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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

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

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomennių aktualijos, 
informacija apie projektus, organi-
zuojamas šventes ir dar daugiau.

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

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

Kovojant su pandemija skaudžiai nukentėjo kiti ligoniai

L
ietuvos ekonomikai 
ir verslui skaičiuo-
jant nuostolius, 
kuriuos šalis paty-
rė dėl COVID-19 
pandemijos, neti-

kėtai paaiškėjo dar viena, ypač 
skaudi šios nelaimės pusė. Re-
gistrų centras paskelbė, jog Lie-
tuvoje per karantino laikotarpį 
mirė 10 proc. daugiau žmonių nei 
per tą patį praėjusių metų laiko 
tarpsnį. Išvados skaudžios – tuo 
metu, kai Lietuvos medikai buvo 
užsiėmę COVID-19 diagnozavi-
mu ir susirgusiųjų šia liga gydy-
mu, nemaža dalis žmonių negavo 
tinkamos medicinos pagalbos ir 
iškeliavo anapilin. 

Ši situacija ypač paveikė on-
kologinėmis ligomis sergančius 
žmones, kuriems aktualu nuolat 
sekti ligos eigą ir skubiai priimti 
būtinus sprendimus. 

Apie tai, kaip šioje situacijoje 
sekėsi onkologinėmis ligomis 
sergantiems Lazdijų krašto žmo-
nėms, kalbamės su asociacijos 
„Onkologinė savigalba Lazdijuo-
se“ vadove Dale Pupininkaite.

– Kaip sekėsi Jūsų vadovau-
jamos asociacijos nariams išgy-
venti pandemijos laikotarpį? 

– Buvo nelengva, džiaugiuosi, 
kad nė vienam iš mūsų šis išban-
dymas nesibaigė liūdnai. Aš pati „Juokaudama sakau, kad gydymas telefonu – Kašpirovskio metodas, kai pagal paciento balsą nustatoma diagnozė“, — taip „Onkologinė savigalba 

Lazdijuose“ vadovė Dalė Pupininkaitė kalba apie karantino metu teiktas sveikatos įstaigų paslaugas.
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SavaitėS komentaraS 

Konservatorių vadovybė Lazdijų pavyzdžiu griauna Palangos skyrių

Algimantas Mikelionis
Sakoma, kad istorija mėgsta 
kartotis. Būna, kad apima taip 
vadinamas deja vu jausmas, kai 
matydamas kokį nors dabarties 
įvykį niekaip negali atsikratyti 
pojūčio, kad kažką panašaus ar 
net identiško praeityje jau teko 
stebėti ar matyti.

Lazdijų savivaldos istorijoje 
stipriausiu kažkada buvo galima 
pavadinti konservatorių skyrių, 
vadovaujamą ne vieną kartą meru 
buvusio A. Margelio. Konserva-
toriai su minimu politiku laimėjo 
ne vienerius Lazdijų savivaldos 
rinkimus ir ilgai buvo Lazdijų 
rajono valdžioje. Lazdijų kon-
servatorių skyrius ilgą laiką buvo 
jeigu ne gausiausias, tai vienas 
gausiausių respublikoje. Tuomet 
vyravo puikūs Lazdijų rajono 
konservatorių santykiai su res-
publikine konservatorių valdžia. 
Bet prieš kelerius metus, kai vyko 
Lietuvos konservatorių partijos 
pirmininko rinkimai, Lazdijų ra-
jono konservatorių skyrius nutarė 
paremti ne iš viršaus nuleistą jau-
nojo G. Lansbergio kandidatūrą, 
o itin patyrusią I. Degutienę. Ga-
brielius, kaip itin jaunas, nepaty-
ręs ir labai ambicingas politikas, 
negalėjo to Lazdijų konservatorių 
skyriui atleisti ir pradėjo imtis 
įvairių žygių, kaip pakeisti mūsų 
rajono konservatorių pirminin-
ką A. Margelį. Kalbama, kad tuo 
metu  į Vilnių nuvyko vienas itin 
ambicingas Lazdijų konservato-

rius norėdamas skųsti A. Margelį. 
Galbūt tų skundėjų buvo net ne 
vienas, ir jie visi G. Landsbergiui 
į ausį šnabždėjo, kad A. Marge-
lis nekenčia naujo konservatorių 
partijos primininko ir visaip jį 
niekina.

Kuo toliau, tuo labiau darėsi 
aišku, kad A. Margelis neliks Laz-
dijų rajono konservatorių parti-
jos pirmininku. Labai gaila, bet 
dėl respublikinės konservatorių 
vadovybės kaltės, empatiškumo 
ir diplomatiškumo stokos prieš 
kelerius metus skilo vienas di-
džiausių Lietuvoje konservatorių 
skyrius. Lazdijų konservatoriai 
skilo į dvi dalis: stipriai nukrau-
javusį konservatorių skyrių ir itin 
stiprią ir gausią su A. Margeliu 
nuo šios partijos atskilusią dalį, 
kuri tapo visuomeniniu judėji-
mu „Pirmyn! Kartu mes galime“. 
Nuo to labiausiai nukentėjo Laz-
dijų konservatorių skyrius, kuris 
neteko nemažai itin konserva-
toriškas vertybes puoselėjančių 
asmenybių.

Šios savaitės pradžioje respu-
blikinė spauda paskelbė, kad prak-
tiškai analogiška situacija, kaip 
prieš kelerius metus Lazdijuose, 
susidarė Palangoje. Šio Lietuvos 
kurorto konservatorių skyrius pa-
puolė po respublikinės konserva-
torių valdžios spaudimu. Kaip 
žinoma, dabar pastariesiems va-
dovauja G. Landsbergio aplinka, 
šiuo atveju kalbama, kad prie to 
prisidėjo ir patriarchas V. Lands-
bergis. Ir kaip čia nerūstausi?! 
Matot, Palangos konservatorių 
skyrius išdrįso Seimo rinkimuose 
vienoje iš apygardų iškelti savo 
kandidatą, o ne iš viršaus nuleistą 
Seimo narę A. Bilotaitę.

Konservatorių viršūnėms šiuo 
atveju gresia prarasti visą Palan-

gos partijos skyrių (beje, vieną 
stipriausių respublikoje), valdžią 
kurorto savivaldybėje, vieną ži-
nomiausių šalies merų, taip pat 
labai tikėtiną Seimo nario man-
datą per būsimus Seimo rinkimus. 
Tai labai daug, bet konservato-
rių grietinėlei į tai nusispjauti – 
svarbiausia parodyti, kuris žvėris 
svarbiausias miške.

Nors konservatoriai dažnai 
mėgsta pašnekėti apie demokrati-
ją, bet jų valdžiai neretai pavyksta 
įsivelti į vidaus karus su konser-

vatorių rajoniniais skyriais. Vietoj 
to, kad pasitikėtų žmonių išrinkta 
vietos valdžia, G. Landsbergis su 
kompanija negali pakęsti priešta-
ravimų, o stengiasi bizūno princi-
pu kištis į vietinių konservatorių 
skyrių veiklą. Tai tik dar kartą 
įrodo, kad G. Landsbergis konser-
vatorių partijos pirmininku tapo 
gerokai per anksti.

Sakykite, ką laimėjo garsiau-
sio Lietuvos anūko vadovauja-
ma partija, suskaldžiusi Lazdijų 
konservatorių skyrių? Klausimas 

retorinis. Lazdijų konservatorių 
valdžioje teliko politikai, kurie su 
konservatoriškomis vertybėmis 
nelabai turi ką nors bendro. Prieš 
paskutinius savivaldos rinkimus 
pamatęs Lazdijų konservatorių 
sąrašą parodžiau jį bičiuliui. Šis 
kiek paskaitęs tarė: „Sąrašas kon-
servatorių, o jame vien komunis-
tai.“ Iš tiesų, ko norėti, jeigu Laz-
dijų konservatoriams vadovauja 
A. Klėjus, buvęs socialdemokra-
tas, augęs ir brendęs toli gražu ne 
patriotiškoje aplinkoje.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Nukelta į 6 psl. » 

Kartodromo įkūrėjas S. Ramanauskas: 
„Reikia išlaikyti inovatyvų jaunimą rajone“ 

Kartais ne tik valdžios 
vieši svarstymai apie nau-
jus projektus ir valdiškų 
pinigų stumdymas gali 
suteikti vilties svajojant 
apie naujas Lazdijų pers-
pektyvas. Geresnį rajono 
įvaizdį gali kurti ir jaunų, 
iniciatyvių lazdijiečių pro-
jektai, gimę iš noro ieškoti 
naujų veiklos sričių ir 
pramogų savo krašto žmo-
nėms, rajono svečiams 
bei svajonės plėtoti savo 
verslą. 

Viena iš tokių drąsių ir veržlių as-
menybių – Svajūnas Ramanaus-
kas, buvusiame Baltijos siuvyklos 
pastate netrukus atidarysiantis kar-
todromą. Prieš tai Svajūnas dirbo 
savivaldybės Ekonomikos skyriuje 

ir sprendė rimtus klausimus, o pas-
kui sugalvojo imtis savo verslo – 
steigti kartodromą. Apie šio objekto 
atsiradimą, svajones ir perspekty-
vas kalbamės su naujo pramogų 
objekto įkūrėju Svajūnu. 

– Svajūnai, kaip kilo mintis 
atidaryti kartodromą? Ar tai se-
niai brandinta svajonė, ar spon-
taniškas sprendimas? 

– Mintis kilo, kaip ir visos min-
tys, spontaniškai. Tačiau ruošia-
masi tam buvo daugiau nei kele-
rius metus.

– Ar anksčiau turėjote sąsajų 
su kartingais ir šia pramoga? Su 
kokiais sunkumais susidūrėte 
įrengdami kartodromą? 

– Vienintelė sąsaja su šiuo spor-
tu – tai vienintelis apsilankymas 

Kaune esančiame kartodrome. 
Tačiau šiuolaikiniame pasaulyje 
žinios apie šį sportą susikaupė 
pakankamai greitai besidomint 
Lietuvos bei užsienio praktika. 
Kai dėl sunkumų, tai jų, kaip ir 
kitose veiklose, tikrai buvo ir, 
tikiu, dar bus, bet esame jauni, 
veržlūs, orientuoti į kokybę žmo-
nės ir manome, kad sunkumai tai 
tik mokymosi dalis.

– Ar darbas savivaldybėje pa-
dėjo apsispręsti dėl savo verslo 
įkūrimo? 

– Nesiejant su konkrečiu darbu, 
apskritai, visi prieš tai buvę darbai 
padėjo apsispręsti dėl veiklos. Vi-
sur dirbant, nuolat kirbėdavo min-
tis, jog galima padaryti savo, galbūt 
geriau, galbūt kitaip, bet savo.

Kartodromo įkūrėjas Svajūnas Ramanauskas: „Dirbant kitiems nuolat 
kirbėdavo mintis, jog galima padaryti kažką savo, galbūt geriau, galbūt 
kitaip, bet savo.“
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ViLnietiS tomas 
praleido progą PatyLėti  ŽviLGSniS

Redakcijos „dzūkų žiNios“

DŽ redakcijos nuomonė
Metus išbuvęs savo žmo-
nos šešėlyje ir viešai nesi-
reiškęs merės Ausmos su-
tuoktinis Tomas debiutavo 
spaudoje. Debiutavo labai 
keistai ir netikėtai, dauge-
liui jį pažįstančių žmonių 
sukėlęs nuostabą – visada 
žinojęs savo vietą, gero 
auklėjimo jaunas žmogus 
pasidavė politikavimui ir 
atviram savo žmonos nuo-
pelnų propagavimui.  

Istorija rodo, jog daugelio įvai-
raus lygio vadovų – pradedant 
nuo valstybių prezidentų ir bai-
giant savivaldybių merų – antrų-
jų pusių priedermė nėra dėkinga 
ir paprasta, tačiau daugeliu atve-
ju, vadovų antrosios pusės pa-
prastai viešumoje nereiškia savo 
nuomonių ir viešai neužsiima 
ditirambų giedojimu savo su-
tuoktiniams. To nedarė nei ponia 
Alma Adamkienė, nei šviesios 
atminties Gražina Landsbergie-
nė, nei visos premjierienės. Savo 
sutuoktinių ir gyvenimo drau-
gų darbais viešai nesigėrėjo nei 
Šimašiaus žmona, nei Visvaldo 
gyvenimo draugė ar Grubliausko 
sutuoktinė. Politikos vilkas Pins-
kus irgi stengėsi nekišti nosies į 

Živilės daržą.
Labai nustebino Tomo Miški-

nio viešas pasisakymas. Ypač po 
to, kai šis žmogus keletą kartų 
įrodė savo padorumą politinių 
procesų kontekste. Pirmą kartą 
jis pademonstravo blaivų protą, 
kai rinkimų laikotarpiu Ausmos 
socialiniuose tinkluose pasirodė 
jos draugių liaupsės būsimajai 
merei. Tuomet viena iš internau-
čių parašė, kad svarbūs ne drau-
gių pagyrimai ir pataikavimai, o 
tai, kaip būsimoji merė atliks savo 
darbą. Tuomet merės garbintojos 
užpuolė tų pastabų autorę ir bandė 
išdėti į šuns dienas, o Tomas pa-
rašė, jog Ausmą neliaupsinančio 
įrašo autorė yra teisi.

Kitas epizodas, kai Tomas su-
laukė aplinkinių pagarbos, tai 
buvo pretendentų į merus deba-
tai, kuriuose susirungė Ausma ir 
Artūras. Daugelis dalyvavusiųjų 
debatuose atkreipė dėmesį į tai, 
kaip nuoširdžiai ir su meile Tomas 
stengėsi palaikyti savo žmoną, 
kartu demonstruodamas santūru-
mą jos oponento atžvilgiu. 

Kas atsitiko, kad Tomas Miš-
kinis praėjusią savaitę pateikė 
publikaciją valdžialaikraštyje? 
Ar tai, kad buvo publikuota jo 
nuotrauka ir pranešta, kad jis 
nedalyvaus konkurse Veisiejų 

pensionato vadovo vietai užimti? 
Ar kiti spaudoje pasirodę spėlioji-
mai apie jo galimą darbą Lazdijų 
krašte? 

Nieko keista, kad žmonės tikisi, 
jog merės vyras atvažiuos dirbti 
į Lazdijus, juk pati merė prieš 
rinkimus sakė, kad šeima persi-
kels į Lazdijus, jei ji taps mere. 
Todėl iki Tomo straipsnio dar 
buvo naiviai tikinčių, kad merės 
vyras irgi savo gyvenimą suriš su 
Lazdijais. Dabar aišku, kad jis jau 
Lazdijuose nedirbs. Todėl peršasi 
kita išvada, kad merė irgi ilgai 
neketina čia užsilikti, žmogiškai 
svarstant, kiek jauna šeima gali 
gyventi atskirai? 

