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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

Vaikai, pasistenkite nesirgti, nes jus išveš į Alytų!

P
agalbos teikimas 
vaikams Lazdi-
jų ligoninėje jau 
ne pirmus metus 
kelia politikų ir 
medikų aistras. 

Nedaug trūko, jog prieš porą 
metų Vaikų ligų poskyris Laz-
dijų ligoninėje būtų uždarytas. 
Buvo galimybė šio poskyrio tei-
kiamas paslaugas pakelti į aukš-
tesnį lygį, tačiau tam sutrukdė 
politinės permainos. Dabar vėl 
naujas iššūkis – Vaikų poskyrį 
nuspręsta vienam mėnesiui už-
daryti ir visą personalą išleisti 
atostogų, o mažuosius Lazdijų 
ligoniukus vežti į Alytų. 

Toks sprendimas galimai at-
spindi ligoninės vadybos ir per-
sonalo nesugebėjimą tinkamai 
organizuoti poskyrio darbo. Kas 
galėtų paneigti, jog ši tvarka po-
litikams patiks, ir jie po bando-
mojo mėnesio nuspręs atsisakyti 
Vaikų ligų poskyrio?

Apie tai, kodėl sergantys Laz-
dijų vaikai bus vežami į Alytaus 
ligoninę, kaip bus teikiama pa-
galba, kalbamės su savivaldybės 
gydytoja Lina Džiaukštiene. 

– Priimtas sprendimas nuo 
liepos 1 d. mėnesiui uždaryti 
Lazdijų ligoninės Vaikų ligų 
poskyrį, o pagalbos teikimą Vaikų ligų poskyrį nuspręsta vienam mėnesiui uždaryti ir visą personalą išleisti atostogų, o mažuosius Lazdijų ligoniukus vežti į Alytų. Apie tai kalbamės su 

savivaldybės gydytoja Lina Džiaukštiene.

Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą

Antspaudų 
gamyba pagal 

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

Kodėl Lukiškių aikštėje vengiama įamžinti partizanų atminimą?

Algimantas Mikelionis
Maždaug prieš trejus metus buvo 
paskelbtas laisvės kovotojų įam-
žinimo Vilniaus Lukiškių aikštėje 
konkursą laimėjęs projektas. Vi-
suomenės ir ekspertų vertinimo 
balų suma lėmė, jog Lukiškių 
aikštėje turėjo būti įgyvendintas 
Andriaus Labašausko memoria-
las laisvės kovotojams partizanų 
bunkerio motyvais. Jo pasiūlymas 
– suformuoti kalvą, kuri susilietų 
su aikšte ir pratęstų aikštės pievas 
bei takus, papildydama ir paįvai-
rindama kraštovaizdį. Pietinis, į 
Gedimino prospektą orientuotas 
kalvos šlaitas būtų buvęs užbaigtas 
vertikaliu skulptūrinės plastikos 
reljefu. Tai – memorialinė siena, 
kurią menininkas kuria liedamas 
formą nuo medžių kamienų. Me-
džių motyvas pasirinktas neat-
sitiktinai: į viršų besistiebiančių 
kamienų vaizdas siejasi su miš-
ko partizanų bunkeriais ir pačiu 
mišku, kuris lietuviams nuo seno 
svarbus tiek strategine, tiek sakra-
line prasme. Ši skulptūrinė siena 
būtų komponuojama kalvos šlaite, 
todėl ji simbolizuotų ir pogrindį 

– simbolinę erdvę, kurioje vyko 
pasipriešinimas okupacijai.

Na, įvyko konkursas, turėjome 
nugalėtoją, tad, atrodė, beliko jo 
idėją paversti kūnu, bet kilo di-
džiausias triukšmas. Labiausiai 
triukšmavo ir iki šiol tebetriukš-
mauja ir nerimsta Vyties šalinin-
kai, kurie niekaip negali susi-
taikyti su sąžiningo ir skaidraus 
konkurso rezultatais. Tai daugiau-
sia vyresnio amžiaus žmonės, ku-
rie turi labai daug įkarščio, bet 
labai dažnai jiems trūksta ne tik 
kompetencijos šioje srityje, bet ir 
elementaraus supratimo. Reikia 
pabrėžti, kad vyresnis amžius 
dar toli gražu nereiškia, kad tu 
viską išmanai, geriausiai supranti 
ir viskas turi būti tik taip, kaip tu 
pasakei. Kitaip mąstantis žmo-
gus jiems dažniausiai tampa ne 
oponentu, kurio nuomonę reikia 
gerbti, o priešu.

Pasižiūrėkime į labiausiai išsi-
vysčiusias demokratines Vakarų 
pasaulio valstybes. JAV ir Vo-
kietijos herbuose vaizduojami 
ereliai. Mūsų herbas yra Vytis. 
Ar JAV ir Vokietija savo svar-
biausiose ir didžiausiose aikštėse 
stato paminklus ereliams? Tikrai 
ne, nes tai yra pasenęs ir atgyve-
nęs skulptūrų stilius. Pagaliau ir 
mes turėjome šansą sutvarkyti 
Lukiškių aikštę taip, kaip Va-
karų Europoje tvarkoma viešoji 
erdvė. Taip, mes esame lietuviai 

ir gerbiame savo herbą, bet statyti 
Vyties skulptūrą lyg XIX a. ar 
XX a. pradžioje neverta. Pasaulis 
keičiasi ir mes turime nuo jo neat-
silikti. Nors ir kaip vyresnio am-
žiaus žmonės norėtų matyti Vyčio 
skulptūrą, bet jiems gerai reikėtų 
pagalvoti, ar Lukiškių aikštėje ją 
norėtų matyti jų vaikai, anūkai ir 
proanūkiai. 

Konkursą laimėjo skulptorius 
A. Labašauskas, kuris iš pradžių 
net nepatikėjo, kad taip gali būti, 
nes neturėjo jokio užnugario ir 
pažįstamų. Deja, susidarė sti-
prus įspūdis, kad buvo daroma 
viskas, kad tik Lukiškių aikštėje 
nebūtų pastatytas A. Labašausko 
autorystės memorialas. Tvarkant 
Lukiškių aikštę  2016 m. vertin-
gosios jos savybės buvo ne kartą 
keistos, o funkcionieriai lyg už-
sispyrę ožiai teigė, kad lygumas 
yra šios aikštės savybė ir jos keisti 
negalima. Turbūt ne tas projek-
tas laimėjo, kad taip uoliai daug 
kas stengėsi, kad tik jis netaptų 
realybe. 

Konkurso laimėtojas pasitel-
kiant biurokratines valstybės gir-
nas buvo pašalintas iš žaidimo. 
Tai tapo itin blogu pavyzdžiu jau-
nimui ir suformavo jų įsitikinimą, 
kad neturint užnugario ir pažįs-
tamų Lietuvoje negalima ko nors 
pasiekti. O paskui valdžia stebisi, 
kodėl iš Lietuvos emigruoja tiek 
daug jaunų ir gabių žmonių.

Dabar Seimas net priėmė įsta-
tymą, kuriame parašyta, kad Lu-
kiškių aikštėje tegali stovėti tik 
Vytis. Telieka tik apgailestauti, 
kad laimėjęs konkursą itin tin-

kamas A. Labašausko projektas 
– Laisvės kalva, įamžinanti mūsų 
didžiųjų ir tikrųjų herojų, Lietu-
vos partizanų atminimą, – nebus 
įgyvendintas.•

Adomo Žilinsko piešinys.

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.

Apdegus butui nukentėjo ir kaimynai 
„Šiame name vieno kambario 
butą jis įsigijo prieš kelerius me-
tus ir mums prasidėjo neramu-
mai. Jis keletą kartų mūsų butus 
buvo užpylęs vandeniu, o jeigu 
ką pasakai, tai gauni triaukš-
čių keiksmažodžių tiradą. Jam 
dzin, jis gauna neblogą pensiją, 
nes yra dirbęs jūreiviu. Švenčia 
kasdien, o mums reikia kentėti 
nuo jo išsišokimų bei kvapų, 
sklindančių iš buto. Dabar mes 
nukentėjom nuo gaisro – mūsų 
butus supylė vandeniu, neseniai 
naujai išdažytą daugiabučio fa-

sadą sugadino, o jam kas, jis 
taip įpratęs nerūpestingai gy-
venti, kad jau kitaip nemoka 
ir negali. Dieve, apsaugok nuo 
tokio kaimyno“, – sakė kalbinti 
M. Gustaičio gatvėje esančio 
namo gyventojai.

Rajono priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos pareigūnai tvir-
tino, kad gaisras kilo dėl buto 
šeimininko neatsargaus elgesio 
su ugnimi. Tuo tarpu kaimynai 
teigė, jog jis nuolat rūkė, todėl 
neabejoja, kad butas užsidegė 
nuo neužgesintos cigaretės.•

Vaidotas Morkūnas 
Praeitą trečiadienį pietų 
metu Lazdijuose, M. Gus-
taičio gatvėje, užsidegus 
trečiame aukšte esančiam 
butui tik per plauką iš-
vengta aukų. 

Laimei, tame name gyvena ne-
abejingi žmonės, kurie suspėjo 
iš vieno kambario buto išves-
ti nesiorientuojantį laike buto 
šeimininką. Jį paliko snausti ir 
laukti greitosios medicinos pa-
galbos medikų laiptinėje. Atvy-
kę medikai jį pusnuogį išsivežė 
sveikatos patikrinimui. Vyriškis 
per gaisrą nenukentėjo, tačiau 
jam savo butą teks remontuo-
ti. Pasak rajono priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos pareigūnų, 
gaisro židinys buvo virtuvėje 
ir per virtuvės langą pradėjo 
veržtis dūmai, kuriuos pamatė 
gatvės praeiviai. Atvykę ugnia-
gesiai suspėjo atjungti dujų ba-
lioną bei gaisrą užgesino paleidę 
iš gesintuvų srovę per virtuvės 
langą. Dėl šio gaisro buvo van-
deniu užlieti kitų gyventojų 
butai. Šis namas neseniai buvo 
renovuotas, tačiau dabar vėl 
teks atlikti remontą, nes gaisro 
metu aprūko sienos. Kaimynai 
neslėpė, kad nukentėjęs vyriškis 
gyvena asocialiai, nuolat kilnoja 
stikliuką ir dar yra agresyvus. 

Liepos 1 d. M. Gustaičio gatvėje užsidegus butui gyventojai išgelbėjo jo 
savininką.
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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.
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• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

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

Teismas konstatavo: aplinkosaugininkas  
D. Račkauskas pažeidimo nepadarė

nepatvirtino Seniūnu

Tai, kad D. Račkauskas yra dabartinei Lazdijų valdžiai opo-
zicinio visuomeninio judėjimo „Pirmyn!“ narys, galimai turėjo 
įtakos, kad jis praėjusių metų rudenį nebuvo pasirinktas Lazdijų 
seniūnijos seniūnu. 

Varžytis dėl šios darbo vietos buvo užsiregistravę keturi preten-
dentai, tarp jų ir D. Račkauskas.   

Kandidatai pagal nustatytą tvarką ir metodiką buvo apklausti 
Valstybės tarnybos departamente. 

Pernai, rinkdama Lazdijų seniūną, rajono savivaldybė išbandė 
naują tvarką, įsigaliojusią 2019 metų pradžioje. Skirtingai nei 
anksčiau, tokie konkursai vyksta nebe vietinėje savivaldybėje, o 
Vilniuje, ir į juos kaip vertintojai privalėjo atvažiuoti atstovai iš 
savivaldybės bei seniūnijos.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorei Valstybės 
tarnybos departamentas pasiūlė dviejų geriausiai įvertintų vyrų 
kandidatūras: aplinkosaugininko D. Račkausko ir veterinarijos 
specialisto A. Simanyno.  Administracijos direktorė pasirinko 
veterinarijos specialistą teigdama, jog svarbiausias pasirinkimo 
kriterijus – kompetencija.

Bandymas sugadinti žino-
mo Lazdijų rajono aplin-
kosaugininko reputaciją 
ir apkaltinti jį nebūtais 
dalykais žlugo. Teismas pa-
tvirtino, jog Druskininkų 
aplinkos apsaugos inspek-
cijos vyriausiasis specia-
listas Donatas Račkauskas 
įstatymo nepažeidė. 

Prieš pusmetį daug dėmesio su-
laukusi vilko medžioklės istorija, 
po kurios buvo bandoma neteisė-
tais veiksmais apkaltinti Lazdijų 
aplinkosaugininką D. Račkauską, 
sprogo kaip oro burbulas. Birže-
lio pradžioje vykęs teismas nu-
sprendė, jog tęsti teisenos D. Rač-
kausko atžvilgiu nėra  pagrindo. 
Teismo sprendimas nebuvo ap-
skųstas, todėl įsigaliojo ir negali 
būti keičiamas.  

kaltino nuSižengimu
Ši istorija prasidėjo 2019 metų 
lapkričio 29 dieną, kai Lazdijų 
rajono Giraitės miške D. Rač-
kauskas sumedžiojo vilką. Tuo-
met Aplinkos apsaugos depar-
tamentui buvo pranešta, neva 
D. Račkauskas vilką sumedžio-
jo naudodamasis prožektoriumi, 
o tai daryti draudžia įstatymas. 
Taip pat buvo konstatuota, jog tą 
dieną D. Račkauskas sirgo, turėjo 
nedarbingumą. 

