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Kas pasirūpins Būdviečio kunigų — 
kovotojų už laisvę — atminimo išsaugojimu? 

N
ors Nepriklauso-
moje Lietuvoje 
jau gyvename 
daugiau nei tris 
dešimtmečius 
ir jau, atrodytų,  

įamžinome daugelio kovotojų už 
Lietuvos laisvę atminimą, tačiau 
vis aiškėja naujų faktų apie už 
Lietuvą kovojusius žmones, kurių 
atminimas iki šiol deramai neiš-
saugotas ir jie nesulaukė deramo 
dėmesio ir pagarbos. Paradoksalu 
tai, kad tų žmonių pagerbimu rū-
pinasi ne vietos bendruomenė, bet 
senjorai žurnalistai iš didmies-
čio.

Vienas iš tokių žmonių – bu-
vęs Būdviečio kunigas Lionginas 
Kunevičius, ilgus metus leidęs 
pogrindinį laikraštį „Aušra“. 
Apie tai, kad šis laikraštis buvo 
leidžiamas Būdvietyje, „Dzūkų 
žinių“ redakcijai pranešė Lietu-
vos žurnalistų sąjungos Senjorų 
klubo MES narys Antanas Staš-
kevičius. 

Keliavo „aušros“ taKais
Žurnalistas neseniai su savo ko-
legomis keliavo tomis vietovė-
mis, kur 1975–1988 metais buvo  

Savaitgalį Lazdijų krašte  
vasaros naktis sudrebino Oninės

Smagių renginių išsiil-
gę lazdijiečiai ir rajono 
svečiai praėjusį savaitgalį 
galėjo atsigauti. Net dvi 
dienas skirtingose rajono 
vietose vyko tradiciniai 
renginiai, skirti Oninėms 
pažymėti. Tai lyg puiki 
kompensacija už dėl pan-
demijos ribojimų neįvyku-
sią „Pasienio fiestą“. 

Nuo senų laikų Oninės buvo 
iškili metų šventė, tai lyg trumpas 
atokvėpis prieš naujojo derliaus 
ėmimą, duonos iš naujojo derliaus 
kepimą. Per Onines visada pager-
biamos Onos ar Onutės vardą tu-
rinčios moterys ir merginos. Nors 
šiuos vardus savo atžaloms tėvai 
suteikia vis rečiau, tačiau Oninės 
vis dar užima svarbią vietą mūsų 
švenčių kalendoriuje. 

vyKo 32-ą Kartą
Praėjusį penktadienį jau 32-ą 
kartą Oninės smagiai buvo šven-
čiamos Prelomčiškės piliakalnio 
papėdėje, šalia tyvuliuojančios 
Dusios. Į šventę po atviru dan-
gumi susirinko žmonės ne tik iš 
Lazdijų krašto, bet ir aplinkinių 
rajonų. 

Šventės metu buvo apdovanotos 

Pirmuosius keturis laikraščio numerius redagavo kunigas, o dabar kardinolas Sigitas Tamkevičius. Nuo penktojo numerio devynerius metus (1977–1985) 
„Aušrą“ leido, redagavo ir spausdino Būdvietyje kunigas L. Kunevičius. Jis pats parašė daug straipsnių ir išleido 43 laikraščio numerius. 

Praėjusį penktadienį jau 32–ą kartą Oninės smagiai buvo švenčiamos Prelomčiškės piliakalnio papėdėje.
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Turite naujieną, nuotrauką –
siųskite dzukuzinios@gmail.com

NeįtikėtiNa plaNeta

paryžius.

Netvarka rajono gyvenvietėse lenda kaip yla iš maišo
Panašu, kad naujai įsteig-
tos savivaldybės bendrovės 
„Lazdijų paslaugos“ laukia 
kalnai darbų. Sužinoję 
apie bendrovės steigimą, 
„Dzūkų žinių“ skaitytojai, 
socialinių tinklų lankytojai 
paskelbė faktų apie kai ku-
riuose rajono miesteliuose 
ir gyvenvietėse pastebėtą 
netvarką. 

Pateikiame skaitytojams sociali-
niuose tinkluose paskelbtus foto-
faktus ir internautų komentarus:

„Ar situacija Šeštokuose pa-
sikeis, pradėjus veikti naujai 
kuriamai komunalinių paslaugų 
įmonei? Nejaugi Šeštokų gatvė-
mis nevažiuoja ir šaligatviais 
nevaikšto valdininkai, išlaikomi 
mokesčių mokėtojų pinigais?“ 
– rašo Šeštokų miestelio gyven-
tojas.

