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Kol direktorė tobulina centro struktūrą, 
seneliai turi tenkintis raugintais kopūstais

A
bejonių kelianti 
tendencija keisti 
įstaigų struktū-
ras, perkeliant 
darbuotojus iš 
vienų pareigų 

į kitas arba paleidžiant į gatvę, 
prasidėjusi nuo savivaldybės 
administracijos, kaip kokia pan-
demija ritasi per visas savivaldy-
bės kontroliuojamas institucijas. 
Naujausias struktūros tobulinimo 
pavyzdys prisidengiant skambio-
mis frazėmis „racionaliau naudoti 
materialiuosius, finansinius, in-
formacinius ir žmogiškuosius iš-
teklius, mažinti įstaigos valdymo 
išlaidas“ – Socialinių paslaugų 
centras. 

Tarybos posėdyje šio centro 
vadovė Jolanta Marcinkienė pri-
statė naująją įstaigos struktūrą, 
kurioje neliko vietos kai kuriems 
buvusiems darbuotojams. Kažin, 
ar naujoji struktūra padės išspręsti 
problemas, su kuriomis susiduria 
šio centro paslaugomis besinau-
dojantys Lazdijų krašto žmonės, 
išdrįsę viešai apie tai prabilti? 

Kadangi šios įstaigos struktū-
ros pakeitimas apaugo įvairiais  

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

Nors centro direktorė tikina, kad globotiniai patenkinti gyvenimu Socialinės globos namuose, tačiau kai kurie šios įstaigos gyventojai laikosi kitokios 
nuomonės. Faktas yra ir tas, kad vienas globotinės skundas iki šiol yra vis dar neištirtas.
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SavaitėS komentaraS 

Rinkėjai gali lengvai pasiklysti tarp liberalių partijų gausos

Algimantas Mikelionis
Šiais laikais nuėjus į prekybos 
centrą labai lengvai galima pasi-
klysti tarp įvairių prekių gausos. 
Kokiame nors dešrų skyriuje ap-
ima nemenkas sąmyšis matant 
kone dešimt skirtingų rūšių deš-
ros pavyzdžių, o aliejaus skyriuje 
galima niekaip neatsistebėti, kad 
šis produktas gaminamas iš kuo 
įvairiausių žaliavų. Ironizuojant 
galima pasakyti, kad sovietmečiu, 
kai kokios nors duonos būdavo 
tik vienos rūšies gaminys, viskas 
būdavo elementaru ir aišku. Im-
davai, ko būdavo, ir nesukdavai 
galvos dėl itin gausaus pasirin-
kimo.

Iki spalio 11 dieną Lietuvoje 
vyksiančių Seimo rinkimų teliko 
jau tik kiek mažiau nei keturi mė-
nesiai. Jeigu laiko prasme keturi 
mėnesiai yra trečdalis metų, tai 
politine prasme toks laiko tarpas 
yra labai mažas. Lietuvoje visą 
laiką buvo nemažas būrys libera-

lių pažiūrų rinkėjų, o tokio pobū-
džio politinė jėga beveik visuo-
met patekdavo į Seimą. Šviesaus 
atminimo tėtis pasakojo, kad dar 
Smetonos laikais buvo populia-
rus posakis apie tris lietuvius ir 
penkias partijas. Juokai juokais, 
bet šiuo metu Lietuvoje libera-
lių pažiūrų rinkėjas gali lengvai 
pasiklysti tarp liberalių partijų 
gausos.

Juk, kai gerai pagalvoji, rin-
kėjams užtenka vienos libera-
lios partijos, už kurią vieningai 
balsuotų visi liberalių pažiūrų 
rinkėjai. Deja, taip nėra, ir dėl to 
telieka apgailestauti, nes visos 
Lietuvos liberalių politinių pa-
žiūrų partijos galėtų susivienyti 
ir Lietuvos Seime turėtų nemažą 
frakciją, kuri tinkamai atstovautų 
liberalių pažiūrų rinkėjams ir tu-
rėtų nemenką politinę įtaką.

Pagrindinė Lietuvos liberali 
partija yra Lietuvos Respubli-
kos liberalų sąjūdis, kuris, nors 
dabar ir yra Seimo opozicijoje, 
bet jo politikai yra gerai matomi 
ir valdžiai oponuoja savo protin-
gais pasisakymais ir išmintingais 
pasiūlymais. Labai teigiamai 
liberalų sąjūdį paveikė naujos 
partijos pirmininkės išrinkimas. 
Šachmatų asė Viktorija Čmily-

tė-Nielsen yra nors ir jauna, 
bet jau patyrusi politikė, kurios 
visi pasakymai yra itin protingi, 
racionalūs ir gerai apsvarstyti. 
Nemenku intelektu išsiskiria ir 
kiti Lietuvos Respublikos libe-
ralų sąjūdžio nariai. Būtų gerai, 
kad aplink šią partiją vienytųsi 
visos liberalių pažiūrų politinės 
Lietuvos jėgos. Deja, palyginus 
neseniai įsikūrusi Laisvės parti-
ja tik padidino liberalių pažiūrų 
rinkėjų susiskaldymą. Vietoj 
to, kad harmoningai įsilietų į 
Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdį, Laisvės partija eina savo 
keliu, bet susiduria su ryškia as-
menybių stoka. Laisvės partijos 
pirmininkė yra Aušrinė Armo-
naitė, dar išsiskiria Vilniaus 
meras Remigijus Šimašius ir 
neseniai Vilniaus universiteto 
rektoriumi buvęs politikas. Šiai 
partijai šiemet norint patekti į 
Lietuvos Seimą reikia dar bent 
penkių ryškių asmenybių. Deja, 
Laisvės partijai jų labai trūksta, 
tad šios partijos šansai rudenį 
perkopti penkių procentų barjerą 
ir tikėtis patekti į Seimą nėra 
labai realūs.

Lyg dviejų liberalių partijų 
Lietuvoje būtų maža, visai nese-
niai įsikūrė nauja politinė parti-

ja – Laisvė ir teisingumas. Šiuo 
atveju susibūrė R. Žemaitaičio, 
A. Zuoko ir A. Paulausko vado-
vaujamos politinės jėgos. Šios 
partijos pirmininku tapo R. Že-
maitaitis. Laisvės ir teisingumo 

lyderiai teigė, kad jų partija yra 
liberaliai konservatyvi. Tad tu-
rint tai galvoje reikia manyti, kad 
Laisvė ir teisingumas pretenduos 
ne vien į konservatorių, bet ir į 
liberalų elektoratą.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Rajono architektas įrodė turintis tvirtą profesinį stuburą
Toliau nuo didžiųjų mies-
tų, rajonuose, dirbantiems 
kūrybinės profesijos 
atstovams, architektams, 
daug sudėtingiau nei jų 
kolegoms didmiesčiuose 
realizuoti savo sumany-
mus, apginti idėjas, gauti 
kolegos patarimą. Perife-
rijos savivaldybėse dir-
bantys architektai patenka 
į dualistinę situaciją – iš 
vienos pusė jie – vyriau-
sieji rajono architektai, 
o iš kitos – savivaldybės 
administracijos skyriaus 
vedėjai. Tai, kad šias dvi 
pareigas ir atsakomybes 
yra sunku suderinti, įrodė 
Lazdijų rajono vyriausiojo 
architekto Ričardo Vyš-
niausko patirtis. 

Neseniai Lazdijų vyriausiojo 
architekto konkursą laimėjęs 
R. Vyšniauskas vadovauja Archi-
tektūros ir teritorijų planavimo 
skyriui. Per trumpą darbo laiką jis 
jau išbandė, kaip nelengva derinti 
valdininko darbą su architekto 
profesine etika ir kūrybiniais 
principais. Tai, kad šis žmogus 
turi tvirtą stuburą, jis įrodė ginda-
mas savo profesinę poziciją, kai 
atsisakė vykdyti savivaldybės va-
dovų nurodymus, nesuderinamus 
su normatyviniais dokumentais ir 
architekto profesine atsakomybe, 
– atsisakė savo parašu patvirtin-
ti įstatymams prieštaraujantį ir 
Lazdijų kraštovaizdį darkantį 

komercinį projektą. 
Apie darbą Lazdijuose, archi-

tekto misiją, principus ir atsa-
komybes kalbamės su R. Vyš-
niausku. 

– Kaip Jūs įsivaizduojate rajo-
no vyriausiojo architekto misiją? 
Miestuose yra architektų tary-
bos, profesionalai gali nuspręsti 
vieno ar kito objekto būtinybę ir 
galimybę atsirasti mieste. Ra-
jone esate vos ne vienas savo 
srities profesionalas, nėra kas 
profesiniame lygmenyje palai-
kytų Jūsų argumentus. Ar turi-
te bendraminčių, kurie padėtų 
Jums apginti savo profesinę ir 
pilietinę poziciją? Kuo skiria-
si vyriausiasis architektas nuo 
valdininko? 

– Tai labai plati ir gili tema. Kai 
aš pradėjau dirbti Lazdijų rajo-
no savivaldybėje vyr. architekto 
pareigose, pasakiau, kad čia yra 
liūnas, tai pasakiau vietos lai-
kraščio žurnalistui. Pirmajame 
skyrių vedėjų ir įstaigų vadovų 
susirinkime savivaldybėje, pra-
ėjus pusei metų, aš patvirtinu, 
kad čia yra tikrai liūnas. Tai yra 
kaip liga, kuri gali būti ir mirti-
na. Ar norima nuo jos pasveikti? 
Panašu, kad ne. Niekas nenori 
suprasti, ką atlieka architektas 
ir ką turi atlikti vyr. architektas, 
dauguma (jokiais būdas ne visi) 
nenori suprasti, kad tik profesio-
nalus planavimas, strateginis kū-
rimas gali įgalinti savivaldybės 
prisikėlimą, sumažinti migraci-

ją, padidinti gimstamumą ir t. t. 
Gal paradoksaliai tai skamba – o 
koks čia ryšys tarp architektū-
ros, planavimo ir savivaldybės 
vystymosi, tačiau taip yra. Yra 
tiesioginis ryšys tarp šių funkcijų 
ir rezultatų. Paprastai kalbant, jei 
namas ir sklypas yra suplanuotas 
taip, kad jis žmogui gerina nuo-
taiką, sveikatą ir suteikia jėgų, 
tai jis bus darbingas ir sveikas, o 
jei sprendimai neteisingi, namas 
žmogų gali ir sunaikinti. Taip yra 
ir su visa savivaldybe.

Bet į šį klausimą nenorėčiau at-
sakyti paviršutiniškai ir palikčiau 
kitam kartui, tada pabandyčiau 
atsakyti išsamiai, kadangi, ma-
nau, jis yra svarbiausias kalbant 
apie Lazdijų rajono savivaldybės 
pasveikimą ir išsilaisvinimą iš 
liūno.

– Verslininkai pateikė Lazdijų 
rajono vadovams prašymą statyti 
20 MW suminę saulės elektrinę 
keturiuose privačiam savininkui 
priklausančiuose žemės sklypuo-
se Panarvės k,. Lazdijų sen., 
Lazdijų r. sav., kurių bendras 
plotas – 17.816 ha. Savivaldybėje 
buvo sudaryta komisija įvertinti 
šį prašymą. Visi komisijos nariai 
pritarė tam, kad būtų statomos 
saulės elektrinės, Jūs vienintelis 
tam prieštaravote. Pasakykite, 
kokie esminiai dalykai paskatino 
nepritarti šiam sprendimui? 

– Esminis dalykas – šiuo metu 
galiojantis Bendrasis planas (BP), 
kur šiuo metu minėtoje vietoje 

nėra numatyta galimybė žemės 
paskirtį keisti į kitą / susisiekimo 
ir inžinerinių komunikacijų aptar-
navimo objektų teritoriją, tinkan-
čią rengti būtent saulės elektrines, 
toks keitimas direktorės įsakymu 
negalimas.

LR TPĮ 20 str. nuostatos 4 da-
lis Atsinaujinančių išteklių ener-
getikos objektų statyba turi būti 
numatyta savivaldybės lygmens 
BP ar inžinerinės infrastruktūros 
vystymo planuose.

Kadangi šiuo metu yra jau pa-
rengtas naujasis Strateginis povei-
kio aplinkai vertinimas (SPAV), 
naujo BP keitimo rengime, kuris 
yra šiuo metu paskutinis doku-
mentas, būtent minimoje vietoje, 
t. y. Panarvės kaimo vietovėje, 
kur norima įrengti saulės elek-
trinę, numatyta Geoekologinė ta-
koskyra, į kurią minėtas sklypas 
patenka. Šiuo metu BP koncep-
cijos keitimas yra patikslinimo  

Lazdijų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Ričardas Vyšniauskas.

Nukelta į 7 psl. » 
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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.

Būsimųjų penktokų tėvai išsikovojo teisę pareikšti savo nuomonę
„Dzūkų žinių“ praėjusio 
numerio publikacijoje pa-
skelbus apie naują penktų 
klasių formavimo tvarką, 
kurią be didelių diskusijų 
patvirtino rajono tary-
ba, kilo ne tik būsimųjų 
penktokų tėvų nepasiten-
kinimas, bet buvo priversta 
suklusti rajono valdžia ir 
net imti svarstyti galimybę 
pakeisti tarybos patvirtin-
tą tvarką. 

Merė viešai pareiškė, kad bus 
atliekama moksleivių tėvų ap-
klausa, kurios rezultatai lems, ar 
naujai priimtą tvarką pakeisti ir 
palikti galioti senąją, ar laikytis 
tarybos priimto sprendimo.

nerimavo Dėl naujoS 
tvarkoS
Kaip praėjusią savaitę rašė „Dzū-
kų žinios“, į redakciją kreipėsi 
vienos ketvirtokės mama Rimantė 
(pavardė redakcijai žinoma). Ji 
teigė sužinojusi, kad penktoje 
klasėje jos dukrai teks išsiskirti 
su buvusiais bendraklasiais. 

„Manau, kad dėl tokio vaikų iš-
blaškymo mano dukra patirs stre-
są. Klasėje susiformavo puikus 
kolektyvas, vaikai ir tėvai vieni 
kitus puikiai pažįsta, įpratę vie-
ni prie kitų. Kas sugalvojo tokią 
tvarką – ardyti klases ir klijuoti 
naujus kolektyvus? Kiek kalbėjau 
su dukros bendraklasių tėvais, jie 
visi nepatenkinti tokia naujove ir 
ketina rašyti peticiją rajono val-
džiai“, – sakė Rimantė. 

„Dzūkų žinios“ išsiaiškino, jog 
tikrai buvo nuspręsta naujas kla-
ses formuoti ne buvusių ketvirtų 
klasių pagrindu, bet sumaišant 
moksleivius ir formuojant naujus 
klasių kolektyvus. Didžioji dau-
guma tėvų piktinosi tokiu spren-
dimu ir po publikacijos ėmė rinkti 
parašus, kad tokia klasių forma-
vimo tvarka nebūtų įvesta. 

apklauSą paSkatino tėvai
Būsimojo penktoko mama Živilė 
pasakojo, kad tėvai renka parašus, 
jog nebūtų ardomos senosios kla-
sės, o naujosios būtų formuoja-
mos senųjų pagrindu, prijungiant 
prie jų iš kaimo mokyklų atvyk-
siančius penktokus. 

„Man iš esmės nėra didelio 
skirtumo, ar bus paliekama galioti 
sena tvarka, ar klasės bus maišo-
mos, tačiau, kiek teko bendrauti 
su kitų vaikų tėvais, tai jie griežtai 

pasisako prieš naująją tvarką“, – 
sakė Živilė. 

Jos nuomone, vaikai labai 
lengvai tarpusavyje bendrauja, 
greitai susiranda draugų, todėl 
sumaišius klases neturėtų kilti 
didesnių problemų. 

„Žinoma, valdžia turėtų atsi-
žvelgti į tėvų nuomonę, todėl 
gerai, kad nuspręsta atlikti tėvų 
apklausą, akivaizdu, jog tai pa-
daryta sulaukus tėvų nepasiten-
kinimo“, – sakė Živilė. 

viSką lemS apklauSoS 
rezultatai
Apie naująją moksleivių suskirs-
tymo tvarką kalbamės su savi-
valdybės Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vyr. specialiste 
Asta Zablackiene, pavaduojančia 
šiuo metu atostogaujantį skyriaus 
vedėją. 

– Kokia iki šiol buvo mokslei-
vių paskirstymo į klases (penk-
tas) praktika? 

– Lazdijų Motiejaus Gustaičio 
gimnazijos 5 klasėse mokymąsi 
tęsdavo tos pačios sudėties klasės, 
kokios ateidavo iš Lazdijų miesto 
mokyklų-darželių. Iš kitų savi-
valdybės mokyklų atvykę moki-
niai buvo paskiriami į mažiausią 
mokinių skaičių turinčią klasę, o 
jeigu būdavo galimybė – į tėvų 
pageidaujamą klasę. 

– Kokią tvarką pasiūlė Švie-
timo, mokslo ir sporto ministe-
rija?

