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Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

Politinės aktualijos

Bendruomenių 
naujienos

dzūkai kalBa,
kad...

Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

PrenumeruoKite
• Lietuvos pašto skyriuose, 
• „PayPost“ skyriuose, 
• telefonu 8 700 55 400,
• www.prenumerata.lt ir 
• www.prenumeruok.lt

PALIKIMO PAVELDĖJIMO REIKALU
Advokatų D. Morktinienės ir R. Brazausko kontora

IEŠKO:
Broniaus Skrabulio, s. Juozo, gimusio 1925 m., giminių – 

brolių / seserų, pusbrolių / pusseserių arba jų palikuonių.
Gimines arba ką nors žinančius apie juos prašome skubiai susi-

siekti su mūsų kontora Vilniuje, Kaštonų g. 3, tel. (8-5) 26138 33 
arba el. paštu: advokatai@estates.lt.

Lietuvos triatlono čempionė: „Veisiejai gražūs, bet 
sportininkai neturi kur apsistoti ir sveikai maitintis“

N
ors Veisiejuose 
jau ne vienerius 
metus vyksta 
Lietuvos tri-
atlono taurės 
etapo kovos ir 

tuo labai didžiuojasi rajono ir 
seniūnijos vadovai, tačiau titu-
luoti sportininkai įsitikinę, jog iki 
tinkamo varžybų organizavimo 
lygio Veisiejams dar labai toli. 
Nėra tinkamos vietos sportinin-
kų nakvynei, nemažai problemų 
dėl kokybiško maitinimo. Lie-
tuvos čempionė Inga Paplauskė 
įsitikinusi, jog nesprendžiant 
šių problemų triatlono varžybos 
Veisiejuose nepasieks reikiamo 
lygio. Pagal dabartinę situaciją, 
Veisiejuose dabar negalėtų būti 
tinkamai organizuojamos net vai-
kų triatlono stovyklos. 

Praėjusį savaitgalį Veisiejuo-
se vyko Lietuvos triatlono taurės 
etapo varžybos, kuriose dalyvavo 
geriausi Lietuvos triatlono spor-
tininkai. 

2019 ir 2020 metų Lietuvos 
moterų triatlono čempionė I. Pa-
plauskė po kelerių metų pertrau-
kos vėl lankėsi Veisiejuose ir da-
lyvavo varžybose, kuriose užėmė 
antrą vietą. 2019 ir 2020 metų Lietuvos moterų triatlono čempionė I. Paplauskė po kelerių metų pertraukos vėl lankėsi Veisiejuose ir dalyvavo varžybose, kuriose 

užėmė antrą vietą.  (Nuotr. iš Lietuvos Triatlono Taurė  FB paskyros.)

Patikslinimas 
Patiksliname 2020 m. rugpjūčio 20 d. „Dzūkų žiniose“ iš-

spausdinto straipsnio „Išradingi valdininkai pinigus semia iš 
vietinių resursų“ teiginius: 

1. Indrės Adomynienės vadovaujama MB „Vindira“ pateikė 
paraišką finansavimui ne Dzūkijos VVG, bet Lazdijų VVG. 

2. Informaciją sunku surasti ne apie Dzūkijos VVG, bet apie 
Lazdijų VVG projektus. 

Atsiprašome už netikslumus.
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Antspaudų gamyba 
pagal užsakymąSeinų g. 12, 

Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085. 

SavaitėS komentaraS 

Nauji mokslo metai pandemijos sąlygomis kels daug naujų iššūkių

Algimantas Mikelionis
Šiemet visas pasaulis susidūrė su 
itin didele ir sudėtinga problema 
– koronaviruso pandemija. Dau-
gelyje šalių buvo įvestas griežtas 
karantinas ir gyvenimas keliems 
mėnesiams tarsi apmirė. Moky-
klos ir mokytojai buvo priversti 
organizuoti nuotolinį mokymo 
procesą, o mokiniai namuose mo-
kėsi sėdėdami prie kompiuterių 
ar planšečių. Pasibaigus mokslo 
metams dauguma mokinių sakė, 
kad jiems žymiai labiau patinka 
mokymasis mokykloje, kur sėdi 
klasėje su mokytojais ir klasės 
draugais.

Nauji mokslo metai, kurie pra-
sidės jau kitą savaitę, irgi bus labai 
neįprasti, nes bus bandoma derinti 
įprastą mokinių mokymo būdą su 
nuotoliniu. Kas iš to bus ir kaip 
seksis tokiame mokymo procese 
mokytojams ir mokiniams, gal 
dar kiek ankstoka prognozuoti, 
bet panašu, kad su didele jėga 
grįžtantis dar vienas pandemijos 
pikas ne tik mokyklas, bet ir visą 
mūsų visuomenę privers gyventi 
neįprastomis ir toli gražu nekom-
fortiškomis sąlygomis.

Kaip ir kiekvienoje gyvenimo 
srityje, taip ir mokykloje iškils visa 
aibė problemų, kurios susijusios ne 
tik su ir taip sudėtinga pandemijos 
situacija. Itin svarbus dalykas ir 

mokytojams tenkantis uždavinys 
yra mokinių patriotinis auklėjimas. 
Iš pat pradžių mokiniai turi itin 
gerai ir giliai suvokti bei įsisąmo-
ninti, kad laisvė, nepriklausomybė 
ir demokratija mūsų valstybei ne-
nukrito iš dangaus ir nėra savaime 
suprantama duotybė. Kiek daug 
žmonių įnirtingai ir negailėdami 
laiko, jėgų, sveikatos ir net gyvy-
bės kovėsi ir padėjo savo galvas, 
kad dabartiniai mokiniai galėtų 
gyventi ir mokytis su savo pirm-
takais palyginus iš tiesų geromis 
ir komfortiškomis sąlygomis. Tad 
kodėl mūsų rajono mokykloms 
nepradėti kiekvienos naujos darbo 
savaitės Lietuvos himno giedo-
jimu, o penktadienį taip pat sa-
vaitę pabaigti? Arba dar geriau: 
kiekvieną dieną pradėti „Tautiška 
giesme“? Labai paprasta ir lengvai 
įgyvendinama idėja, bet ar kas nors 
bent pagalvojo apie tai? Juk jau-
noji karta, dabar sėdinti mokyklos 
suoluose, turės iškovotą laisvę, 
nepriklausomybę ir demokratiją 
išsaugoti, o esant reikalui apgin-
ti. Itin didelis ir svarbus vaidmuo 
tenka istorijos mokytojams. Svar-
bus visos istorijos mokymas, bet 
lietuviams vis dėlto svarbiausia 
yra Lietuvos istorija. Juk kokia ji 
įspūdinga ir verta didžiausios pa-
garbos bei žavėjimosi. Savanorių 
kovos, pirmosios tarpukario ne-
priklausomos Lietuvos valstybės 
sukūrimas, didvyriška Lietuvos 
partizanų kova su sovietų oku-
pantais turi įkvėpti mokinius ne 
tik didžiuotis savo valstybe, bet ir 
tuo, kad yra gimę lietuviais. Tokios 
didžios ir garbingos istorijos mums 
gali pavydėti ne viena šalis.

įteigti, kad materialinės vertybės 
tėra laikinas dalykas. Pasitenki-
nimo gyvenimu ar gilesnės pras-
mės jos tikrai neteikia. Tikros ir 
amžinos gyvenimo vertybės yra 
literatūra, kinematografija, muzi-
ka, dailė ir kitos meno rūšys.

Suteikti mokiniams žinių yra 
be galo svarbu, bet išlavinti juose 
pažinimo džiaugsmą ir pažadinti 
žingeidumą – ne mažiau svarbu. 
Žinoma, pirmiausia reikia išmo-
kyti mokinius taisyklingai skaityti 
ir rašyti, supažindinti su literatū-
ra ir pasirūpinti, kad jie pajustų 
malonumą skaitydami iš pradžių 
mokytojų rekomenduojamą lite-

ratūrą. Vėliau mokiniai, išmokyti 
jau minėtų dalykų, patys sugebės 
pasirinkti knygas ir formuos savo 
literatūrinį skonį.

Mokyklai ir mokytojams tenka 
toks svarbus vaidmuo auklėjant 
jaunąją kartą ir suteikiant jai žinių 
bagažą, kad daug kas jo tinkamai 
neįvertina ar net nuvertina. Tad 
mokytojo profesija yra ne tik be 
galo atsakinga ir svarbi, bet ji tu-
rėtų turėti mūsų visuomenėje itin 
aukštą prestižą ir būti ypač gerai 
apmokama, o mokytojais turėtų 
dirbti patys geriausi specialistai. 
Kai taip bus, mūsų valstybė pakils 
į naują kokybės lygmenį.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Dar vienas itin svarbus klau-
simas, liečiantis mokyklą, yra 
pagarbos vyresniems ir kuklumo 
ugdymas. Ne paslaptis ir tai reikia 
pasakyti tiesiai šviesiai – nemažai 
dabartinių mokinių, netinkamai 
elgdamiesi mokykloje, sau leidžia 
gerokai per daug. Susidaro įspū-
dis, kad mokiniai turi tik teises, 
o ne pareigas. Tiksliau sakant,  
pareigas turi tik mokytojai, kurie 
vos neprivalo galais pirštų vaikš-
čioti aplink mokinius, kad tik, 
gink, Dieve, jų pirštu nepaliestų 
ar neįžeistų. Laikas aiškiai ir atvi-
rai pasakyti, jog egzistuoja toks 
dalykas kaip mokinių patyčios iš 
mokytojų, nes jaunimas jaučiasi 
nebaudžiamas ir turintis neribotą 
laisvę. Dažnai gerais mokytojais 
ar direktoriais laikomi tie, kurie 
nuolaidžiauja mokinių įgeidžiams 
ir šoka pagal jų dūdelę. Šiuo atve-
ju itin svarbus vaidmuo tenka mo-
kinių tėvams, kurie neretai aklai 
ir be jokių priežasčių gina savo 
atžalas ir užsipuola mokytojus ar 
mokyklos vadovybę. Yra mėgsta-
ma sakyti, kad dabar kiti laikai ir 
ankstesnis griežtesnis elgesys su 
mokiniais nepriimtinas. Visiška 
nesąmonė ir elementarus atsikal-
binėjimas. Vaikai būtinai turi būti 
mokomi kuklumo, nuolankumo ir 
pagarbos ne tik mokytojams, bet 
apskritai vyresniems žmonėms.

Dabartiniais materialinių ver-
tybių vyravimo laikais, kai pre-
kybos centrai tampa daug kartų 
svarbesni už muziejus, galerijas 
ar knygynus, o vietoj kelionės į 
Gedimino pilį mokiniai vežami 
į „Akropolį“, itin svarbu steng-
tis sėdintiems mokyklų suoluose 

knYGYnėlis, 
seinų g. 12, lazdijai. 

tel. (8 318) 53 085.

artėja ruGsėjo 
Pirmoji! 

lazdijų knYGYnėlYje 
erich krause 

Prekinio ženklo  
mokYklinis stendas. 

aPsilankYkite!

Skaitytojo nuomonė

pirmame aukšte esančiame kabi-
nete (nebent aš klystu ir jos darbo 
kabinetas kažkur kitam aukšte)?

Aišku, paslaugų centre dirban-
čios moterys visada turi paskam-
binti telefonu ir pakviesti (kaip 
kokį ministrą) šią darbuotoją ateiti 
į savo darbo vietą, bet visada tai 
užtrunka, kol ši teiksis aptarnauti 
klientą. Ačiū Dievui, kad dar-
buotoja ateina aptarnauti klientų 
kvepianti kava, o ne su kavos ir 
brendžio kvapu, kaip būdavo prieš 
kelerius metus. 

Ir ne aš viena tą patiriu, yra ir 
daugiau pažįstamų, žmonių, kurie 
su tuo susiduria, nes mūsų rajonas 
nedidelis ir visi viską apie kitus 
papasakoja. Tai, manau, rodo ne-
pagarbą klientui, nes kiekvienam 
iš mūsų laikas yra brangus ir visi 
norime būti aptarnaujami greitai 
ir kokybiškai. 

Tad gerbiama įstaigos vadove, 
prašau atsižvelgti į jūsų klientus, 
kad visi liktų patenkinti, nes ma-
nau, kad šiuolaikiniais laikais tai 
yra svarbu. Ačiū.•

Kreipiuosi į Lazdijų socialinių 
paslaugų centro darbuotoją, kuri 
išduota neįgaliesiems priemones 
ir priima prašymus dėl transpor-
to ir, aišku, į įstaigos vadovę. Ar 
galima taip atsainiai žvelgti į jūsų 
įstaigos klientus? Rašau ne dėl to, 
kad nemandagiai aptarnauja, o dėl 
to, kad kiekvieną kartą apsilankiu-
si įstaigoje susiduriu su ta pačia 
problema – laukimu. Laukimu 
darbuotojos, kada gi ši malonės 
ateiti „iš kažkur“ ir priimti kliento 
prašymą. Argi jos darbo vieta ne 

Požiūris į klientus – atsainus
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triatlonaS
Triatlonas – sporto šaka, jungianti tris rungtis: plaukimą, važia-

vimą dviračiu bei bėgimą. Tarp rungčių pertraukos nedaromos, 
laimima trumpiausiai užtrukus trasoje. Triatlonas kaip olimpinė 
sporto šaka startavo 2000 m. Sidnėjuje.

Pirmasis modernus triatlonas įvyko San Diege, Kalifornijo-
je, 1974 m. 

Pirmosios „Geležinio žmogaus“ triatlono varžybos įvyko Ha-
vajuose 1978 m. 

Pirmosios triatlono varžybos Lietuvoje ir buvusioje Sovietų 
Sąjungoje bei penktosios pasaulyje buvo surengtos Panevėžy-
je 1983 metais.

1987 m. susikūrė Lietuvos triatlono federacija. Nuo to laiko 
kasmet (išskyrus 2008 m.) vyksta Lietuvos čempionatai. 2013 m. 
pradėtas rengti didžiausias renginys Lietuvoje – Trakų triatlonas. 

