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Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

PASTATOMI 
VENTILIATORIAI
VENETO

-35
%

LIETAUS NUVEDIMO 
SISTEMOS 
STRUGA

-30
%

ŠAŠLYKINĖS, 
KEPSNINĖS, GRILIAI 
IR JŲ PRIEDAI  

-30
%

Perkant 5 m2 
plytelių – klĳ ai 
SAKRET FFK

tik1ct*

Akcija galioja: 2021.07.01-2021.07.31

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

www.lankava.lt

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

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

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

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

Lazdijų rajone įkurdinti neteisėti migrantai kelia 
nemažai problemų ir nerimo vietos gyventojams

P
rieš dvi savaites 
prasidėjęs nele-
galių migrantų 
antplūdis iš Bal-
tarusijos į Lietuvą 
kelia nemažų pro-

blemų pasienio rajonų savivaldy-
bėms. Lazdijų rajonas buvo vie-
nas iš pirmųjų, pajutęs migrantų 
keliamas problemas. Savivaldybė 
pradžioje juos apgyvendino Kap-
čiamiesčio mokykloje, o vėliau 
jie buvo perkelti į globos centro 
„Židinys“ patalpas. Rajono merė 
yra viešai pareiškusi, jog centrinė 
šalies valdžia buvo nepasirengusi 
migrantų antplūdžiui, todėl dau-
gelį problemų teko spręsti pa-
čioms savivaldybėms. 

Savivaldybė gavo nurodymą iš 
centrinės valdžios ieškoti dar kitų 
vietų, kur galima būtų apgyven-
dinti migrantus. Sužinojusios, jog 
migrantai gali būti apgyvendinti 
kai kuriose rajono mokyklose ir 
kitose laisvose patalpose, vietos 
bendruomenės ėmė nerimauti dėl 
savo narių saugumo. Rajono merė 
yra viešai pareiškusi, jog centrinė 
šalies valdžia buvo nepasirengusi 
migrantų antplūdžiui, todėl dau-
gelį problemų teko spręsti pa-
čioms savivaldybėms. 

          Kad svarbūs sumanymai būtų sėkmingi,
        Kad visad pavyktų pradėti darbai,

           Kad brangūs jums žmonės būtų laimingi,
Draugams atviri būtų jūsų namai.

     Jėgų kad nestigtų, širdies kad neslėgtų,
Kad visad ir viskas jums būtų gerai!

Vytautą Gudeliauską 75-ojo jubiliejaus proga  
dukra su šeima.

Antradienį po 15 val. buvo pastebėta, kad iš nelegalių migrantų laikinosios apgyvendinimo vietos Lazdijų r., Kapčiamiestyje, savavališkai pasišalino 6 
asmenys (tamsaus gymio vyrai — irakiečiai).



2 Dzūkų žinios Nr. 28 / 2021 07 15 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

viešo aukciono būdu parduoda gyvenamąjį namą (unika-
lus Nr. 5995-1001-7024, bendras plotas 76,14 kv. m), poilsio 
namą (unikalus Nr. 5995-1001-7013, bendras plotas 828,66 
kv. m), siurblinę (unikalus Nr. 5995-1001-7079, užstatytas 
plotas 11,69 kv. m), sandėlį (unikalus Nr. 5995-1001-7035, 
užstatytas plotas 51,10 kv. m), katilinę (unikalus Nr. 5995-
1001-7046, užstatytas plotas 103,00 kv. m), garažą (unikalus 
Nr. 5995-1001-7057, užstatytas plotas 300,63 kv. m), degali-
nę (unikalus Nr. 5995-1001-7088, užstatytas plotas 12,03 kv. 
m), sandėlį (unikalus Nr. 5995-1001-7090, užstatytas plotas 
15,54 kv. m), ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5995-1001-7102, 
užstatytas plotas 6,54 kv. m), ūkinį pastatą (unikalus Nr. 
5995-1001-7113, užstatytas plotas 6,08 kv. m), ūkinį pastatą 
(unikalus Nr. 5995-1001-7124, užstatytas plotas 24,97 kv. m), 
kiemo statinius (kiemo aikštelę, vandens bokštą, rezervuarus 
– 4 vnt.) (unikalus Nr. 5995-1001-7146) ir objektui priskir-
tą 4,1499 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-2067-4044), 
esančius Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Filicijanavo k. 2.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės 
sklypo pardavimo kaina – 34286,00 Eur, iš kurių pradinė ne-
kilnojamojo turto pardavimo kaina – 20971,00 Eur, žemės 
sklypo pradinė pardavimo kaina – 12474,00 Eur. Aukciono 
dalyvio registravimo mokestis – 5,00 Eur, dalyvio garantinis 
įnašas – 3429,00 Eur (10 proc.).

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemo-
nėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.

Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą rasite in-
terneto tinklalapiuose: www.evarzytines.lt ir www.lazdijai.lt 
skiltyje „Naudinga informacija“ („Elektroniniai aukcionai“).

LazDijų rajono savivaLDybės aDministracija
(Kodas 188714992, VilNiaus g. 1, lT-67106 lazdijai)

Konservatorius palikusi seniūnė 
teigė neplanuojanti naujų politinių ėjimų 
Prasidėjus valdančiųjų 
krizei Lazdijų rajono savi-
valdybės taryboje, kai vi-
cemero pareigų neteko ra-
jono konservatorių vadas, 
o visa frakcija pasitraukė į 
opoziciją, prasidėjo by-
rėjimas ir pačios partijos 
Lazdijų skyriaus gretose. 

Neseniai partiją paliko konserva-
torių rinkimų sąraše dalyvavusi ir 
tarybos mandatą laimėjusi Lazdijų 
miesto seniūnė Vaida Gazdziaus-
kienė. Tiesa, pagal galiojančius 
įstatymus, ji turėjo rinktis arba 
likti seniūne, arba tapti tarybos 
nare. Moteris nusprendė atiduoti 
savo mandatą kitai partijos ko-
legei, likusiai už patekusiųjų į 
tarybą sąrašo borto. 

Daugeliui lazdijiečių kilo klau-
simas: kodėl tokia daug partijai 
dirbusi ir jai atsidavusi politikė 
nusprendė išstoti iš partijos. Vie-
tos politikų kuluaruose kalbama, 
jog V. Gazdziauskienė ketina 
pereiti pas valdančiuosius vals-
tiečius, kad išsaugotų seniūnės 
postą. Minimos ir kitos tokio 
sprendimo versijos. 

„Dzūkų žinios“ nusprendė ne-

burti iš kavos tirščių ir apie tokio 
sprendimo priežastis paklausti pa-
čios ponios Vaidos. 

– Jūs išėjote iš Tėvynės są-
jungos–Lietuvos krikščionių 
demokratų gretų. Kas lėmė tokį 
sprendimą? 

– Nieko čia bloga nebuvo, tik 
tiesiai šviesiai pasakysiu, kad 
mūsų tikslai ir požiūriai nesutapo. 
Ne visi žmonės vienodi. 

– Bet Jūs aktyviai ir sąžinin-
gai dalyvavote savivaldos rinki-
muose, konservatoriams atnešėte 
daug balsų. 

– Aš visada ir visur dalyvauju 
tik sąžiningai. 

– O paskui savo laimėtą man-
datą atidavėte kitai politikei. 

– Manau, kad didžiausias ne-
susipratimas mūsų įstatymuose 
yra tas, kad seniūnas negali būti 
tarybos narys. Ir kai tavo koman-
da patenka į poziciją, tu atiduodi 
tą mandatą. Aš noriu, kad būtų 
išgirsti tie žmonės, kurių poziciją 
seniūnas žino. Būdamas tarybo-
je, seniūnas tikrai galėtų išspręsti 
daug svarbių klausimų. Buvau 

viešai sakiusi, jog, laimėjimo 
atveju, kreipsiuosi į tarybą, kad 
būtų išgirstami žmonių prašymai. 
Aš tikrai nemanipuliuoju situa-
cija. 

– Ar Jūsų politinės vertybės 
stabilios? 

– Aš buvau Naujosios Sąjungos 
narė, bet ši partija išnyko, tada 
daugiausiai laiko laikausi konser-
vatoriškų pažiūrų ir vertybių. 

– Esate aktyvi moteris, ar dai-
rotės politinės veiklos kitur? 

– Dabar tai tikrai nesidairau, 
bet niekada negali sakyti niekada. 
Dabar tikrai niekas, niekur. Tik 
darbas ir nuoširdus santykis su 
žmonėmis. 

– Kalbama, kad eisite pas 
„valstiečius“? 

– (Juokiasi) Nei eisiu, nei kvie-
tė. Mes tik dirbame komandiškai. 
Nėra jokių planų. 

– Jums patinka tas darbas, 
kurį dirbate? 

– Labai. 

– Tai Jūs politikoje dalyvauja-

te ne dėl to, kad išsaugotumėte 
darbo vietą? 

– Tikrai ne. 

– Jūsų dukra irgi pasitraukė 
iš konservatorių komandos, kur 
dirbo vieno Seimo nario padė-

jėja.
– Apie vaikus nešneku, bet ga-

liu pasakyti, kad mūsų išėjimai 
nebuvo tarpusavyje kaip nors 
susiję.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Vaida Gazdziauskienė paliko konservatorių partiją.

Ir Dzūkijoje, ir Suvalkijoje jau prasidėjo žieminių miežių pjūtis 

Dineta Babarskienė
Laukuose jau galima 
išvysti grūdus kuliančius 
kombainus – prasidėjo 
žieminių miežių pjūtis. Jau 
praeitos savaitės pabaigoje 
kai kurie ūkininkai pra-
dėjo kulti subrendusius 
žieminius miežius. Orai 
tam itin palankūs.

PagrinDinės javaPjūtės, 
sako, Dar nePraDėjo — 
tik Pažiūrėjo, kaiP Dirba 
kombainai
Viena stambiausių Dzūkijos 
ūkininkių Alma Rutkauskienė, 
gyvenanti Babrų kaime, Lazdijų 
rajone, sako, kad pagrindinės ja-
vapjūtės dar nepradėjo, nors žie-
minius miežius kulti jau baigia.

„Žieminius miežius šiandien 
jau užbaigsime kulti“, – patiki-
na ji. Anot moters, tai tik startas. 
„Tik pažiūrėjome, kaip dirba 
kombainai“, – sako ūkininkė.

„57 hektarus žieminių miežių 
sėję buvome. Pradėjome kulti šeš-
tadienį“, – kalba ūkininkė.

Paklausta, ar geras šiemetinis 
žieminių miežių derlius, sako: 

„Šiaip sau“. „Žieminiai miežiai 
nepateisino lūkesčių“, – neslepia 
ūkininkė.

„Sunku kol kas prognozuoti, 
koks visas derlius šiemet bus. Kol 
kas rapsai atrodo labai gerai, bet 
kol nepradėjome kūlimo, negaliu 
pasakyti, koks derlius bus“, – ti-
kina ūkininkė.

Sako, kad rapsus, kviečius pla-
nuoja kulti apie liepos 25 dieną.

žieminiai miežiai buvo sėti 
gyvuLiams. tik, kaD jų 
nebeLiko: neaPsimoka
Ūkininkas Lukas Tamošaitis iš 
Marijampolės savivaldybės, Va-
lavičių kaimo, javapjūtę pradėjo 
šeštadienį – kombainą išvairavo 
kulti žieminių miežių. Sako, kad 
tokiu laiku pradėta javapjūtė – ne 
naujiena.

„Pernai birželio 29 dieną pra-
dėjome kulti žieminius miežius. 
Visada žieminius miežius anksti 
kuliame“, – paaiškina jis. Pastebi, 
kad žieminiai miežiai kurį laiką 
nebuvo itin populiarūs, bet dabar 
„sugrįžta“: jų sėja vis daugiau 
ūkininkų. Patikina, kad žieminius 
miežius jau kulia Marijampolės 

paprastai javapjūtę pradeda po 
liepos 20 dienos.

„Savo ūkiuose javapjūtę pra-
dedame po liepos 20 dienos pa-
prastai. Vienais metais pradėjome 
liepos 18, bet paprastai 22, 24, 
25 – šiomis dienomis pradedame 
kulti”, – pasakoja ji. 

Kol kas dar nei jos ūkyje, nei 
tėčio Juozo Zelenausko ūkyje 

javapjūtė nepradėta. „Auginame 
rugius, avižas, kviečius, kvie-
trugius. Mūsų krašte mažai kas 
žieminius miežius augina. Į savo 
laukus buvome nuvažiavę – dar 
žali, drėgni. Mes javapjūtę visą 
laiką pradedame nuo rugių. Tad 
dar ne laikas, dar nekuliame”, – 
sako Raminta.•
agroeta.lt

Asociatyvi nuotr.

krašto ūkininkai.
„Iš hektaro 7 tonas kūliau“, – 

sako jis. Priduria, kad galėjo būti 
ir geriau. Nei audros, nei liūtys, 
tikina, nebuvo jų kraštan įsisu-
kusios. „Kol kas dar aplenkė“, 
– patikina Lukas.

„Žieminiai miežiai nukulti jau, 
lauksime rapsų kūlimo“, – sako 
ūkininkas. Juos kulti žada apie 
liepos 26 dieną. Pernai, tikina, 
rapsai geriau atrodė nei šiemet. 
„Bus matyti“, – tarsteli jis. Rapsų 
Luko ūkyje – 50 hektarų.

Pasakoja, kad žieminių mie-
žių sėję buvo gyvuliams. „Tačiau 
gyvulių jau neliko. Jau neauginu 
avių, tėtis – karvių“, – paaiškina 
jis.

Sako, kad dirbti tik tam, kad 
dirbtum, nėra prasmės. „Neapsi-
moka, tai kam laikyti, kam vargti? 
Viskas juk brangsta, o pienas – 
ne“, – kalba ūkininkas. Anot jo, 
kaime žmonės dar laiko po kelias 
karves, jas iš pensijos išlaiko, mat 
už pieną mažai gauna. „Mes apsi-
sprendėme – gyvulių nelaikysime, 
užsiimsime vien augalininkyste“, 
– patikina Lukas.

Šiemet kainos javų, ypač kvie-
čių, ne tokios, kokios turėtų būti 
pagal savikainą, rapsų, sako, lyg 
nieko. „Kai pradėsime vežti, pra-
dės kristi“, – svarsto ūkininkas.

Ar gero derliaus šiemet tikitės? 
„Rekordo nebus“, – mano jis.

javaPjūtę PaPrastai 
PraDeDa nuo rugių, taD be 
LiePos 20 Dienos į Laukus 
nežaDa važiuoti
Raminta Karauskienė iš Semoškų 
kaimo, Kapčiamiesčio seniūni-
jos, Lazdijų rajone sako, kad jie 
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Mūsų istorija
Capsule.lt atsirado ne tuščiame lauke – tai įmonės UAB „Dzūkų ži-

nios“, kuri keletą dešimtmečių dirba žiniasklaidos ir leidybos srityje, 
naujas projektas. Alytaus regiono gyventojus informuojame leisdami 
du laikraščius „Dzūkų žinios“, www.dzukuzinios.lt ir „Dainavos žodis“, 
www.dainavoszodis.lt. 

Daug dėmesio skiriame švietimui, kultūrai, tautiniam paveldui.
Esame ne tik leidėjai, sukaupėme ir didelę kanceliarinių prekių preky-

bos patirtį. Lazdijuose nuo 2000 metų veikia mūsų įkurtas „Knygynėlis“, 
darbui ir mokslams skirtų prekių parduotuvė.

Mūsų misija – kartu su jumis siekti vis geresnių rezultatų. Padėsime 
jums mokytis ir kurti verslus, atsiliepdami į jūsų lūkesčius.