– Vadovaujantis Priėmimo į 
valstybinę ir savivaldybės ben-
drojo ugdymo mokyklą, profe-
sinio mokymo įstaigą bendrųjų 
kriterijų sąrašo 6 punktu, bendro-
jo ugdymo mokyklų savininkas 
nustato priimtų į mokyklą asme-
nų paskirstymo į naujas klases 
tvarką ir kriterijus arba subjektą, 
kuris nustato priimtų į mokyklą 
asmenų paskirstymo į klases tvar-
ką ir kriterijus. Lietuvos Respu-
blikos Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija rekomendavo šiuos 
mokinių paskirstymo į klases 
kriterijus: sudaromas abėcėlinis 
visų mokinių sąrašas ir, atsižvel-
giant į paralelinių klasių skaičių, 
mokinių į klases paskirstymas 
vykdomas išskaičiavimo „pir-
mas, antras“ ar „pirmas, antras, 
trečias“ principu: visi „pirmie-
ji“ paskiriami į vieną klasę, visi 
„antrieji“ paskiriami į kitą klasę, 
visi „tretieji“ paskiriami dar į kitą 

klasę ir t. t.; mokiniai paskirstomi 
į konkrečias klases tolygiai pagal 
lytį; konkrečios klasės sudaromos 
pagal prašymo padavimo datą ir 
tolygų paskirstymą į klases pagal 
lytį; sudaromas mokinių sąrašas 
pagal prašymo padavimo datą: 
konkreti klasė sudaroma, taikant 
„pirmo“ ir „paskutinio“, „antro“ 
ir „priešpaskutinio“ prašymo pa-
davimo pagal datą principą. Taip 
pat rekomenduojama: jeigu ne-
sudaromos specialiosios klasės, 
didelių ar labai didelių specia-
liųjų ugdymosi poreikių turinčių 
mokinių bendrojoje klasėje gali 
būti ne daugiau kaip trys; jei ne-
sudaromos specialiosios klasės, 
mokinių, turinčių specialiųjų 
ugdymosi poreikių, bendrojoje 
klasėje gali būti ne daugiau kaip 
vienas šeštadalis visų bendrosios 
klasės mokinių (išskyrus atve-
jį, kai nėra paralelinių klasių) ir 
kt.

– Ar tai normatyvinis, ar re-
komendacinio pobūdžio doku-
mentas?

– Tai rekomendacinio pobūdžio 
dokumentas.

– Ar Lazdijų rajono tarybos 
nariai išsakė nuomonę šiuo 
klausimu? Kokia pedagogų ben-
druomenės nuomonė? 

– Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos nariai projektui pritarė 
vienbalsiai. Iš pedagogų ben-
druomenių pastabų ir pasiūlymų 
negauta. 

– Ar sulaukėte tėvų prašymų 
palikti senąją tvarką?

– Gautas Lazdijų mokyklos-
darželio „Vyturėlis“ ketvirtos 
klasės mokinių tėvų prašymas pa-
likti klases tokios sudėties, kokios 
buvo suformuotos Lazdijų moky-
kloje-darželyje „Vyturėlis“. 

– Kokie tolesni veiksmai nu-
matyti šiuo klausimu?

– Vykdoma apklausa per Lazdi-
jų mokyklų-darželių elektroninius 
dienynus, kurios tikslas – sužinoti 
mokinių tėvų nuomonę dėl šiuo 
metu galiojančios mokinių pa-
skirstymo į klases tvarkos. Tė-
vai savo nuomonę galėjo išsakyti 
iki 2020-06-17. Gauti apklausos 

duomenys bus pristatyti Lazdijų 
rajono savivaldybės vadovybei ir, 
esant poreikiui, bus inicijuojamas 
galiojančios tvarkos pakeitimas 
atsižvelgiant į daugumos nuo-
monę.•
„Dzūkų žinių“ informacija

SprenDimai turi būti 
priimami atSakingai

jonaS StankevičiuS, 
taryboS naryS, kultūroS, 
švietimo ir Sporto 
komiteto naryS
„Paskutiniame tarybos posė-
dyje valdančiosios daugumos 
balsais priimtas sprendimas dėl 
mokinių paskirstymo į klases 
kelia daug aistrų ir nepasiten-
kinimo. 

Pagal Lazdijų rajono savival-
dybės tarybos priimtą naująją 
tvarką, iš mokyklų-darželių 
atėję vaikai nebus skirstomi 
į klases jų buvusių klasių pa-
grindu, bet jie bus išmaišomi atsitiktine tvarka. Iki šiol penktos 
klasės būdavo formuojamos iš mokyklų-darželių atėjusių vaikų 
kolektyvų pagrindu, prie jų prijungiant iš kaimo mokyklų atėjusius 
ketvirtokus. 

Teko išgirsti ne vieno iš mokinių tėvų nepasitenkinimą naująja 
tvarka, jie kategoriškai prieš tokį sprendimą. Aš juos puikiai su-
prantu. Man kaip Kultūros, švietimo ir sporto komiteto nariui šis 
sprendimas jau prieš jo svarstymą tarybos posėdyje kėlė susirū-
pinimą. Todėl nagrinėjant šį klausimą, balsuodamas susilaikiau. 
Manau, kad valdančioji dauguma paskubėjo šį klausimą priimti. 
Prieš posėdį Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjui mūsų 
frakcija aiškiai išdėstė savo poziciją, kad nepalaikys šio klausimo, 
kadangi tai gali vaikams sukelti tam tikras neigiamas psichologines 
pasekmes. Matome, kad neišklausius tėvų nuomonės, sprendi-
mas sukėlė pasipiktinimą. Akivaizdu, jog ardant susiformavusius 
pradinukų kolektyvus daugeliui vaikų reiks ne vieno mėnesio, 
kad jie priprastų prie naujų draugų, taip vaikai patirs stresą, bus 
nutraukiami vaikų tarpusavio ryšiai. 

Priėmus šį sprendimą, Švietimo, kultūros ir sporto skyrius gavo 
ne vieną tėvų prašymą palikti anksčiau galiojusią tvarką. 

Aptariant bendruomenei aktualius klausimus ir priimant tokius 
sprendimus, būtina išklausyti mokyklų bendruomenės, tėvų po-
ziciją, klausimą visapusiškai išnagrinėti, tada nereiks kas antrą 
posėdį keisti priimtų sprendimų.“ 

Gautas Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ ketvirtos klasės mokinių tėvų prašymas palikti klases tokios 
sudėties, kokios buvo suformuotos Lazdijų mokykloje-darželyje „Vyturėlis“. 
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Druskininkų kultūros centras KurortIN 2020: 
švęskime atsiveriantį gyvenimą mieste-festivalyje
Druskininkai, pagaliau 
plačiai atlapoję duris 
kurorto svečiams, kviečia 
švęsti atsiveriantį gyveni-
mą ir atvykti į tris dienas 
mieste truksiantį 226-
ojo gimtadienio siautulį. 
Birželio 19–21 dienomis 
visi Druskininkai taps 
miestu-festivaliu „Kuror-
tIN 2020“. Laikantis vis 
dar galiojančių saugumo 
reikalavimų, miestas bus 
padalintas į atskiras zonas, 
kuriose lankytojų lauks 
netikėtos veiklos, pramo-
gos, tikro meno perliukai 
kultūros gurmanams, gyvo 
garso koncertai ir kitos 
Druskininkų gimtadienio 
staigmenos.

atSiveriančioS kurortinimo 
erDvėS
„Dėl savo pačių saugumo vis dar 
turime laikytis tam tikrų apribo-
jimų, – sako Druskininkų kultū-
ros centro direktorė Rimutė Vi-
niarskaitė, – bet jau labai esame 
išsiilgę tikro šurmulio, iškrovos ir 
dūksmo, galų gale – tikros muzi-
kos, ne virtualaus meno parodos, 
gyvo istorinio pasakojimo, gero 
maisto ir paplepėjimo ar pasiau-
timo su draugais. Kviesdami į 
renginius mieste-festivalyje, ti-
kimės, kad mes visi sąžiningai 
išmokome saugumo pamokas, tad 
be grėsmės galėsime pasimėgau-
ti į mūsų gyvenimą grįžtančiais 
kultūriniais, gastronominiais, 
muzikiniais ir kitais kurortinių 
paslaugų malonumais.“

Miestas-festivalis bus suskirs-
tytas į 5 zonas. Kiekvienoje jų 
vyks skirtingos pramogos, lauks 
vis nauji atlikėjai ir kitokios vei-
klos.

Norinčius pasportuoti, tie-
siog pailsėti ir atsipalaiduoti 
kvies vasaros ramybe alsuojanti 
CHILL-DINEIKA zona, KUR-
HAUZONOJE atgis istorinė į 
Druskininkus atvykstančių poil-
siautojų susirinkimo, pažinties ir 
poilsio vieta, ČIURLIONIS FUN 
skleis M. K. Čiurlionio dvasią 
ir kurs vaikų pramogų erdvę. 
ALĖJOS ARTerijoje atsivers 
džiazuojanti ir šurmuliuojanti 
miesto-festivalio zona, čia įsikurs 
amatininkų dirbinių ir kulinarijos 
mugė, lauks kiti atradimai.

„Be dėmesio neliks sveiko 
gyvenimo būdo propaguotojai, 
kavinės svečiams pildo meniu, 
gyvo garso įvairių žanrų muzikos 
koncertai, dailės parodos, teatrali-
zuoti pasirodymai vaikams, mies-
tų gidų programos – tai tik dalis 
visos šventės meniu, – savaitgalį 
prieš Jonines praleisti Druskinin-
kuose ragina Druskininkų mero 
patarėjas Simonas Kazakevičius. 
– Pateiksime platų pramogų asor-
timentą, tad kviečiame atvykti ir 
atrasti Druskininkus naujai.“

Duoklė tikrojo meno 
gurmanamS
Šventė prasidės penktadienį (bir-
želio 19 d.): savo erdves atras 
poezijos mylėtojai, dailės kūrinių 
mėgėjai, sielos stygas virpins ak-
toriaus, dramaturgo, režisieriaus 
Justo Tertelio dainuojamosios po-
ezijos vakaras po atviru dangum 
pušų apsuptyje, Gintarės ir grupės 
koncertas ežero pakrantėje.

17.30 val. pagrindine mies-
to gatve (M. K. Čiurlionio g.), 
skelbdamas gimtadienio pradžią, 
spalvingai pražygiuos Kauno 
„Ąžuolyno“ orkestras su švelnia 
aliuzija į anksčiau vykusias Drus-
kininkų kurorto šventės eisenas, 
savo pasirodymą užbaigs Drus-
konio ežero amfiteatre su speci-
aliai kurorto gimtadieniui skirta 
défilé (parado) programa.

Vakare kino mėgėjams lauko 
kino seanse bus pristatytas ne-
byliojo kino projektas „Garsinės 
peržiūros“. Filmą „Sekmadienio 
žmonės“ gyvai įgarsins šiuolaiki-
nio eksperimentinio džiazo gru-
pė „Sheeo Got Waxed“. Drive-in 
kino formato gerbėjų kino seansas 
lauks Snow Arenos aikštelėje.

SmagioS pramogoS viSai 
šeimai
Šeštadienį šventė įsisiūbuos ir, 
prasidėjusi nuo rytinės jogos, TA-
BATA ar Zumbos mankštos, baig-
sis Druskininkų aerodrome. Čia 
žiūrovų laukia naujas, netikėtas ir 
ambicingas tradicinės Druskinin-
kų kurorto šventės formatas.

Ryte startuos  teniso dvejetų 
turnyras Druskininkų savival-
dybės mero Ričardo Malinausko 
taurei laimėti.

Jaunuosius gimtadienio svečius 
į spektaklį pakvies klounų teatro 
studija „Dulidu“. „Kaip atsirado 
drugeliai“ – apie kūrybą, atkaklu-

mą ir svajones. Vanduo, burbulai, 
putos, skaidrūs šiaudeliai dviejų 
klounų dirbtuvėse įgis netikėtus 
pavidalus ir sukels aplodismen-
tus.

Visa šeima galės dalyvauti žy-
gyje „ant ratų“, kuris skirtas ir 
mažiems, ir dideliems. Sekmadie-
nį lengvą pramogą – teatralizuo-
tą koncertą visai šeimai parengė 
„Teatriukas“.

Druskininkų gidų grupė „Ar-
telė“ pakvies į kelionę per gy-
vuosius Druskininkų puslapius. 
Gydyklų parke bus pristatyta pro-
grama „Mineralinis miestelis“.

SmaližiamS – SalDi kelionė 
Pasportavus ir lengvai papramo-
gavus – puikus laikas gastrono-
minei kelionei. Juk koks gimta-
dienis be vaišių? O jeigu tai jau 
226-asis gimtadienis, vadinasi, 
švęsti reikia triukšmingai! Ku-
rorto kavinės ir restoranai ne tik 
pildo šventinių patiekalų meniu, 
bet ir ruošia gardžią staigmeną 
savo svečiams.

13 val. visi smaližiai kviečiami 
pradėti saldžiąją gimtadienio ke-
lionę. Kurorto kavinės kepa, tepa, 
plaka, puošia ypatingo skonio, 
skaniausius, saldžiausius, soli-
daus gimtadienio vertus tortus, 
kuriais vaišins visus smaližius.  
Jums tereikia užeiti, palikti svei-
kinimą sukaktuvininkui ir pasi-
mėgauti gimtadienio torto gaba-
lėliu! Gimtadienio tortais vaišins 
viešbučių „Regina“, „Goda“, „De 
Lita“, „Grand SPA Lietuva“ res-
toranai, „Bukhara“,  „Kolonada“, 
„Velvetti“, „Romnesa“, „Jere-
van“, „Elingas“, „Boulangerie“, 
„Karma”, „Senasis Nemunas”, 
„Širdelė“.

muzikoS kelio akorDai
Šeštadienį popiet – muzikinis ap-
šilimas prieš pagrindinį vakaro 
akcentą – koncertą Druskininkų 
aerodrome. Žiūrovai kviečiami 
patraukti muzikos keliu. Penkias 
valandas iki pat vakaro įvairiose 
kurorto vietose skambės muzi-

ka visiems skoniams: muzikos 
gurmanams – muzikos ir žodžio 
programa M. M. Čiurlionio me-
morialiniame muziejuje, pasiilgu-
siems liaudies muzikos – folkloro 
ansamblio „Viešia“ programa,  
pozityvią nuotaiką užkurs Justi-
nas Lapatinskas, muzikos studija 
„Mikutis“, na, o kojas kilnotis pri-
vers diksilendo grupė „Vilniaus 
šypsena“. Muzikos ir tekstų au-
torius ir atlikėjas Kazimieras Lik-
ša klausytojų lauks K. Dineikos 
sveikatingumo parke.

aero Stage: įSpūDingaS 
Drive-in koncertaS ir iškyla 
ant žolėS
Penktoji miesto-festivalio zona 
– AERO STAGE – įsikurs Drus-
kininkų aerodrome. Šiltą vasaros 
vakarą šventės svečiai kviečiami 
į tikrą fiestą karantino metu išpo-
puliarėjusio drive-in formatu.

Charizmatiškas Indrayjos ir 
Tomo Sax (Čiukausko)  duetas 
klausytojus panardins į spalvingas 
vokalo ir saksofono improvizaci-
jas. Projekto „Lietuvos balsas“ 
2020 nugalėtoja Evita Cololo su 
grupe privers pasiausti skambant 
R&B, jazz, soul, gospel stiliaus 
kūriniams, papildytais hiphop ir 
rap ritmika. 

Vakarinio koncerto vinis – „An-
tikvariniai Kašpirovskio dantys“. 
Stereotipus laužantys muzikos 
padūkėliai, daugkartiniai muzi-
kinių apdovanojimų M.A.M.A 
čempionai, šiais metais nuskynę 
Metų grupės laurus, užgros ne tik 
kultinius kūrinius ir hitus, bet ir 
dainas iš naujausio grupės albu-
mo „Nieko nereikia daryt“.

Vakaro finalui tikrą muzikinį 
pragarą užkurs „Baltic Balkan“. 
Savo muzikinį šėlsmą jie vadina 
sprogstamuoju balkanų, klezme-
rių ir čigoniškos muzikos mišiniu. 
Iš šio siautulio nieku gyvu negali 
išeiti, nes tai – kažkas nepaprasto: 
lyg vienu metu būtum vestuvėse, 
laidotuvėse, dardėtum kaimo ke-
liais vežime, ant šieno kaugės, iš 
kurios kyšotų suslėptų ikonų auk-

siniai rėmai, o tave sektų budri 
pripažinto kino metro akis.

Tai bus ne tik koncertas, tai bus 
tikra iškyla po atviru dangumi,  
gamtoje skambant gyvai muzikai. 
Gyvo garso atlikėjų ir grupių pasi-
rodymus galėsite girdėti  tiesiogiai 
transliuojamu radijo dažniu, o sau-
giai stebėti – patogiai įsitaisę ant 
pievelės šalia automobilio. Jums 
tereiks turėti patogias pagalvėles, 
pledukus pasitiesti ar apsisiausti, 
sulankstomas kėdes, iškylos krep-
šį, pilną gardžiausių užkandžių ir 
gėrimų, staltiesėlės maistui sudėti, 
saugius žibintus romantiškai vaka-
rienei, patogiai įsikurti ir atsipalai-
duoti. Na, o jei muzika įtrauks į 
dūksmą, 25 kv. metrų, skirtų Jūsų 
automobiliui, tikrai užteks smagiai 
pašėlti šokio ritmu.

Tiesioginę koncerto transliaci-
ją bus galima žiūrėti didžiajame 
ekrane Druskininkų pramogų 
aikštėje.

šventėS pabaigoS akcentai
Beje, visas tris šventės dienas Vil-
niaus alėjoje ir Nemuno pakrantė-
je pirmą kartą po karantino veiks 
amatininkų dirbinių ir kulinarijos 
mugė. Po nelengvo laikotarpio, 
kai visos veiklos buvo pristabdy-
tos, kviečiame įsigyti jų dirbinių 
ir suteikti džiaugsmo juos kurian-
tiems menininkams.

Sekmadienio ryte norintys vėl 
galės pasimankštinti Sveikatingu-
mo parke. Vidurdienį į menines 
dirbtuves po atviru dangumi, api-
pintas muzikos garsais, pakvies 
M. K. Čiurlionio meno mokyklos 
moksleiviai, o vakare kino melo-
manų lauks lauko kino seansas ir 
filmas „Meilė ir malonė“.

Taigi, išskleiskite sparnus, įsi-
junkite vasarą ir pakurortINkite 
Druskininkuose kartu su smagia 
kompanija! Miestas-festivalis 
pasiruošęs jus nustebinti.