Kita socialinių tinklų vartotoja 
dalijasi savo įspūdžiu:

„Krosnoje net seniūnę pava-
duojantis Lazdijų seniūnas su-
geba puikiai tvarkytis, būti pa-
vyzdžiu seniūnijos gyventojams. 
O kuo prastesni šeštokiečiai, tu-
rintys vaikščioti apžėlusiais ša-
ligatviais, negalintys pasigrožėti 
viešose erdvėse pasodintais gė-
lynais. Mūsų klimato sąlygomis 
žydintys augalai ir taip trumpai 
pamalonina mūsų akį. Žinome, 
kad valdininkai dažni teisinasi ka-
rantinu. Bet šiuo atveju karantinas 
nepadės. Čia tikras apsileidimas ir 
nepagarba Šeštokų seniūnijos gy-
ventojams. Nepakanka būti vien 
seniūnu, turi būti autoritetu, telkti 
bendruomenę, jei reikia, papra-
šyti gyventojų pagalbos. Būtent, 
paprašyti, bet ne nurodyti, o jei 
reikia, ir pačiam pasiraitojus ran-
koves pakelti šiukšlę.“ 

Pateikiame nuotraukas iš skir-
tingai tvarkomų Šeštokų ir Kros-
nos.•
„Dzūkų žinių“ informacija

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.

Krosnoje net seniūnę pavaduojantis Lazdijų seniūnas sugeba puikiai tvarkytis, būti pavyzdžiu seniūnijos gyventojams. 

Ar situacija Šeštokuose pasikeis, pradėjus veikti naujai kuriamai komunalinių paslaugų įmonei?
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„Žinių laiDas“ — Daugiau 
Žinosi, geriau miegosi!

„Žinių laidas“ – rubri-
ka, kurioje dalinsimės 
patirtimi ir padėsime 
jums išsirinkti labiausiai 
tinkančią prekę. 

Klausiate, kam reikalingas 
lankstus elektros instaliacijos 
vamzdis, liaudyje vadinamas 
„gofra“? 

Atsakome: elektros kabeliams 
ir laidams apsaugoti nuo me-
chaninių pažeidimų ir aplinkos 
poveikio. 

Gofros būna įvairaus skers-
mens ir spalvų, priklausomai 
nuo to, kam bus naudojamos. 

„Elvertos“ elektros prekių 
parduotuvėje galite įsigyti pil-
kos, juodos, raudonos ir oranži-
nės spalvos gofrų su viela, kuri 
leidžia lengviau įvilkti elektros 
kabelį į vamzdį. Kuo jos ski-
riasi? 

Pilkos spalvos gofra skirta 
elektros kabeliui įvesti patalpų 
viduje, tiek atvirame paviršiuje, 

pvz., daugiabučio namo laiptinė-
je, arba po sienų tinku. Netinka 
naudoti lauke, nes neapsaugota 
nuo UV spindulių, ir betone, nes 
mažiau atspari deformacijai.   

Juodos spalvos gofra – atspa-
resnė gniuždymui, todėl tinka-
ma montuoti į betoną, betonines 
grindis, sienas ir lubas, medį, ant 
tinko ir po tinku. Galima naudoti 
esant ir žemai temperatūrai, at-
spari UV spinduliams, tinkama 
kloti lauke. 

Raudonos spalvos su dvigu-
ba sienele gofra skirta elektros 
kabeliui apsaugoti žemėje, taip 
pat vidaus patalpose. 

Oranžinė gofra – be halogenų, 
t. y. veikiama liepsnos į orą ne-
išskiria nuodingų junginių. At-
spari UV spinduliams bei žemai 
aplinkos temperatūrai, tinkama 
montuoti lauke. 

Apie skersmenį ir kitas sub-
tilybes sužinosite užsukę į „El-
vertos“ parduotuvę  Santaikos 
g. 10, Alytuje. 

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

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra 
visuose namuose. Tik daugelis 
jas vis dar meta į mišrių atlie-
kų 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?

Merė A. Miškinienė: „Pietryčių Lietuvos 
situacija pas mus neturėtų pasikartoti“
Šios savaitės pradžioje 
Lietuvą sudrebinę vietos 
gyventojų protestai dėl 
nelegalių migrantų įkur-
dinimo jų gyvenamosiose 
vietose sukėlė sumaištį 
šalyje.  

Vakar Lazdijų merės Ausmos 
Miškinienės paklausėme: „Ar 
analogiška situacija, kaip Rū-
dininkuose ir Dieveniškėse, kai 
dėl migrantų apgyvendinimo kilo 
vietinių žmonių protestai, galėtų 
pasikartoti ir Kapčiamiestyje?“. 