Augant triatlono sporto populiarumui, 2016 m. startavo pirmosios 
etapinės triatlono varžybos Baltijos šalyse – Lietuvos triatlono 
taurė.

Lietuvos triatlono čempionė: „Veisiejai gražūs, bet 
sportininkai neturi kur apsistoti ir sveikai maitintis“

Apie šias varžybas, Lietuvos 
triatlono situaciją, šios sporto 
šakos perspektyvas ir Veisiejų 
galimybes kalbamės su I. Pa-
plauske. 

– Ar seniai susidomėjote tri-
atlonu? 

– Šia sporto šaka pradėjau akty-
viau domėtis visai neseniai – prieš 
ketverius metus. Tiesa, kai man 
buvo 12 metų, teko dalyvauti tri-
atlono varžybose Panevėžyje, kur 
tapau viena iš nugalėtojų. Spor-
tuoju nuo šešerių metų, aktyviai 
ir daug metų atidaviau plaukimui, 
todėl vienai iš triatlono rungčių 
esu puikiai pasirengusi. Nuo 
2016 metų dalyvauju įvairiuose 
triatlono turnyruose, ne kartą ta-
pau Lietuvos čempione, o šiemet 
tarptautiniame turnyre Latvijoje 
užėmiau 6 vietą. 

– Ar triatlonas populiarus 
Lietuvoje? Kokie mūsų šalies 
sportininkų pasiekimai? 

– Tai nėra populiarus sportas, 
jis laikosi entuziastų dėka, fede-
racija neturi finansavimo ir galių. 
Panevėžyje yra visiems žinomas 
triatlono entuziastas Vidmantas 
Urbonas, tačiau kitur tokių žmo-
nių nėra. Jis buvo surengęs Pane-
vėžyje triatlono pasaulio čempi-

onatą, tai – unikalios varžybos, 
galėjome tęsti tradicijas, tačiau 
viskas pamažu nutilo. Bandau 
Vilniuje propaguoti triatloną – 
kviečiu moteris gerinti savo fizinį 
pasirengimą ir rengiu jas sporto 
varžyboms. 

– O jaunimas? Ar niekas ne-
rengia jaunųjų triatlono spor-
tininkų? 

– Kai kuriuose miestuose vyks-
ta vaikų triatlono treniruotės, 
tačiau vaikai išauga, o tolesnių 
treniruočių tęstinumo nėra. 

– Veisiejai turi ambicijų tapti 
svarbiu triatlono miesteliu. O gal 
čia galėtų būti rengiami būsimie-
ji triatlono čempionai? Ežerų 
plaukimo rungčiai yra, dviračių 
takas tinkamas, bėgimo trasa irgi 
nebloga. Tai gal Veisiejuose ga-
lėtų įsikurti triatlono jaunųjų 
sportininkų rengimo centras? 

– Dviračių ir bėgimo trasos Vei-
siejuose geros, yra ir ežerų. Tik... 
Plaukimo rungčiai treniruotis rei-
kia uždaro baseino, o jo ten nėra. 
Be nuolatinio plaukiojimo visais 
metų laikais pasirengti varžyboms 
nepavyks. Ir, žinoma, sportinin-
kų apgyvendinimo ir maitinimo 
problemos. 

– Ko trūksta, kad Veisiejuose 

vykstančios varžybos būtų tin-
kamo lygio? 

– Veisiejai gražus, švarus mies-
telis. Bėda ta, kad čia nėra tinka-
mo viešbučio ar svečių namų, kur 
sportininkai su šeimomis galėtų 
kokybiškai ir patogiai pailsėti, 
nes sportininkai į varžybas pe-

riferijoje važiuoja su šeimomis. 
2016 metais, kai dalyvavau var-
žybose Veisiejuose, buvau apgy-
vendinta kažkokiose patalpose, 
kurios man paliko labai nemalonų 
įspūdį. Šiemet užsisakiau viešbutį 
Druskininkuose, nes nenorėjau 
rizikuoti. Sportininkai susiduria 
su kokybiško maitinimosi pro-
blema, Veisiejuose nėra tinkamos 
kavinės ar restorano, kur galėtum 
skaniai ir jaukiai pavalgyti. Ko-
kybiškas maistas ir geras poilsis 
sportininkams yra labai svarbūs 
dalykai. Kol Veisiejai šių pro-

blemų neišspręs, apie visavertes 
varžybas bus sunku kalbėti. 

– Triatlonas yra Jūsų darbas 
ar hobis? 

– Tai yra mano gyvenimo bū-
das. Kai pasineri į šį sportą, tai 
ir lieki ten ilgam. Mes neturime 
jokios materialios naudos iš tri-
atlono, dažnai už viską patys su-
simokame, investuojame į sportą 
savo asmenines lėšas. Bet tai – 
mūsų gyvenimas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

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.

»Atkelta iš 1 psl. 

Nors Veisiejuose jau ne vienerius metus vyksta Lietuvos triatlono taurės etapo kovos ir tuo labai didžiuojasi rajono 
ir seniūnijos vadovai, tačiau tituluoti sportininkai įsitikinę, jog iki tinkamo varžybų organizavimo lygio Veisiejams 
dar labai toli. (Nuotr. iš Lietuvos Triatlono Taurė  FB paskyros.)

Veisiejuose išdalinta buvo 427 medaliai. (Nuotr. iš Lietuvos Triatlono Taurė  FB paskyros.)
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Geriausios Lazdijų abiturientės laukia Didžiosios Britanijos universitetas

sius dvejus metus. 

– Ar karantinas prieš egzami-
nus neišmušė iš vėžių?

– Pradžioje prie nuotolinio mo-
kymosi buvo kiek sunkiau įpras-
ti, bet paskui nebuvo problemų. 
Apskritai karantinas didesnės įta-

kos mano egzaminų rezultatams 
neturėjo. 

– Iš anglų kalbos gavai šimtu-
ką. O kaip kiti egzaminai? 

– Manau, kad viskas pavyko 
neblogai – lietuvių kalbos egza-
mino gavau 93 balus, biologijos 
– 95 balus, o trečdalį abiturientų 
sužlugdžiusi matematika man 
pasisekė neblogai, gavau 86 ba-
lus. 

– Tu labai daug mokeisi, ko 
gero, neturėjai laiko laisvalai-
kiui, pomėgiams? 

– Kai nori, gali viską suderinti. 
Kita vertus, jei vien mokytumeisi, 
neturėtum jokio poilsio, greitai 
„pavažiuotų stogas“. Groju piani-
nu, kitais instrumentais, susitinku 
su draugais. 

– Tu ruošiesi studijoms Di-
džiojoje Britanijoje. Kodėl taip 
apsisprendei? 

– Noriu studijuoti medijas ir 
kūrybines industrijas, įstojau į 
Warwiko universitetą Centrinėje 
Anglijoje. Buvau ten nuvažiavusi 
motyvacinio pokalbio. Man vis-
kas patiko, malonūs žmonės, ge-
ranoriški. Studijos vyks angliškai, 
bet man tai nekelia problemų, esu 
išlaikiusi anglų kalbos testą, bū-
tiną, norint studijuoti Didžiojoje 
Britanijoje.

– Kodėl pasirinkai būtent to-
kias studijas? 

– Apie tai seniai galvojau, 
pernai važinėjau į Vilnių, į Kino 
mokyklą, todėl ketinu pasirinkti 
kino meno specializaciją. 

– Ar nejauti nerimo, nes juk 

reiks išvažiuoti mokytis į kitą 
šalį, toli nuo namų, draugų ir 
artimųjų? 

– Žinoma, nuo ilgesio namams 
ir saviems niekur nepabėgsi. 
Gerai, kad dabar yra internetas, 
kitos komunikacijos priemonės, 
tai bendrauti bus galima iš bet 
kur. Studijos truks trejus metus. 
O paskui bus matyti. 

– Kokią save matai po 10 
metų? 

– Labai sunku pasakyti. Negy-
venu tik šia diena, viską planuoju 
šiek tiek į priekį. Manau, kad 
po 10 metų dirbsiu mėgstamą 
darbą ir būsiu laiminga. Kurio-
je pasaulio vietoje būsiu, tikrai 
nežinau. 

– Ko gero, Lazdijuose nebū-
si? 

– Nėra tie Lazdijai tokie blo-
gi.

– Gavai premiją už puikius 
mokslo rezultatus. Jei ne pa-
slaptis, kur planuoji išleisti tuos 
pinigus? 

– Manau, kad nemaža pinigė-
lių dalis bus skirta buto nuomai 
Anglijoje, paskui teks įsigyti stu-
dijoms reikalingų priemonių. Pre-
mija bus panaudota prasmingai. 

– Ko norėtum palinkėti savo 
bendramoksliams ir Lazdijų 
jaunimui? 

– Džiaukimės viskuo, ką mums 
duoda gyvenimas.

– Ačiū už pokalbį ir sėkmingų 
studijų.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Malonus paradoksas – 
mergina iš mažo Lietuvos 
miesto, kuriame net nėra 
kino teatro, važiuoja stu-
dijuoti į Didžiosios Brita-
nijos universitetą medijų 
ir kūrybinių industrijų 
programos, pasirinkusi 
kino meno specializaciją. 
Taip galima būtų trumpai 
apibūdinti neeilinę situa-
ciją, kurią sukūrė Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gim-
naziją su pagyrimu baigusi 
Saulė Vyšniauskaitė. 

Po septynerių metų pertraukos 
Lazdijai vėl turi abiturientę, 
kuriai už išskirtinius rezultatus 
buvo įteiktas brandos atestatas 
su pagyrimu. Jai taip pat įteikta 
Lazdijų rajono savivaldybės pi-
niginė premija. 

Nors po atestatų įteikimo ir 
išleistuvių iškilmių praėjo visai 
nedaug laiko, tačiau išskirtinį 
brandos atestatą gavusi S. Vyš-
niauskaitė mėgaujasi paskutinė-
mis atostogų dienomis ir kraunasi 
lagaminus kelionei į Angliją, stu-
dijuoti Warwiko universitete. 

Kol Saulė dar savo tėvų namuo-
se, skubame ją pakalbinti apie 
pasibaigusius mokslus, būsimas 
studijas ir neišvengiamą namų 
ilgesį. 

– Saule, kaip atsitiko, kad tau 
pavyko pasiekti išskirtinių re-
zultatų? 

– Labai daug mokiausi, įdė-
jau daug darbo, turėjau stiprią 
motyvaciją. Labai stengiausi kuo 
geriau išmokti matematiką, tai 
dariau sistemingai ir nuosekliai. 
Ypač daug mokiausi paskutiniuo-

Saulė Vyšniauskaitė: „Noriu studijuoti medijas ir kūrybines industrijas, 
įstojau į Warwiko universitetą Centrinėje Anglijoje.“

„Laisvės kelio“ dalyvių grandinėje — ir Lazdijų krašto žmonės
Solidarizuojantis su pilieti-
ne Baltarusijos visuomene, 
kovojančia dėl demokrati-
nių permainų savo šalyje, 
Lietuvoje praėjusį sekma-
dienį  buvo surengta akcija 
„Laisvės kelias“ – žmonių 
grandinė sujungė Vilnių su 
pasienyje esančiais Medi-
ninkais. Kelyje stovintys 
žmonės linkėjo baltaru-
siams laisvės, paramą išsa-
kė esami ir buvę Lietuvos 
vadovai.

Įvairių šaltinių duomenimis, 
„Laisvės kelyje“ dalyvavo 30–40 
tūkst. žmonių, tarp jų buvo ir Laz-
dijų krašto atstovų. 

Į renginį dalis Lazdijų rajono 
gyventojų vyko savivaldybės 
užsakytu autobusu, kiti važiavo 
savo transportu.

Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos narė Odeta Lenkaus-
kienė į „Laisvės kelią“ važiavo 
su šeima ir bičiuliais asmeniniu 
transportu. 

„Mintis prisijungti prie akcijos 
kilo spontaniškai. Sekmadienio 
rytą su namiškiais pasikalbėjome, 
jog būtų smagu dalyvauti šioje 
akcijoje. Sėdome į automobilį ir 
išvažiavome“, – pasakojo Odeta. 

Odeta su šeima ir draugais į ak-
cijos organizatorių nurodytą vietą 
atvyko šiek tiek anksčiau, todėl 
galėjo stebėti visus pasirengimo 
akcijai darbus. 

„Pamažu rinkosi žmonės, vie-
nas vaikinas turėjo radijo imtuvą, 
todėl operatyviai gaudavome in-
formaciją apie situaciją ir būti-
ną judėjimo kryptį. Giedojome 
Lietuvos ir Baltarusijos himnus, 
stebėjome motociklininkų ir dvi-
ratininkų kolonas, lėktuvų ir para-
sparnių skrydžius. Patyrėme daug 
jaudinančių akimirkų. Kaip ir kiti 
akcijos dalyviai, buvau apsiren-
gusi baltai, taip pat iš organizato-
rių gavome baltas skareles, kurias 
pritaikėme prie savo aprangos“, 
– pasakojo Odeta. 

Moteris sakė, jog labiausiai šio-
je akcijoje ją nudžiugino jaunimo 
gausa – 20–30 metų jaunuoliai 
ir merginos, aktyviai dalyvavę 
„Laisvės kelyje“. 

„Prieš 31-erius metus neturė-
jau galimybės dalyvauti „Baltijos 
kelyje“, todėl labai norėjau dabar 
susikibti rankomis į žmonių gran-
dinę ir pajusti mūsų vienybę“, 
– sakė Odeta. 

Ji pastebėjo, jog šios akcijos 
organizacinėje veikloje buvo 
šiek tiek nesklandumų, kuriuos 

padėjo sutvarkyti patys akcijos 
dalyviai. 

Paklausta, kodėl ji su savo ar-
timaisiais ir bičiuliais nedalyva-
vo Medininkų pilyje vykusiame 
paramos koncerte, nes stebint te-
levizijos transliaciją atrodė, kad 
koncerte buvo labai menkas būrys 
žiūrovų, Odeta sakė, jog koncerto 
organizatoriai galimai per bran-
giai pardavinėjo bilietus. 

