokti kažką naujo. Savaitei baigiantis, 
tikėtini nesutarimai su artimu žmogumi ar ko-
lega. Problemos priežastimi gali tapti įvairaus 
pobūdžio painiava: gal kažkuris iš jūsų ką nors 
ne taip supras ar nugirs, ypač tuo atveju, jei 
racionalus mąstymas bus užgožtas jausmų. 
Nedarykite jokių lemiamų veiksmų, kol situacija 
taps aiški abiems pusėms. 

Liūtas (07.23—08.23)
Trokšite bendrystės su kolegomis ir draugais, 
todėl miklinkite pirštus ilgiems susirašinėji-
mams arba pasiruoškite smagiai vaizdo kon-
ferencijai. Kiek vėliau šią savaitę jus galbūt 
aplankys nusivylimo jausmas, kad vardan neati-
dėliotinų karjeros reikalų teks sutramdyti savo 
žaismingumą, kūrybinius impulsus, nežabotą 
energiją. Nesistenkite būti kitokie, nei iš tiesų 
esate ir rodykite savo „tikrąjį veidą“ visur, kur 
tenka atsidurti. Be abejo, jums pravers ir dau-
gelis praeityje įgytų pamokų.

mergelė (08.24—09.23)
Šią savaitę ypač malonu bus bendrauti su kole-
gomis, ieškoti bendrų sprendimų, kurti naujas 
strategijas ar perorganizuoti darbą. Be to, visa 
tai gali užtikrinti jums geresnę finansinę ateitį. 
Vėliau jums labiausiai rūpės santykiai su šeimos 
nariais – gali tekti „gesinti“ ilgą laiką rusenančią 
dramą. Šiame etape ypač svarbu bus išlaikyti 
balansą tarp asmeninių ir profesinių tikslų.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Panašu, kad dabar pučia palankūs vėjai, kurie 
jūsų svajonių laivą gali nuplukdyti į bet kurį 
pageidaujamą uostą. Net jei paprasčiausiai 
planuojate tolimesnę kelionę ar ieškote nuo-
tolinių mokymų, būsite maloniai nustebinti 
atsiveriančių galimybių. Vėliau jums parūps 

santykiai su artimiausios aplinkos žmonėmis 
ir jūsų darbo metodai. Norėsis pokyčių ir tai 
sveikintina, tačiau gerai pasvarstykite - gal 
kažką keičiate tik tam, kad keistumėte? Pokyčiai 
turi tarnauti jums, o ne atvirkščiai.

Skorpionas (10.24 —11.22)
Savaitės pradžia bus ypač palanki sukurti 
gilesniems, intymesniems ryšiams su pačiais 
artimiausiais žmonėmis. Kalbėkitės kuo dau-
giau ir būkite nuoširdūs bei paslaugūs – tai 
jus neabejotinai suartins. Taip pat geras metas 
prašyti paaukštinimo darbe arba permąstyti 
ilgalaikius finansinius planus. Galvokite apie 
tai, kas jums užtikrina didžiausią komforto ir 
saugumo jausmą, įsiklausykite į save ir pa-
mąstykite, kokių pokyčių norėtumėtre sulaukti 
artimiausiu metu. 

šaulys (11.23—12.21)
Artėjant Mėnulio pilnačiai ir daliniam užtemi-
mui, daug mąstysite apie ilgalaikius planus ir 
apie tai, kaip norėtumėte atrodyti aplinkiniams. 
Be abejo, tai bus emocingas laikotarpis, ypač jei 
jus kamuoja pojūtis, kad jūsų esminiai poreikiai 
ilgą laiką buvo ignoruojami. Galimi ir konfliktai 
su artimaisiais, tačiau iš bet kokios situacijos 
jus išves intuityvus savosios paskirties suvoki-
mas – žinoma, jei tik juo pasikliausite. Savaitės 
pabaiga bus kur kas palankesnė: greičiausiai 
jums pavyks rasti naujų efektyvių būdų, kaip 
pagerinti savo sveikatą ar darbo įpročius.

ožiaragis (12.22—01.20)
Labai tikėtina, kad savaitės pradžioje pasiju-
site emociškai ir fiziškai perdegę. Norite to 
ar ne, bet privalote savo kasdienybėje rasti 
laiko pailsėti ir atgaivinti savo kūną bei sielą. 
Po to galėsite kibti į darbus su dar neregėtu 
užsidegimu. Antrojoje savaitės pusėje pasijusite 
kur kas geriau: norėsis ne šiaip dirbti sukandus 
dantis, bet improvizuoti, kūrybiškai pažvelgti į 
savo profesinę sritį. Maloniai nustebinsite tiek 
aplinkinius, tiek save pačius.