„Manau, kad pas mus taip netu-
rėtų atsitikti. Mes daug kalbamės 
su Kapčiamiesčio žmonėmis, ypač 
aktyviai šiame procese dalyvauja 
naujasis Kapčiamiesčio seniūnas 
V. Golikas, sekame situaciją ir gy-
venamojoje aplinkoje. Sutikome 
priimti daugiau migrantų, bet su 
sąlyga, kad tai bus šeimos su vai-
kais. Kiek man žinoma, šeimos su 
vaikais „Židinyje“ jaučiasi gerai, 
jos nekelia problemų vietos gy-
ventojams“, – sakė merė. 

Ji teigė mananti, kad mūsų 
žmonės negalėtų sukelti tokių 
neramumų, kaip buvo Šalči-
ninkų rajone. Merės nuomone, 
reikia daugiau bendrauti su vie-
tiniais gyventojais, kad jie tikrai 
suprastų, jog rajono vadovams 
svarbiausia yra žmonių saugumas 
ir ramybė. 

Šiuo metu Kapčiamiestyje yra 
apgyvendinta per 80 migrantų. 

„Mes sutikome padėti centrinei 

valdžiai spręsti migrantų proble-
mą, tačiau sutikome priimti tik 
šeimas su vaikais, stengiamės 
užtikrinti, kad migrantai neišeitų 
iš savo teritorijos“, – sakė merė. 

Paklausta, kaip ji vertina kai 
kurių sostinės politikų ir valdžios 
atstovų siūlymus įvesti pasienio 
rajonuose nepaprastąją padėtį, 
merė teigė, jog reikia išbandyti 

visas turimas priemones, o tik 
paskui kalbėti apie kraštutinę 
priemonę. 

„Valdžia turi žmonėms išaiš-
kinti, kokia nepaprastosios padė-
ties esmė, kam ji bus naudinga, ką 
duos mūsų gyventojams“, – sakė 
merė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Ausma Miškinienė. 
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rūta margelytė-BrinDzienė, savanorė: 

„Visa vaikystė praėjo dalyvaujant stovyklose, liko tam tikri senti-
mentai, todėl užpernai pirmą kartą pasiprašiau savanoriauti stovy-
kloje, kurią organizuoja kunigas Vidmantas Striokas, kuris buvo ir 
mūsų skautų vadovas. Stovykla man duoda savotiškas atostogas, 
man labai patinka dirbti su vaikais ir jaunimu. Iš jų nemažai pa-
sisemiu, stengiuosi ir jiems duoti. Esu labiau orientuota į meninę 
sritį, tai dalinuosi su jais savo patirtimi. Šiemet stovykloje vyko 
įvairios veiklos, Sporto diena, Menų diena, kur pynėm vainikus, 
statėm spektaklį, dariau ir Verslo dieną. Tai yra savanoriškas, 
nemokamas darbas. Ne viskas yra daroma už pinigus, dalį savo 
gyvenimo reikia skirti kitiems. Savanoriaudama gaunu ne piniginį 
atlygį, bet puikių emocijų. Jei kitais metais priims, būtinai vėl 
savanoriausiu stovykloje.“ 

Savanorė R. Stankauskienė: „Buvimas stovykloje vaikus labai suartina“

Jau ne pirmus metus 
Šventojoje rengiamose 
stovyklose vasarą ilsisi, 
jėgas atgauna kelios dešim-
tys Lazdijų rajono vaikų 
ir jaunuolių. Stovyklose 
jaunieji lazdijiečiai ne tik 
pailsi, kūrybiškai pratur-
tėja, fiziškai sustiprėja, 
bet ir mokosi bendrauti, 
tampa vienas kitam arti-
mesni. Stovyklų auklėtojai 
ir vadovai – savanoriai, 
dirbantys be atlygio. Tai ir 
Lazdijų gimnazijų pedago-
gės Roma Stankauskienė, 
Audronė Pileckienė, taip 
pat lazdijietės Evelina 
Dobilaitė-Juškauskė, Rūta 
Margelytė-Brindzienė ir 
daugelis kitų savanorių 
bei buvusių šios stovyklos 
auklėtinių. 

Pati atsirenKa 
stovyKlautojus
Viena iš tokių savanorių, jau du 
dešimtmečius nemokamai dirban-
čių įvairiuose klubuose, stovyklo-
se, yra lazdijietė pedagogė Roma 
Stankauskienė.

Ji pasakojo, jog šių stovyklų 
iniciatorius yra Liškiavos kle-
bonas Vidmantas Striokas, anks-
čiau kunigavęs Višakio Rūdoje, 
su kuriuo ji seniai bendrauja, 
savanoriaudama jo rengiamose 
stovyklose.