Spauskite www.capsule.lt, įvertinkite: 20 000 biuro, buities prekių asor-
timentas, 170 prekės ženklų. Mes tikime, kad Capsule.lt ras vietos jūsų 
širdyse, mes pasiruošę tinkamai atstovauti Lazdijams Lietuvos rinkoje. 
Labai tikimės jūsų, lazdijiečių, dzūkų, palaikymo. Nuoširdžiai jūsų visa 
UAB „Dzūkų žinios“ komanda. 

Kaip sakė senovės romėnai: semper ad meliora – visada geresnių da-
lykų link.

Levandų festivalis: 
kantriai laukta, kol iš 
distiliavimo aparato 
ėmė kapsėti lašai 

Dineta Babarskienė
Šeštadienį Lazdijų rajo-
ne, Kurdimakščių kaime, 
veiksmo buvo kaip per 
didžiausią darbymetį. Ko 
gero, ir dar daugiau. Čia 
surengtas jau penktasis Le-
vandų festivalis. Ekologinio 
ūkio savininkė Loreta Za-
jankauskienė kvietė visus 
norinčius kone akimirksniu 
atsidurti Provanse. Kas at-
vyko – nenusivylė, vaizdas 
pranoko visus lūkesčius.

Dzūkijos žemės nederlingos ir 
daug kas čia neauga. Tačiau vis 
tik dirvožemis kone tobulai tinka 
levandoms. O oro sąlygos – pa-
lankios?  

Levandų lauko šeimininkė 
neslepia, jog šiemet levandos 
kaip niekad nukentėjo. Panašu, 
kad joms visai nepatiko šiųme-
tinė žiema: buvo ir iššalusių 
krūmelių, buvo ir iššutusių po 
sniegu, tad darbo buvę apstu: kie-
kvieną krūmelį reikėjo atidžiai  

Levandų festivalis.
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Audronė Pileckienė: „Mano misija čia, su jaunais žmonėmis“ 

jaunimo metų aPDovanojimų 2021 
rezuLtatai

Nugalėtojai buvo renkami remiantis balsavimo anketų atsakymais 
bei Lazdijų r. jaunimo reikalų tarybos sprendimais

Metų visuomenininkas
Aurimas Dzemyda – 411 balsų
Martyna Tamulionytė – 403 balsai
Martynas Mikelionis – 315 balsų

Metų renginys
Jaunimo reikalų taryba, savivaldybės administracija ir sava-
noriai „Jaunimo metų apdovanojimai 2020“ – 491 balsas
LKC meninės raiškos studijos „Macinga“ spektaklis „Ida iš šešėlių 
sodo“ – 336 balsai
LKC „VasarOninės“ – 302 balsai

Metų jaunasis verslininkas
Greta Cimakauskaitė-Labalaukienė – 472 balsai
Kipras Balionis – 347 balsai
Lukas Orliukas – 308 balsai

Metų kūrybiška siela
Karolina Kardokaitė – 461 balsas
Benas Jezerskas – 357 balsai
Sandra Jančiukaitė – 311 balsų

Metų sportiniai pasiekimai
Nojus Jarmala – 678 balsai
Rokas Burba – 249 balsai
Rokas Tamašauskas – 202 balsai

Metų šeima
Mačionių šeima – 600 balsų
Sorokų šeima – 279 balsai
Sabaliauskų šeima – 250 balsų

Metų herojus
Audronė Pileckienė – 504 balsai
Guoda Radžiūnaitė – 346 balsai
Romualdas Klimas – 279 balsai

Už Lazdijų r. vardo garsinimą
Nojus Jarmala – 556 balsai
Aidas Mačionis – 316 balsų
Deimantė Savukynaitė – 257 balsai

Praėjusį savaitgalį Lazdijų 
miesto parke vykusioje 
šventėje buvo pagerbtas ne 
tik įvairiose srityse puikių 
rezultatų pasiekęs rajono 
jaunimas, bet ir vyresni 
žmonės, dirbantys su jau-
nimu. Tarp aštuonių apdo-
vanojimų nominacijų viena 
atiteko istorijos ir pilietiš-
kumo mokytojai, savanorei 
Audronei Pileckienei. Pati 
nominacijos „Metų hero-
jus“ nugalėtoja negalėjo 
atvykti atsiimti garbingo 
apdovanojimo, tačiau išra-
dingas jaunimas sugebėjo 
apdovanojimą nuvežti šiuo 
metu stovykloje Šventojoje 
su Lazdijų vaikais dirban-
čiai poniai Audronei. 

„Dzūkų žinios“ nusprendė pa-
sidomėti, už kokius nuopelnus 
Audronei buvo paskirtas šis ap-
dovanojimas, kaip jai sekasi dirbti 
su jaunimu, kokias mato jaunų 
žmonių perspektyvas Lazdijų 
krašte. 

– Gerbiamoji Audrone, kaip 
Jums atrodo, už ką buvo Jums 
paskirtas šis apdovanojimas? 

– Čia jaunimas išrinko, tai gal 
jų ir reiktų klausti, mano hero-
jukų. Gal už tai, kad daug metų 
dirbu su jaunimu, per pamokas 
ieškau įdomesnių formų, pati 
daug mokausi. Dėstau pilietiš-
kumą, rengiu jaunimo susitiki-
mus su įdomiais žmonėmis. Pi-
lietiškumo pamokose dalyvavo 
savivaldybės vadovai, pati merė 
Ausma Miškinienė, jos patarėja 
Sonata Dumbliauskienė, viešo-
joje erdvėje gerai žinoma Luka 
Sinevičienė. Mano tikslas – jau-
niems žmonėms sakyti, kad nuo 
paties žmogaus priklauso tai, kokį 
gyvenimo kelią jie gali pasirinkti. 
Kai baigėsi pandemija ir Lazdijų 
turizmo centras pakvietė eiti Šv. 
Jokūbo keliu, tai tose klasėse, 
kuriose dėstau, pakviečiau savo 
mokinius į šį žygį. Džiaugiuosi, 

– Apdovanojimo įteikimas 
buvo neįprastas?

– Tos mergaitės, kurios atve-
žė apdovanojimą į Šventąją ir jį 
ten įteikė, yra mano stovyklos 
vadovės, mano mokinės, jos per-
spėjo, kad jos yra šių apdovano-
jimų organizatorės, todėl prašėsi 
išvažiuoti į Lazdijus. Mergaitės 
buvo išvažiavusios į apdovanoji-
mų ceremoniją ir po paros sugrįžo 
atgal į Šventąją su man skirtu ap-
dovanojimu. Jos pačios sugalvojo 
apsirengti dizaineriais ir įteikė 
apdovanojimą visų stovyklautojų 
akivaizdoje. Jau antri metai nega-
liu dalyvauti apdovanojimuose, 
nes dirbu su jaunimu stovykloje. 
Gal tokia yra mano misija – būti 
čia. Stovykloje dirbantis Auri-
mas Dzemyda irgi gavo „Metų 
visuomenininko“ apdovanojimą, 
siūlėme jam važiuoti į ceremoniją 
Lazdijuose, bet jis irgi pasirinko 
likti stovykloje.

– Kaip vertinate jaunimo situ-
aciją Lazdijuose? Ką daryti, kad 
kuo daugiau jaunų žmonų grįžtų 
po studijų į gimtinę? 

– Jaunimas turi išvažiuoti, kad 
siektų mokslo, žinių. Jie turi turėti 

tikslus ir pagrindus. Daug Lazdijų 
jaunimo yra išvažiavę užsidirbti į 
Nyderlandus. Gerai, tegul važiuo-
ja. Kadangi Lazdijų rajone nėra 
pramonės, tai jaunimui nematau 
prošvaisčių. Jauniems žmonėms 
reikia pinigų čia ir dabar. Todėl 
visai logiška, kad jie išvažiuoja 
užsidirbti. Mano dukra stengiasi 
kurti verslą čia, jai esame pado-
vanoję žemės, bet šeima pinigų 
neturi. Ji norėtų sugrįžti į tėviškę 
ir kurti verslą, bet verslo pradžiai 
neturi pinigų. Jauniems žmonėms 

reikia finansinės paramos, tačiau 
ir Lazdijuose, ir Lietuvoje tos 
pagalbos jaunimui labai trūksta. 
Manau, valstybė į tai turėtų at-
kreipti dėmesį.

– Kodėl tiek daug laiko skiriate 
jauniems žmonėms? 

– Mano misija yra čia, dirbti ir 
būti su jaunais žmonėmis. Gaunu 
palaikymą iš šeimos, jei to netu-
rėčiau, tai sėdėčiau namuose prie 
puodų.•
„Dzūkų žinių“ informacija

kad jame dalyvavo 110 Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazijos 
moksleivių. Jie palaikė tą idėją, 
prievartos čia nėra, pažymių už 
tai nerašau, žmogus pats turi pa-
sirinkti. Labai džiaugiuosi savo 
pamokomis, o ypač tada, kai joms 
aktyviai ruošiasi ir pats jaunimas. 
Aš jaučiu pasitenkinimą tomis 
pamokomis, nes žinau, kad jau-
nimas nori tokių pamokų ir jose 
aktyviai dalyvauja. Kai buvo 
klasių perskirstymas, aš neišė-
jau su lyderiais, bet pasilikau su 
silpnesniais mokiniais, nes kokia 
aš būsiu mokytoja, jei išeisiu su 
stipresniais. 

– Jūs bandote ugdyti pilietiš-
kas asmenybes?

– Man svarbiausia – ugdyti 
tiesiog padorius žmones, man 
svarbus kiekvienas jaunas žmo-
gus, jo likimas, ateitis. Ir sava-
noriauti į stovyklą Šventojoje 
aš važiuoju ne pirmus metus dėl 
to, kad vaikai nori, kad būčiau 
su jais. Man vaikai pilietiškumo 
pamokas padeda įgyvendinti ir 
per mokslo metus, ir atvykus į 
stovyklą. Jie priima tas žaidimo 
taisykles, kokias jiems pasiūlau. 
Smagu, kad jie ir patys pasiūlo 
daug idėjų. Jaučiu, kad mane pa-
laiko moksleivių tėvai, kolegos, 
gimnazijos vadovai, šeima, nes 
be to negalėčiau pasiekti norimo 
rezultato.

– Ar Jums malonus šis apdo-
vanojimas? Juk šie apdovanoji-
mai paprastai skiriami jauniems 
žmonėms. 

– Praėjusiais metais Jaunimo 
metų apdovanojimą gavo mūsų 
šeima, kaip šeima, dirbanti su 
jaunimu. O dabar – antras ap-
dovanojimas. Buvau nustebusi, 
kad mane vėl iškėlė į kandidatus. 
Smagu, kad žmonės parodė, jog 
manimi tiki. Bet aš tokį apdova-
nojimą duočiau jauniems žmo-
nėms, tikrai yra to nusipelniusių. 
Bet meluočiau, jei sakyčiau, kad 
tai manęs nedžiugina. 

Metų herojus — Audronė Pileckienė, Metų visuomenininkas — Aurimas Dzemyda. 

Organizatoriai nominacijas įteikė stovykloje. 
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Levandų festivalis: kantriai laukta, 
kol iš distiliavimo aparato ėmė kapsėti lašai 
apžiūrėti, įvertinti jo būklę, ap-
karpyti. Tiesa, per daug nesibai-
mino šeimininkė, mat šiemet kaip 
niekad daug naujų atžalų prižėlė, 
tad labiausiai pažeistos levandos 
buvo atsodintos naujomis. Prisi-
pažįsta, kad pavasarį vis tik bai-
minosi, jog levandos nebūsiančios 
tokios gražios kaip įprastai, tokio 
grožio šiemet nesitikėjo nė ji pati, 
manė, kad levandos mažiau žy-
dės, tačiau levandos sužydėjo: jų 
grožiui atsispirti sunku.

O tądien matydama tiek daug 
svečių iš visos Lietuvos savo 
levandų karalijoje, Loreta kaip 
niekad jautėsi atsipalaidavusi. 
„Viskas jau padaryta“, – tarste-
lėjo ji.

Ko nesuskubo padaryti, tuoj at-
sirado pagalbininkų: skinti levan-
das moterims, pasirodo, vienas 
malonumas, atsirado ir vyrų, visai 
nesipurtančių tokio „darbo“.

Distiliavimo demonstracijai 
prašyta tokios pagalbos: paskinti 
levandų. Žiūrovų akyse surinktas 

sriubos paragauti siūlė, o vakarop 
į dangų pakilo oro balionas.

Tačiau šiemet visų žvilgsnius 
labiausiai traukė sena lova, tarp 
levandų žiedų pastatyta. Ją speci-
aliai festivaliui Loreta pasiskolino 
iš kaimyno bitininko.

„Tai mano vaikystės batutas“, 
– juokėsi pats lovos savininkas. 
Juolab kad ant jos buvo galima 
ir prigulti. Tiesa, neilgam, mat 
tokių, norinčių pagulėti, buvo ga-
lybė. Tad ilgai neprigulėsi. Juk 
šiemet atvykus į levandų festivalį 
tiesiog būtina buvo ant tos lovos 
prigulti.

„Jei neprigulei, vadinasi, festi-
valyje nebuvai”, – juokavo susi-
rinkusieji pridurdami, kad būtent 
iš lovos geriausia į levandas ir 
žiūrėti: vaizdas stulbinantis, kva-
pas užburiantis.

Tik ir šiandien Loretai nesi-
tiki, kad prieš penkerius metus 

pasodintas 30 arų levandų laukas 
atokiame Kurdimakščių kaime 
traukte trauks žmones iš visos 
Lietuvos. Žydinčios levandos 
savo mistišku grožiu iškart pa-
keri. Žmonės šnibždėjosi, jog bū-
tent čia, po šimtamečiais ąžuolais, 
levandų apsupty, pildosi svajonės. 
Tiesa, levandos dar tebežydi, visų 
jų festivalio svečiai nenuskynė. 
Nepajėgia jų visų nuskinti ir pati 
šeimininkė, mat ji  šiuos augalus 
augina ne tik dėl grožio, bet ir 
kaip žaliavą. „Šiemet pirmą kartą 
leidau skintis levandų, kiek širdis 
geidžia. Tegu skinasi žmonės, juk 
aš pati jų visų nepajėgiu nuskinti 
savo gaminiams: hidrolatui, eteri-
niam aliejui. Lai parsiveža levan-
dų į namus ir visai ne iš Provanso, 
o iš Dzūkijos“, – entuziastingai 
kalbėjo levandų šeimininkė Lo-
reta  Zajankauskienė.•
agroeta.lt

alembikas. Tiesa, tik 5 litrų. Toks 
naudojamas edukacijos tikslais 
tiesiog parodyti, kaip vyksta dis-
tiliavimas, paprastai naudojamas 
didžiulis – 60 litrų.

„Niekas čia su 5 litrais nežai-
džia“, – tarsteli Loreta. Žinia, 
distiliavimo procesas ilgas ir tik 
kantriausieji sulaukė, kol ėmė 
kapsėti pirmieji levandų hidrolato 
lašai. „Levandų hidrolatas ypač 
praverčia karštą vasaros dieną – 
puikiai atgaivina odą”, – patikino 
Loreta.

O kol laukta tų pirmųjų ste-
buklingų levandų hidrolato lašų, 
veikti festivalyje tikrai buvo ką. 
Smilkalų pasigaminti kvietė Vil-
ma Busilaitė, amatininkai siūlė 
savo dirbinių, kiti gi – skanėstų, 
nedidelėje krautuvėlėje galima 
buvo įsigyti produktų iš levandų: 
nuo levandų skonio saldainiukų 
iki eterinio aliejaus, būtent iš šio 
lauko levandų pagaminto, Laz-
dijų žirgininkų klubo žirgininkai 
vežiojo karietomis, atlikėjai svai-
gino dainomis, virėjai žvėrienos 

»Atkelta iš 3 psl. 