Tačiau labiausiai apgailėtina 
yra ta Tomo viešo teksto dalis, 
kur jis kelia į padanges savo žmo-
nos per metus nuveiktus darbus 
ir su žemėmis sumaišo ankstes-
nių Lazdijų vadovų įgyvendintus 
projektus ir rūpestį rajono žmonių 
gerove. Būkim biedni, bet teisin-
gi, Tomui apie tai nederėtų rašyti, 
juk jis neturi teisės kalbėti apie 
tai, kas Lazdijuose vyko prieš de-
šimtmetį ar dar anksčiau. Tuomet 
Tomas trynė Vilniaus asfaltą ir 
apie jokius Lazdijus net nežino-
jo. Šis Vilniaus vaikas į Lazdijų 
kraštą pradėjo epizodiškai užsukti 
tik studijų metais Kaune susipaži-

nęs su bendrakurse Ausma. Gerai 
išauklėti žmonės neleidžia sau 
kalbėti apie tai, ko nežino, o savo 
artimuosius, esančius politikoje, 
apskritai vengia viešumoje girti. 
O kas šios taisyklės nesilaiko, 
kartais skaudžiai nukenčia. Pri-
siminkime Laimos Paksienės pa-
vyzdį, kiek ji žalos pridarė savo 
sutuoktiniui be reikalo lįsdama 
į viešąją erdvę ir liaupsindama 
savo Rolandą.

Keistai nuskambėjo nepasiten-
kinimo gaidelės Tomo tekste dėl 
jam skiriamo dėmesio ir dėl žmo-
nos batelių aprašinėjimo. Tiesa 
yra ta, kad politiko sutuoktiniai 
visada yra didesnio dėmesio zo-
noje, o politikės moters išvaizdai 
yra užprogramuotas išskirtinis 
dėmesys. Lazdijai pirmą kartą 
turi merę moterį, plius dar jauną 
ir puikios išvaizdos. Merė turi 
būti ne tik politinės ir adminis-
tracinės veiklos lyderė, bet ir 
bendravimo kultūros, estetinės 
išvaizdos pavyzdys. Todėl ir šioje 
srityje nebus įmanoma išvengti 
įžvalgų ir vertinimų. Normalus 
vyras tuo turėtų tik džiaugtis. 

Kažkas atsitiko Tomui Miš-
kiniui. Jis jau ne tas jaunuolis, 
kuriam per veterinarijos gydytojo 
diplomo įteikimo iškilmes plojo 
visi bendrakursiai – iš pagarbos, 

už aktyvumą ir padorumą. 
Dabar Tomas praleido progą 

patylėti, jam nereikėjo rašyti 
savigynos teksto – jo niekas ne-
puolė, nešmeižė, nekritikavo, gal 
tik turėjo viltį matyti dirbant ir 
gyvenant Lazdijų krašte. Neiš-
mintinga viešai girti savo žmoną, 
nors ir kaip ją mylėtum ir tikėtum 
jos nuveiktų darbų grandioziš-
kumu. 

Išbandymas valdžia – vienas 
iš sudėtingiausių ir tam, kas val-
džioje, ir tam, kas šalia valdžios 
žmogaus. Ne visi tą išbandymą 
išlaiko. Kaip sako liaudis: tyla – 
gera byla ir dūšiai ramiau.•

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

Po lietaus atakos kai kurios miesto vietos virto ežerais
Antradienio naktį per Pie-
tų Lietuvą praūžusi gamtos 
stichija padarė nemažai 
nuostolių ir Lazdijų kraš-
tui. 

Dėl ypač intensyvaus lietaus 
kai kurios Lazdijų miesto vietos 
buvo apsemtos, vandens lygis 
kai kur siekė beveik pusantro 
metro. 

Nuo stichijos ypač nukentėjo 
mieste esantys garažų masyvai, 
miesto parkas, rūsius turintys 

privačių namų savininkai. 
Į pagalbą buvo pasitelkti ugnia-

gesiai gelbėtojai, kurie su savo 
technika visą antradienį pumpavo 
vandenį iš garažų ir kitų apsemtų 
vietų. 

Privačių namų savininkai skun-
dėsi, jog vanduo užliejo rūsius ir 
apsėmė ten buvusį turtą. 

Bendromis pastangomis gam-
tos stichijos sukeltos problemos 
antradienio vakarą buvo likvi-
duotos.•
„dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų miesto parkas. Vaikų žaidimų aikštelė.Lazdijų miesto parkas.

Visą antradienio dieną ugniagesiai gelbėtojai pumpavo vandenį iš garažų.
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 PunSkaS.PL informacija

Lenkijos prezidento rinkimai

Mėlynai pažymėtos vaivadijos, kuriose laimėjo Andrzej Duda.

Birželio 28 dieną vyko Len-
kijos prezidento rinkimai, 
kurie neatnešė didesnių 
staigmenų. 

Pirmąjį turą įtikinamai laimėjo 
dabartinis prezidentas Andrzej 
Duda. Jis gavo 43,67 proc. balsų 
(duomenys iš 99,78 proc. apy-
gardų). Antras buvo Pilietinės 
platformos kandidatas, Varšuvos 
prezidentas, Rafał Trzaskowski. 

Už jį balsavo 30,34 proc. rinkėjų. 
Turbūt didžiausia rinkimų stai-
gmena – labai silpnas Lenkijos 
liaudies susivienijimo lyderio 
Władysławo Kosiniak-Kamysz 
rezultatas. Už šį kandidatą bal-
savo tik 2,37 proc. rinkėjų.

Pirmojo turo rinkėjų aktyvumas 
Lenkijoje 64,4 proc.

PunSko vaLSčiuje
Žinome galutinius prezidento 

Punsko mokykloje.

Punskas,
kaimai Smalėnai Vidugiriai Punsko

miestelis Iš viso

Biedroń Robert 5 4 2 13 24
Bosak Krzysztof 23 15 15 17 70
Duda Andrzej 225 132 116 131 604
Hołownia Szymon 110 25 48 148 331
Jakubiak Marek 1 1 1 0 3
Kosiniak-Kamysz Wł. 26 14 13 26 79
Piotrowski Mirosław 1 0 0 1 2
Tanajno Paweł 0 1 0 2 3
Trzaskowski Rafał 148 36 59 258 501
Witkowski Waldemar 1 0 1 6 8
Żółtek Stanisław 3 0 0 4 7
Iš viso 543 228 255 606 1632
Aktyvumas (%) 40,37 47,20 40,28 60,60 47,15

Opozicija reikalauja 
panaikinti galimai 
neteisėtą tarybos 
sprendimą

Nors naujoji Lazdijų ra-
jono savivaldybės taryba 
dirba jau antrus metus, 
tačiau panašu, jog dar ne-
sugebėjo deramai įsisavinti 
savivaldybės tarybos regla-
mento ir priima abejotino 
teisėtumo sprendimus. Dėl 
tokių sprendimų opozicinė 
frakcija „Pirmyn!“ privers-
ta kreiptis į Vyriausybės 
atstovo Alytaus apskrityje 
tarnybą.

Skunde Vyriausybės atstovo 
Alytaus apskrityje tarnybai tei-
giama, jog „Lazdijų rajono sa-
vivaldybės taryba 2020 m. ge-
gužės 29 d. priėmė sprendimą 
,,Dėl Viešosios įstaigos socia-
linių paslaugų centro struktūros 
patvirtinimo“. Šį klausimą pri-
statė Viešosios įstaigos Socia-
linių paslaugų centro direktorė 
J. Marcinkienė. Lazdijų rajono 
savivaldybės  tarybos veiklos re-
glamento (toliau – Reglamentas), 
patvirtinto Lazdijų rajono savi-
valdybės 2017 m. rugsėjo 22 d. 
sprendimu Nr. 5TS-1026 „Dėl 
Lazdijų rajono savivaldybės  vei-
klos reglamento patvirtinimo“ 92 
punkte nustatyta, kad į patvirtintą 
darbotvarkę įrašytus klausimus 
Tarybos posėdyje pristato Ta-
rybos nariai arba savivaldybės 
administracijos padalinių va-
dovai, kiti savivaldybės admi-

nistracijos valstybės tarnautojai 
ar darbuotojai, dirbantys pagal 
darbo sutartį.  Taip pat pagal  Re-
glamento 124 punktą, Tarybos 
posėdžio darbotvarkę sudaro me-
ras, kurioje pranešėjais nurodo 
Tarybos narius arba savivaldybės 
administracijos padalinių vado-
vus, kitus savivaldybės admi-
nistracijos valstybės tarnautojus 
ar darbuotojus, dirbančius pagal 
darbo sutartį. Reglamentas nusta-
to baigtinį pranešėjų sąrašą, todėl 
klausimo „Dėl Viešosios įstaigos 
socialinių paslaugų centro struk-
tūros patvirtinimo“ pristatyti VšĮ 
Socialinių paslaugų centro direk-
torė neturėjo teisės“.  

Skunde prašoma nedelsiant  
kreiptis į Lazdijų rajono savival-
dybę  dėl  neteisėtai priimto Laz-
dijų rajono savivaldybės tarybos 
2020 m. gegužės 29 d. sprendimo 
,,Dėl Viešosios įstaigos socialinių 
paslaugų centro struktūros patvir-
tinimo“ panaikinimo. 

Frakcijos seniūnas  Artūras 
Margelis pastebėjo, jog jį nema-
loniai nustebino toks valdančiųjų 
teisinis nihilizmas ir akivaizdus 
reglamento nesilaikymas. 

„Tikiu, kad Vyriausybės atsto-
vo tarnyba tinkamai sureaguos į 
mūsų skundą ir neteisėtą spren-
dimą panaikins“, – sakė A. Mar-
gelis.•
„dzūkų žinių“ informacija

rinkimų rezultatus Punsko vals-
čiuje. Juos laimėjo Andrzej Duda, 
už kurį balsavo 37 proc. rinkė-
jų. Antroji vieta atiteko Rafałui 
Trzaskowskiui, kuris surinko 
30,7 proc. balsų. Trečias buvo 
nepartinis Szymon Hołownia. Juo 
pasitikėjo 20,28 proc. atėjusiųjų 
balsuoti.

Lenkijos prezidento rinkimai 
susilaukė nemažo Punsko vals-
čiaus gyventojų dėmesio. Rinkėjų 
aktyvumas 47,15 proc. Prieš pen-
kerius metus jis buvo tik 33,18 
proc.

rinkimų rezuLtatai Seinų 
aPSkrityje:
Andrzej Duda – 45,24 proc., Ra-
fał Trzaskowski – 26,79 proc., 
Szymon Hołownia – 15,15 proc., 
Krzysztof Bosak – 6,45 proc., 
Władysław Kosiniak-Kamysz – 
3,66 proc., Robert Biedroń – 1,78 
proc.

Rinkėjų aktyvumas: Seinų 
miestas – 55,14 proc., Seinų 
valsčius – 51,77 proc., Gibų 
valsčius – 55,73 proc., Kras-
napolio valsčius – 51,43 proc., 
Punsko valsčius – 47,15 proc.

Antrasis rinkimų turas vyks lie-
pos 12 dieną. Jame susitiks An-
drzej Duda ir Rafał Trzaskows-
ki.•
sb, punskas.pl

Artūras Margelis: „Tikiu, kad Vyriausybės atstovo tarnyba tinkamai 
sureaguos į mūsų skundą ir neteisėtą sprendimą panaikins.“
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Kaip Lazdijus ištraukti iš gilaus liūno?  
Prieš dvi savaites „Dzūkų 
žinios“ publikavo interviu 
su Lazdijų rajono vyriau-
siuoju arhitektu Ričardu 
Vyšniausku. Straipsnyje 
buvo rašoma apie proble-
mas, su kuriomis susiduria 
rajono architektas, vyk-
dydamas savo profesines 
pareigas. Tuomet R. Vyš-
niauskas pažadėjo plačiau 
išdėstyti savo įžvalgas apie 
tai, kaip jis įsivaizduoja ra-
jono vyriausiojo architekto 
misiją. Ar architektas turi 
bendraminčių, kurie padė-
tų jam apginti savo profesi-
nę ir pilietinę poziciją? Kuo 
skiriasi vyriausiasis archi-
tektas nuo valdininko? Kaip 
galima Lazdijus ištraukti iš 
įvairių problemų liūno? 

Tai labai plati tema, o architektas 
R. Vyšniauskas turi daug paste-
bėjimų ir minčių šiais klausi-
mais, todėl siūlome skaitytojams 
R. Vyšniausko parengtą straipsnių 
ciklą apie architekto misiją ir pro-
blemas, su kuriomis jis susiduria. 
Taip pat supažindinsime su archi-
tekto R. Vyšniausko siūlymais, 
kaip iš esmės pakeisti Lazdijų 
situaciją. Ir ne tik architektūros, 
urbanistikos ar viešųjų erdvių 
dizaino srityse. 

ŠianDien PriStatome 
Pirmąją r. vyŠniauSko 
įŽvaLGų DaLį.

tikėjauSi SuPratimo, 
Pajutau iGnoravimą
Derėtų paminėti tai, jog prieš at-
eidamas į šias pareigas ir užim-
damas vyr. architekto postą, prieš 
dalyvaudamas konkurse, buvau 
atėjęs ir kalbėjausi su vadovybe 
apie savo atėjimo tikslą. Buvo 
kalbėta, kad ateinu su sąlyga, jog 
bus profesionaliai atliekami ar-
chitektūros ir planavimo darbai, 
ateinu tam, kad pakelčiau Lazdijų 
architektūrinį lygį, kas tiesiogiai 
turės įtakos ir savivaldybės vys-
tymuisi ir t. t.

Tačiau viskas išėjo priešingai, 
kalbos kalbomis, o darbai dar-
bais, viskas buvo užmiršta, gal ir 
nesuprasta, apie ką buvo kalbė-
ta pradžioje, galbūt ir nenorima 
suprasti.

Atėjęs ir pradėjęs dirbti, nuo 
pirmų dienų pajaučiau, kad admi-
nistracija ir vadovai nesupranta 
mano minčių, tikslų ir viską igno-
ruoja. Iš pradžių negalėjau su-
prasti, kas atsitiko, galvojau apie 
visokias priežastis, bet atsakymo 
rasti negalėjau. Tik pradėjus dirb-
ti ir eiti vyr. architekto pareigas 

savivaldybėje, prieš Kalėdas su 
manimi susitiko vieno laikraščio 
žurnalistas. Su juo kalbėjomės 
apie mano atėjimo tikslus į šias 
pareigas ir siekius, interviu metu 
aš išsakiau mintį, kad Lazdijuose 
jaučiu liūną, didelį liūną architek-
tūros ir planavimo srityje. Dabar, 
jau po šešių mėnesių darbo šioje 
savivaldybėje ir susipažinus su 
darbo specifika, kurią jau ne tik 
nujaučiau, bet ir pačiupinėjau iš 
vidaus ir susipažinau su jos prin-
cipais, specifika ir tikslais, liūno 
prognozė ne tik kad pasitvirtino, 
bet dar ir pagilėjo. Tą patį liūną 
aš paminėjau ir pirmajame sky-
rių vedėjų ir vadovų susirinkime, 
kuriame aš dalyvavau iš karto po 
Naujųjų Metų, t. y. pirmos savo 
darbo savaitės pabaigoje, kuris 
savivaldybėje vykdavo kiekvie-
no mėnesio pirmos savaitės pir-
madienį. Tai buvo tik įžvalgos ir 
nuojautos.