„Bilietai buvo po 20 eurų. Jei 
automobiliu į „Laisvės kelią“ at-
vyko 4 šeimos nariai, tai koncerto 
stebėjimas ženkliai patuštintų šei-
mos biudžetą. Manau, kad bilietų 
kaina turėjo būti simbolinė, tada 
žiūrovų būtų buvę daug daugiau“, 
– sakė Odeta. 

Kadangi po akcijos susidarė 
didelės automobilių spūstys, tai 
Lazdijus Odeta ir bičiuliai pasie-
kė tik apie vidurnaktį.  

„Laisvės kelias“ buvo sureng-
tas rugpjūčio 23 dieną, kaip ir 
„Baltijos kelias“, kai 1989 metų 
rugpjūčio 23-iąją į gyvą grandinę 
nuo Vilniaus iki Talino susikibo 
daugiau kaip milijonas žmonių. 
Tuomet pasauliui buvo pasiųsta 
žinia apie Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos siekį nutraukti sovietinę 
okupaciją ir atkurti nepriklauso-
mybę.•

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narė Odeta Lenkauskienė į „Laisvės 
kelią“ važiavo su šeima ir bičiuliais asmeniniu transportu. 
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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!

kalba, kaD...
Dzūkai

g Lazdijų miesto parke 
atsinaujins riedutininkų 
rampa. Vietoje senosios, 
kuri buvo išardyta ir išmesta, 
bus sumontuota nauja, kuri 
kainuos įspūdingus pini-
gus – beveik 60 tūkst. eurų. 
Mielas jaunime, važinėdami 
naująja rampa, saugokite ne 
tik savo kojas ir galvas, bet 
ir savivaldybės labai praban-
gų turtą.
g Žmonėms jau atsibodo 

Vilniaus gatvėje stovintys du 
juoda plėvele uždengti kelio 
ženklai. Galima numanyti, 
jog ten gali atsirasti vaizdo 
stebėjimo kamerų akys. 
Stulpai taip pastatyti stovi 
jau kokius tris mėnesius, 
plėvelė vėjo blaškoma į kai-
rę, į dešinę. Tai kada įvyks 
iškilminga kelio ženklų ati-
darymo šventė?
g Savaitgalį įvyko Dzūki-

jos hipodromo renesanso 
renginys. Šventė tikrai buvo 
graži, hipodromo VIP‘e pra-
turtinta įspūdinga paroda. 

Vyko kinkinių varžybos, dar-
bo buvo įdėta nemažai, tik 
gaila, kad Lazdijų gyvento-
jai nesusidomėjo renginiu, 
gal trukdė veido kaukės, gal 
reklamos trūko. O gal, kaip 
įprasta, dėl visų nesėkmių 
apkaltinkime neprognozuo-
jamą Lietuvos orą.
g Vienos seniūnijos se-

niūnė tiek pamėgo važinėtis 
žirgais, kad visas miestelis 
kalba apie tai. Ko gero, žirgai 
ir naujoji valdžia ją užveda 
– susėdusi į karietą su visa 
šeima važinėjasi, šoka, dai-
nuoja sąskrydžiuose. Tik ar 
smagu būti kitos kompani-
jos dalimi?•

Šioje humoristinėje ru-
brikoje minimų įvykių ir 
asmenų sutapimai su ti-
krove yra atsitiktiniai. 

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

aukSinėS mintyS

Iškiliam mūsų žemiečiui — Alytaus 
rajono Garbės piliečio regalijos

Nuo Krikštonių kilęs, 
Seirijų gimnaziją baigęs 
vienas garsiausių Lietuvos 
dvasininkų kardinolas Si-
gitas Tamkevičius sulaukė 
dar vieno savo sielovadi-
nės ir visuomeninės vei-
klos įvertinimo. Praėjusį 
savaitgalį vykusiose Simno 
bažnyčios 500 metų jubi-
liejaus iškilmėse jam buvo 
suteiktas Alytaus rajono 
Garbės piliečio vardas.  

Simne vykusiame bažnyčios 
jubiliejuje kardinolą pasveikino 
Alytaus rajono meras Algirdas 
Vrubliauskas. 

S. Tamkevičius Simne vikaru 
tarnavo penkerius metus. Šalia 
sielovadinės veiklos jis čia dirbo 
leisdamas sovietmečiu uždraustą 
„Lietuvos bažnyčios kroniką“. 

Po regalijų įteikimo ceremo-
nijos S. Tamkevičius sakė, jog 
žmogaus vertė yra ne pinigai ar 
karjera, o tai, ką jis turi širdyje 

sukurta brangaus. 
Linkėdamas gerovės Simno ir 

Lietuvos žmonėms, kardinolas 
sakė: „Nepasiduokite mirties 
kultūrai, branginkite tikėjimą ir 
Lietuvą. Dievas ir tėvynė turi būti 
įrašyti centrinėje jūsų gyvenimo 
vietoje“, – sakė kardinolas. 

S. Tamkevičiui jau suteikti 
Kauno miesto ir Lazdijų rajono 
Garbės piliečio vardai.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas įteikė Alytaus rajono garbės piliečio regalijas ir gėlių 
puokštę Jo Eminencijai kardinolui Sigitui Tamkevičiui. (Danieliaus Jakubavičiaus nuotr.)
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Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarka
Miško kirtimai – svarbi 
ūkininkavimo miške bei 
miško priežiūros dalis, 
todėl privačių miškų sa-
vininkams, ketinantiems 
vykdyti miško kirtimus, 
naudinga susipažinti su 
Leidimų kirsti mišką 
išdavimo tvarkos aprašo 
pagrindinėmis nuostato-
mis, kurios glaustai patei-
kiamos šiame straipsnyje.

kaS išDuoDa leiDimuS kirSti 
mišką, Derina pranešimuS 
apie ketinimą kirSti mišką?
Leidimus kirsti mišką išduoda ir 
pranešimus apie ketinimą kirsti 
mišką derina Valstybinės miš-
kų tarnybos (VMT) Miškų ūkio 
priežiūros skyriaus pareigūnai. 
VMT interneto svetainėje adre-
su www.amvmt.lt pagal miško 
sklypo buvimo vietą galima su-
žinoti, į kurį pareigūną reikėtų 
kreiptis.

kokiaiS atvejaiS 
nereikalingaS nei 
leiDimaS kirSti mišką, nei 
pranešimaS apie ketinimą 
kirSti mišką?
Miško savininkas turi teisę be 
leidimo kirsti mišką ar prane-
šimo apie ketinimą kirsti mišką 
prakirsti ribinę sklypo liniją (1,5 
metro į savo miško valdos pusę), 

kirsti sausuolius ir pavienes vė-
javartas, ugdyti jaunuolynus iki 
20 metų amžiaus. 

Tačiau, jei minėtais miško 
kirtimais pagamintą medieną 
planuojama teikti į rinką, t. y. 
parduoti, būtina pateikti praneši-
mą apie ketinimą kirsti mišką. 

Visais kitais atvejais norint 
kirsti mišką, reikalingas arba 
leidimas kirsti mišką, arba sude-
rintas pranešimas apie ketinimą 
kirsti mišką. 

kokiaiS atvejaiS 
reikalingaS leiDimaS kirSti 
mišką?
Leidimas kirsti mišką privalo-
mas visiems pagrindiniams ir 
plyniesiems sanitariniams miško 
kirtimams. Pagrindiniais miško 
kirtimais vadinami brandžių 
medynų kirtimai. Brandžiais 
laikomi medžiai, pasiekę Miš-
ko kirtimų taisyklėse nurodytą 
kirtimo amžių. 

Norint vykdyti pagrindinius 
miško kirtimus didesniame kaip 
3 ha miško sklype, pirmiausia 
reikia parengti miškotvarkos 
projektą. Projektus rengiančių 
projekto autorių sąrašą galima 
rasti jau minėtoje VMT interne-
to svetainėje. Mažesniame nei 3 
ha miško sklype galima vykdyti 
miško kirtimus be miškotvarkos 
projekto paruošus biržių atrėži-

mo dokumentus, parengtus miš-
kininko specialisto. 

Leidimas kirsti mišką išduoda-
mas privataus miško savininkui 
ar savininko įgaliotam asmeniui 
pagal pateiktą notaro patvirtintą 
įgaliojimą. Jei žemės sklypas, 
kuriame numatyta kirsti mišką, 
valdomas bendrosios nuosavybės 
teise, išduodamas vienas leidimas 
kirsti mišką visiems bendratur-
čiams tik esant visų bendraturčių 
raštiškam sutikimui. 

Paprastai leidimas kirsti mišką 
išduodamas ne vėliau kaip per 5 
darbo dienas nuo prašymo ir kitų 
leidimui gauti reikalingų doku-
mentų gavimo dienos arba ne 
vėliau kaip per 15 darbo dienų, 
jeigu miško kirtimą numatoma 
vykdyti teritorijoje, kurioje yra 
nekilnojamoji kultūros vertybė ar 
jos apsaugos nuo fizinio povei-
kio pozonis, pagrindinius miš-
ko kirtimus numatoma vykdyti 
privačiuose žemės sklypuose, 
kuriuose miško žemė užima iki 
3 ha plotą ir kuriems nesudarytas 
vidinės miškotvarkos projektas, 
plynuosius ir (ar) atvejinius pa-
grindinius miško kirtimus nu-
matoma vykdyti gamtiniame ar 
kompleksiniame draustinyje, 
plynuosius pagrindinius miško 
kirtimus numatoma vykdyti bi-
osferos poligone. Taip pat doku-
mentus leidimui kirsti mišką ga-

lima pateikti per Aplinkosaugos 
leidimų išdavimo sistemą (ALIS) 
https://alis.am.lt. 

Leidimo kirsti mišką galiojimo 
terminas nustatomas ne ilgesnis 
kaip iki einamųjų metų gruodžio 
31 d., bet gali būti pratęstas iki 
6 mėnesių pagal leidimą gavusio 
juridinio ar fizinio asmens raštiš-
ką prašymą. 

kokiaiS atvejaiS reikia 
pateikti pranešimą apie 
ketinimą kirSti mišką?
Kai planuojama vykdyti ne pa-
grindinius miško kirtimus, VMT 
teritorinis poskyris, kurio terito-
rijoje yra miškas, informuojamas 
apie tai pateikiant pranešimą apie 
ketinimą kirsti mišką. Per 14 ka-
lendorinių dienų nuo išsiuntimo 
per ALIS sistemą, registruotu 
laišku arba įteikimo asmeniškai 
negavus neigiamo atsakymo, 
arba gavus raštišką suderinimą 
anksčiau, galima vykdyti numa-
tytus miško kirtimus. Jei miškas 
valdomas kelių bendrasavininkų, 
pateikiamas vienas pranešimas 
apie ketinimą kirsti mišką. Jį turi 
pasirašyti visi bendrasavininkai, 
arba vienas bendrasavininkas, 
tačiau kartu pateikdamas kitų 
bendrasavininkų rašytinius su-
tikimus dėl pranešime nurodytų 
miško kirtimų. Sutikimams no-
taro tvirtinimas nebūtinas. Jei 

planuojama vykdyti retinimo 
ar einamuosius miško kirtimus, 
kartu su pranešimu siunčiami ir 
biržių atrėžimo dokumentai. Kitų 
rūšių miško kirtimams (atranki-
niams sanitariniams, tarp jų ir 
vėjalaužų kirtimams, baltalksnių, 
gluosnių ir drebulių kirtimams, 
miško kirtimams savo reikmėms 
iškertant iki 3 m3 iš ha ir kt.) bir-
žių atrėžimo dokumentai nepri-
valomi. Kai einamieji ar retinimo 
kirtimai suprojektuoti vidiniame 
miškotvarkos projekte, biržių at-
rėžimo dokumentai neteikiami. 

Retinimo ir einamiesiems miš-
ko kirtimams medžių žymėjimo 
ir biržių atrėžimo dokumentų 
rengimo tvarka tokia pati, kaip ir 
pagrindiniams miško kirtimams, 
o iškertamos medienos tūris ap-
skaičiuojamas pagal Biržių at-
rėžimo ir įvertinimo taisyklėse 
nustatytą tvarką. 
Informacija parengta Aplinkos 
ministerijos užsakymu

„Tele2“ pasiūlymai naujiems mokslo metams: nuolaidos 
telefonams, nešiojamiems kompiuteriams ir planšetėms 
Mokslo metų pradžia 
– puikus laikas išmanie-
siems įrenginiams įsigyti. 
Šiuo metu jiems kaip tik 
taikomos ypač didelės 
nuolaidos. Pasiūlymais jau 
dabar galima pasinaudoti 
operatoriaus salonuose ir 
internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt. 

„Mokymuisi ir darbui skirti 
įrankiai turi daug įtakos mūsų 
tobulėjimo procesui. Todėl ar-
tėjant naujiems mokslo metams 
suteikiame itin palankias sąly-
gas išmaniesiems telefonams, 
nešiojamiems kompiuteriams ir 
planšetėms įsigyti“, – sakė Petras 
Masiulis, „Tele2“ generalinis di-
rektorius. 

populiariauSi telefonai 
praDinukamS 
Išrinkti patikimą telefoną pradi-
nių klasių moksleiviui – ne taip 
paprasta. Tam, kad išsirinkti būtų 
lengviau, ekspertai atrinko kelis 
telefonų modelius, kurie idealiai 
tiks pradinukams. Vienas tokių 
– „Samsung Galaxy A21s“ (32 
GB) modelis, pasižymintis gera 
kamera ir talpia baterija. Šiuo 
metu jam taikomas itin patrau-
klus pasiūlymas – išmaniojo 
kaina be sutarties ir mokant visą 
sumą iškart – tik 179 Eur.

Sutaupyti taip pat galima 
įsigyjant moksleivių pamėgtą, 

funkcionalų ir praktišką „Huawei 
P30 Lite“ telefoną su ypač ryš-
kiu ir detaliu 6,4 colio įstrižainės 
ekranu. Jo kaina be sutarties ir 
mokant visą sumą iškart – tik 
199 Eur. 