Žiūrovų akyse surinktas alembikas. Tiesa, tik 5 litrų. Toks naudojamas edukacijos tikslais tiesiog parodyti, kaip 
vyksta distiliavimas, paprastai naudojamas didžiulis — 60 litrų.

Tądien matydama tiek daug svečių iš visos Lietuvos savo levandų karalijoje, Loreta kaip niekad jautėsi 
atsipalaidavusi. „Viskas jau padaryta“, — tarstelėjo ji.
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Politinės aktualijos
Naujienos apie politikų gyvenimą, 
rajone priimamus sprendimus ir 
jų vykdymą.

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

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

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

Kada ir kokio koronaviruso tyrimo reikia? 
Koronavirusui pri-

verstinai sustabdžius 
įsibėgėjusį pasaulį, 
testai tapo neatsieja-
ma mūsų gyvenimo 
dalimi. Lietuvos sta-
tistikos departamento 
duomenimis, per visą 
pandemijos laikotar-
pį šalyje buvo atlikta 
per tris milijonus 
PGR, daugiau nei 630 
tūkstančių antigeno ir 
netoli 170 tūkstančių 
antikūnų tyrimų.

Piliečiai iš įvairių 
šalies rajonų pasako-
ja, kokius testus jiems 
tenka atlikti, kaip jie 
gyvena šiandien ir ko-
dėl visuomenę ragina 
vakcinuotis.    

Džiaugiasi gaLimybe 
vakcinuotis

Kauno miesto gyventoja 
Irma, dalydamasi savo pa-
tirtimi, visų pirma sako, jog 

nuo pat karantino pradžios 
stengėsi laikytis saugaus 
atstumo, vengti susibūrimų, 
o dezinfekcinis skystis tapo 
neatsiejama moters kasdie-
nybės dalimi.

„Prasidėjus pandemijai, la-
biausiai bijojau ne dėl savęs, 
nors ir priklausau rizikos gru-
pei dėl turimos ligos, bet dėl 
savo tėvų.“ 

Visą karantiną dizainere dir-
bančią moterį kankino neuž-
tikrintumo dėl darbo, ateities 
ir nesaugumo jausmas, bai-
mė dėl galimybės užsikrės-
ti pačiai ir užkrėsti artimus 
žmones. Tačiau, pasitikėda-
ma medicina, kai praėjusiais 
metais atlaisvėjo karantinas, 
atlikusi COVID-19 testą, ji 
išvyko atostogauti į užsienį. 
„Tik grįžusi po atostogų dar 
kartą pasidariau testą, norėda-
ma įsitikinti, kad neparsive-
žiau viruso iš atostogų ir kad 
neužkrėsiu aplinkinių.“

„Norėdama grįžti į visavertį 
gyvenimą, susitikti su arti-
maisiais, be baimės bendrauti 
su tėvais, džiaugiuosi šį pa-
vasarį gavusi progą vakcinuo-
tis. Nesuprantu žmonių, kurie 
nesuvokia skiepijimosi svar-
bos. Mano nuomone, geriau 
iškentėti vakcinos šalutinius 
poveikius, trunkančius kelias 
dienas, nei užsikrėsti virusu ir 
nežinoti, kuo tas užsikrėtimas 
pasibaigs“, – teigia Irma. 

svarbus saugumas — savo 
ir kitų

Marijampolietis Almantas 
dirba sporto srityje, kur nuo-
lat kontaktuoja su žmonėmis. 
Vienas užsikrėtimas žmonių 
rate galimai sustabdytų ne 
vienos sporto komandos ir 
jų trenerių štabo veiklą, todėl 

testas — gaLimybė 
užtikrinti saugumą

Šiuo metu mobiliuosiuose 
punktuose atliekami trijų rū-
šių COVID-19 ligos tyrimai: 
COVID-19 nustatymui skirtas 
SARS-CoV-2 PGR tyrimas, 
greitasis antigeno testas ir 
ankstesnio sirgimo COVID-
19 nustatymui skirtas greita-
sis serologinis SARS-CoV-2 
testas. Jų rezultatai paprastai 
gaunami per 24 valandas.

SARS-CoV-2 PGR tyrimas 
atliekamas imant tepinėlį iš 
nosiaryklės simptomus jau-
čiantiems, turėjusiems kon-
taktą su užsikrėtusiu arba 
galimai užsikrėtusiu asme-
niu, į užsienį vykstantiems 
asmenims, prieš planinį gy-
dymą ir kt. 

Antigeno testas, kai tepi-
nėlis imamas iš nosiaryklės, 
atliekamas profilaktiškai ti-
riamiems asmenims ir asme-
nims, norintiems pasinaudoti 
darbo, ūkinės veiklos ar kitos 
veiklos sąlygomis. Ėminio 
paėmimas yra neskausmin-
gas, tačiau kiekvienas asmuo 
jį toleruoja individualiai. 
Dauguma žmonių pajaučia 
vos kelias sekundes trunkantį 
kutenimą, be jokio papildomo 
diskomforto. 

Serologinis SARS-CoV-2 
tyrimas, kuriam reikalingas 
kraujo mėginys, atliekamas 
nejaučiant simptomų arba 
praėjus ne mažiau nei 14 die-
nų nuo simptomų pradžios.

Šiuo metu į mobiliuosius 
patikros punktus registruoja-
mi asmenys, jaučiantys simp-
tomus, būdingus COVID-19 
ligai. Asmenys, turėję NVSC 
specialistų patvirtintą kontak-
tą su sergančiu COVID-19 
liga asmeniu, turėtų atlikti 

epidemiologinį infekcijos 
židinio tyrimą.

Mobiliuosiuose punk-
tuose profilaktiškai tiriami 
tam tikrų profesijų atstovai, 
kurie patiria didesnę riziką 
užsikrėsti COVID-19 liga, 
pavyzdžiui, sveikatos prie-
žiūros specialistai, slaugos 
ir globos, vaistinių, ugdymo 
įstaigų, mažmeninės preky-
bos įmonių darbuotojai, gro-
žio paslaugų teikėjai ir kt.

Išsitirti taip pat gali asme-
nys, norintys pasinaudoti 
ūkinės veiklos ar kitos vei-
klos sąlygomis ir (ar) išvykti 
į užsienio valstybes. 

Serologinis SARS-CoV-2 
tyrimas mobiliuosiuose 
punktuose atliekamas peri-
odiškai profilaktiškai tiria-
miems asmenims. 

Jeigu neatitinkate nei vie-
no iš kriterijų, tačiau norite 
atlikti nurodytus tyrimus, 
galite kreiptis į tyrimus tu-
rinčias teisę atlikti įstaigas ir 
juos atlikti savo lėšomis.

Daugiau apie koronavi-
ruso tyrimus, mobiliuosius 
punktus, vakcinaciją, nau-
dingus kontaktus gyvento-
jams ar kitos su pasauline 
pandemija susijusios aktua-
lios informacijos galite rasti 
tinklalapyje www.koronas-
top.lrv.lt arba paskambinę 
numeriu 1808.
Nuotraukos  iš asmeninių archyvų

Užs. Nr. 19

Almantas: „Vakcinos — įrankis, į kurį 
įsikibę žmonės galės grįžti į įprastus 
gyvenimus.“ 

Irma sako, jog labiausiai bijojo 
užkrėsti savo tėvus. 

į saugumo užtikrinimą vyro 
darbovietėje yra žiūrima itin 
atsakingai.

Almantas, norėdamas visa-
vertiškai dirbti, turėjo laikytis 
taisyklių ir prisitaikyti prie 
esamų sąlygų, todėl regu-
liariai testuodavosi. „Mano 
darbo specifika reikalauja 
žmogiško kontakto, o norint 
jį palaikyti reikia būti užti-
krintam dėl savo ir kitų sau-
gumo užtikrinimo, šiuo atveju 
atliekant COVID-19 testus“, 
– pasakoja vyras.

Vyras, dalydamasis savo 
patirtimi, išreiškė pasitikė-
jimą mokslu. Anot jo: „Vak-
cinos – įrankis, į kurį įsikibę 
žmonės galės grįžti į tokius 
gyvenimus, kokius turėjom 
iki prasidedant pandemijai. 
Raginu tikėti medicina, moks-
lu ir specialistais, turinčiais 
kompetencijų.“

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Ar galima nupjautą žolę ir kitas žaliąsias 
atliekas mesti į maisto atliekų 
konteinerius? Juk ji irgi suyra? 

Taip, žolė ir kitos žaliosios atliekos irgi suyra, bet jas rinkti reikia 
atskirai, nes žaliosios ir maisto atliekos yra tvarkomos skirtingai: 
žaliosios atliekos kompostuojamos aikštelėse, maisto – apdoro-
jamos biologiniuose įrenginiuose. Be to, vasarą ir rudenį žaliųjų 
atliekų susidaro labai daug ir jos labai greit užkimštų maisto 
atliekų konteinerius, kurie turi būti naudojami pagal paskirtį. 

Kartu su maisto atliekomis į juos galima 
mesti nebent kambarinius augalus. 

Nupjautos žolės, nugenėtų medžių 
šakų ar lapų į šiuos konteinerius mes-
ti negalima. Atskirai surinktas žaliąsias 
atliekas reikia vežti į rūšiavimo centrus, 
palikti specialiai savivaldybių pažymėto-
se vietose, jeigu tokios yra, arba, esant 
galimybei, kompostuoti namuose.

Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras

asmeniniai skeLbimai 
nemokamai!  

tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882,  el. p. dzukuzinios@gmail.com
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REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 Eur (su PVM).

Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone. 
Tel. (8 315) 50331. 
Aikštelės darbo laikas: I –IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. 
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

»Atkelta iš 1 psl. 

Lazdijų rajone įkurdinti neteisėti migrantai kelia 
nemažai problemų ir nerimo vietos gyventojams
Direktorė atsakė ne į visus 
kLausimus
Apie migrantų situaciją Lazdi-
jų rajone pateikėme klausimus 
Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos direktorei Ilonai 
Šaparauskienei: „Kiek šiuo metu 
Lazdijų rajone gyvena migran-
tų? Kuriose vietose jie patalpinti? 
Kas rūpinasi jų buitiniais ir kitais 
reikalais? Ar tarp migrantų yra 
sergančiųjų COVID-19? Kaip mi-
grantai aprūpinami maistu? Kas jį 
gamina ir kas nustato valgiaraštį? 
Kiek savivaldybei jau kainavo mi-
grantų išlaikymas? Kokį skaičių 
migrantų Lazdijų savivaldybė yra 
pasirengusi priimti, jei kiltų būti-
nybė? Su kokiomis problemomis 
susiduria savivaldybė, spręsdama 
migrantų klausimus?“.

Supažindiname „Dzūkų žinių“ 
skaitytojus su direktorės I. Šapa-
rauskienės atsakymais. Pastebėsi-
te, jog direktorė atsakė ne į visus 
redakcijos pateiktus klausimus. 

„Šio pirmadienio duomenimis, 
buvusiose Kapčiamiesčio soci-
alinės globos centro „Židinys“ 
patalpose gyvena 86 neteisėti 
migrantai. Praėjusį trečiadienį 
jie buvo perkelti į minėtas patal-
pas iš Kapčiamiesčio Emilijos 
Pliaterytės mokyklos. Mokykla 
sutvarkyta, patalpos dezinfekuo-
tos ir ugdymo įstaiga toliau tęsia 
savo veiklą. 

Lazdijų rajono savivaldybė 
dėl paskelbtos ekstremalios si-
tuacijos ir neteisėtų migrantų 
jau patyrė nemažai išlaidų. Jos 
priklauso nuo migrantų skaičiaus 
ir jiems suteiktų paslaugų kiekio. 
Šiam tikslui jau išleista apie 20 
tūkst. eurų. Tai lėšos, panaudo-
tos transportavimo paslaugoms, 
komunalinėms išlaidoms, elek-
tros instaliacijos vidaus ir išorės 
darbams buvusiose „Židinio“ pa-
talpose atlikti. Teko sutvarkyti 
kanalizaciją, įvesti vandentiekį, 
valyti patalpas, prižiūrėti teri-
torijos aplinką. Kaip Lietuvos 
savivaldybes, kurioms teko pri-
imti migrantus, informavo LR 
vidaus reikalų ministerija, visos 
su migrantų apgyvendinimu pa-
tirtos išlaidos bus kompensuotos 
iš Valstybės biudžeto.  

Neteisėti migrantai buvo aprū-
pinti higienos prekėmis, lovomis 
ir patalyne, turistiniais kilimė-
liais, miegmaišiais. 

Atvykėliai sukelia tam tikrų 
problemų, nes jais reikia rūpintis, 
prižiūrėti, kad nepažeistų karanti-
navimosi sąlygų. Pastarąjį darbą 
atlieka policijos ir Valstybės sie-
nos apsaugos tarnybos pareigūnai. 
Savivaldybė rūpinasi, kad neteisė-
tiems migrantams būtų užtikrintos 
tinkamos higienos sąlygos. Jie su-
naudoja labai daug vandens, daž-
nai užkemša kanalizaciją. Iškyla 
problemų dėl maitinimo, nes ne-
teisėti migrantai valgo tik pagal jų 
religiją leidžiamą maistą. Stengia-
mės užtikrinti ir medicinines pas-
laugas, nors kai kurie ligas tiesiog 
simuliuoja. Tačiau yra sergančių 
ir kritiniais susirgimais. Tokiems 
asmenims kviečiama greitoji me-
dicinos pagalba. 

Jau šią savaitę daugumai netei-
sėtų migrantų baigiasi karantino 
laikas, todėl savivaldybė tikisi, 
kad 71 iš jų jau bus perkeltas 
iš Kapčiamiesčio į Pabradėje 
esantį Užsieniečių registracijos 
centrą.“ 

Negavome atsakymo į klausi-
mą, ar tarp Lazdijų rajone apgy-
vendintų migrantų yra sergančių-
jų COVID-19 liga. 

Redakcijos duomenimis, tarp 
migrantų, gyvenančių Lazdijų 
rajone, buvo nustatyti du CO-
VID-19 atvejai. Kodėl tai reikėjo 
nutylėti? 

suLaukė nemaLonaus 
skambučio
Dėl migrantų apgyvendinimo 
nerimauja ir rajono bendruome-
nės. 

Mantas Jančiukas, Stebulių 
ateities bendruomenės pirmi-
ninkas, teigė labai sunerimęs, 
kai jam paskambino vyriškis iš 
savivaldybės, norėjęs daugiau 
sužinoti apie Stebulių mokyklos 
patalpas ir jose esančią inžinerinę 
infrastruktūrą. 

„Jis domėjosi, kokios yra mo-
kyklos patalpos, klausė, ar yra 
dušai. Pasakiau, kad yra kriau-
klės ir tualetai, o dušų nėra. Mes 
nuomojamės mokyklos patalpas, 
kurioje dar yra oficialiai veikianti 

biblioteka. Ten bendras praėji-
mas. Taip pat domėjosi, ar te-
ritorija aptverta, ar neaptverta, 
sakė, kad domisi dėl pabėgėlių, 
nes reikia sudaryti pabėgėlių po-
tencialių apgyvendinimo vietų 
sąrašą“, – sakė bendruomenės 
pirmininkas. 

stebuLiečiai jaustųsi 
nesaugiai
Mantas sakė, jog šią informaciją 
jis paviešino socialiniuose tin-
kluose, kad apie tai sužinotų Ste-
bulių bendruomenės žmonės. 