Pradėjęs eiti vyr. architekto 
pareigas iš karto susidūriau su 
tuo, kad šioje savivaldybėje vi-
sai nesuprantama, kas yra archi-
tektas, kas yra savivaldybės vyr. 
architektas, ką jis daro, kokia jo 
paskirtis, už ką jis atsako ir ko-
kios jo funkcijos. Užimdamas šias  
pareigas ir kalbėdamasis su naują-
ja valdžia, su jaunąja mere, žino-
damas jos darbo tikslus ir siekius, 
kuriuos ji reiškė ir reiškia viešai, 
kuriems aš kaip ir pritariau, ti-
kėjausi ir galvojau, kad stosim 
kartu, vienoje vagoje ir kartu pra-
dėsim spręsti Lazdijų rajono savi-

valdybės ateitį, norėdami padėti 
Lazdijų kraštui ir jo gyventojams, 
siekdami pakelti gyvenimo lygį, 
ekonomiką, siekdami sustabdyti 
emigraciją, išvažiuojančių į už-
sienį žmonių srautus. 

Buvo tikslas Lazdijų kraštą 
puoselėti, paversti pirmaujančiu 
ir patraukliu Lietuvoje, nors ir 
kaip paradoksaliai tai beatrodytų, 
bet aš asmeniškai mačiau ir matau 
tokią galimybę, tačiau tam reika-
lingi ne tik vyr. architekto profesi-
onalūs sprendimai ir supratimas, 
bet kito lygio sprendimai, kurie 
priimami visų lygių savivaldybės 
struktūroje.

koDėL PraSiDėjo architektų 
kaita? 
Negaliu pasakyti, kaip sekėsi 
dirbti savivaldybės ilgamečiam 
vyr. architektui Antanui Selilio-
niui, kuris, mano žiniomis, šiose 
pareigose išdirbo bene 20 metų, 
nežinau jo tikslų ir pasiektų re-
zultatų, atsiliepimų ir įvertinimų, 
tačiau žinau įvertinimą ir gautą 
patirtį prieš tai buvusios vyr. ar-
chitektės Lauros Urbanskaitės, 

kuri nepakeldama skyriaus dar-
buotojų intrigų ir spaudimo turėjo 
išeiti iš Architektūros skyriaus 
ir persikelti į „vienutę“, kad ga-
lėtų tęsti darbą. Kažką panašaus 
galima būtų pasakyti apie jos ir 
valdžios santykius: jos niekas ne-
girdėjo, ignoravo ir nesiskaitė su 
jos kaip vyr. architektės nuomo-
ne, kuri labai tikėtina, kad buvo 
pakankamai profesionali ir tei-
singa. Manyčiau, kad kai kurios 
jos mintys ir pastabos galėjo ir 
turėjo duoti savivaldybei teigia-
mų rezultatų. 

Panašiai nutiko vyr. architekto 
postą užėmusiai, konkursą lai-
mėjusiai architektei iš Vilniaus 
Jonei, kuri šioje vietoje ištvėrė 
viso labo tik tris mėnesius, o 
tada paskubomis išvyko atgal į 
sostinę, nepakėlusi tų pačių in-
trigų, spaudimo ir neapykantos. 
Mano žiniomis, taip pasielgė ne 
dėl kompetencijos trūkumo archi-
tektūros ar urbanistikos srityje, ji 
savo turimomis ir sukauptomis 
žiniomis būtų davusi savivaldy-
bei daug teigiamų postūmių ir 
teisingų sprendinių, tačiau taip 
neįvyko. 

Dabar, žinoma, pabuvęs šia-
me krėsle, šiame kailyje, aš galiu 
drąsiai teigti, kad tokia situacija 
susiklostė, nes niekas nevertino, 
negalėjo ir nenorėjo suprasti, kas 
yra architektūra, kas yra vyr. ar-
chitektas ir ką jis daro. Priešingai, 
visi matė ir turėjo daug problemų 
su šiais architektais asmeniškai, 
kadangi jų darbas išviešina tai, 

kas yra slepiama ir daroma juo-
dai, slepiant nuo visuomenės ir 
žmonių, kas daugumai buvo ne-
paranku ir nepageidautina. Visą 
neigiamą rezultatą savo kailiu 
gavo patirti ne kažkas kitas, bet 
žmonės, visuomenė, kuri dėl tokio 
valdininkų darbo principų neturi 
sporto salės ir daug kitų panašaus 
pobūdžio objektų, kurie netinka-
mi naudoti ir kurie yra nefunk-
cionalūs ir jau uždaryti, kuriems 
buvo išleisti visuomenės pinigai, 
didelės sumos, tačiau tuščiai, kaip 
į pelkę, tik ne dėl to, kad Lazdijai 
stovi pelkėtoje vietovėje, o todėl, 
kad sprendiniai klampūs. 

Galima būtų sakyti, kad tada 
buvo kitos valdžios laikotarpis, 
tačiau šiuo metu padėtis išliko 
analogiška, o kartais ir bloges-
nė: nauja valdžia, nauja merė, 
bet suvokimas ir profesionalų 
nuomonių paisymas bei kiti me-
todai išliko tokie patys, o gal dar 
ir blogesni, kadangi šiuo metu 
kalbama aukštomis materijomis, 
tiesiai sakant, giriantis ir giriant 
savo veiksmus, o rezultatai visai 
neatitinka deklaruojamų siekių, 

tikslų ir pažadų, tačiau jų vaisių 
visuomenė dar nejaučia savo kai-
liu, bet greitai pajaus, ir kas bus 
už tai atsakingas, kas padengs 
patirtus nuostolius?

Tam, kad galėčiau paaiškinti 
tokią susidariusią padėtį, realią 
darbų padėtį savivaldybėje, ar-
chitektūros ir planavimo srity-
je, paanalizuosiu savivaldybėje 
vykstančius darbus, susijusius su 
architektūra ir planavimu, kon-
kursus ir panašiai, todėl pažiū-
rėkime, kaip jie vyksta ir kokie 
jų rezultatai. 

ar muS tenkina muziejauS 
ProjektaS? 
Iš pradžių prisiminkime pasku-
tinius svarbesnius darbus, atlie-
kamus savivaldybėje. Vienas 
rimtesnių darbų buvo konkursas 
Kovų muziejui įrengti. Taip, 
buvo konkursas, buvo išrinktas 
laimėtojas, buvo išrinkti geriausi 
dizaineriai, tačiau ar komisija, 
kuri sprendė apie geriausią darbą, 
buvo pakankamai kompetentinga 
tai daryti, ar tarp jų buvo pakan-
kamo lygio architektai ir dizai-
neriai, kurie turėjo teisę tokios 
paskirties objektui ir jo įrengimui 
rinkti nugalėtoją? Ar kas nors 
iš komisijos sugebėjo įvertinti 
pateiktą medžiagą, kuri atspin-

„Pradėjęs eiti vyr. architekto pareigas iš karto 
susidūriau su tuo, kad šioje savivaldybėje 
visai nesuprantama, kas yra architektas, kas 
yra savivaldybės vyr. architektas, ką jis daro, 
kokia jo paskirtis, už ką jis atsako ir kokios jo 
funkcijos“, — sakė r. vyšniauskas.  

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.

dėtų norimą išvystyti tematiką 
muziejaus interjero ir eksterjero 
projektuose, ar gautas rezultatas 
iš tikrųjų atspindės tuos tikslus 
ir siekius, kurie turi būti pavaiz-
duoti, ar taip ir būtų suprantama 
realybėje? 

Aš drįstu tuo suabejoti. Neži-
nau komisijos sudėties, bet žinau 
tikslus ir matau nugalėtojų darbą, 
kuris, mano supratimu, nors yra 
gerai užmaskuotas ir užpudruo-
tas, tačiau ne toks turėtų būti 
galutinis rezultatas, t. y. jis yra 
kaip ir kalbantis apie kančias ir 
išgyvenimus tautos, į tą pusę, ta-
čiau ar ta kalba, ar jos gylis yra 
tokio lygmens, kad ten matytųsi 
ir būtų juntama kovos muziejaus 
giluminė užduotis? Eksterjero ir 
interjero idėja labiau primena 
siaubo kambarį iš vaikų atrak-
cionų parko negu kančių ir kovų 
muziejaus idėją, nors dabartinė 
administracija sieja viltis su šiuo 
objektu, tačiau iš tiesų patys ne-
mato ir negali suprasti ir įžvelgti, 
ką gaus realiai įgyvendinus lai-
mėtąjį projektą ir atvėrus duris 
gyvai lankytojui...•
tęSinyS kitame „Dzūkų 
ŽinioS“ numeryje
autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa 
su redakcijos pozicija

Lazdijų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Ričardas Vyšniauskas.
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Kartodromo įkūrėjas S. Ramanauskas: 
„Reikia išlaikyti inovatyvų jaunimą rajone“ 

– Kaip suradote vietą karto-
dromui? 

– Žinote, kaip sakoma, kas 
ieško, tas randa, tačiau reikia 
pripažinti, jog vietos paieškos 
buvo bene daugiausia pastangų 
pareikalavęs darbas. Buvo ap-

žiūrėta ne viena vieta, buvo net 
jau suderinta kita vieta, tačiau 
dėl techninių specifikacijų, deja, 
netiko. Ir tik paskutiniu momentu 
pavyko susiderinti šią vietą, kur 
ir esame dabar.

– Kokios pramogos ten bus 

teikiamos? Kiek žmonių vienu 
metu galės pramogauti? 

– Šiuo metu yra kartodromas 
su penkiais greitais kartingais, 
tad planuojame, kad vienu metu 
galės važiuoti iki penkių asmenų. 
Ateityje numatyta ir kitų veiklų, 
tačiau šį klausimą paliksime 

ateičiai, galbūt Lazdijus pavyks 
nustebinti ir dar kartą.

– Kaip įsivaizduojate, kas bus 
kartodromo lankytojai? Ar tikitės 
sulaukti svečių iš užsienio?

– Tikimės, kad kartodromo lanky-
tojai bus daugiausia Lazdijų krašto 
gyventojai, vasaromis galbūt rajono 
svečiai. Kadangi Lazdijai specifinis 
pasienio miestelis, tikrai neatmeta-
me galimybės, kad ir užsieniečiai 
gali turėti noro ir užsidegimo ap-
lankyti mūsų kartodromą.

– Ar ši pramoga veiks tik va-
sarą, ar ištisus metus? 

– Pradžioje dėl vietos speci-
fikos buvo tikimasi, kad tai bus 
tik sezoninė veikla, tačiau įsikū-
rę šiose patalpose, neatmetame 
galimybės, kad dirbsime ištisus 
metus, nepriklausomai nuo oro 
sąlygų.

– Ar esate susipažinęs su ana-
logiškais objektais kitose Lietu-
vos vietose? Jei taip, tai kokių 
dalykų iš jų pasimokėte? 

– Įgyvendinant šį projektą, teko 
apžvelgti ne vieną panašų objek-
tą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. 
Žinoma, stengiamės lygiuotis tik 
į geriausius ir mokomės bei au-

game nuolatos.

– Jūs kuriate Lazdijuose naują 
verslą ir didinate šio krašto pa-
trauklumą. Ar sulaukėte pagal-
bos ar pritarimo iš savivaldybės 
pusės? 

– Tiesą sakant, kad nelabai ir 
kreipiausi kažkokios pagalbos ar 
paramos. Per daug neužtikrintu-
mo buvo Lietuvoje dėl karantino 
ir kitų priežasčių, dėl to nežino-
jome, ar pavyks startuoti. Žino-
ma, pagalba ir pritarimas puikūs 
dalykai, bet, manau, iš pradžių 
reikia patiems parodyti iniciatyvą 
bei darbštumą.

– Ko reikia, kad Jūsų pavyzdžiu 
pasektų kiti iniciatyvūs lazdijie-
čiai ir kurtų naujus vietiniams 
ir rajono svečiams patrauklius 
verslus? 

– Mano nuomone, jei iniciaty-
vus, tai jis ir darys. Bėda kitur. 
Bėda, kad tie iniciatyvūs kuria 
ne Lazdijuose. Tad manau, jog 
didžiausią verslų ar kitaip darbo 
vietų potencialą pasieksime tik 
išlaikę inovatyvų jaunimą rajone. 
Tik norėčiau pabrėžti, jog pasau-
lio pamatyti, norint į viską žiūrėti 
plačiau, tikrai reikia.•
„dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 2 psl. 

Šiuo metu kartodrome yra 5 greiti kartingai, tad vienu metu trasoje galės važiuoti iki penkių asmenų.

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

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

tel. pasiteirauti 8 670 38882.

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

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...
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Bėgo nuo karantino: iš Šiaulių atvažiavo į Lazdijus... dviračiu

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

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

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

Rūšiuokite!

aukSinėS mintyS
Pirmoje vietoje turi būti auklėjimas, ir tik po to išsilavi-

nimas. Kitaip... Kartą vienas fizikos-matematikos fakulteto 
profesorius, norėdamas savo studentams pateikti visam 
gyvenimui įsimenantį pavyzdį, ant lentos prieš auditoriją 
užrašė didelį skaičių „1“ ir, pažvelgęs į studentus, paaiški-
no: „Tai yra jūsų žmoniškumas. Pati svarbiausia žmogaus 
gyvenime savybė.“ Po to šalia skaičiaus 1 jis užrašė 0 
ir pasakė: „O tai jūsų pasiekimai, kurie su žmoniškumu 
jus padidino 10 kartų.“ Dar vienas 0 – patirtis, su kuria 
žmogus tapo „100“. Ir taip vis pridėdavo  nulį po nulio – 
atsargumas, meilė, sėkmė... Kiekvienas pridėtas nulis 10 
kartų padidina žmogaus vertę, pasakė profesorius. Staiga 
jis nutrynė lentoje skaičių 1, kuris stovėjo skaičių eilės 
pradžioje. Lentoje liko nesuprantami, bereikšmiai nuliai... 
Profesorius tarė: „Jeigu jūs neturite žmoniškumo, visa 
kita – nieko nereiškia, neturi jokios vertės.“

Dineta Babarskienė
„Pabėgau nuo karantino“, 
– prisipažįsta ponia Nijolė 
Marcinkėnienė. 