Šventės programą rasite čia: 
www.druskininkai.lt.•Ramunė Tarandė,
DKC reklamos ir komunikacijos 
vyriausioji specialistėDrive In LIVE (2020 05 23) HR-9.

KurortIN 2020.
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kalba, kaD...
Dzūkai

g Tik socialinės globos 
įstaigos vadovas darbe jau-
čiasi kaip kurorte, o darbuo-
tojai pluša kaip arkliai. Vieni 
darbuotojai turi privilegiją 
dirbti naktimis, kai globo-
tiniai miega, o kiti nuolat 
dirba dienomis, kai labai 
įtemptas darbas. Čia galioja 
taisyklė: „myliu, nemyliu“.
g Lazdijuose į Seimo hi-

podromą iki šiol paraiškas 
pridavė du kandidatai – Vi-
lius ir Justas. Tačiau dviejų 
politinių ristūnų lenktynėse 
viešoje erdvėje akivaizdžiai 
lenkia trečias kandidatas – 
„darbietis“ Feliksas, jis dar 
nėra pateikęs paraiškos, 
bet akivaizdžiai imasi lyde-
rio vaidmens, primindamas 
apie save per visus informa-
vimo kanalus. Dar yra Zeniu-
kas, kurį remia merė, tačiau 
jam nebus lengva išsilaikyti 
šiame turnyre. 
g Gyvenimas parodė, jog 

ekstremaliam sportui Laz-
dijų miesto parko teritorija 
netinkama vieta. Iki rudens 
ten buvusi miesto jaunimo 
pamėgta skate park arena 
amžiams išvažiavo remon-

tan, paskui ją sekė vaikų sū-
pynės, karstyklės ir nameliai. 
Viską į vietas sudėliojo be-
brai, paėmę teritoriją savo 
reikmėms. 
g Lazdijai tuoj vadinsis 

Megalazdijais todėl, kad 
šalia jų atsiras megahekta-
ruose pastatytos megawatus 
sukančios saulės elektrinės. 
Įsivaizduokime, kaip atro-
dys dirvonas pastačius virš 
jo šimtus plastikinių lentu-
čių, sliekams ten vietos tikrai 
nebus.
g Lazdijų rajono politinis 

liūtas, nepamiršdamas savo 
legendinių čebatų, pasinėrė į 
siaurus, bet daug tūkstančių 
kainuojančius griovių valy-
mo projektus. Jeigu griovius 
tvarkys taip pat, kaip rajono 
žvyrkelius greideriuoja, tai 
dar ilgai sėdėsime balo-
je.•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!

Kol direktorė tobulina centro struktūrą, 
seneliai turi tenkintis raugintais kopūstais
gandais, kreipėmės į centro vado-
vę, kad išsiaiškintume žmonėms 
rūpimus klausimus. 

paneigė ganDuS
– Vyksta Socialinių paslaugų 

centro struktūros pakeitimai. 
Kokia jų esmė ir kokio laukiate 
rezultato?

– Socialinių paslaugų centro 
struktūros pakeitimo tikslas yra 
racionaliau naudoti materialiuo-
sius, finansinius, informacinius ir 
žmogiškuosius išteklius, mažinti 
įstaigos valdymo išlaidas. 

– Jūs perkėlėte Neįgaliųjų už-
imtumo centro socialinio dar-
buotojo padėjėją į Senelių globos 
namų užimtumo specialisto vietą. 
Ar nereikėjo šiems pakeitimams 
skelbti konkurso?

– Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos darbo kodekso 46 
straipsnio 4 dalimi, Jūsų minima 
darbuotoja buvo pervesta dirbti 
socialinės globos užimtumo spe-
cialiste. Konkurso šioms parei-
goms užimti skelbti nereikėjo.

– Ar tiesa, kad perkeltoji dar-
buotoja yra Jūsų sutuoktinio 
artima giminaitė?

– Ji nėra artima mano sutuok-
tinio giminaitė.

– Ar tiesa, kad į atsilaisvinu-
sią Neįgaliųjų užimtumo cen-
tro socialinio darbuotojo pa-
dėjėjo vietą bandėte įdarbinti 
be konkurso, tačiau po rajono 
vadovų įspėjimo paskelbėte 
konkursą?

– Ne, netiesa. Atsilaisvinusiai 
Neįgaliųjų užimtumo centro 
socialinio darbuotojo padėjė-
jo vietai užimti yra paskelbtas 
konkursas. Pastabų dėl konkurso 
organizavimo ar dėl pretendentų 
atrankos iš rajono vadovų nesu 
gavusi. 

– Kai kurie Socialinės glo-
bos namų gyventojai turi Jūsų 
vadovaujamai įstaigai nemažai 
priekaištų. Ar Jūs pati patenkin-
ta Socialinės globos namų dar-
bu? Kaip reaguojate į globotinių 
nusiskundimus? Ar atliekamas 
įstaigos veiklos auditas?

– Socialinės globos namų darbu 
esu patenkinta, juo patenkinti ir 
mūsų globotiniai bei jų artimieji. 
Tiesa, globotiniai yra garbaus am-
žiaus, dažnai labai jautrūs, vieniši 
žmonės. Jie išsako pageidavimus, 
stengiamės į juos atsižvelgti. Per-
nai pavasarį rajono savivaldybės 
administracija buvo gavusi vienos 
globotinės skundą raštu, buvo su-
daryta komisija jame išdėstytiems 
faktams tirti, tačiau jie nepasitvir-
tino. Socialinės globos namų vei-
klos vidaus auditas buvo atliktas 
praėjusiais metais. 

Nors centro direktorė tikina, 
kad globotiniai patenkinti gy-
venimu senelių namuose, tačiau 
kai kurie šios įstaigos gyventojai 
laikosi kitokios nuomonės. Faktas 
yra ir tas, kad vienas globotinės 
skundas iki šiol yra vis dar ne-
ištirtas.

paSigenDa šviežių Daržovių
Senelių namų gyventoja Ana 
Nevardauskienė turi nemažai 
priekaištų įstaigos atstovams. Ji 
teigia, jog šiuose namuose labai 
prastai maitina, jos nuomone, na-
muose yra nemažai negerovių, 
į kurias turėtų atkreipti dėmesį 
ne tik Socialinių paslaugų centro 
vadovė, bet ir rajono valdžia. 

Septyniasdešimtmetė moteris 
teigė, jog daugiausia problemų 
kyla dėl jai netinkamo maisto, 
kuriuo maitinami Senelių namų 
globotiniai. 

„Kadangi sergu cukriniu dia-
betu, tai man čia labai daug 
problemų dėl maisto. Negaliu 
valgyti tokio maisto, kur daug 
angliavandenių, o čia dažniau-
siai tokį ir duoda. Vien kruopos 
ir kruopos. Gauname labai mažai 
šviežių daržovių. Ar tai normalu, 
kad birželio viduryje mus maitina 
raugintais kopūstais?“ – kalbėjo 
moteris. 

Moteris pasakojo, jog ji ge-
resnio maisto nusiperka už savo 
pinigus, tačiau per karantiną jai 
nebuvo sudarytos sąlygos nuvykti 
į banką ir pasiimti santaupų, to-
dėl negalėjo nusipirkti reikalingo 
maisto. 

SkunDėSi SavivalDybei
Moteris skundėsi, kad Sociali-
nės globos namuose jai nenori 
suleisti būtinų vaistų, bet siunčia 
į Pirminės sveikatos priežiūros 
centrą. 

„Pas mus yra medicinos sese-
rys, kurios galėtų suleisti man 
vaistus, bet man liepia važiuoti į 

polikliniką. Tik tada, kai apie tai 
pasiskundžiau Socialinės paramos 
skyriaus vedėjai, atsirado seselės, 
kurios man suleido vaistus. Mūsų 
įstaigoje jaučiama visiška nepa-
garba mums, jos gyventojams“, 
– skundėsi moteris. 

Ji pasakojo, jog susidūrė su 
neteisybe, kai buvo apkaltinta 
neva sudeginusi padėklą, už kurį 
iš globotinės buvo reikalaujama 
piniginės kompensacijos. 

„Jaučiuosi neteisingai apkaltin-
ta, kaip kokia recidyvistė, dėl šio 
įvykio parašiau skundą savivaldy-
bei, tačiau iki šiol negavau jokio 
atsakymo“, – pasakojo Ana. 

Senjorė pasakojo apie negerus 
dalykus, kurie vyksta už senelių 
namų sienų, kai galimai bandoma 
pasipelnyti globotinių sąskaita. 

„Būčiau neteisi, jei sakyčiau, 
kad čia viskas blogai. Yra kele-
tas labai puikių darbuotojų, su 
kuriais smagu bendrauti, kurie 
nežemina ir pagarbiai elgiasi, bet 
pokyčių pas mus tikrai reikia“, – 
sakė Ana. 

P. S. Tai, kad senelių namų va-
dovybė stengiasi nuo Anos slėpti 
informaciją, įrodė naujausias fak-
tas. Šią savaitę įstaigoje buvo su-
rengtas globotinių susirinkimas. 
Jam buvo parinktas toks laikas, 
kai A. Nevardauskienė buvo išvy-
kusi pas medikus susileisti vaistų. 
Grįžusi iš poliklinikos ir sužinoju-
si apie surengtą susirinkimą, apie 
kurį jai nebuvo pranešta, moteris 
ne juokais supyko ir užsirašė į 
priėmimą pas merę.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Socialinių paslaugų centro direktorė Jolanta Marcinkenė.

»Atkelta iš 1 psl. 

gera žinia: 
Lazdijų rajonas – mažos sergamumo COVID-19 rizikos zonoje. 

Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktais duomenimis, per pasta-
rąsias 14 dienų naujų susirgimų COVID-19 mūsų rajone nebuvo 
nustatyta. Koronavirusine infekcija COVID-19 dar serga 2 tos 
pačios šeimos asmenys. Iš viso šioje šeimoje sirgo 3 žmonės, 1 
iš jų laikomas pasveikusiu, nes jo pakartotinio tyrimo rezultatai 
du kartus iš eilės buvo neigiami. Kaip informavo Lazdijų rajono 
savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Aušra 
Dainauskienė, šiandien pakartotiniai tyrimai bus atlikti ir kitiems 
dviem šios šeimos nariams, tikimasi, kad jie bus neigiami. Apie 
tyrimų rezultatus informuosime.

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. (8 318) 53085. 

Laukiame Jūsų!
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Mūsų gyvenimo vaizdai. Sunkiausia pakeisti save
Juras Zinkus
Jonas buvo piktas. Nuo pat 
ryto susinervino. Atsikė-
lęs, kaip visada, išėjo į bal-
koną pasidairyti. Nors ir 
nelabai aukštai, ketvirtame 
aukšte, gyveno, bet ne tik 
savo –  dar kelių aplinkinių 
daugiabučių kiemus maty-
davo ir laisvu metu mėgda-
vo juos žvilgsniu tyrinėti. 

Bet šįryt po kitus jau nesidairė 
– nuo to, kas po jo paties namo 
langais vyko, žado neteko! Atva-
ryta technika senus atliekų kon-
teinerius iškėlinėjo ir į priekabą 
krovė. Išveš! – iškart suprato 
Jonas.  

Jis net suurzgė iš pasipiktinimo, 
paskubom nusispyrė šlepetes ir 
nėrė per buto duris. Lėkdamas 
laiptais žemyn ne tik mintyse, bet 
balsu keiksmais svaidėsi. To be-
trūko! Didelius, normalius senus 
konteinerius išveža, o kažkokių 
mažiukų pritupdė. Niekas į juos 
netilps! Mėšlynas aplink kasdien 
bus. Ir prie senų būdavo, bet vis 
tiek! 

„Tai išvežat?“ –  karingu tonu 
paklausė Jonas prisiartinęs prie 
konteinerius tvarkančių darbinin-
kų. „Senus išvežam, naujus palie-
kam. Gražiau bus“, – atsakė gerai 
nusiteikęs vyras žalia kepure. Jo 
gera nuotaika Joną sunervino dar 
labiau negu nauji konteineriai. 
Linksma jam, matai!

„Gražus mėšlynas bus! Kiek 
čia šiukšlių į tas jūsų dėžutes 
tilps? Viskas aplink mėtysis! Aš 
iš pat pradžių sakiau, kad nieko 
čia keisti nereikia. Mums ir seni 

konteineriai geri!“ – tam, besišyp-
sančiam, piktai atkirto Jonas. 

„Nu, kur jau čia geri, pažiū-
rėk: apjuodę, apipaišyti, ano 
viena pusė apdegusi. O dabar 
bus nauji, švarūs, tvarkingi. Ir 
nė kiek ne mažesni šitie, tik ne 
visi matosi – dalis jų po žeme. 
Ir naujų dar daugiau – ne keturi, 
o penki!“ – dėstė vis dar taip pat 
gerai nusiteikęs žaliakepuris. 

Penki! O tai tas penktas – kam? 
„Maisto atliekoms”, – paaiškino 
vyriškis. „Tik durnas gali mais-
to atliekas atskirai mesti”, – net 
springdamas iš pasipiktinimo 
tėškė Jonas. „Tai tada išeina, 
kad tokių durnų Europoj daug 
– nes jie tas maisto atliekas jau 
seniai atskirai renka“, – nusijuo-
kė vyras žalia kepure ir palikęs 
vis labiau širstantį Joną sėdo 
mašinon ir išvažiavo kažkur iš-
gabendamas ir senuosius kon-
teinerius. 

Jonas prie naujų konteinerių 
liko vienas. Vaikščiojo aplink 
juos, iš visų pusių apžiūrinėjo, 
visus iš eilės atidarinėjo ir vis 
dairėsi aplink, tikėdamasis, kad 
gal ateis kažkas, su kuo būtų ga-
lima iškoneveikti  ir konteinerius,  
ir tuos, kas juos pastatė, ir tuos, 
kas maisto atliekas liepia rūšiuo-
ti, ir kas išvis liepia rūšiuoti, ir 
apskritai valdžia bei gyvenimu 
pasiskųsti.  

Ilgai laukti jam neteko – pama-
tęs šuniuku vediną moteriškę su 
dviem juodais maišeliais rankoje 
Jonas iškart suprato, kad ji ateis 
prie konteinerių. Ir atėjo. Vieną 
maišelį įmetė į mišrias atliekas, iš 
kito išėmė pora stiklainių ir įmetė 

juos į stiklo konteinerį, o tai, kas 
liko maišelyje, – į plastiko. 

„Dabar ir maistą reikės rū-
šiuoti“, – bandydamas išspausti 
šypseną užkalbino moterį Jonas. 
„Reikės“, – ramiai atsakė ši. „Bet 
kažkokia nesąmonė, ar ne?“ – dar 
kartą pabandė Jonas. 

„Nežinau, bus matyti. Visas 
normalus svietas tą daro, ir mes 
išmoksim“, – nė nemanė piktintis 
moteriškė. „Aš tai jau jiems nieko 
nerūšiuosiu – patys visko prisi-
galvoja, patys tegu viską ir tvar-
ko“, – Jonas jau nė nebesistengė 
slėpti pasipiktinimo. „Aš kitiems 
tai irgi nerūšiuosiu – tiktai sau. Ir 
savo atliekas. Visai nenoriu, kad 
pas mane kas nors kitas ateitų jų 
tvarkyti“, – šyptelėjo moteris ir 
nuskubėjo paskui vietoje nenu-
stygstantį savo šuniuką. 

„Dar viena durnė“, – nusprendė 
Jonas, neprarasdamas vilties su-
tikti ir „normalių“ žmonių. Ir su-
tiko. Kaimynas iš kitos laiptinės, 
kaip ir Jonas, dėl karantino antrą 
mėnesį sėdintis prastovose, prie 
konteinerių atėjo su dideliu maišu 
rankose ir cigarete dantyse. 

„Gal maisto atliekas atnešei?“ – 
paerzino Jonas, iš anksto nujaus-
damas, kad kaimynas susinervins. 
„Ką?“ – mesdamas nuorūką ant 
trinkelių prie konteinerių paklau-
sė tas, net nemanydamas, kad 
nuorūką reiktų pakelti. Du pikti 
vyrai paspaudė vienas kitam ran-
kas – reikalavimai nesičiupinėti 
skirti ne jiems. 

Kaimynas visiškai pritarė Jono 
nuomonei, kad nauji konteineriai 
blogi ir nereikalingi, o savo pri-
tarimą patvirtino atneštą atliekų 

prigrūstą maišą palikdamas prie 
konteinerio: „Išsimes, kam rei-
kia!” 

Panašiai pasielgė ir senjorų 
pora, atnešusi iš valomo rūsio 
kelias senas kartono dėžes ir ap-
trupėjusius vazonus, paskui kaž-
kas – Jonas jau nematė kas – ten 
pat paliko dėvėtų drabužių maišą, 
o dar kažkas tame maiše kažko, 
matyt, ieškojo ir kai vakare Jonas 
iš savo balkono vėl žvilgtelėjo į 
naujų konteinerių aikštelę, ten 
išvydo tai, ko ir tikėjosi – šiukš-
lyną!

Greitai griebė telefoną, nufoto-
grafavo, įmetė nuotrauką į „feis-
buką“. „Ateik, ką parodysiu!” 
– patenkintas šūktelėjo žmonai, 
kuri su tėvų aplankyti atėjusia 
dukra virtuvėje gėrė arbatą. 

„Matai, ar nesakiau, kad taip 
bus“, – didžiuodamasis savo 
įžvalgumu mostelėjo Jonas į 
šiukšlyną prie konteinerių. Žmo-
na tylėdama palingavo galvą, o 
dukra nustebusi pažvelgė į tėvą: 
„Kodėl tu tuo džiaugiesi, tėti? 
Negi tau tai patinka?“  

„Nu, nepatinka, bet kam reikėjo 
tuos konteinerius keisti, kam vers-
ti žmones dar ir maisto atliekas 
atskirai rinkti – gal visą virtuvę 
šiukšliadėžėmis apsistatyti? Tau 
gerai, kai name gyveni, vietos 
turi, o bute ką daryti“, – dukrai 
ėmė aiškinti Jonas.