Buvo sudaryta komisija, kuri 
analizavo pateiktą informaciją ir 
priėmė sprendimą.  

Aplinkos ministerija informa-
vo,  kad „po atlikto tyrimo 2020 
m. vasario 3 dieną Aplinkos 
apsaugos departamento (AAD) 
pareigūnui D. R. buvo surašytas 
administracinio nusižengimo pro-
tokolas už tai, kad draudžiamu 
būdu (šviečiant dirbtiniu šviesos 
šaltiniu (prožektoriumi)) sume-
džiojo vilką. Atsakomybė už šį 
pažeidimą numatyta Administra-

cinių nusižengimų kodekso 290 
str. 5 d., sprendimą byloje priims 
teismas“.

2020 m. birželio 3 dieną vykęs 
teismas konstatavo: „Administra-
cinio nusižengimo bylos teiseną 
Donatui Račkauskui dėl ANK 
290 straipsnio 5 dalyje numatyto 
nusižengimo nutraukti“. 

Įžvelgia norą pakenkti
D. Račkauskas „Dzūkų žinioms“ 
teigė, jog jis buvo tikras, kad teis-
mas priims būtent tokį sprendimą, 
nes nematė savo veiksmuose jo-
kių pažeidimų. 

„Manau, kad visas šis taria-
mas skandalas buvo gerai orga-
nizuota mano nedraugų akcija. 
Kadangi dirbu aplinkosauginin-
ku, už pažeidimus esu nubaudęs 
ne vieną pažeidėją, tai norinčių 
man pakenkti tikrai yra. Šalia to 
matau ir politinį aspektą. Esu vi-
suomeninio judėjimo „Pirmyn!“ 
narys. Yra politikų, žiniasklai-
dos atstovų, kuriems tai labai 
nepatinka, todėl jie nepraleidžia 
progos man įkąsti. Manau, dėl 
šios priežasties nebuvau pasi-
rinktas dirbti seniūnu“, – sakė 
D. Račkauskas. 

Pasakodamas apie plačiai nu-
skambėjusią vilkų medžioklę, 
D. Račkauskas teigė, jog viskas 
vyko netoli jo namų. 

„Mačiau vilkų buvimo ženklus, 
todėl nusprendžiau pažiūrėti, kur 
jie vaikštinėja. Palaukęs kurį laiką, 
pamačiau du pilkius, vieną iš jų nu-
šoviau, laikydamasis visų medžio-
klės taisyklių. Apie savo laimikį 
papasakojau vietinio laikraščio 
korespondentui, kuris paviešino 
informaciją. Paprasta logika: jei 
būčiau medžiojęs neteisėtai, tikrai 
apie tai viešai nebūčiau kalbėjęs“, 
– sakė D. Račkauskas. 

Su „SoDra“ atSiSkaitė
Vyras pripažino, jog lapkričio 29-

ąją turėjo nedarbingumo lapelį. 
„Taip, tądien turėjau nedar-

bingumą, sirguliavau, visą die-
ną išbuvęs namie, vakare išėjau 
prasivaikščioti šalia savo namų ir 
nušoviau vilką. Pasirodo, nedar-
bingumo metu negalima medžio-
ti. Sumokėjau „Sodrai“ tą pinigų 
sumą, kuri man buvo išmokėta 
už tą ligos dieną. Taigi, su jais 
esu atsiskaitęs“, – sakė D. Rač-
kauskas. 

Kadangi teismas neįžvelgė 
D. Račkausko kaltės, akivaizdu, 
jog bus nutrauktas ir Aplinkos 
apsaugos departamento inicijuo-
tas tarnybinis patikrinimas, kuris 
buvo sustabdytas laukiant teismo 
sprendimo. 

Pasidomėjus, koks nušauto vil-

KVIEČIAME 
Į VASAROS MUGĘ 

LAZDIJUOSE, 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

AIKŠTĖJE, 
LIEPOS 15–16 D.

ko likimas, D. Račkauskas sakė, 
jog vilko kailį ir kaukolę vertins 
ekspertai, kurie turėtų pripažinti 
D. Račkausko laimikį medžioklės 
trofėjumi. 

„Žmogų apkaltinti ir apie tai 
ištrimituoti visais kanalais labai 

paprasta, tačiau pranešti apie tai, 
kad viešai paskleista informacija 
nepasitvirtino, ne visiems užten-
ka drąsos ir padorumo“, – sakė 
D. Račkauskas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Aplinkosaugininkas D. Račkauskas „Dzūkų žinioms“ teigė, jog jis buvo tikras, kad teismas priims būtent tokį 
sprendimą, nes nematė savo veiksmuose jokių pažeidimų.

KVIEČIAME 
Į VASAROS MUGĘ 

LAZDIJUOSE, 
NEPRIKLAUSOMYBĖS 

AIKŠTĖJE, 
LIEPOS 15–16 D.
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Tautiška giesmė aidėjo nuo Rudaminos piliakalnio, iš daugelio 
rajono kaimų, miestų parkų, bendruomenių susibūrimo vietų

Lazdijai kartu su visa Lie-
tuva iškilmingai paminėjo 
Valstybės dieną – Kara-
liaus Mindaugo karūnavi-
mo šventę, kartu vieningu 
choru su viso pasaulio 
lietuviais 21 valandą gie-
dojo Tautišką giesmę  – 
Lietuvos valstybės himną.  
Pagrindinis renginys  jau 
daugelį metų iš eilės  Laz-
dijų rajone yra organi-
zuojamas ant Rudaminos 
piliakalnio.

Nors lynojo, į šventę dalyviai rin-
kosi  gausiai.  Ne tik iš mūsų rajo-
no, bet ir iš toliau, su giminėmis, 
šeimų nariais, kaimynais, darbo 
kolektyvais.  Valstybės dienos mi-
nėjime ant Rudaminos piliakalnio 
dalyvavo ir rajono savivaldybės 
tarybos nariai, rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojas Audrius 
Klėjus, savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotojas 
Saulius Petrauskas. Kaip ir kas-
met, visi šventės dalyviai buvo 
kviečiami pasirašyti Himno  gie-
dotojų ant Rudaminos piliakalnio 
knygoje, kuri pirmą kartą pradėta  
rašyti prieš penkerius metus. Ši 
knyga, kasmet papildoma naujais 
įrašais ir parašais,  yra saugoma  
Rudaminos amatų centre ateities 
kartoms. Susirinkusiuosius svei-
kino rajono savivaldybės mero 
pavaduotojas Audrius Klėjus, 
akcentuodamas šventės dalyvių 

vienybę su  visa tauta, su lietu-
viais, išblaškytais po visą pasaulį. 
Vienybę savo sveikinimo žodyje 
pabrėžė ir savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotojas 
Saulius Petrauskas.  Valanda iki 
iškilmingo momento – himno gie-
dojimo – ant Rudaminos piliakal-
nio  prabėgo ragaujant šventės 
organizatorių paruoštą žolynų 
arbatą, vaišinantis šakočiu, mo-
kantis floristikos paslapčių – kili-
mų, papuošalų pynimo iš augalų, 
klausantis Lazdijų kultūros centro 
choro „Gaustas“,  atlikėjos Agnės 
Milkuvienės, Linos ir Juozo Pi-
leckų atliekamų dainų.   Po to, 
kai Lietuvos valstybės himnas 
nuo Rudaminos piliakalnio nu-
skambėjo ir pasklido po plačias 
jo apylinkes, šventės dalyviai dar 
turėjo progą stebėti teatralizuotą 
XIV amžiaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės karių pasirody-
mą.  Kiekvienas rajono miestelis, 
kaimas ar bendruomenė turi sa-
vas šios dienos ir Tautiškos gies-
mės giedojimo tradicijas. Šįkart 
mūsų rajone giedoti himną, švęsti 
Valstybės dieną  rajono žmonės 
taip pat  rinkosi  Lazdijų miesto 
parke,Veisiejų miesto parke, prie 
Seirijų kultūros namų, prie Kros-
nos kultūros namų,  Kapčiamies-
čio miestelio aikštėje, kiemelyje 
prie Dumblio laisvalaikio salės  ir 
daugelyje kitų rajono vietų. Ačiū 
visiems, kurie nepabūgote lietaus 
ir buvote kartu.•
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Kaip Lazdijus ištraukti iš gilaus liūno? 
Prieš tris savaites „Dzūkų 
žinios“ publikavo interviu 
su Lazdijų rajono vyriau-
siuoju architektu 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 
rajono vyriausiojo archi-
tekto misiją, kaip galima 
Lazdijus ištraukti iš įvairių 
problemų liūno.

Praėjusiame savaitraščio numery-
je pristatėme pirmąją architekto 
R. Vyšniausko įžvalgų dalį, kur 
jis dalijosi savo įspūdžiais apie 
specialisto ir valdžios santykius 
Lazdijų rajono savivaldybėje apie 
įvairių projektų įgyvendinimo 
praktikas.

ŠianDien priStatome 
architekto ričarDo 
vyŠniauSko antrąją 
Įžvalgų DalĮ

konkurSuS laimi ne 
geriauSieji
Kitą pavyzdį paimkime ir paana-
lizuokime – Lazdijų Motiejaus 
Gustaičio gimnazijos laimėtą 
rekonstrukcijos konkursą ir tam 
gautus pinigus. Kad reikia tvarky-
ti šią mokyklą, klausimų nekyla, 
tačiau kas imasi spręsti ir vado-
vauti rekonstrukcijos procesui, 
štai esminis klausimas. Ogi spe-
cialistai, kurie nieko neišmano 
apie statybas bei architektūrą, 
todėl apie kokį rezultatą galima 
kalbėti? 

Pats pastatas yra unikalus, 
unikali senoji vėdinimo sistema, 
jos kanalai, konstrukcijos, laiptai, 
turėklai ir t. t., tačiau kas galėtų 
tai tinkamai įvertinti, išsaugoti 
ir pritaikyti naujam gyvenimui, 
sujungti su nauja technologija ir 
sprendiniais? Ar visa tai nebus 
sunaikinta ir paversta elemen-
tariuoju euroremontu? Ką iš to 
gera turės Lazdijai, ką iš to turės 
mokykla ir mokiniai, unikalumas 
bus paverstas elementarizmu ir 
naivizmu, be to, išleidžiant dide-
les sumas. Ar to siekia Lazdijai, ar 
tai yra paskata vystytis ir augti? 

Savivaldybės atstovai šioje 
vietoje, šiame projekte ir kituose 
savivaldybės turimuose projek-
tuose oponuoja vienu vieninteliu 
gynimosi aspektu, kad techninis 
projektas bus rengiamas profe-
sionalų, o komanda bus išrinkta 
konkurso būdu, reikia suprasti, 
geriausi. Tačiau pas mus laimi 
tie, kurie pasiūlo žemiausią kainą, 
o tai reiškia, kad jų sprendiniai 
yra prasčiausi ir paprasčiausi, 
visai nesirūpinant originalumu 
ir išsaugojimu vertybių, kadangi 
išsaugojimas yra sudėtingas pro-
cesas ir reikalauja didelių darbo 
pastangų ir sąnaudų, nevertinant 
žinių bagažo, o viso šito esmę 
sudaro tai, kad nežiūrint, kas yra 
laimėtojai, dėl norimo rezultato 
turi jaudintis ir jo siekti savival-
dybės atstovai, tik jie gali išreika-
lauti ir pasiekti norimus tikslus, o 

ne samdomi laimėtojų kolektyvai 
ar pavieniai projektuotojai, kurie, 
kaip ten bebūtų, nėra ir negali 
būti taip sudominti rezultatu kaip 
patys šeimininkai. Taigi, galutinis 
rezultatas priklauso daugmaž nuo 
pačių šeimininkų, nuo jų įnorių ir 
siekių, o ne atvirkščiai. 

neturi kompetencijoS
Jei paimsim šiuo metu besi-
klostančią vaikų dienos centrų 
Lazdijuose ir Veisiejuose rekons-
trukcijos projektų paruošimo ir 
įgyvendinimo istoriją, tą patį ga-
lima pasakyti šioje situacijoje. 
Projektams vadovauja žmonės, 
kurie neturi reikiamo supratimo, 
kompetencijos ir išsilavinimo 
architektūros srityje, yra papras-
čiausiai darbo pasidalinimas, 
vadybininkai įprastai atsako už 
vadybos klausimus, tačiau ne už 
statybos, kaip automobilių remon-
to dirbtuvėse: kėbulininkas neat-
liks variklio kapitalinio remonto 
darbų, taip ir čia, buvo bandoma 
rengti konkursą, buvo laimėto-
jas, dizainerė Indrė iš Vilniaus, 
tačiau laimėtojas, negalėdamas 
susikalbėti su organizatoriumi, 
su savivaldybės atstovu, nerasda-
mas bendros kalbos ir supratimo 
rengiamame projekte nusišalina 
nuo darbų. 

