
Visada šViežios ir skanios

Tel. 8 614 80988.

Vineta    Vin
e

ta
  Vin

eta                                                 
       

      
     

     
    

    
    

    
Vi

n
et

a
  V

in
eta 

Bulvės
ISSN 1648-8482

9  771648  848019

Nr. 24 (8482)
2020 06 11, ketvirtadienis
Leidžiamas ketvirtadieniais
Kaina 0,35 Eur / 1,50 zl

Skaitykite 2 psl. » Teikiame visas kapų 
įrengimo, restauravimo ir 

priežiūros paslaugas 
pagal kliento finansines 

galimybes. 
Tel. 8 605 81979.

Nukelta į 3 psl. » 

N e p r i k l a u s o m a s  l a z d i j ų  r a j o N o  l a i k r a š t i s  www.dzukuzinios.lt

ROLETAI IR 
TINKLELIAI

-3
0%

SAULĖS 
ŠVIESTUVAI

-4
0%

LIETAUS NUVEDIMO 
SISTEMOS STRUGA

-2
0%

-2
5%

KARUČIAI
Akcija galioja: 2020.05.25-2020.06.28

Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970

www.lankava.lt

Lazdijai pateko į COVID-19 
sergamumo „garbės“ lentą

Savivaldybės parama bendruomenėms: vieniems 
tūkstančiai eurų, kitiems — riestainio skylė

A
ktyvios Lazdijų 
krašto bendruo-
menės pačios 
prasimano pinigų 
įvairiems projek-
tams įgyvendin-

ti. Rašo projektus, siunčia juos 
į ministerijas, kitas projektines 
organizacijas. Ir gauna pinigų. Ži-
noma, dažniausiai gaunamų lėšų 
neužtenka projektui įgyvendinti, 
todėl bendruomenės kreipiasi fi-
nansinės paramos į savivaldybę, 
kurios vadovai viešai deklaruoja 
apie savo pastangas remti ben-
druomenių veiklą. Tik kyla klau-
simas: kodėl vienoms bendruo-
menėms savivaldybė negaili net 
15 tūkst. eurų, o kitoms neskiria 
nei 300 eurų?

Savivaldybė ypač dosni buvo 
Veisiejų bendruomenei. Pagal 
pateiktą projektą, veisiejiškiai iš 
Žemės ūkio ministerijos gavo 5 
tūkst. eurų, o savivaldybė pridėjo 
triskart daugiau – 15 tūkst. eurų. 
Kyla klausimas: ar čia bendruome-
nės, ar savivaldybės projektas? 

Atseikėjo 15 tūkstAnčių
Apie šį projektą paprašėme pa-
pasakoti Veisiejų seniūną Zenoną 
Sabaliauską. Veisiejams žaidimų ir treniruoklių aikštelės įrengimui prie daugiabučių savivaldybė nepagailėjo 15 000 eurų, o Vidzgailų kaimo bendruomenės 

materialinės bazės sukūrimui arba sustiprinimui pagailėjo 300 eurų.
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sAvAitės komentArAs Du Artūrai ir Remigijus tapo Atu, Aramiu ir Portu

Algimantas Mikelionis
Dar visai neseniai atrodė, kad 
iki šių metų Seimo rinkimų yra 
marios laiko, o šiandien iki šių 
metų svarbiausio politinio įvykio 
Lietuvoje teliko lygiai keturi mė-
nesiai. Netruks prabėgti vasara ir 
pradžia rudens, ir mes keliausime 
prie urnų, kur atiduosime savo 
simpatijas vienam ar kitam poli-
tiniam judėjimui ar partijai.

Praėjusį savaitgalį mūsų šalyje 
gimė dar viena politinė partija – 
Laisvė ir teisingumas. Šią politinę 
jėgą iš trijų dalių sudarė R. Žemai-
taičio, A. Zuoko ir A. Paulausko 
vadovaujami politiniai judėjimai. 
Remigijaus vadovaujama partija 
„Tvarka ir teisingumas“ išnyko 
iš Lietuvos politinio žemėlapio, o 
prie naujo darinio prisijungė buvę 
Artūro Zuoko liberalai ir Artūro 
Paulausko vadovaujamas politi-
nis judėjimas „Pirmyn, Lietuva“. 
Laisvės ir teisingumo vadovu tapo 
Remigijus Žemaitaitis, kuriam 
šios politinės partijos vadovo 
postą užleido du Artūrai.

Jau ne pirmą kartą žurnalistų 
kaip nors praminta politinė jėga 
panaudoja plunksnos brolių suma-
nymą. Socialdarbiečių funkcionie-

riai, ne kartą žurnalistų pavadinti 
bebrais, pradėjo naudoti šį gyvūną 
kaip savo simbolį. Šį sykį trys po-
litikai, žurnalistų praminti trimis 
muškietininkais, su malonumu 
pasinaudojo šiuo pavadinimu ir 
partijos įkūrimo metu sukryžiavo 
tikras špagas ir draugiškai sušuko: 
„Vienas už visus, visi už Lietuvą!“ 
Kaip teigiama, šiuo metu naujoje 
partijoje yra net penki tūkstančiai 
narių. Nors partija visiškai nauja, 
ją įsteigusi pagrindinė trijulė nėra 
visiška naujokė Lietuvos politikoje. 
Mažiausiai iš jų patyręs yra R. Že-
maitaitis, bet jis jau spėjo pagarsėti 
įvairiais savo pareiškimais Seime 
ir net pabuvo šios institucijos pir-
mininko pavaduotoju. Labiau pa-
tyrę yra abu Artūrai. Po savo laiku 
gana sėkmingos politinės karje-
ros Artūras Paulauskas vis ieško 
naujos vietos politinėje Lietuvos 
padangėje. Kažkada jis net buvo 
politikos viršūnėje, kai itin sėkmin-
gai vadovavo „Naujajai sąjungai“ 
(socialliberalams), ir ši politinė jėga 
net vadovavo Lietuvai. 1997–1998 
metais A. Paulauskas itin sėkmin-
gai pasirodė prezidento rinkimuo-
se ir galima sakyti, kad itin maža 
persvara antrajame ture nusileido 
V. Adamkui. Vėliau A. Paulauskas 
buvo Seimo pirmininkas. Minėtas 
laikotarpis ir buvo A. Paulausko 
žvaigždės valanda.

Labai įdomi ir spalvinga buvo ir 
A. Zuoko politinė karjera. Ne vie-
ną kartą jis buvo Vilniaus meru. 
Savo valdymo metu A. Zuokas 

pasižymėjo įdomiomis ir iš pirmo 
žvilgsnio net keistomis idėjomis, 
bet jam niekada netrūko politinio 
ir žmogiško šarmo ir mokėjimo 
bendrauti su Lietuvos elito atsto-
vais ir su paprastais žmonėmis.

Naujos politinės partijos Laisvė 
ir teisingumas vadovas R. Žemai-
taitis pareiškė, kad jo vadovauja-
ma politinė jėga planuoja laimėti 

15 mandatų šiemetiniuose Seimo 
rinkimuose ir jame sudaryti ats-
kirą frakciją. Kalbėdamas apie 
Laisvės ir teisingumo ideologiją 
ponas Remigijus pabrėžė, kad 
save vadina konservatyviais li-
beralais ir yra dešinioji politinė 
jėga. Naujos partijos nariai teigė, 
kad didelį dėmesį skirs vidurinei 
Lietuvos klasei, kurią, jų teigimu, 

sudaro apie 230 000 žmonių. 
Kaip ten bebūtų, nauja politinė 

partija šių metų Seimo rinkimuose 
kovos dėl balsų su konservato-
riais, nes jų ideologija gana pa-
naši. Ar Laisvei ir teisingumui 
išvis pavyks patekti į Seimą, šiuo 
metu labai sunku pasakyti, nors, 
atrodo, jų dabartinis entuziazmas 
labai didelis.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Lazdijai pateko į COVID-19 
sergamumo „garbės“ lentą
Sveikatos apsaugos ministerija kiekvieną pirmadie-
nį pateikia informaciją apie COVID-19 sergamumo 
rodiklius visoje Lietuvoje. Kiekvieną savaitę iš-
skiriamos kelios savivaldybės, kuriose nustatytas 
didžiausias susirgimų, tenkančių 100 tūkst. gyven-
tojų, skaičius. 

Gegužės paskutiniąją ir birželio pirmąją savaitėmis Lazdijai 
pateko į šį šešetuką, o praėjusią savaitę, nusileisdami tik Vil-
niaus rajonui, užėmė antrąją vietą. Lazdijų rajone 100 tūkst. 
gyventojų tenka 16,4 susirgimo COVID-19 atvejų. 

Vilniuje, Vilniaus rajone, Lazdijuose, Ignalinoje, Šalčinin-
kuose, Skuode, Elektrėnuose, Šakiuose sergamumas koro-
navirusine infekcija (COVID-19) yra didesnis nei likusiose 
šalies savivaldybėse, tad visą savaitę, t. y. nuo birželio 8 d. 
iki birželio 14 d., jų gyventojai profilaktiškai bus testuojami 
intensyviau.

Sergamumo Lietuvoje rodiklis yra 3,4 atvejo, tenkančio 
100 tūkst. gyventojų. Testavimo apimtys bus didinamos tose 
savivaldybėse, kuriose sergamumas yra didesnis nei šis rodi-
klis. Tokia situacija yra Vilniaus rajono (27), Lazdijų (16,4), 
Ignalinos (13,9), Vilniaus miesto (7,5), Šalčininkų (6,6), Skuodo 
(6,2), Elektrėnų (4,2), Šakių (3,7) savivaldybėse. 

Minėtose savivaldybėse nuo birželio 8 d. iki birželio 14 d. 
profilaktiškai bus tiriami visų gydymo, taip pat globos ir slaugos 
įstaigų, išskyrus vaikų globos įstaigas, darbuotojai.

Ligoninėse gydomi pacientai, taip pat slaugos, globos įs-
taigose globojami žmonės šiose aštuoniuose savivaldybėse 
bus tiriami atsitiktine tvarka. Per savaitę turės būti ištiriama 
nuo 5 iki 10 proc. tuo metu įstaigoje esančių pacientų ar gy-
ventojų.

Kiti darbuotojai, kurių darbo specifika susijusi su klientų 
aptarnavimu, pavyzdžiui, dirbantys vaistinėse, parduotuvėse, 
minėtose savivaldybėse bus tiriami atsitiktine tvarka. Jų re-
gistracija bus vykdoma Karštąja linija telefonu 1808, žmonės 
turės atvykti į mobiliuosius punktus.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Patekti pas gydytoją — 
kaip kryžiažodį išspręsti
Karantinas smarkiai pakei-
tė mūsų gyvenimą – suardė 
įprastą tvarką, privertė 
mus atsisakyti daugelio da-
lykų. Jei be kavinių, sporto 
ir kultūros renginių per 
karantiną galėjome apsiei-
ti, tai sveikatos problemas 
kiekvienam žmogui spręsti 
– būtinybė: ar karas, ma-
ras, ar COVID-19. Tačiau 
kaip patekti pas gydytoją?

Per karantiną iš esmės pasikei-
tė žmonių galimybės patekti 
pas šeimos gydytoją, nekalbant 
jau apie gydytojus specialistus. 
Lazdijų žmonės labai pasigenda 
informacijos apie tai, kaip spręsti 
sveikatos problemas. 

Štai žinoma mūsų krašto visuo-
menininkė, asociacijos Onkologi-
nė savigalba Lazdijuose vadovė 
Dalė Pupininkaitė savo socialinio 
tinklo paskyroje parašė: 

(...) Labai žmonėms trūksta in-
formacijos, kaip dabar dirbama, 
kaip priimama, kaip konsultuoja 
specialistai, kaip galima pasi-
daryti tyrimus. Beje, to klausia 
daug kas ir iš mūsų asociacijos. 
Ar liga nustatoma telefonu (pa-
juokavimui Kašpirovskio me-
todais). Mūsų gydymo įstaigos 
beveik nekomunikuoja, nededa 
atnaujintos informacijos ir ne-
viešina pasikeitusių tvarkų. Ra-
jone labai daug senyvo amžiaus 

žmonių, todėl vertėtų atnaujintą 
tvarkų informaciją dažniau skelb-
ti soc. ttinkluose, rajoniniuose 
laikraščiuose.“ 

„Dzūkų žinios“ kreipėsi į savi-
valdybės gydytoją  L. Džiaukštie-
nę, prašydamos suteikti mūsų skai-
tytojams daugiau informacijos apie 
patekimo pas gydytojus tvarką. 

– Kokia tvarka registruotis pas 
šeimos gydytoją? Ar dar vyksta 
telefoninės konsultacijos, ar gy
dytojas betarpiškai konsultuoja 
ligonius?

– Sveikatos įstaigų darbas 
organizuojamas vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro–valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valsty-
bės operacijų vadovo sprendimu 
dėl asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo organizavimo 
paskelbus karantiną Lietuvos 
Respublikos teritorijoje 2020 m. 
kovo 16 d. Nr. V-387 bei opera-
cijų vadovo 2020-04-29 sprendi-
mu V-1019. Pacientas visų pirma 
turi skambinti į registratūrą ir 
gydytojas, pagal poreikį, paski-
ria vizitą. Prioritetas teikiamas 
nuotoliniam paslaugos teikimui 
(vaistų ir medicinos pagalbos prie-
monių išrašymui, e-nedarbingumo 
pažymėjimui, šeimos gydytojo, 
specialisto konsultacijoms, būtinų 
tyrimų paskyrimui). Tiesioginė 
konsultacija teikiama tik tuomet, 

kai dėl paslaugos specifikos ne-
įmanoma jos suteikti nuotoliniu 
būdu. Kiekvienoje asmens svei-
katos priežiūros įstaigoje nustatyti 
pacientų valdymo srautai.

– Kaip patekti pas gydytojus 
specialistus? Ar šeimos gydytojas 
išrašo siuntimą virtualiai, ar po 
betarpiškos konsultacijos? Ar 
specialistai konsultuoja betar
piškai?

– Jeigu gydytojas nusprendžia, 
kad reikalinga antrinio lygio spe-
cialistų konsultacija, išrašo elek-
troninį siuntimą ir užregistruoja 
specialisto konsultacijai, pagal 
galimybes nuotolinei ar tiesiogi-
nei, tai priklauso nuo paslaugos 
specifikos.

– Kokia dabar tyrimų atlikimo 
tvarka?

– Pacientui, kuriam reikalingas 
tyrimas, paskiriamas laikas, kada 
jis turi atvykti į gydymo įstai-
gą. Šiuo metu, pagal galiojan-
čius teisės aktus, po kiekvieno 
paciento apsilankymo kabinetas 
dezinfekuojamas bei vėdinamas. 
Norint gauti kai kurias planines 
invazines ar intervencines asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas, 
reikia, kad būtų atliktas tyrimas 
dėl COVID-19.

– Dėkojame už atsakymus.•
„Dzūkų žinių“ informacija
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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.