Mažiesiems patiks vaikiškas 
išmanusis laikrodis „Gudrutis 
Super-G Blast“. Jis pasižymi 
išskirtiniu dizainu, patogiu val-
dymu ir sustiprinta duomenų 
apsaugos sistema. 

nuolaiDoS telefonamS net 
iki 33 proc.
Norintiems naujus mokslo me-
tus pasitikti su nauju telefonu 
– ypatingos nuolaidos. Pavyz-
džiui, universalų, taupų ir galin-
gą „Xiomi Redmi Note 9 Pro“ 
modelį dabar galite įsigyti net 
50 Eur pigiau. Išmanusis nuste-
bins daugiafunkcine keturguba 
kamera, 30 W galios sparčiuoju 
krovimu ir 16 MP raiškos asme-
nukių kamera.

Geros naujienos ir tiems, kurie 
planavo įsigyti vieną iš „Sam-
sung Galaxy S20“ serijos mode-
lių. Tiek perkantiems „Samsung 
Galaxy S20“, „Samsung Galaxy 
S20+“ ar „Samsung S20 Ultra“ 
telefoną su 24 mėn. sutartimi, 
tiek be sutarties ir mokant visą 
sumą iškart, už simbolinę 1 ct 
priemoką dovanojamas išmanu-
sis laikrodis „Samsung Galaxy 
Watch Active 2“. Dovanų kiekis 
ribotas.

nešiojami kompiuteriai 
mokSlui, StuDijomS, Darbui 
ar pramogomS
Šiuo metu itin geromis sąlygomis 
galima įsigyti ir nepamainomą 
studijų ir darbo priemonę – ne-
šiojamąjį kompiuterį.

Tiek studentams, tiek mokslei-
viams pravers patikimas, lengvas 
ir lankstus „Lenovo Essential 
V130  15.6 FHD“ modelis. Jis 
išsiskiria 15,6 colio įstrižainės, 
1920x1080 raiškos ir 180 laipsnių 
kampu besilankstančiu ekranu. Be 
to, kompiuteris sveria vos 1,8 kg, 
tad drąsiai galėsite jį nešiotis kartu 
su savimi, kada tik to prireiktų.

Net 250 Eur pigiau dabar galite 
įsigyti galingą intuityvų „Apple 
MacBook Air 13“ nešiojamąjį 

kompiuterį su 128 GB atminties. 
Nors šis kompiuteris itin plonas 
(vos 15,6 mm) ir lengvas (1,25 kg), 
jame veikiantis aštuntos kartos „In-
tel Core i5“ procesorius lengvai 
susidoros su visomis užduotimis.

planšetiniai kompiuteriai 
nuo 6 eur/mėn.
Patrauklus pasiūlymas taikomas 
„Lenovo IdeaTab Tab M10 HD 
10.1 4G“ modeliui, kuris garsėja 
sparčiu procesoriumi, kokybišku 
garsiakalbiu ir saugumo sutei-
kiančia veido atpažinimo tech-
nologija.

Su 80 Eur nuolaida dabar ga-
lite įsigyti stilingą, vos 7,55 mm 
storio, „Samsung T515 TAB A 
10.1 2019“ (32 GB) planšetinį 

kompiuterį. Šis modelis vertina-
mas dėl ištvermingos baterijos, 
aukštos kokybės garso sistemos 
ir įspūdingas spalvas atkuriančio 
ekrano. Jo kaina be sutarties ir 
mokant visą sumą iškart – vos 
199 Eur.

Kai kuriems planšetinių kom-
piuterių modeliams, užsisakant 
jas kartu su „Go3“ televizijos 
paketu, taikomos papildomos, 
dar didesnės nuolaidos.

Daugiau informacijos apie 
pasiūlymus ir akcijas sužinosite 
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose 
arba paskambinę telefonu 117. 

Įrenginiams papildomai taiko-
mas vienkartinis laikmenos mo-
kestis. Akcijos laikas bei įrenginių 
ir dovanų kiekis – riboti.•



7Nr. 35 / 2020 08 27 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Taip dabar atrodo Lazdijų rajone gerai žinomo verslininko R. Pašukonio valdose esančio ežero pakrantė. 
(V. Ščiavinsko nuotr.)

Akibrokštas: ežero pakrantę lyg savą susitvarkiusio 
verslininko nebaudė, o paglostė — žmonės priblokšti
Vieni už gamtos niokojimą 
ir nelegalias statybas Lie-
tuvoje baudžiami iš peties, 
kitiems, pasirodo, randasi 
galimybių atitaisyti žalą 
pagal kažkokius mistinius 
priemonių planus.

Tai akivaizdžiai įrodė istorija, kai 
Lazdijų rajone, Kareivonių kai-
me, buvo nukasta Niedaus ežero 
pakrantė.

Šiose apylinkėse gerai žino-
mam verslininkui Romualdui 
Pašukoniui už barbarišką gam-
tos niokojimą iki šiol ne tik kad 
bauda neskirta, bet dar ir suteik-
ta valdininkų malonė – atstatyti 
pakrantę, bet tik tiek, kiek jam 
atrodysią įmanoma.

Po Joninių Lazdijų rajono sa-
vivaldybė, Kapčiamiesčio se-
niūnas Vidmantas Dambrauskas 
ir vietiniai gyventojai buvo ap-
stulbę, pamatę, kokį perversmą 
valdose užkūrė R. Pašukonis 
– vos per kelias dienas buvo nu-
kastas nemenkas Niedaus šlai-
tas ir pradėta didžiulio liepto, 
prieplaukos ir savo paplūdimio 
statyba.

Kai dar liepos pradžioje tokiu 
gamtos niokojimu domėjosi „Lie-
tuvos rytas“, seniūnas V. Dam-
brauskas tikino nieko nematęs ir 
esą apie šlaito nukasimą sužinojęs 
tik iš žurnalistų.

Po kelių dienų buvo sudary-
ta Lazdijų rajono savivaldybės 
komisija, kuri sykiu su Dzūkijos 
nacionalinio parko atstovais ir 
seniūnu apžiūrėjo, kaip šeimi-
ninkauja R. Pašukonis.

„Ką ir kalbėti, vaizdas – tiesiog 
pribloškiantis. Galvoje netelpa, 
kodėl reikėjo šitaip suniokot Nie-
daus pakrantę“, – po apsilankymo 
prie R. Pašukonio valdų nukasto 
ežero šlaito tada „Lietuvos rytui“ 
kalbėjo Lazdijų rajono vyriau-
siasis architektas Ričardas Vyš-
niauskas.

Be to, jis patvirtino, kad R. Pa-
šukonis jokių leidimų tokioms 
drastiškoms pertvarkoms savo 
valdose iš savivaldybės nebuvo 
ne tik kad negavęs, bet net ir ne-
prašęs.

Liepos pradžioje principingai 
situaciją vertino ir Druskininkų 
aplinkos apsaugos inspekcijos 
viršininkas Evaldas Brusokas, 
tvirtindamas, kad tie asmenys, 
kurie vaizdingose ežerų ar upių 
pakrantėse turi sodybas ar ūkius 
ir nori persitvarkyti apsaugines 
jų juostas, pirmiausia privalo pa-
rengti projektus.

„Turint projektus, būtini ir spe-
cialūs leidimai numatomiems dar-
bams. Viso to jis (R. Pašukonis 
– red.), atrodo, neturėjo ir mums 
aiškino, kad po liūčių dalis ežero 
šlaito nuslinko, todėl likusią dalį 
nukasęs, o dabar planuoja staty-
ti akmeninę tvorelę“, – kalbėjo 
E. Brusokas, apžiūrėjęs R. Pa-
šukonio nukastą Niedaus ežero 
šlaitą.

Tačiau po mėnesio jo tonas žen-
kliai sušvelnėjo. Negana to, jis 
tvirtino, kad R. Pašukoniui iki šiol 
net jokia bauda nepaskirta.

kokie angelai Saugo 
verSlininką?
Kas atsitiko, kad principingumas 
R. Pašukonio atžvilgiu išgaravo 
lyg vasaros ryto rūkas ir E. Bruso-
kas jau kalba kur kas minkščiau, 
gal net palankiai verslininkui?

Iš pradžių jis tvirtino net nega-
lįs pasakyti, kokia bauda gresia 
R. Pašukoniui, nes esą labai su-
dėtinga panašių baudų apskaičia-
vimo metodika.

Praėjusios savaitės pabaigoje 
jo, kaip patyrusio aplinkosau-
gininko, argumentai dar labiau 
nustebino: „Bauda dar nepaskirta. 
Reikia surašyti priemonių planą, 
kaip tą krantą atstatyt“.

Paklaustas, ar vis dėlto R. Pa-
šukoniui bus privalu atstatyti 
nukastą Niedaus ežero šlaitą, 
E. Brusokas atsainiai tarstelėjo: 
„Kiek įmanoma“.

Išsamesnių paaiškinimų ins-
pekcijos viršininkas nepateikė, 
nes po darbo skubėjo į kažkokį 
renginį.

Iš to, ką pasakė E. Brusokas, 
norom nenorom peršasi išvada, 
kad, jei R. Pašukoniui ir bus 
nurodyta atstatyti nukastą ežero 
šlaitą, tai tik tiek, kiek jam pačiam 
atrodysią priimtina.

Vieni už gamtos niokojimą 
ir nelegalias statybas Lietuvoje 
baudžiami iš peties, kitiems, pasi-
rodo, randasi galimybių atitaisyti 
žalą pagal kažkokius mistinius 
priemonių planus.

Darbai vykSta kaip iš pypkėS
Kol valdininkai svarsto, o gal 
bando sukurpti pačias menkiau-
sias sankcijas R. Pašukoniui, jo 
valdose ties nukastu ežero šlaitu 
darbai intensyviai vyksta beveik 
kasdien.

Kaimynai pastebėjo, kad, kai 
tik buvo nukastas ežero šlaitas, 
pasirodė sunkvežimis su cemento 
maišytuvu. Praplatėjo pakrantė, 
atsirado didelis lieptas, į ežerą 
iki šiol nuleistas nemenkas vamz-
dis, kuriuo į verslininko sklype 
esančius tvenkinius pumpuoja-
mas ežero vanduo.

ilgai bylinėjoSi Su kaimynu
Su pačiu R. Pašukoniu nei lie-
pos mėnesį, nei pastaruoju metu 
pasikalbėti, kodėl jis ryžosi be 
jokių leidimų nukasti ežero šlaitą 
ir imtis nemenkų statybų, pasikal-
bėti nepavyko. Jis tik yra sakęs, 
kad savo valdose galįs daryti, ką 
panorėjęs.

Provincijoje vieni kaimynai 
apie kitus neretai žino kur kas 
daugiau nei valstybės institucijų 
pareigūnai, aiškindamiesi kokius 
nors pažeidimus.

Kapčiamiesčio apylinkėse 
kalbama, kad R. Pašukonis kaip 
medžio apdirbimo įmonės sa-
vininkas ir vietinio medžiotojų 
būrelio narys laikomas įtakingu, 
turinčiu ryšių ir rajone, ir visoje 
Lietuvoje, žmogumi.

Gal dėl to net jo pusbrolis Min-
daugas Sadeckas, nuo pat vaikys-
tės gyvenantis kitame ežero kran-
te, tiesiai priešais nukastą Niedaus 
šlaitą, „Lietuvos rytui“ išsigandęs 

tvirtino, nematęs ir negirdėjęs, 
kas darosi artimo giminaičio val-
dose: „Medžiai užstojo vaizdą, tik 
po jūsų skambučio pamačiau, kad 
ežero šlaitas nukastas“.

Kiti R. Pašukonio kaimynai 
taip pat buvo nekalbūs. Atseit, 
ką gali žinoti, ko imsis įtakingas 
verslininkas.

Kodėl R. Pašukoniui prireikė 
nukasti ežero šlaitą ir jo papė-
dėje prie pat vandens imtis sta-
tybų, „Lietuvos rytui“ prasitarė 
vienas Kapčiamiesčio senbuvis, 
nenorėjęs, kad būtų minima jo 
pavardė.

Pasirodo, kažkada R. Pašukonis 
buvo žemės, kurioje dabar yra 
jo sodyba, bendrasavininkas su 
šalia, taip pat ant Niedaus kranto, 
įsikūrusiu Dainiumi Leonu. Pas-
tarasis žemės ir sodybą įsigijo iš 
R. Pašukonio giminaičio Juliaus 
Žitkausko.

Kurį laiką R. Pašukonis ir 
D. Leonas savo valdų nebuvo 
įregistravę atskirai. Gyveno, tu-
rėdami bendrą žemės planą. Kai 
prieš kelerius metus prasidėjo do-
kumentų tvarkymas, kaimynams 
teko minti net teismų slenksčius. 
Mat D. Leonui priklauso dar ne-
didelis žemės sklypas iš kitos 
R. Pašukonio valdų pusės ir taip 
pat su ežero pakrante. Matyt, pas-
tarajam norėjosi plačiau šeiminin-

kauti prie ežero, betgi kaimynas 
savo valdomis tarsi įrėminęs iš 
abiejų pusių.

Kuo baigėsi bylinėjimasis, 
D. Leono žmona Renata Leonie-
nė kalbėti nepanoro: „Nenoriu 
nieko pasakoti. Mums tik norisi 
ramybės“.

Greičiausiai, R. Pašukonis pa-
siekė ko norėjo, nes į pagalbą teis-
me su D. Leonu buvo pasitelkęs 
Lazdijų rajone liūdnai pagarsėjusį 
buvusį teisėją, dabar advokatau-
jantį Arvydą Gudą.