„Tėti, vienas mažas kibiriukas 
ir tavo virtuvėje tilps – maisto 

atliekų ilgai nelaikysi, jas dažnai 
išnešti reikia. O butelių, stiklai-
nių į šiukšliadėžę ir taip nededi 
– balkone renki. Ir popierius ten 
pat. Tai ko čia siautėji? Kad kitus 
konteinerius pastatė? Taigi ir judu 
su mama baldus pasikeitėt, kai 
senieji visai nušiuro. Visi pase-
nusius daiktus naujais keičiam“, 
– kalbėjo dukra. 

„Tai matai, kas prie tų naujų da-
rosi“, – atšovė Jonas. Jis nenorėjo 
ginčytis su dukra – ji buvo labai 
protinga ir... labai mylima. „Ir 
prie senų tas pats buvo“, – atlai-
džiai šyptelėjo dukra. Ji nemokėjo 
ant tėvo pykti, o tėvas nuo jos 
šypsenos tirpdavo. 

„Tai ir sakau, kad dėl pakeistų 
konteinerių niekas nesikeičia“, 
– dar bandė gintis Jonas. „Žino-
ma, tėti, pirmiausia žmonės turi 
keistis“, – vėl šyptelėjo dukra. 
„Nu, kaip tu juos pakeisi“, – ne-
suprato Jonas. „Ne juos keisk, 
tėti, o save – nešiukšlink, kur ne-
reikia. O mažą kibiriuką maisto 
atliekoms aš tau padovanosiu“, 
– pažadėjo dukra. 

„Gerai jau, gerai“, – kaip visada 
jai nusileido Jonas. Eidamas pas-
kui dukrą į virtuvę, jis išsitraukė 
telefoną ir susirado neseniai savo 
įkeltą šiukšlyno nuotrauką. „Ti-
krai negražu šitaip“, – pagalvojo 
ją ištrindamas.  

Bet šiukšlynų taip lengvai ne-
panaikinsi. Geresnis kelias – jų 
nekurti.•

alytauS regiono atliekų tvarkymo centraS 
kviečia užkirSti kelią netvarkoS viruSui ir 

primena: rūšiuoti lengva ir nieko nekainuoja!

Seniūnė užtikrino — nauja riedlenčių rampa bus 
įrengta, bet kvietė saugoti visuomeninį turtą 
Kęstas Sukackas 
Prieš keletą dienų šių 
eilučių autoriaus Lazdijų 
miesto jaunimo atstovai 
klausė, kada Lazdijų parke 
bus pastatyta nauja rie-
dlenčių rampa. 

„Dabar juk vasara, norisi dau-
giau laiko praleisti sportuojant 
gamtoje, aktyviai su draugais 
pabendrauti. Jau gal pusmetis, 
kaip mūsų miesto parke buvusi 
riedlenčių aikštelė stovi tuščia 
ir nesigirdi, kada ji bus įrengta. 
Labai norėtųsi, kad valdžia pasi-
skubintų ją įrengti kuo greičiau, 
nelauktų rudens. Mums, jauniems 
lazdijiečiams, mėgstantiems pra-
leisti laiką su riedlentėmis, labai 
norėtųsi kuo greičiau sulaukti tų 
naujų įrengimų“, – sakė parke 
sportuojantys jaunuoliai.

Lazdijų miesto seniūnė Vaida 
Gazdziauskienė sakė, kad senoji 
riedlenčių rampa prieš tris mėne-
sius buvo išmontuota dėl to, kad 
dalis kalnelių bei kitų jos įrengi-
mų buvo sulūžę, susidėvėję, to-
dėl jau buvo pavojinga važinėtis. 
„Praeitais metais mes buvome ją 

jau aptvėrę, nes buvo apgailėtinos 
būklės. Ta senoji rampa atitarna-
vo 6 metus. Ten buvo jaunimo 
traukos objektas, pasportuoti, pa-
važinėti riedlentėmis rinkdavosi 
nemažai vaikų ir jaunimo. Vieną 
vakarą suskaičiavome, kad ten 
laiką leido 15 jaunimo atstovų. 
Beje, buvome gavę skundų, kad ta 
rampa važinėjo kai kurie asmenys 
ir motoroleriais bei ten ne visad 
tinkamai elgėsi jaunuoliai. Aišku, 
kaip ir kiekvienoje, taip ir šioje 
jaunimo susibūrimo vietoje buvo 
visko, tačiau kad ten kas nors su-
sižalotų, nesu girdėjusi. Taigi, ši 
aikštelė yra labai reikalinga ir 
stengiamės, kad ji kuo greičiau 
būtų pastatyta nauja. Dabar, pa-
gal galiojančius įstatymus, vyksta 
pirkimo procedūra, kurios metu 
bus išaiškinta įmonė, laimėsian-
ti teisę įrengti naują riedlenčių 
rampą. Kiek ji kainuos, negaliu 
pasakyti, nes tai derybų objektas, 
bet tikiuosi, kad dar šią vasarą 
naują rampą lazdijiečiai jau galės 
išbandyti“, – sakė seniūnė.

Kalbinta V. Gazdziauskienė 
paneigė mieste skleidžiamus 
gandus, kad, girdi, rampos ne-

skubama įrengti dėl to, kad čia 
susirinkęs jaunimas triukšmauja 
ir netoli gyvenantys skundžiasi, 
jog dėl to vakarais negali ilsėtis. 
„Dėl triukšmo nesame gavę skun-
dų“, – užtikrino seniūnė.

Kalbinta Lazdijų miesto se-
niūnė manė, kad daliai jaunimo 
trūksta sąmoningumo, kultūros, 
nes jie negerbia visuomeninio tur-
to, nemoka padoriai elgtis viešose 
vietose, laužo ir niokoja sporto 
įrenginius bei kitus objektus. 
Neseniai miesto parke krepšinio 
aikštelėje buvo sudaužyta krepši-
nio lenta, ji buvo suskilusi. Gerai, 
kad apžiūrėjo darbuotojai ir ją 
nuėmė, nes nelaimė galėjo įvykti, 
jeigu vaikams žaidžiant ji būtų 
visai sutrūkusi ir stiklai pažirę į 
visas puses. Matyt, kažkas iš vai-
kų tą lentą suskaldė mesdamas į ją 
akmenį. Tokia nauja stiklinė lenta 
kainuoja 250 eurų ir daugiau, da-
bar ieškom galimybių, kaip lentą 
įsigyti pigesnę ir šiek tiek kito-
kią“, – pasakojo seniūnė.

V. Gazdziauskienė sakė, kad 
nuo vaikų, paauglių ir jaunimo 
siautėjimo jau nukenčia ir sta-
dione esanti Lazdijų estrada, iš 

kurios išlupamos lentos, išlu-
pami prie takų esantys dviračių 
stovai, šiukšliadėžės, daužomi 
takų apšvietimo žibintai, išrau-
namos gėlės ir krūmai. „Niekaip 
nesuprantu, iš kur toks piktumas 
atsiranda, tas chuliganizmas: ar iš 
neturėjimo ką veikti, dyko buvi-
mo, ar iš kitų kažkokių paskatų. 
Mes vien šiemet Lazdijų parke 
pasodinome 105 sodinukus. Da-

rom, kad būtų gražu, kad galėtu-
me parodyti svečiams, kokia graži 
mūsų gamta, kaip gražiai tvarko-
mės, o „prasisuka“ keletas tokių 
neklaužadų ir vėl tenka tvarkytis. 
Prie kiekvieno viešo objekto poli-
cininko nepastatysi, todėl kviečiu 
lazdijiečius pastebėti blogą po-
elgį ir apie jį pranešti. Nebūkim 
abejingi ir Lazdijus gražinkim 
kartu“, – kvietė seniūnė.•

Jau gal pusmetis, kaip mūsų miesto parke buvusi riedlenčių aikštelė stovi tuščia.
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Rajono architektas įrodė turintis tvirtą profesinį stuburą
stadijoje, kadangi manęs neten-
kino rengėjų pateikta medžiaga, 
aš jų paprašiau BP medžiagą pa-
pildyti ir paruošti išsamesnę, ką 
jie jau ir atliko, tačiau iš mano 
pusės galutinio patvirtinimo ir 
pritarimo nėra, kadangi medžia-
ga reikalauja daug laiko ir daug 
pastangų įsigilinimui.

Geoekologinė takoskyra – tai 
teritorijų juostos, jungiančios 
ypatinga ekologine svarba bei 
jautrumu pasižyminčias vieto-
ves, jos skiria stambias gamtines 
geosistemas ir palaiko bendrąją 
gamtinio kraštovaizdžio pusiaus-
vyrą, o jos suardymas daro neį-
kainojamą žalą gamtai, aplinkai 
ir žmonėms.

Planuojama patvirtinti Ben-
drojo plano antroji alternatyva 
siūlymuose vienareikšmiškai 
nusako, kad saulės elektrinės 
tokiuose sklypuose turėtų būti 
rengiamos 0,5 ha sklypuose iš-
laikant 500 metrų atstumus tarp 
užimamų plotų arba tam skirtose 
specialiose ir pramonės terito-
rijose neribojant teritorijų dy-
džių. Šiuo klausimu jau dirbama 
Aplinkos ministerijoje, įsitraukė 
į darbą daug specialistų, kadangi 
ši tema labai aktuali šiuo metu 
visai Lietuvai, nes šiuo metu 
nėra numatyta jokių apribojimų 
ar sisteminių reikalavimų, kaip 
ir kur turi būti rengiamos saulės 
elektrinės, o jei mes ilgai miego-
sime, tai Lietuva gali tapti saulės 
elektrinių šiukšlynu Europos at-
žvilgiu, tai nereiškia, kad aš prieš 
elektrines, anaiptol, jos turi būti 
ir aš suprantu jų svarbą, tačiau 
viskas turi būti savo vietose ir 
negalima darant vieną gerą darbą 
sunaikinti aplinką ir padaryti žalą 
jai bei žmonėms. 

Mano paminėti dokumentai 
– tai yra dokumentai, į kuriuos 
privalu atsižvelgti formuojant 
šios dienos sprendinius rengiant 
saulės jėgaines, o projekto vysty-
tojai ir rajono valdžia linkę šiuos 
dokumentus ignoruoti, atsižvelg-
dami tik į verslininkų interesus, 
fiktyviai aiškindami jų naudą vi-
suomenei ir visai savivaldybei.

Naudą galima turėti teisingai 
parengus savivaldybės strateginį 
planavimą ir numačius vystymą-
si, tačiau ne fiktyvų, o tą, kuris 
realiai galėtų pakelti savivaldybės 
lygį.

Pavyzdžiui, muziejus Austri-
joje, Vienoje, Albertina Modern, 
sukūrė visą strategiją tam, kad 
išgyventų ir taptų konkurencingas 
tarp viso pasaulio muziejų, Lon-
dono, Niujorko ir t. t., kitu atveju 
juos būtų ištikusi mirtis.

Kitas nepritarimo motyvas – tai 
vizualinė urbanistinė tarša visos 
savivaldybės, aplinkinės terito-
rijos bei paties Lazdijų miesto 
atžvilgiu. Ji, užgoždama ir sunai-
kindama minėtą teritoriją, domi-
nuotų viso miestelio atžvilgiu ir 
yra panoraminė: apžvelgiama iš 
Lazdijų miestelio ir 5 kilometrų 
spinduliu. 

Toks gigantiškas, neatitinkantis 
mastelio užstatymas sudarko visą 
gamtinį kraštovaizdį, vaizdingą 
teritoriją ir skatina pasklidusios 
taršos poveikio didinimą. Apie 
kokį mūsų kraštovaizdžio unika-

lumą tada galėtume kalbėti?

– Rajono valdžia ploja katu-
čių – įgyvendinus šį projektą, į 
Lazdijus ateis ilgai lauktos in-
vesticijos, bus įdarbinta keliolika 
žmonių, į rajono biudžetą plauks 
mokesčiai, o Lazdijai pasirodys 
pažangūs – skatins ekologišką 
energetiką, išsaugos gausybę 
medžių. Ar įžvelgiate neigiamų 
šio objekto atsiradimo pase-
kmių? 

– Nekontroliuojama urbaniza-
cijos drieka gali turėti neigiamos 
įtakos ekosistemoms, rekreacijai 
ir turizmo veikloms. Minėti pro-
jekte žmonių įdarbinimai, gautos 
sumos ir kiti dalykai niekados 
neatpirks padarytos žalos žmo-
gui, aplinkai bei gamtai, negrįž-
tamam Dzūkijos kraštovaizdžio 
sudarkymui. Pagalvokime, kaip 
atrodys Lazdijų apylinkės, kai 
keliasdešimt hektarų dirbamos 
žemės bus užklota plastikinėmis 
saulės baterijomis? 

– Norint statyti tokią didelę 
jėgainę, būtina keisti žemės 
naudojimo paskirtį – iš žemės 
ūkio į kitą. Tokia keitimo pro-
cedūra negali vykti be rajono 
vyriausiojo architekto parašo. 
Kaip suprantu, Jūs savo parašu 
nesirengiate tvirtinti tokio pa-
keitimo? Ir tai supranta rajono 
valdžia? Ar jau sulaukėte jų re-
akcijos? Ar nebijote, kad galite 
netekti darbo? 

– Gavęs iš statytojų pareiš-
kimus dėl noro įrengti minėtas 
saulės elektrines, įvertinęs visą 
išsakytą klausimo sudėtingumą, 
aš kaip savivaldybės vyriausiasis 
architektas, jaučiantis atsakomybę 
už savo veiksmų rezultatus, krei-
piausi į savo vadovus, išsakiau su-
sirūpinimą ir nepritardamas jam, 
neduodamas raštiško sutikimo ir 
leidimo minėto projekto įgyven-
dinimui, akcentuodamas jo mastą 
ir sudėtingumą. Į tai savivaldybės 
vadovybė kartu su mere Ausma 
Miškiniene sureagavo labai nei-
giamai, iš pradžių reikalavo aklo 
mano pritarimo ir pasirašymo. Po 
ilgos kalbos ir karštų diskusijų 
metu man pavyko vadovus įtikin-
ti, kad tai opus klausimas savival-
dybei ir visuomenei, kurį reiktų 
giliau išanalizuoti ir įsigilinti, 
tada savivaldybės administraci-
jos direktorė Ilona Šaparauskienė 
sutiko sudaryti komisiją minėtos 
elektrinės klausimu. Tuo tikslu 
buvo paskirtas komisijos pirmi-
ninkas, savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pavaduotojas 
Saulius Petrauskas, buvo pakvies-
ti ir deleguoti Veisiejų ir Metelių 
regioninių parkų direkcijų atsto-
vai, konkrečiai dalyvavo patys 
direktoriai – Ramūnas Krugelis 
ir Irma Maciulevičienė, savival-
dybės Juridinio skyriaus vedėjas 
Kęstutis Jasiulevičius, aš, kaip 
savivaldybės vyr. architektas, taip 
pat Lazdijų kaimiškosios seniū-
nijos seniūnas Aidas Simanynas 
bei komisijos sekretorė – savi-
valdybės vyr. specialistė Renata 
Muliuolienė, taip pat buvo pa-
kviesti į susitikimą minėto pro-
jekto iniciatoriai, verslininkai 
gerb. Vilpišauskai.

Komisijos susitikimas su pro-

jekto rengėjais įvyko Panarvės 
kaime, netoli tos vietos, kur turėtų 
būti statoma saulės elektrinė. Su-
sitikimo metu buvo diskutuojama 
ir kalbama apie įvairias pozicijas 
bei sampratas, po to tik komisijos 
nariai nuvyko tiksliai į nurodytą 
žemės sklypą ir buvo susipažinta 
su realia padėtimi. 

Po teritorijos apžiūros komi-
sijos dalyvių buvo paprašyta pa-
reikšti ir pateikti minėtu klausimu 
savo nuomonę raštu. Kaip supran-
tama, beveik visų komisijos na-
rių nuomonė buvo neprieštarau-
ti elektrinių vystymui ir pritarti 
statyboms, įžvelgiant ekonominę 
naudą savivaldybei, žmonėms ir 
t. t. Mano nuomonė buvo kitokia, 
kaip ir parkų direktorių, tačiau 
jie, negalėdami viršyti savo dar-
bo kompetencijos rėmų, vertinti 
galėjo tik savo parkų teritorijas 
ar buferines jų zonas, tačiau kaip 
piliečiai ir specialistai tam ne-
pritarė. 

Noriu atkreipti dėmesį, kad 
mano išsakytos nuomonės ko-
misijos protokole nėra, ji buvo 
išimta, ją pridėjo atskirai kaip 
neatitinkančią bendros komisi-
jos pozicijos. Aš bandžiau reikšti 
savo nuomonę ir bandžiau ko-
misijai paaiškinti, kad tai yra 

neprofesionalu ir kad tokiam 
sprendiniui reikia kviestis tai 
išmanančius specialistus, toliau 
nesutikau su vadovų reikalavimu, 
kad pasirašyčiau ir „praleisčiau“ 
minėtą projektą.

Nuo tada prasidėjo spaudimas, 
vadovų nepasitenkinimas ir reika-
lavimas, kad nežiūrint visko aš tu-
riu pasirašyti rengiamą projektą, 
tapau visos savivaldybės priešu. 
Mano žiniomis, sudaryta komi-
sija man nori „įtaisyti“ tarnybinę 
nuobaudą. O paskui iki atleidimo 
iš darbo – vienas žingsnis. 