Savivaldybės parama bendruomenėms: vieniems 
tūkstančiai eurų, kitiems — riestainio skylė

– Jūsų bendruomenė inicija
vo projektą Viesiejuose – sporto 
aikštelės įrengimas. Papasakoki
te plačiau apie šį projektą. Koks 
jo tikslas, ką planuojate atlikti, 
kokia sąmata? Kiek pinigų gavo
te iš projektinės organizacijos?

– Jau seniai puoselėju mintį 
sutvarkyti daugiabučių rajono 
infrastruktūrą. Labai lėtai, bet 
pamažu šį tikslą įgyvendiname. 
Taigi, Veisiejų seniūnijos ben-
druomenės komitetas nusprendė 
Žemės ūkio ministerijai teikti 
projektą ir gauti lėšų žaidimų ir 
treniruoklių aikštelės įrengimui 
prie daugiabučių namų Ateities 
gatvėje. Ši aikštelė ne tik suteiks 
galimybę vietiniams gyventojams 
ir jų atžaloms turiningai ir svei-
kai leisti laisvalaikį, bet kartu ir 
papuoš nemažą šios teritorijos 
erdvę. Noriu padėkoti Veisiejų 
bendruomenės narei Sandrai 
Sinkevičienei, su kuria kartu ir 
atlikome šio projekto rengimo 
bei administravimo darbą. Mes 
tikėjomės, kad gausime maksi-
malią sumą šio projekto įgyven-
dinimui – 5 tūkst. eurų. Kadangi 
mūsų pateikta paraiška buvo labai 
gerai įvertinta, šią sumą ir lai-
mėjome. 

– Kiek pinigų šiam projektui 
gavote iš savivaldybės?

– Tačiau su 5 tūkstančiais 
ne kažką galima nuveikti. To-
dėl kreipėmės į savivaldybę ir 
su mere Ausma Miškiniene bei 
administracijos direktore Ilona 
Šaparauskiene nutarėme, kad sa-
vivaldybė prisidės dar 15 tūkst. 
eurų. Rajono savivaldybės taryba 
„palaimino“ šį nutarimą. Taigi, 
viso projekto sąmata – 20 tūkst. 
eurų. Šiuo metu Veisiejų seniū-
nijos bendruomenės komitetas 
atlieka darbų viešuosius pirki-
mus. Laimėjęs konkursą rangovas 
turės vaikų žaidimo aikštelę ir 
treniruoklius įrengti pagal visus 

reikalavimus, nurodytus pateik-
toje Specifikacijoje. Bus įrengtos 
įvairios karstynės, sūpynės, žaidi-
mų komplektai bei treniruokliai. 
Aikštelė bus aptverta. Taip pat 
įrengti suoliukai, šiukšliadėžės 
ir kita reikalinga įranga.

– Kiek dar reiks surasti lėšų iš 
kitų šaltinių? Ar tokie projektai 
turi perspektyvų, ar jie naudingi 
gyventojams?

– Manau, kad 20 tūkst. šiam 
projektui turėtų pakakti. Žinoma, 
pamatysime, ar bus tikrai taip, kai 
atliksime visus pirkimus. Ateity 
gal reikėtų ir aikštelės sportui – 
gal krepšiniui, gal pliažo tinkli-
niui. Bet dėl to turi apsispręsti ir 
vietos gyventojai. Juk prieš žai-
dimų aikštelės įrengimą organiza-
vome vietos gyventojų apklausą, 
rinkome visiems tinkančią vietą 
ir aptarėme dar daug visokių ben-
drų dalykų. Ir tik tada pradėjome 
rengti projektą. 

Tačiau ne tik aikštelė vaikams 
turėtų atsirasti šiame daugiabučių 
mikrorajone. Per šiuos ir ateinan-
čius metus bus sutvarkyta dalis 
įvažiavimų į kiemus, automobilių 
stovėjimo aikštelės.

PAgAilėjo 330 eurų?
Po Veisiejų seniūno išsamaus pa-
sakojimo apie brangų projektą 
ir savivaldybės dosnumą nori-
me skaitytojams papasakoti šiek 
tiek kitokią projektinės pagalbos 
istoriją. 

Vidzgailų bendruomenė teikė 
paraišką vienai iš Žemės ūkio 
ministerijos institucijų. Kaimo 
bendruomenės materialinės ba-
zės sukūrimas arba sustiprinimas. 
Šiam projektui bendruomenė 
gavo 3000 eurų, tačiau iki pro-
jekto vertės pritrūko 330 eurų. 

Kaip teigė Vidzgailų kaimo 
bendruomenės pirmininkė Dovilė 
Zilinkienė, už projekto pinigus 
suplanuota pirkti kėdžių, sėdmai-
šių, televizorių, taip pat atlikti 

bendruomenės salės remontą. 
„Kadangi savivaldybės vado-

vai bendruomenes viešai skati-
na rengti projektus ir gauti lėšų, 
pažadėdami iš savivaldybės lėšų 
prisidėti prie šių projektų, tai mes 
ir pateikėme šį projektą“, – pasa-
kojo D. Zilinkienė. 

Ji teigė, jog bendruomenė krei-
pėsi į savivaldybę, konkrečiai į 
merę Ausmą Miškinienę, prašy-
dama 330 eurų prisidėti prie šio 
projekto, tačiau paramos nesu-
laukė. 

„Mes tikrai dėl to nesijaudina-
me ir nesiskundžiame, tą sumą 
surinksime iš savo bendruome-
nės“, – sakė D. Zilinkienė. 

vADovų Dėmesys 
benDruomenėms – 
išskirtinis
Čia pateiktos dvi savivaldybės 
pagalbos bendruomenių projek-
tams istorijos. Jos labai skirtingos 
ir kelia tam tikrų klausimų: kodėl 
vieniems dešimtys tūkstančių, o 
kitiems – nulis? 

Pagal kokius principus savival-
dybė skiria paramą bendruome-
nės projektams? Šiuos ir kitus su 
pagalba bendruomenėms susiju-
sius klausimus pateikėme Lazdijų 
rajono savivaldybei. 

– Ar savivaldybė palaiko ben
druomenių pastangas teikti 
projektus juos inicijuojančioms 
institucijoms?

– Be abejo. Merės A. Miški-
nienės vadovaujamos savivaldy-
bės vadovų komandos dėmesys 
bendruomenėms – išskirtinis. 
Jie ne tik palaiko bendruomenių 
finansavimo siekiančius projek-
tus, bet ir skatina bendruomenių 
veiklas ir įvairias iniciatyvas. 
Šiais metais pirmą kartą Lazdijų 
rajono istorijoje yra numatyta 
lėšų suma ir dalyvaujamajam 
biudžetui, kurio metu patys ra-
jono gyventojai nuspręs, kam 
panaudoti lėšas.

– Ar savivaldybė savo lėšomis 
prisideda prie projektų finan
savimo?

– Žinoma, iš savivaldybės lėšų 
skiriamas prisidėjimas prie pro-
jektų įgyvendinimo. Savivaldybės 
vadovams tiesiogiai bendraujant 
su bendruomenėmis dėmesys ski-
riamas ir kasdieniams jų porei-
kiams. Pažymime, kad savival-
dybės taryba pritarė trumpalaikių 
veiksmų planui, kuriame numaty-
ta priemonė dėl COVID–19 pan-
demijos nukentėjusioms nevy-
riausybinėms organizacijoms bei 
gyventojams. Parama pagal šią 
priemonę bus skiriama artimiau-
siu metu, kai sudaryta komisija 
įvertins gautus prašymus. Taip pat 
artimiausiu metu bus renkamos 
paraiškos bendruomeniniams 
projektams, kuriems numatyta 
skirti 45 tūkstančius eurų.

– Pagal kokius kriterijus skirs
toma savivaldybės parama pro
jektams?

– Savivaldybės tarybos 2020 
m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 
5TS-367 „Dėl Lazdijų rajono 
savivaldybės nevyriausybinių 
organizacijų projektų atrankos 

ir finansavimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“ yra patvirtintas nevy-
riausybinių organizacijų projektų 
atrankos ir finansavimo tvarkos 
aprašas. Taip pat bendruomenės 
prieš teikdamos projektų paraiš-
kas jas inicijuojančioms institu-
cijoms, turi kreiptis pritarimo į 
Lazdijų rajono savivaldybės tary-
bą. Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybai pritarus yra skiriamas da-
linis finansavimas bendruomenių 
projektams.

– Kiek lėšų ir kokiems pro
jektams šiemet savivaldybė jau 
paskyrė?

– Savivaldybės tarybos spren-
dimais šiemet parama skirta devy-
niems bendruomenių projektams, 
kuriems paramos prašė bendruo-
menės. Atkreipiame dėmesį, kad 
Jus dominančią informaciją savi-
valdybė jau yra skelbusi viešai bei 
pabrėžiame, kad savivaldybė ir 
toliau ketina palaikyti bendruo-
menių projektus, jų iniciatyvas 
ir veiklą.

– Dėkojame už atsakymus.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Antradienį ryte nuo kelio nulėkė bendrovės „Alkesta“ kranas
Alius Mikelionis
Kelininkų technika važiavo į naują objektą 
Lazdijų rajone. Nuo Babrų kaimo Veisiejų 
kryptimi numatomi kelio darbai, todėl 
trisdešimties tonų ir panašiai tiek metrų 
strėlę turintis kranas važiavo į objektą, 
kad paruoštų statybininkams vagonėlius. 
Už Babrų kaimo, vieškelyje, sunkiasvorė 
technika užvažiavo ant liūties išplauto 
žvyrkelio krašto, nuvažiavo nuo kelio 
ir apvirto. Eismo įvykio metu žmonės 
nenukentėjo, tačiau brangi alytiškių įmo-
nės technika apgadinta. Išvilkti kraną iš 
pradžių bandė vikšrinis ekskavatorius, 
bet trisdešimties tonų technikos ištraukti 
nepavyko, todėl iš Alytaus buvo atvežtas 
dar vienas ekskavatorius. Apie 17 valan-
dą kraną pavyko pastatyti ant ratų. Dėl 
avarijos buvo uždarytas eismas kelyje 
Avižieniai–Veisiejai. Bendrovės „Alkes-
ta“ ekskavatorininkai sutvarkė avarijos 
metu apgadintą šalikelę.• Sunkiasvorė technika užvažiavo ant liūties išplauto žvyrkelio krašto, nuvažiavo nuo kelio ir apvirto.
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Veisiejų technologijos ir 
verslo mokykla kviečia

mokytis 2020 m.
Mokykloje gali mokytis:
I. Mokiniai, nebaigę pagrindinės mokyklos, priimami mo-

kytis į profesinio mokymo programą kartu su bendrojo ugdymo 
programos 9 arba 10 klasės programa gimnazijos skyriuje. Per 
vienus arba dvejus metus mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą ir 
gali toliau mokytis pagal pasirinktą profesinio mokymo programą 
arba rinktis kitą profesinio mokymo programą kartu su viduriniu 
ugdymu. Siūlomos programos:

• Plytelių klojėjo–tinkuotojo padėjėjo.
• Virėjo. 
II. Mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą, priimami mo-

kytis pagal trejų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu 
su vidurinio ugdymo programa gimnazijos skyriuje. Mokiniai per 
2 metus įgiję vidurinį išsilavinimą toliau gali rinktis studijas aukš-
tosiose mokyklose arba tęsti mokymąsi pagal pasirinktą profesinio 
mokymo programą. Siūlomos programos:

• Padavėjo ir barmeno.
• Apdailininko.
• Kompiuterių tinklų derintojo.
• Svečių aptarnavimo darbuotojo (viešbučio darbuotojo).
• Virėjo.
III. Mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą, priimami mokytis 

pagal vieną iš šių profesinio mokymo programų:
• Apdailininko.
• Kompiuterių tinklų derintojo.
• Kaimo turizmo organizatoriaus.
• Socialinio darbuotojo padėjėjo.
• Slaugytojo padėjėjo.
IV. Asmenys, turintys profesinę kvalifikaciją, priimami mo-

kytis pagal vieną iš šių tęstinio profesinio mokymo programų: 
• Apdailininko.
• Kompiuterių tinklų derintojo.
• Kaimo turizmo organizatoriaus.
• Socialinio darbuotojo padėjėjo.
• Slaugytojo padėjėjo.

Nuo 2020 m. mokiniai gali rinktis:
1. Vienu metu mokytis dviejose mokyklose. Bendrojo ugdy-

mo dalykus mokytis pagrindinėje mokykloje arba gimnazijoje 
ir profesinio mokymo dalykus Veisiejų technologijos ir verslo 
mokykloje.

2. Rinktis mokytis ne visą profesinio mokymo programą, bet 
tik vieną arba du modulius.

Pažangūs mokiniai gauna stipendiją.

Priėmimo į mokyklą sąlygos:
Norintieji mokytis prašymus turi pateikti per Lietuvos aukštųjų 

mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) 
sistemą http://www.lamabpo.lt/. Pagrindinis priėmimas vykdomas 
2020 m. gegužės 20 d. – rugpjūčio 12 d. Papildomas priėmimas 
planuojamas 2020 m. rugpjūčio 17 d. – rugpjūčio 24 d. 

Informaciją apie priėmimą galima rasti mokyklos internetiniame 
puslapyje www.veisiejutvm.lt, paskambinus tel.: (8 318) 56579, 
(8 318) 56247, (8 318) 41305 arba tiesiogiai mokykloje.

Kontaktai:
Adresas: Ryto g. 19, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 

Tel.: (8318) 56579, (8318) 56247, Faks. (8318) 56247,  
el. paštas info@tvm.veisiejai.lm.lt

Internetinis puslapis WWW.veisiejutvm.lt

Naujovės profesinio mokymo sistemoje
Lietuvos profesinės moky-
klos nuo 2020 m. rugsėjo 1 
dienos pradės įgyvendin-
ti permainas profesinio 
mokymo sistemoje. Ir tai 
naujienos, liečiančios ne tik 
profesinį mokymą, bet ir 
visą švietimo sistemą. Ko-
kios tai permainos ir kodėl 
mes apie jas kalbame? 

Europos Sąjungos valstybėse apie 
60–70 procentų bendrojo ugdymo 
mokyklas baigusių mokinių įgyja 
profesinį išsilavinimą. Lietuvoje 
skaičiai priešingi. Toks procentas 
mokinių siekia aukštojo išsilavi-
nimo. Tačiau... Ar Lietuvoje visi 
gyventojai, įgiję aukštąjį išsila-
vinimą, tikrai dirba pagal turimą 
kvalifikaciją? Visi žinome, kad 
ne. Dažnai pasitaiko, kad aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą turintis 
asmuo dirba nekvalifikuotą darbą 
arba vyksta į užsienį, kaip sakant, 
laimės ieškoti... Tačiau sugrįžkime 
prie profesinio ugdymo ir pakal-
bėkime apie tai, kokias permainas 
Švietimo, mokslo ir sporto minis-
terija planuoja įgyvendinti, kad 
situacija Lietuvoje pasikeistų.

Nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 
26 d. vyksiančiame priėmime į 
profesinio mokymo įstaigas gali 
dalyvauti ne tik norintieji įgyti 
kvalifikaciją pagal visą profesi-
nio mokymo programą. Pateikti 
dokumentus mokytis profesijos 
gali  ir I–IV gimnazijos klasių, taip 
pat ir  9–10 klasių bendrojo ugdy-
mo mokyklų  mokiniai, norintys 
mokytis pagal atskirus profesinio 
mokymo modulius. „Sudarydami 
sąlygas mokytis profesijos dar 
mokyklos suole, bendrojo ugdy-
mo mokyklų ir gimnazijų moki-
niams atveriame daug įvairesnes 
pasirinkimo galimybes: baigęs 
mokyklą mokinys gali toliau tęsti 
mokslus profesinėje mokykloje 
ar stoti į universitetą ar kolegiją. 
Jam taip pat atsiranda galimy-
bė dirbti pagal įgytą profesinę 
kvalifikaciją, galbūt susikurti 
sau darbo vietą, o panorus mo-
kytis toliau studijas rinktis jau 
išbandžius darbo pasaulį ir gerai 
apsisprendus dėl specialybės, į 
aukštąją mokyklą nusinešant 
ne tik akademinių žinių, bet 
ir praktinių įgūdžių, kurie itin 
svarbūs, pavyzdžiui, inžineri-
nėse specialybėse“, – sako švieti-
mo, mokslo ir sporto viceministras 
Arūnas Plikšnys.

Kuo gi šiame kontekste gyvena 
vienintelė profesinio mokymo įs-
taiga Lazdijų rajone Veisiejų tech-
nologijos ir verslo mokykla?

Mokykla, kaip ir anksčiau, 
laukia norinčių mokytis. Kaip 
ir kiekvienais metais, mokykla  
įgyvendina bendrojo ugdymo ir 
profesinio mokymo programas. Ši 
naujovė visai nereiškia, kad moki-
niai, norėdami įgyti profesinę kva-
lifikaciją, bendrojo ugdymo dalykų 
turės mokytis tik savo mokykloje. 
Veisiejų technologijos ir verslo 
mokykla taip pat užtikrina ir pa-
grindinio bei vidurinio ugdymo 
programų įgyvendinimą.

 Atsivėrusios naujos galimybės 
džiugina ir tuo atžvilgiu, kad nebe-
lieka konkurencijos tarp mokyklų. 
Mokiniai vienu metu galės moky-
tis dviejose mokyklose. Brandos 

atestatą išduos gimnazija, o profe-
sinio mokymo diplomą – profesinė 
mokykla. Labai svarbu, kad rajono 
mokyklų vadovai ir mokytojai mo-
kiniams, jų tėvams teiktų informa-
ciją apie pasirinkimo galimybes, 
įsidarbinimo ir karjeros perspek-
tyvą pasirinkus vienokią ar kitokią 
mokyklą. Veisiejų technologijos 
ir verslo mokyklos vadovai šiuo 
klausimu aktyviai diskutuoja su 
rajono mokyklų vadovais, tariasi 
su konkrečiomis mokyklomis dėl 
mokinių pasirinkimo, dėl bendra-
darbiavimo sutarčių sudarymo, 
numato, kaip teikti informaciją 
mokiniams apie jų pasirinkimo 
galimybes mokytis dviejose mo-

kyklose vienu metu.
Veisiejų technologijos ir verslo 

mokykla jau priima norinčius mo-
kytis ir įgyti pagrindinį bei viduri-
nį išsilavinimą kartu su profesine 
kvalifikacija. Taip pat kviečiami 
mokytis ir suaugę asmenys, tu-
rintys vidurinį išsilavinimą arba 
vidurinį išsilavinimą ir profesinę 
kvalifikaciją. Suaugusieji  gali mo-
kytis pirminio arba tęstinio moky-
mo grupėse ir įgyti tik profesinę 
kvalifikaciją. 

Vasara – pasirinkimų metas. 
Linkime apsvarsčius visus „už“ 
ir „prieš“ pasirinkti Jums tinka-
miausią kelią.•Laimutė Vaitiekūnienė

Savivaldybę palieka 
dar vienas savo 
srities profesionalas

Jau nieko Lazdijuose ne-
bestebina naujienos, kad 
vienas ar kitas specialistas 
ar tarnautojas išeina iš 
darbo savivaldybėje. Per 
paskutinius metus, kai 
atėjo naujoji valdžia, darbą 
savivaldybėje paliko ne 
viena dešimtis darbuotojų. 
Vieni patys išėjo, kiti gali-
mai buvo paprašyti išeiti. 

Naujausia žinia apie savivaldybės 
personalo kaitą – puikaus speci-
alisto, buvusio skyriaus vedėjo, 
dabar Kaimo ir žemės ūkio plė-
tros skyriaus vyriausiojo specia-
listo Algio Balčiaus sprendimas 
išeiti iš darbo. Kai kurie „Dzūkų 
žinių“ skaitytojai pranešė, jog šis 
specialistas buvo priverstas pa-
likti darbą, jam buvo sumažintas 
pareiginės algos koeficientas. 

Pasidomėjome, kokia šiuo 
klausimu savivaldybės pozicija, 
ir pateikėme klausimų Kaimo ir 
žemės ūkio plėtros skyriaus vedė-
jai Jurgitai Gudeliauskaitei.

– Ar tiesa, kad vyriausiasis 
specialistas Algis Balčius palieka 
Jūsų vadovaujamą skyrių?

– Taip.

– Ar tiesa, kad jam prieš tai 
buvo sumažintas atlyginimas?

– Man vadovaujant Kaimo 
ir žemės ūkio plėtros skyriui, 

A. Balčiui darbo užmokestis ne-
buvo sumažintas.

– Ar turėjote pastabų dėl jo 
atliekamo darbo?

– Kartu dirbome labai trumpai. 
Dalį laiko dirbome nuotoliu būdu, 
o savivaldybei atnaujinus veiklą 
asmuo atostogavo. Jam paves-
tų užduočių nebuvo daug, todėl 
vertinti asmens atliekamą darbą 
būtų sunku.

– Ar darbą jis palieka savo 
iniciatyva?

– Taip.

– Kas vykdys melioracijos pro
jektus, kuriems skirta beveik 300 
tūkst. eurų? Iki šiol tai atlikdavo 
A. Balčius.

– Man vadovaujant skyriui, 
A. Balčius nevykdė jokio projekto. 
Jei klausiate apie ministro įsakymu 
gautas papildomas lėšas (281 000 
eurų) melioracijos griovių avarinių 
gedimų remontui, priežiūrai, va-
lymui ir šienavimui, informuoju, 
kad šių pinigų panaudojimui rei-
kalingas funkcijas atlieka skyriaus 
darbuotojai. Objektus atrenka su-
daryta komisija susiderindama su 
Kaimo reikalų komitetu.

Su A. Balčiumi „Dzūkų ži-
nioms“ susisiekti nepavyko. Į 
telefono skambučius jis neatsa-
kinėjo.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Naujausia žinia apie savivaldybės personalo kaitą — puikaus specialisto, 
buvusio skyriaus vedėjo, dabar Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus 
vyriausiojo specialisto Algio Balčiaus sprendimas išeiti iš darbo.
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kAlbA, kAD...
DzūkAi

g Šeštadienį Veisiejuose 
skambėjo akordeono mu-
zika, ežere aplink fontaną 
plaukiojo valtys su vietiniais 
ponais ir ponaičiais. Žinoma, 
akordeonistui teko sumo-
kėti už pasirodymą. Merė, 
plaukiodama valtelėje su 
vietinės religinės konfe-
sijos dvasininko šeimyna, 
galėjo svaigti: „Koks gražus 
mūsų rajonas, kai geras va-
dovas“.
g  Savivaldybės ūkio 

administravime – tikra skylė. 
Niekaip nepavyksta surasti 
žmogaus, kuris prižiūrėtų 
savivaldybės ūkį, o ši parei-
gybė kai kam tapo tikriausiu 
keiksmažodžiu. Gal reikės 
samdyti tokias paslaugas 
teikiančią įmonę, kaip buvo 
pasielgta su savivaldybės 
sargais?..
g Lazdijų rajono savival-

dybės priešgaisrinė tarnyba 
džiaugiasi Priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo depar-

tamento perduotu gaisrų 
gesinimo automobiliu „Ka-
maz 43106“. Laimės pilnos 
kelnės – nusifotografuota 
prie automobilio, automo-
bilio portretas pateiktas sa-
vivaldybės tinklapyje. Tik ar 
šis didelis automobilis tilps 
į garažą, ar gaisro lauks prie 
„Pietų Megrame“ priklau-
sančių patalpų?
g Hipodromo pašonė-

je, visai prie mūsų gražaus 
žalio miesto, gali atsirasti 
nelabai maloni staigmena, 
kurią rajono gyventojams 
rengia verslininkas ir rajo-
no valdžia. Tiems, kas nenori 
pritarti šiai staigmenai, gali 
nulėkti galvos. •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!

Auksinės mintys

Per karantiną rekordiškai 
padidėjo bedarbių gretos

Nedarbas – viena iš opiau-
sių Lietuvos problemų. 
Deja, Lazdijams tai ypač 
aktualu. Bedarbių skaičiu-
mi Lazdijai visais laikais 
lenkė daugelį šalies savi-
valdybių, tačiau nebūdavo 
tarp nedarbo lygio lyderių. 
Per karantiną situacija 
pablogėjo – Lazdijai kartu 
su Ignalina tapo nedarbo 
lyderiais, pagal naujausius 
statistikos duomenis, šiuo-
se rajonuose nedarbo lygis 
viršijo 17 proc. ribą. 

Apie nedarbo problemą, jos 
sprendimo būdus kalbamės su 
Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos direktore Ilona 
Šaparauskiene.

– Lazdijai pateko į didžiausią 
nedarbą turinčių savivaldybių 
sąrašą. Nedarbo lygis mūsų ra
jone – 17,1 proc. Kokias matote 
tokios statistikos priežastis?

– Atkreipiu dėmesį, kad, balan-
džio mėnesio duomenimis, kurie 
skelbiami oficialioje Užimtumo 
tarnybos svetainėje, nedarbo lygis 
mūsų rajone siekia 16,2 proc. Nau-
jesni duomenys oficialioje svetai-
nėje kol kas nėra pateikti. Prime-
nu, kad, pagal Užimtumo tarnybos 
svetainėje oficialiai skelbiamus 
statistinius duomenis, 2019 metais 
Lazdijų rajone nedarbo rodikliai 
mažėjo. Taip pat atkreipiu dėmesį, 
kad praėjusių metų spalio mėnesį 
nedarbo rodiklis Lazdijų rajone 
buvo 11,6 proc. Pagal Užimtumo 
tarnybos skelbiamą informaciją, 
tokio rodiklio Lazdijų krašte nėra 
buvę nuo 2011 metų. Nedarbo ro-
diklių augimui šiais metais visoje 
šalyje ir mūsų rajone įtakos turėjo 
nuo 2020 metų sausio 1 dienos 
pasikeitę teisės aktai, kuriuose nu-
matyta galimybė smulkiesiems 
ūkininkams gauti bedarbio statusą. 

Taip pat nedarbo rodiklių augimui 
įtakos turėjo daugeliui veiklų ka-
rantino laikotarpiu numatyti drau-
dimai ar suvaržymai.

– Kokias programas, susiju
sias su nedarbo mažinimu, vykdo 
Lazdijų rajono savivaldybė?

– Lazdijų rajono savivaldybė-
je, siekdami paskatinti šio krašto 
verslo plėtrą, patvirtinome nau-
ją Lazdijų rajono savivaldybės 
verslo rėmimo programą. Šiuo 
sudėtingu karantino laikotarpiu 
savivaldybės taryba taip pat pri-
tarė siūlytam COVID-19 ligos 
sukeltų padarinių Lazdijų rajono 
savivaldybėje poveikio mažini-
mo trumpalaikių veiksmų planui, 
kuriame numatytos lengvatos bei 
kompensacijos Lazdijų krašte įsi-
kūrusiems verslininkams. Lazdijų 
rajono savivaldybės moksleivių 
ir studentų užimtumo didinimo 
programa taip pat prisidės prie 
verslininkų skatinimo, nes išlai-
das padengs savivaldybė. Taip 
pat informuoju, kad Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė ženkliai 
prisideda prie situacijos spren-
dimo – dėmesys regionams iš-
skirtinis, o Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija, Žemės ūkio 
ministerija bei Ekonomikos ir 
inovacijų ministerija rengia bei 

tvirtina įvairias priemones ir pro-
gramas, kurios skatina verslumą 
ir padeda nedarbo lygį mažinti 
visoje šalyje.

– Kokių priemonių imasi sa
vivaldybė, kad būtų pritraukti 
investuotojai ir atsirastų naujų 
darbo vietų?

– Daug laiko skiriame poten-
cialių investuotojų paieškoms, 
bendraujame su jais, teikiame 
jiems reikalingą informaciją bei 
ruošiame projektus, kuriuos įgy-
vendinus Lazdijų rajone esanti 
infrastruktūra būtų dar patrau-
klesnė verslininkams, kurie do-
misi galimybe investuoti mūsų 
krašte.

– Kokias matote perspektyvas 
mažinanti nedarbo lygį Lazdijų 
rajono savivaldybėje?

– Aukštas nedarbo lygis Lazdi-
jų rajone – įsisenėjusi problema, 
kurią sprendžiame. Atsakydama 
į antrą klausimą paminėjau pa-
tvirtintas programas bei veiksmų 
planą. Taip pat noriu priminti, kad 
savivaldybei skirtas papildomas 
finansavimas projektams, kuriuos 
įgyvendinant bus skatinamas eko-
nomikos vystymasis ir bus kuria-
mos darbo vietos.•
„Dzūkų žinių“ informacija

DArbų PAsiūlA — neDiDelė

Užimtumo tarnyboje yra vos 14 darbo pasiūlymų 
Lazdijuose. Dvi bendrovės ieško pardavėjų, siūlo-
mas darbas vairuotojams, kebabinės darbuotojui, 
valytojui, svėrėjui, pastolininkui, cecho darbuotojui, 
krovikui, pagalbiniam darbininkui, įvairių profesijų 
statybininkams. Ieškoma viešosios nuomonės tyrėjo, 
buhalterinės apskaitos konsultanto. Siūlomi atlygini-
mai – kuklūs. 