Jį dar 2003 m. vasarą iš pareigų 
už poelgį, žeminantį teisėjo vardą 
– talkinimą kontrabandininkams 
– atleido tuometinis prezidentas 
Rolandas Paksas.

kaS trukDo nubauSti 
kaltininką?
Iš „Lietuvos ryto“ sužinojęs, kaip 
niokojamos vaizdingos Niedaus 
ežero pakrantės, į Seimą Lazdi-
jų rajone rinktas druskininkietis 
Zenonas Streikus tvirtino manąs, 
kad tokius vandalizmo aktus pri-
valu vertinti itin principingai.

„Be jokios abejonės, gamtosau-
gininkai turės išsiaiškinti šį atvejį, 
o, jei prireiks, teks kreiptis ir į 
aplinkos ministrą Kęstutį Mažei-
ką. Juk jau yra buvę istorijų, kai 
panašūs atvejai gamtosaugininkų 
buvo įvertinti ypač griežtai.

Jau nekalbant apie mero (Drus-
kininkų mero Ričardo Malinaus-
ko – red.) istoriją, kai jo sodybos 
tvora prie upelio tiesiog metrais 
buvo matuojama, ją net moksli-
ninkai tyrinėjo“, – liepos pradžio-
je kalbėjo Z. Streikus, žadėdamas 
pasidomėti nukastu Niedaus eže-
ro krantu.

Pastaruoju metu su šiuo Seimo 
nariu susisiekti nepavyksta. Ta-
čiau Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto vicepirmininkas Si-
monas Gentvilas stebėjosi, kad 
Druskininkų aplinkos apsaugos 
inspekcijos pareigūnai iki šiol 
nesugebėjo skirti R. Pašukoniui 
baudos.

„Juk šiuo atveju nereikia aiš-
kintis kokių nors ypatingų aplin-
kybių, kaip, pavyzdžiui, koks 
praplaukiantis laivas ar dar kas 
nors į Baltijos jūrą neseniai išpylė 
teršalus? Čia situacija – visiškai 
akivaizdi ir aiški – neteisėtai, be 
jokio projekto ir leidimo nukastas 
nemenkas ežero šlaitas. Kaltinin-
kas irgi – žinomas. Tai ko daugiau 
reikia? Kodėl delsiama? Koks dar 
gali būti kuriamas aplinkybių pla-
nas? Negi, bandoma R. Pašukonį 
pridengti arba išsukti nuo atsako-
mybės“?•
Birutė Vyšniauskaitė, 
lrytas.lt
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Lietuvos ūkininkai arti naujo pasaulinio rekordo, apie kurį jau 
rašo ir JAV Vyriausybė lūžis įvyko nustūmus tarpininkus
Šiemet Lietuvoje pro-
gnozuojamas rekordinis 
kviečių derlius ir pagal šios 
kultūros eksportą vienam 
gyventojui mes galime tap-
ti pirmi pasaulyje.

Kiekvienas šalies gyventojas 
„eksportuotų“ 2 tonas kviečių.

„Aš nežinau, ar augintojus 
pasveikino žemės ūkio minis-
tras, premjeras ir Prezidentas, 
tačiau jie tą turėtų padaryti. 
Šiemet Lietuva užaugins 6 mln. 
t kviečių, nekalbu apie kitas 
kultūras, ir pagal šį skaičių mes 
tvirtai tapsime šalimi, auginan-
čia daugiausiai kviečių vienam 
gyventojui pasaulyje. Augintojus 
reikia nuoširdžiai pasveikinti su 
šia sėkme“, – sako Danas Tva-
rijonavičius, „Roquette amilina“ 
valdybos pirmininkas, ir tikina, 
kad tai puikus pasiekimas, nes 
grūdai atsinaujinantys ištekliai. 
Kiti tokio pat masto atsinauji-
nantys ištekliai miškai, bet jie 
auga 80 metų.

„Amilina“ prognozuoja, kad 
šiemet kulsime 5,8–6 mln. t 
kviečių, nes derlingumas labai 
geras – 8–9 t iš hektaro. Lietuvo-
je perdirbamas milijonas, iš šio 

kiekio pusę „Amilina“, dar 300 
tūkst. t lieka sėklai. Likusi dalis 
išvežama. Potencijos gamybai 
daug.

„Lietuvoje auginamų grūdų 
pasaulinėje rinkoje nepastebėti 
neįmanoma. Jungtinių Amerikos 
Valstijų Žemės ūkio ministerija 
parašė atskirą komentarą apie 
mus. 6 mln. t kviečių pasaulinėje 
rinkoje matomi“, – sako D. Tva-
rijonavičius.

Verslininko duomenimis, šie 
metai žemdirbiams bus pelningi. 
Jei kuliame 8 t grūdų iš hektaro ir 
jas parduodame po 160 eurų už 
toną, iš 200 ha atmetus savikai-
ną bus galima išmaitinti šeimą. 
Šiemet ūkių pelningumas gali 
siekti 25 proc.

Lietuvos ekologinių ūkių 
asociacijos vadovas Saulius 
Daniulis džiaugiasi šiuo pasie-
kimu ir sako, kad lūžis įvyko, 
kai ūkininkai sugebėjo susiburti 
į didelius kooperatyvus ir patys 
ėmėsi eksporto.

„Ūkininkai išplaukė į tarp-
tautinius vandenis ir pikta, kai 
valdininkai mums sako, kad mes 
nesukuriame jokios pridėtinės 
vertės. Mes tokiame dirvožemy-
je, kokį turime, sugebame išau-

gyvulius realizuoja kaip pigią 
žaliavą. Mes išauginame grūdus 
kaip žaliavą, kuri pelninga, o mus 
verčia juos skirti kitai žaliavai, 
mėsai, gaminti, kuri nuostolin-
ga“, – aiškina S. Daniulis.

Be to, jis pabrėžia, jog šiais 
metais augalininkystei bus proga 
atsigauti, nes treji iš eilės metai 
buvo sunkūs ir nelabai derlingi. 
Jis juokiasi, kad aplinkosaugi-
ninkai „iššokę į kosmosą“ ir 
aiškina, kad melioracija, kuriai 
jau 80 metų ir kuri jau pusiau 
nebeveikia, naikina paukščius 
ir naikina dirvas.

„Matau aiškią tendenciją, kad 
kai tik ūkininkai tiesiogiai išsi-
veržia į eksporto rinkas, iš karto 
padėtis keičiasi, nes nebeatiduo-
da savo uždarbio tarpininkams 
ir turi iš ko vystyti ūkius. Sti-
prūs grūdų kooperatyvai samdo 
profesionalius agronomus, kurie 
nesistengia parduoti kuo daugiau 
trąšų ir chemikalų, o siekia rezul-
tato, patys krauna grūdų laivus 
ir gauna pelną. Taip kiekvienas 
hektaras atneša pridėtinę vertę“, 
– dėsto S. Daniulis ir sako, kad 

kai kurie didieji Lietuvoje vei-
kiantys grūdų prekybininkai pri-
klauso danų ūkininkams ir mes 
jiems uždirbame pinigus. Kai yra 
kooperatyvai, tarpininko uždar-
bį pasiima žemdirbys – samdyti 
vadybininkus, organizuojančius 
javų pardavimą, pigiau nei derlių 
tiesiog atiduoti tarpininkui.

Jei būsime gudrūs, ateityje 
galbūt mums pelną uždirbs bal-
tarusiai.

„Kol kas mes mokame auginti 
grūdus. Ateis laikas, ir juos per-
dirbsime. Produktams iškovoti 
rinką reikia ne vienerių metų“, 
– „Pienas LT“ kiekvienam Lie-
tuvos ūkininkui papildomai už-
dirba 2–3 ct už parduoto pieno 
kilogramą. Tiesiog jis didina 
konkurenciją dėl žaliavos.

Priminsime, kad kooperatyvas 
„Lagrenas“ paskelbė, kad anali-
zuoja galimybes statyti bioplasti-
ko gamyklą. Panašiais projektais, 
matydamos grūdų perteklių mūsų 
rinkoje, domisi ir kelios didelės 
pasaulinės kompanijos.
Arūnas Milašius,
www.DELFI.lt

ginti didžiulį kiekį grūdų. Mums 
vis pasakoja, kad mes turime au-
ginti gyvulius, tačiau tegul jie 
parodo ūkius, kurie kuria pridė-
tinę vertę – paskerdžia gyvulius 
ir parduoda produktus – o ne tik 

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

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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Dokumentuose — pinigai valstybės tarnautojos asmeniniam verslui?  
Tarp valstybės tarnybos ir privataus verslo susipainiojusi Lazdijų rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus vedėja Indrė Adomynienė 
viešojoje erdvėje neigė gavusi lėšų iš vietos veiklos grupės projektų savo mažajai bendrijai „Vindira“. 

Redakcija pateikia Lazdijų vietos veiklos grupės dokumentą, kuriame pateikta informacija apie finansuojamus projektus. Spręskite patys, 
ar valstybės tarnautoja teisi, teigdama, jog negavo lėšų savo firmos projektui.   

lentelė

Didelis biuro popieriaus pasirinkimas
KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Darbo laikas: 
I–V nuo 8.30 iki 17.30 val.

pietus – nuo 13.00  iki 14.00 val.

Kviečiame 
apsilankyti!

-

eteriS

ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Trys šimtai šešiasdešimt keturias paras 
per metus vidurnaktį būna tamsu, tylu 
ir ramu. Tik trys šimtai šešiasdešimt 
penktos paros vidurnaktį ima griaudėti 
saliutai, pokšėti petardos ir žaižaruoti 
ugnys. Tuomet vis galvoju, kad gal kas 
nors ypatingo bus nutikę? Pažįstamas 
sakė, kad tuomet prasideda Nauji metai 
ir taip visi išreiškia savo džiaugsmą. 
Nudžiugęs pradedu galvoti, kad gal ir 
man prasidės naujas gyvenimas, bet 
palaukęs kelias naujųjų dienas pama-
tau, kad viskas nueina po senovei... Tad 
ko reikėjo taip džiūgauti, lyg kažkas 
ypatingo būtų nutikę?

Pirmos naujųjų dienos rytą sėdėjau 
prie savo kambario lango. Jau buvau 
įsitikinęs, kad mano kambaryje naujai-
siais nieko naujo nenutiko. Tie patys 
seni baldai, tos pačios nusitrynusios 
grindys ir apsilupę tapetai. Gal, sakau, 
lauke kas nors naujo? Deja, lauke, kaip 
ir namie, viskas buvo, kaip ir praėju-
siais metais. Vadinasi, Nauji metai tėra 
apgavystė, nes nieko naujo  nepama-
tai. Per langą mačiau netgi tuos pačius 
praeivius, kaip ir pernai. Reiškia, kie-
kvienais metais seni metai apsimeta 
naujais ir bando mus apmulkinti ir, 
kas svarbiausia, jiems tai pavyksta. Juk 
visi patiki šia apgavyste ir švenčia prie 
gausiai nukrautų stalų, sočiai valgo, 
girtauja, triukšmauja ir smurtauja.

Sėdėdamas namuose niekuomet ne-

būsi praeiviu. Juo tampi tik išėjęs į gatvę, 
bet jeigu gatvėje tebūni vienas, praeiviu 
irgi negali vadintis. Apsirengiu, apsiau-
nu batus ir einu į lauką pasižiūrėti, kas 
ten gero, ir sužinoti paskutinių naujienų. 
Gatvėje sutinku kelis žmones ir tampu 
praeiviu, nes juo tegali vadintis tik tuo-
met, kai pro ką nors praeini. Žinoma, 
pasitaiko ir tokių žmonių, kurie užstoja 
tau kelią. Tuomet galvoji: „Jeigu, kaip 
sakoma, viskas pasaulyje praeina, tai 
kodėl tamsta nepraeini?“

Būti praeiviu žiemą nėra taip jau labai 
malonu. Juk pavaikščiojus ir pasižiū-
rėjus į kitus norisi ir atsipūsti. Tuomet 
prisėstum ant suolelio, bet užpakaliui 
šalta, tad ilgai nepasėdėsi. Bet sėdėti 
žiemą ant suoliuko ir žvalgytis į sim-
patiškas damas nėra reikalo, nes jos ap-
sirengusios tokiais rūbais, kurie slepia 
jų dailias formas. Kitas reikalas sėdėti 
ant suoliuko pavasarį, kai atšyla ir su-
trumpėja moterų sijonai bei prasideda 
techninė dailiosios lyties apžiūra.

Pasivaikščiojęs ir įsitikinęs, kad ir 
naujaisiais lauke viskas po senovei, grįž-
ti namo ir iš paprasto praeivio virsti 
namisėda. Nors vadinti vyrą, bebūnantį 
namuose, namisėda ne visuomet yra 
teisinga, nes jis nuolat keliauja nuo te-
levizoriaus iki šaldytuvo ir atgal. Vyras, 
ilgai sėdintis prie televizoriaus, virsta 
distanciniu televizoriaus pulteliu, o prie 
kompiuterio – virusu. Pasitaiko vyrų, 
kurie nuo per didelio alkoholinių gėri-
mų kiekio virsta kandimis. Tokių, kaip 
ir tikrų kandžių, vienu šlepetės smūgiu 
neužmuši.  

Įsijungęs televizorių jį pasigarsinu 
ir žiūriu laidą „Gyvūnijos pasaulyje“. 
Matydamas beždžiones vis labiau įsiti-
kinu, kad žmonės iš jų išsivystė. Tiesa, 
labiau tikėtina, kad iš beždžionių išsi-
vystė vyrai. Dėl moterų abejočiau, nes 
jos per daug gražios, kad tai būtų tiesa. 
Moteris, ko gero, sukūrė Dievas, kad jos 
globotų ir vestų teisingu gyvenimo keliu 
mažuosius savo draugus – vyrus.•

ketvirtaDieniS, rugpjūčio 27 d. Saulė teka 6.16, leidžiasi 20.24, dienos 
ilgumas 14.08. Priešpilnis. Vardadieniai: Monika, Tolvydas, Aušrinė, Cezarijus.

LRT 

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva. 

 9.15 „Džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „Tarnauti ir ginti“.
 11.40 Kas ir kodėl? 
 12.05 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 „Seselė Beti“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Stambiu planu. 