„Kiek kalbėjau su mūsų žmo-
nėmis, tai nebuvo tokių, kurie 
norėtų tokių gyventojų. Nebūtų 
gerai, jei jie būtų apgyvendinti 
šalia kaimo žmonių, šalia ir mano 
paties sodyba, nesaugiai jaustu-
mėmės, nes nežinome, kokius 
žmones atveža ir kuriam laikui“, 
– sakė Mantas. 

Jis teigė, jog sunku įsivaiz-
duoti, kad pabėgėliai atsirastų 
ne šalia pasienio užkardų, o vi-
dury rajono. 

„Mes suprantame ir tuos mi-
grantus, gal kai kas iš tikro bėga 
nuo to vargo, gali būti įvairiau-
sių situacijų, bet mes apie juos 
visai nieko nežinom“, – sakė 
Mantas.

Jis teigė iš pokalbio su savi-
valdybės atstovu supratęs, jog 
Stebulių mokykla nelabai atitinka 
tuos reikalavimus, kurie keliami 
pabėgėlių apgyvendinimo vie-
toms. 

„Pats įspėjau bendruomenę, 
bent jau žinome, kad domėjosi, 
kad svarstė, jei tuo skambučiu 
viskas nesibaigs, tada reikia rink-
ti argumentus, kodėl čia negali 
būti migrantų buveinė. Kalbėjau 
su buvusia mokyklos direktore, 
tai ji sakė, kad čia vanduo iš grę-
žinio ir nėra tinkamas gerti. Mo-
kykloje sudėti dideli plastikiniai 
langai, juk nestovės prie lango 
po pasienietį, kad migrantai ne-
pabėgtų per kaimą“, – kalbėjo 
bendruomenės pirmininkas. 

įsPėjo gyventojus būti 
buDrius
Antradienį po 15 val. buvo paste-
bėta, kad iš nelegalių migrantų 
laikinosios apgyvendinimo vietos 

Lazdijų r., Kapčiamiestyje, sa-
vavališkai pasišalino 6 asmenys 
(tamsaus gymio vyrai – irakie-
čiai).

Įtariama, kad pabėgėliai traukia 
Lenkijos Respublikos kryptimi.

Norime nuraminti gyventojus, 
nelegalų ieško gausios Alytaus 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato ir Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos pareigūnų pa-
jėgos, kinologai su šunimis, į orą 
pakeltas sraigtasparnis. Apgyven-
dinimo vietoje Kapčiamiestyje 
taip pat užtikrinama pabėgėlių 
fizinė apsauga.

Pastebėjus ne europinio gymio 
asmenis, prašome kuo skubiau 
skambinti skubios pagalbos tar-
nybų telefonu 112.

neLegaLai suLaikyti
Policija Lazdijų rajone trečiadienį 

sulaikė šešis neteisėtus migran-
tus, antradienį pasišalinusius iš 
apgyvendinimo vietos Kapčia-
miestyje.

Kaip pranešė Alytaus apskrities 
vyriausiasis policijos komisari-
atas, vyrai sulaikyti apie 12 val. 
40 min. Ivoškų-Kalvių kaimų 
sankryžoje.

Pabėgusių vyrų nuo antradie-
nio ieškojo gausios policijos 
ir VSAT pajėgos. Trečiadienį 
paieškose dalyvavo policijos 
pareigūnai iš Lazdijų ir Alytaus, 
taip pat pasieniečių kinologas 
su šunimi.

Pasak pranešimo, apskrities te-
ritorijoje dirba Vilniaus ir Kauno 
mobiliosios policijos pareigūnų ir 
antiteroristinių operacijų rinktinės 
„Aras“ pajėgos.•
„Dzūkų žinių“ informacija

VSAT išplatintas pranešimas. 

Šiuo metu buvusiose globos namų patalpose apgyvendinta 80 neteisėtų migrantų.



8 Dzūkų žinios Nr. 28 / 2021 07 15 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Geriausi „Tele2“ pasiūlymai: nemokamas interneto planas, nuolaidos 
telefonams, televizoriams ir paspirtukams bei daugybė dovanų
Vasarai įsibėgėjus, „Te-
le2“ pristato patrauklių 
pasiūlymų įrenginiams, 
internetui ir išmaniajai te-
levizijai. Nuolaidomis jau 
dabar galite pasinaudoti 
operatoriaus fiziniuose 
salonuose arba interneti-
nėje parduotuvėje www.
tele2.lt. 

interneto PLanas — 
nemokamai
Būti „Tele2” šeimos dalimi išties 
apsimoka. Turintiems bent vieną 
pokalbių planą „Tele2“ tinkle, 
„Tele2 Laisvo interneto“ kaina 
yra mažesnė. Kuo daugiau nu-
merių turite – tuo daugiau su-
taupote. 

Turintiems 2 ar daugiau tele-
fono numerių vieno vartotojo 
vardu „Tele2“ tinkle 20 GB in-
terneto plano kaina dabar – 0,00 
Eur/mėn. Pasiūlymas galioja su-
darant 24 mėn. paslaugų teikimo 
sutartį ir įsigyjant modemą (nuo 
2,5 Eur/mėn.). Specialūs pasiū-
lymai taip pat taikomi 50, 100, 

200 ir neribotų GB planams.

išskirtinės nuoLaiDos 
teLefonams
Populiarius telefonų modelius 
dabar galite įsigyti daug pigiau. 
Pavyzdžiui, ryškų ir patvarų 
„Xiaomi Redmi Note 10 (128 
GB)“ telefoną įsigysite su 1 Eur 
pradine ir 7,83 Eur mėnesine 
įmoka. Vienkartinis laikmenos 
mokestis – 0 Eur. Mokant visą 
sumą iškart telefonas kainuos 
189 Eur. Telefono kaina ne ak-
cijos metu – 229 Eur. Telefo-
nus galite įsigyti mokėdami visą 
sumą iš karto arba nurodytomis 
įmokomis su bet kuriuo „Tele2“ 
planu ir 24 mėn. sutartimi.  

Perkantiems „samsung 
gaLaxy s21“ —  
PLanšetė Dovanų
Dvigubas laimikis  – perkantiems 
pasirinktą „Samsung Galaxy S21“ 
telefoną, už simbolinę 0,01 Eur 
priemoką dovanojamas planšeti-
nis kompiuteris „Samsung TAB 
A7 LTE“. Įrangą galite įsigyti 

mokėdami visą sumą iš karto arba 
nurodytomis įmokomis su bet 
kuriuo „Tele2“ planu, nurodytu 
www.tele2.lt, ir 24 mėn. sutartimi. 
Planšetės kaina be sutarties ne 
akcijos metu  –  79 Eur.

teLevizoriai —  
vos nuo 2 eur/mėn.
Įspūdingoms sporto varžyboms, 

Taip, ištraukti maisto atliekų konteine-
rį privalu, nes šiuo metu jie visi yra nu-
meruojami, tad vežėjai ant konteinerio 
užklijuoja numerį. Kita vertus, rūšiuo-

jant atliekas, maisto atliekų konteineris negali 
būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias su-
daro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, arbatos 
tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, 
bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra visuo-
se 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!

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

kokybiškam kinui ir įdomioms 
laidoms – išmanūs televizoriai 
vos nuo 2 Eur/mėn. Pasiūlymas 
galioja užsakant įrangą su „Tele2 
Laisvo interneto“ planu „Neri-
boti GB“ (18,90 Eur/mėn.) ir 24 
mėn. sutartimi. Pradinė įmoka 
– 1 Eur. 

PasPirtukai  
tik nuo 6,66 eur/mėn. 
Jei jau kurį laiką svajojate riedėti 
nuosavu elektriniu paspirtuku, 
dabar atėjo tinkamas metas jį 
įsigyti. Paspirtukų kainos pra-
sideda vos nuo 6,66 Eur/mėn. 
Tokia kaina taikoma ištvermin-
gam „Xiaomi Pro 2“ modeliui. 
Pasiūlymas galioja užsisakius 
„Tele2 Laisvo interneto“ planą 
„Neriboti GB“ ir pasirašius 24 
mėn. sutartį. Paspirtuko kaina iš 
viso – 241 Eur. Įprasta paspirtu-
ko kaina be sutarties ne akcijos 
metu – 549 Eur. 

Pasiūlymai kitiems elektrinių 
paspirtukų modeliams galioja su 
bet kuriuo „Tele2 Laisvo inter-
neto“ www.tele2.lt skelbiamu 
planu, sudarant 24 mėn. sutartį 
ir mokant už įrangą dalimis per 
36 ar 24 mėn. Įrangai taikoma 
pradinė įmoka – 1 Eur. Modemo 
kaina į pasiūlymą neįskaičiuota 
ir prasideda nuo 2,5 Eur/mėn.

robotas siurbLys Dovanų
Dovanų gauti labai paprasta. 

Užsisakykite „Tele2 Laisvo in-
terneto“ planą nuo 15,90 Eur/
mėn., o mes jums padovanosime 
puikų namų pagalbininką – ro-
botą dulkių siurblį „Xiaomi Mi 
Robot Vacuum-Mop Pro“. Pra-
dinė įmoka – 0,01 Eur. Dovanos 
vertė – 349 Eur. 

Pasiūlymas galioja tik užsa-
kant su „Tele2 Laisvo interne-
to“ 200 GB (15,90 Eur/mėn.) ar 
neribotų GB (18,90 Eur/mėn.) 
planu bei pasirašant 24 mėn. pas-
laugų teikimo sutartį. Modemo 
kaina į pasiūlymą neįskaičiuota 
ir prasideda nuo 2,5 Eur/mėn. 

išmanioji teLevizija „go3“ 
— visą vasarą nemokamai
Visą vasarą išmaniąja televizija 
„Go3“ mėgaukitės nemokamai. 
Užsisakykite „TV + Filmai“ arba 
„TV + Filmai + Sportas“ paketą 
dabar ir nemokėkite iki rugsėjo 1 
d. Pasiūlymu galite pasinaudoti 
užsisakę vieną iš minėtų paketų 
ir pasirašę 24 mėn. sutartį. TV 
priedėlio nuomos kaina į pasiū-
lymą neįskaičiuota ir prasideda 
nuo 2,5 Eur/mėn.

Daugiau informacijos apie pa-
siūlymus ir akcijas sužinosite 
www.tele2.lt arba paskambinę 
telefonu 117. Įrenginiams pa-
pildomai taikomas vienkartinis 
laikmenos mokestis. Pasiūlymų 
laikas ir įrenginių skaičius ri-
botas.•
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ARATC rinkos dalyviams reikalavimus kelia, bet sau tų pačių kriterijų netaiko
„Alytaus regiono atlie-
kų tvarkymo centrui“ 
(ARATC) Lazdijų rajone 
jau beveik dvejus metus 
nepavyksta paskelbti miš-
rių komunalinių atliekų ir 
maisto atliekų surinkimo 
ir vežimo paslaugų viešojo 
pirkimo laimėtojo. Nuo šių 
metų vasario be konkur-
so paslaugas teikia pats 
ARATC teigdamas, kad 
neva ankstesnis atliekų 
tvarkytojas siekia padi-
dinti atliekų surinkimo ir 
išvežimo kainą.  

„SPC Legal“ advokatų kontoros 
partnerės advokatės Daivos Li-
leikienės vertinimu, tokie pasi-
sakymai yra iš esmės neteisingi, 
nes ginčo teisme metu siekta, kad 
ARATC užtikrintų proporcingą 
keliamų specifinių reikalavimų ir 
jų įvykdymo kainos santykį. 

teismo sPrenDimas — Pirkimo 
ProceDūros netinkamos
ARATC viešajame pirkime nu-
matė daug specifinių reikalavimų, 
kurie tam tikrais atvejais sudarė 
prielaidas net pelnytis iš tiekė-
jų (plačios sutarties užtikrinimo 
pasinaudojimo galimybės, nepro-
porcingai didelės baudos, dels-
pinigiai ir pan.), tačiau pačiam 
pirkimui ARATC numatytas biu-
džetas buvo minimalus. Taigi, jei 
ARATC nori realiai gauti rinkos 
dalyvių pasiūlymus, o ne imituoti 
sąžiningą konkurenciją, sąlygos 
turi būti iš esmės peržiūrėtos.

Byloje iškelti klausimai dėl 7 
pirkimo sąlygų reikalavimų, nors 
teismas pripažino, kad ARATC 
gali nustatyti pirkimo kainą, 
tačiau kartu patvirtino, kad net 
4 pirkimo sąlygos pažeidė įsta-

tymus. Tai reiškia, kad ARATC 
netinkamai vykdo pirkimo pro-
cedūras, jos turės būti nutrauk-
tos, o pirkimas organizuojamas 
iš naujo. 

Pastebėtina, kad tai yra ne pir-
mas neįvykęs pirkimas dėl netin-
kamai parengtų sąlygų. Dar 2019 
m. liepą ARATC pradėjo šių pas-
laugų pirkimo procedūras, tačiau 
tuomet pirkimo dokumentuose 
buvo nustatyta pernelyg maža me-
tinė (12 mėn.) paslaugų kaina, kuri 
taip pat buvo reikšmingai mažesnė 
už realias tokio pobūdžio paslaugų 
rinkos kainas. Dėl šios priežasties 
gauti vos du rinkos dalyvių pasiū-
lymai, kurie maksimalią pirkimo 
kainą viršijo ir dėl to buvo atmesti, 
o pirkimas nutrauktas.

sąLygos turės būti 
keičiamos
Ginčo teisme metu pavykus 
pasiekti, kad dalis nustatytų 
svarbių reikalavimų būtų per-
žiūrėti, ARATC turės švelninti 
neproporcingas ir dažnu atveju 
nesąžiningas pirkimo sąlygas. 
Šiuo metu sunku pasakyti, ar tai 
leis bent vienam rinkos dalyviui 
pasiūlyti paslaugas ARATC nu-
statyto biudžeto rėmuose, tačiau 
akivaizdžiai nesąžiningoms tie-
kėjų atrankos sąlygoms uždegta 
raudona šviesa.

D. Lileikienės teigimu, ARATC 
pateisina savo sprendimą perimti 
paslaugų teikimą Lazdijų rajone 
motyvuodamas tuo, kad „Aly-
taus regiono plėtros taryba yra 
nusprendusi, kad tais atvejais, 
kai mišrių komunalinių ir mais-
to atliekų surinkimo ir vežimo 
paslaugų nenuperkama viešojo 
pirkimo būdu paslaugų teikėjams 
pasiūlius pirkimo sutarties mak-
simalią vertę viršijančias kainas, 

mišrių komunalinių ir maisto 
atliekų surinkimą ir vežimą vyk-
do ARATC“. 

Tokie argumentai skamba mažų 
mažiausiai abejotinai, turint ome-
nyje, kad ARATC teikia paslaugą, 
kurios teikimą pats ir kontroliuoja, 
ARATC paslaugų teikimo įkainiai 
ir jų ekonomiškumas apskritai 
nėra aiškūs – duomenys visuome-
nei nepateikiami, o svarbiausia, 
ARATC vykdo viešųjų pirkimų 
procedūras, kurioms „nepavy-
kus“ perima paslaugų teikimą į 
savo rankas. Tad akivaizdu, kad 
ARATC yra suinteresuotas pirki-
mų nesėkme. 

Atsižvelgiant į šiuos pastebė-
jimus, didelės nuostabos nekelia 
tai, kad ARATC jau dvejus metus 

nepavyksta atlikti viešųjų pirkimų 
procedūrų, o dabar jos ir vėl bus 
pradėtos iš naujo.