Visa tai vyksta iš nesupratimo. 
Iš nesupratimo, kaip galima būtų 
grąžinti gyvenimą į Lazdijus ir 
jų kraštą.

– Ar su šio projekto keliamo-
mis grėsmėmis buvo supažindin-
ta Lietuvos architektų bendruo-
menė? Jei taip, tai kokia buvo jų 
nuomonė? 

– Atsidūręs tokioje padėtyje, 
vienas prieš visus, patirdamas 
masinį spaudimą iš vadovų, ve-
dėjų ir skyriaus darbuotojų ir ne-
žinodamas, kaip gintis, kreipiausi 
į Kauno regioninės architektū-
ros tarybos skyriaus pirmininkę 
G. Janulytę-Bernotienę, prašyda-
mas įvertinti ir pateikti išvadas 

minėtu klausimu, todėl šis klausi-
mas atsirado Lietuvos architektų 
rūmų posėdyje, sulaukiau kolegų 
palaikymo ir supratimo.

Tai dabar aktualiausia tema 
Lietuvos architektų rūmuose ir 
AM, apie tai bus kalbama birželio 
19 d. vyr. architektų susirinkime 
(į kurį deja, manęs vadovybė ne-
išleido, kad neprikalbėčiau, ko 
nereikia...). Bet ylos maiše ne-
paslėpsi, apie tai jau šnekama ir 
bus šnekama. 

– Ar Jums žinomas faktas, 
jog vieno iš šios saulės jėgainės 
plėtotojų brolis su „valstiečių 
žaliųjų“ sąrašu bandė patekti į 
Alytaus tarybą. Mūsų rajono val-
dantieji irgi tos pačios politinės 
jėgos. Kas galėtų paneigti, kad 
projektas galimai „stumiamas“ 
ir politiniais bėgiais? 

– Esu apie tai girdėjęs. Man 
visai nesvarbu, ar tai verslas, ar 
ir politika, bet tokio objekto atsi-
radimui, dėl kurio kaunasi versli-
ninkai, o vietos valdžia prieš juos 
keliaklupsčiauja, mano profesinė 
ir pilietinė pareiga sako – ne. 

– Ačiū už pokalbį. Linkime 
stiprybės!•
„Dzūlų žinių“ informacija

Saulės elektrinė Lazdijų r., Buktos k.

»Atkelta iš 2 psl. 

Mokyklos direktorius neria 
į socialinio darbo vandenis
Beveik tris mėnesius be 
vadovo dirbę Veisiejų soci-
alinės globos namai paga-
liau turi naują direktorių. 
Redakcijos duomenimis, 
Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos paskelbtą 
konkursą šios įstaigos va-
dovo vietai užimti laimėjo 
dabartinis Kapčiamiesčio 
Emilijos Pliaterytės mo-
kyklos direktorius Zigmas 
Kukučionis.  

Laisva šios įstaigos vadovo vieta 
tapo šių metų kovą, kai anapilin 
iškeliavo ilgametis vadovas Vy-
gantas Mozeris, čia dirbęs nuo 
1998 metų. 

Kadangi ši įstaiga pavaldi Soci-
alinės apsaugos ir darbo ministe-

rijai, ministerija gegužės viduryje 
paskelbė konkursą vadovo vietai 
užimti. Ministerijos atstovų tei-
gimu, konkurse dalyvauti panoro 
net 10 pretendentų, tarp jų buvo 
ir Z. Kukučionis. 

Kalbėta ir apie kitus kandi-
datus, tarp kurių buvo minėtos 
buvusio mero Artūro Margelio 
bei merės Ausmos Miškinienės 
sutuoktinio Tomo pavardės, ta-
čiau panašu, jog tai buvo tik ne-
rimtos kalbos. 

Redakcijos duomenimis, 
Z. Kukučionis galimai nusprendė 
pretenduoti į šį postą po to, kai 
rajone praūžusi švietimo įstaigų 
pertvarka sukėlė daug nežinios 
dėl kai kurių ugdymo įstaigų 
ateities. •
„Dzūlų žinių“ informacija

Emilijos Pliaterytės mokyklos 
direktorius Zigmas Kukučionis. 
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Gydytoja pataria gyvenime taikyti neblėstančią senolių išmintį
Dineta Babarskienė
Asta Keturkienė savo pa-
stebėjimus grindžia ne tik 
ilgamete medikės patirti-
mi: klasikinės medicinos 
gydytoja, anesteziologė-
reanimatologė, echosko-
puotoja įkvėpimo semiasi 
iš Ajurvedos mokymo. 
„Ajurveda – seniausias 
medicinos mokslas, kuria-
me glūdi kinų, Tibeto ir 
kitų medicinos mokyklų 
ištakos“, – sako medikė, 
sveikos gyvensenos ir 
mitybos konsultantė Asta. 
Jos patarimus sveikatos 
klausimais skaitome popu-
liariausiuose žiniasklaidos 
portaluose, tik, ko gero, 
nedaugelis žino, jog Asta 
Keturkienė – mūsų kraš-
to žmogus. Ji iš Krosnos. 
„Mama buvo felčerė. Ją visi 
daktariuke vadino. Taip 
mane ir užprogramavo tap-
ti gydytoja. Vis sakydavo, 
jog būsiu daktarė. O ir aš 
pati visas lėles subintavu-
si buvau, susukti medžių 
lapai atstodavo švirkštą, 
taip žaisdama leisdavau 
vaistus“, – prisimena ji. 

Žolynais kvepiančioje pirtelėje 
Znicos kaime, pas Astos brolį, 
žinomą mūsų krašto pirtininką 
Rimantą Silkę, klausomės varlių 
kurkimo ir kalbamės. Prieš mane 
ramumu spinduliuojanti moteris, 
basa per gėlėtą pievą atžengu-
si, sakosi kaime kitaip negalinti 
vaikščioti, tik basomis, praeidama 
jau pasidžiaugusi ir pomidorų dai-
gais, ir lauko gėlelėmis. Ir sunku 
patikėti, kad ši smulkutė, glež-
na moteris ne vieną dešimtmetį 
gelbėjo tuos, kurie buvo atsidūrę 
tarp gyvenimo ir mirties. „Nėščia 
moteris, kuriai išgyventi nebuvo 
vilčių, meldė išsaugoti kūdikį, 
matyt, jausdama, jog mirs. Mes, 

medikai, jau žinojome, kad kūdi-
kis miręs įsčiose. Mirė ir ji. Ir po 
tokių išgyvenimų tenka kažkaip 
užmigti naktį, kažkaip gyventi 
savo gyvenimą“, – dar ir dabar 
mena šį skaudų įvykį gydytoja 
pridurdama, kad per tiek metų 
medicinoje buvę visko. 

atSiDaro DuryS: praSiDeDa 
veikSmaS
„Atsidaro durys: prasideda veiks-
mas, kviečia, vis skubi, kažkam 
reikia pagalbos“, – apie savo 
darbą, kurį dirbo daugiau nei 30 
metų, pasakoja Asta. Gaivinusi ne 
vieną mirštantį, prisipažįsta, kad 
lavonų nenorinti matyti. Ji dirba, 
kol gyvas žmogus. O ir jos ramu-
mas šiek tiek apgaulingas, kaip 
pati sakosi, visas gyvenimas tarsi 
„ant bombos“: turi veikti greitai, 
sprendimus priimti čia ir dabar. 
Prisipažįsta, jog dabar ji žymiai 
ramesnė nei anksčiau. „Dievo 
daugiau, tai ir rimsti“, – patikina 
ji. Prisipažįsta išgyvenusi didžiulę 
krizę: darbe krūviai dideli, namie 
du maži vaikai... „Viską darai, 
ką gali, o išgelbėti visų gyvybių 
negebi. Grauži save, galvoji, ką 
kitaip reikėjo daryti, nemiegi nak-
timis. Pastangų daug, rezultatas – 
mirtis“, – savo tuometinius svars-
tymus pasakoja ji. Kai žmogus 
išgyvena, žinoma, džiaugsmas, 
tačiau, anot jos, aplanko mintis, 
jog taip ir turi būti. „Ir su visu 
šituo gyvenau aš, gyveno ir kiti 
mano kolegos. Ką daryti, kur 
dėtis pačiai, kaip nusiraminti?“ 
– ieškojo atsakymų į kylančius 
klausimus ji. Krizė tęsėsi kelerius 
metus. „Vis ieškojau kitokio mo-
kymo ir vis atmesdavau, vis ne tai 
ir ne tai“, – pasakoja ji.

Supratimas, kad cheminiai 
vaistai neveikia ligos priežasties, 
taip pat vertė ieškoti kažko kito. 
„Kibirinės vaistų dozės... Ir kaip 
su tuo gyventi, kur ligos priežas-
tis?“ – tokie klausimai kildavo.

O juk gyvenimas tarsi zebras. 
„Kai užeina juodosios bangos, 
išjudina iš sotaus gyvenimo, tada 
akis į dangų pakeliame“, – sako 
ji. 

atraDo tai, kaS tiko
Taip prieš keliolika metų Asta 
pradėjusi ieškoti kitokių ligų gy-
dymo būdų. „Tiesų ieškojimas 
baigėsi, kai pradėjau studijuoti 
Ajurvedos akademijoje. Toliau 
mokiausi klausydama paskaitų 
ir dalyvaudama seminaruose, nes 
žinių klodai nerealaus gylio. Sau 
taikau daugiau, negu siūlau savo 
pacientams individualių konsul-
tacijų metu arba klausytojams 
paskaitose“, – tikina ji. 

Dabar Asta jau ir pati veda mo-
kymus Ajurvedos akademijoje, 
skaito paskaitas ne tik Lietuvo-
je, bet ir Norvegijoje, Airijoje, 
Amerikoje. „Pažirusius karolius 
suvėriau“, – prisipažįsta ji. Jau 11 
metų panirusi į Ajurvedos moks-
lus. O kaip paprastai apibūdintu-
mėte Ajurvedą, kad ir paprastam 
žmogui būtų aišku? „Ajurveda 
– tai mokslas, kaip nesirgti, o 
susirgus pasveikti“, – paprašyta 
paaiškina ji. Pasak jos, jei paly-
gintume žmogų su medžiu, tai, 
vaizdžiai tariant, Ajurveda gydo 
šaknis – ne lapus. „Nors esu dide-
lę darbo patirtį turinti klasikinės 
medicinos gydytoja, tačiau keis-
toka klasikine vadinti mediciną, 
kuriai viso labo keli šimtai metų, 
tuo tarpu Ajurveda, įamžinta prieš 
5000 m., vadinama alternatyvia. 
Ajurveda yra mokslas apie džiu-
gų, laimingą gyvenimą, o medi-
cina – apie ligas“, – kalba ji.

„Vis labiau gilinantis į Ajur-
vedos mokslus, atėjo ir supra-
timas, kad aš tik gydytoja – ne 
Dievas“, – sako ji. Anot moters, 
svarbu nesusireikšminti: juk yra 
dar ir Dievo valia. „Kad ir kiek 
varlė žandus pūs, jaučiu netaps“, 
– pacituoja senolių išmintį. Tie-
sa, gydytoja įspėja, kad nereiktų 
visko „nurašyti“ Dievui, dirbti 
gydytojai privalo sąžiningai. 

atraDę nė karto 
nepaSigailėjo
Laikui bėgant, gimė ir „Satvika“ 
– ajurvedinių masažų bei sveikos 
mitybos studija. „Gimimo data“ – 
2012 12 21. „Šią dieną pranašavo 
pasaulio pabaigą, o „Satvikai“ tai 
buvo pradžia“, – sako ji. Astos 
vyras buvęs architektas, dabar – 
masažuotojas, ji – konsultantė. 
„Prasmę jaučiame. Darėme tam, 
kad niekad nepasigailėtume, jog 
nepabandėme“, – sako Asta. Ir, 
anot jos, kuo toliau, tuo įdomiau 
gyventi. „Nuobodu? Nėra taip 
buvę“, – prisipažįsta Asta. Ji už-
siima joga, medituoja, vegetarė 
jau 15 metų. „Mes privalome 
prižiūrėti savo fizinį kūną, kuris 
tarsi mūsų sielos automobilis, 
turintis saugiai nuvežti nuo taš-
ko A iki taško B“, – sako pašne-
kovė, pridurdama, kad nuodėmė 
neprisižiūrėti savo kūno. „Kiek 
priklauso nuo mūsų pačių, turime 
tai padaryti“, – tikina ji. Ir visai 
nepyksta Asta, kai brolis Riman-
tas iš Znicos sostinėn paskambina 
juokaudamas, kad žolę pjovęs, 
tai atvažiuoti kviečiąs, mat ji tik 
„žolukes tevalganti“. 

paSimokė: Daugiau 
prognozėmiS „neužSiima“
Kartą gydytoja gana griežtokai 
pasakiusi, kad viena močiutė ne-
išgyvens. Vėliau niekad nesiėmė 
tokios misijos. „Aš lietuvaitė – ne 
čigonė“, – vis sakydavo klausia-
ma, ar išgyvens vienas ar kitas 
pacientas. O toji močiutė išgyve-
no. „Ką man, daktarėle, su mėsa 
daryti: veršį papjoviau ir kiaulę, 
o mama – gyva“, – tokius žodžius 
išgirdusi ir daugiau neprognoza-
vusi. Anot Astos, aukštasis pilo-
tažas daryti tai, kas priklauso nuo 
tavęs ir neprisirišti prie rezultato. 
„Tam yra Dievo valia“, – šiandien 
sako ji. 

Senolių išmintiS – 
puikiauSioS gairėS, kaip 
gyventi
Asta žino begalę senolių išminties 

perlų, juos kuo puikiausiai taiko 
gyvenime. Sako, stebuklingai vei-
kia. Kaimo žmonės dar ir dabar 
ant savo kiemo vaikšto basi, geria 
žolelių arbatas, valgo savo užsi-
augintą maistą, eina į pirtį, tačiau 
ir juos veikia šiuolaikinis gyve-
nimas – to neišvengsi. „Nekask 
duobės kitam, pats įkrisi“, – sako 
Asta. Ji tikina, jog kiekvienam 
mūsų veiksmui yra šimtaprocen-
tinis atoveiksmis. Būtina minčių 
švara, tuomet ir darbai bus geri, o 
klaidos, anot jos, atitaisomos. 

Dabartiniai žmonės gyvena 
strese, o tai itin neigiamai veikia: 
norisi ir pulti, ir gintis, ir kaž-
ko saldaus, ir kartaus suvalgyti. 
„Blogėja virškinimas, organizme 
„atgula“ toksinai, kurie gali būti 
bet kurios ligos priežastis. Nemi-
ga, antidepresantai...“ – vardija 
toliau. Ir tuoj vėl suranda senolių 
išminties perlą: žuvis genda nuo 
galvos. Yra žmonių, nuolat gyve-
nančių strese. „O juk tik ramiam 
vandeny dangus atsispindi. Greiti 
nusiraminimo būdai čia nepadeda 
– padėtis tik blogėja“, – sako pa-
šnekovė. Svarbu žinoti, ko mums 
reikia iš tikrųjų. „Vėlgi reikia 
pagalvoti, ar mums visko reikia, 
kiek mes norime?“ – retoriškai 
klausia. Juk žmogui tiek nedaug 
reikia – dažnas pasakome. Nuo-
lankumo trūksta. „Purkštaujame 
nuolat, o juk nuolankumas – tai 
ne orumo praradimas ar nusiže-
minimas“, – sako Asta. Klausia: 
„Kas geriau: ramus ar teisus?“ 
Anot jos, šie du žodžiai už paran-
kės susikabinę nevaikšto. Rinktis 
mums patiems.

Daug žmonių, atėjusių į „Sa-
tviką“, prisipažįsta, kad dirba 
nemėgstamą darbą. „Bet jei skų-
simės, kniauksime – nematysime 
atdaro lango“, – atkreipia dėmesį 
ji. Ir tik nuo mūsų pačių priklau-
so: musės ar bitės gyvenimą pa-
sirinksime. „Ar blogio ieškosime, 
ar gėrio medų nešime“, – sako ji. 
Vėlgi pasirinkimas – mūsų pačių 
rankose, o nuo to ir sveikata pri-
klauso.•

Mūsų kraštietė Asta Keturkienė, klasikinės medicinos gydytoja, anesteziologė-reanimatologė, echoskopuotoja, 
įkvėpimo semiasi iš Ajurvedos mokymo.

„Vis labiau gilinantis į Ajurvedos mokslus, atėjo ir supratimas, kad aš tik 
gydytoja – ne Dievas“, – sako Asta Keturkienė.



9Nr. 25 / 2020 06 18 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Keturračių gausmas jau girdisi ir Lazdijų rajono gražiausiuose kampeliuose

tuomet leidžiamasi nepramintais 
takais, niokojama gamta“, – sakė 
Metelių regioninio parko direkci-
jos direktorius Ramūnas Krugelis. 
Vietiniai keturratininkai puikiai 
žino, kas leistina, kas, šiukštu, 
ne, su jais bendra kalba randa-
ma. „Vieną turėjome tokį, kuris 
pažintiniu taku „prasinešdavo“ su 
keturračiu, norėjau pasikalbėti, 
vis nepavykdavo, paskui išgirdau 
žmones kalbant, kad ligoninėje 
atsidūrė“, – pasakoja direktorius. 
Anot jo, jam sunku patikėti, kai 
tėvai vaikams nuperka keturratį, 
o šie sėda ir lekia – tik iš pirmo 
žvilgsnio gali atrodyti, kad ketur-
račiu važiuoti paprasta, motociklu 
– saugiau. „Viskam reikia įgūdžių 
ir patirties“, – sako direktorius ir 
pats apžergęs savąjį motociklą 
kartais su vėjeliu pralekiantis. 
Tiesa, direktorius sako, jog visad 
važiuoja tik leistinu greičiu ir tik 

ten, kur leidžiama.
„Esame toliau nuo didmiesčių, 

tad pas mus ramiau“, – teigia di-
rektorius. Anot jo, jau pasiruošta, 
jei situacija pasikeistų, aptarta ir 
su Alytaus apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato Lazdi-
jų rajono policijos komisariato 
bendruomenės pareigūnėmis. 
„Tik chuliganai nežino, kur išsi-
lieti, klubams priklausantys ke-
turratininkai taip nesielgia. Jei 
smegenų nėra, tada reikia imtis 
priemonių“, – teigia jis. O kaip 
Giraitės miške, taip pat ir Trako, 
kur žirgams jodinėti skirtais ta-
kais lekia keturratininkai? Keista, 
kad nelaimė dar neįvyko... Iš ke-
lio vingio išnyra keturratininkai 
tiesiai prieš žirgais jodinėjančius 
raitelius. Direktorius sakosi, jog 
būtinai artimiausiu laiku tai pa-
tikrins. 