„Atsirinkdama vaikus į šią sto-
vyklą, pirmiausia vertinau tėvų 
materialinę padėtį. Kadangi iš 
savo patirties žinau, kaip sunku, 
gaunant mažas pajamas, išleisti 
vaikus į stovyklą, nes pati su tuo 
susidūriau, tai į Šventąją kviečiau 
vaikus iš šeimų, kurių tėvai dirba 
už minimalų atlyginimą“, – sakė 

viDmantas strioKas, Kunigas, lišKiavos 
ParaPijos KleBonas, stovyKlos įKūrėjas: 

„Visą savo vaikystę ir paauglystę esu praleidęs stovyklose, todėl 
žinau, jog tai yra puiki tarpusavio bendravimo ir vienas kito 
pažinimo vieta. Manau, kad stovykla yra puikus būdas vaikams 
pailsėti nuo tėvų, o tėvams – nuo vaikų. Kai kas galvoja, kad mes 
į stovyklą priimame socialiai remtinus vaikus, tačiau tai nėra tiesa. 
Pas mus stovykloje gali dalyvauti bet kuris vaikas, kuris susimoka 
už stovyklą tikrai nedidelį mokestį. To mokesčio užtenka tik su-
mokėti už stovyklos patalpas ir maistą. Mes, stovyklos vadovai, 
auklėtojai, atlygio negauname, dirbame savanoriškais pagrindais. 
Ypač džiugina tai, kad mūsų buvę stovyklautojai, kai tampa suaugę, 
patys ateina savanoriauti į stovyklą.“

aPie stovyKlą

Liškiavos Šv. Trejybės parapijos klebonas Vidmantas Striokas jau pora dešimčių metų organizuoja 
vaikų ir jaunimo stovyklas, kuriose susirenka jaunimas iš įvairių Lietuvos vietų: Kazlų Rūdos, 
Druskininkų sav., Kauno miesto ir Kauno r., Vilniaus, Lazdijų r. (Veisiejų Sigito Gedos gimnazi-
jos) ir daugiausiai jaunimo iš Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos (šioje pamainoje ilsėjosi 32 
gimnazijos mokiniai).
Neseniai pasibaigė pirmoji stovyklos pamaina „Aš jus draugais vadinu“. Šventojoje ilsėjosi 54 
vaikinai ir merginos, 10 savanorių vadovų: vyr. vadovė Roma Stankauskienė, vadovai: Rasa 
Sventickaitė, Evelina Dobilaitė-Juškauskė, Rūta Margelytė-Brindzienė, Neda Blaževičiūtė, Miglė 
Grėbliūnaitė, Edvinas Račinskas, Mažvydas Norkus, Arnoldas Dobilas, Gytis Stankevičius (pernai 
dar pats buvo stovyklautojas). 

vaikais paprastai, sujungdama 
su realiu gyvenimu“, – sakė R. 
Stankauskienė. 

Ji pastebėjo ypač teigiamą šių 
stovyklų tendenciją – nemaža da-
lis buvusių stovyklautojų, pasiekę 
pilnametystę, patys tapdavo sava-
noriais ir dirbdavo šių stovyklų 
auklėtojais. 

„Šiose stovyklose mes išsiau-
giname savanorius, kurie vėliau 
prisijungia prie auklėtojų koman-
dos. Štai vienas buvęs mūsų sto-
vyklautojas jau aštuonerius metus 
pas mus savanoriauja“, – kalbėjo 
Roma.

Paklausta, ar kasmet į stovyklą 
važiuoja tie patys vaikai, Roma 
atsakė, jog šiemet iš 54 stovy-
klautojų pirmojoje pamainoje tik 
20 buvo naujų, iki šiol nebuvusių 
stovykloje. 

„Tie, kurie pabūna stovykloje, 
po jos laikosi krūvoje, nors yra 
iš skirtingų klasių. Buvimas sto-
vykloje juos suartina ir sujungia. 
Tai labai prasminga, dėl to verta 
savanoriauti“, – sakė Roma. 

lėšų uŽtenKa tiK KamBarių 
nuomai
Paklausta, kas dalyvauja stovy-

kloje, kokia jos kaina, Roma pasa-
kojo, jog stovyklos pamainoje yra 
per pusšimtis moksleivių, kurių 
amžius nuo 13 iki 17 metų, tačiau 
būna ir jaunesnių. Daugelis yra 
iš Lazdijų ir Veisiejų gimnazijų, 
kiti – iš įvairių Lietuvos rajonų. 
Pirmenybė teikiama senbuviams. 
Stovykla kainuoja 150 eurų 9 die-
noms prie jūros su maitinimu tris 
kartus per dieną.