Lazdijai kartu su Ignalina tapo nedarbo lyderiais, pagal naujausius statistikos duomenis, šiuose rajonuose nedarbo 
lygis viršijo 17 proc. ribą. 
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Be si mė gau jant drus kų kam ba rio oru, sma gu pa si ner ti į ap mąs ty mus
Dvie jų ro ma nų, mi nia tiū rų ir hu-
mo res kų kny gų au to rius Ai das 
Ke lio nis (Al gi man tas Mi ke lio nis, 
g. 1971 m. ge gu žės 10 d. Vei sie-
juo se, kur te be gy ve na) nau ją ją 
sa vo kny gą „Drus kų kam ba rys“ 
są mo nin gai ven gia api bū din ti 
ko kiu nors žan ru, sa ky da mas, 
kad tai gy ve ni mo mo zai kos, at-
spin din čios pas ku ti nį de šimt me tį 
prieš Ne pri klau so my bės pa skel-
bi mą bren du sio jau no žmo gaus 
in te re sus. Skai ty da mas šią kny gą, 
jau tie si lyg raus da ma sis po se nų 
juo dai-bal tų nuo trau kų stal čių. 
Au to rius ne bru ka sa vo „tie sų“, jis 
tik fik suo ja jau no žmo gaus ap lin-
ką, jo po mė gius, pa čiam skai ty to-
jui pa lik da mas ga li my bę su pras ti, 
kur link kryps ta be veik 40 me tų 
ug dy tos „ta ry bi nės“ vi suo me nės 
akys: per vis sil pniau be slo pi na-
mas už si e nio ra di jo sto tis, per 
len kiš ką spau dą ir te le vi zi ją, per 
ry šius su lie tu viais emig ra ci jo-
je, į tai, kas vyks ta „už si e nos“. 
Nie kas ki tas pa gal esa mas ga li-
my bes ge riau ne ga lė jo tirp dy ti 
užtvarų, kaip do mė ji ma sis muzi-
ka, li te ra tū ra, spor tu – na tū ra liai, 
pa pras tai, be di des nių pas tan gų ir 
re vo liu ci jų. 

Pra ė jo 30 me tų... ir net sun ku 
pa ti kė ti, kad „žmo nės vir tu vė se 
ar kam ba riuo se kaip pa puo ša lus 
lai ky da vo tuš čias skar di nes nuo 
gai vių jų už si e nie tiš kų gė ri mų ar 
vo kiš ko, če kiš ko /.../ alaus („Au-
si nu kas“), ir kaip juo kin gai da bar-
ti niuo se pre ky bos cent ruo se at ro-
do taip gei dau tos „kram toš kės“ ir 
iš aukš čiau sių jų tri bū nų skam bė-
ję žo džiai: „Do ro hy je to va ryš čy, 
druzja... („Nau jie ji me tai“). 

Pa ci ta vęs mū sų že mie čio vei-
sie jiš kio Al gi man to Mi ke lio nio 
nau jau sios kny gos „Drus kų kam-
ba rys“ pri sta ty mą, ku rio pir mo ji 

prem je ra įvyks bir že lio 11 d. 19 
val. Lie tu vos ra šy to jų są jun gos 
vi di nia me kie me ly je (Sir vy do 
g. 6, Vil niu je), „Drus ko nis“ sa-
vo ruož tu au to riui pa tei kė ke le tą 
klau si mė lių.  

– Be ke lių jau iš leis tų kny gų, 
ką tik pa si ro džiu sios penk to sios 
„Drus kų kam ba rys“ pa va di ni
mas iš kart int ri guo ja są sa jo mis 
su mū sų drus kin gu mies te liu, 
nors, ma no ma ny mu, šio je kny
go je dau giau pa tir ties drus kos... 
Tai gi ką api bend ri ni kny gos pa
va di ni mu? 

– Kiek vie ną kar tą, kai ra šai 
kny gą, gal vo ji, koks tu rė tų bū-
ti jos pa va di ni mas, nes juk tai 
la bai svar bu. Pa žįs ta ma Lo li ja, 
sa vo lai ku pri ė mu si ma no pir mos 
kny gos rank raš tį „Ty to al ba“ lei-
dyk lo je, tei gia, kad man la bai ge-
rai pa vyks ta su gal vo ti kny gų pa-
va di ni mus. Kar tais gal vo ji il gai, 
kar tais trum piau, bet daž niau siai 
tai bū na lyg nu švi ti mas. Pa va di-
ni mas „Drus kų kam ba rys“ su si jęs 
su SPA Vil nius Drus ki nin kuo se, 
ku rios drus kų kam ba ry je sten-
giuo si ap si lan ky ti pen kis kar tus 
gruo džio mė ne sį ir pen kis kar tus 
va sa rį ar ba pa va sa rį. Anks čiau 
kas met vis sir gda vau bron chi tu, 
bet kai pra dė jau lan ky tis drus kų 
kam ba ry je, jis ma ne pa li ko. Ir 
šiaip pa tin ka ten ra miai leis ti lai ką 
ir uos ti drus kos kva pą. Sean sas 
trun ka tik tris de šimt mi nu čių, 
bet per jas, mė gau jan tis drus kų 
kam ba rio oru, sma gu pa si ner ti 
į ap mąs ty mus. Tad ma no nau-
jos kny gos neil gi sky riai yra lyg 
trum pi pri si mi ni mų sean sai, ku rie 
nu tei kia leng vai ir ma lo niai, šiek 
tiek nos tal giš kai ar liūd nai.

– Iš Vei sie jų vis at vyk da mas 

į mū sų mies tą,  pra si ta ri, kad 
nuo la tos pa si ilgs ti Drus ki nin kų, 
ka vi nės „Bou lan ge rie“ ban de lių, 
ka vi nės „Šir de lė“ ka vos bei jau
kios at mos fe ros, „Drus ki nin kų 
po e ti nių ru de nų“,  vieš na gės pas 
vie ti nį barz das ku tį...

– Kad be veik vis ką ir iš var-
di not. Dar prieš ka ran ti ną ma no 
die not var kė, at vy kus į Drus ki-
nin kus, bū da vo be veik vie no da. 
Iš au to bu sų sto ties ei nu tie siai 
į „Bou lan ge rie“, kur iš ge riu du 
puo de lius juo dos ka vos, nu si per-
ku ban de lių su ra zi no mis ir šiek 
tiek pa ry mau, pas kui už su ku į 
ne to li pre ky bos cent re „Ai das“ 
esan tį kny gy ną, vė liau ei da vau 
į „Šir de lę“, čia pie tau da vau ir 
šne kė da vau si su sa vo bi čiu liu, 
šios ka vi nės bar me nu Vir giu. 
Kai au gi nu il ges nę barz dą, kar-
tą per ke lis mė ne sius už ei nu pas 
barz das ku tį And rių, ku ris barz dą 
ar barz de lę kiek pa ko re guo ja ar 
pat rum pi na. Už su ku į „Drus ko-
nio“ re dak ci ją pa si kal bė ti su sa vo 
bi čiu liais,  ku rių nuo mo nė žur na-
lis ti kos klau si mais man yra la bai 
svar bi ir  itin au to ri te tin ga. Taip 
pat pa klau si nė ju, ko kias kny gas 
pe rskai tė ir skai to, o po to daž nai 
to kias ir pats nu si per ku. 

– Taip ga lu ti nai ir lie ka ne aiš
ku, ko dėl ne ta pai krep ši nin ku, 
nors ir ūgio pa ka ko, ir gar sus 
krep ši nio tre ne ris Al gi man tas 
Ged mi nas at si rin ko ta ve tre ni
ruo ti bei Vie ciū nų ben dra bu ty je 
ap gy ven di no? 

– Ma nau, kad šiek tiek per vė-
lai pra dė jau rim tai tre ni ruo tis. Iš 
pra džių ne la bai ir no rė jo si, bet 
kai, įdė jus dau giau dar bo (ir pats 
dir bau daug in di vi du a liai), pra dė-
jo sek tis, pats pa ju tau ma lo nu mą 
ir azar tą žais ti krep ši nį. Bet vis 
dėl to pa grin di nė prie žas tis, ko-
dėl ne ta pau pro fe sio na liu krep ši-
nin ku, iš pri gim ties ne itin stip ri 
fi zi nė svei ka ta ir iš tver mės trū ku-
mas. Be to, pa aug lys tė je kan ki no 
stip rūs ir ne ma lo nūs mig re nos 
prie puo liai. Na, ma tyt, kaž kas iš 
aukš čiau man bu vo nu ma tęs tap ti 
kaž kuo ki tu, nes pats as me niš kai 
ti kiu li ki mu. Ma nau, kad žmo gus 
ga li jį ne daug pa keis ti, tik šiek 
tiek pa ko re guo ti.

– Ne ta pai ir fut bo li nin ku, 
nors, kaip ra šai, kad vi sas ta
vo gy ve ni mas nuo vie nuo li kos 
me tų am žiaus su skirs ty tas pa
sau lio fut bo lo čem pio na tų ka
den ci jo mis. Iki šiol su Lie tu vos 
fut bo lo sir ga liais nu si bel di iki 
rung ty nių už si e nio ša ly se. Kaip 
pa aiš kin tu mei fut bo lo sir ga liaus 
azar tą? Gal tai pa na šus po jū tis 
į ta vo die vu kų gru pės „Me tal li
ca“ kon cer tus, ku riuo se si au tė ja 
ger bė jų aist ros? 

– Na, Vei sie jai yra gar sūs sa vo 
fut bo lo tra di ci jo mis, o tė vai vi sai 
ma žą nu si ves da vo į Vei sie jų pa-
rką (ta da jį va din da vo me so du) 
pa žiū rė ti, kaip žai džia vie ti nė 
„Dai na va“. Pas kui su drau gais 
pa tys nu ei da vo me ste bė ti var žy-
bų. Miš ko aikš te lė je prie na mų 
su drau gais fut bo lą ir gi sma giai 
pa žais da vo me. Bu vau aukš tas, 
tad fut bo lo ka muo lį ne taip leng-
va su val dy ti. Bet ta pau di džio jo 
fut bo lo trans lia ci jų per te le vi zi ją 

uo lus žiū ro vas ir Vil niaus „Žal gi-
rio“ sir ga lius. Tė tis vež da vo ar ba 
su kla se au to bu su va žiuo da vo me 
į Vil nių ste bė ti sa vo nu my lė to jo 
„Žal gi rio“. Ta da ir už gi mė azar-
tas: sė di sta dio ne ir kar tu su di de-
le mi nia skan duo ji „Žal gi ris“ bei 
pa mirš ti vis ką, te trokš ti, kad ta vo 
ko man da lai mė tų. Da bar sta dio-
ne ne su toks la bai jau aist rin gas 
sir ga lius. Ži no ma, kai Lie tu vos 
rink ti nė pel no įvar tį, šo ki nė ju iš 
džiaugs mo, bet rung ty nių me tu 
mėgs tu ir į ki tus žiū ro vus pa-
si žval gy ti, o ypač į dai lias sir-
ga les... Ži not, ra šy to jas juk yra 
ap lin kos ste bė to jas.

Kas lie čia aist rą „Me tal li ca“, 
tai la bai jau pa tin ka jos muzi ka. 
Ga liu jos klau sy ti kad ir kiek vie ną 
die ną. Kon cer te la bai ne si au tė ju, 
ste biu ir ap lin ką, mi nios reak ci ją. 
Bet kai 2019 me tų va sa rą bu vau 
„Me tal li ca“ kon cer te Tar tu, sto-
vė jau prie pat sce nos ir ma čiau 
sa vo die vu kų vos ne kiek vie ną 
raukš le lę vei de, tai bu vo kaž koks 
kos mi nis ir dar ne pa tir tas la bai 
ge ras jaus mas.

– Su tei kiame ga li my bę pa pil
dy ti „Drus kų kam ba rį“ min ti mis, 
ku rios dėl ati tin ka mų prie žas čių 
į kny gą ne pa te ko – gal būt jas 
pri si mi nei, kai dėl lei dy bos jau 
bu vo per vė lu ar tie siog ne tu rė
jai, kur įterp ti... 

– Pra ė ju sį ket vir ta die nį Drus-
ki nin kuo se meist ras man pa da rė 
ant rą ta tui ruo tę. Pir mą ją pa da rė 
prieš ke le rius me tus: pa vaiz da vo 
„Me tal li ca“ lo go ti po sti li zuo tą M 
rai dę, o prieš sa vai tę iš ta tui ra vo 
ge le ži nį kry žių, ku ris pa vaiz duo-
tas ant vie nos iš „Me tal li ca“ ly de-
rio Ja me so Het fiel do gi ta rų ir jo 
al kū nės. Kaž ka da gal vo jau, kad 
jau ko ko, bet gy ve ni me tik rai 
ne tu rė siu ta tui ruo čių, bet aist ra 
„Me tal li ca“ gru pei ir jos muzi kai 
vis ką ap ver tė aukš tyn ko jom.

– Sa ko, kaps ty ma sis pri si mi
ni muo se – ar tė jan čios se nat vės 
po žy mis. O gal at min ties per si
jo ji mas – po rei kis la biau iš si aiš
kin ti sa vo da bar ties bū se ną? 

– Jei gu taip, tai aš pa se nau 
dar bū da mas ko kių tris de šim ties 
me tų am žiaus. Ma no tė tis bu vo 
me lan cho li kas, tad ir aš kaž kiek 
toks esu. Man vi sa da la bai svar bi 
bu vo ir yra pra ei tis. Po pri si mi ni-
mus kaps tau si la bai daug ir tam 
ski riu tik rai ne ma žai lai ko. Bri-
tų li te ra tū ros kla si kas Iv li nas Vo 
yra ra šęs: „Nes iš es mės mums 
ne pri klau so nie kas, iš sky rus pra-

ei tį.“ Mėgs tu daž nai pri si min ti 
įvai rias si tu a ci jas ir ta da gal vo ju, 
jei gu tuo me tu bū čiau pa si el gęs 
ki taip, koks bū tų da bar ti nis ma no 
gy ve ni mas. Mėgs tu kai šio ti pirš-
tus į už gi ju sias pra ei ties žaiz das 
ir jas vėl at ver ti. Su pran ti, kad 
toks itin daž nas kaps ty ma sis po 
pra ei tį rea liai nie ko ne pa keis, bet 
vis tiek tai da rai ir da rai. Gal jū sų 
pa sa ky mas, kad kaps ty ma sis po 
pra ei tį yra po rei kis la biau iš si aiš-
kin ti sa vo da bar ties bū se ną yra ir 
at sa ky mas į šį klau si mą.

– Bir že lio 11ąją  ta vo nau
jo ji kny ga „Drus kų kam ba rys“ 
bus pri sta ty ta Lie tu vos ra šy to jų 
są jun go je, ku rios na rys esi. Ko
kio įver ti ni mo ti kie si – šlo vės ar 
kri ti kos?  

– Vi si iki vie no ra šy to jai ti ki-
si, kad kiek vie nas jų kū ri nys bus 
tin ka mai įver tin tas, ir jie su lauks 
šlo vės, pri pa ži ni mo, gar bės. Jei gu 
kas nors tei gia, kad šlo vė jiems 
nes var bi, reiš kia, me luo ja. To kie 
jau su tvė ri mai tie ra šy to jai. Vi sa-
da ma lo nu, kai ta vo kny gą pa gi ria 
ir įver ti na. Kri ti ka ir gi nė ra blo-
gai, bet ji tu ri bū ti konst ruk ty vi. 
Blo giau sia, kai ap ie ta vo kny gas 
ne ra šo nie ko. Tuo met jau lau ki, 
kad nors kri ti kas ta ve su mal tų į 
mil tus. Vis ge riau ne gu vi siš ka 
ty la.

Jei gu rim tai, man jau 49 me-
tai, tad nei pa gy ri mai, nei kri ti ka 
ma nęs jau taip la bai ne jau di na ir į 
vis ką žiū riu ga na san tū riai.