Atvykstantieji iš toliau keturra-

tininkai paprastai savo transporto 
priemones atsiveža, tad jų „ba-
zavimosi“ vietą surasti nesunku. 
Sunkiau su tais, kurie atlekia pa-
tys ir nežino, kur energiją išlieti. 
Anot direktoriaus, jei jau kuris 
jaučiasi „kietas“ keturratininkas, 
savo „kietumą“ gali pademons-
truoti varžybose, o ne niokoda-
mas gražiausius Dzūkijos gamtos 
kampelius.

Kaimo žmonės pasakoja, kad 
Agarinių ir Giraitės kaimų bei 
miško keliais vakarais prasideda 
„veiksmas“: siautėja ratuoti ke-
turratininkai, netyla šūviai... 

Važiavimo keturračiais taisy-
kles reglamentuoja Kelių eismo 
taisyklės – keturračiais galima 
važiuoti tais pačiais keliais, kaip 
ir kitoms motorinėms transporto 
priemonėms. Tai reiškia – drau-
džiama važinėti bekele ir natūra-
lia miško paklote.•

Dineta Babarskienė
Saugomose teritorijose, 
miškuose ir ūkininkų pa-
sėliuose besilinksminantys 
keturračių vairuotojai – vis 
aktualesnė problema. O 
kokia gi situacija šiandien 
Lazdijų rajone, kurį itin 
pamilę keturratininkai iš 
visos Lietuvos? Šio krašto 
gražiausius kampelius itin 
mėgsta aplankyti marijam-
poliečiai keturratininkai, į 
sodybas atvykstantys ilsėtis 
kauniečiai, kurie, anot vieti-
nių žmonių, „pasiorgani-
zuoja“ ir vis pralekia mišku. 
Lyg tyčia, lyg ne jie įlekia 
ir į kraštovaizdžio drausti-
nius, pralekia pažintiniais 
takais, kitomis saugomomis 
teritorijomis, kai kurie 
keturračių vairuotojai į 
įspėjimus nekreipia jokio 
dėmesio: niokoja miško pa-
klotę, draustinių šlaitus. 

girDi tik keturračių gauSmą
Veisiejų regioninio parko di-
rekcijos direktoriaus funkcijas 
vykdanti vyr. specialistė Irma 
Maciulevičienė tikina, jog kie-
kvienais metais pavasarį ir vasa-
rą „išlenda“ ši problema. „Ir ne 
tik keturračiais, bet ir sportiniais 
motociklais važinėjamasi ne visai 
atsakingai“, – sako ji. Veisiejų 
krašte sulaukia keturratininkų iš 
Marijampolės, Kauno. „Su vie-
tiniais pasikalbame, jie supranta, 
įsiklauso į mūsų prašymus, o štai 
iš didžiųjų miestų atvykstantys 
čia poilsiauti ir nutarę pasivažinė-
ti keturratininkai ne visada elgiasi 
su mūsų visų turtu – gamta – taip, 
kaip derėtų“, – tikina I. Maciu-
levičienė pridurdama, kad būna 
mėgėjų pasivažinėti ir pirmą, ir 
antrą valandą nakties. Liaudies 
išmintis byloja, nepagautas – ne 
vagis. „Taip ir su keturratinin-
kais“, – tarsteli ji. Anot I. Ma-
ciulevičienės, būna, kad ir per 
paplūdimius „prasineša“. „Tu-
rime ženklus, juos klijuojame, 
įspėjame, ko negalima daryti, bet 
ne visada tai pagelbėja“, – teigia 
specialistė. Keturratininkus miške 

sunku kontroliuoti. „Dažniausiai 
girdime tik keturračių gausmą, 
o jų pačių nei pagausi, nei pa-
sivysi“, – sako ji. Ir kada tinka-
miausias laikas važinėtis, jie gerai 
žino. „Jie labai gerai žino, kada 
mes baigiame darbą“, – tikina 
specialistė. 

kol kaS banDyS DrauSminti 
ženklaiS
Veisiejų regioninio parko padali-
nio vyriausiasis miškininkas Ri-
mas Tumosa sako, kad Lazdijų 
rajone didelių bėdų kol kas nėra. 
„Matyti, kad jau važinėja, ypač 
tai žymu kvartalinėse linijose. Po 
savaitgalio sugrįžę pastebime, bet 
didesnių bėdų kol kas neturime“, 
– sako miškininkas. Anot jo, daug 
keturratininkų Lazdijų rajone kol 
kas nesimatė, mat orai nekokie, 
gal karantinas, tad privengė. 
„Esame pasiruošę, turime apie 
50 ženklų, sudėsime, kad žinotų, 
kas jų laukia, jei noras kiltų nede-
ramai elgtis“, – sako jis. 

problema neišSpręSta 
viSoje lietuvoje, ne tik 
lazDijų rajone
Orams atšilus, pramogautojai su 
keturračiais išsiruošia į gamtą. 
Neatsakingai važinėjančių daž-
nai negąsdina nei įspėjimai, nei 
baudos. Druskininkų aplinkos 
apsaugos inspekcijos viršininkas 
Evaldas Brusokas sakėsi girdėjęs 
ūkininkų nusiskundimus, kad per 
pasėlius keturračiais važinėja, va-
žinėdami nekultūringai pridaro 
žalos ir gamtai. „Ši problema eg-
zistuoja visoje Lietuvoje – ji nėra 
išspręsta“, – sakė pašnekovas.

kaD „kieti“, lai įroDo 
varžyboSe
Nekultūringi, neatsakingi ketur-
ratininkų pasivažinėjimo atvejai 
kuria neigiamą visuomenės nu-
sistatymą visų keturratininkų at-
žvilgiu. „Keturračių klubai, kiek 
pasišnekame, yra suinteresuoti, 
kad žala gamtai nebūtų daroma, 
patys įspėja žmones, kurie nesi-
laiko taisyklių. Tačiau atsiranda 
ekstremalų, kuriems legalių tra-
sų, varžybų ir karjerų neužtenka, 

ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Neretai vis dar yra kalbama, 
kad Lietuvoje egzistuoja didieji 
miestai ir provincija. Iš vienos 
pusės šis teiginys gal ir turi kiek 
tiesos, bet iš kitos pusės, ko gero, 
ne. Lietuva yra maža valstybė 
savo plotu, be to, nuo šiaurinio 
iki pietinio bei nuo vakarinio iki 
rytinio taškų atstumas nesiekia 

nei keturių šimtų kilometrų. Šiuo 
metu itin didelis skaičius mūsų ša-
lies gyventojų turi automobilius, 
o nereta šeima net ne po vieną. 
Su geru automobiliu važiuojant 
gerais keliais atstumai dar labiau 
sutrumpėja laiko atžvilgiu. Ką ten 
automobiliais, jeigu autobusu iš 
mūsų rajono kelionė į Vilnių te-
trunka kelias valandas, o į Kauną 
– dar trumpiau.

Nors gyvenant provincijoje 
kultūrinis gyvenimas nėra skur-
dus, bet kultūrinių renginių po-
būdis joje ir didžiuosiuose mies-
tuose skiriasi. Bene labiausiai 
gyvenant mūsų rajone trūksta 
bent vieno ar dviejų kino tea-
trų. Žinoma,  savo laiku pradėti 
rodyti nauji kino filmai Lazdijų 
kultūros centre ir Veisiejų kultū-
ros namuose sulaukė nemenko 
populiarumo. Nors filmus gali-

ma pasižiūrėti kompiuteryje, bet 
kino teatro magija vis dar vilioja 
žiūrovus. Be to, į Lazdijus ir Vei-
siejus dažniausiai atvežamos lie-
tuviškos kino komedijos, kurios 
nėra paties aukščiausio meninio 
lygio. Gerai  būtų pasižiūrėti ir 
naujausius užsienio autorių kino 
filmus. Nors dabar rodomi tie 
keli filmai per mėnesį Lazdi-
juose ir Veisiejuose yra gerokai 
per mažai naujo kino ištroškusiai 
auditorijai, bet tai tikrai geriau 
negu nieko. 

Žinoma, nuvažiuoti pasižiūrė-
ti kino filmų iš mūsų rajono su 
nuosavu automobiliu galima į 
arčiausiai esančius kino teatrus 
Alytuje ir Marijampolėje, bet jei-
gu bent vienas kino teatras būtų 
mūsų rajone, galima garantuoti, 
kad atsirastų ir žiūrovų. 

Įrodymas, kad geras ir dėmesio 

vertas renginys pritraukia daug 
žiūrovų iš provincijos ir net kon-
krečiai iš mūsų rajono, yra Kauno 
„Žalgirio“ rungtynės Eurolygoje, 
kurios vyksta „Žalgirio“ areno-
je. Į Kauną pasižiūrėti „Žalgirio“ 
rungtynių Eurolygoje vyksta ne-
mažai žmonių iš mūsų rajono. Se-
zono metu vis tenka girdėti, kad 
beveik kiekvieną savaitę kas nors 
važiuoja pasižiūrėti varžybų.

Ko dar tikrai trūksta mūsų ra-
jone – tai aukščiausio lygio tea-
trų spektaklių ir muzikos grupių 
pasirodymų. Bet šią problemą 
vėlgi galima išspręsti kompa-
nijai draugų susimetus krūvelę 
eurų, kad būtų pigesnė kelionė, 
o bilietus juk galima įsigyti per-
kant internetu. Jau nereikia kaip 
sovietmečiu prašyti pažįstamo 
kur nors Vilniuje, kad nupirktų 
bilietus į vieną ar kitą spektaklį. 

Būna netgi paradoksalių situ-
acijų, kai tūlas vilnietis rečiau 
apsilanko kultūriniuose ir spor-
to renginiuose savo mieste nei 
aktyvus provincialas su grupe 
bičiulių vis aplankantis šiuos 
renginius sostinėje. Tuomet rei-
kėtų užduoti klausimą, kas šiuo 
atveju yra tikras provincialas? 
Juk pinigus galima uždirbti gy-
venant provincijoje, o laisvalai-
kį turiningai leisti didžiuosiuose 
miestuose.

Ką jau kalbėti apie Lietuvoje 
vykstančius kultūrinius rengi-
nius, jeigu šiais laikais lietuviai 
vyksta į kitas pasaulio ar Eu-
ropos šalis norėdami pamatyti 
žymiausias pasaulio muzikos 
grupes. Net ir didžiausi atstumai 
netampa kliūtimis, kai tolimi 
miestai pasiekiami įvairiomis 
avialinijomis.•
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eteriS

Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas

KNYGYNĖLIS, 
tel. 8 646 71 901, 
knygynelis@dzukuzinios.lt

Nauji „Tele2“ pasiūlymai: neriboti duomenys, 
internetas namams ir nuolaidos telefonams

Vasarą norisi savęs neriboti ir 
naudotis internetu tiek, kiek rei-
kia, ten, kur tik bebūtum. Neri-
botą mobilųjį internetą, „Laisvą 
internetą“ ir „iPhone“ išmaniuo-
sius šiuo metu galima įsigyti itin 
patraukliomis kainomis. Pasiū-
lymais jau dabar galima pasinau-
doti operatoriaus salonuose ir 
internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt. 

neriboti mobilūS DuomenyS parai
Vasaros sezono metu gyvename akty-
viau nei įprastai – plaukiame baidarėmis, 
einame į žygius ar leidžiame laiką prie 
ežero. Tokiomis aktyviomis dienomis gali 
prireikti ir daugiau mobilaus interneto 
duomenų. 

Gera naujiena – šiuo metu neribotus 
gigabaitus duomenų parai galima užsisa-
kyti vos už 3 Eur. Papildomus duomenis 
užsakyti labai paprasta – prisijunkite prie 
mobilaus tinklo, eikite į www.narsyk.
tele2.lt arba į „Tele2” savitarną ir užsi-
sakykite vienkartinį neribotų GB parai 
paketą vos per kelias sekundes. 

Neriboti duomenys parai įsigalios iškart 
juos užsakius. Be to, iš suteiktų duomenų 
1.42 GB galios ir ES šalyse.

„tele2 laiSvaS internetaS“ veikia 
ten, kur eSate jūS
Tiems, kurie ieško kokybiško interne-
to namams, sodybai ar kelionei, reko-
menduojame išbandyti „Tele2 Laisvo 
interneto” paslaugą. Ji ypatinga tuo, kad 
ja naudotis labai paprasta, o įdiegimui 
nereikia jokių kabelių ar meistrų. 

„Laisvas internetas“ nėra pririštas prie 
gyvenamosios vietos adreso ir veikia bet 
kuriuose namuose – ten, kur tik gali-
te rasti rozetę. Paslauga veikia net 99 
proc. Lietuvos teritorijos, tad interne-
to modemą galite pasiimti su savimi ir 
prie jo prijungti daug skirtingų išmaniųjų 
įrenginių.  

„Tele2 Laisvą internetą“ su 12 ar 24 
mėn. sutartimi galima užsisakyti vos 
nuo 4,90 Eur/mėn. Siūloma rinktis iš 
25 GB,  50 GB, 100 GB, 200 GB ir 

neribotų gigabaitų duomenų planų pa-
gal poreikį. Taip pat šiuo metu taikoma 
speciali akcija – įsigijus bet kurį „Laisvo 
interneto“ planą, pirmą mėnesį duome-
nys bus neriboti. 

„Tele2 Laisvo interneto“ pasiūlymas 
dar geresnėmis sąlygomis galioja „Te-
le2“ klientams, turintiems 1 ir daugiau 
pokalbių planų vieno vartotojo vardu, 
o nuolaidos dydis priklauso nuo turimų 
numerių skaičiaus. Pasiūlymas galioja 
pasirašant 24 mėn. sutartį kartu su įranga 
(modemu, kompiuteriu arba planšete).

DiDySiS „iphone“ telefonų 
išparDavimaS
Jei seniai svajojate įsigyti „iPhone“ iš-
manųjį telefoną – dabar puikus metas tai 
padaryti. Šiuo metu įvairiems „Apple“ 
telefonų modeliams taikomos ypatingos 
nuolaidos.  

Didžiausia nuolaida taikoma praban-
gaus dizaino, 64 GB atminties „iPhone 
XS“ modeliui, kuris išsiskiria ryškiu ir 
dideliu 5,8 colių „Super Retina“ ekra-
nu, dviguba aukštos kokybės kamera ir 
pažangiu „A12 Bionic“ lustu. Išmanusis 
pagamintas iš tvirto nerūdijančio plieno 
korpuso, atsparus vandeniui bei dulkėms. 
Taip pat čia veikia ir „Face ID“ veido 
atpažinimo technologija.

Sutaupyti galite ir įsigydami populia-
rųjį „iPhone 7” modelį su 32 GB vidine 
atmintimi. Šis išmanusis vertinamas dėl 
savo funkcionalumo, patvarios baterijos 
ir stilingo, elegantiško dizaino. Telefonas 
pasižymi ir ypač daug šviesos pralei-
džiančia 12 MP kamera, kuri padės daryti 
ryškias ir detalias nuotraukas.

Be šių modelių, nuolaidos taikomos 
ir „iPhone XR“, „iPhone 8”, „iPhone 
8 Plus” ir kitų gamintojų išmaniesiems 
telefonams.

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

Telefonams papildomai taikomas vien-
kartinis laikmenos mokestis. Akcijos lai-
kas bei įrenginių kiekis – riboti.•

ketvirtaDieniS, birželio 18 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas 
17.18. Delčia. Vardadieniai: Marcelinas, Morkus, Ginbutas, Vaiva, Arnulfas, Marina.
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blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

Reksas“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Pasaulio puodai. 
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Loto“.
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Orai.
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 16.30 Šoka Lietuva.
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 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos policija“.
 0.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Aviakonstruktorius 
Antanas Gustaitis“.

 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. 
Aviakonstruktorius 
Antanas Gustaitis“.

 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 „Gran Torino“.
 0.50 „Rivjera“.
 1.45 „Smogiamoji  

jėga“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 Alchemija XVI. 

Mada yra menas. 
 5.15 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“.
 8.25 „Viešbutis“.
 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 „Viešbutis“.
 20.30 „Prakeikti II“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Už priešo linijos 

2“.
 0.00 „Skubi pagalba“.
 1.00 „X mutantai“.
 1.50 „Rouzvudas“.
 2.40 „Rezidentas“.
 3.30 „Skubi pagalba“.
 4.20 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 4.45 „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 „Sunku nužudyti“.
 22.55 „Juodasis lietus“.
 1.15 „Kobra 11“.
 2.05 „Iš visų jėgų“.
 2.55 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 

 7.30 Alfa taškas. 
 8.00 „Mentų karai. 

Odesa“.
 9.00 „Gluchariovas“.
 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.
 23.30 Oponentai. 
 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.
 6.02 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“. 

 7.00 Literatūros 
pėdsekys. Vytautas 
Mačernis. 

 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 emigra-
cijos istorija. Vartai 
užsiveria“.