Pirkimas neįvyksta ne DėL 
teisminių Procesų
ARATC deklaruoja, jog „objek-
tyviai apskaičiuota kaina esamam 
atliekų vežėjui pasirodė per maža 
ir ji pradėjo bylinėjimosi procesą. 
Dėl to šių metų pradžioje kilusi 
grėsmė, kad Lazdijų rajone nebus 
kam surinkti ir išvežti mišrių ko-
munalinių bei maisto atliekų“. 

D. Lileikienė atkreipia dėmesį, 
jog ne pradėtas teisminis ginčas 
lėmė tai, kad nebuvo atrinktas 
viešojo pirkimo laimėtojas. Pir-
ma, ARATC parengė neteisėtas 
pirkimo sąlygas, kurias būtina 

pakeisti, ką iš esmės teismas ir 
konstatavo. Antra, pats ARATC 
jau dvejus metus vykdo pirkimų 
procedūras, tačiau jų užbaigti nie-
kaip nepavyksta. Trečia, rinkos 
dalyviai įvertina realias paslaugų 
teikimo sąnaudas ir objektyvias 
galimybes įgyvendinti visus rei-
kalavimus, kuriuos ARATC buvo 
įtvirtinęs pirkimo dokumentuose. 
Kaip pats ARATC teiks paslau-
gas, kokio jos lygio ir kokiomis 
sąnaudomis, nėra ir nebus skel-
biama. Tad gyventojams patiems 
belieka pasirinkti, tikėti ar ne 
ARATC deklaracijomis apie jų 
atsakomybę už įsipareigojimų 
savivaldybėms ir gyventojams 
vykdymą ir jų interesų gynimą.
Užs. Nr. 21

Žuvinto biosferos rezervatas turi naują direktorių
gamtai, jos išsaugojimui. 

Darbas Žuvinto rezervate P. Če-
ponui naujas etapas, naujas iššūkis 
ir didžiulė atsakomybė adminis-
truojant šią itin svarbią saugomą 
teritoriją. Todėl vieni pirmųjų jo 
žingsnių yra susipažinimas su di-
rekcijos veikla, tyrimais, darbais. 
Paskui seks paieškos galimybių, 
kaip patobulinti direkcijos veiklą. 
„Mano tikslas – išsaugoti tai, kas 
jau sukurta, padėti gamtai nesi-
keisti“, – tvirtina P. Čeponas.

Anot naujojo direktoriaus, re-
zervato statusas ir tikslas – esamų 
natūralių vertybių išsaugojimas ir 
sunykusių atkūrimas. Gamtinių 
procesų reguliavimas ar keitimas 
jau būtų žmogaus kišimasis į na-
tūralią ekosistemą, todėl bendrąja 
prasme apie pasikeitimus kalbė-
ti dar anksti, pirmiausia reikia 
atidžiai ir atsakingai susipažinti 
su esama situacija, o tik vėliau 
atlikus analizę priimti sprendi-
mus dėl permainų, jei tokios bus 
reikalingos. 

Laisvalaikiu P. Čeponas do-
misi senoviniais automobiliais, 
bitininkyste. Anksčiau turėjo 10 
avilių, dabar liko kelios šeimos. 

„Bitininkystė man liko daugiau 
pramoginiu užsiėmimu, nes laiko 
šiam pomėgiui lieka vis mažiau, 
tačiau medaus pirkti nereikia, juo 
dar ir draugus pavaišinu“, – pa-
sakoja P. Čeponas. 

Alytaus, Lazdijų ir Marijampo-
lės rajonuose išsidėstęs Žuvinto 
rezervatas – pirmoji Lietuvos 
saugoma teritorija. Kol kas tai 
vienintelis biosferos rezervatas 
Lietuvoje, įrašytas į UNESCO 
programos „Žmogus ir biosfe-
ra“ pasaulinį biosferos rezervatų 
sąrašą. Žuvintas taip pat įrašytas 
į Ramsaro konvencijos saugo-
mų teritorijų sąrašą, jam suteiktas 
„Natura 2000“ teritorijos statu-
sas. 

Žuvinto pelkė ir ežeras – unika-
li Lietuvos šlapynė, kurioje kara-
liauja natūrali gamta ir laukiniai 
paukščiai. Seklus ežeras – viena 
svarbiausių vietų retųjų rūšių 
paukščiams, kitiems gyvūnams 
bei grybams ir augalams. Jis ap-
ima Žuvinto ir Amalvos pelkių 
kompleksus, į vakarus nuo Žu-
vinto esančius Buktos mišką ir 
Žaltyčio ežerą bei pelkes aplink 
jį.•

Žuvinto biosferos rezervato direktorius Paulius Čeponas. (Žuvinto BRD nuotr.)

Rita Krušinskaitė
Nuo birželio pabaigos Žuvinto 
biosferos rezervatui pradėjo va-
dovauti marijampolietis Paulius 
Čeponas, pakeitęs ilgametį direk-
torių Arūną Pranaitį. 

36 metų P. Čeponas yra baigęs 
Vilniaus universiteto Ekologijos 
ir aplinkotyros magistro studijas. 
Jis anksčiau dirbo Marijampolės 
savivaldybėje vyriausiuoju eko-

logu, vėliau vadovavo tos pačios 
savivaldybės Viešosios tvarkos 
skyriui.

Su pirmąja Lietuvos saugoma 
teritorija, Žuvinto biosferos re-
zervatu, P. Čeponas susipažino 
dar besimokydamas mokykloje, 
kai ten lankėsi su klase. Jau tada 
jį sudomino paukščių Lietuvos 
Meka. „Myliu Lietuvą, myliu 
jos gamtą, mane visada domino 

neliesti jos kampeliai, todėl vė-
liau, renkantis, ką studijuoti, tai 
turėjo lemiamos įtakos“, – pasa-
koja naujasis Žuvinto rezervato 
direktorius.

Vienas mėgstamiausių nau-
jo direktoriaus posakių: „Gera 
tai, kas gera gamtai“. Juo, sako 
P. Čeponas, vadovausis ir eida-
mas rezervato vadovo pareigas, 
didžiausią dėmesį skirdamas 
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LRT TV
2021. 07.15 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 1000 pasaulio 

stebuklų. 
 13.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 16.45 „Kalnų daktaras“.
 17.30 Žinios. 
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 (Ne)emigrantai. 
 19.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios. 

Vasara. 
 22.00 „Babilonas Ber-

lynas“.
 22.50 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.35 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.20 „Kelionių atvirukai. 

Lufuteno salos, 
Norvegija“.

 0.30 Veranda. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 (Ne)emigrantai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Įdomiosios atos-

togos.
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė varguolė“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Domino“.
 0.20 „Strėlė“.
 1.20 „Būk kietas“.
 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 Alchemija. 
 5.10 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 „Jeloustounas“.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Vilties spindulys“.
 11.50 „Rojus“.

 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Rojus“.
 12.55 „Tik tu – mano 

meilė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Jeloustounas“.
 20.30 Meilė be sienų.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Linkėjimai iš 

Paryžiaus“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Linkėjimai iš 

Paryžiaus“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „Havajai 5.0“.
 1.50 „Rouzvudas“.
 2.50 „Vieniši tėvai“.
 3.20 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 4.35 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.20 „CSI. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Iškvietimas“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Iškvietimas“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Neramumai 

Bronkse“.
 22.50 „Čempionas 3. 

Išpirkimas“.
 0.50 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 1.45 „FTB“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Deutsche Welle 

pristato: Keliautojo 
dienoraštis. 

 7.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 4 kampai. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 17.00 „Netikėtas teisin-

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

istorija“.
 19.30 Skonio reikalas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 3.55 4 kampai. 
 4.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.25 Kaimo akademija. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Akacijų alėja 2018. 
 7.20 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.35 „44 katės“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 8.40 Gamina vaikai.
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.00 Trembita.
 12.30 Kūrybingumo 

mokykla.
 13.00 Kultūringai su 

Nomeda.
 14.00 Mūsų miesteliai. 

Šaukėnai. 
 15.00 „Dešimtasis 

dešimtmetis. Ar ne 
ironiška?“.

 15.50 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Artūras ir mini-

mukai“.
 16.40 Mūsų gyvūnai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „Ten, kur namai“.
 19.00 Veranda. 
 19.30 „Žemė žvelgiant iš 

kosmoso“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Gyveno kartą 

Uvė“.
 23.25 „Tonis Erdmanas“.
 2.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 2.15 Dabar pasaulyje.
 2.40 Duokim garo!
 4.00 Dizaino doku-

mentika. Judanti 
grafika.

 4.10 Indivizijos. 
 4.35 Veranda. 
 5.05 Stilius.

TV1
 6.20 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Pakvaišusi porelė“.

 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.30 „Stebuklas“.
 14.30 „Kandisė Renuar“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 PREMJERA. 

„Aleksas Hugo. 
Levanto meilužiai“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Nusikaltimo 

vieta – Berlynas. 
Tiesiausias kelias“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Aš – ralistas.
 9.20 „Gerasis daktaras“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.20 Britanijos talentai.
 12.50 Nuogi ir įbauginti.
 13.50 Sandėlių karai.
 14.50 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Brolis“.
 23.10 „Skubi pagalba“.
 1.00 „Majų baikerių 

klubas“.
 2.10 „Meilė – tai...“.
 3.10 Ledo kelias.

Delfi
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Išlikę.
 7.00 nežVAIRUOK.
 7.30 Lietuviškos atos-

togos.
 8.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 8.30 Orijaus kelionės.
 9.00 Delfi rytas. 
 10.30 Keturios sienos.
 11.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 12.00 Delfi rytas. 
 13.30 Orijaus kelionės.
 14.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 15.00 Žinios.
 15.35 Verslo požiūris.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Pokalbis su D. Žei-

myte-Biliene.
 20.00 Šiandien kimba.
 21.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 Spausk gazą.
 22.00 Automobilis už 0 

eur.
 23.00 Ugnikalnių takais.
 23.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 0.30 Delfi diena.
 5.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.

Lazdijų kultūros centrui nuosavybės teise priklausantys šie objektai, esantys 
Alytaus g. 9, Vartų k., Krosnos sen., Lazdijų r. sav.:

- kultūros namai (unik. Nr. 5996-4014-0012, plotas 356,67 kv. m, 1964 m. 
statyba),

- kiti inžineriniai statiniai – lauko tualetas (2 vnt.), (unik. Nr. 4400-1089-
4534, 1964 m. statyba).

Bendra pradinė pardavimo kaina: 9140,00 Eur.
Suformuotas žemės sklypas (unik. Nr. 4400-5507-2316, plotas 53,07 a).
Aukcionas vyks 2021-07-27 10.00 val. Lazdijų kultūros centro patalpose 

adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 
Aukcionui neįvykus, antrasis aukcionas vyks 2021-08-03 10.00 val. Lazdijų 

kultūros centro patalpose adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 
Pirmojo aukciono paraiškos priimamos iki 2021-07-26 12.00 val., antrojo 

aukciono – iki 2021-08-02 12.00 val. Lazdijų kultūros centro administracijoje 
adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 

Pastato apžiūra suinteresuotiems asmenims vyks sutartu laiku 2021 m. lie-
pos 14, 15, 16, 21, 22, 23 dienomis.

Papildoma informacija teikiama Lazdijų kultūros centre telefonu +370 616 
81884.

všį Lazdijų kultūros centras skelbia, kad
viešo aukciono būDu ParDuoDami

Lazdijų kultūros centrui nuosavybės teise priklausantys kultūros namai 
(unik. Nr. 5997-2014-5015, plotas 176,04 kv. m, 1972 m. statyba), esantys Že-
maitkiemio g. 9, Žemaitkiemio k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav.

Bendra pradinė pardavimo kaina: 3618,40 Eur.
Suformuotas žemės sklypas (unik. Nr. 4400-5507-2522, plotas 40,2 a).
Aukcionas vyks 2021-07-27 10.00 val. Lazdijų kultūros centro patalpose 

adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 
Aukcionui neįvykus antrasis aukcionas vyks 2021-08-03 10.00 val. Lazdijų 

kultūros centro patalpose adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 
Pirmojo aukciono paraiškos priimamos iki 2021-07-26 12.00 val., antrojo 

aukciono – iki 2021-08-02 12.00 val. Lazdijų kultūros centro administracijoje 
adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 

Pastato apžiūra suinteresuotiems asmenims vyks sutartu laiku 2021 m. lie-
pos 14, 15, 16, 21, 22, 23 dienomis.

Papildoma informacija teikiama Lazdijų kultūros centre telefonu +370 616 
81884.

všį Lazdijų kultūros centras skelbia, kad
viešo aukciono būDu ParDuoDami

Lazdijų kultūros centrui nuosavybės teise priklausantys šie objektai, esantys 
Mokyklos g. 9, Viktarino k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav.:

- kultūros namai (unik. Nr. 5996-9014-6019, plotas 380,52 kv. m, 1969 m. 
statyba),

- sandėlis (unik. Nr. 5996-9014-6020, plotas 44,74 kv. m, 1969 m. statyba),
- katilinė (unik. Nr. 5996-9014-6034, plotas 33,01 kv. m, 1969 m. statyba).
Bendra pradinė pardavimo kaina: 13384,00 Eur. 
Suformuotas žemės sklypas (unik. Nr. 4400-5525-7004, plotas 0,3248 ha).
Aukcionas vyks 2021-07-27 10.00 val. Lazdijų kultūros centro patalpose 

adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 
Aukcionui neįvykus, antrasis aukcionas vyks 2021-08-03 10.00 val. Lazdijų 

kultūros centro patalpose adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 
Pirmojo aukciono paraiškos priimamos iki 2021-07-26 12.00 val., antrojo 

aukciono – iki 2021-08-02 12.00 val. Lazdijų kultūros centro administracijoje 
adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 

Pastato apžiūra suinteresuotiems asmenims vyks sutartu laiku 2021 m. lie-
pos 14, 15, 16, 21, 22, 23 dienomis.

Papildoma informacija teikiama Lazdijų kultūros centre telefonu +370 616 
81884.

všį Lazdijų kultūros centras skelbia, kad
viešo aukciono būDu ParDuoDami

Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu 8 700 55 400, 
internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS
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LRT TV
2021. 07.16  
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Stilius.
 13.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 16.45 „Kalnų daktaras“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 (Ne)emigrantai. 
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Auksinis protas. 

Vasara.
 22.20 „Ilsėkis ramybėje“ 

departamentas“.
 23.55 „Tai tik pasaulio 

pabaiga“.
 1.35 (Ne)emigrantai. 
 2.30 Gyventi kaime 

gera. 
 3.00 Panorama.
 3.22 Sportas. Orai.
 3.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 4.00 Įdomiosios atos-

togos.
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Balta – meilės 

spalva“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Volfas Engelman 

nealkoholinis“ 
Tarptautinė 
aludarių šventė. 

 21.30 „Ištroškę greičio“.
 0.05 „Ačiū už Jūsų 

tarnybą“.
 2.15 „Domino“.
 3.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 „Jeloustounas“.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Vilties spindulys“.
 11.50 „Rojus“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Rojus“.
 12.55 „Tik tu – mano 

meilė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.

 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Nerealieji 2“.
 21.55 „Fantastiškas ke-

tvertas. Sidabrinio 
banglentininko 
iškilimas“.

 22.15 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.18 „Fantastiškas ke-
tvertas. Sidabrinio 
banglentininko 
iškilimas“.

 23.45 „Draugiškas 
seksas“.

 2.00 „Linkėjimai iš 
Paryžiaus“.