„Kunigas V. Striokas žiemą ir 
pavasarį per draugus ieško sto-
vyklos rėmėjų. Tie pinigai, ku-
riuos sumoka vaikai, tik kambarių 
nuomai ir autobusui. Maitinimui 
kunigas pinigų randa pas rėmėjus, 
padeda ir kai kurie Lazdijų versli-
ninkai. Mūsų auklėtojų komanda 
dirba nemokamai. Turime bran-
duolį, kurie daug metų savano-
riauja, smagu, jog iš jų yra daug 
tokių, kurie patys kažkada buvo 
stovyklautojai“, – sakė R. Stan-
kauskienė. 

Dabar yra sukurtas stovyklos 
profilis socialiniuose tinkluo-
se, todėl visą informaciją apie 
stovyklos gyvenimą ten galima 
surasti.•
„Dzūkų žinių“ informacija

R. Stankauskienė. 
Stovykloje, kurios pavadinimas 

paimtas iš Šventojo Rašto – „Aš 
jus draugais vadinu“, dalyvavo 
13–17 metų vaikai ir paaugliai. 

aPie KriKščionišKas 
vertyBes — suPrantamai
Pasidomėjus, ar ši stovykla turi 
katalikišką pakraipą, ponia Roma 
sakė, jog ryškios pakraipos nebu-
vo, tik prieš valgymą stovyklos 
dalyviai pasimelsdavo ir sugie-
dodavo giesmę. 

„Anksčiau ruošdavome ir Su-
tvirtinimo sakramentui, bet dabar 
sakau, kad vaikų nereikia versti 
daryti tai, kas jiems neįdomu. 
Palikom maldeles prieš valgį ir 
po valgio, Gerumo vakaras būna, 
kai kalbama apie krikščioniškas 
vertybes. Cituoju vienuolį Bru-
no Ferero, stengiuosi kalbėti su 

„Tie, kurie pabūna stovykloje, po jos laikosi krūvoje, nors yra iš skirtingų klasių. Buvimas stovykloje juos suartina ir sujungia. Tai labai prasminga, dėl to verta savanoriauti“, — sakė Roma. 

Neseniai pasibaigė pirmoji stovyklos pamaina „Aš jus draugais vadinu“. Šventojoje ilsėjosi 54 vaikinai ir merginos, 
10 savanorių vadovų: vyr. vadovė Roma Stankauskienė, vadovai: Rasa Sventickaitė, Evelina Dobilaitė-Juškauskė, 
Rūta Margelytė-Brindzienė, Neda Blaževičiūtė, Miglė Grėbliūnaitė, Edvinas Račinskas, Mažvydas Norkus, Arnoldas 
Dobilas, Gytis Stankevičius, (kuris pernai dar pats buvo stovyklautojas).
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KalBa, KaD...
g Savivaldybės tarybos 

posėdžio metu viena politikė 
labai jautriai sureagavo į klau-
simą dėl pirmininko pakeitimo 
vienoje iš komisijų. Ji vidury 
posėdžio pakilo iš savo darbo 
vietos ir nuskubėjo išėjimo link. 
Kyla klausimas: ar politikė ne-
norėjo parodyti susikaupusių 
ašarų akyse, ar demonstravo 
pasipiktinimą? Lazdijiečiai pa-
stebi, kad šiai politikei būdin-
gas toks elgesys, nes ji negali 
ramiai susitaikyti su pralaimė-
jimu.
g Vienos partijos narį tary-

bos posėdžio metu užspaudė 
svarbus reikalas, nes prieš svar-
bų savivaldybės struktūros pa-
tvirtinimo klausimą jis atsistojo 
ir išsliūkino iš posėdžio salės, 
taip su savimi išsinešdamas 
svarbų balsą „už“. Pikti liežuviai 
plaka, kad tai buvo jo kerštas 
už nepaskirtą jo gerą bičiulę į 
Kapčiamiesčio seniūnes, prieš 
rinkimus daug pastangų įdėju-
sią, kad valdžioje būtų tai, kas 
yra dabar.
g Vienas liberalas į tarybos 

posėdį atėjo tik pagelbėti savo 
draugui, balsuodamas už jo vi-
cemero kandidatūrą. Tačiau vė-
liau, prieš svarbų savivaldybės 
struktūros klausimo priėmimą, 
jis savo balso „už“ neatidavė, 
nes nusprendė iš tarybos po-
sėdžio skubiai išeiti, taip su-
jaukdamas valdančiųjų planus 
patvirtinti naują struktūrą. Dėl 
tokio politiko poelgio visą pri-