vandenis (01.21—02.19)
Savaitės pradžioje daug mąstysite apie draugus 
ir kolegas, kuriems paskyrėte tiek daug laiko. Ar 
verta tai tęsti toliau? Pasikliaukite savo vertybė-
mis – tai padės nuspręsti, kurie įsipareigojimai 
verti jūsų laiko ir jėgų. Savaitgalį būsite apgaub-
ti savo šeimos narių rūpesčiu ir meile. Gali būti, 
kad sulauksite malonaus siurprizo. 

Žuvys (02.20—03.20)
Savaitės pradžioje pajusite, kad esate ap-
gaubti artimiausių žmonių meile. Kalbėki-
tės telefonu ar per konferencinę programą, 
eikite kartu pasivaikščioti ar net leiskitės į 
žygį – tai be jokios abejonės sutvirtins jūsų 
santykius. Nuo savaitės vidurio labiausiai 
rūpės karjera ir nauji profesniai planai. Viena 
vertus, jie bus kiek migloti, kita vertus – no-
rėsis už juos pakovoti. Tai puiku, tačiau prieš 
tai aiškiai suformuluokite savo ilgalaikius 
tikslus ir pagalvokite, kaip būtų geriausia 
tarpusavyje suderinti karjerą darbe ir as-
meninius siekius.

SavaitėS horoSkoPaS PARDUODA
NeKilNOjAMAsis TurTAs

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų  •r. (70 a, medinis namas, ūkinis 
pastatas, svirnas, du garažai, 
galima papildomai pirkti 10 ha 
žemės).  
Tel. 8 614 04094.

0,72 ha kultūrinės pievos  •Kamarūnų k., Leipalingio sen.  
Tel. 8 614 04094.

Puikų didelį sklypą statybai  •Lazdijuose.  
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.

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.

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

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 650 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda 34 a, 
trifazis elektros įvadas, atlikti 
geodeziniai matavimai), 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 netoli 
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. 

Grūdų pikiavimo sandėlį  •Nemajūnų k. (su grūdų pikia-
vimo malūnu arba atskirai), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 78040. 

Gretimus namų valdos  •sklypus Panarvės k. (0,27 ha 
ir 0,46 ha), 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 sta-
tybai. Arti Lazdijų miestas bei 
miškas. Tel. 8 679 08011.

TrANsPOrTO PrieMONės

„Opel Astra“ (sedanas,  •2000 m., 2 l, dyzelinas). Dali-
mis.  
Tel. 8 667 23693. 

„Ford  Fusion“ (1,4 l, dyzelinas,  •2007 m., idealios būklės), kaina 
1 750 Eur. Tel. 8 692 44465.

GYVuliAi

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

Pirmaveršę karvę, kaina  •600 Eur. Tel. 8 679 11673.

Ožką ir ožį (negiminingi,  •pieningų ožkų).  
Tel. 8 612 64506.

AuGAlAi

Maistines bulves, kaina  •0,30 Eur už kg. Pašarines bul-
ves, kaina 0,07 Eur už kg.  
Tel. 8 686 59283. 

Prekiaujame įvairių gėlių  •daigais, skaldele kapams, bal-
tarusiškais durpių briketais ir 
akmens anglimis. UAB „MAR-
TAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.  

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 662 39070.

Miežius, kviečius, maistines  •bulves „Vineta“, avižų ir vikių 
mišinį (likę apie150 kg).  
Tel. 8 623 21314.

Šieną, šienainį.   •Tel. 8 622 33 441. 

KiTi

Padangas (lengvojo lydinio  •ratlankiai, 195-60, R15, penkių 
skylių, japoniškos).  
Tel. 8 626 60208.
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aSmeniniai SkeLbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Veršelį arba telyčią nuo  •6 mėn. iki 3 metų tolesniam 

auginimui. Taip pat pienines 
melžiamas karves arba visą 
bandą. Tel. 8 625 93679. 

Įmonė superka karves, bu- •lius ir telyčias AB „Krekenavos 
agrofirma“ supirkimo kaino-
mis. Atsiskaito iš karto.  
Tel.: 8 685 86131,  
8 698 28063. 