Kadangi sąlygos yra nesupran-
tamos ir negali gauti reikiamos 
kompetentingos informacijos, 
tada bandoma kalbėtis su antrą 
vietą užėmusia dizainere, „Eglės 
dizainas“ projektuotoja, tačiau 
rezultatai gali būti analogiški, 
sėkmė ir galutiniai derybų re-
zultatai šiuo metu kol kas neži-
nomi. Tačiau peršasi išvada, kad 
ir šioje situacijoje savivaldybė 
turi sugebėti, atsisakiusi ambici-
jų, skirti reikiamos kvalifikacijos 
specialistus, o ne vienos rūšies 
darbuotojams užkrauti visai ne jų 
kompetencijos darbus, tikėdamasi 
teigiamų rezultatų. Tačiau kenčia 
visi ir, kaip visada, labiausiai – 
vartotojas, o būtent šiuo atveju, 
vaikai ir visuomenė. 

plakataS – be profeSionalų 
nuomonėS
Bendram supratimui ir situacijos 
paaiškinimui norėčiau aptarti ir 
paminėti savivaldybės reklami-
nį stendą ir su juo susijusią pla-
katų istoriją. Savivaldybė kuria 
plakatą, jo stilistiką lyg ir turėjo 
ruošti ir spręsti savivaldybės vyr. 
architektas, kadangi, kaip žinia, 
miesto reklaminių iškabų stilisti-
ka mieste ar savivaldybėje pagal 
kompetenciją rūpinasi miesto ar 
savivaldybės vyr. dailininkas, o 
jei tokios pareigybės nėra, tai at-
lieka vyr. architektas, kaip šiuo 
metu yra Lazdijų rajono savival-
dybėje, kur miesto ir savivaldy-
bės reklamų stilistika rūpinasi, 
išduoda leidimus ar draudimus, 
prižiūri visos savivaldybės darbo 
specifiką šioje srityje, jos lygį ir 
t. t. Architektūros skyrius su vyr. 
architektu priešakyje. 

Iš esmės tas pats turėjo būti ir su 
savivaldybės plakato stilistikos pa-
rinkimu ir sprendiniu, tačiau val-
džia, deja, taip nemanė. Iš pradžių 
buvo sudaromos komisijos, jose 
beveik visi savivaldybės darbuoto-

Saulės elektrinė Lazdijų r., Buktos k.

jai, kurie balsų dauguma rinkdavo 
geriausią, akcentuodami, komen-
tuodami ir atmesdami pateiktus 
siūlymus. Buvo komentuojama, 
kad plakato stilistika per profesi-
onali, per daug vilnietiška ir pan. 
Po to jau balsuodavo mažesnėmis 
grupėmis, o galų gale jau pati merė 
su Kultūros centro direktoriumi 
Arūnu Sujeta ėmėsi iniciatyvos 
spręsti plakato likimą, parinkdama 
tinkamą tam stilistiką. 

Paskutinis plakatas atsirado 
visai nederinus su manimi ir tie-
siog ignoruojant mano nuomonę 
kaip savivaldybės vyr. architekto, 
tiesiogiai už tai atsakingo, akcen-
tuojant, kad jų parinktas sprendi-
nys labai vykęs ir labai patinka 
visuomenei, dėl to sulaukė daug 
pagyrimų, kas ir yra svarbiausia, o 
štai ankstesnieji sprendiniai buvę 
prasto meninio lygio ir tinkamo 
dėmesio bei įvertinimo iš visuo-
menės nesusilaukė. Ką gi tai sako, 
kaip tai galima suprasti? Ogi taip, 
kad jei pati vadovė taip leidžia 
sau elgtis ir tai laiko priimtinu, 
toleruotinu, profesionaliu sprendi-
mu, nesiskaitant su vyr. architekto 
nuomone ir jo kompetencija, tai, 
žinoma, šitaip elgtis skatinami ir 
kiti savivaldybės darbuotojai ir 
visi savivaldybės žmonės. 

Plakatas, žinoma, tai tik smul-
kmė, tačiau būtent per jo prizmės 
suvokimą gerai matyti klausimo 
sampratos esmė, kuri analogiškai 
pasireiškia ir globaliuose klau-
simuose ir jų sprendime, tik ne 
taip gerai matoma ir įžvelgiama. 
Kaip pavyzdį paminėsiu paprastą 
architektūrinį paaiškinimą, kuris, 
manau, yra analogiškas ir kitose 
srityse, kad architekto kvalifi-
kacijos lygį ir jo meistriškumą 
galima lengviausiai pamatyti ir 
suprasti per mažąją architektū-
rą, per individualaus gyvenamojo 
namo projektą ir jo realizaciją, 
kur architekto profesionalumas 
yra akivaizdus ir matomas kaip 
ant delno, kur jis negali pasislėpti 
nei už didelių erdvių, nei už nesu-
vokiamų fasadų taip, kaip tai yra 
ir Lazdijų rajono savivaldybės 
pavyzdyje su plakatu. 

ignoravo SpecialiSto 
poziciją
Dabar pabandykime paanalizuo-

ti situaciją per tą pačią prizmę, 
pereikim prie globalesnių ir stra-
teginių klausimų.

Gavęs iš statytojų pareiškimus 
dėl noro įrengti saulės elektrines 
Panarvės kaime, įvertinęs visą 
išsakytą klausimo sudėtingu-
mą, aš kaip savivaldybės vyr. 
architektas, esantis atsakingas 
už savo veiksmų rezultatus vi-
suomenės atžvilgiu, kreipiausi 
į savo vadovus, išsakydamas 
susirūpinimą ir nepritarimą, ne-
duodamas raštiško sutikimo ir 
leidimo minėto projekto įgyven-
dinimui, akcentuodamas jo mastą 
ir sudėtingumą, į ką vadovybė 
kartu su mere Ausma Miškiniene 
sureagavo labai neigiamai, pra-
džioje reikalaudami aklo mano 
pritarimo ir pasirašymo. Po ilgos 
kalbos ir karštų diskusijų man 
pavyko vadovus įtikinti, kad tai 
opus klausimas savivaldybei ir 
visuomenei, kurį reiktų giliau 
išanalizuoti ir įsigilinti, todėl 
savivaldybės administracijos 
direktorė Ilona Šaparauskienė 
sutiko sudaryti komisiją dėl mi-
nėtos elektrinės. 

Komisijos nariai išsakė savo 
poziciją bei sampratą minėtu 
klausimu raštu, pateikdami jas 
komisijos pirmininkui bei sekre-
torei. Kaip suprantama, beveik 
visų komisijos narių nuomonė 
buvo teigiama: neprieštarauti 
elektrinių vystymui ir pritarti 
statyboms, įžvelgiant ekonominę 
naudą savivaldybei, žmonėms ir 
t. t. Mano bei regioninių parkų 
direktorių, kurie, negalėdami 
viršyti savo darbo kompetenci-
jos rėmų, vertinti galėjo tik savo 
parkų teritorijas ar buferines jų 
zonas, pozicija buvo neigiama. 

Pagrindinį vaidmenį ir atsa-
komybę už komisijos teigiamos 
išvados pateikimą sudarė juridi-
nio skyriaus vedėjo Kęstučio Ja-
siulevičiaus išsakyta nuomonė ir 
pozicija, kurią jis aiškiai išdėstė 
likusiems komisijos nariams, kad 
jokie įstatymai nepažeidžiami ir 
projektą reikia tęsti ir įgyvendin-
ti, t. y. aš turiu jį pasirašyti. 

Šitoje vietoje noriu atkreipti 
dėmesį, kad mano išsakytos nuo-
monės komisijos protokole nėra, 
ji buvo ignoruojama ir neįtraukta, 
ją pridėjo atskirai kaip neatitin-

kančią komisijos bendros pozi-
cijos. Aš bandžiau reikšti savo 
nuomonę ir bandžiau komisijai 
paaiškinti, kad tai yra neprofe-
sionalu, kad tokiam sprendiniui 
reikia kviesti tai išmanančius 
specialistus, toliau nesutikau su 
vadovų reikalavimu, kad pasi-
rašyčiau ir praleisčiau minėtą 
projektą.

Komisija, sprendusi elektrinės 
klausimą, neturėjo tam reikiamos 
kompetencijos.

Atsidūręs tokioje padėtyje 
kreipiausi į Kauno regioninės 
architektūros tarybos skyrių, 
gerb. pirmininkę G. Janulytę-
Bernotienę, prašydamas įvertinti 
ir pateikti išvadas minėtu klausi-
mu, todėl šis klausimas atsirado 
Lietuvos architektų rūmų posė-
džio darbotvarkėje. 

Situacija pareikalavo įsigilin-
ti į įstatymus, kurie bylojo, kad 
remiantis galiojančiais teritorijų 
planavimo dokumentais, jeigu 
galiojančiame bendrajame plane 
arba kokiame nors specialiaja-
me plane, kuris pripažintas BP 
dalimi, nėra numatyta galimy-
bė keisti sklypo paskirtį į kitą 
/ susisiekimo ir inžinerinių ko-
munikacijų aptarnavimo objektų 
teritorijos, tiesiog negalima keisti 
direktoriaus įsakymu sklypo pa-
skirties. Nepakeitus paskirties 
statyti galingesnės nei 350 kW 
elektrinės kaip ir neišeina. Aišku, 
lieka rizika, kad atsiras daug po 
350 kW, remiantis Atsinaujinan-
čių energetikos išteklių įstatymo 
49 str. 5 d., kuri sako: „5. Kaimo 
vietovėse statant pavienes ne di-
desnės kaip 350 kW įrengtosios 
galios vėjo elektrines ir (ar) sau-
lės šviesos energijos elektrines, 
nereikalaujama keisti žemės nau-
dojimo paskirties, rengti detalių-
jų planų ir keisti bendrojo plano 
sprendinių, jei tai neprieštarauja 
vietos tvarkymo ir naudojimo 
reglamentams...“ Tačiau tai jau 
kita istorija.•
trečiąją r. vyŠniauSko 
Įžvalgų DalĮ ir iŠvaDaS 
bei paSiūlymuS Skaitykite 
kitame „Dzūkų žinių“ 
numeryje. 
Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa 
su redakcijos pozicija
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Atliekų konteineriai — mokslininkų akiratyje: kaip viską rinkti ir tvarkyti? 

Kolektyvinio naudojimo maisto ir mišrių atliekų konteineriai nuolat plaunami ir dezinfekuojami.

Atliekos niekada nelieka 
be dėmesio. Vieni piktina-
si, kad jas reikia tvarkyti, 
kiti domisi, kaip tą daryti 
ir kokių priemonių imtis, 
kad atliekų surinkimo 
vietos netaptų vabzdžių 
veisyklomis. 

mokSlininkuS nuStebino 
moterS klauSimaS
Tuo domėjosi ir Gamtos tyrimų 
centro mokslininkai,  atlikę stu-
diją ir pateikę rekomendacijas, 
kaip  mažinti vabzdžių vystymąsi 
individualiuose ir kolektyviniuo-
se atliekų konteineriuose. 

„Jei viską darytume tvarkingai, 
tokių problemų nebūtų“, – įsiti-
kinęs vienas iš studijos autorių,  
Gamtos tyrimų centro mokslo 
darbuotojas Povilas Ivinskis. 

Anot jo, klausimų dėl rūšia-
vimo, atskiro maisto atliekų su-
rinkimo net neturėtų kilti – kito 
pasirinkimo tiesiog nėra. „Nėra 
jokių abejonių, kad prie rūšiavi-
mo pereis visa Lietuva – kaip tą 
daro visos pažangios  pasaulio, o 
ypač Vakarų Europos valstybės. 
O Alytaus regionas yra padaręs 
labai didžiulį įdirbį šitoje srityje“, 
– kalbėjo P. Ivinskis. 

Mokslininkus stebino ir re-
giono pažanga šitoje srityje, ir 
žmonių nuostatos, jų domėjimasis 
rūšiavimu. Sykį mokslininkams 
dirbant prie konteinerių iš dau-
giabučio namo atskubėjo mote-
ris, kuriai rūpėjo išsiaiškinti, kur 
dėti panaudotą aliejų. „Tam reikia 
atskiro indo“, – paaiškino ji nu-
stebusiems mokslininkams. 

kaS ir koDėl veiSiaSi 
atliekoSe?
Atlikdami studiją,  jie tyrė, ko-
kie vabzdžiai daugiausia vystosi 
atliekų konteineriuose ir kaip 
turėtų elgtis gyventojai, kad 
konteineriai netaptų tų vabzdžių 
veisyklomis. 

Lietuvoje yra registruota dau-
giau kaip 3400 dvisparnių vabz-
džių rūšių. Nemažai jų gyvena 

ir  vystosi žmonių aplinkoje – 
gausiai aptinkamos prie atlie-
kų konteinerių, šiukšliaduobių, 
kompostavimo dėžių, lauko tu-
aletų. Pastebėta, kad skirtingos 
atliekos traukia skirtingų rūšių 
vabzdžius, kurie, kaip pastebi 
mokslininkai, yra ne tik ligų 
pernešėjai, bet ir svarbūs eko-
sistemos dalyviai – jų lervos la-
bai pagreitina organinių atliekų 
irimo procesus.  