 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 „Kino istorija. 

Devintasis dešim-
tmetis“.

 20.25 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Vasara, 1993-ieji“.
 23.05 Koncertas 

„Dainuoju su meile. 
Ona Kolobovaitė“. 

 0.10 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Euromaxx. 
 1.20 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“. 

 2.20 Tarp dalių (ne)
plojama. 

 2.45 Literatūros 
pėdsekys. Vytautas 
Mačernis. 

 3.15 Duokim garo! 
 4.40 Nacionalinis turtas. 

Operos solistė 
Sigutė Stonytė.

 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. Auksas“.

 22.55 „Garbės  
reikalas“.

 0.55 „Rožių karas“.
 2.35 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtis Orleane“.

 4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.00 „Naujokė“.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.05 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.05 „Kaimiečiai Bever-

lyje“.
 22.55 „Havajai 5.0“.
 1.00 „Tironas“.
 1.55 „Svieto  

lygintojai“.
 2.45 „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 „Juros periodo 

parkas 3“.
 23.50 „Everestas“.
 1.45 Šoka Lietuva.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Visi kalba. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Šventadienio 

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

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

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Varom!“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis  

miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Pasaulių karas“.
 23.20 „Labas, mes 

Mileriai“.
 1.30 „Gran Torino“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 „Rosenheimo 

policija“.

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

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Viešbutis“.

 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 „Rio 2“.
 21.20 „Bėgantis labi-

rintu“.
 23.45 „Auklė nakčiai“.
 1.20 „Už priešo linijos 

2“.
 3.05 „Baudžiamasis 

būrys“.
 4.50 „X mutantai“.
 5.40 „Paskutinis iš vyrų“.

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 „Absoliutus blogis. 

Atpildas“.
 23.20 „Sunku nužudyti“.
 1.15 „Kobra 11“.
 2.05 „Iš visų jėgų“.
 2.55 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

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

Odesa“.
 9.00 „Gluchariovas“.
 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 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 „Pone prezidente“.
 2.40 „Mentų karai. 

Odesa“.
 3.25 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 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 Gyvos dainos 

festivalis „Aš toks 
vienas“. 

 7.05 Mokslo sriuba. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Alvinas ir patrakė-

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

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 2 Eilė: teatro 

žmonės. Skaidrė 
Siparienė. 

 13.05 Legendos. Operos 
solistė Irena 
Jasiūnaitė. 

 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.50 „Kino istorija. 

Devintasis dešim-
tmetis“.

 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“.
 18.50 Daiktų istorijos. 
 19.35 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Išpuolis 

Berlyne“.
 22.30 Grupės „Pe-

lenai“ jubiliejinis 
koncertas „Ugnies 

paliesti. 20 metų 
kartu“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „Whitney. „Ar galiu 

būti savimi?“.
 2.20 „Vasara, 1993-ieji“.
 3.55 Mano tėviškė. 

Antanas Juška ir 
Kazimieras Būga. 

 4.10 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 4.40 Nacionalinis 
turtas. Menininkas 
Mikalojus Povilas 
Vilutis.

 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 4“.

 23.00 „Sicilijos mafija“.
 0.45 „Rožių karas“.
 2.25 „Į šiaurę per 

šiaurės vakarus. 
Auksas“.

 3.55 „Tėvas  
Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Skilusios kaukolės 

iššūkis.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras“.
 17.55 „Virtuvė“.
 19.05 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Kapitonas 

Amerika. Pirmasis 
keršytojas“.

 0.25 „Megė“.
 2.10 „Ričardas Liūta-

širdis. Maištas“.
 3.55 „Greislendas“.

„Bėgantis labirintu“, 21.20, TV3

šeštaDieniS, birželio 20 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas 
17.18. Jaunatis. Vardadieniai: Florentina, Silverijus, Žadvainas, Žintautė, Nandas.

Šeštadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Euromaxx. 
 6.35 Pasaulio puodai. 
 7.30 Šoka Lietuva.
 7.40 „Slimų šeimynėlė“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Keisčiausi 
pasaulyje 3. 
Neįprasti valgiai“.

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
4“.

 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 „Tik 40“.
 0.40 „Juros periodo 

parkas 3“.
 2.10 „Išpuolis Berlyne“.
 3.40 Pasaulio dokumen-

tika. „Keisčiausi 
pasaulyje 3. 
Neįprasti valgiai“.

 4.25 Šoka Lietuva.
 4.40 „Slimų šeimynėlė“.

LNK
 6.55 „Tomas ir Džeris“.
 7.25 „Saugokis meš-

kinų“.
 7.50 „Ogis ir tarakonai“.
 8.10 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.00 „Nuotykių metas“.
 9.25 „Bunikula“.
 9.50 „Madagaskaras 2“.
 11.30 „Turtuolis Ričis“.
 13.25 „Paskutinė mimzė“.
 15.15 „Mes – viena 

komanda“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Haris Poteris ir 

Azkabano kalinys“.
 22.15 „Mano kaimynė – 

pornožvaigždė“.
 0.25 „Terminatorius“.
 2.20 „Pasaulių karas“.

TV3
 6.05 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 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 „Įpėdiniai 2“.
 13.20 „Geri metai“.
 15.40 „Havajai 5.0“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 Eurojackpot.
 19.30 „Ilgai ir laimingai. 

Pelenės istorija“.
 22.00 „Žaklina“.
 23.55 „Kruvini pinigai“.
 2.00 „Karo kiaulės“.
 3.30 „Auklė nakčiai“.
 4.55 „Havajai 5.0“.
 5.40 „Paskutinis iš vyrų“.

BTV
 6.00 „Varom!“.
 6.30 „Geriausi šuns 

draugai“.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Juodasis sąrašas“.
 8.25 „Pričiupom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
 10.30 „Afrika. Mirtinai 

pavojingi“.
 11.30 „Pričiupom!“.
 12.00 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.
 13.00 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
 14.00 „Pragaro virtuvė“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 18.20 „Kas žudikas?“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Juodasis sąrašas“.
 21.30 „Išdavikas“.
 23.30 „Nakties sargyba“.
 1.25 „Absoliutus blogis. 

Atpildas“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Felicija 
Bortkevičienė“.

 7.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“.

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

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

Pokalbiai. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Pinigų karta. 
 17.00 Gyvenimas.
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje“.

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Gluchariovas“.

 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.35 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 4.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 4.40 Gyvenimas. 
 5.20 Pinigų karta. 
 5.40 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“.

 6.00 „Gluchariovas“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Auksinis protas. 
 8.40 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 8.45 Klausimėlis. 
 9.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Kauno laiptai ir 
keltuvai“.

 9.30 Etnos. Šaltiniai.
 10.00 Čia – kinas. 
 10.30 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 11.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 Į sveikatą! 
 13.30 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 14.00 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 16.05 Pasaulio puodai. 
 17.00 Klauskite daktaro. 
 17.55 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 18.00 Stambiu planu. 

Juozas Budraitis. 
 18.55 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Jurgis Šaulys“.

 19.45 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Raitelis iš Aukš-

tųjų lygumų“.
 22.45 Subtilu-Z. Albumo 

„Play Life“ prista-
tymo koncertas.

 23.55 „Solo virš Atlanto“.
 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.50 „Everestas“.
 2.45 Stop juosta. 
 3.15 Klausimėlis.
 3.30 Etnos. Šaltiniai. 

 3.55 Į sveikatą! 
 4.20 Kelias. 
 4.50 Auksinis protas. 

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 „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. 
Didmiesčio žvėrys“.

 22.55 „Anakonda 2. Kru-
vinosios orchidėjos 
beieškant“.

 0.50 „Sicilijos mafija“.
 2.20 „Vyriausias tyrėjas 

Vistingas 4“.

TV6
 6.25 Candy Crush.
 7.25 „Jukono auksas“.
 8.20 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 Žydrosios planetos 
stebuklai.

 12.00 Candy Crush.
 13.00 „Didieji senovės 

statiniai“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Jukono auksas“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 19.00 Lietuvos  
talentai.

 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Kietas riešutėlis. 

Kerštas su kaupu“.
 0.30 „Kaimiečiai Bever-

lyje“.
 2.10 „Kapitonas 

Amerika. Pirmasis 
keršytojas“.

„Mano kaimynė – pornožvaigždė“,  22.15, 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.
 16.45 „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 

3“.
 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
 6.30 „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 „Išvadavimas“.
 0.40 „Rivjera“.
 1.30 „Džekas Ryčeris. 

Nesidairyk atgal“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

 4.55 „Rosenheimo 
policija“.

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

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

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

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

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Viešbutis“.
 20.30 „Prakeikti II“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Pavojingasis 

Bankokas“.
 0.00 „Skubi pagalba“.
 1.00 „X mutantai“.
 1.50 „Rouzvudas“.
 2.40 „Rezidentas“.
 3.30 „Skubi pagalba“.
 4.20 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 4.45 „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 „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 „Nepalaužiama 

drąsa“.
 23.25 „Jūrų pėstininkai“.
 1.05 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
 2.05 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VII“.
 3.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.45 „Kobra 11“.

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

Kijevas. Kobros 
bučinys“.

 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. Kobros 
bučinys“.

 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 „Dainuok, Dzūkija“.
 19.30 „Dzūkiška pynė“. 
 20.00 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 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“.
 1.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai.
 2.20 Kaimo akademija. 
 2.40 „Mentų karai: 

Kijevas. Kobros 
bučinys“.

 3.25 „24/7“. 
 4.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 4.55 Alfa taškas. 
 5.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Savaitė. 
 7.00 Etnos. Šaltiniai. 
 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. 
 15.40 Prisiminkime. 

Dainuoja Nijolė 
Ščiukaitė.

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

liai burundukai“.
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.

 16.40 „Atėnė“.
 17.10 „Dvynukės“.
 18.00 „Dauntono abatija“.
 18.50 Daiktų istorijos. 
 19.40 Premjera. „Siel-

varto jūra, vilties 
jūra“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Mo-

čiute, Guten Tag!“.
 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 „Pelėdų kalnas“. 
 04.40 Prisiminkime. 

Dainuoja Nijolė 
Ščiukaitė.

 4.50 Prisikėlimo liudy-
tojai. 

 5.05 Pasaulio Lietuva. 

TV1
 6.10 „Tabatos salonas“.
 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 „Vyriški reikalai“.
 23.05 „Garbės reikalas“.
 0.55 „Rožių karas“.
 2.35 „Vis dar Elis“.
 4.10 „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 „Skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 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 „Maksimali 

bausmė“.
 23.05 „Kapų ieškotojai“.
 1.00 „Potvynis“.
 2.45 „Svieto lygintojai“.

„Nepalaužiama drąsa“,  21.00, BTV

SekmaDieniS, birželio 21 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas 
17.19. Jaunatis. Vardadieniai: Aloyzas, Galminas, Vasarė, Alicija.

 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. Apie žvejį 
ir jo pačią“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Europos tyrai. 
Alpės“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Gyvūnų 
dinastijos“.

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.35 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 17.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Super Džonio 

prisikėlimas“.
 23.10 „Pelėdų kalnas“.
 1.20 „Raitelis iš Aukš-

tųjų lygumų“.
 3.00 Etnos. Šaltiniai. 
 3.25 Šventadienio 

mintys. 
 3.50 „Tik 40“.

LNK
 6.55 „Tomas ir Džeris“.
 7.25 „Saugokis meš-

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

triukšmingi“.
 8.40 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.05 „Nuotykių metas“.
 9.30 „Tinginių miestelis“.
 10.00 „Beždžionių kara-

lius. Perkrauta“.
 11.35 „Margi, pirmyn!“.
 13.35 „Superšuo“.
 15.15 „Gamtos jėgos“.
 17.30 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Piko valanda 3“.
 21.20 „Džekas Ryčeris. 

Nesidairyk atgal“.
 23.45 „Laukinės aistros. 

Karšta ketveriukė“.
 1.30 „Mano kaimynė – 

pornožvaigždė“.

TV3
 6.05 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 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 „Daktaras Dolitlis 

4. Prezidento šuo“.
 13.45 „16 norų“.
 15.40 „Jausmų vande-

nynas“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Burtininko 

mokinys“.
 21.45 „Išpirka – mili-

jardas“.
 23.55 „Priemiesčio 

nakviša“.
 1.35 „Bėgantis labi-

rintu“.
 3.35 „Patrulių zona“.
 5.15 „Paskutinis iš vyrų“.

BTV
 6.30 „Ultimate Stron-

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

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

gman“ pasaulio 
komandinis galiūnų 
čempionatas. No-
tingamas, Jungtinė 
Karalystė. 

 10.00 „Geriausi šuns 
draugai“.

 10.30 „Afrika. Mirtinai 
pavojingi“.

 11.30 „Pričiupom!“.
 12.00 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.
 13.00 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
 14.00 „Pragaro virtuvė“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.05 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 18.20 „Kas žudikas?“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Juodasis sąrašas“.
 21.30 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
 22.45 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VII“.
 23.50 „Išdavikas“.
 1.45 „Nakties sargyba“.

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

galis. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 10.00 Šiandien  

kimba. 
 11.00 „Šarūnas Marčiu-

lionis. Ne toks kaip 
kiti“.

 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 še-
šėlyje. Archeologė 
Marija Gimbu-
tienė“.

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Oponentai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Šarūnas Marčiu-

lionis. Ne toks kaip 
kiti“.

 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 Grupės „Pe-

lenai“ jubiliejinis 
koncertas „Ugnies 
paliesti. 20 metų 
kartu“. 

 7.30 Krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros 

pėdsekys. Nijolė 
Miliauskaitė. 

 11.00 Stop juosta. Alaus 
pramonė.

 11.30 Nacionalinis turtas. 
Režisierius Arūnas 
Matelis.

 11.55 Nacionalinis turtas. 
Rašytojas Sigitas 
Parulskis.

 12.20 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 12.30 Šv. Mišios iš Kai-
šiadorių Kristaus 
Atsimainymo 
katedros. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.05 Mokslo sriuba. 
 14.30 Euromaxx. 
 15.00 Premjera. 2 Eilė: 

teatro žmonės. 
Grasiela Kriaučiū-
naitė. 

 15.30 Premjera. „Erdvės 
menas. Išskirtinis 
ir prabangus 
gyvenimas svajonių 
namuose“.

 16.00 Muzikos talentų 
lyga 2018. 

 17.30 Veranda.
 17.55 Kultūringai su 

Nomeda. 

 18.50 Legendos. Šiandien 
ir visados. Poetas 
Justinas Marcinke-
vičius.

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

saulio čempionato 
rungtynės. 2018 
m. Aštuntfinalis. 
Belgija–Japonija.

 22.50 Šv. Kristoforo 
kamerinio orkestro 
25-asis gimta-
dienis!

 0.20 „Arkliavagio 
duktė“.

 1.35 „Super Džonio 
prisikėlimas“.

 3.15 Kultūringai su 
Nomeda. 

 4.05 Šventadienio 
mintys. 

 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.20 „Akloji“.
 7.50 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.50 „Tėvas Motiejus“.
 11.10 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 11.40 „Populiariausi 
užkandžiai“.

 12.10 „Kai norisi 
žalumos“.

 13.00 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vis dar Elis“.
 23.05 „Pagirių žaidynės“.
 0.45 „Anakonda 2. Kru-

vinosios orchidėjos 
beieškant“.

 2.25 „Nusikaltimo 
vieta – Berlynas. 
Didmiesčio žvėrys“.

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

saulio vairuotojai.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Didieji senovės 
statiniai“.

 12.00 Candy Crush.
 13.00 „Didieji senovės 

statiniai“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Jukono auksas“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 19.00 Lietuvos  
talentai.

 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Potvynis“.
 0.05 „Kietas riešutėlis. 

Kerštas su kaupu“.
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antraDieniS, birželio 23 d. Saulė teka 4.42, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas 
17.18. Jaunatis. Vardadieniai: Agripina, Arvydas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rūtilė, Ligitas.

antradienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

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

nalinė policija“. 
 10.35 „Komisaras 

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

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.45 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Vakaras su Edita. 
 20.25 Loterija „Keno 

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

Joninės Nidoje. 
 23.35 „Mirtinų paslapčių 

namai“.  
 1.00 „Persekiotojų 

klubas“.  
 2.25 „Undinėlė“.
 4.00 Kas ir kodėl? 
 4.30 „Lemtingos 

vestuvės“.  

LNK
 6.30 „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 „Lietuviški svinge-

riai“.
 0.25 „Rivjera“.
 1.20 „Išvadavimas“.
 3.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.35 „Rosenheimo 

policija“.

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

skuba į pagalbą“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Viešbutis“.
 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 „Viešbutis“.
 20.30 „Prakeikti II“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Kung Fu Joga“.
 0.05 „Tobuli aferistai“.
 1.50 „Kalnų rykliai“.
 3.15 „Išpirka – mili-

jardas“.
 5.10 „X mutantai“.

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. 

Teisingumas“.
 22.55 „Nepalaužiama 

drąsa“.
 1.10 „Kobra 11“.
 2.00 „Iš visų jėgų“.
 2.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

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

Kijevas. Kobros 
bučinys“.

 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: 

Kijevas. Sidabrinis 
durklas“.

 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 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 19.00 „Laisvės keliu“. 
 19.30 „Dainuok,Dzūkija“.
 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: 

Kijevas. Sidabrinis 
durklas“.

 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. Kino 

žurnalas.
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 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 „Sielvarto jūra, 

vilties jūra“.
 15.40 Kultūra. Baleto 

šokėja, pedagogė 
Aliodija Ruzgaitė. 

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

liai burundukai“.
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 „Atėnė“.
 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 Premjera. „Pasako-

jimai iš Japonijos“.
 18.00 „Dauntono abatija“.
 18.50 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Vytauto Didžiojo 
muziejus ir Vie-
nybės aikštė“.