DzūKai

virtą košę reikėjo išsrėbti libera-
lų partijos skyriaus pirmininkui, 
priverstam raudonuoti už par-
tijos narį. Panašu, jog liberalų 
vadui buvo priminta ir apie dar 
vis nesutvarkytą gyvenamųjų 
namų kiemą Vilniaus gatvėje, 
už kurio remontą pinigai jau 
sumokėti.
g Globos namų vadovė 

nedarbingumo metu turi lai-
ko ne tik gydytis, bet ir kenkti 
įstaigai, iškvietusi Maisto ir 
veterinarijos tarnybą dėl neva 
blogo maisto. Tai padariusi, dar 
išdrįsta apkaltinti globos namų 
gyventoją, neva šioji tai pada-
rė, taip nusiplaudama savo 
mundurą. Žmonės kalba, kad 
globos namų vadovė ruošiasi 
rugpjūčio mėnesį į užtarnau-
tą poilsį, tačiau šniukštinėja 
ir akylai stebi, kas užims šiltą 
jos kėdę. Na, o jeigu jai pavyks 
„prisilaižyti“ prie naujo direk-
toriaus, tai užtarnautą poilsį 
bus galima nukelti vėlesniam 
laikui. O jeigu vis dėlto teks iš-
eiti į užtarnautą poilsį, tuomet 
įstaigos lauks ne vienas tarny-
bų patikrinimas, nes ši moteris 
tai geba organizuoti ir daro su 
malonumu.•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

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

Nukelta į 6 psl. » 

»Atkelta iš 1 psl. 

Kas pasirūpins Būdviečio kunigų — 
kovotojų už laisvę — atminimo išsaugojimu? 
leidžiama „Aušra“. Viena iš tų vie-
tų – Būdvietis. Pirmuosius ketu-
ris laikraščio numerius redagavo 
kunigas, o dabar kardinolas Sigi-
tas Tamkevičius. Nuo penktojo 
numerio devynerius metus (1977 
–1985) „Aušrą“ leido, redagavo 
ir spausdino Būdvietyje kunigas 
L. Kunevičius. Jis pats parašė daug 
straipsnių ir išleido 43 laikraščio 
numerius. 

„Aušra“ buvo spausdinama ra-
šomąja mašinėle, daugiausia nak-
timis, kiekvienas numeris sudarė 
40–50 puslapių. Slaptai persiųsti 
į JAV „Aušros“ straipsniai buvo 
skaitomi užsienio radijo stočių 
laidose, skirtose Lietuvai. 

1985 metais L. Kunevičius buvo 
perkeltas į Lukšių parapiją (Šakių 
r.), kur toliau leido „Aušrą“. Kuni-
gas mirė 1994 metais Alytuje. 

Kunigas L. Kunevičius už pa-
sižymėjimą narsumu ir ištverme, 
ginant Lietuvos laisvę ir Nepri-
klausomybę, 1999 metais buvo 
apdovanotas Vyčio Kryžiaus or-
dino Karininko kryžiumi. 

BūDvietyje — joKių atminimo 
ŽenKlų
Senjorai žurnalistai pirmiausia 
užsuko į Lukšius. Bažnyčioje jie 
rado atminimo lentą, kurioje buvo 
įrašyta: „Dėkojame Viešpačiui už 
du veiklius mūsų žemės švyturius 
kun. Antaną Tatatrę (Totoraitis), 
pirmosios mokyklos Lukšiuose 
kūrėją, rašytoją, pogrindinio lei-
dinio „Aušra“ redaktorių, poetą 

Prieš karą jis išleido eilėraščių 
knygelę „Su širdimi“. Pokary-
je, 1947 metais, buvo atkeltas į 
Būdvietį. Sovietų saugumas jį 
įtarė bendradarbiavimu su par-
tizanais, mušė, kankino. 1949 
metais klebonas, jausdamas, kad 
tai gali baigtis mirtimi, paprašė 
parapijiečių Knyzų paslėpti jį savo 
ūkyje. Knyzai jį paslėpė, o kiti 
parapijiečiai galvojo, kad kunigą 
ištrėmė į Sibirą. 

1950 metų žiemą kunigas mirė, 

Knyzai jį slapta palaidojo prie 
savo trobos, rūtų darželyje. 1989 
metais jo palaikai buvo perlaidoti 
į bažnyčios šventorių, nors savo 
testamente kunigas buvo prašęs 
jį palaidoti kapinėse, šalia kitų 
dviejų kunigų.