Atliekų konteineriai vabz-
džiams yra ne tik jų maitinimo-
si, bet ir kiaušinių dėjimo vieta. 
Įvairių rūšių musės vystosi labai 
greitai – esant aukštai temperatū-
rai – iki šešių kartų per sezoną, o 
kartais net ir daugiau. 

Musės kiaušinius deda ne tik 
ant atliekų, jau išmestų į kontei-
nerius, bet ir ant atliekų šiukš-
liadėžėse, gyventojų namuose. 
Tad į konteinerius dažnai patenka 
vabzdžių kiaušiniais jau užkrėstos 
atliekos. 

Mokslininkai pripažįsta: nors 
lervų atsiradimas atliekose yra 
normalus reiškinys ir lervų veikla 
padeda greitai suardyti atliekas, 
tačiau didelė jų gausa atliekų tal-
pose trikdo, be to, iš lervų labai 
greitai vystosi nauja musių karta 
ir nesiimant priemonių problema 
vis didėtų. 

kaip apSaugoti atliekaS nuo 
muSių? 
Pasaulyje su šia problema susidu-
riama daugelyje šalių ir pagrin-
diniai būdai jai spręsti visur tie 
patys: laikytis elementarios higi-
enos, stengtis išmesti kuo mažiau 
organinių atliekų, o prireikus jas 
išmesti – sandariai suvynioti, kuo 
dažniau išnešti surinktas atliekas 
ir mažinti vabzdžių skaičių, nau-
dojant biologines, o esant dide-
liam užterštumui – ir chemines 
priemones. 

Mokslininkai pabrėžia: pir-
miausia reikia imtis priemonių, 
kad musės nepatektų į atliekų 
talpas –  visada laikyti uždengtą 
maistą, gyvūnų pašarus. Išmeta-

mas maisto atliekas supakuoti į 
maišelius, o mėsos, žuvies sker-
dienos atliekas įvynioti į kelis 
sluoksnius popieriaus ar sudėti 
į popierinius maišelius. 

Išmestas atliekas reikia laikyti 
sandariai uždengus ir reguliariai 
šalinti, nekaupiant didesnių jų 
kiekių. Išnešant maišus su atlie-
komis, reikia stengtis pašalinti 
kuo daugiau oro iš maišo, jį su-
spaudžiant – oro trūkumas su-
lėtins bendrą skilimą, sumažins 
kvapus. 

Šiukšliadėžes ir maisto atlie-
kų konteinerius reikia reguliariai 
plauti, naudojant dezinfekcines 
priemones, nepalikti prilipusių 
atliekų likučių. Individualius 
atliekų konteinerius patariama 
laikyti pavėsyje, apsaugotus nuo 
tiesioginių saulės spindulių ir, ži-
noma, sandariai uždarytus.  

Vabzdžius nuo atliekų talpų pa-
tariama baidyti ir juos atbaidan-
čiomis priemonėmis. Daugelis 
vabzdžių nemėgsta arbatmedžio, 
levandos, šeivamedžio, mėtų, 
kiečių kvapo, tad galima naudoti 
natūralius eterinius aliejus arba 
įdėti šių augalų šakelių į šiukš-
liadėžes. 

Daugelį musių rūšių atbaido 
acto kvapas, o acto tirpalas gali 
nužudyti lervas, tačiau acto kva-
pas gali pritraukti kai kurių rūšių 
vaisines museles.

Individualiuose konteineriuose 
maisto atliekas rekomenduojama 
pamaišyti su žaliosiomis atlieko-
mis – žole, spygliais, augalų lie-
kanomis, smulkintu popieriumi. 

Jei vabzdžiai visgi pasiekia 
atliekas ir sudeda ant jų kiauši-
nėlius, juos bei atsiradusias lervas 
patariama naikinti verdančiu van-

deniu su valymo priemonėmis. 
Lervas bei kiaušinėlius naikina 
ir druskos tirpalas. 

kolektyviniai konteineriai 
nuolat plaunami
Kolektyvinio naudojimo kontei-
neriai yra nuolat plaunami ir de-
zinfekuojami. Nuolat tikrinama, 
ar jų viduje nėra išbėgusių skys-
čių ar prilipusių atliekų. Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro 
darbuotojų brigada šiltuoju metų 
laiku nuolat tikrina bendro naudo-
jimo maisto ir mišrių atliekų kon-
teinerius ir rūpinasi jų švara.  

Gyventojų prašoma atliekas į 
šiuos konteinerius nešti mesti su 
sandariai užrištais maišeliais, o 
išmetus atliekas būtinai uždaryti 
konteinerį.•
ARATC inf. 

Liūties padariniai: Lazdijų kapinėse net iki pusės metro susmego kapavietės
Po praūžusios stiprios 
liūties nukentėjo Lazdi-
jų kapinės. Iš dangaus 
pliaupiančio lietaus žemė 
nepajėgė sugerti, todėl 
susmego vandens išplautos 
kapavietės.

Aplink kapines plytinčios pievos 
buvo virtusios ežerais. Vanduo iki 
šiol neišdžiūvęs.

„Kas trečias kapas taip susme-
gęs buvo“, – sako kapinėse sutik-
tas ponas.

Jis – ne kapinių prižiūrėtojas, 
bet šalia kapinių gyvena, todėl 
sako viską žinantis.

Pasak jo, liūtis buvusi tokia, 
kad 20 litrų kibiras, paliktas kie-
mo vidury, buvo pilnas vandens 
– taip pylęs lietus Lazdijuose.

„Ne dyvai, kad kliuvo ir kapi-
nėms“, – tikina jis.

Apžiūrime kapines. „Kai kur 
apie pusę metro kapai įdubo“, – 

rodo vyriškis.
Senosios ar naujosios kapinės 

labiau nukentėjo?
„Ir tos, ir tos. Kur neseniai 

palaidoti žmonės labiau susme-
go“, – pastebi jis. Mažiausiai 
nukentėjo tos kapavietės, kurios 
plokštėmis uždengtos.

Aplankiusieji artimųjų kapus 
darbavosi iš peties. „Pridarė žmo-
nėms darbo. Reiks smėlio pilti, 
išsilyginti savo artimųjų kapavie-
tes“, – sako mano palydovas.

„Ir mirusiems ramybės nėra“, 
– priduria sutikta ponia.

Lazdijų miesto seniūnė Vaida 
Gazdziauskienė sako, kad kapi-
nėse apsilankė iškart po liūties. 
Tikina, kad vaizdas buvęs kaip 
po karo. „Kas antras kapelis sudu-
bęs. Mano akimis žiūrint, vaizdas 
buvo tikrai labai liūdnas“, – savo 
įspūdžius pasakoja seniūnė.

„Akmenukai išplauti, įdubusios 
Nukelta į 7 psl. » Stichija Lazdijų kapuose pridarė didelės žalos.
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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

kalba, kaD...
Dzūkai

g Vadovė, siekdama ap-
juodinti socialinį darbuoto-
ją, naudojasi globos namų 
gyventojais, kurie, teismo 
sprendimu, negali suvokti 
situacijos, pasirašo špargalkę, 
neva darbuotojas netinka-
mai atlieka pareigas situa-
cijos nesuvokiančių gyven-
tojų atžvilgiu. Įdomu, kada 
tuo susidomės teisėsaugos 
darbuotojai.
g Viename iš rajono lai-

kraščių atsiradusi vieno mi-
nisterio iš Suvalkijos nuomo-
nė kaip reikalas susuko galvas 
skaitytojams. Net ir teisinio iš-
silavinimo neturintiems žmo-
nėms kyla klausimas: kaip 
galima skųsti jau įsigaliojusį 
teismo sprendimą? Kažkas 
čia grybauja – arba ministeris, 
arba laikraštukas. 
g Nesibaigia kalbos apie 

merės sutuoktinio pasigodo-
jimus rajono vietinėje spau-
doje. Akivaizdu, jog jaunas 
vyras prašovė pro šalį. Net 
valdžialaikraštis, užviręs šią 
košę, per skaitytojų apklau-
są nesugeba reabilituoti šio 
veterinarijos gydytojo. Tomai, 
kartais geriau patylėti.

g Pirmadienį tradiciškai 
sugiedota Tautiška giesmė 
ir Lazdijų rajone. Labiausiai 
šiam renginiui buvo pasi-
ruošta Rudaminoje, mieste-
lyje ant piliakalnio susirinko 
daug svečių, plevėsavo tris-
palvės, kovojo riteriai, nepra-
leido progos pasirodyti ir val-
džios atstovai. Gaila Lazdijų, 
čia, kaip ir per Jonines, nieko 
svarbaus nevyko, rajono cen-
trui teko autsaiderio rolė. 
g Kandidatai į Seimą Laz-

dijų rajone neskuba oficia-
liai pranešti apie norą tapti 
liaudies tarnais. Šiuo metu į 
VRK sąrašą užsirašė tik Viliu-
kas iš M. K. Čiurlionio miesto 
ir Justelius iš sostinės, kuris 
savo šlepetes deklaravo Vei-
siejuose. O kur Feliksas, Ze-
niukas, kur kiti? Gal jie dar 
persigalvos?•

Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

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

Vaikai, pasistenkite nesirgti, 
nes jus išveš į Alytų!
perkelti į Alytų. Kodėl priimtas 
toks sprendimas, ar tai neatsi-
lieps pagalbos teikimo opera-
tyvumui?

– Sprendimas liepos mėnesį 
suteikti Lazdijų ligoninės Vaikų 
ligų poskyryje dirbantiems dar-
buotojams atostogas buvo priim-
tas, kai mažuosius lazdijiečius, 
esant būtinybei, sutiko priimti 
Alytaus apskrities S. Kudirkos 
ligoninė. VšĮ Lazdijų ligoninės 
Vaikų ligų poskyrio medicinos 
darbuotojai neatostogavo jau 
ne vienerius metus, atostogų 
sukaupta daugybė dienų ir iš-
naudoti jas privalu šiemet. Atsi-
žvelgiant į tai, kad vasaros metu 
Vaikų ligų poskyryje mažųjų pa-
cientų būna labai mažai, ligoni-
nės administracija, pasitarusi su 
poskyrio darbuotojais, suteikė 
šio poskyrio darbuotojams ga-
limybę vasaros metu paatosto-
gauti. Išėjus atostogų iš kitų ra-
jonų atvykstantiems gydytojams 
pediatrams, kurių labai trūksta 
visoje Lietuvoje, vaikams nebū-
tų užtikrinta kokybiška ir saugi 
medicininė paslauga. 

Siekiant užtikrinti vaikams 
tikrai kokybiškas gydytojų pe-
diatrų ir kitų specialistų medi-
cinines paslaugas sutarta, kad 
Lazdijų rajono pirminės svei-
katos priežiūros įstaigų šeimos 
gydytojai, gydytojai pediatrai 
ir Priėmimo-skubios pagalbos 
skyriuje dirbantys gydytojai nuo 
liepos 1 iki liepos 30 dienos vai-
kus nukreips gydytis į Alytaus 
apskrities S. Kudirkos ligoninės 
stacionarą. Pagalbos suteikimo 
operatyvumui tai tikrai neatsi-
lieps, nes mažuosius pacientus 
į Alytaus ligoninę su gydytojų 
siuntimu ar greitosios medicinos 
pagalbos specialistų nustatyto-
mis indikacijomis veš greitosios 

medicinos pagalbos automobilis. 
Vaikai iki 3 m. bus stacionari-
zuojami su vienu iš tėvų. 

– Kiek vaikų per mėnesį pa-
prastai gydomi Lazdijų ligoni-
nės Vaikų ligų poskyryje?

– Vaikų ligų poskyryje yra ke-
turios lovos. Per mėnesį gydomi 
iki 15 vaikų. Šių metų balandžio 
mėnesį buvo gydomi 3 vaikai, 
gegužės ir birželio mėnesiais 
stacionarizuotų gydymui vaikų 
nebuvo.

– Kiek medikų dirba šiame 
poskyryje?

– Poskyryje dirba 6 gydytojai, 
6 bendrosios praktikos slaugyto-
jos ir 2 slaugytojų padėjėjos.

–  Kaip bus teikiama skubi 
pagalba vaikams – Lazdijų li-
goninės Priėmimo skyriuje ar 
bus vežama iškart į Alytų?

– Apie medicininių paslaugų 
teikimą vaikams Alytaus aps-
krities S. Kudirkos ligoninėje 
informuota Alytaus greitosios 
medicinos pagalbos stotis, todėl 

visi vaikai bus vežami į Alytų. 

– Kokie šio sprendimo priva-
lumai ir kokie trūkumai?