 19.15 Klausimėlis. 
 19.30 Nijolės Ščiukaitės 

80-mečiui. Nijolė 

Ščiukaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija“.
 22.40 Koncertas „Folk-

šokas“.
 0.45 DW naujienos rusų 

kalba.
 1.00 Dabar pasaulyje. 
 1.25 Akacijų alėja 2018. 
 2.40 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Jurgis Šaulys“.

 3.25 Duokim garo! 
Joninės Nidoje. 

TV1
 6.10 „Tabatos salonas“.
 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. 
Mirtys Overnėje“.

 23.00 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.45 „Rožių karas“.
 2.25 „Vyriški  

reikalai“.
 4.00 „Tėvas  

Motiejus“.

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

saulio vairuotojai.
 9.00 „Naujokė“.
 9.30 „Virtuvė“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.05 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.00 „Profas“.
 22.55 „Havajai 5.0“.
 0.50 „Tironas“.
 1.55 „Svieto lygintojai“.
 2.50 „Greislendas“.

„Kung Fu Joga“,  22.00, TV3

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

trečiadienis 
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Šoka Lietuva.
 6.20 Beatos virtuvė. 
 7.15 „Stormas. Ugnies 

laiškai“.  
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.00 Iškilmingas naujojo 

Kauno arkivyskupo 
Kęstučio Kėvalo 
ingresas. 

 13.00 Premjera. „Judi 
Dench nuotykiai 
Borneo saloje“.  

 14.35 Loterija „Keno 
Loto“.

 14.40 Euromaxx.
 15.15 Muzikinis  

intarpas.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimai Jonams 

ir Janinoms.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Stilius. 
 19.30 Pasaulio  

puodai. 
 20.25 Loterija „Keno 

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

„Palanga 2019“. 
 23.05 „Kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos policija 

3“.  
 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 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Kostiumuotieji“.
 4.45 Veranda. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.40 „Vėžliuko Semio 

nuotykiai 2“.
 8.20 „Tintino nuotykiai. 

Vienaragio 
paslaptis“.

 10.20 „Dagas iš akmens 
amžiaus“.

 12.00 „Krokodilas 
Dandis“.

 14.05 „Krokodilas Dandis 
2“.

 16.20 „Didžiosios 
motušės namai. 
Obuolys nuo 
obels“.

 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Šiurpuliukai“.
 21.35 „Heraklis“.
 23.30 „Taisyklės nega-

lioja“.
 1.50 „Lietuviški svinge-

riai“.

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 „Rio 2“.
 9.50 „Didžioji kelionė“.
 11.30 „Meškiukas 

Padingtonas 2“.
 13.35 „Nuotykių ieško-

tojas. Midos skry-
nelės prakeiksmas“.

 15.35 „Narnijos kronikos. 
liūtas, burtininkė ir 
drabužių spinta“.

 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Laiko vingis.
 21.45 „Poilsiautojai. 

Pavydo žaidynės“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Poilsiautojai. 

Pavydo žaidynės“.
 0.00 „Skubi pagalba“.
 1.00 „Kobra 11“.
 1.50 „Rezidentas“.
 2.40 „Vieniši tėvai“.
 3.30 „Skubi pagalba“.
 4.20 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 4.45 „Paskutinis iš vyrų“.
 5.30 „Kobra 11“.

BTV
 6.55 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.
 8.55 „Afrika. Mirtinai 

pavojingi“.
 10.55 „Metų laikai“.
 12.50 36-asis Pasaulinis 

rytojaus cirkas.
 14.40 „Šokis svajonės 

ritmu“.
 16.35 „Mis Slaptoji 

agentė“.
 18.50 „Tango ir Kešas“.
 21.00 „Terminatorius. 

Išsigelbėjimas“.
 23.15 „Keršto valanda. 

Teisingumas“.
 1.05 „Metų laikai“.
 2.35 „Iš visų jėgų“.

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

Kijevas. Sidabrinis 
durklas“.

 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 Grupė „Rondo“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Alfa taškas.
 16.58 Orai.
 17.00 Grupė „Išjunk 

šviesą“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Alfa taškas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.

 21.30 „Dvigubas gyve-
nimas“.

 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Dvigubas gyve-

nimas“.
 2.20 „Pone prezidente“.
 2.40 Grupė „Rondo“. 
 3.25 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.10 Grupė „Išjunk 

šviesą“.
 4.55 Alfa taškas. 
 5.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Akacijų alėja 2018. 
 7.20 Rasa kupolinė. 

Joninių šventė 
Kernavėje. 

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

liai burundukai“.
 7.55 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Klausimėlis. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.00 Muzikinė komedija 

„Ar Amerika 
pirtyje?!“.

 12.40 „Strazdanota 
vasara“.

 13.45 Premjera. „Broliai 
Kybartai“.

 14.20 Nijolės Ščiukaitės 
80-mečiui. Nijolė 
Ščiukaitė. 

 15.20 „Erdvės menas. 
Išskirtinis ir pra-
bangus gyvenimas 
svajonių namuose“.

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

liai burundukai“.
 16.15 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 „Atėnė“.
 17.10 „Dvynukės“.
 18.00 „Dauntono abatija“.
 18.50 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Kauno meno 
mokykla“.

 19.20 Premjera. „Narsutis 
Dumbauskas. 
Dviračių sporto 
profesorius“.

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

skrydžiui“.
 22.00 „Judi Dench nuoty-

kiai Borneo saloje“.

 23.35 „2 Eilė: teatro 
žmonės. Grasiela 
Kriaučiūnaitė“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Etnos. Šaltiniai. 
 1.10 Akacijų alėja 2018. 
 2.25 Rasa kupolinė. 

Joninių šventė 
Kernavėje. 

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

 4.40 Tarp dalių (ne)
plojama. 

 5.05 Klauskite daktaro. 

TV1
 6.10 „Tabatos salonas“.
 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. 
Mirtys Burgundi-
joje“.

 22.55 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.40 „Rožių karas“.
 2.15 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Overnėje“.

 3.50 „Tėvas Motiejus“.

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

saulio vairuotojai.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Virtuvė“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 17.55 „Virtuvė“.
 19.05 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.00 „Trys įtemptos 

dienos“.
 23.45 „Havajai 5.0“.
 1.35 „Kaulai“.
 2.25 „Svieto  

lygintojai“.
 3.10 „Greislendas“.

„Šiurpuliukai“,  19.30, 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)
Savaitei prasidedant planetos perspėja jus elg-
tis lanksčiau ir ieškoti kompromisų. Patikėkite, 
kad ir kaip tai atrodytų sudėtinga tam tikrose 
situacijose, galiausiai jausitės pamaloninti 
aplinkinių dėmesiu ir padėkomis. Nuo ketvir-
tadienio ore tvyrojusi įtampa pamažu sklaidysis, 
tad galėsite lengviau atsikvėpti. Sudėtingų si-
tuacijų pasitaikys dar ir savaitgalį, tačiau ne-
sijaudinkite, jausitės visiškai savo vėžėse, tad 
be didesnių pastangų viską išspręsite ir dar 
turėsitelaiko pasidžiaugti puikiais vasariškais 
laisvadieniais.

jautis (04.21—05.21)
Savaitės pradžioje Visata padės aiškiai surikiuoti 
mintis bei formuluoti idėjas, tad pasinaudoktie 
puikia galimybe ir  aptarkite naujausius savo 
sumanymus su pasitikėjimo vertais kolegomis 
ar gerais bičiuliais. Iki ketvirtadienio labiau nei 
bet kada įsijausite į įvairias socialines situacijas. 
Kilusias problemas spręskite čia ir dabar ir nieko 
neatidėliokite kitai dienai. Labai tikėtina, kad 
savaitgalį susipyksite su vienu iš šeimos narių 
dėl bendros nuosavybės ar pinigų. Ši problema 
pareikalaus iš jūsų nemažai dėmesio, tačiau 
nesijaudinkite, esate logikos meistrai, tad kokią 
nors išeitį tikrai rasite!

Dvyniai (05.22—06.21)
Savaitės pradžioje jums teks nemažai iššūkių, 
tačiau bandydami juos įveikti neklausyktie ap-
linkinių nuomonių ir pasikliaukite vien savo pui-
kia intuicija. Labai tikėtina, kad iki trečiadienio 
planetos įvairiais būdais skatins jus pakoreguoti 
savo gyvenimo įpročius bei keisti įprastus dar-
bo metodus.  Antroje savaitės pusėje jausitės 
labiau užtikrinti savo idėjomis ir tai atsispindės 
jūsų profesiniuose pasirinkimuose. Savaitgalį 
pasilepinkite: išvyktie į trumpą kelionę, aplan-
kykite toliau gyvenančius draugus, nusipirkite 
ką nors gražaus ar pasigaminkite šventinę 
vakarienę. Jūs to tikrai nusipelnėte! 

vėžys (06.22 —07.22)
Savaitės pradžioje Visata padės jūsų asmeny-
bei atsiskleisti gražiausiomis spalvomis, tad 
aplinkiniai noriai su jumis bendraus ir negalės 
atsistebėti jūsų išmintimi bei charizma. Trečia-
dienį–ketvirtadienį jus neramins tai, kad aplin-
kybių verčiami turite priimti sprendimą, tačiau 
iki galo nežinote visų situacijos niuansų. Kaip 
bebūtų, planetos pataria: jeigu kažkas atrodo 
pernelyg gerai, kad būtų tiesa, greičiausiai taip 
ir yra. Laimei, artėjant savaitgaliui grįšite į sau 
įprastas vėžes ir būsite pasirengę pergalingai 
užbaigti svarbiausius savaitės reikalus. Savait-
galį pasistenkite būti lankstesni, ypač kai kalba 
pasisuks apie buitinius klausimus.

liūtas (07.23—08.23)
Savaitės pradžioje jausitės lyg nesavi: nuolat 
stengsitės pasivyti ir pralenkti žmones, kurie 
su jumis nė nelenktyniauja! Trečiadienį–ke-
tvirtadienį jus užplūdusi jausmų lavina skatins 
netylėti ir atverti širdį artimiausiems žmonėms. 
Artėjant savaitgaliui venkite mažareikšmių 
šeimyninių kivirčų. Šiomis dienomis rizikuojate 
iš degtuko priskaldyti vežimą malkų, tad bar-
damiesi neįsisiautėkite ir nedaryktie skubotų 
prielaidų. 

mergelė (08.24—09.23)
Pirmadienį ir antradienį priimdami sprendimus 
galite visiškai pasikliauti savo šalta logika, mat 
planetos dabar jums kaip niekad palankios. 
Savaitės viduryje jums teks pasirūpinti šeimos 
ir artimiausių draugų interesais. Šeštadienį ir 
sekmadienį norėsite skirti vien savo pomė-
giams. Kaip bebūtų gaila, turite daugybę įsipa-
reigojimų, susijusių su kitų žmonių gerove, tad 
norėdami suspėti viską, turėsite elgtis lanksčiai 
ir ieškoti kompromisų.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Savaitės pradžioje Visata paskatins jus su-
abejoti, atrodytų, gyvenimo patikrintomis 
tiesomis, todėl jausitės kiek sutrikę, dienos 
eis nedarbingai. Ketvirtadienį ir penktadienį 
norėsite padaryti ką nors kilnaus, nesavanau-
diško. Savaitgalį taip įsitrauksite į savo planus, 
kad bet koks žmogus, pasikėsinęs į jūsų laisvą 
minutę, spruks iš kambario vien nuo jūsų pikto 
žvilgnio! Nurimkite ir susitelkite į tai, ką tikrai 
mėgstate. Mylėkite save ir pamatysite, kaip 
pasaulis mylės jus!

Skorpionas (10.24 —11.22)
Labai tikėtina, kad nauja savaitė jus pasitiks 
akibrokštu! Iš prigimties esat ypač ištvermingi 
ir kantrūs, tačiau pirmadienį–antradienį ši jūsų 
būdo savybė gali būti palaikyta nedovanotinu 
užsispyrimu ar net blogiau. Savaitės viduryje 
išgyvensite aukso laikus. Antroje savaitės pu-
sėje laukite smagių netikėtumų. Sekmadienį 
būsite visų geidžiami pašnekovai, tad nesi-
stebėkite, jeigu sulauksite net keleto bičiulių 
apsilankymų. 

šaulys (11.23—12.21)
Savaitės pradžioje Visata apgaubs jus ypatinga 
kosmine energija, tad būsite pasirengę bet kam, 
kad tik patenkintumėte savo nuotykių bei adre-
nalino troškimą. Trečiadienį–penktadienį kaip 
niekad pasitikėsite savo jėgomis, o tai padės 
tinkamai pristatyti savo idėją platesniam žmonių 
ratui. Artėjant savaitgaliui trokšite kuo mažiau 
laiko praleisti namuose: daugiau keliausite, lan-
kysitės svečiuose ir pan. Sekmadienį jus kamuos 
ypač permainingos nuotaikos. Pasiruoškite! 

ožiaragis (12.22—01.20)
Tvarka ir nuosekliai sudėlioti planai – jūsų vi-
zitinė kortelė, tačiau savaitės pradžioje Visata 
paskatins jus elgtis spontaniškiau. Laimei, jau 
ketvirtadienį galėsite sugrįžti į sau įprastas 
vėžes. Penktadienį–šeštadienįį būsite linkę iš-
bandyti ką nors naujo. Nepasiduokite išankstinei 
baimei – žvaigždės jums žada neužmirštamų 
nuotykių! Sekmadienį paskirkite atviriems jau-
kiems pokalbiams su mylimais žmonėmis.

vandenis (01.21—02.19)
Savaitei prasidedant būsite ypač permainingos 
nuotaikos, todėl pirmadienį niekur neskubėki-
te, pailsėkite ir pasistenkite susigaudyti savo 
mintyse. Trečiadienį–ketvirtadienį planetos pa-
skatins jus ieškoti inovatyvių idėjų bei išbandyti 
naujus darbo metodus. Savaitgalį praleiskite 
kūrybiškai. Patys nustebsite, kiek daug nuosta-
baus geba sukurti jūsų protas ir rankos! 

žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę turėsite puikių galimybių pademons-
truoti savo patikimumą bei organizacinius įgū-
džius, tad, jausdami aplinkinių susidomėjimą, 
jausitės dar labiau įsipareigoję sau ir kitiems. 
Trečiadienis ir ketvirtadienis bus gana įtempti. 
Šiuo laikotarpiu galite įsivelti į audringą dis-
kusiją darbe, kuri pakreips jūsų profesinį kelią 
netikėta linkme. Artėjant savaitgaliui nė neke-
tinsite sustoti, kol neužbaigsite visko, ką buvote 
suplanavę. Laimei, planetos jums palankios, tad 
viršvalandžių neprireiks. Šeštadienį ir sekmadie-
nį sulauksite keleto įdomių pasiūlymų išbandyti 
ką nors naujo, tačiau kad ir kaip intriguojančiai 
viskas skambėtų, neskubėkite.

SavaitėS horoSkopaS PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Puikų didelį sklypą statybai  •Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

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

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

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

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

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

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 650 Eur 
už a.  
Tel. 8 686 70841.

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda 34 a, 
trifazis elektros įvadas, atlikti 
geodeziniai matavimai), kaina 
16 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

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

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

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

„VW Passat“ (2002 m.).  •Traktorinę priekabą.  
Tel. 8 628 11431.

„Renault Megane Scenic“  •(1,6 l, benzinas, Lietuvoje neva-
žinėtas, labai gera būklė, daug 
privalumų, 2003 m.), kaina 
1 200 Eur.  
Tel. 8 692 44465.

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

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

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.

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

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

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
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UAB „Rividė“  
parduoda ir pristato.

• Medžio briketus.
• Medžio granules (serti-

fikuotos).
• Durpių briketus didmai-
šiuose po 500 kg.
• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palai-

dos arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens an-

glis

Tel. 8 652 71212.

aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
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 dėjimas kapinėse.  •Kapaviečių užpildymas skalde-
le (akmenukais).  
Tel. 8 682 31375.

NUOMA
SIŪLO

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

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

IEŠKO

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

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

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

GYVULIAI

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

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

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. 

Mėsinį veršelį auginimui.   •Tel. 8 686 71256.

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

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

DOVANOJA
Atiduodame naudotą šiferį  •(maži lapai).  

Tel. 8 611 51432.

PASLAUGOS
Galiu 2–3 kartus per mėnesį  •prižiūrėti sodybas Veisiejų sen.  

Tel. 8 692 44465.

PARDUODA
KITI

Senovines svarstykles.   •Tel. 8 626 60208.

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. 

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Ieškome nebrangios sody- •bos, tinkamos gyventi žiemą, 
išperkamajai nuomai.  
Tel. 8 624 61880.

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

Žemės ūkio paskirties  •žemę.  
Tel.: 8 615 94920,  
8 614 56206.

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Dalginę šienapjovę prie  •traktoriaus T16.  
Tel. 8 657 52162.

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.

Nuoširdžiai užjaučiame Marijampolės krovinių posto 
pamainos viršininką rimantą KArdoKą dėl mamos 
mirties. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė. 

Kauno teritorinės muitinės kolektyvas

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

PArduodAme
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos BORTUS,
ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577

kad Lazdijų r. sav.  3-iajame notaro biure (Nepriklausomybės a. 4-2, 
Lazdijai, tel. (8 318) 51112) 2020 m. birželio 23 d. 10.00 val.  bus 
skelbiamas mirusiosios Onos Aldonos Bendorienės testamentas.

Informuojame,

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

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

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

PAŽINTYS
54 m. vyras ieško rimtos  •gyvenimo draugės. Tik Lazdijų 

rajone. Tel. 8 692 44465.

KnYGYnĖLIS, SeInų G. 12, LazdIjaI. Tel. (8 318) 53 085.

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. laukiame Jūsų!

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.
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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. 