 3.55 „Įsibrovimas“.
 5.35 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.20 „CSI. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Iškvietimas“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Iškvietimas“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Mirtinas ginklas 

4“.
 0.00 „Neramumai 

Bronkse“.
 1.50 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Pagaliau savait-

galis. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Vyrų šešėlyje. 

Halina Kairiūkštytė-
Jacinienė. 

 17.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

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

istorija“.
 19.30 Nauja diena. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.

 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 3.55 Pagaliau savait-

galis. 
 4.15 Vantos lapas. 
 4.40 Kaimo akademija. 
 5.00 Vyrų šešėlyje. 

Halina Kairiūkštytė-
Jacinienė.

 5.20 „Reali mistika“.
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.02 Koncertas vienam. 
 7.00 „Artūras ir mini-

mukai“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.35 „44 katės“.
 7.50 Knygų savaitė. 

„Kodėl svarbu 
skaityti?“. 

 8.40 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

 9.10 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.40 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.00 Rusų gatvė.
 12.30 Stop juosta. Nida. 
 13.00 Stambiu planu.
 13.55 Indivizijos. 
 14.25 Pasivaikščiojimai.
 14.55 „Žemė žvelgiant iš 

kosmoso“.
 15.50 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Artūras ir mini-

mukai“.
 16.40 Mūsų gyvūnai.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „Ten, kur namai“.
 19.00 Stop juosta. Nida.
 19.35 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 „Kelias“.
 22.45 Muzikos festivalis 

„Nida 2019“. 
 0.15 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.30 Dabar pasaulyje.
 0.55 Akacijų alėja 2018. 
 2.30 „Gyveno kartą 

Uvė“.
 4.25 Dizaino dokumen-

tika. Industrinis 
dizainas.

 4.35 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 5.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
Europa.

TV1
 6.20 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.30 „Stebuklas“.
 14.30 „Kandisė Renuar“.

 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 PREMJERA. 

„Žmogžudystės 
Marnove“.

 22.55 „Visa tiesa apie 
Hario Kveberto 
bylą“.

 1.00 „Aleksas Hugo. 
Levanto meilužiai“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Gerasis daktaras“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Moderni šeima“.
 12.20 Britanijos talentai.
 13.55 Sandėlių karai.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 Optibet A lygos 

rungtynės Telšių 
„Džiugas“–Gargždų 
„Banga“.

 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Domino“.
 23.55 „Brolis“.
 1.50 „Šokis hip-hopo 

ritmu“.

Delfi
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Jos vardas MAMA.
 7.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 8.00 Yugo broliai: blo-
giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 8.30 Sveiki! Su gydytoju 
V. Morozovu.

 9.00 Delfi rytas. 
 10.30 Geltonas karutis.
 11.00 Alfas vienas 

namuose.
 12.00 Delfi rytas. 
 13.30 Spausk gazą.
 14.00 nežVAIRUOK.
 14.30 Lietuviškos atos-

togos.
 15.00 Žinios.
 15.35 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Krepšinio zona.
 20.00 Orijaus kelionės.
 20.30 Delfi premjera.
 21.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 Jūs rimtai?
 22.00 Kriminalinė zona su 

D. Dargiu.
 22.30 Lietuviškos atos-

togos.
 23.00 Ugnikalnių takais.
 23.30 Automobilis už 0 

Eur.
 0.30 Delfi diena.
 5.30 Delfi premjera.

šeštaDienis, liepos 17 d. Saulė teka 5.03, leidžiasi 21.46, dienos ilgumas 16.43. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Aleksas, Magdalena, Darius, Girėnas, Vaiga.

LRT TV
2021. 07.17
 6.02 Daiktų istorijos. 
 6.55 „Kelionių atvirukai. 

Gorė – mišrioji 
Senegalo sala“.

 7.10 Premjera. „Dai-
nuok“.

 9.00 Labas rytas, Lietuva.
 11.00 Beatos virtuvė. 
 11.55 Pasaulio doku-

mentika. „Stichinio 
gaisro analizė“.

 12.45 Pasaulio dokumen-
tika. „Vidurinių Rytų 
gamta. Arabija. 
Miražų žemė“.

 13.40 „Komisaras Mon-
talbanas. Mylimas 
Salvai, mano Livija“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Žinios. 
 18.00 Euromaxx.
 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius.
 20.30 Panorama.
 21.00 Mano daina. 
 22.25 „Atostogos“.
 0.40 „Ilsėkis ramybėje“ 

departamentas“.
 2.15 „Stichinio gaisro 

analizė“.
 3.05 „Kelionių atvirukai. 

Gorė – mišrioji 
Senegalo sala“.

 3.20 „Komisaras Mon-
talbanas. Mylimas 
Salvai, mano Livija“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.00 „Bunikula“.
 7.30 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.00 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 8.30 „Tomas ir Džeris“.
 9.00 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.30 „Ogis ir tarakonai“.
 10.00 „Avelės ir vilkai 2“.
 11.35 PREMJERA. 

„Laukinių žmonių 
medžioklė“.

 13.40 „Paskutinės atos-
togos“.

 15.55 „Naujokė“.
 17.55 Žalia šviesa. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Medžioklės 

sezonas atidarytas“.
 21.15 „Tėtukas namie“.
 23.10 „Gidas vienišiams“.
 1.20 „Diktorius“.
 3.10 „Ištroškę greičio“.

TV3
 6.35 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Galingasis 6“.
 8.00 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Skaniai ir  

paprastai.
 9.30 Maisto kelias.
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.00 Sveiki atvykę.
 11.30 „Laukinė Arabija“.
 12.20 „Kenoloto“.

 12.22 „Laukinė Arabija“.
 12.35 „Netikras princas“.
 14.25 „Stebuklingas 

sezonas“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Planas tėčiui“.
 19.35 Eurojackpot.
 19.40 „Planas tėčiui“.
 22.00 „Svarbiausios 

valandos“.
 22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.18 „Svarbiausios 

valandos“.
 0.15 „Tūnąs tamsoje“.
 2.30 „Fantastiškas 

ketvertas. Sidabrinio 
banglentininko 
iškilimas“.

 4.15 „Nakties klajūnai 2“.

BTV
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 8.30 Miško atspalviai. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.05 „Kova už būvį“.
 11.15 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.25 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katas-
trofos“.

 13.35 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 15.50 „Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai“.

 17.00 „Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi“.

 18.10 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 19.30 Kaukės. 
 22.00 „Susikaupk“.
 0.10 „Invazija“.
 2.15 „Mirtinas ginklas 4“.

Lryto
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 Gyvenimas. 
 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato: Keliautojo 
dienoraštis. 

 11.00 Grįžtantys. 
 11.30 Inovacijų DNR. 
 12.00 „Pėdsakas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 19.00 Laisvės TV 

valanda. Pokalbis 
su B. Davidonyte ir 
D. Pancerovu. 

 20.00 Žinios.
 20.30 „Skrydis per 

Atlantą“.
 22.30 Žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Laisvės TV 

valanda. Pokalbis 

su B. Davidonyte ir 
D. Pancerovu. 

 4.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 

 5.00 Gyvenimas. 
 5.40 Vantos lapas.
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.02 Auksinis protas. 

Vasara.
 7.15 Klausimėlis.
 7.30 Kelias į namus.
 8.00 Premjera. „Sukurta 

Kiote. Senoviniai 
namai, bambukiniai 
dirbiniai, knygynai“.

 8.30 Premjera. „Lietuvos 
mokslininkai. Dr. 
Vitalij Novickij“.

 9.00 Kūrybingumo 
mokykla.

 9.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

 10.00 Čia – kinas.
 10.30 Pasivaikščiojimai.
 11.00 Kas geresnio, 

kaimyne?
 11.30 Vilniaus sąsiuvinis.
 12.00 Trembita.
 12.30 Rusų gatvė. 
 13.00 Išpažinimai.
 13.30 „Kelionių atvirukai. 

Airija. Keistenybių 
istorija“.

 13.45 „Kelionių atvirukai. 
Oslo fiordas. 
Laimingoji Edvardo 
Muncho Norvegija“.

 14.00 Euromaxx.
 14.30 „Du balsai – viena 

širdis“.
 16.30 „Erdvės menas. 

Sklandi transfor-
macija. Modernus 
namas senamies-
tyje“.

 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. Kino 
prodiuseris Kęstutis 
Petrulis.

 18.30 Išsaugota istorija. 
Senosios vaistinės 
muziejus.

 19.00 Premjera. „Anykščių 
kraštas. Anykščių 
krašto piliakalniai ir 
pilys“.

 19.30 Mūsų miesteliai. 
Šaukėnai. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Hindenburgas“.
 23.05 LRT OPUS ore.
 0.10 Dabar pasaulyje.
 0.35 „Tai tik pasaulio 

pabaiga“.
 2.10 Dizaino dokumen-

tika. Interjeras.
 2.20 „Lietuvos moks-

lininkai. Dr. Vitalij 
Novickij“. 

 2.45 Išsaugota istorija. 
Senosios vaistinės 
muziejus.

 3.15 Pasivaikščiojimai.
 3.45 „Anykščių kraštas. 

Anykščių krašto 
piliakalniai ir pilys“.

 4.15 Kūrybingumo 
mokykla.

 4.45 Auksinis protas. 
Vasara.

TV1
 6.00 Praeities kartų 

liudytojai. 

 6.30 Vilniaus Gaonas. 
 7.00 „Akloji“.
 8.30 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 11.00 „Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos“.

 12.00 „Merės meilė 
virtuvei“.

 13.00 „Mylėk savo sodą“.
 14.00 „Akloji“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Elnių medžio-

tojai“.
 22.55 „Aušros pažadas“.
 1.35 „Visa tiesa apie 

Hario Kveberto 
bylą“.

 3.30 „Žmogžudystės 
Marnove“.

TV6
 6.00 „Nukalta ugnyje“.
 6.55 „Atšiaurioji Aliaska“.
 7.55 Ledo kelias.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Aš – ralistas.
 11.00 Aurum 1006 km 

lenktynės.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Pabėgimas į 

Galvestoną“.
 23.55 „Domino“.
 1.45 „Karaliaus vardu 3. 

Paskutinė misija“.

Delfi
 6.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 7.00 Kasdienybės 

herojai.
 7.45 Mano pramogos 

veidai.
 8.30 Jos vardas MAMA.
 9.00 Lietuviškos atos-

togos.
 9.30 Geltonas karutis.
 10.00 Alfas live.
 11.00 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 11.30 Išlikę.
 12.00 Čepas veža.
 12.30 Kablys.
 13.00 Šiandien kimba.
 14.00 Ugnikalnių takais.
 16.30 Yugo broliai: 

blogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 19.00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.

 20.00 Jūs rimtai?
 20.30 Orijaus kelionės.
 21.00 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 23.00 Delfi premjera.
 23.30 Lietuviškos atos-

togos.
 0.00 Yugo broliai: 

blogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 2.30 Mano pramogos 
veidai.

 4.00 Kitokie pasikalbė-
jimai 2021.
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 6.02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 7.00 Šventadienio mintys.
 7.30 Klausimėlis.
 8.00 Gyventi kaime gera. 
 8.30 Ryto suktinis su Zita 

Kelmickaite. 
 9.00 Hanso Kristiano 

Anderseno pasakos. 
„Stebuklingos 
kurpės“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai.

 11.30 „Susipažink su mano 
pasauliu. Thyagas – 
būgnininkas“.

 12.00 Pasaulio dokumen-
tika. „Metų laikai 
Japonijoje. Ruduo ir 
žiema“.

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Salų gamtos 
slėpiniai. Karibai. 
Laukinis rojus“.

 13.45 „Puaro“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.30 Veranda. 
 17.00 Savaitė su „Dviračio 

žiniomis“. Vasara.
 17.30 Žinios. 
 18.00 Duokim garo!
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 21.00 „Viktorija“.
 21.50 „Paniurėlis Olafas“.
 23.20 „Hindenburgas“.
 1.20 „Atostogos“.
 3.30 „Puaro“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
 6.50 „Bunikula“.
 7.20 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 7.50 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 8.20 „Tomas ir Džeris“.
 8.50 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.20 „Ogis ir tarakonai“.
 9.50 „Urfino Džiuso ir 

mergaitės Elės 
nuotykiai“.

 11.40 „Svečiai palėpėje“.
 13.25 „Policininkai ir 

Robersonai“.
 15.20 „Šokis hip-hopo 

ritmu. Revoliucija“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Transformeriai. 

Nugalėtųjų kerštas“.
 22.25 „Kaliniai“.
 1.25 „Drilbitas“.
 3.20 „Tėtukas namie“.

TV3
 6.35 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Galingasis 6“.
 8.00 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.30 Svajonių ūkis.
 9.00 La Maistas. Vasara.
 9.30 „Lobių planeta“.
 11.15 „Mažiausi iš 

mažiausių“.
 12.20 „Kenoloto“.

 12.22 „Mažiausi iš 
mažiausių“.

 12.40 „Marlis ir aš: šuniukų 
metai“.

 14.35 „Jausmų vande-
nynas“.

 16.10 „Kobra 11“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Kobra 11“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Persis Džeksonas. 

Monstrų jūra“.
 21.45 „Sicario 2. Kartelių 

karai“.
 22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.18 „Sicario 2. Kartelių 

karai“.
 0.05 „Ričardas Liūta-

širdis“.
 2.25 „Svarbiausios 

valandos“.
 4.50 „Vieniši tėvai“.

BTV
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato I etapas. 
Žagarė, Joniškio r.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato II 
etapas. Šilalė. 

 10.05 „Kova už būvį“.
 11.15 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.25 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katas-
trofos“.

 13.35 „Ekstrasensų mūšis“.
 15.50 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 17.00 „Spec. būrys. Išlieka 

stipriausi“.
 18.10 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Paskutinis  

laivas“.
 22.30 „Legendų biuras“.
 23.40 „Karo vilkai. Likvida-

toriai VII“.
 0.45 „Susikaupk“.
 2.50 „Invazija“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Deutsche Welle 

pristato: Keliautojo 
dienoraštis. 

 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Senjorų avilys. 

Mankšta. 
 9.30 Grįžtantys. 
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 11.00 Vyrų šešėlyje. Vera 

Šernienė Fainberg. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 „Pėdsakas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 Žinios.
 18.30 Mūsų gyvūnai. 
 19.00 Laisvės TV 

valanda. Pokalbis 
su B. Davidonyte ir 
D. Pancerovu. 

 20.00 Žinios.
 20.30 Lietuvos miestai. 
 21.30 „24/7“.
 22.30 Žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 „Vyrų šešėlyje. Vera 

Šernienė Fainberg“.
 3.55 Kaimo akademija. 
 4.20 Laikykitės ten. Pokal-

biai. 
 5.00 Kaimo akademija. 
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 Duokim garo!
 7.30 Šoka Lietuva.
 7.45 Krikščionio žodis.
 8.00 Kelias.
 8.30 Menora.
 9.00 Širdyje lietuvis.
 10.00 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija.
 10.30 „Į žvaigždes. Ar yra 

gyvybė už Žemės 
ribų? Egzoplanetų 
tyrinėjimai“.

 11.00 Stop juosta. Juod-
krantė.

 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Palaimintojo 

arkivyskupo Jurgio 
Matulaičio atlaidai 
Marijampolėje. 

 13.45 Šventadienio mintys.
 14.15 „Dainuok“.
 16.00 Muzikos talentų lyga 

2019. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 Stambiu planu.
 19.30 Knygų savaitė. 

Vladimiro Tarasovo 
autobiografinės 
knygos „Būgnininko 
dienoraščiai“ 
pristatymas.

 20.30 Panorama.
 21.00 Koncertas vienam. 
 22.00 Fortepijono mara-

tonas Beethovenui. 
Sonata fortepijonui 
nr. 31 As-dur, op. 
110. Elžbieta Liepa 
Dvarionaitė.