– Rajono savivaldybės merė 
Ausma Miškinienė, vicemeras 
Audrius Klėjus, merės patarėja 
Sonata Dumbliauskienė  praėju-
sią savaitę buvo nuvykę į Alytų, 
kur apžiūrėjo Alytaus apskrities 
S. Kudirkos ligoninės Vaikų ligų 
skyrių. Įsitikino, kad Lazdijų ra-
jono vaikams Alytuje bus suteik-
tos kokybiškos ir kvalifikuotos 
paslaugos. Skyrius dar kvepia 
dažais, įranga atnaujinta prieš 
metus, personalas pasirengęs 
padėti. Kaip informavo Alytaus 
apskrities S. Kudirkos ligoninės 
direktorius Artūras Vasiliauskas, 
Vaikų ligų skyriuje yra 26 vie-
tos, taip pat 4 vaikų reanimaci-
jos vietos. Ištisą parą ligoninėje 
budi 2 vaikų ligų gydytojai ir 
5–6 kito profilio specialistai, 
todėl ligoninė be trikdžių užti-
krina operatyvias ir kvalifikuotas 
paslaugas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

iŠŠūkiai vaikų ligų poSkyriui

• Prieš trejus metus buvęs meras Artūras Margelis savo inicia-
tyva išsaugojo Lazdijų ligoninėje Vaikų ligų poskyrį, kai, pagal 
planuojamą rajono ligoninių pertvarką, Lazdijų ligoninei grėsė 
prijungimas prie Alytaus apskrities ligoninės.

• 2018 m. praėjusios rajono tarybos nariai konservatoriai, do-
minavę viename iš komitetų, buvo parengę sprendimo projektą 
dėl Vaikų ligų poskyrio uždarymo. 

• 2019 m. pavasarį buvo susitarta su Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto klinikų profesoriumi, Vaikų klinikos vadovu Rimantu 
Kėvalu dėl galimybės Ladijų ligoninės Vaikų ligų poskyrio bazėje 
atidaryti regioninį Vaikų konsultavimo centrą. Tačiau pasikeitus 
savivaldybės vadovams, šis planas nebuvo įgyvendintas. 

• 2020 m. birželį buvo nuspręsta mėnesiui uždaryti Vaikų ligų 
poskyrį ir ligonius vežti į Alytų.  

»Atkelta iš 1 psl. 

Liūties padariniai: Lazdijų kapinėse net 
iki pusės metro susmego kapavietės
kapavietės. Bet daug nusiskun-
dimų tikrai nebuvo. Mieste ir 
namai, ir rūsiai, ir automobiliai 
skendo, tad čia skundų daug su-
laukėme“, – teigia seniūnė.

„Žmonės vežasi žemukes, 
persisodina gėles“, – pasakoja 
V. Gazdziauskienė vėl apsilan-
kiusi kapinėse. Anot jos, žmonės 
suprasdami, kad tai stichijos pa-
dariniai, nesiskundžia – ramiai 
tvarkosi.

Neišvengta liūties padarinių ir 
kitose Lazdijų rajono kapinėse, 
tačiau ten didelės žalos nepada-
ryta.

Lazdijų seniūnijos kapų pri-
žiūrėtoja Danguolė Klimienė, 
prižiūrinti kapines Rudaminoje, 
sakė, kad didelių nuostolių čia 
nepatirta.

„Yra tokių susmegusių kapų, 
bet kad labai daug, tai ne“, – teigia 
moteris. Anot jos, paminklų neiš-
vartė, tačiau tie kapai, kuriuose 
palaidoti žmonės prieš dvejus, 

trejus, penkerius metus, – susme-
gę. „2002 metais palaidotas, 2018 
metų kapas labiau susmegęs“, – 
pasakoja ji.•
agroeta.lt

»Atkelta iš 6 psl. 

Aplankiusieji artimųjų kapus darbavosi iš peties.
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Bulvės

VMI naujovė 
gazolius perkantiems 
ūkininkams — 
speciali kortelė
Valstybinė mokesčių 
inspekcija (toliau – VMI) 
informuoja, kad nuo šiol 
ūkininkų patogumui bus 
išduodama Žemės ūkio 
veiklos subjekto naudotojo 
kortelė. Ši kortelė galės 
būti naudojama vietoj 
VMI išduodamų leidimų, 
kuriuos reikia pateikti 
degalinėse, norint įsigyti 
žemės ūkyje naudoti skirtų 
gazolių (žymėtų dyzelinių 
degalų). Priešingai nei 
leidimai, kurie išduodami 
metų laikotarpiui, kortelė 
bus neterminuota ir jos 
nereikės kasmet atnaujinti. 
Kortelę ūkininkai galės sa-
varankiškai atsispausdinti 
prisijungę prie Mano VMI. 

„Degalai su šia kortele galės 
būti įsigyjami tada, kai žemės 
ūkio veiklą vykdantis mokesčių 
mokėtojas Mano VMI turės su-
formuotą galiojantį žemės ūkio 
veiklos subjekto leidimą. Atsi-
spausdinti minėto leidimo nebe-
būtina, įsigyjant gazolius degalų 
pardavėjui pakaks pateikti nau-
dotojo kortelę ir asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, – sako 
VMI Mokestinių prievolių de-
partamento direktorė Stasė Aliu-
konytė-Šnirienė. – Jei ūkininkas 

prarastų šią kortelę, informuoti 
VMI apie tai nereikia. Ją tiesiog 
vėl galima atsispausdinti Mano 
VMI svetainėje ir toliau patogiai 
naudoti“. 

Leidimą naujiems ūkiniams 
metams bei naudotojo kortelę bus 
galima rasti prisijungus prie Mano 
VMI ir paspaudus Mokesčių mo-
kėtojo kortelė -> Kiti duomenys 
(leidimai, pažymos, sutartys ir 
kt.) -> Pažymėjimai / leidimai 
taikyti akcizų lengvatas. 

VMI duomenimis, žemės ūkio 
veiklos leidimai šiais metais su-
formuoti beveik 125 tūkst. mo-
kesčių mokėtojų, praėjusiais me-
tais – apie 127 tūkst. mokesčių 
mokėtojų, 2018 metais – daugiau 
nei 137 tūkst.

Savarankiškai aktualią infor-
maciją, paaiškinimus, atsakymus 
į dažniausiai užduodamus klausi-
mus galima rasti VMI interneto 
svetainėje www.vmi.lt ir VMI 
vaizdo kanale. Aktuali informa-
cija skelbiama ir oficialiame VMI 
socialinio tinklo „Facebook“ pus-
lapyje:  www.facebook.com/Vals-
tybinemokesciuinspekcija. Kilus 
klausimų, pasikonsultuoti gali-
ma paskambinus 1882, taip pat 
papildomais telefonų numeriais, 
kurie skelbiami VMI interneto 
svetainėje.•
VMI informacija

Įžuvinti didieji Dzūkijos ežerai: 
į Dusios ir Metelio ežerus išleista 
šimtai tūkstančių žuvų jauniklių

Didžiųjų Dzūkijos ežerų – 
Dusios ir Metelio – egzotika 
vilioja ne tik poilsiautojus ir 
gamtos mylėtojus, bet ir žve-
jus, kurie vasaroti prie šių 
ežerų nuolat atvyksta iš visos 
Lietuvos ir net iš užsienio.

Įspūdingais laimikiais ant Dusios 
ir Metelio gali pasigirti ir mūsų 
rajone gyvenantys žvejai mėgė-

jai. Jiems – ypač džiugi žinia: į 
Dusios ir Metelio valdas, vykdant 
Žuvų ir vėžių įveisimo į valstybi-
nius vandens telkinius 2020 metų 
planą, praėjusią savaitę atkeliavo 
šiemet jau antra partija žuvų jau-
niklių. Į Dusios ežerą buvo išleis-
ta 11 tūkst. vienetų, o į Metelio 
ežerą – 7 tūkst. vienetų šių metų 
šamukų. Šiemet, atsižvelgiant į 
mokslininkų rekomendacijas dėl 

Dusios ir Metelio ežerų įžuvini-
mo, pirmieji nauji „gyventojai“ 
į šiuos vandens telkinius buvo 
atvežti dar pavasarį. Kovo mėnesį 
Dusios ežeras sulaukė 800 tūkst. 
vienetų paaugintų vėgėlių. Balan-
džio mėnesį 130 tūkst. vienetų 
paaugintų lydekaičių paleista į 
Dusios ežerą, 70 tūkst. vienetų – į 
Metelio ežerą.•
etaplius.lt

Šventė „Mes esam dzūkai“
Liepos pirmąjį savaitgalį ku-
čiūniškiai bei aplinkinių kaimų 
gyventojai ir bendruomenės 
sugužėjo į tradicija jau tapusią, 
kasmet vykstančią kulinarinio 
paveldo ir folkloro šventę „Mes 
esam dzūkai“, kurią organizavo 
Kučiūnų bendruomenė kartu su 
Kučiūnų laisvalaikio sale. Šventė-
je netrūko ne tik geros nuotaikos, 
bet ir gyvos muzikos bei šokių. 
Pasirodymus dovanojo Lazdijų 
kultūros centro folkloro kolekty-
vai, o šokių kolektyvas „Smilga“ 
visus susirinkusius džiugino sma-
giais šokiais, mokė įvairių rate-
lių. Vietiniai bei renginio svečiai 
turėjo galimybę ne tik muzikos 
paklausyti, bet ir akis pagany-
ti ar ką nors įsigyti amatininkų 
mugėje. Taip pat vyko dzūkiškų 
patiekalų gaminimo konkursas, 
kuriame dalyvavo gretimų kaimų 
bendruomenės iš Salų, Nemajūnų, 
Barčių bei Gegutės. Jame svečiai 
galėjo paskanauti naminės giros, 
paragauti šventinio pyrago bei 
kitokių dzūkiškų skanumynų. 
Renginio vinimi tapo Vilniaus 
folkloro ansamblio „Nalšia“ gyvo 
garso koncertas.•

Į Dusios ežerą buvo išleista 11 tūkst. vienetų, o į Metelio ežerą — 7 tūkst. vienetų šių metų šamukų. 

Folkloro šventė „Mes esam dzūkai“, kurią organizavo Kučiūnų bendruomenė kartu su Kučiūnų laisvalaikio sale. Nuotraukoje tautinių šokių kolektyvas 
„Smilga“, vadovė Janina Dereškevičienė.
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Kurdimakščiai tapo traukos centru: 
užburiantis levandų grožis viliote vilioja
Dineta Babarskienė
Norint pasigrožėti užbu-
riančiai žydinčiomis levan-
domis visai nebūtina vykti 
į Provansą. Kurdimakščių 
kaime Loreta Zajankaus-
kienė sukūrė mažą rojaus 
kampelį.  

Šiemet čia jau ketvirtasis Levandų 
festivalis. Ir nors iš pradžių bai-
mintasi, jog karantinui užsitęsus, 
jis gali ir neįvykti, pati Loreta sa-
kosi, visada tikėjusi, kad didesnis 
ar mažesnis jis vis tik vyks.

O juk viskas prasidėjo nuo 10 
levandų krūmelių. Šiandien ši iš-
skirtinė vieta traukte traukia žmo-
nes iš visos Lietuvos. Kerinčiam 
levandų grožiui, Provanso augalų 
skleidžiamam ypatingam aroma-
tui atsispirti neįmanoma. 3000 
levandų krūmelių, pasodintų ant 
kalnelio, palieka be žado – prieš 
akis atsiveria svaigiai kvepianti 
mėlyna jūra. „Šiemet levandų 
laukas kaip niekad gražus“, – 
džiaugiasi ir pati šeimininkė Lo-
reta. Sako, kad sausas pavasaris 
levandoms nepakenkė, mat jos 
atsparios sausrai, paskui lietus, 
šiluma joms taip pat tiko, o ir 
gausiai praūžusios liūtys nepa-
darė žalos – tik šiek tiek suplakė 

žemę.
Po festivalio šeimininkė skin-

sianti levandas: gaminsianti hidro-
latus, spausianti eterinius aliejus, 
kvapnius žiedus džiovinsianti ir 
dėsianti į krepšelius. Tiesa, ir fes-
tivalio metu buvo galima stebėti, 
kaip ekologinio ūkio savininkė 
prisiskynusi žiedų demonstravo 
jų distiliavimo procesą – kaip iš 
alembiko varva hidrolato lašai.

Nenuostabu, kad festivalis 
mėgstamas, sutraukia levandų 
mylėtojus iš visos Lietuvos. Sve-
čius kvietė krautuvėlė, kurioje 
viskas iš levandų, vyko mugė, 
kvietė kūrybinės dirbtuvėlės: 
buvo pinami levandų vainikai, 
gaminami smilkalai. Norintys 
galėjo įsigyti levandų daigelių 
ir jau pradėti levandų rojų kurti 
savoje sodyboje. 

Susirinkusius linksmino Eže-
rėlio kultūros centro kapela „Sa-
manėlė“. 

Lazdijų žirgininkų klubo žir-
gininkai karietomis skriejo pro 
levandų lauką. Sakė, kad net žir-
gus svaigina jų aromatas.

O jau žvėrienos sriubos gar-
dumas! 