„Dvidešimt antra diena kely, tai jau 
pavargau, atsibodo“, – juokdamasi 
kalba ponia Nijolė pridurdama, 
jog ji iš Šiaulių dviračiu patraukė 
į Žagarę, o paskui jau Švento Jo-
kūbo keliu į Lazdijus. Sako, kad 
ne po daug kilometrų važiavusi – 
kasdien po 30. Taip sukorusi 600. 
Turiu pasakyti, kad poniai Nijolei 
nei daug, nei mažai – 67. Sakosi, 
kai pajunti tuštumą, reikia kažko 
griebtis: vaikai užaugo, atostogos 
ilgos būdavo, dabar jau pensinin-
kė, tad užsėdo ant dviračio, manė, 
kad tik iki ežero važiuos. „Aš ne 
iš tų močiučių, kurios megztų“, 
– tarsteli ji. Tiesa, ant dviračio ji 
pirmąkart sėdo būdama 48-erių. 
„Nuo tada apvažiau praktiškai visą 
pasaulį“,– sako moteris. 

Važinėjusi „Panther“ dviratu-
ku, kai į pensiją išėjo, nusipirko 
gerą dviratį. „Pasakiau sau kaip 
ta Klaudija Šifer: aš to verta“, – 
kvatoja ponia Nijolė.

Važiuoja dviratininkė viena, 
kompanija jai nereikalinga. „Taip 
maloniau“, – teigia ji. Prisipa-
žįsta, jog anksčiau buvę kitaip: 
važiuodavo su kompanija, tad 
reikdavo taikytis prie tempo, o 
ir kainuodavo, nes palyda pri-
valėjo būti. „Pamačiau, kad aš 
gerai gaudausi ir viena. Važiuoju, 
pavargstu, sustoju, pasistatau pa-
lapinę, tad nusprendžiau keliauti 
viena“, – pasakoja ji. Paprastai 
dviratininkė mindavo po 75 kilo-
metrus per dieną. Tiesa, taip buvę 
anksčiau. „Per savaitę daugiau nei 
500 kilometrų“, – suskaičiuoja 
pašnekovė. Bet reikia jėgų ir svei-
katos turėti? „Su tomis jėgomis 

tai šitaip: iš pradžių tu būni sil-
pnas, bet su kiekviena diena vis 
stiprėji. Gamtoje kitokia nuotaika, 
jautiesi geriau, maudaisi ežeruose 
– viskas kitaip“, – tikina ji. O kiek 
iš viso tų kilometrų numinta, ar 
kada ponia Nijolė skaičiavusi? 
Sako, kad taip: apie žemės rutulį 
jau apmynusi.

Pasak jos, taip jau savaime 
nutiko, kad ji vis toliau važia-
vusi, tai iki Baltijos jūros, tai iki 
Juodosios. Apsuko Baltiją ratu. 
Mindama dviratį ji aplankė visas 
Baltijos sostines ir per 7 savai-
tes sukorė daugiau nei 4000 km. 
Dar 2005 m. numynė Vytauto 
Didžiojo keliais nuo Baltijos iki 
Juodosios jūros. 

Didžiajai kelionei nuo Atėnų 
iki Pekino N. Marcinkėnienė ruo-
šėsi visus metus. Tiksliau – taupė 
jai pinigus. „Viskas pasiekiama. 
Netgi Pekinas – savo 55-metį 
švenčiau keliaudama Didžiuoju 
šilko keliu iš Olimpijos į Pekiną“, 
– prisimena ji. Tai, ko gero, buvęs 
didžiausias iššūkis nerimstančiai 
keliautojai.

Išskrido į Londoną, o iš ten 
– į Pietų Ameriką, Trinidadą ir 
Tobagą. Apvažiavo salas, plau-
kė į Venesuelą ir pradėjo žygį 
per Braziliją, Gajaną, Surinamą, 
Prancūzų Gvianą, tuomet vėl at-
sidūrė Brazilijoje. Plaukė laivu 
Amazonės delta ir toliau mynė 
Atlanto pakrante iki pat Rio de 
Žaneiro. Olimpinio žygio dalyvei 
prisiėjo įveikti 14 tūkst. kilometrų 
atogrąžų klimate. 

N. Marcinkėnienė yra apvažia-
vusi visą Krymą, taip pat aplink 
Araratą. Teko važiuoti per Gru-
ziją, Armėniją, Iraną, Turkiją 
– šalis, kur tikrai retai minama 
dviračiais.

„Kai Lietuvoje atsirado Švento 
Jokūbo kelias, vis mintijau, kad 
reikia būtinai važiuoti“, – prisi-

pažįsta ji. Taip atmynė į Lazdijus 
– 600 kilometrų. Dar suplanavo: 
aplankyti draugę Punske, pora 
dienų pamiegoti, tuomet minti į 
Vilnių. „Šios vasaros planas toks: 
pasižiūrėti, ar dar pajėgiu? Gal-
voju, kad Lietuvoje neprapulsiu. 
Jeigu ką, tai vaikus išsikviesiu 
ar į autobusą sėsiu ir namo, bet 
atmyniau, Lazdijus pasiekiau“, – 
džiaugiasi ji.

Ponia Nijolė Lazdijuose ne pir-
mą kartą: „Per Lenkiją esu tris 
kartus važiavusi dviračiu, tai vis 
per Lazdijus važiuodavau.“ 

Šįkart ji praleido dieną prie Du-
sios, pailsėjusi nutarė toliau neva-
žiuoti. „Jau nebejaučiu važiavimo 
džiaugsmo. Kai tai pajunti, reikia 
sustoti. Mano kojos jau nebenori 
minti. Atėjo laikas įsiklausyti į 
kūną. Tad ši kelionė baigta Laz-
dijuose“, – sakė ji jau ruošdamasi 
ilsėtis. Mano, kad kokias dvi die-
nas pailsėjus, sparnai vėl užaugtų 
ir ji pasileistų į kelią. Tačiau per 
prievartą nieko nenorinti daryti. Į 
namus ponia Nijolė grįš autobusu. 
Nakvoja ji paprastai palapinėje, 
taip sakosi geriausiai išsimiega. 
Šįkart išgėrusi lazdijietės Aldonos 
Mikalonienės arbatos, padarė išim-
tį: miegojo ponios Aldonos bute. 
Ryte paskambinusi Aldona pasa-
kojo, kad neeilinei viešniai lovą 
klojusi, patalus tiesusi, o ryte ra-
dusi ant grindų miegančią. Matyt, 
jai taip geriau, taip ji įpratusi. 

Artimiausi planai: plaukimas 
baidarėmis. „Kokias dvi savaites 
plauksiu“, – tarsteli šypsodamasi 
ji.

Ir dar: visiems Lazdijų krašto 
žmonėms, ko nors trokštantiems 
ir nedrįstantiems, ponia Nijolė 
nori pasakyti paprastą tiesą: „No-
rint įkopti į Fudžijamos viršūnę, 
reikia žengti pirmą žingsnį“. Taip 
buvę ir jai – tereikėjo užsėsti ant 
dviračio...•

„Aš ne iš tų močiučių, kurios megztų. Tiesa, ant dviračio pirmąkart sėdau būdama 48-erių. Nuo tada apvažiavau 
praktiškai visą pasaulį“, — sako Nijolė Marcinkėnienė.

„Šios vasaros planas toks: pasižiūrėti, ar dar pajėgiu. Galvoju, kad Lietuvoje 
neprapulsiu. Jeigu ką, tai vaikus išsikviesiu ar į autobusą sėsiu ir namo, bet 
atmyniau, Lazdijus pasiekiau“, – džiaugiasi Nijolė.
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Laukuose bręsta rekordinis derlius, bet 
ūkininkai baiminasi nepageidaujamų faktorių 
Po Joninių, iki javapjūtės 
pradžios likus mažiau nei 
mėnesiui, ūkininkai pra-
deda prognozuoti būsimą 
grūdų bei rapsų derlių. Ir 
nors tokia prognozė yra 
labai rizikingas dalykas, 
nes gamta tampa vis labiau 
nenuspėjama, „Agroeta“ 
šia tema pakalbino keletą 
javų augintojų.

Bendrąsias pasaulines būsimo 
derliaus perspektyvas komen-
tavo Lietuvos grūdų augintojų 
asociacijos (LGAA) pirmininkas 
Aušrys Macijauskas: „Ukraina 
kentėjo nuo sausrų, Amerikoje 
vėlavo sėja, Vokietijoje ir šiaurės 
Prancūzijoje nemažai žalos pada-
rė šalnos, todėl kalbos, kad visa-
me pasaulyje bus gautas didžiulis 
javų derlius yra nepagrįstos“.

A. Macijausko nuomone, šie 
metai nėra išskirtiniai ir bendras 
vidutinis derlius turėtų būti arti-
mas įprastiniam.

„Lietuvoje šiemet prognozuoja-
mas 5–5,5 t/ha derlingumas, o tai 
labai geras rezultatas, nes per visą 
šalį tikimasi prikulti milijonu tonų 
javų daugiau nei įprastais metais“, 
– sakė LGAA pirmininkas. Anot 
grūdininkų vadovo, Marijampo-
lės, Kėdainių, Joniškio, kituose 
vidurio Lietuvos rajonuose derliai 
bus gana dideli, tačiau bendrasis 
vidurkis nebus daug didesnis nei 
5 t/ha.

Paklaustas apie būsimas grū-
dų kainas, A. Macijauskas teigė, 

kad Lietuvos ūkininkus visiškai 
tenkintų 180 eurų už toną aukštos 
kokybės kviečių ir 370 eurų – už 
toną rapsų. „Kaina pasaulinėse 
rinkose nuolat kinta ir kokia ji bus 
javapjūtei įsibėgėjus, prognozuoti 
yra labai sudėtinga“, – „Agroetai“ 
sakė A. Macijauskas.

ūkininkai baiminaSi ŠkvaLo
Joniškio rajono Ūkininkų sąjun-
gos pirmininkė Lilija Šermukš-
nienė sakė, kad dabar javai lau-
kuose atrodo išties gražiai ir jei 
derliaus nesuniokos kruša, vietos 
ūkininkai planuoja iš ha kulti po 
8–9 t, o gal kai kas ir 10 tonų 
žieminių kviečių.

„Taip, už toną aukštos koky-
bės kviečių gauti 180 eurų norėtų 
kiekvienas ūkininkas, bet dabar 
tokių kainų nėra“, – kalbėjo 
L. Šermukšnienė. Pasak ūkinin-
kės, dabar už antros klasės kvie-
čius mokama 158–162 Eur/t, o 
norėtųsi gauti 170 Eur/t.

Kauno rajono ūkininkų sąjun-
gos vadovė Genutė Staliūnienė 
taip pat išreiškė viltį, kad šiemet 
javų supirkimo kainos būtų di-
desnės.

„Jau ketveri metai ūkininkams 
nėra palankių grūdų supirkimo 
kainų, todėl dauguma augintojų 
yra sulindę į skolas, galo su galu 
sudurti negali“, – kalbėjo G. Sta-
liūnienė.

Prognozuoti būsimo derliaus 
ūkininkė nesiryžo. „Baisu net 
kalbėti, o jei koks škvalas užeis 
ir pražudys laukuose stovintį der-

Asociatyvi nuotr. (Vytauto Liako nuotr.)

lių“, – baiminosi G. Staliūnienė, 
pažadėjusi apie derlių papasakoti 
tada, kai javai jau bus sandėliuo-
se.

PLiuSaS iŠ viSų kuLtūrų?
Šiaulių rajono ūkininkas Raimun-
das Juknevičius džiaugėsi gražiai 
laukuose atrodančiais kviečiais ir 
rapsais, tačiau primena: „Viščiu-
kus skaičiuosim rudenį“.

Pasak pašnekovo, šiemet nusi-
mato sunki javapjūtė, nes derlius 
užderėjo gal net rekordinis ir būtų 
gaila, kad likus vienam žingsne-
liui iki jo sudorojimo ištiktų kokia 
nors nelaimė.

„Intensyviai auginantys žiemi-
nius kviečius šiemet turėtų pri-
kulti apie 8–9 tonas iš ha, tačiau 
jie neturėtų pamiršti pelėsio atsi-
radimo javuose rizikos“, – sakė 
R. Juknevičius.

Kalbėdamas apie supirkimo 
kainas, ūkininkas teigė, kad da-
bar uoste už antros klasės kvie-
čius galima gauti 175 Eur/t, o tai 
labai gera kaina. Suprantama, 
elevatoriuose ji 15 eurų už toną 
mažesnė. „Pats maždaug trečda-
lį derliaus visuomet parduodu 
iš anksto ir taip apsisaugau nuo 
nepageidaujamų supirkimo kainų 
svyravimų“, – „Agroetai“ sakė 

R. Juknevičius.
Pasak ūkininko, šiemet gerai 

užderėjo ne tik žieminiai kviečiai, 
bet ir rapsai, kurių tikimasi kulti 
bent po 4–5 tonas iš ha, pupų der-
lius taip pat geras (4–6 t/ha).

„Vasarojus atrodo labai neblo-
gai, todėl šiemet gali būti tokie 
metai, kai visos kultūros duos 
pliusą“, – vylėsi ūkininkas, at-
sargiai užsimindamas, kad šiemet 
žemdirbiai gali uždirbti daugiau 
pinigų, kurie bus panaudoti skolų 
padengimui bei investicijoms į 
žemės ūkio gamybos priemonių 
atnaujinimą.•
agroeta.lt

Kovojant su pandemija skaudžiai nukentėjo kiti ligoniai
per pandemiją turėjau atlikti daug 
procedūrų, lankytis pas gydyto-
jus. Džiaugiuosi, kad man viskas 
pavyko, gavau būtiną gydymą ir 
konsultacijas. Tačiau kai kuriems 
kitiems mano likimo draugams 
pandemija tapo sunkių išbandy-
mų laikotarpiu – daugeliui buvo 
nukeltos konsultacijos, nebuvo 
laiku atlikti tyrimai. Kadangi esu 
prisirašiusi prie privačios šeimos 
klinikos, tai ši įstaiga man padėjo 
išspręsti visus klausimus, o kiti 
turėjo daug problemų. Kai atsi-
rasdavo gretutinių negalavimų, 
pavyzdžiui, supūliuodavo dan-

»Atkelta iš 1 psl. tys, sulaukti pagalbos buvo labai 
sudėtinga.

– Lazdijų medikai, kaip ir 
visoje Lietuvoje, per karantiną 
konsultuodavo ligonius telefonu. 
Ar Jums priimtinas toks bendra-
vimo su medikais būdas? 