Jekaterina Lavrinec. 
 19.25 Pasaulio teisuoliai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama. 
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 „Kelionės namo“. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos policija“.
 0.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Kauno Petrašiūnų 
Panteonas“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vakaras su Edita. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Stambiu planu. 

Jekaterina Lavrinec. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Kostiumuotieji“.
 4.50 Dienos tema.
 5.15 „Seselė Beti“. 

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

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 Nuo... Iki...
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „Stebuklas“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 „Turtuolė v 

arguolė“.
 21.00 Nuo... Iki...
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Visi pasaulio 

pinigai“.
 1.10 „Itališkas apiplė-

šimas“.
 3.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.35 Alchemija. VDU 

karta. 
 5.05 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Virtuvė. Karas dėl 

Viešbučio“.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 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 „Virtuvė. Karas dėl 

Viešbučio“.
 20.00 „Blogoms mergi-

noms – viskas“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Laiko kilpa“.
 0.20 „Majų baikerių 

klubas“.
 1.35 „Einšteinas“.
 2.25 „Tironas“.
 5.05 „Naujakuriai“.

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

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Ekstrasensai tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Kondoras“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Kondoras“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Aš – šnipas“.
 22.55 „Apgaulė“.
 0.45 „Būk ekstremalas“.
 1.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 2.20 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 6.00 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 Grilio skanėstai. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.

 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 Žinos. 
 20.20 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 „Pone prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 7.00 Literatūros 

pėdsekys. Juozapas 
Albinas Herba-
čiauskas. 

 7.30 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 7.40 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

 7.55 „Leksė ir Lotė – 
šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.55 „Saulė. Pragaras 

danguje“.
 15.50 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 16.15 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Giminės po 20 

metų“. 
 18.40 Daiktų istorijos. 

 19.35 „Daktaras Jackas ir 
ponas Nichol-
sonas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Nekaltosios“.
 23.25 Kelionės su „Isto-

rijos detektyvais“. 
 0.15 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.30 Dabar pasaulyje. 
 0.55 Euromaxx. 
 1.25 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 2.20 Čia – kinas. 
 2.45 Literatūros 

pėdsekys. Juozapas 
Albinas Herba-
čiauskas. 

 3.15 Duokim garo! 
 4.40 Nacionalinis turtas. 

Aktorius Dainius 
Gavenonis.

 5.05 Stilius. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
 13.30 „Detektyvė Rizoli“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Sekliai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 PREMJERA. „Nusi-

kaltimas šiaurėje. 
Zyversas ir auka 
paplūdimyje“.

 22.55 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.50 „Mano likimas“.
 2.35 „Policijos telefonas 

110. Motinos 
diena“.

 4.05 „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“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 „Naktinis pasima-

tymas“.
 22.50 „Havajai 5.0“.
 0.40 „Svieto  

lygintojai“.

„Laiko kilpa“, 22.00, TV3
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šeštaDieniS, rugpjūčio 29 d. Saulė teka 6.19, leidžiasi 20.19, dienos ilgumas 
14.00. Priešpilnis. Vardadieniai: Adolfas, Sabina, Barvydas, Gaudvydė, Beatričė.

LRT TV
2020.
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Euromaxx. 
 6.35 Pasaulio puodai. 
 7.30 „Lola ant žirnio“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva. 
 9.30 Žinios. Orai.
 9.35 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Pasaulio dokumen-

tika. Premjera. „Prie 
Gangos su Sue 
Perkins“.

 12.40 Pasaulio 
dokumentika. 
„Lotynų Amerikos 
platybėse. Andai. 
Pasaulis debesyse“.

 13.35 „Jaunasis Montal-
banas. Grįžimas 
prie ištakų“.

 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 LRT. 

Naujojo LRT se-
zono pristatymas. 

 23.00 „Dilema“.
 0.50 „Vilkolakis“.
 2.30 „Mano uošvis, 

kempingo savi-
ninkas“.

 4.00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 4.30 „Lola ant žirnio“.

LNK
 6.50 „Stivenas Visata“.
 7.35 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 8.00 „Ogis ir tarakonai“.
 8.20 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 8.45 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.10 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 9.35 „Tinginių miestelis“.
 10.00 „Knygų valdovas“.
 11.25 „Alvinas ir burun-

dukai 2“.
 13.15 „Nevykėlis“.
 15.00 „Žiedų valdovas. 

Dvi tvirtovės“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Balerina“.
 21.20 „Taip, mes juodi“.
 23.10 „Nevykėlis 

Laris – sveikatos 
inspektorius“.

 0.50 „Stebuklas virš 
Hadsono“.

TV3
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 7.30 „Supermergaitės“.

 8.00 „Galingasis 6“.
 8.30 Kitsy.
 9.00 Sveiki atvykę.
 9.30 Maisto kelias.
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.00 „Teris ir užburta 

Aušros karalystė“.
 12.50 „Stebuklinga žaislų 

krautuvėlė“.
 14.40 „Parduotuvių ma-

niakės išpažintis“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 Eurojackpot.
 19.30 „Namo su laikro-

džiais paslaptis“.
 21.40 „Pi gyvenimas“.
 0.10 „Kietas riešutėlis. 

Kerštas su kaupu“.
 2.35 „Aš, kitas aš ir 

Irena“.
 4.35 „Majų baikerių 

klubas“.
 5.35 „Naujakuriai“.

BTV
 6.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Juodasis sąrašas“.
 8.30 Lituanos Locos. 
 10.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
 10.30 „Arabijoje su 

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

Išlieka stipriausi“.
 13.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 14.00 „Pragaro virtuvė“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.05 „Ekstrasensai tiria“.
 18.20 „Lemtingi skambu-

čiai“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Juodasis sąrašas“.
 21.30 „Įsibrovimas“.
 3.15 „Nenormalūs“.
 1.05 „Nėra kur bėgti“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Mariana 
Korvelytė-Moravs-
kienė“. 

 7.55 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

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

 9.30 Kaip gyveni? Ačiū, 
Vilniuje. 

 9.45 Keliauk su repor-
teriu. 

 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Pagaliau savait-

galis. 
 11.00 Skonio reikalas. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Pinigų karta. 
 17.00 Gyvenimas.
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.

 18.30 Pagaliau savait-
galis. 

 19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Paskutinė atos-

togų diena“. 
 21.50 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 Skonio reikalas.
 1.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 5.40 Vantos lapas. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo!
 7.30 Auksinis protas. 

Vasara. 
 8.45 Klausimėlis. 
 9.00 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. 
Kauno laiptai ir 
keltuvai“.

 13.30 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje. 

 14.00 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi.

 15.35 Kalbantys tekstai. 
Viktorija Daujotytė.

 16.05 Stop juosta. 
Brestas.

 17.00 Klauskite daktaro. 
 18.00 Stambiu planu. Va-

lentinas Masalskis. 
 18.55 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Stasys Lozoraitis“.

 19.40 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Apgaulė“.
 23.05 Prie pasakų miesto. 

Tomo Leiburo jubi-
liejinis koncertas. 

 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.10 „Pinigų liūnas“.

 2.40 Muzikinis intarpas.
 2.50 Stop juosta. 
 3.20 Kalbantys tekstai. 

Viktorija Daujotytė.
 3.50 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 4.20 Kelias. 
 4.45 Auksinis protas. 

Vasara. 

TV1
 6.15 „Akloji“.
 7.45 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.45 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.00 „Mylėk savo sodą“.
 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 „Vidurnakčio 

saulė“.
 23.25 „Fortitudas“.
 1.20 „Stela Bloumkvist“.
 2.55 „Midsomerio 

žmogžudystės 
XXI. Mirtis tarp 
miniatiūrų“.

TV6
 6.30 Rizikingiausi 

skrydžiai pasaulyje.
 7.30 Jukono auksas.
 8.30 Rizikingiausi 

skrydžiai pasaulyje.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 „Kietuoliai“.
 10.30 „Kova dėl val-

džios“.
 11.30 „Turtuolis vargšas“.
 13.00 „Gepardai. Kraujo 

broliai“.
 14.05 Išlikimas.
 15.30 „Kietuoliai“.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių  

karai.
 18.00 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 19.00 Kaukės.
 20.00 „Naša Raša“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Mechanikas. 

sugrįžimas“.
 0.00 „Karibų piratai. 

„Juodojo perlo“ 
užkeikimas“.

„Balerina“, 19.30, LNK

penktaDieniS, rugpjūčio 28 d. Saulė teka 6.17, leidžiasi 20.22, dienos 
ilgumas 14.05. Priešpilnis. Vardadieniai: Augustina, Tarvilas, Steigvilė.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva. 

 9.15 „Džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „Tarnauti ir ginti“.
 11.40 Kas ir kodėl? 
 12.05 „Kelias, nuvilnijęs į 

laisvę“. 
 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 „Seselė Beti“.
 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 „Vilkolakis“.
 24.00 „Pinigų liūnas“.
 1.30 Klausimėlis. 
 2.00 „Kelionės namo“. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Kultūros diena. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Seselė Beti“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 Nuo... Iki...
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Stebuklas virš 

Hadsono“.
 22.55 „Karo menas. 

Atpildas“.
 0.45 „Džo Purvinis. Gra-

žuolis nevykėlis“.
 2.40 „Visi pasaulio 

pinigai“.
 4.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 „Virtuvė. Karas dėl 

Viešbučio“.
 8.25 Juokingiausi 

Amerikos namų 

vaizdeliai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 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 „Ratai 2“.
 21.45 „Enderio žaidimas“.
 0.00 „Pajūrio šlais-

tūnas“.
 1.45 „Laiko kilpa“.
 3.45 „Taksi“ 5.
 5.35 „Naujakuriai“.

BTV
 6.10 „CSI. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Ekstrasensai tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Kondoras“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Nėra kur bėgti“.
 23.25 „Aš – šnipas“.
 1.15 „Būk ekstremalas“.
 2.05 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 2.50 „Visa menanti“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 Grilio skanėstai. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 Nauja diena. 
 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 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 20.00 Žinos. 
 20.20 Orai.

 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris.
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Nauja diena. 
 23.30 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Nauja diena. 
 4.25 „Pone prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.
 5.35 Pagaliau savait-

galis. 
 6.00 „Pone prezidente“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 7.00 Mokslo sriuba. 
 7.30 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 8.20 „Džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 Šventės ir tradi-

cijos. Laidotuvių 
tradicijos. 

 13.05 Legendos. Bronius 
Kutavičius. 

 13.50 Šoka Lietuva.
 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.55 „Daktaras Jackas ir 

ponas Nichol-
sonas“.

 15.50 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 16.00 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

 16.15 „Leksė ir Lotė – 
šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Giminės po 20 

metų“. 
 18.40 Daiktų istorijos. 
 19.35 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Mano 

uošvis, kempingo 
savininkas“.

 22.30 Monique. „Virš 
vandens“ su 
orkestru.

 23.55 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Ger-
trūdos (Marijonų) 
bažnyčia.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Mes tikime 

„Amazon“.
 1.40 „Nekaltosios“.
 3.40 Mokslo sriuba.
 4.10 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.40 Nacionalinis turtas. 

Skulptorius Petras 
Mazūras.

 5.05 Nacionalinė ekspe-
dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
 13.30 „Detektyvė Rizoli“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Sekliai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Midsomerio 
žmogžudystės 
XXI. Mirtis tarp 
miniatiūrų“.

 23.05 „Stela Bloumkvist“.
 1.00 „Mano likimas“.
 2.35 „Nusikaltimas šiau-

rėje. Zyversas ir 
auka paplūdimyje“.

 4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 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“.
 17.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Virtuvė“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Karibų piratai. 

„Juodojo perlo“ 
užkeikimas“.

 0.55 „Taksi“.
 2.30 „Svieto lygintojai“.
 3.20 „Rouzvudas“.

„Ratai 2“, 19.30, TV3



12 Dzūkų žinios Nr. 35 / 2020 08 27 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

eteriS

pirmaDieniS, rugpjūčio 31 d. Saulė teka 6.23, leidžiasi 20.14, dienos ilgumas 
13.51. Priešpilnis. Vardadieniai: Izabelė, Raimundas, Raimunda, Vilmantas, Vilmantė, Raimondas.

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 „Tarnauti ir  

ginti“.
 11.40 Kas ir kodėl? 
 12.10 Savaitė. 
 13.05 Beatos virtuvė. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 Zachor. Atsimink. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Kodas. 30. Pabė-

gimo kambarys 
politikams.

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

policija“.
 0.30 Stop juosta.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Klauskite  

daktaro.
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Zachor. Atsimink. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Kostiumuotieji“.
 4.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.05 „Tarnauti ir  

ginti“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Kvailiai šėlsta“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 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 Noriu likti Lietu-

voje.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.

 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Miestas“.
 0.55 „Mirtinas ginklas“.
 1.45 „Karo šunys“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Pasaulis pagal 

moteris.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 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 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Adrenalinas“.
 23.45 „Majų baikerių 

klubas“.
 0.50 „Einšteinas“.
 1.45 „Tironas“.
 2.40 „Naujakuriai“.
 3.05 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.00 „Majų baikerių 
klubas“.

 4.55 Ekstrasensų  
mūšis.

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

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Ekstrasensai  

tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Reali mistika“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Ekstrasensai  

tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Kondoras“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Snaiperis. Vaiduo-

klis“.
 23.05 „Jūrų pėstininkai“.
 0.55 „Legendų biuras“.
 1.55 „Sūnus paklydėlis“.
 2.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 3.25 „Visa menanti“.

Dzūkijos tel
 5.29 Programa.
 5.30 Šiandien  

kimba. 

 6.30 Kaimo  
akademija. 

 7.00 Laikykitės ten. 
 8.00 Pinigų karta. 
 8.30 Pagaliau savait-

galis. 
 9.00 Kaimo akademija. 
 9.30 Partizanų keliais. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Kaip gyveni? Ačiū, 

Vilniuje. 
 12.30 Kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.30 „Alytaus istorijos 

slenkščiai“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Laisvės keliu“. 
 20.00 Žinos. 
 20.20 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 Kaimo akademija. 
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Savaitė. 
 7.00 Šventės ir tradi-

cijos. Valstybinės 
šventės. 