Svečių gausu. Nors Loreta jau 
įprato ne tik festivalio metu savo 
ūkyje sutikti visiškai nepažįsta-

mus žmones, kurie užsuka čia 
pasigrožėti žydinčiomis levan-
domis, nusifotografuoti. „Man 
smagu, kad jiems čia patinka“, 
– tarsteli ji. 

Turi ponia Loreta ir slaptą sva-
jonę – nori čia pasistatyti trobelę 
ir apsigyventi savo sukurtame le-
vandų rojuje. 

Ir dar: pačiame levandų lauko 

gale daržas mulčiuojamas. „Mano 
daržas“, – kvatoja lyg pričiupta 
ponia Loreta, mat maniusi, kad 
jo nieks nė nepastebės užburti 
levandų grožio.•

Kurdimakščių kaime Loreta Zajankauskienė sukūrė mažą rojaus kampelį.

O juk viskas prasidėjo nuo 10 levandų krūmelių. Šiandien ši išskirtinė vieta traukte traukia žmones iš visos Lietuvos. 
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Aidas Kelionis
Dar ne vieno žmogaus namuose gausu 
sovietmečiu išleistų knygų. Daug kas 
nori jų atsikratyti, bet ne kiekvienas 
išdrįsta išmesti. Juk žmonės suvokia, 
kad knyga yra šventas dalykas. Bet 
sunku fiziškai ir morališkai pasenusias 
sovietmečio knygas kam nors atiduoti. 
Aktyvūs knygų skaitytojai patys tokių 
turi krūvas ir nori atsikratyti, nes nėra, 
kur dėti naujų. Bibliotekos taip pat turi 
senienų ir neturi vietos priglausti dar 
krūvą tokių pačių. Tad nemaža dalis 
sovietmečio knygų keliauja į šiukšlyną 
ir tik viena kita vertingesnė dar pasilie-
ka knygų lentynose. Sovietmečiu buvo 
leidžiamos tik „teisingos“ ir morališkai 
„nesugedusios“ knygos. Jeigu kokio 
nors užsienio rašytojo knyga būdavo 
išleidžiama, tai knygos pabaigoje būti-
nai puikuodavosi priedas apie skurdžią 
ir varganą autoriaus vaikystę „žiau-
riame“ kapitalistiniame pasaulyje ir 
apie tai, kaip jis niekaip nepriprato prie 
atšiauraus, materialinėmis vertybėmis 
persunkto gyvenimo. Būtinai jo kū-
ryboje būdavo randami humanizmo, 
socializmo ir tikėjimo šviesiu rytojumi 
daigai.

Sovietmečiu norint gauti bent kiek 
vertingesnę knygą ar jų seriją reikė-
davo turėti „blatą“ knygyne arba būti 
knygyno vedėjos pažįstamu. Tačiau 

kiek puikių ir įdomių knygų tuo metu 
neperskaitėme vien dėl to, kad jos buvo 
cenzūros pripažintos netinkamomis ko-
munizmą statančios šalies piliečiams! 
Ačiū Dievui, laikai pasikeitė ir dabar bet 
kuriame pasaulio kampelyje išleidžiama 
bent kiek vertingesnė knyga pasiekia Lie-
tuvą ir išverčiama į mūsų kalbą. Reikėtų 
paminėti ir sovietmečiu kūrusius rašyto-
jus Lietuvoje. Tuo metu iš šios profesijos 
galėjo pragyventi nemažai rašytojų, bet... 
už tai turėjo nusilenkti raudoniesiems 
stabams. Prozininkų kūryba praeidavo 
griežtą cenzūrą ir turėjo atspindėti sovie-
tinės liaudies godas, nūdieną ir lūkesčius. 
Poetai kurpė eilėraščius Stalinui, Leninui 
ir šviesiam komunizmo rytojui. O rašyto-
jai, kurie niekam netarnavo ir nebučiavo 
rankos bei nesiruošė prisitaikyti, rašė „į 
stalčių“ arba užsiėmė kuo nors kitu.

Atkūrus nepriklausomybę ir atgavus 
laisvę, pirmiausia gavome ilgai lauktą 
galimybę perskaityti užsienio rašytojų še-
devrus, taip pat pasipylė neišprievartauti 
Lietuvos rašytojų kūriniai. Dabar, įžen-
gus į bent kiek didesnį knygyną, net galva 
sukasi nuo pasiūlymų gausos. Aukštose 
ir plačiose grožinės literatūros lentynose 
gausybė įvairiausių sričių knygų. Pasirin-
kimas tiesiog nuostabus, bet norint įsigyti 
viską, kas domina, reikia ne tik plačiai 
atverti piniginę, bet ir turėti laiko viską 
perskaityti. Žinoma, yra bibliotekos, bet 
jos gauna toli gražu ne visas išleidžiamas 
knygas, be to, kai kurie žmonės nori turėti 
savo biblioteką, nes tai – pats didžiausias 
turtas, esantis namuose. Pastariesiems 
galima pasiūlyti išeitį. Net labai vertin-
gos knygos po kurio laiko didžiuosiuose 
knygynuose atpiginamos arba jas galima 
įsigyti leidyklų knygynuose, kur nėra 
antkainio. Taip pat galima patarti kasmet 
apsilankyti tradicinėje Vilniaus knygų 
mugėje, kurioje visos leidyklos parduoda 
knygas be nemenkų antkainių, kuriuos 
užsideda knygynai.•

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

pietus – nuo 13.00  iki 14.00 val.

Kviečiame 
apsilankyti!

-

ketvirtaDieniS, liepos 9 d. Saulė teka 4.54, leidžiasi 21.54, dienos ilgumas 
17.00. Pilnatis. Vardadieniai: Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė, Vera.

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 Stambiu planu.
 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 sos-

tinės fenomenas. 
„Lietuvos sąžinė“ 
– Petras Leonas. 

 1.00 LRT radijo  
žinios.

 1.05 Vakaras su Edita.
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Stambiu planu. 
 3.00 LRT radijo  

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

žinios.
 4.05 „Kostiumuotieji“.
 4.45 Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
„Lietuvos sąžinė“ 
– Petras Leonas.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „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 „Kryžius“.
 0.40 „Rivjera“.
 1.35 „Juodasis griaus-

tinis“.
 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 Alchemija. VDU 

karta. 2014 m. 
 5.10 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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 „16 kvartalų“.
 0.00 „Skubi pagalba“.
 1.00 „Kobra 11“.
 1.55 „Rezidentas“.
 2.45 „Vieniši tėvai“.
 3.35 „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 „Požemių ugnis“.
 23.10 „Gelbėjimo 

misija 2. Mirtinas 
pavojus“.

 0.55 „Kobra 11“.
 1.45 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.15 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 „Gluchariovas“.
 6.30 Grilio skanėstai. 
 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 „Gluchariovas“.
 14.00 „Paslaptys“.
 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 „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 Grilio skanėstai. 
 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 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 

 7.00 Literatūros 
pėdsekys. Liūnė 
Janušytė. 

 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. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.55 „8 dienos. Iki 

Mėnulio ir atgal“. 
 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 „Kino istorija. 

Dešimtasis dešim-
tmetis“.

 20.25 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Laukimas“.
 23.10 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 23.15 Kelionės su „Isto-

rijos detektyvais“. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Euromaxx. 
 1.10 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 

 1.50 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 2.15 Čia – kinas. 
 2.45 Literatūros 

pėdsekys. Liūnė 
Janušytė. 

 3.15 Duokim garo! 
 4.40 Nacionalinis turtas. 
 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“.
 18.50 „Nina“.
 20.00 PREMJERA. 

„Sekliai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
Paveldas“.

 23.05 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 1.00 „Rožių karas“.
 2.40 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Pradingusi Pyloje“.

 4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 Ūkio šefas.
 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 „Kaimynas šnipas“.
 22.55 „Havajai 5.0“.
 0.55 „Kaulai“.
 1.45 „Svieto lygintojai“.
 2.35 „Tėvynė“.
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 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 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. 
 22.20 „Hobitas. Smogo 

dykynė“.  
 0.55 „Meilės jūra“.
 2.45 Klausimėlis. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.30 Šventadienio 

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

LNK
 6.00 „Iš širdies į širdį“.
 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. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „Tei-

singumo angelas. 
Pipirmėtė“.

 23.05 „Skvoteriai“.
 1.10 „Kryžius“.
 3.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 „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 „Mažoji undinėlė“.
 21.10 „Iksmenai“.
 23.20 „Gringo“.
 1.25 „16 kvartalų“.
 3.10 „Kaip išsirinkti 

vyrą“.
 4.50 „Tai – mes“.
 5.40 „Naujakuriai“.

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 

2. Apokalipsė“.
 23.20 „Požemių ugnis“.
 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 Pagaliau savait-

galis. 
 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 „Gluchariovas“.
 14.00 „Paslaptys“.
 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“.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 „Dainuok, Dzūkija“.
 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 Pagaliau savait-

galis. 
 2.40 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.10 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.30 „Pone prezidente“.
 4.50 „Reali mistika“.
 5.29 Pagaliau savait-

galis. 
 6.00 „Pone prezidente“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 

 6.45 Klausimėlis. 
 7.00 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.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 2 Eilė: teatro 

žmonės. Daiva 
Žukauskienė, 
Vytautas Stepo-
navičius, Romutė 
Jakubauskienė. 

 13.05 Legendos. Pranas 
Gailius.  

 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.55 „Kino istorija. 

Dešimtasis dešim-
tmetis“.

 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 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Kauno medinė 
architektūra“.

 19.10 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 

Architektas Stasys 
Kudokas“.

 19.35 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Tunelis į 

Australiją“.
 22.30 Kauno „Hanza 

dienos 2019“. 
 23.15 „Radviliada“. 
 0.40 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.55 Dabar pasaulyje. 
 1.20 „Suzi Q“.
 3.00 „Laukimas“. 
 4.40 Nacionalinis 

turtas. Menininkas 
Šarūnas Nakas.

 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“.
 14.30 „Nina“.
 15.40 „Sekliai“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.50 „Nina“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Rebeka Martinson. 
Melas“.

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

žmogžudystė. 
Paveldas“.

 3.55 „Tėvas Motiejus“.

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

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „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.
 23.10 „Horizontas“.
 1.00 „Išrinktasis. 

Blogio imperijos 
iškilimas“.

 2.40 „Havajai 5.0“.
 3.30 „Tėvynė“.

„Iksmenai“, 21.10, TV3
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LRT TV
šeštadienis  
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Euromaxx. 
 6.35 Pasaulio puodai. 
 7.30 „Džekas nori 

broliuko“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Keisčiausi 
pasaulyje 3. 
Gyvūnų šėlionės“.

 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 „Supertėtis“.
 23.55 „Hobitas. Smogo 

dykynė“.
 2.30 „Tunelis į Austra-

liją“.
 4.00 Euromaxx. 
 4.30 „Džekas nori 

broliuko“.

LNK
 6.30 „Stivenas Visata“.
 7.15 „Saugokis meš-

kinų“.
 7.30 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 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 „Tomas ir Džeris. 

Stebuklingas 
žiedas“.

 11.05 „Kung Fu triušis. 
Ugnies valdovas“.

 13.00 „Šaunioji bež-
džionė“.

 14.50 „Zūlanderis“.
 16.40 „Šėtoniškas 

sandėris“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Haris Poteris ir 

netikras princas“.
 22.30 „Namai – pragarai“.
 0.25 „Dešrelių balius“.
 1.55 „Teisingumo an-

gelas. Pipirmėtė“.

TV3
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 7.30 „Ilgo plauko 

istorija“.

 8.00 „Galingasis 6“.
 8.30 Kitsy.
 9.00 Skaniai ir paprastai.
 9.30 Maisto kelias.
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.00 „Princesė ir 

drakonas“.
 12.30 „Princesė nuotaka“.
 14.30 „Oskaras“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 Eurojackpot.
 19.30 „Užkerėtoji“.
 21.40 „Šnipų tiltas“.
 0.35 „Slaptas mamos 

gyvenimas“.
 2.10 „Titanas“.
 3.50 „Oskaras“.

BTV
 6.30 „Geriausi šuns 

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

Išlieka stipriausi“.
 13.00 „Gordonas Ramzis. 

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

mūšis“.
 18.20 „Kas žudikas?“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Juodasis sąrašas“.
 21.30 „Titanų įniršis“.
 23.25 „Skambutis“.
 1.30 „Kriminalinė 

Maskva“.
 2.20 „Absoliutus blogis 

2. Apokalipsė“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Joana 
Pavalkytė-Griniu-
vienė“.

 7.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2019“. 

 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Pagaliau savait-

galis. 
 11.00 Skonio reikalas. 
 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 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 

nuotykiai. Basker-
vilių šuo“.

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Gluchariovas“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 Skonio reikalas. 
 1.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 2.50 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Basker-
vilių šuo“.

 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. 
 9.05 Kultūros diena. 
 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 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Architektas 
Emanuelis Alfonsas 
Frykas“.

 13.30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 

 14.00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi.