 22.20 „Žarckai“.
 0.30 „Paniurėlis Olafas“.
 2.00 Klausimėlis.
 2.15 Euromaxx.
 2.40 Kelias į namus.
 3.10 7 Kauno dienos. 
 3.35 „Erdvės menas. 

Sklandi transfor-
macija. Modernus 
namas senamies-
tyje“.

 4.05 Kelias.
 4.35 Duokim garo!

TV1
 6.00 Praeities kartų 

liudytojai. 
 6.30 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 7.00 „Akloji“.
 8.30 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 11.00 „Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvi-
kovos“.

 12.00 „Šviežias maistas. 
Anos Olson 
receptai“.

 13.00 Sveikinimai. 
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.

 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Prancūziška žmog-

žudystė. Šokėjų 
paslaptys“.

 23.05 „Ūsuotasis ponas 
Mordekajus“.

 1.15 „Aušros pažadas“.
 3.35 „Vera. Elnių medžio-

tojai“.

TV6
 6.05 „Aliaskos geležinke-

liai“.
 6.55 „Atšiaurioji Aliaska“.
 7.55 Ledo kelias.
 8.55 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale kablys.
 10.00 Sandėlių karai.
 10.30 „Laukinė Kosta 

Rika“.
 11.35 „Įelektrintas ledas“.
 12.45 „Vilkų kalnai“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležinke-

liai“.
 16.00 „Nukalta ugnyje“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų žvaigždės.
 19.00 Kaukės.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Bermudų trikampis 

2“.
 23.45 Sportas. NBA Action.
 0.15 „Pasmerkti. Kauno 

romanas“.

Delfi
 6.00 13 731 km aplink 

Skandinaviją.
 7.00 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 7.30 Geltonas karutis.
 8.00 Kablys.
 8.30 Šiandien kimba. 
 9.30 Orijaus kelionės.
 10.00 Alfas vienas 

namuose.
 11.00 Keturios sienos.
 11.30 Išpakuota.
 12.00 Sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 Išlikę.
 13.30 Iliustruotos Vilniaus 

istorijos.
 13.45 Sveikatos receptas.
 14.30 Sveiki! Su gydytoju 

V. Morozovu.
 15.00 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 15.30 Geltonas karutis.
 16.00 nežVAIRUOK.
 16.30 Spausk gazą.
 17.00 Automobilis už 0 

Eur.
 18.00 Savaitės įvykiai su 

D. Žeimyte-Biliene.
 19.00 13 731 km aplink 

Skandinaviją.
 20.00 Kasdienybės herojai.
 20.45 Mano pramogos 

veidai.
 21.30 Pokalbiai prie jūros.
 22.00 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 0.00 nežVAIRUOK.
 0.30 Ar tu ją matei? 

Neatrasta Žemaitija. 
Telšiai.

 1.00 Ugnikalnių takais.
 3.30 Delfi premjera.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.

PirmaDienis, liepos 19 d. Saulė teka 5.06, leidžiasi 21.44, dienos ilgumas 
16.38. Priešpilnis. Vardadieniai: Aurėja, Galigantas, Mantigailė, Vincentas, Auksė, Vincas.

LRT TV
2021. 07.19
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Savaitė. 
 13.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 16.45 „Kalnų daktaras“.
 17.30 Žinios.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Pasaulio puodai. 
 19.30 Totorių metams. 

Premjera. „Ištiki-
mybės žiedas“.

 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios. 

Vasara. 
 22.00 „Babilonas Ber-

lynas“.
 22.55 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.40 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Išpažinimai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Pasaulio puodai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „Ištikimybės 

žiedas“.
 3.00 Panorama.
 4.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.10 „Balta – meilės 

spalva“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė varguolė“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Išžudyti visus“.
 0.25 „Strėlė“.
 1.25 „Kaliniai“.
 4.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 Maisto kelias.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Vilties spindulys“.
 11.50 „Rojus“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Rojus“.
 12.55 „Tik tu – mano 

meilė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.

 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Jeloustounas“.
 20.30 Meilė be sienų.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Nusikaltėlis“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Nusikaltėlis“.
 0.15 „Bulis“.
 1.15 „Havajai 5.0“.
 2.10 „Rouzvudas“.
 3.10 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 4.20 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.15 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.30 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Iškvietimas“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Iškvietimas“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Ateities pasaulis“.
 22.45 „Mirtinas ginklas“.
 23.45 „Legendų biuras“.
 0.55 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VII“.
 1.55 „FTB“.

Lrytas
 5.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 6.00 Bušido ringas. 
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 8.00 Senjorų avilys. 

Mankšta. 
 8.30 Inovacijų DNR. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 12.30 Kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 17.00 „Netikėtas teisin-

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

istorija“.
 19.30 Skonio reikalas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.

 0.30 „Teisingumo 
agentai“.

 1.30 „Daktarė Koval-
čiuk“.

 2.20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 3.10 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 3.55 Kaimo akademija. 
 4.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.25 Partizanų keliais. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. Kino 
prodiuseris 
Kęstutis Petrulis. 

 7.00 „Artūras ir mini-
mukai“.

 7.25 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 7.35 „44 katės“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.00 Kas geresnio, 

kaimyne?
 12.30 Krikščionio žodis. 
 12.45 Klausimėlis. 
 13.00 Kultūros diena. 
 13.55 Muzikos talentų 

lyga 2019. 
 15.20 Ką veikti?!
 15.50 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Artūras ir mini-

mukai“.
 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „Ten, kur namai“.
 19.00 Išpažinimai. 
 19.30 „Chabrolis. Anti-

konformistas“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Žemaitė. „Marti“.
 23.30 Pasivaikščiojimai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Mano daina. 
 2.00 LRT OPUS ore. 

Giedrė Kilčiaus-
kienė. 

 3.00 Klausimėlis. 
 3.15 „Anykščių kraštas. 

Anykščių krašto 
piliakalniai ir pilys“.

 3.40 Kūrybingumo 
mokykla. 

 4.10 „Lietuvos moks-
lininkai. Dr. Vitalij 
Novickij“.

 4.35 Mokslo sriuba. 
 5.05 Širdyje lietuvis.

TV1
 6.00 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 6.55 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi  

porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.30 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 

receptai“.
 14.30 „Kandisė Renuar“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 „Minčių galia“.
 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Šokėjų paslaptys“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 9.25 Sandėlių karai.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Naujakuriai“.
 12.25 Britanijos talentai.
 12.55 Nuogi ir įbauginti.
 13.55 Sandėlių karai.
 14.55 „Kobra 11“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Žudymo žaidimai“.
 23.10 „Pagieža“.
 0.55 „Majų baikerių 

klubas“.
 2.05 „Meilė – tai...“.
 3.10 „Vienas“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Lietuviškos atos-

togos.
 7.00 Savaitės įvykiai su 

D. Žeimyte-Biliene.
 8.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 8.30 Kriminalinė 
Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 9.00 Delfi rytas.
 10.30 Pokalbiai prie jūros.
 11.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 Jūs rimtai? 
 14.00 Išpakuota.
 14.30 Keturios sienos.
 15.00 Žinios.
 15.35 Piniginiai reikalai.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Piniginiai reikalai.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Iš esmės su V. Bru-

veriu ir D. Žeimyte-
Biliene.

 20.00 Geltonas karutis.
 20.30 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 21.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 Kasdienybės 
herojai.

 22.15 Mano pramogos 
veidai.

 23.00 Ugnikalnių takais.
 23.30 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 0.00 Savaitės įvykiai su 
D. Žeimyte-Biliene.

 1.00 Delfi diena.
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LRT TV
2021. 07.21 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 13.00 Įdomiosios atos-
togos. 

 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 16.45 „Kalnų daktaras“.
 17.30 Žinios.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Pasaulio puodai. 
 19.30 Istorijos perimetrai. 

Pirčiupiai. 
 20.00 Istorijos perimetrai. 

Upeiviai. 
 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios. 

Vasara. 
 22.00 „Babilonas Ber-

lynas“.
 22.50 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.35 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.20 „Kelionių atvirukai. 

Pamplonoje 
saulė teka 
Hemingway'ui“.

 0.30 Euromaxx. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Pasaulio puodai. 
 2.00 Istorijos perimetrai. 

Pirčiupiai. 
 2.30 Istorijos perimetrai. 

Upeiviai. 
 3.00 Panorama.
 4.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Balta – meilės 

spalva“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė varguolė“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Kitas pasaulis 4. 

Pabudimas“.
 0.15 „Strėlė“.
 1.15 „Snaiperis. Pali-

kimas“.
 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 „Kalnietis“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 „Jeloustounas“.

 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Vilties spindulys“.
 11.50 „Rojus“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Rojus“.
 12.55 „Tik tu – mano 

meilė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Jeloustounas“.
 20.30 Meilė be sienų.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Gabalėlis dan-

gaus“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Gabalėlis dan-

gaus“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Gabalėlis dan-

gaus“.
 0.15 „Bulis“.
 1.20 „Havajai 5.0“.
 2.20 „Rouzvudas“.
 3.20 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.15 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.30 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Iškvietimas“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Iškvietimas“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Persekiotojas“.
 22.45 „Pranaši pozicija“.
 0.35 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 1.30 „FTB“.

Lrytas
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Mūsų gyvūnai. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių.
 12.30 4 kampai.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Skonio reikalas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 3.55 4 kampai. 
 4.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.25 Mūsų gyvūnai. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Bliuzo vakaras. 
 7.00 „Artūras ir mini-

mukai“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.35 „44 katės“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 Kūrybingumo 

mokykla. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.00 Menora. 
 12.30 Kelias į namus. 
 13.00 Širdyje lietuvis. 
 14.00 Čia – kinas. 
 14.30 Veranda. 
 15.00 „Dešimtasis 

dešimtmetis. 
Nepalaužiamas“.

 15.50 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Artūras ir mini-

mukai“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „Ten, kur namai“.
 19.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.30 „Dešimtasis 

dešimtmetis. Nauja 
pasaulio tvarka“.

 20.15 „Kelionių atvirukai. 
Lufuteno salos, 
Norvegija“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Sauja druskos“.
 23.00 Veranda. 
 23.30 Išsaugota istorija. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Bliuzo vakaras. 
 1.25 „Du balsai – viena 

širdis“. 
 3.25 Stambiu planu. 
 4.20 Klausimėlis. 
 4.35 Kelias į namus. 
 5.05 Klauskite daktaro. 

TV1
 6.20 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.30 „Stebuklas“.
 14.30 „Kandisė Renuar“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.

 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 „Į šiaurę per 

šiaurės vakarus. 
Laukinis Svenas“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Į šiaurę per 

šiaurės vakarus. 
Kapitonas Kablys“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.15 Aliaskos geležinke-

liai.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Gerasis daktaras“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Moderni šeima“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 Nuogi ir įbauginti.
 13.50 Sandėlių karai.
 14.50 „Kobra 11“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir  

įbauginti.
 21.00 „Rembo. Pirmasis 

kraujas 3“.
 23.10 „Skubi pagalba“.
 1.00 „Majų baikerių 

klubas“.
 2.20 „Meilė – tai...“.
 3.20 Ledo kelias.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 7.00 Alfas live.
 8.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 8.30 Spausk gazą.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 Sveikatos receptas. 
 11.15 GARSIAI!
 11.45 Delfi pulsas.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 nežVAIRUOK.
 14.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 14.30 Retro automobilių 
dirbtuvės.

 15.00 Žinios.
 15.35 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Pokalbis su D. Žei-

myte-Biliene.
 20.00 nežVAIRUOK.
 20.30 Pokalbiai prie jūros.
 21.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 Orijaus kelionės.
 22.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 23.00 Ugnikalnių takais.
 23.30 Mano pramogos 

veidai.
 0.15 Delfi pulsas.
 0.30 Delfi diena.
 5.30 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.

antraDienis, liepos 20 d. Saulė teka 5.07, leidžiasi 21.42, dienos ilgumas 16.35. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Alvyda.

LRT TV
2021. 07.20   
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 „Ištikimybės 

žiedas“.
 13.00 Įdomiosios atos-

togos.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 16.45 „Kalnų daktaras“.
 17.30 Žinios.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Pasaulio puodai. 
 19.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios. 

Vasara. 
 22.00 „Babilonas Ber-

lynas“.
 22.55 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.40 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.25 „Kelionių atvirukai. 

Šveicarija. Griujero 
epopėja“.

 0.35 Šventadienio 
mintys. 

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Pasaulio puodai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 3.00 Panorama.
 4.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Balta – meilės 

spalva“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė varguolė“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Snaiperis. Pali-

kimas“.
 0.35 „Strėlė“.
 1.35 „Išžudyti visus“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „Kalnietis“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 „Jeloustounas“.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.

 9.40 „Vilties spindulys“.
 11.50 „Rojus“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Rojus“.
 12.55 „Tik tu – mano 

meilė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Jeloustounas“.
 20.30 Meilė be sienų.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Keršytojas“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Keršytojas“.
 0.05 „Bulis“.
 1.05 „Havajai 5.0“.
 2.05 „Rouzvudas“.
 3.05 „Vieniši tėvai“.
 3.35 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 4.50 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.15 „CSI. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.30 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Iškvietimas“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Iškvietimas“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Pranaši pozicija“.
 22.50 „Ateities pasaulis“.
 0.35 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 1.30 „FTB“.

Lrytas
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Kaimo akademija. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 4 kampai.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 17.00 „Netikėtas teisin-

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

istorija“.
 19.30 Skonio reikalas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.

 22.58 Orai.
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 3.55 4 kampai. 
 4.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.25 „TV Europa 

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

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Akacijų alėja 2018. 
 7.35 „44 katės“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 „Lietuvos moks-

lininkai. Dr. Vitalij 
Novickij“.

 9.10 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.40 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.00 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.30 Kelias. 
 13.00 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 13.55 7 Kauno dienos. 
 14.25 Mokslo sriuba. 
 14.55 „Chabrolis. Anti-

konformistas“.
 15.50 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Artūras ir mini-

mukai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „Ten, kur namai“.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 19.30 „Dešimtasis 

dešimtmetis. 
Nepalaužiamas“.

 20.15 „Kelionių atvirukai“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Bloga mergaitė“.
 22.25 Vartotojų kontrolė. 
 23.20 Istorijos detektyvai. 
 0.05 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Bliuzo vakaras. 
 1.45 Auksinis protas. 

Vasara. 
 3.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.55 „Kelionių atvirukai. 

Los Andželas. 
Frankas Gehry“.

 4.10 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

 4.35 Stop juosta. 
Juodkrantė. 

 5.05 Stambiu planu. 

TV1
 6.00 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 6.55 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 8.20 „Dvi širdys“.

 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.30 „Stebuklas“.
 14.30 „Kandisė Renuar“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 „Į šiaurę per 

šiaurės vakarus. 
Kapitonas Kablys“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Minčių galia“.

TV6
 6.25 „Meilė – tai...“.
 6.35 „Kobra 11“.
 8.50 Autopilotas.
 9.20 „Gerasis daktaras“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 Britanijos talentai.
 15.20 Sandėlių karai.
 15.55 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Tramdantys ugnį“.
 23.45 „Skubi pagalba“.
 0.35 „Majų baikerių 

klubas“.
 1.50 „Meilė – tai...“.
 3.00 Išlikimas.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 GARSIAI!
 7.00 Alfas vienas 

namuose.
 8.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 8.30 Išpakuota.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 Išlikę.
 11.00 Alfas live.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 Kasdienybės 

herojai.
 14.15 Mano pramogos 

veidai.
 15.00 Žinios.
 15.35 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Faktai ir nuomonės 

su A. Peredniu.
 20.00 GARSIAI!
 20.30 Lietuviškos atos-

togos.
 21.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 nežVAIRUOK.
 22.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.30 Retro automobilių 
dirbtuvės.