KiTi

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 150–
170 Eur/t, skarda – 120–140 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V 8.00–16.00 
val., VI 8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902. 

DINGO
Nemajūnų k., Lazdijų r.,  •gegužės 30-osios naktį iš 

ganyklos dingo 5 mėn. pilkos 
spalvos telyčaitė. Ką nors 
mačiusius ar žinančius labai 
prašau paskambinti  
Tel. 8 600 60175.

PASLAUGOS
Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  

Tel. 8 623 00597.

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

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

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. 

TrANsPOrTO PrieMONės

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

Superkame visų markių au- •tomobilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“ ir kt. Pasiimame 
patys, sutvarkome reikiamus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto. Dirbame savaitgaliais ir 
šventinėmis dienomis.  
Tel. 8 681 20546. 

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarko-
me dokumentus.  
Tel. 8 686 94982. 

GYVuliAi

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

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

Mėsinį veršelį auginimui.   •Tel. 8 686 71256. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

iešKO

Brangiai išsinuomočiau  •žemės ūkio paskirties žemės. 
Gali būti apleista.  
Tel. 8 614 80988.

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

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

išsinuomočiau žemės  •šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

PAŽINTYS
54 metų vyras ieško rimtos  •gyvenimo draugės tik Lazdijų 

rajone.  
Tel. 8 692 44465.

PARDUODA
KiTi

Skaldytas malkas: skro- •blines, ąžuolines, beržines, 
alksnines, drebulines. Mažais 
ir dideliais kiekiais. Stambias 
ir smulkias atraižas. Perkame 
mišką Tel. 8 699 59135. 

Medienos gaminius: lauko  •baldus, sūpynes, pavėsines, 
lauko tualetus, šulinio apdailas. 
Turime pagamintų.  
Tel. 8 617 93249. 

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se. Tel. (8 318) 52156. 

Kapotas lapuočių malkas,  •mėsines karves su prieaugliu ir 
avieną. Tel. 8 687 86601.

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. 

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

Brangiai PerKAme miškus  •visoje Lietuvoje. Atsiskaitome 
iš karto. Tel. +370 699 29992. 

DAŽOME tinkuotų,  •medinių namų fasadus ir jų 
stogus.  
Tel. 8 621 99958.

Galiu prižiūrėti sodybas  •2–3 kartus per mėnesį Seiri-
jų, Veisiejų, Kapčiamiesčio 
sen. 
Tel. 8 692 44465.

NUOMA
siŪlO

Nebrangiai išnuomoja- •mos salės-klubo patalpos 
Lazdijų miesto centre („Holi-
vudas“).  
Tel. 8 698 78040. 

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

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo butas Lazdijų 
miesto centre (autonominis 
šildymas).  
Tel. 8 698 78040. 

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

Prenumerata priimama pas mobiliuosius laiškininkus,  
telefonu 8 700 55 400, internete: www.prenumerata.lt, 

www.prenumeruok.lt.

Informacija tel. 8 670 38882.

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Savaitės rajono naujienų bankas

Nuoširdžiai užjaučiame rimutę GLAviNsKieNę dėl 
mylimos mamytės mirties.

Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 
ir padalinių darbuotojai

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5918/0006:3), esan-
čio Lazdijų r. sav., Kučiūnų sen., Kučiūnų k., savininką V. S. A., 
kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr. 2M-M-2008) 2020-06-15 vykdys žemės sklypo (kadastro Nr.  
5918/0006:2), esančio Lazdijų r. sav., Kučiūnų sen., Kučiūnų 
k., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į matininką 
Norgaudą Pilvinį adresu  Turistų g. 98, Lazdijai, el. paštu geo.
lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.
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8 670 38882
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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.

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.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

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!

PERKAME 
MIŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.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.

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

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.  
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

• 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

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PArduodA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

užsakymai priimami

8 688 80175.

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“

Reikia knygos, biuRo popieRiaus, spaudo, 
užpildyti tonerį? SuSiSiekite:

Jau dirbame!

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynelis@dzukuzinios.lt
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdijų knygynėlis

laukiame JūSų!

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

AKCiJA KAPoToms ir 
PJAuToms mALKoms!

Pušinės malkos (gali būti 
kapotos, pjautos arba rąsteliais).

Beržinės ir alksninės malkos 
(gali būti kapotos arba pjautos).

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355.

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

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

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. 8 646 71 901. 