 15.35 Kalbantys tekstai. 
Kornelijus Platelis.

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

Japonijos“.
 18.00 Stambiu planu. 

Jonas Dagys. 
 18.55 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. Sil-
vestras Žukauskas“.

 19.40 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Moteris, kuri 

sumažėjo“.
 22.30 Muzikos festivalis 

„Nida 2019“. 
 24.00 Klausimėlis. 
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „Meilės jūra“.
 2.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Architektas 

Emanuelis Alfonsas 
Frykas“.

 3.00 Stop juosta. Staty-
binių medžiagų ir 
metalo pramonė.

 3.30 Kalbantys tekstai. 
Kornelijus Platelis.

 3.55 Kelias. 
 4.20 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. Girios 

gilumoje“.
 22.55 „Stokholmo 

rekviem. Nelauktas 
vaikas“.

 0.45 „Sicilijos mafija“.
 2.15 „Rebeka Martinson. 

Melas“.

TV6
 6.30 Skilusios kaukolės 

iššūkis.
 7.30 Jukono auksas.
 8.30 „Įspūdingiausios 

atostogų vietos“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 Statybų gidas.
 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 Hoptrans 3x3.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 Hoptrans 3x3.
 23.00 „12 galimybių 2. 

Perkrauta“.
 0.55 „Havajai 5.0“.

„Haris Poteris ir netikras princas “, 19.30, LNK
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Beatos virtuvė. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Į sveikatą! 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Trys 
plunksnos“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Palaimintojo 

arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio atlaidai.

 13.35 Dainuoju Lietuvą.
 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 „Madam“.
 23.00 „Vyro žudikė. 

Nekaltoji. Šešėlis“.
 1.15 „Moteris, kuri 

sumažėjo“. 
 2.40 „Radviliada“.
 4.10 Šventadienio 

mintys. 
 4.35 „Supertėtis“. 

LNK
 6.50 „Stivenas Visata“.
 7.35 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 8.00 „Ogis ir tarakonai“.
 8.20 „Berniukas Blo-

giukas“.
 8.45 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.10 „Nuotykių metas“.
 9.35 „Tinginių miestelis“.
 10.00 „Mano mama 

dinozaurė“.
 11.45 „Troškimų akmuo“.
 13.35 „Robotas ir 

Frenkas“.
 15.25 „Prieš pakratant 

kojas“.
 17.30 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Transformeriai. 

Nugalėtųjų 
kerštas“.

 22.30 „Legenda“.
 1.05 „Namai – pragarai“.

TV3
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 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 „Aldabra“.
 13.00 „Michelin“ žvaigž-

dutės. Virtuvės 
istorijos“.

 14.50 „Kelionė po 
koledžus“.

 16.25 „Havajai 5.0“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Persis Džeksonas 

ir Olimpo dievai. 
žaibo vagis“.

 21.55 „Non-Stop“.
 0.05 „Iksmenai“.
 2.00 „Šnipų tiltas“.
 4.30 „Havajai 5.0“.

BTV
 6.30 Galiūnai. Mačas 

Lietuva-Latvija. 
Skuodas.

 7.30 „Juodasis sąrašas“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnai. Europos 

dvejetų taurė. 
Lazdijai. 

 10.00 „Geriausi šuns 
draugai“.

 10.30 „Laukinė karalystė“.
 11.35 „Pričiupom!“.
 12.05 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.
 13.05 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
 14.05 „Pragaro virtuvė“.
 15.05 „Reali mistika“.
 16.10 „Ekstrasensų 

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

viai. Meksika“.
 22.40 „Sūnus  

paklydėlis“.
 23.35 „Fargo“.
 1.40 „Titanų įniršis“.
 3.10 „Skambutis“.

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 Partizanų keliais. 
 11.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 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 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Basker-
vilių šuo“.

 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 „Šerloko Holmso 

ir daktaro Vatsono 
nuotykiai. Basker-
vilių šuo“.

 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 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 9.55 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros pėd-

sekys. Kazys Binkis. 
 11.00 Stop juosta. Che-

mijos ir medienos 
pramonė.

 11.30 Nacionalinis turtas. 
Poetas A. A. Jo-
nynas.

 11.54 Nacionalinis turtas. 
Režisierius Audrius 
Stonys.

 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Šventadienio 

mintys. 
 13.30 Stilius. 
 14.25 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 14.30 Euromaxx. 
 15.00 Išsaugota istorija. 

Unikaliausių 
Lietuvos muziejų 
istorijos. 

 15.30 Premjera. „Erdvės 
menas. Harmo-
nijoje su aplinka. 
Alvaro Sizos 
pastatai“.

 16.00 Muzikos talentų 
lyga.

 17.30 Veranda. 
 17.55 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Legendos. Jūratė 

Paulėkaitė.  
 19.40 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.

 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Istorinės FIFA Pa-

saulio čempionato 
rungtynės. 2018 m. 
Finalas. Prancūzija–
Kroatija.

 23.20 Jubiliejinis styginių 
kvarteto „Chordos“ 
20-mečio kon-
certas.

 0.35 „Baltų gentys“.
 2.15 „Madam“. 
 3.40 Čia – kinas. 
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.05 „Akloji“.
 7.35 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.35 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 11.30 „Populiariausi 
užkandžiai“.

 12.00 „Mylėk savo sodą“.
 13.00 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Antrininkas“.
 22.50 „Skiedra“.
 0.55 „Stokholmo 

rekviem. Nelauktas 
vaikas“.

 2.35 „Vilkų žemė. Girios 
gilumoje“.

TV6
 6.35 Skilusios kaukolės 

iššūkis.
 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“.

 12.05 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!“.
 23.50 „Kaimynas šnipas“.

„Karštos galvos! “, 22.00, TV6

pirmaDieniS, liepos 13 d. Saulė teka 4.59, leidžiasi 21.50, dienos ilgumas 
16.51. Delčia. Vardadieniai: Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas.

LRT TV

 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 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „Keno 

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

dicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos policija 

3“. 
 0.30 Stop juosta. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

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

žinios.
 4.05 „Kostiumuotieji“.
 4.45 Stop juosta. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Iš širdies į širdį“.
 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.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Svetingi namai“.

 0.30 „Rivjera“.
 1.20 „Legenda“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 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“.
 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 „Šešta kategorija. 

Pražūtinga diena“.
 23.50 „Skubi pagalba“.
 0.50 „Kobra 11“.
 1.45 „Rezidentas“.
 2.35 „Vieniši tėvai“.
 3.25 „Skubi pagalba“.
 4.15 „Kietuoliai“.
 4.40 „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 „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 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Kerštas“.
 23.10 „Jūrų pėstininkai“.
 1.00 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
 2.00 „Sūnus  

paklydėlis“.
 2.45 „Kobra 11“.
 3.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 4.20 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Šiandien kimba. 
 6.30 Kaimo akademija.
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 Pinigų karta. 

 8.30 Pagaliau savait-
galis. 

 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 Partizanų keliais. 
 13.30 Pagaliau savait-

galis. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Kaimo akademija. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 „Dainuok, Dzūkija“.
 19.00 „Laisvės keliu“. 
 19.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 „Dainuok, Dzūkija“.
 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“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.25 „Pone prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT +
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Savaitė. 
 7.00 Išsaugota istorija. 

Unikaliausių 
Lietuvos muziejų 
istorijos. 

 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.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 Čia – kinas. 
 13.10 Kultūros  

diena. 
 14.05 Muzikos talentų 

lyga 2017. 
 15.35 Mano tėviškė. 

Jonas Basanavičius 
ir Mykolas Biržiška. 

 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“.
 19.05 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Tyrimų laborato-
rija“.

 19.40 „Milžiniški 
nacių statiniai. 
Povandeninių laivų 
bunkeriai“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Second Hand“.
 22.50 „Pasirašau – archi-

tektas“.
 23.00 Veranda. 
 23.30 Euromaxx.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Tyrimų laborato-
rija“.

 1.10 Koncertas „Opera 
po žvaigždėmis“. 

 2.45 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo taurės 
varžybos. Pran-
cūzijos „Didysis 
prizas 2019“. Vyrai. 

 4.15 Kultūringai su 
Nomeda. 

 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“.
 14.30 „Nina“.
 15.40 „Sekliai“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.50 „Nina“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 „Uodega vizgina 

šunį“.
 23.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 0.55 „Rožių karas“.
 2.35 „Antrininkas“.
 4.05 „Tėvas  

Motiejus“.

TV6
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 8.30 „Įspūdingiausios 
atostogų vietos“.

 9.00 „Naujokė“.
 9.30 Ledo kelias.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 Sandėlių karai.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 „P2“.
 23.00 „Pjūklas 7. 

Pabaiga“.
 0.55 „Svieto lygintojai“.
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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 Daiktų istorijos. 
 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 perime-

trai. Knygos kelias“.
 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 perime-

trai. Knygos kelias“.
 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 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 „Nudėti Giunterį“.
 0.20 „Rivjera“.
 1.15 „Svetingi namai“.
 2.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.20 „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 „Šešta kategorija. 

Pražūtinga diena“.
 23.50 „Skubi pagalba“.
 0.50 „Einšteinas“.
 1.40 „Rezidentas“.
 2.30 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 3.35 „Skubi pagalba“.
 4.20 „Kietuoliai“.
 4.45 „Naujakuriai“.
 5.30 „Einšteinas“.

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

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „Įteisintas faras“.
 11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 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 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „48 valandos“.
 23.00 „Kerštas“.
 1.05 „Kobra 11“.
 2.00 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.35 „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 „Paslaptys“.
 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 „Dzūkiška pynė“. 
 19.30 „Dainuok,Dzūkija“.
 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“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.25 „Pone prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kelionės su „Isto-

rijos detektyvais“. 
 6.50 „Pasirašau – archi-

tektas“.
 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.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 13.05 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Kauno medinė 
architektūra“.

 14.25 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
Architektas Stasys 
Kudokas“.

 14.50 „Milžiniški 
nacių statiniai. 
Povandeninių laivų 
bunkeriai“.

 15.35 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“.
 19.30 Prisiminkime. 

Dainuoja choras 
„Liepaitės“.

 19.40 „Aštuntasis dešim-
tmetis“.

 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. Sil-
vestras Žukauskas“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Mokslo sriuba. 
 1.10 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras 2015“. 

 2.00 Stambiu planu. 
Jonas Dagys. 

 2.50 Krikščionio žodis. 
 3.05 Auksinis protas. 
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Architektas 
Emanuelis Alfonsas 
Frykas“.

 5.05 Legendos. Jūratė 
Paulėkaitė. 

TV1
 6.10 „Tabatos salonas“.
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Stažuotoja“.
 13.30 „Visa menanti“.
 14.30 „Nina“.
 15.40 „Sekliai“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.50 „Nina“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Rokama-
dūre“.

 22.55 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.45 „Rožių karas“.
 2.25 „Uodega vizgina 

šunį“.
 4.00 „Tėvas Motiejus“.

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

atostogų vietos“.
 9.00 „Naujokė“.
 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“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 „12 galimybių 3. 

Padėtis be išeities“.
 22.50 „Havajai 5.0“.
 0.50 „Kaulai“.
 1.40 „Svieto  

lygintojai“.
 2.30 „Tėvynė“.

trečiaDieniS, liepos 15 d. Saulė teka 5.01, leidžiasi 21.47, dienos ilgumas 16.46. 
Delčia. Vardadieniai: Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė, Herkus.

RT 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 Žalgirio mūšis. 
 23.15 Dviračio žinios.
 23.45 „Kostiumuotieji“.
 0.30 „Čikagos policija 

3“. 
 1.10 Stilius. 
 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 „Kapitonas 

Filipsas“.
 1.10 „Rivjera“.
 2.00 „Nudėti Giunterį“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „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 „Pagrobimas“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Pagrobimas“.
 23.55 „Skubi pagalba“.
 0.55 „Einšteinas“.
 1.45 „Rezidentas“.
 2.30 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 3.45 „Skubi pagalba“.
 4.30 „Kietuoliai“.
 4.50 „Naujakuriai“.
 5.35 „Einšteinas“.

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

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „Įteisintas faras“.
 11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 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 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Cunamis“.
 22.55 „48 valandos“.
 0.50 „Kobra 11“.
 1.40 „Ekstremalūs 

išbandymai“.
 2.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.15 „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 „Paslaptys“.
 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 „Dzūkijos istorijos 

slenksčiai“.
 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“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 4.25 „Pone prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras 2015“. 

 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.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 Krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 13.10 Stambiu planu. 
Jonas Dagys. 

 14.00 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
Tyrimų laborato-
rija“.

 14.25 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
Architektas 
Emanuelis Alfonsas 
Frykas“.

 14.55 „Aštuntasis dešim-
tmetis“.

 15.35 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“.
 19.10 „1410 m. Žinomas 

nežinomas 
Žalgiris“. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „B. B. Kingas. 

Kelyje“.
 23.15 Išsaugota istorija. 
 23.40 „Erdvės menas. 

Harmonijoje su 
aplinka. Alvaro 
Sizos pastatai“.