 23.00 Ugnikalnių takais.
 23.30 Kasdienybės 

herojai.
 0.15 Delfi pulsas.
 0.30 Delfi diena.
 5.30 Pokalbiai prie  

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

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 550 Eur 
už a. 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 šalia 
ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
kelias, 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.

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Golf III“ (1997 m.) ir  •„VW Passat“ skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 Eur 
už vnt. „Audi A6“ (2002 m.) 
dvejas priekinio bamperio gro-
teles, kaina po 5 Eur. Druski-
ninkai. Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

Mišrūnę telyčaitę.   •Tel. 8 674 80694.

Triušius.   •Tel. 8 617 01065.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

Maistines ,,Vineta“ veislės  •bulves. Pristatome į namus.  
Tel. 8 614 56206. 

Prekiaujame daigais kapų  •bei aplinkos apželdinimui, skal-
dele kapams. Taip pat prekiau-
jame anglimi ir durpių brike-
tais. UAB „MARTAS“, Gėlyno 
g. 17, Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721. 

Pašarines bulves.   •Tel. 8 623 04363.

Vikių ir avižų mišinį. Žiemi- •nius ir vasarinius kviečius.  
Tel. 8 623 04363.

Mišinį (50 % avižų, 50 %  •vikių). Tinka žalinimui.  
Tel. 8 614 56206.

KITI

Kineskopinių televizorių  •„Panasonic“ ir LG ir TV prie-
dėlio TV STAR distancinius 
pultelius, SCART laidą, mobi-
liojo telefono „Nokia“ įkroviklį 
ir ausinukus, kaina nuo 2 Eur. 
Pakabinamus šviestuvus, kaina 
nuo 5 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Šaldytuvą „Snaigė Soft  •Line“ (A klasė, 2 kameros, 
145 cm aukščio), kaina 75 Eur. 
Kilimą (3x2 m, rudas), kaina 35 
Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 654 87148.

Pigiai neapdirbtas labrado- •rito akmens plokštes Lazdi-
juose.  
Tel. 8 686 70841.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Gyvenamąjį namą (buv.  •valgyklą) Vainiūnų k., Seirijų 
sen., Lazdijų r. sav., (namų val-
da 0,338 ha, priklauso ir miško, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
trifazis elektros įvadas, sodyba 
prie naujai asfaltuoto kelio).  
Tel. 8 686 70841.

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

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

Sklypą namo statybai Laz- •dijų mieste.  
Tel. 8 686 70841.

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

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.

KlasifiKuoti
sKelbimai

tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

savaitės horoskoPas 
(liepos 19—25 d.)
avinas (03.21–04.20)
skubėsite greičiau užbaigti pradėtus 
darbus, ir tai nepraeis be pasekmių. 
Būsite ganėtinai išsiblaškę, todėl pasi-
stenkite susikaupti ir viską atlikti nuo-
sekliai. deja, šiuo laikotarpiu padarytas 
klaidas gali būti labai sunku ištaisyti, 
todėl pasistenkite, kad viskas vyktų 
sklandžiai. Tikrai turėsite laiko pasimė-
gauti ir kur kas malonesne veikla, todėl 
neskubėkite ir būsite pirmas!

jautis (04.21–05.21)
Ne viskas klostysis būtent taip, kaip 
jūs esate suplanavę, tačiau vertėtų 
tame įžvelgti ir šviesiąją pusę: kartais 
mūsų planas nepavyksta ne be prie-
žasties. Nesisielokite, jei dėl tam tikrų 
priežasčių nepavyktų įgyvendinti savo 
sumanymų: likimo siūloma alternaty-
va gali lemti dar didesnį pasisekimą. 
Viskas, ką jums reikia padaryti, – tai 
tiesiog plaukti pasroviui. Kas žino, gal-
būt srovė jus nuneš būtent ten, kur ir 
turėtumėte būti?

Dvyniai (05.22–06.21)
jei vis laukiate geresnių laikų, kuo-
met galėtumėte įgyvendinti savo 
idėją, žvaigždės pataria nebedelsti 
ir imtis tam tikrų veiksmų. atidėlio-
jimas niekuomet nėra į naudą, todėl 
pasiraitokite rankoves ir nusiteikite 
šiek tiek paplušėti. Tikėtina, kad šiuo 
metu jūsų mintys suksis vien tik apie 
profesinę veiklą, tačiau nepamirškite 
savo dėmesiu palepinti pačių artimiau-
sių žmonių.

vėžys (06.22–07.22)
jausite energijos antplūdį. anksčiau 
pradėti darbai pagaliau duos jūsų pa-
geidaujamų rezultatų, ir tai džiugins. 
Nors kurį laiką atrodė, kad kažkas vis 
kaišo pagalius jums į ratus, tačiau da-
bar viskas stos į savo vėžes. Nesisie-
lokite, jei dėl nuo jūsų nepriklausančių 
priežasčių nepavyksta užbaigti anks-
čiau pradėtų darbų: jau labai greitai 
viskas pakryps tinkama linkme. Nors 
jėgų tikrai netrūks ir jausitės taip, tarsi 
galėtumėte kalnus nuversti, nepamirš-
kite, kad geras poilsis yra ne ką mažiau 
svarbus. daugiau laiko skirkite savo 
mėgstamai veiklai, ir kasdienybė nušvis 
visai kitomis spalvomis.

Liūtas (07.23–08.23)
Nors gali tekti susidurti su tikrai ne-
menkais gyvenimo iššūkiais, tačiau 
jūsų narsa ir artimų žmonių palaiky-
mas darys stebuklus. Tikėtina, kad po 
atviro pokalbio su artimu draugu ar 
giminaičiu viskas atrodys ne taip blo-
gai, kaip pasirodė iš pirmo žvilgsnio, 
o pasinaudoję nuoširdžiais patarimais 
galėsite išvengti didelių nemalonumų. 
Šiuo laikotarpiu žvaigždės pataria la-
biau pasitikėti savo nuojauta, ir elgtis 
taip, kaip jums liepia širdis.

mergelė (08.24–09.23)
Būsite dirglūs ir lengvai išmušami iš vė-
žių. Net ir pati menkiausia smulkmena 
gali sugadinti nuotaiką visai dienai, ta-
čiau pasistenkite į tai pažvelgti kitomis 
akimis. Kiekvieno žmogaus gyvenime 
pasitaiko vienokių ar kitokių nesklan-
dumų, ir tik nuo mūsų pačių požiūrio 
priklausys, ar pavyks su tuo susidoroti. 
Neleiskite, kad nereikšmingi dalykai 
užtemdytų jūsų nuotaiką: jei į viską 
žvelgsite pozityviau, įveikti sunkumus 
galėsite kur kas paprasčiau.

svarstyklės (09.24–10.23)
jėgų trūkumas neleis užbaigti anksčiau 
pradėtų darbų, tačiau tikrai neverta 
nusiminti. ateityje tam turėsite ma-
rias laiko, todėl dabar susitelkite tik į 

tai, kas iš tiesų yra svarbu. jei darbų 
apimtis pasirodys pernelyg didelė, 
pasistenkite tai išskaidyti nedideliais 
žingsneliais, ir labai greitai pajusite, 
kad viskas einasi tinkama linkme. Ne-
leiskite, kad pernelyg didelis darbo 
krūvis taptų jūsų prastos nuotaikos 
priežastimi: atminkite, kad viskas yra 
įveikiama, tačiau kartais tam prireikia 
šiek tiek daugiau laiko.

skorpionas (10.24–11.22)
galite sulaukti netikėto pasiūlymo, 
kuris jūsų kasdienybę apvers aukštyn 
kojom. atrodys, kad jūsų mintys yra 
tiesiog apsėstos: nuolatos svarstysite, 
ar tikrai verta pasinaudoti jums su-
teikta galimybe, ar vis dėlto reikėtų to 
atsisakyti. Žvaigždės pataria per daug 
nesigraužti: tikėtina, kad labai greitai 
atsakymas ateis tarsi savaime.

šaulys (11.23–12.21)
Būsite apsupti artimiausių žmonių, 
ir tai jus tikrai džiugins. Vis dėlto, jei 
pajusite, kad bendravimas su kitais 
žmonėmis paprasčiausiai ėmė slėgti, 
nebijokite atsiriboti ir šiek tiek laiko 
praleisti vienumoje. Nesibaiminkite, 
kad toks jūsų poelgis gali pasirodyti 
pernelyg nemandagus ar netaktiškas: 
kiekvienam mūsų yra reikalingas pri-
vatumas, ir tą reikia gerbti.

ožiaragis (12.22–01.20)
didelis darbo krūvis jums neleis atsi-
palaiduoti, tačiau labai norėdami tikrai 
rasite būdų, kaip nuo to atsiriboti ir šiek 
tiek laiko skirti savo pomėgiams. Ne-
sijauskite kalti, jei ne visas savo jėgas 
skirsite vien tik darbui, ar leisite sau 
pasimėgauti nedideliais malonumais: 
darbai tikrai niekur nepabėgs, o šiek 
tiek atsikvėpę galėsite padidinti darbo 
efektyvumą.

vandenis (01.21–02.19)
Norėsite visą savo laiką skirti 
vien tik pomėgiams, tačiau įvairių  
pareigų taip pat netrūks. Pasistenkite 
atrasti darbo ir poilsio pusiausvy-
rą: jei pavyks tą įgyvendinti, dienos 
pabaigoje jausitės tiesiog kalnus 
nuvertę. jei pajusite jėgų trūkumą, 
nesistenkite kovoti su vėjo malūnais: 
šiek tiek pailsėję ir vėl galėsite imtis 
pradėtų darbų.

žuvys (02.20–03.20)
jums bus sunku atsispirti pagundai 
šiek tiek patinginiauti, tačiau žvaigž-
dės pataria susiimti. Šis laikotarpis bus 
itin svarbus siekiantiems pasisekimo 
profesinėje srityje: visos jūsų pastan-
gos atsipirks jau netolimoje ateityje, 
todėl nepasiduokite pagundai pabėgti 
nuo jus slegiančių bet būtinų darbų. 
likimas bus dosnus tik tiems, kurie 
netausos savo jėgų ir kryptingai judės 
į priekį.
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Išsinuomočiau žemės ūkio  •paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę sutvar-
kyčiau.  
Tel. 8 680 77728.

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

Išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

Ieškomos patalpos ilgalai- •kei nuomai, pritaikytos / pritai-
komos maisto gamybai.  
Tel. 8 627 62313.

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

GYVULIAI

Du simentalų veislės buliu- •kus.  
Tel. 8 674 80694.

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 auginti. Taip 
pat pienines melžiamas karves 
arba visą bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 260–
280 Eur/t, skarda – 220–240 
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 val.  
Tel. 8 698 30902.

DOVANOJA
Medžio pjuvenas.   •Tel. 8 686 71689.

Siūlau nusišienauti 5 ha pie- •vos Krosnos seniūnijoje.  
Tel. 8 682 15808.

IEŠKO DARBO
Galiu dirbti pagalbiniu  •darbininku statybose (moku 

apdailos darbus) arba ūkininko 
ūkyje. Tel. 8 622 60230.

PARDUODA
KITI

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040.

Šaldytuvą „Snaigė“ (geros  •būklės, 3 šaldiklio stalčiai), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 652 37029.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688.

Žemės ūkio paskirties  •žemę.  
Tel.:  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  •techniką: traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. 
Gali būti neveikianti, su 
defektais.  
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Superkame visų markių au- •tomobilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“, kemperius ir 
kt. Pasiimame patys, sutvar-
kome reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinėmis 
dienomis. Išrašome utilizavimo 
pažymą.  
Tel. 8 681 20546. 

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti ne-
važiuojantys, be techninės 
apžiūros, po autoįvykio. 
Atsiskaitome vietoje, pasi-
imame, sutvarkome doku-
mentus.  
Tel. 8 686 94982.

Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 
aplink. Tel. 8 675 00731.

SIŪLO DARBĄ
Reikalingi staliai staklinin- •kai, durų montuotojai.  

Tel. 8 686 71689.

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404. 

Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  
Tel. 8 623 00597.

DAŽOME •  medinius ir 
tinkuotus fasadus, taip pat 
šiferinius ir skardinius stogus.  
Tel. 8 631 91211.

Visų tipų stogų ir fasadų  •plovimas, atnaujinimas, dažy-
mas. Tel. 8 621 99958. 

NUOMA
SIŪLO

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

Išnuomoju arba parduodu  •gamybines sandėliavimo patal-
pas Radvilų g., Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040.

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo 1 kambario 
butas Lazdijų miesto centre (1 
aukštas, autonominis šildy-
mas). Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju komercines admi- •nistracines patalpas Lazdijuo-
se (15 kv. m, I aukštas).  
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

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

Tel. +486 632 01446.

Ieškau lauko baldų 
gamintojo ilgalaikiam 

bendradarbiavimui.

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

Mirus Stasei LEnKAuSKIEnEI, nuoširdžiai užjaučiame 
vyrą Juozą, dukras Danutę, Vidą, Jolantą, sūnų Juozą, 
seserį Ireną BASEVIčIEnę, gimines ir jų šeimas.

Lina ir Artūras MARGELIAI

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5903/0007:233), 
esančio Strumbagalvės k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., savinin-
ko A. M. turto paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008)  2021-07-27 9.30 
val. vykdys žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5903/0007:7), esančio 
Strumbagalvės k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo 
darbus.       

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5903/0005:191), 
esančio  Strumbagalvės k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., savi-
ninko  J. K. turto paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008)  2021-07-27 9.30 
val. vykdys žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5903/0007:7), esančio 
Strumbagalvės k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo 
darbus.

Prašome dalyvauti matavime. Prireikus išsamesnės informacijos, 
kreiptis į matininką Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, 
el. paštu geo.lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.   

Informuojame žemės sklypo, Nr. 5953/0003:144, esančio Laz-
dijų r., Kapčiamiesčio sen., Varviškės k., sav. V. Š. turto pavel-
dėtojus, kad UAB „Tikslinta“ matininkas  Tomas Klenauskas  
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2021-07-27 vykdys 
žemės sklypo, Nr. 333M, esančio Lazdijų r., Kapčiamiesčio sen., 
Varviškės k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės infor-
macijos, prašome kreiptis į UAB „Tikslinta“ adresu: R. Kalantos 
g. 34-208, Kaunas, el. p. klenauskas@gmail.com arba  telefonu 
8 699 54565.
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Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnauja kiekvieną darbo dieną!
Pasiilgome!

Knygynėlis,
Seinų g. 12, Lazdijai

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt.
Redakcijos tel.: (8 318) 52260, 
TELE2 8 670 38882
Faksas (8 318) 51474
El. p. dzukuzinios@gmail.com

Direktorius
Darius Brindza
Reklamos vadybininkė
Inga Liaukevičienė
Tel.: (8 318) 53 085, 
8 670 38882

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

PERKAME 
MIŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs....

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

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.

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

Dėmesio!

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
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

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“

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

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

Tel. 8 644 55355.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

MALKOS, 
MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel. 
8 615 39794.

PErKAME veršelius. 
Atsiskaitome iš karto. 

Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470. Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

PERKA vERŠELIUS, 
TELYčAITES.
Moka PVM. Pasiima greitai. 
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambario bal-
dai, šaldytuvai, šaldikliai, 
trimeriai. Atvežame. Galima 
išsimokėtinai.

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

Telefonas 8 674 05844