– Juokaudama sakau, kad gy-
dymas telefonu – Kašpirovskio 
metodas, kai pagal paciento bal-
są nustatoma diagnozė. Tai labai 
sudėtinga. O kartais reikia skubių 
ir tikslių sprendimų, ypač onkolo-
giniams ligoniams. Tada žmonės 
pradeda gydytis patys, o tai gali 
labai blogai baigtis. 

– Kaip pasiekdavote gydymo 
įstaigas kituose miestuose? 

– Onkologinių ligonių pavėžė-
jimą kartais organizuodavo savi-
valdybė. Noriu padėkoti Lazdijų 
autobusų parkui, kuris suteikė 
galimybę mums, onkologiniams 
ligoniams, naudotis autobusų pas-
laugomis su 80 proc. nuolaida. 
Tai buvo puiki pagalba. 

– Socialiniuose tinkluose esate 
priekaištavusi Lazdijų sveikatos 
priežiūros įstaigoms dėl informa-
cijos trūkumo. Kokios informa-
cijos pasigedote? 

– Nemažai informacijos apie 

ligoninės ir poliklinikos veiklą 
buvo skelbiama internete, soci-
alinių tinklų paskyrose. Bet juk 
mūsų rajonas – senjorų kraštas, 
daugelis žmonių, kuriems reikia 
sveikatos priežiūros paslaugų, 
nesinaudoja internetu, neskai-
to feisbuko. Kaip jiems gauti 
reikiamą informaciją? Manau, 
kad sveikatos priežiūros įstai-
gos nesugebėjo tinkamai išspręsti 
paslaugų komunikavimo klau-
simo. Kodėl nė viename rajono 
laikraštyje nebuvo talpinama 
aktuali informacija? Mūsų sen-
jorai laikraščius skaito ir ten tikisi 
surasti informacijos. 

– Karantinas baigėsi. Kokia 
veikla užsiims Jūsų vadovauja-
mos asociacijos nariai? 

– Šiuo metu mūsų asociacija 
vienija 61 onkologinėmis ligo-
mis sergantį lazdijietį. Ketiname 
visose rajono seniūnijose rengti 
susitikimus su žmonėmis ir su-
teikti jiems visą informaciją apie 
onkologines ligas, kur kreiptis, 
kaip atlikti tyrimus, toliau atlik-
sime savo švietėjišką misiją. 

– Ačiū už pokalbį, tvirtos svei-
katos!•
„dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

tel. pasiteirauti 8 670 38882.

Prenumerata — tai ne tik aktualios žinios,  atkeliaujančios į Jūsų namus ir biurus, bet ir originali bei 
praktiška dovana bet kokia proga.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, bet ir telefonu 8 700 55 
400 bei internetu, www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt

Visada šViežios ir skanios

Tel. 8 614 80988.

Vineta    Vin
e

ta
  Vin

eta                                                 
       

      
     

     
    

    
    

    
Vi

n
et

a
  V

in
eta 

Bulvės



9Nr. 27 / 2020 07 02 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Daržo gėrybės iš Dzūkijos tą pačią dieną pasiekia 
valgytojus ir Palangoje, ir Druskininkuose 
„Kai daržovių yra, tai ir už-
sisakinėja. O jų vis gausė-
ja“, – sako Vaida Tulabaitė, 
„Vilkės ūkio“ šeimininkė iš 
Babrauninkų kaimo, Lazdi-
jų rajono. Iki Kalėdų viską 
sakosi „išparceliuojanti“ ir 
tuomet jau turinti atostogų 
mėnesiuką.

„Krepšelius komplektuoju aš 
pati“, – sako ūkininkė. Tokie švie-
žių natūraliai auginamų daržo-
vių, vaisių ir uogų rinkiniai – jau 
penktą sezoną formuojami.

Ūkininkė pasakoja, kad šią sa-
vaitę krepšeliuose valgytojai su-
rado kopūstų, kaliaropių, ropelių, 
svogūnų laiškų, salotų, petražolių, 
krapų, lapinių burokėlių, rautų 
burokėlių lambukams, agurkų, 
žirnių.

„Kitą savaitę cukinijos prasidės, 
tai po vieną kitą įdėsime, paskui 
rasis bulvių, pomidorų, aguročių, 
patisonų“, – pasakoja ji.

O egzotinių daržovių? „Aš ne-
žinau, kas Lietuvoje jau gali būti 
vadinama egzotika? Baklažanų 
yra, portulakų irgi. Kai sėklas 
daržininkai pradėjo užsisakyti 
internetu, dingo toks dalykas kaip 
egzotika“, – kalba V. Tulabaitė.

Žmonės noriai užsisako krep-
šelius iš Dzūkijos. „Mano ūkis ne 
ekologiškas, jis – gamtiškas. Tai 
reiškia, kad čia nenaudojama jokių 
chemikalų“, – teigia moteris.

„Daržus dengiame nupjauta 
žole, šienu, šiaudais. Dar dirvą 
praturtiname pelenais. Tokiu būdu 
apsieiname be trąšų, be mėšlo, be 
jokių chemikalų. Augalai auga Gamtinio ūkio šeimininkė V. Tulabaitė. (Autorės nuotr.)

stipresni, daržai tampa pakantesni 
sausroms. Viskas tik iš gamtos. 
Taip užauga vertingas derlius“, 
– dėsto gamtinės žemdirbystės 
šalininkė. 

Tokio maisto mūsų rinkoje – 
labai trūksta ir, anot Vaidos, tai, 
ką ji daro, tik lašas jūroje. Jos ūkis 
– 10 hektarų, iš kurių daržovių – 
tik hektaras.

Kas gi tie sveiko maisto valgy-
tojai? „Įvairaus amžiaus žmonės, 
kuriems svarbu, ką deda į burną. 
Galiu drąsiai pasakyti: gero, neuž-
teršto maisto Lietuvoje mažai“, – 
paprastai aiškina Vaida tikindama, 
kad visoje Lietuvoje tokių ūkių 
kaip jos gali ant vienos rankos 
pirštų suskaičiuoti.

Tą pačią dieną nuo šešių ryto 
suruoštos daržovės pasiekia kli-
entus ir Palangoje, ir Druskinin-
kuose.

Krepšeliai keliauja į Kauną, pa-
siekia Vilnių, Klaipėdą. „Ir sko-
nis, ir kvapas, ir kokybė tiesiai iš 
daržo į namus“, – teigia ūkininkė 
tikindama, kad tinkamai supa-
kuoti, kelias dienas nenuvysta net 
žolynėliai.

Didelė bėda, pasak moters, kad 
kaime žmonės tingi dirbti. Anot 
jos, kur pažiūrėsi, ten pinigai vo-
liojasi, tik reikia noro dirbti.

 „Darbo pilna“, – tikina ji. Pa-
sakoja, kai talką renkanti ir išgirs-
tanti, kad mažai mokėsiu, ji  atsi-
kerta. „Sėdėkit prie televizoriaus 
už nulį, jei taip geriau“, – tiesiai 
šviesiai išpoškina ji. Anot jos, 
kaime žmones iš kelio pašalpos 
išvedė.•
agroeta.lt

Parlamentarai siūlo paremti bulvių sėklininkystę 
ir bulvių sėklininkyste užsiiman-
tiems ūkininkams.

Žemės ūkio ministerija rengia 
ministro įsakymą dėl laikinosios 
valstybės paramos daržovių au-
gintojams, kuriuo bus patvirtin-
tos paramos teikimo taisyklės, 
tačiau jose nėra numatyta teikti 
paramą bulvių sėklininkyste už-
siimantiems ūkiams.

 „Jau ne kartą kreipiausi į 
Vyriausybę dėl selektyvios ir 
diskriminuojamos paramos ir 
pagalbos priemonių mūsų že-
mės ūkiui, bet krizės akivaiz-
doje Žemės ūkio ministerija 
ir toliau sėkmingai pamiršta 
smulkesnes, „ne tokias privi-
legijuotas“ ūkio sritis. Nejaugi 
taip sunku suprasti, kad visi, ne 
tik pienininkai, patyrė didelių 
nuostolių ir jų verslai laikosi ant 
išlikimo ribos?“, – sako Seimo 
narė R. Petrauskienė.

„Sėklinėmis bulvėmis pa-
prastai jau prekiaujama kovo 
ir balandžio mėnesiais, bet šie-
met tai buvo pats pandemijos 
pikas, todėl dėl prekybos ribo-
jimų sėklinių bulvių augintojai 
negalėjo prekiauti ir patyrė di-
džiulių nuostolių. Pavyzdžiui, 

dėl Vyriausybės paskelbto ka-
rantino Klaipėdos rajono ūki-
ninkas Petras Vasiliauskas per šį 
laikotarpį patyrė 90 tūkst. eurų 
nuostolį. Karantino laikotarpiu 
buvo uždrausta parduotuvių 
bei turgaviečių veikla ne mais-
to produktais, todėl dalis šio 
ūkio sertifikuotos produkcijos 
– apie 200 tonų sėklinių bulvių 
– liko neparduota. Dėl karanti-
no daugiau nei mėnesiui buvo 
uždarytos visos parduotuvių 
tinklo „Žalioji stotelė“ ir kitos 
sėklų parduotuvės, o pagrindinis 
partneris agrofirma „Sėklos“ tą 
patį ūkininką informavo, kad 
negalės vykdyti savo įsiparei-
gojimų, t. y. vykdyti prekybos 
iš anksto suplanuota apimtimi, 
be to, dalį anksčiau patiektų sė-
klinių bulvių pakuočių, kurių 
negalėjo parduoti dėl uždarytų 
parduotuvių, ūkininkui grąži-
no“, – konkretų pavyzdį pateikė 
K. Starkevičius.

Seimo narių nuomone, bulvių 
sėklininkystė yra viena iš labai 
svarbių žemės ūkio verslo šakų 
ir šios šakos jokiu būdu negali-
ma ignoruoti.•
agroeta.lt

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų (TS-
LKD) frakcijos nariai Kazys 

Starkevičius ir Rasa Petrauskienė 
kreipėsi į žemės ūkio ministrą 
prašydami peržiūrėti rengiamas 

taisykles dėl daržininkų rėmimo 
ir, pagal galimybes, analogišką 
paramą kaip daržininkams teikti 
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Aidas Kelionis
Esu labai patenkintas, kad tuo metu, kai 
augau, nebuvo šiuolaikinių išmaniųjų 
technologijų, o įvairios informacijos 
tekdavo ieškoti enciklopedijose, žody-
nuose, žinynuose, laikraščiuose ir žur-
naluose. Žinoma, tuo metu informacija 
žmogų pasiekdavo žymiai lėčiau nei 
dabar, bet bent anksčiau įsimenama ji 
būdavo žymiai geriau, nes nūnai didelė 
jos gausa, lengvai pasiekiama naudo-
jantis išmaniosiomis technologijomis, 
priverčia žmogų tinginiauti. Pastarasis 
žino, kad įsijungęs kompiuterį ar išma-
nųjį telefoną ją visuomet labai greitai 
suras.

Atrodytų, kad jaunimo, benardančio 
informacijos srautuose, daug ko galima 
paklausti. Bet vargu, ar daug iš jų pasa-
kytų, kas 1982 metais laimėjo pasaulio 
futbolo čempionatą, išvardintų bent 15 
JAV valstijų iš 50 ar pasakytų Nikara-
gvos ir Madagaskaro sostines. Jiems 
reiks laiko „pagūglinti“, kad sužino-
tų. Taip visiškai nelavinama atmintis. 
Be to, nereikia pamiršti, kad ne visa 
informacija, pateikiama internete, yra 
tiksli. Čia kompiuteris negali lygintis su 
žinynais, žodynais, enciklopedijomis, 
kurie išleisti po sunkaus ir kruopštaus 
ilgamečio, gausaus redakcijos kolek-
tyvo darbo. Internetas suteikia pa-
viršutiniškų žinių, bet jokiu būdu ne 

išprusimo ir erudicijos, jau nekalbant 
apie intelektą. Tekstas monitoriuje ar 
ekrane niekada neprilygs išspausdintam 
popieriuje: knygoje, laikraštyje, žurnale. 
Jau ne vieno žmogaus yra pastebėta, kad 
tekstas popieriuje yra ne tik maloniau ir 
mieliau skaitomas, bet ir geriau įsime-
namas ir įsisavinamas.

Kompiuteris iškreipė ir muzikos rinką. 
Anksčiau konkrečios muzikos grupės 
gerbėjai laukdavo pasirodančio naujo 
jos kūrinio – plokštelės ar kompaktinio 
disko (CD) ir nusipirkdavo tikrą meno 
kūrinį. Ne tik su ilgai ir kruopščiai kurtu 
viršeliu, bet ir knygele su dainų tekstais 
bei originaliomis meniškomis iliustraci-
jomis. Dabar gi viskas parsisiunčiama 
į kompiuterį ir dažniausiai nemokamai. 
Taip ne tik nesumokama muzikantams 
už talentą ir darbą, bet ir prarandamas 
savo muzikos kolekcijos komplektavimo 
džiaugsmas. Lyg į dailininko paveikslą 
žiūrėtum ne meno galerijoje ar namuose, 
o kompiuterio monitoriuje.

Medikai skambina pavojaus varpais. 
Pagal tyrimų rezultatus, dabartinių vaikų 
ir paauglių sveikatos būklė neretai tokia 
kaip pensininkų. Bet ar reikia tuo stebė-
tis? Besaikis smaksojimas prie kompiu-
terio ir išmaniojo telefono ekrano duoda 
savo neigiamus rezultatus. Dar liūdnes-
nės pasekmės bus ateityje. Ką ir bekal-
bėti, jeigu draugai mažame miestelyje 
vietoj to, kad susitiktų, bendrauja „Fa-
cebook“ arba rašinėdami šimtus SMS. 
Būtų gerai, jeigu jaunimas sugebėtų su-
derinti laisvalaikį prie kompiuterio su 
žaidimais lauke. Juk futbolo, gaudynių, 
slėpynių ar nerūpestingo kvailiojimo 
tyrame ore niekas nepakeis. Nesinori, 
kad beveik visas jaunimo gyvenimas 
persikeltų į internetą, socialinius tin-
klus, išmaniuosius telefonus, „Skype“ 
ir kitus šiuolaikinių technologijų plotus. 
Juk pastarosios turi padėti žmogui, o ne 
žmogus tapti jų tarnu ar net vergu.•

ketvirtaDieniS, liepos 2 d. Saulė teka 4.47, leidžiasi 21.58, dienos ilgumas 
17.11. Priešpilnis. Vardadieniai: Martinijonas, jotvingas, Gantautė, Marijonas, Martys.

LRT TV
ketvirtad
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „Hadsonas ir 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Pasaulio puodai. 
 13.00 Įdomiosios atos-

togos.
 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 Pasaulio teisuoliai.
 20.25 Loterija „keno 

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

dicija. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos policija 

3“.
 0.30 „Laikinosios 

sostinės feno-
menas. inžinierius 
steponas kairys“.