 0.05 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Kalbantys tekstai. 

Kornelijus Platelis.
 1.10 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras 2015“. 

 2.25 Klausimėlis. 
 2.45 Tarptautinis 

sportinių šokių 
konkursas „Ginta-
rinė pora 2017“. 

 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 „Seklė Agata. Už-

nuodytas pyragas“.
 14.30 „Nina“.
 15.40 „Sekliai“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.50 „Nina“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Sen Malo“.

 22.55 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.50 „Rožių karas“.
 2.25 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys Rokama-
dūre“.

 3.55 „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“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 „Šilumos smūgis“.
 22.55 „Havajai 5.0“.
 0.55 „Kaulai“.
 1.45 „Svieto  

lygintojai“.
 2.30 „Tėvynė“.
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

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)
Keletą pirmųjų savaitės dienų planetos padės 
jums įveikti iššūkius, susijusius su sportu ar 
sveika gyvensena. Tai žinodami, išsikelkite 
drąsius tikslus ir etapas po etapo numatykite, 
kaip jų sieksite. Viskas, ką reikės padaryti, 
tai žengti pirmąjį žingsnį ir akylai stebėti 
Visatos ženklus. Šiomis dienomis turėsite 
stiprų kosminį užnugarį, tad įmanoma viskas! 
Savaitei baigiantis jūsų dėmesį patrauks mei-
lės reikalai. Suplanuokite keletą smagių dienų 
artimo žmogaus glėbyje ir leiskite persikrauti 
vidinėms baterijoms.

jautis (04.21—05.21)
Keletas įtakingų planetų lems, kad šią savaitę 
būsite nusiteikę ypač svajingai ir romantiškai. 
Jeigu šiuo metu esate suplanavę trumpas 
atostogas ar išvyką su mylimu žmogumi, galite 
neabejoti, jog viskas klostysis kaip sviestu 
patepta. Esate vieniši? Pasipuoškite šypsena 
ir išeikite atsigerti kavos į greta esančią kavi-
nukę. Meilė sklando ore, tad būkite pasirengę 
ją priimti ir mėgautis. Savaitgalį teks surimtėti 
ir pasirūpinti buitiniais reikalais: apmokėkite 
pradelstas sąskaitas, nuveskite šunį pas vete-
rinarą ar sutvarkykite nulūžusį čiaupą.

Dvyniai (05.22—06.21)
Šią savaitę planetos skatins jus pakeisti įpras-
tas susitikimų vietas. Suplanuokite pokalbį su 
bendradarbiais kokioje nors kavinukėje netoli 
biuro ar su draugais išvykite praleisti laisvalai-
kį į kitą miestą. Tai ne tik prablaškys mintis, bet 
ir įkvėps pažvelgti į kasdienybę kitomis akimis. 
Labai tikėtina, kad nuo trečiadienio jums pasi-
taikys galimybė užsidirbti papildomai, tačiau 
prieš priimdami pasiūlymą gerai pagalvokite, 
ar jis dera su jūsų ilgalaikiais tikslais. Savaitgalį 
paskirkite keletui artimų žmonių ir mėgaukitės 
artimų santykių kuriama šiluma. 

vėžys (06.22 —07.22)
Šią savaitę būsite išskirtinai emocionalūs, o 
pirmadienį–trečiadienį planetos ragins atvirai 
pasikalbėti apie jus kamuojančias problemas 
su artimu žmogumi. Jauskitės drąsiai ir nieko 
nenutylėkite vien tam, kad nebūtų pažeista taip 
jūsų vertinama ramybė namuose. Juk vienas 
nejaukus pokalbis gali išvaduoti iš daugybę sa-
vaičių kausčiusios įtampos! Savaitgalį nusitei-
kite meilei. Tai puikus metas atsipalaiduoti po 
įtemptos savaitės ir drauge su artimu žmogumi 
nuveikti ką nors dar labiau vienijančio.

liūtas (07.23—08.23)
Pirmoje savaitės pusėje sąmoningai sulėtinsite 
darbų tempą, kad galėtumėte skirti daugiau 
laiko mylimiems žmonėms. Šiomis dienomis 
jus domins ilgi atviri pokalbiai, jaukios vakarie-
nės ar prasmingi žaidimai su mažaisiais šeimos 
nariais, todėl visiškai nesuksite galvos, jeigu 
profesiniu atžvilgiu nebūsite labai produkty-
vūs. Artėjant savaitgaliui Visata paskatins 
labiau pasirūpinti savo gyvenamąja aplinka bei 
sveikata. Panašu, kad atėjo laikas suplanuoti 
vizitą pas gydytoją ar išsikviesti namų meistrą. 
Neatidėliokite to, kas neišvengiama!  

mergelė (08.24—09.23)
Keletą pirmųjų savaitės dienų planetos ragins 
jus praleisti daugiau laiko ne namie: įvairiuose 
profesiniuose susitikimuose, kultūriniuose 
renginiuose ar draugų vakarėliuose. Tai ypač 
palankus metas megzti naujas pažintis bei 
skleisti savo idėjas ir ieškoti joms palaikymo. 
Būkite kūrybiški! Nuo ketvirtadienio teks la-
biau atsigręžti į mylimus žmones bei buitinius 
reikalus. Jeigu jau seniai planavote ką nors 
suremontuoti namuose arba aplankyti kitame 
mieste gyvenančius giminaičius, nebeatidė-
liokite – geresnio laiko nei savaitgalis tam 
padaryti tiesiog nebus!

Svarstyklės (09.24—10.23)
Visata lems, jog keletą pirmųjų savaitės dienų 
būsite kur kas paslaptingesni nei įprastai, o 
dirbdami trokšite vienatvės bei tykaus susi-
kaupimo. Labai tikėtina, jog antroje savaitės 
pusėje jūsų dėmesį patrauks meilės reikalai bei 
asmeniniai santykiai. Trokšite jaustis emociš-
kai saugūs, todėl nė nedvejodami nutrauksite 
draugystę, kuri trukdys jūsų dvasiniam kom-
fortui. Nuo ketvirtadienio planetos ragins jus 
dalintis profesinėmis idėjomis bei daugiau 
bendrauti su profesionalais. Jeigu norite už-
sitikrinti reikiamų žmonių palaikymą savo 
naujausiems sumanymams, savaitgalis – tam 
pats tinkamiausias metas!

Skorpionas (10.24 —11.22)
Visata lems, kad pirmoje savaitės pusėje jūsų 
link kryps įtakingų asmenų žvilgsniai. Tai ypač 
palankus metas pasistengti padaryti gerą 
įspūdį profesinėje srityje ar pabandyti apža-
vėti seniai į akį kritusį žmogų. Nuo ketvirta-
dienio būsite nusiteikę ypač filosofiškai, todėl 
mėgausitės galėdami praleisti daugiau laiko su 
keletu įdomių pašnekovų, noriai dalyvausite 
diskusijose. Prasidedant savaitgaliui planetos 
skatins labiau patyrinėti aplinką, kurioje gy-
venate. Žvelkite į pasaulį smalsiai!

Šaulys (11.23—12.21)
Savaitės pradžioje planetos skatins jus atsi-
duoti veiklai, kuria jau seniai žavitės. Nesvarbu, 
kas tai būtų – meno, muzikos ar technologijų 
sritis – iki pat ketvirtadienio noriai dalyvau-
site paskaitose ar parodose, kuriose galėsite 
pagilinti jau turimas žinias. Negana to, naujai 
įgyta patirtis neleis ramiai nusėdėti vienoje 
vietoje, tad savaitei persiritus į antrąją pusę 
jau planuosite, kur galėtumėte viską, ką su-
žinojote, pritaikyti realybėje. Šeštadienį ir 
sekmadienį atsiduokite meilei. Laukia kupinos 
aistrų dienos!

ožiaragis (12.22—01.20)
Didžiąją savaitės dalį visas jūsų dėmesys 
teks namams bei šeimai. Noriai dalyvausite 
su vaikais ar augintiniais susijusioje veikloje, 
su didžiuliu malonumu suksitės tarp puodų ar 
su dulkių šluoste rankose. Trokšite gyventi jau-
kiai, ramiai bei patogiai, o jeigu dar sulauksite 
pagalbos iš kitų šeimos narių, jausitės patys 
laimingiausi pasaulyje. Nuo ketvirtadienio 
turėsite puikią progą pademonstruoti savo 
profesinius įgūdžius. Akylai stebėkite Visatos 
ženklus ir tikrai žinosite, kada verta žengti 
žingsnį į priekį. Sėkmės!

vandenis (01.21—02.19)
Savaitės pradžioje jūsų laukia tikros links-
mybės mylimo žmogaus glėbyje, o jeigu 
tokio dar nesutikote, nenusiminkite – meilė 
sklando visai čia pat! Šiomis dienomis ypač 
susitelksite į savo asmeninių troškimų ten-
kinimą, todėl nenuostabu, kad profesiniu 
atžvigiu būsite mažiau produktyvūs. Artėjant 
šeštadieniui vis dažniau prisiminsite toliu 
gyvenančius giminaičius ar seniai matytus 
draugus. Kodėl gi nesuplanavus jaukios va-
karienės drauge? 

žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę planetos skatins jus sukaupti pa-
skutines jėgas ir pergalingai užbaigti seniai 
pradėtą projektą. Jeigu pastaruoju metu sun-
kiai dirbote ir negailėjote savęs, labai tikėtina, 
kad dar iki prasidedant savaitgaliui galėsite 
pasimėgauti pirmaisiais savo įdirbio vaisiais. 
Jeigu kurį laiką leidote sau patinginiauti, dabar 
ypač tinkamas metas įvertinti nueitą kelią 
ir pakoreguoti ateities planus. Šeštadienį ir 
sekmadienį skirkite laiko sau: pasitikrinkite 
sveikatą, pasigaminkite sveikesnio maisto, 
pasportuokite.

SavaitėS horoSkopaS PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gretimus namų valdos 0,27  •ha ir 0,46 ha sklypus Panarvės 
k., kainos: 2 200 Eur, 3 000 
Eur. Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha 
žemės ūkio paskirties sklypus, 
kaina – po 4 200 Eur. Visi skly-
pai tinkami namų statybai. Arti 
Lazdijų miestas bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

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. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Audi 100“ (1990 m., se- •danas, tamsiai mėlyna spalva, 
1,8 l, TA iki 2021 m., benzinas 
ir dujos, mechaninė pavarų 
dėžė). Lazdijai.  
Tel. 8 677 89595.

„VW Golf 3“ priekinius  •sparnus (idealios būklės, 
violetinės spalvos), kaina po 
25 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

„Opel Zafira“ (2000 m., TA  •ir draudimas iki sausio pabai-
gos, dyzelinas, 2 l), kaina apie 
500 Eur.  
Tel. 8 601 71805.

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.

DOVANOJA
Atiduodu 2 ha pievos nusi- •šienauti, Seirijai.  

Tel. 8 673 40905.

Atiduoda nusišienauti apie  •3 ha plotą Mikyčių kaime, 
Šventežerio sen.  
Tel. 8 686 70841.

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio  •techniką. Perku traktorių, 
priekabą, sunkvežimį ir jų pa-
dargus. 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 elektroninėmis 
svarstyklėmis.  
Tel. 8 646 81037. 

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

Veršelį arba telyčią nuo  •6 mėn. iki 3 metų tolesniam 
auginimui. Taip pat pienines 
melžiamas karves arba visą 
bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

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

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
GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

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

Kviečius, kaina 8 Eur už cnt.  •Galiu atvežti.  
Tel. 8 645 49627.

Prekiaujame įvairių gėlių  •daigais, skaldele kapams, 
baltarusiškais durpių brike-
tais ir akmens anglimis. UAB 
„MARTAS“, Gėlyno g. 17, 
Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.  

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. 

Sausas, po stogu laikomas  •malkas.  
Tel. 8 678 30989.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

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

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 TA, dažome.  
Tel. 8 698 39308.

NUOMA
SIŪLO

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

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

IEŠKO

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

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

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

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

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.
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Direktorius
Darius Brindza
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Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc.
Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs....

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

naujose patalpose

Perkame mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 ATLiekAMe.
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo  
darbus.

– miško sodinimo ir  
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai. 

Tel.: (8 343) 21847, 
8 699 88498.

traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų 
mokymo kursai; 
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio 
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Dėmesio!

Perkame 
MiŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą margirio g. 3, 

miklusėnų k., Alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos 
komunikacijos šalia,  
kaina 1 500 eur/a).

Tel. 8 682 60899.

Miško 
paslaugos.

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560

leipalingio.giria@gmail.com

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.  
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• tonerių pildymas

• kompiuteriai ir jų priedai

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PArduodA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

užsakymai priimami

8 688 80175.

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

Tel.: 8 613 79515, 
8 620 35000,
8 614 44299. 

„Sūduvos galvijai“

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

Jau dirbame!

Tel. 8 646 71901.

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

laukiame JūSų!

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

AKCiJA KAPoToms ir 
PJAuToms mALKoms!

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

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

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

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

Tel. 8 644 55355.

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

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

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

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