 7.30 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 7.40 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

 7.55 „Leksė ir Lotė – 
šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 8.20 Gustavo enciklope-
dija. 

 8.45 2 Eilė: teatro 
žmonės. Dalia 
Žakytė ir Almantas 
Bučius. 

 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 Šokių konkursas 

„Mes – Pasaulis“. 
 15.35 Klausimėlis. 
 15.50 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.

 16.15 „Leksė ir Lotė – 
šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Giminės po 20 

metų“. 
 18.40 Daiktų istorijos. 
 19.35 Premjera. „Mūsų 

miesteliai. 
Suviekas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Opera po žvaigž-

dėmis. Edgaras 
Montvidas ir 
Lietuvos kamerinis 
orkestras festiva-
lyje „Midsummer 
Vilnius 2020“. 

 23.00 Veranda. 
 23.30 Euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Prie pasakų miesto. 
 2.20 2 Eilė: teatro 

žmonės. Dalia 
Žakytė ir Almantas 
Bučius. 

 2.45 Koncertas „Simfo-
ninė salvė“.

 4.30 Klausimėlis. 
 4.50 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 5.05 Pasaulio Lietuva. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
 13.30 „Detektyvė Rizoli“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Sekliai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 „Kaip pavogti 

nuotaką“.
 23.05 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 1.00 „Mano likimas“.
 2.35 „Elvis ir Niksonas“.
 3.55 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 9.30 „Virtuvė“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Univeras“.
 12.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 „Kikboksininkas“.
 23.00 „Vizijos“.
 0.40 „Svieto  

lygintojai“.

SekmaDieniS, rugpjūčio 30 d. Saulė teka 6.21, leidžiasi 20.17, dienos ilgumas 
13.56. Priešpilnis. Vardadieniai: Feliksas, Kintenis, Augūna, Adauktas, Gaudencija, Laimis, Joris, Vesta.

 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 Hanso Kristiano 

Anderseno 
pasakos. „Nauji ka-
raliaus drabužiai“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Mėlynoji 
planeta 2. Gelmės“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Serengetis. 
Masinės kraus-
tynės“.

 13.50 „Puaro. Žmog-
žudystė Rytų 
eksprese“.

 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 Premjera. „Mirti 

nėra lengva“.
 23.00 Premjera.  

„Eteris“.
 1.00 „Apgaulė“.
 3.05 Euromaxx. 
 3.35 Šoka Lietuva.
 3.45 Šventadienio 

mintys. 
 4.10 „Dilema“.

LNK
 6.40 „Stivenas Visata“.
 7.25 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“.

 7.50 „Ogis ir tarakonai“.
 8.10 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.00 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 9.25 „Tinginių miestelis“.
 9.50 „Bitės filmas“.
 11.35 „Ciucikas“.
 13.20 „Klik! Arba gyve-

nimas pagreitintai“.
 15.30 „Fantomas“.
 17.30 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „DGM. Didysis 

gerulis milžinas“.
 21.45 „Karo šunys“.
 0.00 „Neprašyti svečiai“.
 1.45 „Taip, mes juodi“.

TV3
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 7.30 „Supermergaitės“.
 8.00 „Galingasis 6“.
 8.30 Kitsy.
 9.00 Ūkio šefas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Žalioji byla.
 11.30 „Iš vabalų gyve-

nimo“. 
 13.20 „Undinė“.
 15.35 „Kaimiečiai Bever-

lyje“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Greitis 2: laivo 

užgrobimas“.
 22.00 „Kartą Venecijoje“.
 0.00 „Enderio žaidimas“.
 2.05 „Kietas riešutėlis. 

Kerštas su kaupu“.
 4.15 „Tai – mes“.
 5.05 „Naujakuriai“.

BTV
 6.30 Baltijos komandinis 

galiūnų čempio-
natas.

 7.30 „Juodasis sąrašas“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionatas. I 
etapas. 

 10.00 „Geriausi šuns 
draugai“.

 10.30 „Arabijoje su 
Levisonu Vudu“.

 11.40 „Pričiupom!“.
 12.10 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 13.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 14.00 „Pragaro virtuvė“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.05 „Ekstrasensai tiria“.
 18.20 „Pavojingi kai-

mynai“.
 19.30 „Jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Juodasis sąrašas“.
 21.30 PREMJERA. 

„Legendų biuras“.
 22.40 „Sūnus paklydėlis“.
 23.35 „Fargo“.
 1.45 „Įsibrovimas“.
 3.10 „Nenormalūs“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 „Paskutinė atos-

togų diena“. 
 7.10 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 Pagaliau savait-

galis. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Kryptys LT. 
 9.30 Kaip gyveni? Ačiū, 

Vilniuje. 
 9.45 Keliauk su repor-

teriu. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Partizanų keliais.
 11.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.

 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Kryptys LT. 
 19.00 Gyvenimas. 
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Dekonstrukcijos 

su Edmundu 
Jakilaičiu“. 

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

Pokalbiai. 
 0.00 Šiandien kimba. 
 1.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Kaimo akademija.
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Monique. „Virš 

vandens“ su 
orkestru.

 7.30 Krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Literatūros 

pėdsekys. Paulius 
Širvys. 

 11.00 Stop juosta. Far-
macijos pramonė 
tarpukariu.

 11.30 Nacionalinis turtas. 
Kompozitorė 
Onutė Narbutaitė.

 11.55 Nacionalinis 
turtas. Architektas 
Rolandas Palekas.

 12.20 „Žiniuonė“. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Šventadienio 

mintys. 
 13.25 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Ger-
trūdos (Marijonų) 
bažnyčia.

 13.30 Stilius. 
 14.30 Euromaxx. 
 15.00 Šventės ir tradi-

cijos. Valstybinės 
šventės. 

 15.30 „Erdvės menas. 
Prieš srovę. Radika-
lios gyvenimo būdo 
idėjos“.

 16.00 Šokių konkursas 
„Mes – Pasaulis“. 

 17.30 Veranda. 
 17.55 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Legendos. Arūnas 

Žebriūnas. 
 19.40 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Istorinės futbolo 

rungtynės. 2008 
m. pasaulio futbolo 
čempionato at-
rankos rungtynės. 
Lietuva–Austrija.

 22.40 Koncertas „Simfo-
ninė salvė“. 

 0.25 „Apie Joną“.
 1.35 „Mirti nėra lengva“.
 3.05 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.15 „Akloji“.
 7.50 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįs-
tami kraštai“.

 8.45 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Džeimo klasikiniai 

šeimos patiekalai“.
 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 „Elvis ir Niksonas“.
 22.45 „Ji man – ne pora“.
 0.50 „Fortitudas“.
 2.35 „Vidurnakčio 

saulė“.

TV6
 6.30 Žvejo nuotykiai.
 7.30 Jukono auksas.
 8.25 Žvejo nuotykiai.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 „Kietuoliai“.
 10.30 „Gepardai. Kraujo 

broliai“.
 11.35 „Turtuolis vargšas“.
 13.00 „Krokodilų valdos“.
 14.05 Išlikimas.
 15.05 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 19.00 Kaukės.
 20.00 „Naša Raša“.
 21.00 Žinios.
 22.30 „Ekstraordinarių 

džentelmenų lyga“.

„Pragaro virtuvė“, 14.00, BTV
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LRT TV
2020. 09. 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 9.15 „Alpių detektyvai“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „Tarnauti ir ginti“.
 11.40 Klausimėlis. 
 12.00 Kodas. 30. Pabė-

gimo kambarys 
politikams.

 13.05 (Ne)emigrantai. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Pasaulio puodai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Kodas. 30. Pabė-

gimo kambarys 
politikams.

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos policija“.
 0.30 Veranda. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Pasaulio puodai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Kostiumuotieji“.
 4.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Tarnauti ir ginti“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 Noriu likti Lietu-

voje.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 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 Noriu likti Lietu-

voje. 
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Džonas Vikas 2“.
 0.55 „Mirtinas  

ginklas“.
 1.45 „Džonas Vikas“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 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 Gero vakaro šou.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Kursas į katas-

trofą“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Kursas į katas-

trofą“.
 23.55 „Majų baikerių 

klubas“.
 1.05 „Einšteinas“.
 2.00 „Tironas“.
 2.55 „Naujakuriai“.
 3.20 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.50 „Majų baikerių 
klubas“.

 4.50 Ekstrasensų mūšis.

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

geriausia“.
 8.35 „Nepataisomi“.
 9.35 „Ekstrasensai tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Kondoras“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Nepataisomi“.
 16.00 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Kondoras“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Romeo turi mirti“.
 23.20 „Nakties klajūnai“.
 1.20 „Būk ekstremalas“.
 2.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena.
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 Kryptys LT. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

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

 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 Žinos. 
 20.20 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 „Pone prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 7.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 7.30 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 8.20 Gustavo enciklope-
dija. 

 8.45 2 Eilė: teatro 
žmonės. Grasiela 
Kriaučiūnaitė. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Menora. 

 12.40 Krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 13.10 Stambiu planu. Va-

lentinas Masalskis. 
 14.05 Daiktų istorijos. 
 15.00 „Aštuntasis dešim-

tmetis“.
 15.40 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Švč. 
Mergelės Marijos 
Apsilankymo pas 
Elžbietą (Pažaislio) 
bažnyčia.

 15.50 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 16.00 „Šervudo padauža 
Robinas Hudas“.

 16.15 „Leksė ir Lotė – 
šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Giminės po 20 

metų“. 

 18.40 Daiktų istorijos. 
 19.35 „Gerasis nacis“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Popierinė 

brigada“.
 22.30 „Suokalbis“.
 23.00 Šventės ir tradi-

cijos. Valstybinės 
šventės. 

 23.30 „Erdvės menas. 
Prieš srovę. Radika-
lios gyvenimo būdo 
idėjos“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
Renkasi geriausieji. 

 1.40 2 Eilė: teatro 
žmonės. Grasiela 
Kriaučiūnaitė. 

 2.10 Muzikinis pokalbių 
šou „Vakarėja“ su 
Martynu Starkumi.

 3.40 Kultūringai su 
Nomeda. 

 4.40 Tarp dalių (ne)
plojama. 

 5.05 Klauskite daktaro. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
 13.30 „Detektyvė Rizoli“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Sekliai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 „Policijos telefonas 

110. Demokratija 
miršta tamsoje“.

 22.55 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.50 „Mano  
likimas“.

 2.35 „Policijos telefonas 
110. Kas geriausia 
mano vaikui“.

 4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.30 „Ant ratų“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.05 FIBA 3x3 Pasaulio 

turas. II etapas.
 22.05 „Greičio įkaitai“.
 0.00 „Havajai 5.0“.
 1.55 „Salemas“.
 3.35 „Rouzvudas“.
 4.25 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
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LRT TV
2020. 09
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Alpių detektyvai“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „Tarnauti ir ginti“.
 11.40 Kas ir kodėl? 
 12.10 Kodas. 30. Pabė-

gimo kambarys 
politikams.

 13.05 Zachor. Atsimink. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.45 „Seselė Beti“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Klauskite  

daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Kodas. 30. Pabė-

gimo kambarys 
politikams.

 22.35 Dviračio žinios. 
 23.00 „Kostiumuotieji“.
 23.45 „Čikagos  

policija“.
 0.30 Stop juosta.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Klauskite  

daktaro.
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Kostiumuotieji“.
 4.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.05 „Tarnauti ir ginti“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 Noriu likti Lietu-

voje.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 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 Noriu likti Lietu-

voje.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.

 22.27 Orai.
 22.30 „Džonas Vikas“.
 0.35 „Mirtinas ginklas“.
 1.25 „Miestas“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Elena iš Avaloro“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Karštai su tv3.lt.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 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 Prieš srovę.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Vidurnakčio 

saulė“.
 23.55 „Majų baikerių 

klubas“.
 0.55 „Einšteinas“.
 1.50 „Tironas“.
 2.40 „Naujakuriai“.
 3.05 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.00 „Majų baikerių 
klubas“.

 4.50 Ekstrasensų mūšis.

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

geriausia“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Ekstrasensai tiria“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Kondoras“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Nepataisomi“.
 16.00 „Ekstrasensai tiria“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Kondoras“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Nakties klajūnai“.
 23.15 „Snaiperis. Vaiduo-

klis“.
 1.10 „Būk ekstremalas“.
 2.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Alfa taškas. 
 7.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 9.00 „Pone prezidente“.
 9.30 Pagaliau savait-

galis. 

 10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 11.00 „Reali mistika“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 „Pone prezidente“.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Paslaptys“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.30 „Dzūkiška pynė“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Laisvės keliu“. 
 20.00 Žinos. 
 20.20 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Paslaptys“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 „Pone prezidente“.
 4.45 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kelionės su „Isto-

rijos detektyvais“. 
 7.00 Čia – kinas. 
 7.30 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.40 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 7.55 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 8.20 Gustavo enciklope-
dija. 

 8.45 2 Eilė: teatro 
žmonės. Skaidrė 
Siparienė. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

 12.40 Atspindžiai. 
 13.05 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Daiktų istorijos. 
 14.55 „Mūsų miesteliai. 

Suviekas“.
 15.50 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 16.00 „Šervudo padauža 

Robinas Hudas“.
 16.15 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 „Dvynukės“.
 17.55 „Giminės po 20 

metų“. 
 18.40 Daiktų istorijos. 
 19.35 „Aštuntasis dešim-

tmetis“.

 20.20 Šoka Lietuva.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Apgavikai“.
 22.55 Klausimėlis.
 23.10 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Stasys Lozoraitis“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 1.35 2 Eilė: teatro 

žmonės. Skaidrė 
Siparienė. 

 2.05 Auksinis protas. 
Vasara. 

 3.20 Stambiu planu. Va-
lentinas Masalskis. 

 4.15 Krikščionio žodis. 
 4.30 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Švč. 
Mergelės Marijos 
Apsilankymo pas 
Elžbietą (Pažaislio) 
bažnyčia.