–  Laz di jų laik raš čiuo se ra šai 
ap žval gas. Nuo la tos pa skai tai ir 
„Drus ko nį“, ku rį pla ti na me ir 
Laz di jų ra jo ne. Iš si ta rei, jog tau, 
tu rin čiam po lin kį į hu mo res kas, 
vi sa da įdo miau sia ir sma giau sia 
skai ty ti Dai na vos žy nio pa ta ri
mus. Ar ka da nors jais pa si nau
do jai? 

– Vi sa da pa tin ka skai ty ti ką 
nors ne ti kė to, ne kas die niš ko ar 
keis to. To kia ir yra Dai na vos žy-
nio rub ri ka. Iš pir mo žvilgs nio šie 
pa ta ri mai at ro do lyg pokš tas ar 
nu si kal bė ji mai, bet ma nau, kad, 
ge riau į juos įsi gi li nus, ga li ma 
at ras ti ir ra ci jos. Juk šie Dai na vos 
žy nio pa ta ri mai pri me na mū sų 
pro se ne lių ar mo čiu čių gy dy mo 
bū dus. Eg zis tuo ja ne tik tra di ci nė 
me di ci na, bet ir net ra di ci nė. Nors 
žmo ni ja ma no, kad la bai daug ži-
no, bet dar dau giau ji ne ži no. Kas 
ži no, gal ir man teks pa si nau do ti 
šiais pa ta ri mais. Nie ka da ne sa kyk 
nie ka da.•
„Drus ko nis“ informacija

Dvie jų ro ma nų, mi nia tiū rų ir hu mo res kų kny gų au to rius Ai das Ke lio nis (Al
gi man tas Mi ke lio nis).

Kny gos „Drus kų kam ba rys“ pri sta ty mas įvyks bir že lio 11 d. 19 val. Lie tu vos 
ra šy to jų są jun gos vi di nia me kie me ly je (Sir vy do g. 6, Vil niu je).
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Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.

Lietuviškos tapatybės išsaugojimas 
Lenkijos paribio kaimuose

Sigitas Birgelis: VYGRIAI — NEIŠPASAKYTO GROŽIO VIETA

Paslaptinga ryto vėsa subtiliu rūko šydu den-
gia įdomiai išvingiuotą Vygrių ežerą, žaidžia 
šviesos šešėliais ir visomis saulės spalvomis. 
Neperkelsi jų į jokią drobę, muzikos garsais 
neišreikši, jokiais įmanomais žodžiais neap-
sakysi. Tą grožį turi intymiai savyje pajusti, 
su juo apsiprasti, susidraugauti, tiesiog TURI 
JĮ SAVO AKIMIS PAMATYTI!

Vygrių bažnyčia.

Šiaurės rytų Lenkijos 
dalyje, lietuvių etninėse 
žemėse, daug nuostabių 
vietų, kurias verta aplan-
kyti. Vygrių ežeras ir jo 
pusiasalyje nusidriekęs 
iškilus kamaldulių vie-
nuolynas yra viena iš jų. 
Tai nuostabiai graži vieta, 
tačiau ji ne tik Lietuvos, 
bet ir Lazdijų rajono 
gyventojams, palyginti, 
mažokai žinoma. 

Vygrių ežeras nepaprastai vin-
giuotas, todėl dzūkų buvo vadi-
namas „Septynis kartus tiesus 
ežeras“. Krantų ilgis – 75 km. 
Baseino plotas – 22 kvadratiniai 
kilometrai. Didžiausias gylis – 
73 m. 

Kiemelis, kur eremuose gyveno kamalduliai.

Nesunku aprašyti ežero flo-
rą ir fauną, išmatuoti jo plotą, 
tūrį, krantų ilgį, gylį, bet kaip 
išreikšti jo grožį? 

Lenkijos ir Lietuvos sienos 
netrukus bus atviros. Tad kvie-
čiu Jus į kelionę, kurioje galė-
site atsikratyti karantino metu 
susikaupusių juodų minčių ir 
emocijų.

Išvažiavę iš Lazdijų (per Sei-
nus) Suvalkų link ir sukorę 47 
km, po 42 minučių pasieksite 
Vygrius. Ties kaimu Ryżówka, 
45 kilometre, pasuksite į kairę, 
o po kilometro – į dešinę. Pa-
važiavę dar kilometrą išvysite 
boluojančius kamaldulių vie-
nuolyno bažnyčios bokštus. 

Važiuodami siauru pylimu 
Nukelta į 8 psl. » 
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas 
Lenkijos paribio kaimuose

Sigitas Birgelis: VYGRIAI —  
pamąstykite apie didingus šios 
vietos lietuviškus akcentus. 

Nuo VIII a. pr. m. e. šioje te-
ritorijoje gyveno lietuviams ar-
tima baltų tauta – jotvingiai. Po 
jų pralaimėjimo kryžiuočiams, 
ežero saloje slapstėsi jotvingių 
genties likučiai. XV amžiuje 
Vygriai buvo Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Vytauto medžio-
klių vieta. Ežero saloje (dabar 
pusiasalis) stovėjo jo iškilūs rū-
mai. Čia atvykdavo ir Jogaila. 
Lenkų kronikininkas Dlugošas 
11 kronikos knygoje rašo: „1418 
metais karalius Jogaila Kalėdas 
praleido Merkinėje ir išvyko į 
Vygrius. Sužinojęs, kad kryžiuo-
čiai jį nori pagrobti, pasitraukė į 
Ančią, o vėliau į Metelius.“

Yra padavimas apie Vytautą 
Didįjį, pagal kurį kunigaikštis 
grįždamas iš karo žygio sustojo 
pailsėti prie nepaprasto grožio 
ežero. Iš nendrių jam prieš akis 
išniro valtis su keturiais barz-
dočiais.

– Kas jūs? – paklausęs Vytau-
tas Didysis.

– Vyrai, – atsakė nepažįsta-
mieji.

– Kas jūs tokie? – pakartotinai 
paklausė kunigaikštis.

– Vyrai, – atsakė jotvingių 
genties palikuoniai.

Vytautas Didysis, kaip mini 
legenda, šią vietą pavadino „Vy-
rai“. Vėliau pavadinimas pasi-
keitė į Vygriai. Tai, žinoma, tik 
legenda.

Pasak kalbininkų, Vygrių pa-
vadinimas yra baltiškos kilmės. 
Jis kilęs iš žodžio „vingrus“. 
Ežero forma primena S raidę, 
todėl ežeras anksčiau vadinosi 
Vingriai (Wingry). Manoma, 
kad šiose apylinkėse gyvenusi 
jotvingių giminė – vingrėnai.

Mūsų dienomis yra išlikę ke-

Šiame pastate yra patalpos, kuriose nakvojo Jonas Paulius II.

padalijimo. Tuomet šis kraštas 
atiteko Prūsijai. 1800 m. Prūsi-
jos valdovas įsakė vienuoliams 
išsikraustyti. Išėjus vienuoliams, 
Vygriuose įkurta Vygrių vysku-
pija. Pirmuoju jos ganytoju buvo 
lietuvis, garsus pamokslininkas, 
valstybės ir visuomenės reformų 
rėmėjas, Vilniaus universiteto 
profesorius, Lietuvos Tautos 
Aukščiausiosios Tarybos narys 
vyskupas Mykolas Karpavičius. 
Po 15 metų vyskupija panaikinta 
ir Vygriams atėjo sunkūs laikai. 
Vienuolyno pastatai buvo apleis-
ti, plytos išgrobtos, užveisti so-
dai ir daržai nunyko, o bažnyčią 
puošę Smuglevičiaus paveikslai 

perkelti į Suvalkus.
Vygriuose pastoracinį darbą 

dirbo nemažai lietuvių kunigų. 
Prieš Pirmąjį pasaulinį karą 
čia klebonavo lietuvis kunigas 
Sniečkus. Po jo parapijai vado-
vavo dar keli lietuviai dvasi-
ninkai. Paskutinis buvo Kazi-
mieras Stankaitis, miręs 1922 
m. ir palaidotas Magdalenavo 
kapinėse.

Vygrių vienuolynas nukentėjo 
per Pirmąjį pasaulinį karą. Tuoj 
po jo, pagal 1920 m. liepos 12 
d. Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
taikos sutartį, Vygriai buvo 
priskirti Lietuvos Respublikai. 
Galop jie atiteko Lenkijai.

1944 m. šioje vietoje kelis 
mėnesius stovėjo frontas. Ant 
vienuolyno krito ir rusų, ir vo-
kiečių bombos. Po atkaklių kovų 
atsivėrė niūrus vaizdas: viskas 
buvo sulyginta su žeme. Daug 
kam atrodė, kad šiaurės rytų 
Lenkijos baroko perlas nebe-
pakils iš griuvėsių. Kad ir kaip 
būtų keista, vienuolyną išgelbė-
jo komunistinė lenkų valdžia, 
kuri išnuomojo iš vyskupijos 
vienuolyno pastatus ir ėmėsi 
juos restauruoti. Prie restaura-
vimo darbų daug prisidėjo Sei-
nų krašto lietuvis, savamokslis 
dailininkas ir drožėjas Viktoras 
Vinikaitis.

»Atkelta iš 7 psl. 

V. Vinikaičiui skirta memorialinė lenta su jo bareljefu.

turi Vingrėnų kaimai. Vienas ties 
Lazdijais, kitas Lenkijos terito-
rijoje, kur Šešupė įplaukia į Lie-
tuvą, trečias – netoli Berznyko, 
ketvirtas kiek atokiau – Rytprū-
siuose (prie ežero Bełdany).

XVII a. Lenkijos karalius ir 
Lietuvos didysis kunigaikštis 
Jonas Kazimieras į Vygrius pa-
kvietė kamaldulių ordiną. Jiems 
atidavė amžinam naudojimui 
salą su medžiokliniais Vytau-
to Didžiojo rūmais, ežerą bei 
300 kvadratinių kilometrų plo-
tą. Vienuoliai iš pradžių įsikūrė 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
rūmuose. Vėliau dar pasistatė 
kelis medinius pastatus, baž-
nyčią. Kai 1671 m. pastatus 
nuniokojo gaisras, pastatytas 
mūrinis vienuolynas. Laikai 
buvo neramūs, tad jį vienuoliai 
apjuosė aukšta gynybine siena. 
Vienuolynas virto tvirtove. Tais 
laikais buvo supiltas ilgas pyli-
mas ir sala tapo pusiasaliu. Jos 
viduryje vienuoliai supylė kalvą, 
o ant jos pastatė dviejų bokštų 
bažnyčią.

Kamalduliai gyveno eremuo-
se, t. y. atskirose kamerose, po 
du kiekviename. Kiekvienas 
eremas buvo aptvertas aukšta 
plytų tvora, turėjo atskirą kie-
melį, kuriame augdavo vaisme-
džiai ir daržovės. Manoma, kad 
Vygriuose tokių eremų buvo nuo 
12 iki 17.

Vienuoliams kamalduliams 
buvo draudžiama kalbėtis. Jie 
galėjo vienas kitam ištarti tik: 
„Memento mori“, kas reiškia: 
„Prisimink mirtį“. Vygrių bažny-
čia buvo skirta vienuoliams. Pa-
sauliečiai čia galėjo melstis tik 
du kartus per metus, per atlaidus. 
Moterims į vienuolyno teritoriją 
įeiti iš viso buvo draudžiama.

Daug kas pasikeitė po trečio-
jo Abiejų Tautų Respublikos 
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas 
Lenkijos paribio kaimuose

NEIŠPASAKYTO GROŽIO VIETA
Verta įsidėmėti šį žmogų. Tai 

buvo nepaprastai kuklus, dide-
lių gebėjimų ir talentų vyras. 
Kitokiomis aplinkybėmis jis, ko 
gero, būtų tapęs pasaulinio garso 
menininku.

Viktoras Vinikaitis gimė 1927 
m. Seinų parapijos Navasodės 
kaime, lietuvių ūkininkų šei-
moje. Anksti mirė tėvas. Mo-
tina ištekėjo už kito. Prieš karą 
Viktoras baigė keturias klases. 
Kai užėjo vokiečiai, liko ganyti 
gyvulių. Beganydamas iš kar-
klų ar gluosnių pasidirbdavo dū-
deles, statulėles bei kryželius. 
Vaikystėje sužadintas polinkis 
menui bei knygų skaitymui Vik-
torą lydėjo visą gyvenimą. Po 
karo Viktoras Seinų gimnazijoje 
per dvejus metus išėjo trijų kla-
sių programą, bet darbas ūkyje 
užkirto kelią mokslui. Viktoras 
turėjo pasitenkinti knygomis ir 
vienatve. Nepritapo prie kaimo 
jaunimo, neturėjo apie ką su juo 
kalbėtis. Negėrė naminukės, 
nerūkė tabako, nemokėjo pol-
kutės pašokti. Įsimylėjo vieną 
merginą, bet motinai ji nepati-
ko. Mergina atsakė tuo pačiu. 
Parodė jam „špygą“, nes kas jis 

per vyras: „nei pabaikauc, nei 
išgerc, nei pašokc, nei nusikeikc, 
nei duoc kam snukin nemoka“. 
Gili nuoskauda jaunuolio širdy-
je liko visam gyvenimui. 1948 
metais Viktoras buvo pašauktas 
atlikti karinę tarnybą. Pateko į 
puskarininkių mokyklą, kurią 
baigė būrininko laipsniu. Atsi-
sakęs karininko karjeros, grįžo 
į tėviškę. 1952 m. buvo areštuo-
tas ir apkaltintas, kad nepranešė 
teisėsaugos organams apie par-
tizanų apsilankymą jo tėviškėje. 
Už tai buvo nuteistas ketveriems 
su puse metų kalėjimo. Aukš-
čiausiajam karo teismui pateikta 
revizija buvo atmesta. Dėl am-
nestijos po pusantrų metų iš kalė-
jimo paleistas. Sugrįžusį Viktorą 
namiškiai sunkiai atpažino.

Likimas tuomet ištiesė Vikto-
rui ranką. Seinų kunigo Majevs-
kio pakalbintas kelerius metus 
taisė bažnytinio inventoriaus 
detales. Kai 1970-aisiais minėtą 
dvasininką perkėlė klebonauti 
į Vygrių parapiją, jis pasiėmė 
ir Viktorą. Vygriuose prasidėjo 
naujas Viktoro Vinikaičio gyve-
nimo etapas. Iš pradžių jis dirbo 
ūkvedžiu, padėdavo ūkininkams 

lauko darbuose. Laikui bėgant, 
ėmėsi restauratoriaus darbų. Iš 
Krokuvos atvykę bažnytinio 
meno žinovai, profesoriai, ap-
žiūrėję jo atkurtus karo metais 
sunaikintus paveikslus, stebėjo-
si vyro gabumais ir klausinėjo, 
kokias meno akademijas yra 
baigęs. Jis kukliai atsakydavo, 
jog tebaigęs tik karvių ganymo 
studijas. Profesoriai, matydami 
jo talentą, nukreipė jį į Varšuvoje 
vykstančius specialiuosius kur-
sus. Juos baigęs, Viktoras tęsė 
tapytojo ir restauratoriaus darbą. 
Vadovaudamasis prieškarinėmis 
nuotraukomis bei atvirukais jis 
nutapė (atkūrė) dešimt karo 
metais išgrobstytų ar sunaikin-
tų paveikslų. Jie dabar puošia 
pagrindinį Vygrių bažnyčios 
altorių ir šonines navas.