Kunigo saugumu ir literatūriniu 
palikimu rūpinosi Monika Kny-
zaitė, kuriai 2004 metais buvo 
suteiktas Laisvės kovų dalyvio 
vardas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Kapčiamiesčio „Židinyje“ 
gyvenantys migrantai atsisakė 
skiepytis nuo koronaviruso
Lietuvoje gilėjant nelegalių 
migrantų krizei, visuo-
menė, policija, medikai 
susiduria su vis didesniais 
iššūkiais. Migrantai atsi-
sako maisto, kelia riau-
šes, nenori skiepytis nuo 
koronaviruso. Oficialiai 
skelbiama, jog beveik visi 
į Lietuvą atvykę nelega-
lai kategoriškai nenori 
skiepytis nuo COVID-19. 
Tačiau realybė yra tokia, 
jog tam, kad jie sutiktų 
būti vakcinuoti, pasienio 
rajonų valdžia ir medikai 
turi šiek tiek daugiau pasi-
stengti. 

PoKalBiai PaDėjo 
aPsisPręsti
Vienas iš migrantų vakcinacijos 
nuo COVID-19 iniciatorių Lietu-
voje – Varėnos pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorius Danas 

Bortkevičius įsitikinęs, jog, norint 
pasiekti teigiamą rezultatą, reikia 
įdėti daugiau pastangų ir skirti lai-
ko bendravimui su migrantais. 

Jo pastangomis praėjusią savai-

kun. Lionginą Kunevičių“. 
Paskui žurnalistai keliavo į Bū-

dvietį, kur ilgus metus kunigavo ir 
„Aušrą“ leido L. Kunevičius. 

„Čia kaimo arba visos seniūni-
jos informacinės lentos nerado-
me. O ir seniūnijos administracija 
(seniūnė L. Šiuikienė) įsikūrusi 
kitame kaime. Ir klebono Gin-
tauto Černiausko neieškojome. 
Jau buvau telefonu su juo kalbė-
jęs. Patvirtino, kad apie „Aušrą“ 
ir jos redaktorių, leidėją L. Ku-
nevičių jokių atminimo ženklų 
nei bažnyčioje, nei šventoriuje, 
nei klebonijoje nėra. O ir dvaro 
svirnas, kaip kultūros paveldo 
objektas, perduotas parapijai, 
tuščias. Ir jame jokių atminimo 
stendų nėra. Raktas pas kleboną. 
Vėliau išgirdome, kad pats kle-
bonas nesidomi parapijos istorija 
nei savo pirmtakų gyvenimu. Juk 
pernai sukako 100 metų parapijos 
įkūrimui, nebuvo jokių paminė-
jimų“, – savo įspūdžiais dalijosi 
A. Staškevičius. 

Žmonės Prisimena Kunigą
Tuomet žurnalistai susirado kai-
mo senbuvę, kuri papasakojo apie 
čia kunigavusį ir „Aušrą“ leidusį 
kunigą L. Kunevičių. 

Moteris pasakojo, jog parapijie-
čiai žinojo, kad klebonas naktimis 
rašo eilėraščius, todėl rytais ilgai 
miegodavo, net šiokiadienines 
pamaldas perkeldavo į popietinį 
laiką. Tačiau niekas nežinojo, kad 
klebonas naktimis ne tik rašydavo 
eilėraščius, bet ir leisdavo „Auš-

tę nuo koronaviruso buvo paskie-
pyti beveik visi Varėnos rajone 
gyvenantys nelegalūs migrantai, 
šią savaitę procesas tęsiamas. 

rą“. Sovietų saugumo agentams 
nepavyko susekti klebono. Pats 
klebonas ir ryšininkai, atvežda-
vę jam rankraščius ir išsiveždavę 
naują „Aušros“ numerį, buvo pui-
kūs konspiratoriai. 

Rašomosios mašinėlės tarškėji-
mas naktimis trukdė klebono šei-
mininkės miegą, todėl buvo pasi-
rūpinta, kad prie klebonijos namo 
būtų pastatytas nedidelis priestatas 
– miegamasis šeimininkei. 

Anot A. Staškevičiaus, senesnie-
ji kaimo gyventojai dar prisimena 
ir gerbia L. Kunevičių, todėl jam 
keista, kodėl iki šiol neįamžintas 
šio garbaus žmogaus atminimas. 

Paklaustas, kaip, jo nuomone, 
turėtų būti įamžintas kunigo L. Ku-
nevičiaus atminimas, A. Staškevi-
čius sakė, jog garbingoje vietoje 
– bažnyčioje, šventoriuje, turėtų 
atsirasti atminimo lenta. 