 4.40 „Laikinosios sos-
tinės fenomenas. 
Kauno laiptai ir 
keltuvai“.

 5.10 Legendos. Arūnas 
Žebriūnas. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „Dvi širdys“.
 10.10 „Akloji“.
 12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
 13.30 „Detektyvė Rizoli“.
 14.30 „Danė Lovinski“.
 15.30 „Sekliai“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 19.00 „Danė Lovinski“.
 20.00 „Sekliai“.
 21.00 „Policijos telefonas 

110. Kas geriausia 
mano vaikui“.

 22.55 „Aukštakulnių 
kerštas“.

 0.50 „Mano likimas“.
 2.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 9.30 „Ant ratų“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.30 „Makgaiveris“.
 13.30 „Gelbėtojai“.
 14.30 „Saša ir Tania“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 18.00 „Ant ratų“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Gelbėtojai“.
 21.00 „Kautynės Mani-

loje“.
 22.55 „Trys muškieti-

ninkai“.
 1.05 „Salemas“.
 2.50 „Rouzvudas“.
 3.40 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
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G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129, 

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

10 ha dirbamos žemės  •Mikyčių k. (vienas plotas), 2,5 
ha dirbamos žemės Lazdijuose 
(prie VĮ „Regitra“).  
Tel. 8 672 22713.

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  •keičiu 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. 

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.

avinas (03.21–04.20)
Jūsų karjeroje, ko gero, laukia nelengvas mo-
mentas, bet esate jam gerai pasiruošę. Savaitės 
pradžioje akistatoje su vadovybe bus sunkoka 
tiksliai apibūdinti, kaip jaučiatės, ko trokštate, 
ko jums iš tiesų reikia. Apims jausmas, kad kuo 
labiau stengiatės, tuo nepalankiau klostosi aplin-
kybės. Siekdami išvengti komplikuotos situacijos, 
ženkite žingsnį atgal ir kol kas susitelkite į tas 
užduotis, kurios jums paklūsta. Savaitgalį palanku 
praleisti ramiai, apsuptiems artimųjų. Turėsite la-
bai aiškių emocinių poreikių, apie kuriuos būtinai 
pasikalbėkite su jums svarbiais žmonėmis.

jautis (04.21–05.21)
Kasdienės rutinos valdymo skydelyje norėsis pa-
spausti mygtuką „pauzė“ ir imtis kitokios veiklos, 
kartu įtraukiant jums brangius žmones. Drąsiai 
ženkite iš komforto zonos, bandykite tai, ko dar 
nebandėte, pasistenkite išmokti ar patirti ką nors 
naujo. Tai atrodys tarsi svajonės išsipildymas, 
tačiau pernelyg neįsijauskite, nes jūsų laukiantys 
atidėti darbai niekur nedingsta – jie kaupiasi. Sa-
vaitgalį palanku imtis kūrybinio sumanymo, kuris 
seksis geriau, jei į pagalbą pasitelkite draugus ar 
darbo kolegas.

Dvyniai (05.22–06.21)
Ramybės neduos svajonės apie tai, ko norėtumėte 
iš savo profesinės karjeros. Galbūt jus aplankan-
čios vizijos šiuo metu neatrodo labai realistiškos, 
tačiau jūsų intuicija neleis apsirikti renkantis naują 
kelią. Jei dirbate kūrybinį darbą, savo mintis pa-
naudokite kaip „kurą“ naujiems darbams kurti. 
Savaitgalį ypač palanku daug bendrauti su jums 
brangiais žmonėmis – kalbėkitės su jais apie viską, 
kas jums šiuo metu svarbu. 

vėžys (06.22–07.22)
Norėsis stabdyti kasdienę veiklą ir kuo daugiau 
laiko praleisti su mylimu žmogumi ar gyvenimo 
partneriu, tačiau prieš tai būtina atlikti visus dar-
bus. Tuomet kartu praleistas laikas suteiks kur kas 
daugiau džiaugsmo: galėsite iš tiesų atsipalaiduoti 
ir nebereikės žvalgytis į laikrodį ar per petį. Sa-
vaitei baigiantis, galite tikėtis intelektualinių ar 
vertybinių nesusipratimų bendraudami su draugais 
ar kolegomis. Prisiminkite, kad svarbiausia šiuo 
atveju ne jūsų požiūrių skirtumai, o užduotis, kurią 
reikia įveikti – būtent į ją ir susitelkite.

liūtas (07.23–08.23)
Šią savaitę būtina išpildyti nors dalį jūsų galvoje 
besisukančių troškimų. Skirkite laiko pasirūpinti 
savimi – darykite kvėpavimo pratimus, sportuo-
kite, skaitykite, medituokite – taip sukursite sau 
palankią aplinką ir paleisite savo mintis į laisvę 
tada, kai jums tai bus patogiausia. Savaitei bai-
giantis, sieksite geresnio darbo produktyvumo, 
tikriausiai daug kalbėsitės apie kasdienes užduotis 
su vadovybe ar kolegomis. Tai suteiks pageidau-
jamą balansą ir stabilumą darbe.

mergelė (08.24–09.23)
Žodžiais išreikšdami jausmus neapsiriksite – pla-
netos jums palankios, todėl būsite ypač iškalbūs 
ir išradingi, o jūsų žodžiai padarys tikrus stebu-
klus. Jauskitės tarsi įkvėpimo apimti menininkai 
– galbūt nežinosite, koks tiksliai bus jūsų kitas 
žingsnis, bet visiškai pasikliausite nuojauta ir 
būsite tikri, kad tai, ką padarysite, bus teisinga. 
Tačiau savaitei artėjant į pabaigą, prasidės ne itin 
palankus laikotarpis tarpusavio komunikacijai, tad 
nustokite improvizuoti. Prieš ką nors pareikšdami, 
šį kartą pagalvokite, ar būsite teisingai suprasti.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Savaitės pradžioje jus draskys vidinis konfliktas: 
norėsite imtis esminio karjeros posūkio ir tuo 
pačiu metu pailsėti, atsipalaiduoti ir praleisti dau-
giau laiko su mylimais žmonėmis. Geriausia būtų 
planuoti į priekį ir užtikrinti, kad neapsižiosite 
daugiau, nei galite sukramtyti. Kiek vėliau šią 
savaitę gali apimti melancholija ar net apatija, 

kuri trukdys priimti teisingus sprendimus darbe. 
Nuojauta šį kartą jus klaidins, todėl surinkite 
visą reikiamą informaciją ir tik tada priimkite 
sprendimus.

Skorpionas (10.24–11.22)
Atsisakyti džiaugsmo, žaidimų, kūrybiškumo 
dėl monotoniškos kasdienės rutinos? Na jau ne. 
Norėsis leistis į kelią arba padaryti kažką sponta-
niško ir netikėto. Puiku, bet prieš tai sudėliosite 
visus taškus ant „i“ ir galėsite mėgautis be streso. 
Artėjant savaitgaliui, palanku sujungti kolegų ir 
draugų pajėgas ir imtis naujo ilgalaikio projekto.  
Kiekvieno indėlis yra labai svarbus – tai prideda 
rezultatui unikalumo.

šaulys (11.23–12.21)
Būkite kūrybiški, išlaisvinkite vaizduotę, galvo-
kite apie savo mylimą žmogų. Dabar palankus 
metas siekti seniai puoselėtų svajonių, pavyz-
džiui, paskirti pasimatymą savo namuose, kartu 
skanauti savo pačių ruoštus patiekalus. Antroji 
savaitės pusė palanki galvoti apie pinigus, ieš-
koti būdų, kaip pagerinti tam tikrus profesinius 
įgūdžius, kad galėtumėte uždirbti daugiau. Tegu 
jūsų siekiai tampa aiškūs tiek jūsų kolegoms, 
tiek vadovybei.

ožiaragis (12.22–01.20)
Bus sunku susikaupti darbe, trokšite praleisti 
daugiau asmeninio laiko su draugu ar mylimu 
žmogumi. Mėgaukitės spontaniškumu ir meilės 
džiaugsmais, bet prieš tai atlikite bent svarbiau-
sius darbus – taip išvengsite nereikalingo galvos 
skausmo. Savaitei įpusėjus, prasidės palankus 
laikotarpis siekti išsilavinimo, įgyti naujų žinių 
ir įgūdžių. Čia vienodai gerai pasitarnaus tiek 
nuotoliniai kursai, tiek tinkama literatūra. 

vandenis (01.21–02.19)
Atėjo metas šiek tiek atsipalaiduoti ir sujaukti 
savo rutiną. Tai puiki galimybė išlaisvinti vaiz-
duotę ir eksperimentuoti. Susiplanuokite darbus 
taip, kad turėtumėte laiko susitikti su įkvėpimo 
mūzomis. Būsite atsipalaidavę, tačiau norėsis 
palaikyti gilius, sielą kutenančius pokalbius. Gali 
būti, kad netyčia „užkabinsite“ senas žaizdas ir tai 
sukels daug įvairių jausmų, tačiau juos išlaisvinę 
pajusite didelį palengvėjimą. 

Žuvys (02.20–03.20)
Savaitės pradžioje seksis harmoningai bendrauti 
su antrąja puse arba simpatijų objektu. Nesiprie-
šinkite savo svajonėms, leiskite joms tapti rea-
lybe ir realybė jums už tai padėkos. Kita vertus, 
savaitės pabaigoje taps nelengva atskirti faktus 
nuo jausmų bendraujant su kolegomis ar gerais 
draugais. Paprastas pokalbis gali virsti konflik-
tu, paveiksiančiu jūsų santykius, todėl verčiau 
neskelbkite toli siekiančių išvadų, kol nenusėdo 
dulkės ir nepaaiškėjo jums nežinomi faktai.

SavaitėS horoSkopaS
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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
PERKA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę. Tel. 8 688 80688.  •
Žemės ūkio paskirties  •žemę. Tel.: 8 615 94920,  

8 614 56206.

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

Superkame visų markių  •automobilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“ ir kt. Pasiimame 
patys, sutvarkome reikiamus do-
kumentus, atsiskaitome iš karto. 
Dirbame savaitgaliais ir šventinė-
mis 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. 

Įvairių markių automobi- •lius. Gali būti nevažiuojantys. 
Atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 690 25066.

Brangiausiai – naudotus,  •nevažiuojančius, po eismo 
įvykio ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobu-
sus. Pasiima patys. Atsiskaito 
iš karto. Tel. 8 630 64004. 

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Žieminius kviečius „Etana“  •(ketvirto atsėlio), kaina 7 Eur 
už 50 kg. Avižas, kaina 6 Eur 
už 50 kg.  
Tel. 8 619 66433.

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

Žieminius česnakus (išdžio- •vinti), kaina 3–4 Eur už kg. 
Lazdijų r., Šeštokai, Sodų g.  
40.  
Tel. 8 670 73553. 

KITI

Sportinį vežimėlį, kaina 12  •Eur. Įvairius stiklainius. Paau-
glių ir suaugusių žmonių rūbus, 
kaina 0,30 Eur už 100 l talpos 
maišą.  
Tel. 8 675 30994.

Televizorius „Philips“ (ki- •neskopiniai; 37 cm įstrižainė, 
kaina 12 Eur, 51 cm įstrižainė, 
kaina 15 Eur).  
Tel. 8 686 43600.

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

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

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

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Honda Civic“ (1998 m., 2 l,  •dyzelinas) arba keičiu į lengvo-
jo automobilio priekabą arba 
medieną. Tel. 8 672 22713.

„Audi A6“ (dyzelinas, 1997  •m. pab., variklis 1,9 l, 81 kW, 
sedanas, tamsiai žalia, TA iki 
2021 m. spalio mėn.), kaina 
1 100 Eur. Tel. 8 614 01382.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Naudotą kultivatorių ir  •purkštuvą.  
Tel. 8 613 91891.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

PArduodAme 
NAšLAiTes

 Užsakymus priimame 
nuotoliniu būdu.

Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

Visų markių naudotus auto- •mobilius, kemperius ir prieka-
bas. Tel. 8 650 68362. 

Brangiai – benzininius bei  •su dujų įranga visų markių 
automobilius su defektais bei 
tvarkingus. Tel. 8 674 48971. 

GYVULIAI

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

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

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

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

KITI

Lengvojo automobilio doku- •mentus.  
Tel. 8 672 22713.

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

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

IEŠKO DARBO
Ieško darbo namuose, siū- •lyti įvairius variantus.  

Tel. 8 655 78725.

SIŪLO DARBĄ
Reikalingas darbštus,  •tvarkingas, galintis vairuoti 

traktorių ir dirbti su žemės 
ūkio technika žmogus dirbti 
pieno ūkyje.  
Tel. 8 615 75699.

PAŽINTYS
45 metų vyras ieško drau- •gės. Tel. 8 668 20322.

PASLAUGOS
Prižiūriu sodybas.   •Tel. 8 655 78725.

Brangiai perkame 
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arboribus“

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Visų tipų stogų, fasadų, 
patalpų PLOVIMAS, 

ATNAUJINIMAS, DAŽYMAS. 
Konsultuojame. 

Suteikiame garantiją. 

Tel. 8 631 91211.

Parduoda spalius 
apšiltinimui. 

Supakuoti. Pristato.
Tel. 8 605 92 337

Atvežame geriamojo  •vandens iš artezinio šulinio, 
užpildome šulinius, kubilus, 
baseinus.  
Tel. 8 623 93738.

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. 

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

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, laiptus, 
28 metai gamybos patirties.  
Tel. 8 682 62195.

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

Spaudžiame ir pasterizuo- •jame sultis. Dirbame kasdien 
be išeiginių nuo 9.00 iki 19.00 
val. Adresas: Kalnų g. 4, Laz-
dijai.  
Tel. +370 614 02546.

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 
sutvarkyčiau.  
Tel. 8 680 77728. 

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

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

Kviečiame apsilanKyti

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynelis@dzukuzinios.lt
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdiju knygynelis

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

,
.