Viktoras vedžiodavo ir eks-
kursijas, pasakodavo apie Vygrių 
vienuolyno garbingą istoriją. Be 
lietuvių ir lenkų, jis mokėjo rusų, 
vokiečių ir prancūzų kalbas. Vy-
grių vienuolyno paūksmėje pra-
kalbus lietuviškai, Viktoro akys 
sužibėdavo, veidas nušvisdavo. 
Kiekvienam sutiktam lietuviui 
jis patardavo kopti į bokštą pa-
sižvalgyti, ir vis klausdavo: ką 
šis kraštovaizdis jam primena?... 
– Ar ne Trakus? – teiraudavo-
si. Vygrių unikalumas, Vytauto 
Didžiojo apsilankymai čia kėlė 
Viktoro pasididžiavimą Lietuva 
ir lietuviais.

Viktoras nevengė žmonių, 
maloniai bendraudavo su atvy-
kusiais, tačiau po darbo gyve-
no kukliai, tarsi vienuolis. Pats 
save, gal ir pagrįstai, vadino pas-
kutiniuoju kamalduliu. 1994 m. 
gruodžio 31-ąją, apie pusiaunak-
tį, kai Vygrių restorane skambė-
jo muzika ir liejosi šampanas, 
paskutinysis kamaldulis išėjo 
prie savo numylėto ežero. Rado 
jį žmonės ryte pakrantėje užmi-
gusį amžiams. Palaidotas netoli 
Vygrių vienuolyno, Magdalena-
vo parapinėse kapinėse. Įeinant 
į Vygrių vienuolyną kairėje pu-
sėje, prie vartininko būstinės, 
kurioje Viktoras gyveno, yra 
pritvirtinta memorialinė lenta su 
jo bareljefu ir įrašu lenkų kalba: 
„Čia gyveno, dirbo ir kūrė Vik-
toras Vinikaitis (1927–1994), 
Vygrių gidas, vadinamas pas-
kutiniuoju kamalduliu, kūrėjas 
grynuolis“.

Šiuo metu Vygrių vienuolyne 
veikia kūrybos darbų centras, 
eremuose – svečių nakvynės 
namai, restorane – šiuolaikinio 
meno galerija bei Jono Pauliaus 
II biblioteka. Vienuolyne kas-
met vyksta kultūriniai renginiai, 
šiuolaikinės muzikos koncer-
tai.

Verta užeiti į bažnyčią, kurioje 
yra Viktoro Vinikaičio paveiks-
lai. Šventovės požemiuose yra 
palaidotų (apie 40) vienuolių 
kriptos. Ant sienos nutapyta 
mirties šokio freska, kurioje 
vaizduojama giltinė, kviečianti 
vienuolį šokti ir pirštu rodantį į 
vietą, kur šis šokis turėsiąs baig-
tis. Čia palaidotas ir jau minėtas 
pirmasis Vygrių vyskupas My-
kolas Karpavičius.

Lankant vienuolyną, apžiūrėti 
dar galima patalpas, kuriose at-
vykęs į Vygrius nakvojo popie-
žius Jonas Paulius II. Nieko čia 
ypatingo bei prabangaus nėra. 
Patartina užtat pakilti į bokštą ir 
pasigrožėti Vygrių panorama.

Su šiuo bokštu yra susijusi le-
genda, kuria šį savo pasakojimą 
norėčiau užbaigti.

Kamaldulių laikais gyveno 
virėjas vardu Barnaba. Visiems 
jis norėjo įsiteikti, per skrandį 
visus pamaloninti. Jam tai pa-
vykdavo, tik vienam vienuoliui 
niekaip negalėjo įtikti. Sužinojo, 
kad jis norėtų žuvies, syko, kuris 
veisiasi tik Italijoje.

„Atiduočiau viską, jei tik gau-

čiau tą žuvį“ – mąstė Barnaba. 
Jo prašymą išgirdo velnias.

– Sudarom sutartį, – tarė jis 
pasirodęs vienuoliui patį vidur-
naktį, – aš tau žuvį, o tu man 
savo dūšią po mirties.

– Gerai, – sutiko vienuolis, – 
bet syką turi atnešti iki saulės 
patekėjimo.

Velniui išnykus, vienuolį apė-
mė baimė. „O kas, jeigu velnias 
laiku sugrįš?“

Visą naktį kamaldulis nesu-
merkė akių. Gerokai prieš aušrą 
išgirdo atūžiant viesulą. Tai ne-
labasis skriejo padangėje. Kaž-
kas, turbūt angelas, pakuždėjo į 
ausį: „Bėk į varpinę ir skambink 
varpais“. Barnaba taip ir padarė. 
Varpai nakties tyloje sugaudė 
taip garsiai, kad net Lazdijuose 
buvo girdėti.

Velnias sutriko: „vienuoliai 
skambina tik rytinėms pamal-
doms, vadinasi, jis pavėlavo“, 
todėl nusviedęs syką į ežerą ir 
pats dingo.

Nuo to laiko Vygrių ežere vei-
siasi labai skanios žuvys – sykai. 
Besilankant Vygriuose verta šios 
žuvies paragauti.•

Žvilgsnis iš varpinės į kiemelį, kur eremuose gyveno kamalduliai, ir bažnyčią.

Pagrindinis Vygrių bažnyčios altorius su V. Vinikaičio paveikslu.
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„Tele2“ pasiūlymai vasaros pradžiai: nuo 
ypatingų nuolaidų telefonams iki naujų 
paspirtukų modelių ir turto draudimo

Prasidėjus vasarai „Tele2“ pa-
ruošė viliojančių pasiūlymų 
„Samsung“ gerbėjams, elektrinių 
paspirtukų gerbėjams ir visiems, 
norintiems apdrausti savo turtą. 
Jais pasinaudoti galima operato-
riaus salonuose bei internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.lt. 

„sAmsung“ telefonAi – vos nuo 
12,41 eur/mėn.
„Samsung“ gerbėjai turėtų suskubti – 
šiuo metu sudarant 24 mėn. sutartį su bet 
kuriuo operatoriaus mokėjimo planu, net 
tris pasiūlyme dalyvaujančius išmaniuo-
sius galima įsigyti už simbolinę 1 Eur 
pradinę įmoką.

Vienas tokių – stilingas ir lengvas 
„Samsung“ modelis „Galaxy A51“. Šis 
išmanusis išsiskiria galinga keturguba 
kamera, ryškiu 6,5 colio įstrižainės ekra-
nu ir aštuonių branduolių procesoriumi. 
Rinktis galima iš trijų veidrodinio efekto 
spalvų: juodos, baltos ir mėlynos.

Patrauklus pasiūlymas taikomas ir 
elegantiškam „Samsung Galaxy A71“ 
telefono modeliui, kuris pasižymi subtiliu 
dizainu, 6,7 colio įstrižainės „Infinity-O“ 
ekranu ir 32 MP asmenukių kamera.

Speciali nuolaida taip pat suteikiama 
galingam ir ryškiam „Samsung Galaxy 
S10“ išmaniajam telefonui. Jis vertina-
mas dėl 6,1 colio „Super Amoled“ ir „2K“ 
raiškos ekrano, trigubos, itin plačios pa-
grindinės kameros su dirbtiniu intelektu 
ir galingos 3400 mAh baterijos.

319 eurų vertės išmAnusis 
lAikroDis DovAnų už 1 ct
Dar viena gera žinia tiems, kurie renkasi 
naują „Samsung“ telefono modelį – šiuo 
metu visiems, perkantiems „Samsung 
Galaxy S20“, „Samsung Galaxy S20+“, 
„Samsung Galaxy S20 Ultra“ arba „Sam-
sung Galaxy Z FLIP“ telefoną, bus įteikta 
ypatinga dovana – patogus, patvarus ir 
stilingas išmanusis laikrodis „Samsung 

GW Active2 Aluminum 44m“.
Pasiūlymas galioja perkant minėtus te-

lefonus su bet kuriuo „Tele2“ planu ir 24 
mėn. sutartimi arba perkant be sutarties 
ir mokant visą sumą iš karto. Dovanos 
vertė – net 319 eurų. Išmanusis laikrodis 
prie užsakymo bus pridėtas automatiškai 
už 0,01 Eur priemoką.

nAujienA – būsto ir gyventojų 
turto DrAuDimAs
Klientų patogumui „Tele2“ pristato būsto 
ir namų turto draudimo paslaugas. Būsto 
iki 50 kv. m draudimo kaina prasideda 
vos nuo 3,20 Eur/mėn.

Klientai galės pasirinkti paties būsto 
draudimą, namuose esančio turto drau-
dimą arba bendrą būsto ir namų turto 
draudimo kompleksą. Draudimo kainas, 
sąlygas ir planus rasite www.tele2.lt.

elektriniAi PAsPirtukAi – vėl „Ant 
bAngos“
Ir šią vasarą savo aktualumo bei popu-
liarumo nepraranda miestiečių pamėgta, 
itin patogi ir greita susisiekimo prie-
monė – lengvi ir manevringi elektriniai 
paspirtukai. Jie šį sezoną tapo perka-
miausia „Tele2“ preke tarp išmaniųjų 
įrenginių.

Taip pat jau nuo birželio 5 d. „Tele2“ 
salonuose ir internetinėje parduotuvėje 
pasirodė naujas patvarus paspirtuko mo-
delis – „Ninebot by Segway Kickscooter 
E22E“. Jis išsiskiria LED prietaisų skyde-
liu, pasiekia iki 20 km/h greitį, turi dvi-
gubo tankumo padangas, atšvaitus, LED 
šviesas ir modernią stabdžių sistemą.

Daugiau apie pasiūlyme dalyvaujan-
čius įrenginių modelius, taip pat nuolaidų 
sąlygas, mokesčius ir taisykles sužinosite 
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar pa-
skambinę 117. 

Telefonams papildomai taikomas vien-
kartinis laikmenos mokestis. Akcijos 
laikas bei įrenginių ir dovanų kiekis – 
riboti.•

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI. Tel. (8 318) 53 085.

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. laukiame Jūsų!

ketvirtADienis, birželio 11 d. Saulė teka 4.43, leidžiasi 21.54, dienos ilgumas 
17.11. Pilnatis. Vardadieniai: Barnabas, Tvirmantas, Aluona, Flora.

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 Pasaulio  

puodai. 
 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 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 22.30 Dviračio  

žinios. 
 23.00 „Kostiumuotieji“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Karinės paskirties 
architektūra“.

 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 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Karinės paskirties 
architektūra“.

 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 „Varom!“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Baltųjų rūmų 

šturmas“.
 1.10 „Žmogus šešėlis“.
 2.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.15 Alchemija XVI. 

Mada yra menas. 
 4.45 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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 „Nesunaikinami 3“.
 0.25 „Skubi pagalba“.
 1.20 „X mutantai“.
 2.10 „Rouzvudas“.
 3.00 „Tėvynė“.
 4.00 „Skubi pagalba“.
 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 „Sukeisti žudikai“.
 22.50 „Mirties  

traukinys“.
 0.45 „Kobra 11“.

 1.40 „Iš visų jėgų“.
 2.30 „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 „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. 
 16.23 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 Oponentai. 
 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“. 

 7.10 Klausimėlis. 
 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. 
 14.50 „Svajonės apie 

Naująjį pasaulį. 
Europiečių 
emigracijos istorija. 
Pirmieji metai“.

 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Atėnė“.
 17.10 „Dvynukės“.
 18.00 „Dauntono abatija“.
 18.55 Daiktų istorijos. 
 19.40 „Kino istorija. 

Aštuntasis dešim-
tmetis“.

 20.25 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Balandis tupėjo 

ant šakos ir mąstė 
apie būtį“.

 23.10 Martynas Kuliavas 
ir draugai. Netikėti 
prisilietimai. 

 0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 0.55 Mano tėviškė. 

Dionizas Poška. 
 1.10 Bardų festivalis 

„Akacijų alėja 
2017“. 

 2.10 Euromaxx. 
 2.40 Literatūros 

pėdsekys. Antanas 
Kalanavičius.

 3.10 Duokim garo! 
 4.40 Nacionalinis turtas. 
 5.05 Stilius. 

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 PREMJERA. „Į 

šiaurę per šiaurės 
vakarus. Klastinga 
medžioklė“.

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

Kol nepraeis tavo 
rūstybė“.

 3.55 „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“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.05 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.00 „Ko nori moterys?“.
 23.35 „Havajai 5.0“.
 1.30 „Tironas“.
 2.30 „Svieto  

lygintojai“.
 3.20 „Greislendas“.
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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. 

Vasara. 
 22.20 „Dingęs pasaulis. 

Juros periodo 
parkas“.

 0.30 „Nepalūžęs“.
 2.40 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 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 „Atsargiai – mo-

terys!“.
 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 „Nojaus laivas“.
 23.50 „Meilužis iš Pietų“.
 1.50 „Baltųjų rūmų 

šturmas“.
 3.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

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 „Madagaskaras 3“.
 21.15 „Nepriklausomybės 

diena. Atgimimas“.
 23.40 „Banga žudikė“.
 3.00 „Fenikso skrydis“.
 4.55 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 5.45 „Tai – mes“.

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 Balboa“.
 23.35 „Sukeisti žudikai“.
 1.15 „Kobra 11“.
 2.05 „Iš visų jėgų“.
 2.55 „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 „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. 

Odesa“. 
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Alfa taškas. 
 16.58 Orai.
 17.00 4 kampai. 
 17.30 Pagaliau savait-

galis. 
 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 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“.

 23.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 

 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvigubas gyve-

nimas“.
 2.20 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“.

 2.40 „Mentų karai. 
Odesa“.

 3.25 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 4.10 4 kampai. 
 4.30 Pagaliau savait-

galis. 
 4.55 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“.

 5.30 Nauja diena. 
 6.00 „Pone prezidente“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Bardų festivalis 

„Akacijų alėja 
2017“. 

 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.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 2 Eilė: teatro 

žmonės. Dalia 
Žakytė ir Almantas 
Bučius. 

 13.05 Legendos. Daili-
ninkas Augustinas 
Savickas. 

 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.50 „Kino istorija. 

Aštuntasis dešim-
tmetis“.

 15.35 ....formatas. Poetas 
Donaldas Kajokas. 

 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Atėnė“.
 17.10 „Dvynukės“.
 18.00 „Dauntono abatija“.
 19.10 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Kauno kurortinė 
architektūra“.

 19.35 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.

 21.00 Premjera. „Vedybos 
su kliūtimis“.

 22.30 Sasha Song. Dima 
Šavrovas po 20 
metų.

 0.05 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Davidas Bowie. 

Kelias į šlovę“.
 2.15 „Balandis tupėjo 

ant šakos ir mąstė 
apie būtį“.

 3.55 ...formatas. Poetas 
Donaldas Kajokas. 

 4.10 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 4.40 Nacionalinis turtas. 
Poetas Juozas 
Erlickas.