 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 

sostinės feno-
menas. inžinierius 
steponas kairys“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „iš širdies į širdį“.
 7.50 „Tomas ir džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „kvailiai šėlsta“.
 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 „kvailiai šėlsta“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Nepaklūstantis 

įstatymui“.

 0.25 „Rivjera“.
 1.25 „Miesto teisin-

gumas“.
 3.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 alchemija. VdU 

karta. 
 5.00 ReTRosPek-

TYVa. kultūrinė 
dokumentika. 
ciklas „Menininkų 
portretai“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. ki-

bernetinė Visata“.
 6.55 „Čipas ir deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Viešbutis“.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 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 „Blogoms mergi-

noms – viskas“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „atkeršyti bet kokia 

kaina“.
 23.55 „skubi pagalba“.
 0.55 „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
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „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 „snaiperis 3“.
 22.50 „Gelbėjimo misija“.
 0.35 „kobra 11“.
 1.30 „ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.05 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 „Gluchariovas“.
 6.30 „Pone prezidente“.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.30 Grilio skanėstai. 
 8.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 9.00 „kelrodė žvaigždė“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 „Gluchariovas“.
 14.00 „Meilės lygtis“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Grilio skanėstai. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 19.00 „dainuok,dzūkija“. 
 20.00 „dzūkijos istorijos 

slenksčiai“.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Meilės lygtis“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.20 Grilio skanėstai. 
 2.40 „Meilės lygtis“.
 3.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.10 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.30 „Pone prezidente“.
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Bliuzo vakaras. 
 6.55 „Pasakojimai iš 

japonijos“.
 7.00 Literatūros 

pėdsekys. Paulius 
Širvys. 

 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. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 daiktų istorijos. 
 14.50 „8 dienos. iki 

Mėnulio ir atgal“.
 15.40 kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Švč. 
Mergelės Marijos 
apsilankymo pas 
elžbietą (Pažaislio) 
bažnyčia.

 15.50 „džiunglių  
knyga“.

 16.00 „alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 16.15 „stebuklingoji 
Boružėlė“.

 16.40 „atėnė“.
 17.10 „dvynukės“.
 17.55 Pirmą kartą.
 18.00 „dauntono abatija“.
 18.50 daiktų istorijos. 
 19.40 „kino istorija. 

dešimtasis dešim-
tmetis“.

 20.25 Premjera. „Pasako-
jimai iš japonijos“.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Laiminga 

pabaiga“.
 23.15 kelionės su „isto-

rijos detektyvais“. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 euromaxx. 
 1.10 Bliuzo vakaras. 
 2.15 Čia – kinas. 
 2.45 Literatūros 

pėdsekys. Paulius 
Širvys. 

 3.15 duokim garo! 
 4.40 Nacionalinis turtas. 

Pianistas Petras 
Geniušas.

 5.05 stilius. 

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 PReMjeRa. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
Užmirštųjų tiltas“.

 23.05 „aukštakulnių 
kerštas“.

 1.00 „Rožių karas“.
 2.40 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Rė saloje“.

 4.15 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 ūkio šefas.
 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 „Mano geriausio 

draugo mergina“.
 23.05 „Havajai 5.0“.
 1.05 „kaulai“.
 1.55 „svieto  

lygintojai“.
 2.45 „Tėvynė“.

Darbo laikas: 
I–V nuo 8.30 iki 17.30 val.

pietus – nuo 13.00  iki 14.00

Kviečiame 
apsilankyti!

-
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PenktaDieniS, liepos 3 d. Saulė teka 4.48, leidžiasi 21.58, dienos ilgumas 
17.10. Priešpilnis. Vardadieniai: anatolijus, Leonas, Tomas, Vaidilas, Liaudmina.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 Premjera. „Had-

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

togos.
 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 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. 
 1.05 „stivas džobsas“.
 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“.
 7.50 „Tomas ir džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „kvailiai šėlsta“.
 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 „5-oji banga“.
 23.15 „Pabėgimas iš Los 

andželo“.
 1.15 „Pačiūžomis į 

šlovę“.
 2.45 „Nepaklūstantis 

įstatymui“.
 4.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. ki-

bernetinė Visata“.
 6.55 „stičas“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Viešbutis“.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 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 „Heraklis“.
 21.15 „Galingieji reindže-

riai“.
 23.50 „Mara“.
 1.45 „alinanti misija“.
 3.15 „Barbaras. kario 

iškilimas“.
 4.45 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 5.10 „Paskutinis iš vyrų“.

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

geriausia“.
 8.35 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „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“.
 23.35 „snaiperis 3“.
 1.20 „kobra 11“.
 2.10 „ekstremalūs 

išbandymai“.
 3.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.45 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 „Gluchariovas“.
 6.30 „Pone prezidente“.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.30 Pagaliau savait-

galis. 
 8.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 9.00 „kelrodė žvaigždė“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 „Gluchariovas“.
 14.00 „Meilės lygtis“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Pagaliau savait-

galis. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „Gyvenk taupiau“.
 18.50 „Laisvės keliu“.
 19.20 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 „dainuok, dzūkija“.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Meilės lygtis“.
 22.30 Reporteris. 

 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 2.20 Pagaliau savait-

galis. 
 2.40 „Meilės lygtis“.
 3.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.10 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.30 „Pone prezidente“.
 4.50 „Reali mistika“.
 6.00 „Pone prezidente“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Bliuzo vakaras. 

XXV tarptautinis 
festivalis „Bliuzo 
naktys 2017“. 

 7.05 Mokslo sriuba. 
 7.30 „džiunglių  

knyga“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „stebuklingoji 

Boružėlė“.
 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. algis 
Galinis. 

 13.05 Legendos. antanas 
Šurna. 

 13.50 kazio Bradūno 
eilėraščius skaito 
Virginija kochans-
kytė. 

 14.00 daiktų istorijos. 
 14.50 „kino istorija. 

dešimtasis dešim-
tmetis“.

 15.35 ...formatas. Poetas 
Gintaras Bleizgys. 

 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 „atėnė“.
 17.10 „dvynukės“.
 17.55 Pirmą kartą.
 18.00 „dauntono abatija“.
 18.50 daiktų istorijos. 
 19.35 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.

 20.52 sportas. orai.
 21.00 „Geriausia proga“.
 22.45 kauno „Hanza 

dienos 2019“. Pink 
Floyd Project LT.

 0.40 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.55 dabar pasaulyje. 
 1.20 „janis. Liūdnoji 

mergaitė“.
 3.05 „Laiminga 

pabaiga“.
 4.50 ...formatas. Poetas 

Gintaras Bleizgys. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „dniepru per 
Ukrainą“.

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 PReMjeRa. 

„Rebeka Martinson. 
Pamatai“.

 22.55 „sicilijos mafija“.
 0.40 „Rožių karas“.
 2.20 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Užmirštųjų tiltas“.

 4.00 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.00 statybų gidas.
 9.30 „Virtuvė“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Univeras“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 Hoptrans 3x3.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 Hoptrans 3x3.
 23.00 „Boratas. kaip 

šaunusis kazach-
stano žurnalistas 
amerikoj patirtį 
graibstė“.

 0.50 „keleiviai“.
 2.20 „Tėvynė“.

„Heraklis“, 19.30, TV3

ŠeŠtaDieniS, liepos 4 d. Saulė teka 4.49, leidžiasi 21.57, dienos ilgumas 17.08. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Berta, elžbieta, Ulrikas, skalvis, Gedgailė, Teodoras, Malvina.

LRT TV
šeštadienis  
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 euromaxx. 
 6.35 Pasaulio puodai. 
 7.25 „Linkėjimai nuo 

Maiko“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „keisčiausi 
pasaulyje 3. 
Netikėti išpuoliai“.

 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 „Vakarėja“ su 

Martynu starkumi. 
 22.30 „Negalvok dukart“.
 24.00 „Hobitas: nelaukta 

kelionė“.
 2.45 „Geriausia proga“.
 4.25 „Linkėjimai nuo 

Maiko“.

LNK
 6.55 „Tomas ir džeris“.
 7.25 „saugokis meš-

kinų“.
 7.55 „ogis ir tarakonai“.
 8.15 „Berniukas Blo-

giukas“.
 8.40 „Tomo ir džerio 

šou“.
 9.05 „Nuotykių metas“.
 9.30 „Tinginių miestelis“.
 9.55 „slaptoji komanda“.
 11.55 „Lino. Nuotykiai 

katino kailyje“.
 13.45 „Tiltas į Terabitiją“.
 15.40 „Ponas Bynas“.
 16.10 „Normanas“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Haris Poteris ir 

Fenikso brolija“.
 22.20 „drilbitas“.
 0.25 „skautai prieš 

zombius“.
 2.05 „5-oji banga“.

TV3
 6.30 „ančiukų istorijos“.
 7.00 „Bakuganas. kovos 

planeta“.
 7.30 „ilgo plauko 

istorija“.
 8.00 „ančiukų istorijos“.
 8.30 kitsy.
 9.00 skaniai ir paprastai.
 9.30 Maisto kelias.
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.00 „išdykėlis dans-

tonas“.
 12.45 „dantukų fėja 2“.
 14.35 „Šokis hip-hopo 

ritmu“.
 16.45 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 eurojackpot.
 19.30 „dantukų fėja“.
 21.40 „adelainos 

amžius“.
 23.55 „audrų karas“.
 1.40 „atkeršyti bet kokia 

kaina“.
 3.15 „deganti žemė“.
 4.50 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 5.15 „Paskutinis iš vyrų“.

BTV
 6.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „juodasis sąrašas“.
 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 sveikatos kodas. 
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
 10.30 „Laukinė karalystė“.
 11.35 „spec. būrys. 

išlieka stipriausi“.
 12.30 „Pričiupom!“.
 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 „Titanų susidū-

rimas“.
 23.35 „Mačetė“.
 1.35 „kriminalinė 

Maskva“.
 2.25 „absoliutus 

blogis“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. joana 
Bilevičiūtė-Naruta-
vičienė“.

 7.55 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis 
turnyras „BUsHido 
kok 2019“.

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

galis. 
 11.00 Grilio skanėstai. 
 12.00 „kelrodė žvaigždė“.
 14.00 „Merginos iš 

Ukrainos“.
 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 „Šerlokas Holmsas 

ir daktaras 
Vatsonas. Pažintis“.

 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 „Šerlokas Holmsas 

ir daktaras 
Vatsonas. Pažintis“.

 4.00 „Merginos iš 
Ukrainos“.

 4.40 Gyvenimas.
 5.20 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 6.00 „Gluchariovas“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

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

tinės fenomenas. 
„Lietuvos sąžinė“ 
– Petras Leonas. 

 9.30 Premjera. etnos. 
identitetas. 

 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. 

danas Pankevičius. 
 18.55 „žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. sa-
liamonas Banaitis“.

 19.40 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „Ulzanos reidas“.
 22.40 Muzikos festivalis 

„Nida 2019“. 
 0.10 dabar pasaulyje. 
 0.35 „stivas džobsas“.
 2.35 Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
„Lietuvos sąžinė“ 
– Petras Leonas. 

 3.00 stop juosta. susi-
siekimo pramonė.

 3.25 etnos. identitetas. 
 3.55 Į sveikatą! 
 4.20 kelias. 
 4.45 auksinis protas. 

TV1
 6.20 „akloji“.
 7.50 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.50 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.50 „Tėvas Motiejus“.
 11.10 „klasikiniai kepiniai. 

anos olson 
receptai“.

 11.40 „Populiariausi 
užkandžiai“.

 12.10 „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 „Vilkų žemė. 

amžinai tavo“.
 22.55 „Netikėta sėkmė“.
 0.40 „sicilijos mafija“.
 2.15 „Rebeka Martinson. 

Pamatai“.

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 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 Hoptrans 3x3.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 Hoptrans 3x3.
 23.00 „Havajai 5.0“.
 1.50 „Mano geriausio 

draugo mergina“.

„Tiltas į Terabitiją“, 13.45, LNK
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eteriS

PirmaDieniS, liepos 6 d. Saulė teka 4.51, leidžiasi 21.56, dienos ilgumas 
17.05. Pilnatis. Vardadieniai: Marija, Nervydas, Ginvilė, dominyka, domė, Mindaugas, Nervilė, 
Nervilas, Nerilė, Nerilis.

LRT TV
pirmadienis  
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Gražiausios poetų 

dainos.
 7.30 „džudė Mudė ir 

nenuobodi vasara“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 iškilmingas 

valstybės vėliavos 
ir istorinės vėliavos 
pakėlimas. 

 12.30 Valstybės diena. 
 13.45 Šoka Lietuva.
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 dalinkimės istorija. 
 17.00 „Radviliada“.
 18.30 aš tikrai myliu 

Lietuvą. 
 20.00 „Tautiška giesmė 

aplink pasaulį“. 
 21.03 Loterija „keno 

Loto“.
 21.05 Panorama.
 21.27 sportas. orai.
 21.34 Loterija „jėga“.
 21.35 Premjera. „Baltų 

gentys“.
 23.15 „kostiumuotieji“.
 24.00 „Čikagos policija 

3“.
 0.40 stop juosta. susi-

siekimo pramonė.
 1.05 savaitė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 aš tikrai myliu 

Lietuvą. 
 3.30 Šventinis koncertas 

iš Lietuvos nacio-
nalinės filharmo-
nijos. 

 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „kostiumuotieji“.
 4.45 stop juosta. susi-

siekimo pramonė.
 5.15 kelionės su „isto-

rijos detektyvais“. 

LNK
 6.05 „Berniukas Blo-

giukas“.
 6.55 „Tomo ir džerio 

šou“.
 7.20 „dzeusas ir 

Roksana“.
 9.15 „Princesė gulbė. 

Princesė rytoj, 
piratė – šiandien“.

 10.45 „Megamaindas“.
 12.35 „ant bangos“.
 14.20 „kaukė“.
 16.25 „Turistas“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 PReMjeRa. 

„adelė ir mumijos 
paslaptis“.

 21.40 „ir visi jų vyrai“.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 Tęsinys. „ir visi jų 

vyrai“.
 0.00 „draugiškas 

seksas“.
 2.00 „Čapis“.

TV3
 6.30 „Transformeriai. ki-

bernetinė Visata“.
 7.00 „stičas“.
 7.30 „Heraklis“.
 9.15 „septyni varnai“.

 11.25 „džiunglių kara-
lius“.

 13.10 „Trys muškieti-
ninkai“.

 15.25 „Narnijos kronikos. 
Princas kaspi-
janas“.

 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Tautiškos giesmės 

giedojimas HiMNo 
BaNGa.