 5.05 Nacionalinė ekspe-
dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

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 PREMJERA. 

„Vyriausias tyrėjas 
Vistingas 3“.

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

vakarus. Klastinga 
medžioklė“.

 4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.25 „CSI kriminalistai“.
 7.25 „Kobra 11“.
 8.25 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 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“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.05 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Mirties įrankiai. 

Kaulų miestas“.
 0.40 „Ričardas Liūta-

širdis“.
 2.30 „Ko nori  

moterys?“.
 4.35 „Greislendas“.

„Madagaskaras 3“, 19.30, TV3
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šeštadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Euromaxx. 
 6.35 Pasaulio puodai. 
 7.30 „Supermokytoja“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Vilties 
vandenynas. Ame-
rikos povandeniniai 
turtai“.

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų drau-
gystės“.

 13.35 Klausimėlis. 
 13.50 „Džesika Flečer“.
 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 „Blogi žodžiai“.
 24.00 „Dingęs pasaulis. 

Juros periodo 
parkas“.

 2.05 „Vedybos su 
kliūtimis“.

 3.35 Pasaulio doku-
mentika. „Vilties 
vandenynas. Ame-
rikos povandeniniai 
turtai“.

 4.20 Šoka Lietuva.
 4.35 „Supermokytoja“.

LNK
 7.00 „Tomas ir Džeris“.
 7.30 „Saugokis meš-

kinų“.
 8.00 „Ogis ir tarakonai“.
 8.20 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.45 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.10 „Nuotykių metas“.
 9.35 „Bunikula“.
 10.00 „Madagaskaras“.
 11.45 „Denis – grėsmė 

visuomenei“.
 13.45 „Septynios minutės 

po vidurnakčio“.
 15.55 „Didžiosios 

motušės namai“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Haris Poteris ir pa-

slapčių kambarys“.
 22.40 „Puertorikiečiai 

Paryžiuje“.
 0.20 „Savigynos 

mokykla“.
 1.50 „Nojaus laivas“.

TV3
 6.30 „Ančiukų istorijos“.
 7.00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 7.30 „Ilgo plauko 

istorija“.
 8.00 „Ančiukų istorijos“.

 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Skaniai ir paprastai.
 9.30 Tėvų darželis.
 10.00 Būk sveikas!
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.00 „Ežiukas Bobis“.
 12.55 „Juros periodo au-

gintinio nuotykiai“.
 14.35 „Vedybų planuo-

toja“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 Eurojackpot.
 19.30 „Pito drakonas“.
 21.40 „Šventa vieta“.
 23.50 „Nepageidaujami 

genai“.
 1.45 „Nesunaikinami 3“.
 3.55 „Sučiupus nužu-

dyti“.
 5.40 „Rouzvudas“.

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“.
 13.50 „Reali mistika“.
 15.00 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.15 „Kas žudikas?“.
 18.30 „Juodasis sąrašas“.
 19.30 Labdaros renginys 

„Pasidalink“.
 22.35 „Kapų plėšikė Lara 

Kroft. Gyvybės 
lopšys“.

 0.45 „Kautynės maža-
jame Tokijuje“.

 2.10 „Rokis Balboa“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Birutė 
Mažeikaitė-Rama-
nauskienė“.

 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.
 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“. Lazdynų 
Pelėda“.

 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 Oponentai. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Auksinis protas. 
 8.45 Klausimėlis. 
 9.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Aviakonstruktorius 
Antanas Gustaitis“.

 9.30 Premjera. Etnos. 
Dainos.

 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. 
 17.50 „Lietuvos kronika 

1989. Igarka“.
 18.00 Stambiu planu. 

Rimvydas Laužikas. 
 18.55 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Aleksandras 
Stulginskis“.

 19.45 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Šakalo diena“.
 23.20 Muzikos festivalis 

„Nida 2019“. Baltas 

paukštis.
 0.50 Dabar pasaulyje. 
 1.15 „Nepalūžęs“.
 3.25 Etnos. Dainos. 
 3.50 Į sveikatą! 
 4.15 Kelias. 
 4.45 Auksinis  

protas. 

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 „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. Meta“.
 22.55 „Naktinis reisas“.
 0.30 „Tiltas“.
 2.20 „Vyriausias tyrėjas 

Vistingas 3“.

TV6
 6.25 Candy Crush.
 7.25 „Jukono auksas“.
 8.25 „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 

2“.
 0.25 „Erelis Edis“.
 2.25 „Mirties įrankiai. 

Kaulų miestas“.

„Haris Poteris ir paslapčių kambarys“,  
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 „Čikagos policija“.
 0.30 Stop juosta. 
 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. 
 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 „Varom!“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Eliziejus“.
 0.40 „Rivjera“.
 1.35 „Tik nekvieskite 

farų!“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 6.00 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 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 „Karo kiaulės“.
 23.40 „Skubi pagalba“.
 0.40 „X mutantai“.
 1.35 „Rouzvudas“.
 2.25 Tėvynė.
 3.25 „Skubi pagalba“.
 4.15 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 4.40 „Paskutinis iš vyrų“.
 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 „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 „Susišaudymas“.
 22.45 „Keista porelė 2“.
 0.35 „Narkotikų prekei-

viai“.
 1.30 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VII“.
 2.15 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.00 „Kobra 11“.

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

Kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 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. 

Pokalbiai. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Protų kovos su 

Robertu Petrausku. 
 0.30 „Reali mistika“.
 2.20 Kaimo akademija. 
 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 PLIUS
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Savaitė. 
 7.00 Etnos. Dainos. 
 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. 
 15.30 Mano tėviškė. 

Antanas Juška ir 
Kazimieras Būga. 

 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Atėnė“.
 17.10 „Dvynukės“.
 18.00 „Dauntono abatija“.
 18.50 Daiktų istorijos. 

 19.35 „Baigiamasis 
gambitas. 1978 m. 
Pasaulio šachmatų 
čempionatas. 
Korčnojus prieš 
Karpovą ir 
Kremlių“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Arkliavagio 

duktė“.
 22.45 Klausimėlis. 
 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 „Stebuklas“.
 4.00 Čia – kinas. 
 4.30 Mano tėviškė. 

Antanas Juška ir 
Kazimieras Būga. 

 4.45 Prisikėlimo liudy-
tojai. 

 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 „Šeimos ryšiai“.
 22.45 „Garbės reikalas“.
 0.45 „Rožių karas“.
 2.30 „Antroji aš“.
 4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.20 „CSI kriminalistai“.
 7.20 „Kobra 11“.
 8.20 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
 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“.
 16.55 „Univeras“.
 17.55 „Virtuvė“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.00 „Ričardas Liūta-

širdis. Maištas“.
 23.05 „Pabėgimo kam-

barys“.
 0.50 „Supernova“.
 2.20 „Svieto  

lygintojai“.

„Susišaudymas“,  21.00, BTV
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 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 

pasakos. Velnias 
su trimis aukso 
plaukais“.

 10.00 Gedulo ir Vilties 
diena. Šv. Mišios iš 
Vilniaus arkikatedros 
bazilikos. 

 11.15 „Misija Sibiras'17: 
iš mokyklos suolo 
į ekspedicijos 
traukinį“.

 11.55 Valstybės vėliavos 
pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės 
aikštėje, Vilniuje. 

 12.20 Okupacijos, geno-
cido ir sovietmečio 
represijų aukų 
pagerbimo ceremo-
nija Aukų gatvėje 
Vilniuje. 

 13.20 Dokumentinė 
apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 13.50 „Puaro“.
 15.28 Loterija „Keno Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.35 Dokumentinė 

istorinė laida 
„Lietuvos kolumbai“. 
Lietuva–Izraelis. 

 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 „Dviračio 

žiniomis“. 
 21.30 „Super Džonis“.
 23.00 „Stebuklas“.
 0.30 „Misija Sibiras'17: 

iš mokyklos suolo 
į ekspedicijos 
traukinį“.

 1.10 „Šakalo diena“.
 3.30 Etnos. Dainos. 
 3.55 Šoka Lietuva.
 4.05 Šventadienio mintys. 
 4.30 „Blogi žodžiai“.

LNK
 6.55 „Tomas ir Džeris“.
 7.25 „Saugokis meškinų“.
 7.55 „Ogis ir tarakonai“.
 8.15 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
 8.40 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.05 „Nuotykių metas“.
 9.30 „Bunikula“.
 9.55 „Tomas ir Džeris 

Marse“.
 11.20 „Denis – grėsmė vi-

suomenei. Nuotykiai 
tęsiasi“.

 12.55 „Artūras, svajonių 
milijonierius“.

 15.10 „Po vienu stogu“.
 17.30 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.

 19.30 „Šnipas ne savo 
noru“.

 21.20 „Tik nekvieskite 
farų!“.

 23.30 „Laukinės aistros 
3. Aistros dėl dei-
mantų“.

 1.10 „Puertorikiečiai 
Paryžiuje“.

 2.30 „Savigynos mo-
kykla“.

TV3
 6.30 „Ančiukų istorijos“.
 7.00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 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 „Žvaigždė prieš 

blogio jėgas“.
 13.45 „Mažasis vam-

pyras“.
 15.25 „Suaugusiųjų 

priežiūra“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „A-X-L“.
 21.20 „Pagrobtas gyve-

nimas“.
 23.40 „Pavojingas susita-

rimas“.
 1.20 „Nepriklausomybės 

diena. Atgimimas“.
 3.20 „Angelas sargas“.
 5.40 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

BTV
 6.30 „Giants Live“ 

pasaulio galiūnų 
čempionatas. Man-
česteris, Jungtinė 
Karalystė.

 7.30 „Juodasis sąrašas“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Ultimate Stron-

gman“ pasaulio 
veteranų galiūnų 
čempionatas. 
Belfastas, Šiaurės 
Airija. 

 10.00 „Geriausi šuns 
draugai“.

 10.35 „Afrika. Mirtinai 
pavojingi“.

 11.40 „Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi“.

 12.50 „Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal“.

 13.50 „Reali mistika“.
 15.00 „Ekstrasensų mūšis“.
 17.15 „Kas žudikas?“.
 18.30 „Juodasis sąrašas“.
 19.30 „Keista porelė 2“.
 21.25 „Narkotikų prekei-

viai“.
 22.30 „Karo vilkai. Likvida-

toriai VII“.
 23.30 „Kapų plėšikė Lara 

Kroft. Gyvybės 
lopšys“.

 1.40 „Kautynės maža-
jame Tokijuje“.

Dzukijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 Pagaliau savaitgalis. 

 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Laikykitės ten su 

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

lionis. Krepšinio 
ledlaužis Nr. 13“. 

 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. 
Elza – žvalgybininkė 
Marcelė Kubiliūtė“.

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „TV Europa pristato. 

Ledo vaikai“. 
 21.30  „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Šarūnas Marčiu-

lionis. Krepšinio 
ledlaužis Nr. 13“.

 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.
 6.02 Muzikos festivalis 

„Nida 2019“. Baltas 
paukštis.

 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 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 10.00 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija. 
 10.30 Literatūros 

pėdsekys. Vytautas 
Mačernis. 

 11.00 Stop juosta. Maisto 
pramonė tarpukariu.

 11.30 Nacionalinis turtas. 
Operos solistė 
Sigutė Stonytė.

 11.55 Nacionalinis turtas. 
Menininkas Mika-
lojus Povilas Vilutis.

 12.20 „Lietuvos kronika 
1989. Igarka“.

 12.30 „Stirna“.
 13.30 Šventadienio mintys. 
 14.00 Mokslo sriuba. 
 14.30 Euromaxx. 
 15.00 Premjera. 2 Eilė: 

teatro žmonės. 
Skaidrė Siparienė. 

 15.30 Premjera. „Erdvės 
menas. Namas iš 
ugnies ir stiklo. 

apdaila japonišku 
stiliumi“.

 16.00 Muzikos talentų lyga 
2018. 

 17.25 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 17.30 Veranda. 
 17.55 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Legendos. Operos 

solistė Irena Jasiū-
naitė. 

 19.45 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Istorinės FIFA Pa-

saulio čempionato 
rungtynės. 2018 m. 
Aštuntfinalis. Uru-
gvajus–Portugalija.

 22.55 Teatralizuota 
misterija „Mistinis 
Čiurlionis“. 

 0.25 „Mulai“.
 1.50 „Super Džonis“.
 3.15 Kultūringai su 

Nomeda. 
 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 „Klasikiniai 

kepiniai. Anos Olson 
receptai“.

 11.30 „Populiariausi 
užkandžiai“.

 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. „Antroji 

aš“.
 23.05 „Pasimatymo 

filmas“.
 0.40 „Naktinis reisas“.
 2.10 „Nusikaltimo vieta – 

Berlynas. Meta“.

TV6
 6.20 Candy Crush.
 7.20 „Jukono auksas“.
 8.20 „Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai“.
 9.30 Vienam gale kablys.
 10.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Žydrosios planetos 
stebuklai“.

 12.00 Candy Crush.
 13.00 „Žydrosios planetos 

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 2“.
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antradienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Džesika Flečer“.
 9.45 Dainuoju Lietuvą.
 10.00 Minėjimas, skirtas 

Gedulo ir vilties 
bei Okupacijos ir 
genocido dienoms 
atminti. 

 10.45 „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 „Čikagos policija“.
 0.30 Atspindžiai. 
 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. 
 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 „Varom!“.
 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 „Varom!“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Kruvini pinigai“.
 0.15 „Rivjera“.
 1.10 „Eliziejus“.
 2.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.25 „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 „Baudžiamasis 

būrys“.
 0.05 „Skubi pagalba“.
 1.05 „X mutantai“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 3.35 „Skubi pagalba“.
 4.20 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 4.45 „Paskutinis iš vyrų“.
 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 „Keršto valanda“.
 22.40 „Susišaudymas“.
 0.20 „Kobra 11“.
 1.10 „Iš visų jėgų“.
 2.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos 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 „Pone prezidente“.
 13.00 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

Odesa“.

 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 „Pone prezidente“.
 2.40 „Mentų karai. 

Odesa“.
 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 „Baigiamasis 

gambitas. 1978 m. 
Pasaulio šachmatų 
čempionatas. 
Korčnojus prieš 
Karpovą ir 
Kremlių“.

 15.45 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Atėnė“.
 17.10 „Dvynukės“.
 18.00 „Dauntono abatija“.
 18.50 Daiktų istorijos. 
 19.40 „Septintasis dešim-

tmetis. 1968-ieji“.
 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. 
Aleksandras 
Stulginskis“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Mokslo sriuba. 
 1.10 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“.

 2.00 Stambiu planu. 
Rimvydas Laužikas. 

 2.50 2 Eilė: teatro 
žmonės. Skaidrė 
Siparienė. 

 3.15 Krikščionio žodis. 
 3.30 Auksinis protas. 
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Aviakonstruktorius 
Antanas Gustaitis“.

 5.05 Legendos. Operos 
solistė Irena 
Jasiūnaitė. 

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. 

Apsirijimas“.
 22.50 „Garbės reikalas“.
 0.50 „Rožių karas“.
 2.35 „Šeimos ryšiai“.
 4.00 „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“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.05 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.05 „Paskutinį kartą 

Vegase“.
 23.10 „Havajai 5.0“.
 0.10 „Havajai 5.0“.
 1.10 „Tironas“.
 2.05 „Svieto lygintojai“.
 2.55 „Greislendas“.

„Baudžiamasis būrys“,  22.00, TV3

trečiADienis, birželio 17 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.58, dienos ilgumas 17.17. 
Delčia. Vardadieniai: Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas, Laura.

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 „Čikagos policija“.
 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
 6.00 „Iš širdies į širdį“.
 7.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Varom!“.
 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 „Varom!“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Smogiamoji jėga“.
 0.25 „Rivjera“.
 1.20 „Kruvini pinigai“.
 2.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.15 „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“.
 20.00 „Viešbutis“.
 20.30 „Prakeikti II“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Patrulių zona“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Patrulių zona“.
 0.05 „Skubi pagalba“.
 1.05 „X mutantai“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 3.35 „Skubi pagalba“.
 4.25 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 4.50 „Paskutinis iš vyrų“.
 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 „Juodasis lietus“.
 23.30 „Keršto valanda“.
 1.00 „Kobra 11“.
 1.50 „Iš visų jėgų“.
 2.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 7.30 Alfa taškas. 
 8.00 „Mentų karai. 

Odesa“.
 9.00 „Dvigubas gyve-

nimas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

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

Odesa“.
 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.
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvigubas gyve-

nimas“.
 2.20 „Pone prezidente“.
 2.40 „Mentų karai. 

Odesa“.
 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.
 6.05 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“.

 6.55 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 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 liudy-

tojai. 
 13.10 Stambiu planu. 

Rimvydas Laužikas. 
 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.50 „Septintasis dešim-

tmetis. 1968-ieji“.
 15.30 Muzikinis intarpas.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Smurfai“.
 16.40 „Atėnė“.
 17.10 „Dvynukės“.
 18.00 „Dauntono abatija“.
 19.10 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Kristaus Prisikėlimo 
bažnyčia“.

 19.40 „Svajonės apie 
Naująjį pasaulį. 

Europiečių emigra-
cijos istorija. Vartai 
užsiveria“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Whitney. „Ar galiu 

būti savimi?“.
 23.10 2 Eilė: teatro 

žmonės. Skaidrė 
Siparienė. 

 23.35 „Erdvės menas. 
Namas iš ugnies 
ir stiklo: apdaila 
japonišku stiliumi“.

 0.05 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Etnos. Dainos. 
 1.10 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“. 

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

 4.10 Veranda. 
 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 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtis Orleane“.

 22.55 „Garbės reikalas“.
 0.55 „Rožių karas“.
 2.35 „Rebeka Martinson. 

Apsirijimas“.
 4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.15 „Kobra 11“.
 8.20 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“.
 17.55 „Virtuvė“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.05 „Megė“.
 22.55 „Havajai 5.0“.
 0.55 „Tironas“.
 1.55 „Svieto lygintojai“.
 2.45 „Greislendas“.

„Smogiamoji jėga“,  22.30, LNK
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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)
Mėnulio, Jupiterio ir Plutono dermė dangaus 
skliaute lems, jog didžiąją savaitės dalį būsite 
susitelkę į savo profesinius tikslus. Trokšite 
sėkmės ir pripažinimo, todėl negailėsite nei 
laiko, nei jėgų, kad visa tai pasiektumėte. Pra-
sidedant savaitgaliui Visata ragins jus sulėtinti 
tempą ir įsiklausyti į vidinį balsą. Medituo-
kite, daugiau laiko praleiskite vaikštinėdami 
gamtoje – sukurkite palankias salygas ramiai 
apgalvoti savo prioritetus bei svajones. Kol kas 
visai nebūtina aiškiai numatyti savo tolesnius 
ėjimus. Užsirašykite įdomiausias idėjas ir ramiai 
leiskite joms bręsti.

jautis (04.21—05.21)
Veikiant Saulei ir Mėnuliui šią savaitę aplinkybės 
klostysis jūsų naudai, tad sklandžiai įsiliesite į 
naujus profesinius projektus bei turėsite ga-
limybę juose suspindėti. Išnaudokite šį laiką 
produktyviai, mat jau nuo penktadienio pajusite 
svajingojo Neptūno įtaką. Taps kur kas sunkiau 
susikaupti, vis pagausite save ilgesingai žvel-
giančius į tolį ir įsivaizduojančius ateitį. Tai 
žinodami, savaitgalį praleiskite su artimiausiais 
žmonėmis ir nesidrovėkite pasipasakoti, kokius 
nuostabius paveikslus kuria jūsų įsisiautėjusi 
vaizduotė.

Dvyniai (05.22—06.21)
Šią savaitę būsite pasirengę kibti į mokslus 
ir praplėsti savo intelektualinius horizontus. 
Nepraleisktie progos užsirašyti į nuotolinius 
mokymus ar kūrybines dirbtuves. Priešingu 
atveju viduje pabudusi nuotykių dvasia gali 
nuvesti jus klystkeliais. Prasidedant savaitga-
liui jus aplankys kūrybos mūzos, tad drąsiai 
atidėkite visus nesvarbius reikalus ir leiskitės 
nešami savo įsisiautėjusios vaizduotės. Patys 
nustebsite, kokių nuostabių šedevrų ši jums 
parodys! 

vėžys (06.22 —07.22)
Šią savaitę kaip apsėsti dirbsite dėl savo ar 
bendrų komandos tikslų. Neskaičiuosite va-
landų, praleistų prie darbo stalo, ar nemiegotų 
naktų – iš visų jėgų stengsitės pateisinti ir net 
pranokti aplinkinių jums keliamus reikalavimus. 
Svarbiausia, neapsižiokite daugiau nei pajėgsite 
sukramtyti! Nuo penktadienio atsiduokite vaiz-
duotei ir mėgaukitės spalvingais jos kuriamais 
paveikslais. 

liūtas (07.23—08.23)
Šią savaitę bendravimas bei galimybė ilgiau 
pabūti su mylimais žmonėmis taps jūsų laimės 
bei produktyvumo šaltiniu. Tai žinodami, drąsiai 
dalinkitės idėjomis su kolegomis, dalyvaukite 
turiningose diskusijose ar drąsiai užkalbinkite 
kaimyną aktualiomis bendruomenės temomis. 
Nesvarbu, kokiu būdu nuspręsite išnaudoti šį 
socialų laikotarpį, jis neabejotinai apdovanos 
jus naujomis idėjomis bei patirtimis. Savaitgalis 
– romantikos metas, tad griebkite už parankės 
mylimą žmogų ir drauge leiskitės ieškoti neuž-
mirštamų nuotykių.

mergelė (08.24—09.23)
Mėnulio ir Jupiterio padėtis dangaus skliaute 
lems, jog šią savaitę ieškosite gilaus artimo 
ryšio su mylimais žmonėmis. Sunku patikėti, 
tačiau noriai atidėsite visus nesvarbius darbus 
tam, kad galėtumėte praleisti daugiau laiko 
su šeima ar per karantiną išsiilgtais draugais. 
Savaitgalį planetos ragins jus mąstyti apie pas-
taruosius savo profesinius pasirinkimus. Jeigu 
nesate jais patenkinti, nesidrovėkite pasikalbėti 
apie tai su labiau patyrusiu žmogumi. Dalinkitės 
patirtimi!

svarstyklės (09.24—10.23)
Savaitei prasidedant Visata drąsins jus atvirai 
kalbėti apie savo jausmus bei svajones. Trokšite 

praplėsti akiratį ir įgyvendinti savo kūrybinį 
potencialą, tad pasinaudokite proga apsilankyti 
muziejaus parodoje ar sudalyvauti meniniuose 
užsiėmimuose. Juk daugybė jų vyksta ir nuoto-
liniu būdu! Savaitgalį imsite nerimauti dėl kai 
kurių savo profesinių pasirinkimų. Kad ir kaip 
komplikuotai atrodytų situacija, bent jau kol kas 
susilaikykite nuo drastiškų sprendimų.

skorpionas (10.24 —11.22)
Veikiant Jupiteriui šią savaitę jūsų darbotvarkė 
kais nuo nesibaigiančių susitikimų bei neatidė-
liotinų reikalų. Nepaisant gana aktyvaus tempo, 
sugebėsite neprarasti emocinės pusiausvyros 
ir kiekvieną iššūkį sutiksite šaltu protu. An-
troje savaitės pusėje į gyvenimą žvelgsite lyg 
pro rožinius akinius – viskas atrodys paprasta 
ir malonu. Tai ypač palankus metas praleisti 
daugiau laiko su mylimu žmogumi. Galbūt net 
suorganizuoti romantišką staigmeną? 

šaulys (11.23—12.21)
Šią savaitę Mėnulis ir Jupiteris ragins jus išnau-
doti savo potencialą uždirbti pinigus. Galvoje 
suksis tūkstančiai genialių idėjų, kaip page-
rinti savo materialinę padėtį, tad būtų visai ne 
pro šalį jas susirašyti, kad vėliau turėtumėte 
laiko gerai apgalvoti visas detales. Trečiadie-
nį–ketvirtadienį palankus metas dalintis savo 
sumanymais su patikimais bičiuliais ar šeimos 
nariais. Galbūt užteks vien tik papasakoti apie 
savo planus ir kaipmat sulauksite reikiamos 
pagalbos juos įgyvendinti?

ožiaragis (12.22—01.20)
Šią savaitę jūsų ambicijų kartelė sieks dangų, 
tad valandų valandas praleisite dirbdami dėl 
savo tikslų arba galvodami, kaip galėtumė-
te juos įgyvendinti. Svarbiausia, priimdami 
sprendimus likite ištikimi savo įsitikinimams 
ir nepasiduokite aplinkinių įkalbinėjimams rink-
tis trumpesnius kelius. Artėjant savaitgaliui 
vis dažniau susimąstysite, kokį indėlį įnešate 
į šeimos ar bendruomenės gerovę. Nesidro-
vėkite atvirai apie tai pasikalbėti ir drauge 
su artimaisiais ieškokite būdų išnaudoti jūsų 
pragmatiškąją prigimtį.

vandenis (01.21—02.19)
Veikiant Venerai ir Mėnuliui šią savaitę jus užval-
dys meilės ir romantikos siekis. Tai puikus metas 
praleisti daugiau laiko su mylimu žmogumi ir 
drauge ieškoti būdų, kaip praskaidrinti kasdienę 
rutiną. Prasidedant savaitgaliui teks atidžiau 
pasirūpinti savo finansiniais reikalais. Jeigu 
pastebėjote, jog pastaruoju metu išleidžiate 
daugiau pinigų nei norėtumėte, pagalvokite 
apie papildomus pajamų šaltinius. Galbūt turite 
užslėptų talentų, kuriuos galėtumėte nesunkiai 
įdarbinti savo labui? 

žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę jausitės tingūs ir melancholiški, 
tad mieliau leisite laiką vieni nei šeimos ar 
draugų apsuptyje. Tai puikus metas įsiklausyti 
į savo mintis ir paieškoti būdų iš naujo įkrauti 
vidines baterijas. Ieškokite įkvėpimo artimoje 
aplinkoje. Galbūt pažįstate įdomių žmonių, su 
kuriais norėtumėte pasikalbėti, arba jau seniai 
laukiate progos paskaityti norimą knygą? Tegul 
šis laikas būna skirtas tik jums, kad vėliau 
visiškai atgavę jėgas galėtumėte sugrįžti pas 
tuos, kuriems jūsų labiausiai reikia.

sAvAitės horoskoPAs PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Sodybą N.Kirsnos k.,  •Lazdijų r. (sodyba prižiūrė-
ta, galima gyventi iš karto, 
namas mūrinis, 2 aukštų, 
5 kambarių, su baldais ir 
buitine technika, apšildo-
mas kietuoju kuru (vietinis 
centrinis šildymas), komuna-
linis vandentiekis, sodyboje 
yra ūkiniai pastatai, garažas, 
šulinys, prižiūrėtas sodas ir 
aplinka, 45 arai dirbamos 
žemės, šalia galima įsigyti 7 
ha žemės).  
Tel. 8 611 50514.

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.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Opel Astra“ dalimis (seda- •nas, 2000 m., 2 l, dyzelinas).  
Tel. 8 667 23693. 

Padangas (su lengvojo  •lydinio ratlankiais, 195-60, R15, 
penkių skylių, japoniškos).  
Tel. 8 626 60208.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

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.  

Miežius, kviečius, maistines  •bulves „Vineta“, avižų ir vikių 
mišinį (likę apie 150 kg).  
Tel. 8 623 21314 

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambariai, šal-
dytuvai, šaldikliai, trimeriai. 
Atvežame. Galima išsimo-
kėtinai.

ulonų g. 16 ir 
Naujoji g. 50, Alytus. 

Telefonas 8 674 05844



15Nr. 24 / 2020 06 11 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

AsmeniniAi skelbimAi nemokAmAi !!!

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

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. 

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

NUOMA
IEŠKO

Išsinuomotume namą,  •sodybą ar sodo namelį, tinka-
mą gyventi žiemą Lazdijų ar 
Alytaus r.   
Tel. 8 624 61880.

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. 

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

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

GYVULIAI

Mėsinį veršelį augini- •mui.  
Tel. 8 686 71256. 

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

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

Veršelį arba telyčią nuo  •6 mėn. iki 3 metų 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. 

PARDUODA
AUGALAI

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

Žieminius kviečius, kaina 7  •Eur už cnt. Tel. 8 662 39070.

KITI

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. 

Naudotą šildymo katilą  •„Atrama“, kaina sutartinė.  
Tel. 8 689 99160.

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 dokumen-
tus. Tel. 8 644 55355. 

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

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

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. 

tel.: 8 611 51770, 
8 612 17831.

anČiukai, ŽĄsiukai, kalakuČiukai, ViŠTaiTĖs 
aB ,,Vilniaus paukŠTYnas“ mĖsiniai ViŠČiukai

JūSų uŽSAKyMuS PrISTATySIMe į NAMuS!
Kiekvieną PeNKTADIeNį pagal Jūsų pateiktus užsakymus bus 

prekiaujama paukščiais LAZDIJŲ rajone. Užsakymai priimami:
• KAIŠIADOrIų r. paukštyno 2–4 sav. paaugintiems COOB-

500 veislės mėsiniams broileriniams viščiukams, vienadienėms 
vištaitėms, mėsiniams kalakučiukams, mulardoms, ančiukams ir 
žąsiukams,

• AB,,VILNIAuS PAuKŠTyNAS“ mėsiniams broileriniams 
vienadieniams viščiukams įsigyti. Prekiausime pašarais. 

PrIIMAMI IŠANKSTINIAI uŽSAKyMAI!

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

SIŪLO

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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. 

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. 

DAŽOME tinkuotų, medi- •nių namų fasadus ir jų stogus.  
Tel. 8 621 99958.  

Trinkelių klojimas kapinėse.  •Kapaviečių užpildymas skaldele 
(akmenukais). Tel. 8 682 31375.
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Direktorius
Darius Brindza
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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. 