 21.05 „karalius artūras“.
 23.40 „Grąžinti nepriklau-

somybę“.
 1.00 „kobra 11“.
 1.55 „Rezidentas“.
 2.45 „Vieniši tėvai“.
 3.40 „kobra 11“.
 4.30 „kietuoliai“.
 4.55 „Naujakuriai“.
 5.40 „Vieniši tėvai“.

BTV
 6.00 „Gordonas Ramzis. 

iki pragaro ir atgal“.
 6.55 „spec. būrys. 

išlieka stipriausi“.
 8.55 „Laukinė karalystė“.
 10.00 „Laukinė karalystė“.
 11.05 37-asis Pasaulinis 

rytojaus cirkas.
 13.00 „Nuostabieji lūze-

riai. kita planeta“.
 14.35 „Fantomas“.
 16.45 „Fantomas įsisiau-

tėja“.
 18.50 „Fantomas prieš 

skotland jardą“.
 21.00 „spaidervikų 

kronikos“.
 22.50 „jūrų pėstininkai“.
 23.45 „jūrų pėstininkai“.
 0.40 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
 2.00 „sūnus paklydėlis“.
 2.45 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Šiandien kimba. 
 6.30 „Pone prezidente“.
 7.00 4 kampai. 
 7.30 kaimo akademija. 
 8.00 Pinigų karta. 
 8.30 Pagaliau savait-

galis. 
 9.00 Partizanų keliais. 
 10.00 Grupės „Vairas“ 

gyvo garso kon-
certas.

 11.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 

 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 atėjo. sabas.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 „Černobylis. 

juodoji gėlelė“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „Černobylis. 

juodoji gėlelė“.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Černobylis. 

juodoji gėlelė“.
 21.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 Grupės „išjunk 

šviesą“ gyvo garso 
koncertas.

 0.30 Grupės „Rondo“ 
gyvo garso kon-
certas.

 1.30 Laikykitės ten su 
andriumi Tapinu. 

 2.20 kaimo akademija. 
 2.40 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 „atėjo. sabas“.

LRT +
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 kultūros diena. 
 7.00 etnos. identitetas. 
 7.30 Muzikos talentų 

lyga.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 „Vilius karalius“. 
 17.00 dainuoju Lietuvą. 

Patriotinės dainos.
 17.40 „Herkus Mantas“.
 20.00 „Tautiška giesmė 

aplink pasaulį“.
 21.05 Panorama.
 21.27 sportas. orai.
 21.35 Lietuvos Valstybės 

diena. 
 22.05 koncertas „opera 

po žvaigždėmis“. 
 23.45 Prisiminkime. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 kelias. 
 1.05 kauno „Hanza 

dienos 2019“. 
 3.00 „edeno sodas“.
 4.35 klausimėlis.lt.
 4.50 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 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 „anoniminis tėtis“.
 23.10 „aukštakulnių 

kerštas“.
 1.05 „Rožių karas“.
 2.50 „Viskas, ką turė-

jome“.
 4.30 „Tėvas Motiejus“.

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

saulio vairuotojai.
 9.00 „Naujokė“.
 9.30 Ledo kelias.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Univeras“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 išlikimas.
 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 „išrinktasis. 

Blogio imperijos 
iškilimas“.

 23.05 „atkeršyti bet kokia 
kaina“.

 1.00 „karštos galvos!“.
 2.25 „svieto lygintojai“.
 3.15 „Blogas polici-

ninkas“.

SekmaDieniS, liepos 5 d. Saulė teka 4.50, leidžiasi 21.57, dienos ilgumas 17.07. 
Pilnatis. Vardadieniai: antanas, Butginas, Mantmilė, karolina, Filomena.

 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. Šešetas 
traukia per 
pasaulį“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 didieji žemaičių 

kalvarijos atlaidai. 
 13.50 „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 „Vairavimo 

pamokos“.
 23.00 „edeno  

sodas“.
 0.40 „Ulzanos  

reidas“.
 2.20 „Narsutis dum-

bauskas. dviračių 
sporto profeso-
rius“.

 3.25 etnos.  
identitetas. 

 3.50 Šoka Lietuva.
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 „Negalvok dukart“.

LNK
 6.50 „Tomo ir džerio 

šou“.
 7.35 „saugokis meš-

kinų“.
 8.05 „ogis ir tarakonai“.
 8.25 „Berniukas Blo-

giukas“.
 8.50 „Tomo ir džerio 

šou“.
 9.15 „Nuotykių metas“.
 9.40 „Tinginių miestelis“.
 10.05 „Mažasis riteris 

Trenkas“.
 11.45 „Viena diena 

Niujorke“.
 13.35 „Mielas diktato-

riau“.
 15.25 „sutrikusi mafija“.
 17.30 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Transformeriai“.
 22.20 „Čapis“.
 0.40 „kelyje 2. alaus 

tenisas“.
 2.20 „drilbitas“.

TV3
 6.30 „ančiukų istorijos“.
 7.00 „Bakuganas. kovos 

planeta“.
 7.30 „ilgo plauko 

istorija“.
 8.00 „Galingasis 6“.
 8.30 kitsy.
 9.00 ūkio šefas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 „žalioji byla“.
 11.30 „daktaras dolitlis 

5. Lakis keliauja į 
Holivudą!“.

 13.10 „slaptasis agentas 
Maksas“.

 15.05 „Princas ir aš“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Bibliotekininkas 

3. judo taurės 
prakeiksmas“.

 21.20 „Perl Harboras“.
 1.05 „Galingieji reindže-

riai“.
 3.15 „audrų karas“.
 4.45 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 5.10 „Paskutinis iš vyrų“.

BTV
 6.30 Galiūnai. Pasaulio 

taurė. kaunas.
 7.30 „juodasis sąrašas“.
 8.30 Tauro ragas.
 9.00 Galiūnai. Mačas 

Lietuva-Latvija. 
skuodas. 

 10.00 „Geriausi šuns 
draugai“.

 10.30 „Laukinė karalystė“.
 11.35 „spec. būrys. 

išlieka stipriausi“.
 12.30 „Pričiupom!“.
 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 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
 22.55 „sūnus paklydėlis“.
 23.50 „Fargo“.
 2.05 „Titanų susidū-

rimas“.
 3.40 „Mačetė“.

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

galis. 
 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 kryptys LT. 
 9.30 4 kampai. 
 10.00 Šiandien  

kimba. 
 11.00 Pinigų karta. 
 11.30 Partizanų  

keliais. 
 12.00 „kelrodė  

žvaigždė“.
 14.00 „Merginos iš 

Ukrainos“.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.

 16.30 kryptys LT. 
 17.00 dekonstrukcijos su 

edmundu jakilaičiu. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „Šerlokas Holmsas 

ir daktaras 
Vatsonas. kruvinas 
užrašas“.

 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Viešnia iš ateities“.
 22.00 Pinigų karta. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 dekonstrukcijos su 

edmundu jakilaičiu. 
 1.00 „kelrodė žvaigždė“.
 2.50 „Šerlokas Holmsas 

ir daktaras 
Vatsonas. kruvinas 
užrašas“.

 4.00 „Merginos iš 
Ukrainos“.

 4.40 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

 5.20 Mažos Mūsų 
Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Muzikos festivalis 

„Nida 2019“. 
 7.30 krikščionio žodis.
 7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 8.00 kelias. 
 8.30 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 9.55 Pirmą kartą. 
 10.00 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros 

pėdsekys. Liūnė 
janušytė. 

 11.00 stop juosta. staty-
binių medžiagų ir 
metalo pramonė.

 11.30 Nacionalinis 
turtas. Menininkas 
deimantas Narke-
vičius.

 11.55 Nacionalinis 
turtas. Menininkas 
Šarūnas Nakas.

 12.20 kazio Bradūno 
eilėraščius skaito 
Virginija kochans-
kytė. 

 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Šventadienio 

mintys. 
 13.25 Pirmą kartą. 
 13.30 stilius. 
 14.25 „Pasakojimai iš 

japonijos“.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 2 eilė. teatro 

žmonės. daiva 
žukauskienė, 
Vytautas stepo-
navičius, Romutė 
jakubauskienė. 

 15.30 Premjera. „erdvės 
menas. Neįprastas 
namas su įstrižiniu 
stogu“.

 16.00 Muzikos talentų 
lyga.

 17.30 Veranda. 
 17.55 kultūringai su 

Nomeda. 

 18.50 Legendos. Pranas 
Gailius. 

 19.40 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 istorinės FiFa 

Pasaulio čempi-
onato rungtynės. 
2018 m. Pusfinalis. 
kroatija–anglija.

 23.45 Šventinis renginys 
„MkČ kodas LT“.

 0.45 „sapnuoju, kad 
einu“.

 2.10 „Vairavimo 
pamokos“.

 3.40 Čia – kinas. kino 
žurnalas.

 4.05 Šventadienio 
mintys. 

 4.30 duokim garo! 

TV1
 6.20 „akloji“.
 7.50 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.50 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „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 „Viskas, ką turė-

jome“.
 23.10 „atsarginių 

suolelis“.
 0.50 „Netikėta sėkmė“.
 2.25 „Vilkų žemė. 

amžinai tavo“.

TV6
 6.30 candy crush.
 7.30 jukono auksas.
 8.30 „Įspūdingiausios 

atostogų vietos“.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „didieji senovės 
statiniai“.

 12.00 skilusios kaukolės 
iššūkis.

 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 „karštos galvos!“.
 23.45 „Boratas. kaip 

šaunusis kazach-
stano žurnalistas 
amerikoj patirtį 
graibstė“.

„Narnijos kronikos. Princas Kaspijanas“, 
15.25, TV3
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LRT TV
antradienis  
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „Hadsonas ir 

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

togos. 
 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 istorijos perimetrai. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „keno 

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

dicija. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos policija 

3“.  
 0.30 atspindžiai. 

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

Paveldo kolekcija. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „iš širdies į širdį“.
 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 Nuo... iki...
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „ikaras“.
 0.20 „Rivjera“.
 1.25 „draugiškas 

seksas“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 6.00 „Vieniši tėvai“.
 6.25 „Transformeriai. ki-

bernetinė Visata“.
 6.55 „stičas“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Pasaulis pagal 

moteris.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 14.30 „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 „Blogoms mergi-

noms – viskas“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „kaip išsirinkti 

vyrą“.
 23.55 „skubi pagalba“.
 0.55 „kobra 11“.
 1.50 „Rezidentas“.
 2.40 „Vieniši tėvai“.
 3.30 „skubi pagalba“.
 4.20 „kietuoliai“.
 4.45 „Naujakuriai“.
 5.30 „kobra 11“.

BTV
 6.25 „Gordonas Ramzis. 

iki pragaro ir atgal“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „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 „Įstatymo tarnai“.
 23.40 „spaidervikų 

kronikos“.
 1.20 „kobra 11“.
 2.10 „ekstremalūs 

išbandymai“.
 3.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.45 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 „Merginos iš 

Ukrainos“.
 6.30 Pinigų karta. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „kelrodė žvaigždė“.
 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.

 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 „Merginos iš 

Ukrainos“.
 14.00 „Meilės lygtis“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Pinigų karta. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 19.00 kapeliono arnoldo 

Valkausko komen-
taras.

 19.10 „Laisvės keliu“. 
 19.35 „dainuok,dzūkija“.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Meilės lygtis“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Meilės lygtis“.
 2.20 Pinigų karta. 
 2.40 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.10 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.30 „Pone prezidente“.
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 kelionės su „isto-

rijos detektyvais“. 
 6.50 Prisiminkime. 

ištrauka iš 
j. Marcinkevičiaus 
poetinės dramos 
„Mindaugas“. 

 7.00 Čia – kinas. 
 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. 
 14.45 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Besikurianti 
laikinoji sostinė“.

 15.10 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
„Lietuvos sąžinė“ 
– Petras Leonas“.

 15.40 Šoka Lietuva.
 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.

 16.15 „stebuklingoji 
Boružėlė“.

 16.40 „atėnė“.
 17.10 „dvynukės“.
 17.55 „dauntono abatija“.
 18.45 daiktų istorijos. 
 19.40 „septintasis 

dešimtmetis“.
 20.25 „Pasakojimai iš 

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

meilės istorija“.
 23.10 „žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. sa-
liamonas Banaitis“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Mokslo sriuba. 
 1.10 Bliuzo vakaras. 
 2.10 „stambiu planu. 

danas Pankevi-
čius“.

 3.05 „Pasakojimai iš 
japonijos“.

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

tinės fenomenas. 
„Lietuvos sąžinė“ 
– Petras Leonas“.

 5.05 Legendos. Pranas 
Gailius.  

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. 
Mirtis Lemano 
ežero pakrantėje“.

 22.55 „aukštakulnių 
kerštas“.

 0.50 „Rožių karas“.
 2.35 „anoniminis tėtis“.
 4.15 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Įspūdingiausios 

atostogų vietos“.
 9.00 „Naujokė“.
 9.30 „Virtuvė“.
 10.30 „Makgaiveris“.
 11.30 „Univeras“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.00 „Gelbėtojai“.
 20.00 „Rytojus priklauso 

mums“.
 21.00 „12 galimybių 2. 

Perkrauta“.
 22.55 „Havajai 5.0“.
 0.55 „kaulai“.
 1.45 „svieto lygintojai“.
 2.35 „Tėvynė“.

trečiaDieniS, liepos 8 d. Saulė teka 4.53, leidžiasi 21.54, dienos ilgumas 17.01. 
Pilnatis. Vardadieniai: Vaitautas, Valmantė, arnoldas, elžbieta elzė, Virginija, Virga, arnas, arentas.

LRT TV
trečiadienis 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.  
 10.45 „Hadsonas ir 

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

togos. 
 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 Gimę tą pačią 

dieną. 
 19.30 Pasaulio  

puodai. 
 20.25 Loterija „keno 

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

dicija. 
 22.30 dviračio  

žinios. 
 23.00 „kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos policija 

3“.  
 0.30 Veranda. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 stilius. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 dviračio  

žinios. 
 4.00 LRT radijo  

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

LNK
 6.30 „iš širdies į širdį“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 Nuo... iki... 
 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 Nuo... iki...
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.

 22.30 „juodasis griaus-
tinis“.

 0.35 „Rivjera“.
 1.35 „ikaras“.
 3.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.35 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. ki-

bernetinė Visata“.
 6.55 „stičas“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Viešbutis“.
 9.00 „Šviesoforas“.
 10.00 „Palaužti sparnai“.
 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 „Blogoms mergi-

noms – viskas“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Titanas“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Titanas“.
 0.00 „skubi pagalba“.
 0.55 „kobra 11“.
 1.50 „Rezidentas“.
 2.40 „Vieniši tėvai“.
 3.30 „skubi pagalba“.
 4.20 „kietuoliai“.
 4.45 „Naujakuriai“.
 5.30 „kobra 11“.

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

geriausia“.
 8.35 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „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 „Gelbėjimo 

misija 2. Mirtinas 
pavojus“.

 22.50 „Įstatymo tarnai“.
 1.20 „kobra 11“.
 2.10 „ekstremalūs 

išbandymai“.
 3.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.45 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 „Merginos iš 

Ukrainos“.
 6.30 4 kampai. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „kelrodė žvaigždė“.

 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 „Merginos iš 

Ukrainos“.
 14.00 „Meilės lygtis“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 4 kampai. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „dainuok,dzūkija“.
 19.30 „Laisvės keliu“.
 20.00 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Reali mistika“.
 1.30 „Paslaptys“.
 2.20 4 kampai. 
 2.40 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.10 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.30 „Pone prezidente“.
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Bliuzo vakaras. 
 7.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 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.lt.
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 13.10 stambiu planu. 

danas Pankevičius. 
 14.00 daiktų istorijos. 
 14.55 „septintasis dešim-

tmetis. kosminės 
lenktynės“.

 15.40 Šoka Lietuva.
 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.40 „atėnė“.
 17.10 „dvynukės“.
 17.45 „Pasakojimai iš 

japonijos“.
 17.55 „dauntono abatija“.
 18.45 daiktų istorijos. 
 19.40 „8 dienos. iki 

Mėnulio ir atgal“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „suzi Q“.
 23.10 2 eilė: teatro 

žmonės. daiva 
žukauskienė, 
Vytautas stepo-
navičius, Romutė 
jakubauskienė. 

 23.35 „erdvės menas. 
Neįprastas namas 
su įstrižiniu stogu“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 etnos. identitetas. 
 1.10 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 

 2.00 Muzikinė pramo-
ginė programa 
„du balsai – viena 
širdis“. 

 4.10 Veranda. 
 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. 
Pradingusi Pyloje“.

 23.10 „aukštakulnių 
kerštas“.

 1.05 „Rožių karas“.
 2.45 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtis Lemano 
ežero pakrantėje“.

 4.15 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Įspūdingiausios 

atostogų vietos“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Virtuvė“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Univeras“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 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 „Horizontas“.
 22.55 „Havajai 5.0“.
 0.55 „kaulai“.
 1.40 „svieto  

lygintojai“.
 2.30 „Tėvynė“.
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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)
Būsite užsidegę imtis veiksmų, kad kuo greičiau 
įgyvendintumėte sumanymą, kuris jus „veža“. 
Kuo daugiau išmoksite, kuo daugiau informa-
cijos sugersite, tuo geriau jums seksis. Vedini 
noro siekti nekasdienių patirčių, pajusite tikrą 
gyvenimo skonį. Savaitės pabaigoje peržvelkite 
profesinius pasiekimus, pamėginkite suvokti, kur 
esate dabar ir į kurią pusę norėtumėte judėti.

jautis (04.21—05.21)
Norėsis vėl atnaujinti ryšį su senu partneriu, 
geru draugu ar kolega, kad galėtumėte imtis 
naujo verslo projekto. Pasikliaudami intuicija ir 
gebėjimu pažvelgti giliau, pasirinkę tai, kas jus 
iš tiesų domina ir jaudina, darbuokitės negailė-
dami nei laiko, nei jėgų – galite tikėtis greitos 
grąžos. Savaitei baigiantis, norėsis sulaužyti 
savo įprastą dienotvarkę ir imtis kažko naujo. 
Tai galėtų būti nauji mokymai, užsienio kalbų 
kursai, ar bet kas, kas jums šiuo metu rūpi. 
Puoselėkite savo svajones.

Dvyniai (05.22—06.21)
Savaitės pradžioje norėsis daugiau artumo 
su mylimu žmogumi ar potencialiu gyvenimo 
partneriu. Leisdami sau būti pažeidžiamais ir 
atlapaširdžiais galite tikėtis, kad kartu patirsite 
išgyvenimų, kurie jus dar labiau suartins. Tai 
ypač išryškės savaitei artėjant į pabaigą, kai 
jūsų troškimai ir instinktai taps ypač aštrūs. 
Jus supantys žmonės vertins jūsų atvirumą, 
todėl drąsiai sakykite, kas jums padeda jausti, 
kad esate palaikomi ir mylimi, o kas ne. Tai gali 
sukelti nedidelę dramą, tačiau be jos nebus ir 
pageidaujamų pokyčių. 

vėžys (06.22 —07.22)
Šią savaitę daug svajosite, fantazuosite ir tuo 
mėgausitės. Būsite ypač kūrybingi ir ekspresy-
vūs, nuolat norėsite savo pasiučiausias svajones 
išpasakoti artimiausiems žmonėms. Savaitei 
baigiantis, dėmesio centre atsidurs lygybės 
klausimas, ypač kalbant apie tarpusavio san-
tykius su gyvenimo partneriu. Jei pastebite, kad 
duodate daugiau nei gaunate arba atvirkščiai, 
būtina nuoširdžiai apie tai pasikalbėti. Jei esate 
vieniši, pats laikas pagalvoti, ko norėtumėte iš 
būsimų santykių. Tai galėtų tapti naujo kelio 
pradžia.

Liūtas (07.23—08.23)
Savaitę pradėsite būdami gerai nusiteikę ir 
pasitikintys savimi. Jūsų galvoje neretai sukir-
bės spontaniškos mintys apie tai, kaip gerai 
būtų ištrūkti iš namų ar darbo ir patyrinėti 
netoliese esantį parką, o vakare galbūt jame 
surengti treniruotę su gyvenimo partneriu ar 
geru draugu. Kuo labiau nutolsite nuo savo 
komforto zonos ir patirsite kažką naujo, tuo 
akivaizdžiau pajusite gyvenimo džiaugsmą. 
Savaitės pabaigoje greičiausiai susimąstysite, 
ar pakankamai rūpinatės savimi. Jei suprasite, 
kad akivaizdžiai reikalingi pokyčiai – imkitės 
jų dabar.  

mergelė (08.24—09.23)
Jūsų savaitės pradžia bus paženklinta meilės 
troškimu, džiaugsmo ir kūrybiškumo prover-
žiais, kurie paskatins jus savo svajones paversti 
realiais daug žadančiais ateities planais. Rašyki-
te, kurkite eilėraščius, tapykite ar užsiimkite kita 
jums miela veikla, kuri išvaduotų susikaupusias 
mintis, leistų pasijusti stipresniais. Apskritai 
šią savaitę norėsis vien žaisti, palikti darbus 
nuošalyje, susitikti su seniau matytais drau-
gais. Leisdami sau atsitraukti nuo kasdienių 
pareigų ir gyvendami šia akimirka pailsėsite ir 
atnaujinsite mąstymą bei požiūrį į pasaulį. Jūs 
tikrai to nusipelnėte.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Šią savaitę būsite ypač jautrūs aplinkai, jums 

nuolat šaus įdomių ir vertingų minčių. Nepa-
mirškite jų užsirašinėti, nes jūsų svajonės šį 
kartą bus ypač pragmatiškos ir galėtų virsti 
neblogu verslo planu. Savaitgalį, artėjant pilna-
čiai ir Mėnulio užtemimui, pagaliau akivaizdžiai 
pamatysite, kur slypi jūsų ir mylimo žmogaus 
konflikto šaknys. Įvardiję jas, žengsite pirmą 
žingsnį santykių atgimimo link.

Skorpionas (10.24 —11.22)
Šią savaitę kas vakarą nekantriai lauksite vis 
naujos dienos. Būsite ypač jautrūs ir nuolat 
ieškosite progų, kaip pradžiuginti save ir ap-
linkinius, tad nuolat dalinkitės savo jausmais su 
artimiausiais žmonėmis. Rezultatai bus įspū-
dingi. Savaitgalį dėl pilnėjančio Mėnulio galite 
tikėtis jautrios situacijos kasdieninėje veikloje, 
kelionėje ar būnant su giminaičiais. Situacija 
gerokai pasitaisytų, jei patys pakeistumėte 
požiūrį, užuot to reikalavę iš kitų.

Šaulys (11.23—12.21)
Šią savaitę būsite ypač energingi ir norėsite 
sukurti kažką tokio, kas atspindėtų jūsų vidi-
nę būseną. Jums tikrai netrūks pasitikėjimo 
savimi, todėl nepraleiskite tokios galimybės 
pasižymėti. Savaitės pabaigoje daug mąstysite 
apie savo kasdienį gyvenimą ir jus greičiausiai 
aplankys naujos įžvalgos, savotiški nušvitimai. 
Jei suprasite, kad jūsų darbas nesutampa su 
jūsų ilgalaikiais siekiais ar vertybėmis, metas 
pagalvoti, kaip galėtumėte tai pakeisti. Jei nieko 
pakeisti neįmanoma – ieškokite naujo darbo.

ožiaragis (12.22—01.20)
Savaitės pradžioje būsite ypač motyvuoti siekti 
asmeninių tikslų. Darbuositės ypač aistringai, 
tiksliai žinodami, kaip savo viziją pakelti į naują 
lygmenį. Pasikliaukite nuojauta ir pasirenkite 
įspūdingiems pokyčiams. Savaitės pabaigoje 
galvosite, kaip norite pristatyti save pasauliui. 
Pranešinėdami savo veiksmus artimiesiems, 
siųsdami jiems nuotraukas su tam tikrais darbo 
etapais ar net vesdami vaizdo tinklaraštį įgau-
site dar daugiau motyvacijos siekti užsibrėžto 
tikslo.

vandenis (01.21—02.19)
Šią savaitę leiskite veikti vaizduotei ir nuolat 
ieškokite būdų, kaip padaryti kažką naujo, ko 
dar niekas nėra daręs. Net jei kol kas neturite 
konkretaus ir nuoseklaus plano, pasilikite erdvės 
proto žaismui. Savaitės pabaigoje greičiausiai 
pasijusite pavargę ir norėsite atgaivinti kūną ir 
sielą. Atsitraukite nuo kasdienės veiklos, medi-
tuokite, sportuokite, raskite kitų jums priimtinų 
poilsio būdų. 

Žuvys (02.20—03.20)
Profesiniai instinktai, noras gerinti finansinę 
situaciją ir pasitikėjimas savimi – štai toks 
derinys padarys jus nesustabdomus. Taip pat 
norėsite daugiau laiko praleisti su namiškiais 
ir puoselėti tarpusavio ryšius. Tai padės jums 
pasijusti saugiems, mylimiems ir pripažintiems. 
Savaitgalį daug galvosite apie tai, kiek esate 
įsitraukę į grupinius užsiėmimus su draugais, 
kolegomis ar kitais bendruomenės nariais. Kaip 
galite ką nors pakeisti būdami komandoje? Jei 
manote, kad galite daugiau, greičiausiai taip ir 
yra. Atskleiskite savo tikruosius sugebėjimus – 
be abejonės, būsite įvertinti.

SavaitėS horoSkoPaS PARDUODA
neKiLnOJaMaSiS tURtaS

Sodybą N. Kirsnos k.,  •Lazdijų r. (sodyba prižiūrėta, 
galima gyventi iš karto, namas 
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių, 
su baldais ir buitine technika, 
apšildomas kietuoju kuru, 
vietinis centrinis šildymas, 
komunalinis vandentiekis, 
sodyboje yra ūkiniai pastatai, 
garažas, šulinys, prižiūrėtas 
sodas ir aplinka, 45 a dir-
bamos žemės, šalia galima 
įsigyti 7 ha žemės), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 611 50514.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tRanSPORtO PRieMOnėS

„Nissan Xtrail“ (2004 m.,  •kelios dienos iš Vokietijos, 
maža rida). Tel. 8 692 44465.

„Opel Zafira“ kablį, kaina  •50 Eur. Tel. 8 667 23693.

ŽeMėS ŪKiO teCHniKa

Labai gerą šieno rinktuvą,  •šieno pūstuvą storais vamz-
džiais, keturvagį plūgą ker-
tamu varžtu, stumdymo peilį 
traktoriui MTZ (visas komplek-
tas), traktorių MTZ80, mažai 
naudotą profesionalią čekišką 
kuro išpilstymo kolonėlę.  
Tel. 8 698 39308.

GyVULiai

1 mėn. pieninių veislės tely- •čaitę. Tel. 8 685 59002.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

aUGaLai

Žieminius kviečius, miežius,  •kaina 7 Eur už cnt. Lazdijai.  
Tel. 8 626 05718.

Kviečius, kaina 8 Eur už  •cnt. Galiu atvežti.  
Tel. 8 613 11948.  

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. (8 318) 53085. 

Laukiame Jūsų!
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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
Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

ATIDUODA
Nusišienauti apie 3 ha plotą  •Mikyčių kaime, Šventežerio 

sen. Tel. 8 686 70841.

PASLAUGOS
Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  

Tel. 8 623 00597.

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

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

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

Trinkelių klojimas kapinėse.  •Kapaviečių užpildymas skalde-
le (akmenukais).  
Tel. 8 682 31375.

Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-
tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 28 metai.  
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331. 

Remontuojame traktorius,  •atliekame kapitalinį remontą, 
paruošiame techninei apžiūrai, 
dažome. Tel. 8 698 39308.

NUOMA
SiŪLO

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

ŽeMėS ŪKiO teCHniKa

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

tRanSPORtO PRieMOnėS

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

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

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

GyVULiai

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

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

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,  •bulius ir telyčias AB „Kreke-
navos agrofirma“ supirkimo 
kainomis. Atsiskaito iš karto.  
Tel.: 8 685 86131,  
8 698 28063. 

Kiti

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

PARDUODA
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 apie150 kg).  
Tel. 8 623 21314. 

Šieną, šienainį.   •Tel. 8 622 33441. 

2020 m. sausą šieną, šie- •nainį ritiniais (minimalus kiekis 
38 vnt.). Atvežame.  
Tel. 8 698 78024.

Kiti

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

PERKA
neKiLnOJaMaSiS tURtaS

Ieškome pirkti nebrangios  •sodybos (iki 10 000 Eur), 
namo ar sodo namelio, kuris 
būtų tinkamas gyventi žiemą, 
IŠPERKAMĄJA NUOMA. Arba 
nebrangiai išsinuomotume. La-
biausiai domina Alytaus rajone, 
tačiau tinka ir Lazdijų, Varėnos 
rajonai. 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. 

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

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. 

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

ieŠKO

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

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

išsinuomočiau žemės  •ūkio paskirties žemės. Gali 
būti apleista. Apleistą žemę 
sutvarkyčiau.  
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.

Ieškau draugės be žalingų  •įpročių iki 40 metų.  
Tel. 8 668 20322.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5958/0008:0014, 
esančio Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Radvilonių k., savininkus 
V. M. ir J. B., kad matininkas Norgaudas Pilvinis  (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2020-07-08 vykdys žemės sklypo, 
kadastro Nr. 5958/0008:0016, esančio Lazdijų r. sav., Veisiejų 
sen., Radvilonių k., ribų ženklinimo darbus.

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

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