„Bet tik ne ten, kur dabar yra 
ant tvoros virbų pakabintos dvi 
atminimo lentelės 1919–1920 
metų Nepriklausomybės kovų 
savanoriams ir Vyčio kryžiaus 
kavalieriams, kilusiems iš Bū-
dviečio valsčiaus. Manome, kad 
tai nelabai garbinga vieta. Ar se-
niūnija tokia nuskurdusi, kad ne-
pasirūpina tinkamesne?“ – svarstė 
A. Staškevičius. 

suraDo Poeto KaPą
Senjorai žurnalistai pasidalino dar 
vienu savo atradimu Būdvietyje. 
Jie surado šventoriuje palaidoto 
klebono, poeto Juozapo Marčiu-
konio kapą.  

Apie „Aušrą“ ir jos redaktorių, leidėją L. Kunevičių jokių atminimo ženklų 
nei bažnyčioje, nei šventoriuje, nei klebonijoje nėra. O ir dvaro svirnas, 
kaip kultūros paveldo objektas, perduotas parapijai, tuščias. Ir jame jokių 
atminimo stendų nėra.

Migrantai Vydeniuose. (AP nuotr.)
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Pašėlusi vasara rajono jaunimui

Visą praėjusią savaitę pilnais įspū-
džių rieškučiais sėmęs verslumo 
pamokas iš stovyklos Veisiejuose 
grįžo pasienio jaunimas. Stovyklos 
metu jaunimas klausė paskaitų te-
momis „Didžiausia pergalė – nu-
galėti save“, „Kaip pomėgis gali 
tapti verslu?“, „Verslas vs menas“, 
„Kaip gimsta verslo idėjos?“. Sto-
vyklautojai susitiko su plaukike, 
olimpiete Birute Statkevičiene, 
verslininku Luku Orliuku, meni-
ninku Pijumi Šemetulsku, versli-
ninke Greta Labalaukiene, maisto 
mandalos kūrėju Rolandu Dabru-
ku, kino režisieriumi Mariumi 
Pocevičiumi. Verslo atstovai no-
riai dalijosi su jaunimu patirtimi, 
išmoktomis pamokomis kuriant ir 
plečiant verslą. Mero patarėjos So-
natos Dumbliauskienės paklausti, 
kokias savybes turi turėti verslinin-
kas, jaunimas vardijo: atsakomybė, 
komunikacija, punktualumas, drą-
sa, finansų, personalo valdymas, 
kalbų mokėjimas. Atsisveikindami 
bendro projekto pasienio partneriai 
pakvietė stovyklautojus į rugpjū-
čio 2 dieną Tikocine bei rugpjūčio 
5 dieną Oržyse vyksiančius verslo 
idėjų aptarimus, diskusiją apie sa-
vivaldybių finansinį prisidėjimą 
prie verslumo iniciatyvų finansa-

vimo, mokymų ar verslo idėjų at-
rankos konkurso. O rugpjūčio 6–7 
dienomis visų projekto dalyvių 
lauks Seirijuose šurmuliuosiantis 
verslo festivalis, kuriame ne tik 
jaunimas, mokomosios bendrovės 
atstovai ar jauni krašto verslininkai 
dalinsis patirtimi, bet ir kviestiniai 
svečiai. Registracija į festivalį el. 

paštu sonata.dumbliauskiene@laz-
dijai.lt iki rugpjūčio 5 dienos. 

Interreg V–A Lietuvos ir Lenki-
jos bendradarbiavimo programos 
projektas „Partnerystė.Verslumas.
Veiksmas“ skirtas paskatinti pasie-
nio jaunimą, kad jie galėtų pradėti, 
plėtoti ir palaikyti savo verslą – 
sudaryti jiems sąlygas kurti darbo 

vietas, stiprinti gebėjimus, įgy-
vendinti svajones. Trijų projekto 
partnerių: Lazdijų rajono, Oržyšo 
ir Tykocino savivaldybių, jauni-
mas nuotoliniuose susitikimuose 
pristatė verslo idėjas, pasidalijo 
vizija, kaip naudosis įsigyta pro-
jekto metu technika, kuri skirta 
Pardavimo laboratorijos veiklai. 

Partneriai aktyviai dalyvauja sto-
vyklose, pažintiniuose vizituose. 
Projekto tikslinė grupė: pasienio 
jaunimas, bendruomenių nariai, 
savivaldybės. Projekto trukmė 
18 mėnesių, projekto biudžetas 
198300,38 euro, investicijų dalis, 
tenkanti Lazdijų rajono savivaldy-
bei 66178,02 euro.•

Kapčiamiesčio „Židinyje“ gyvenantys 
migrantai atsisakė skiepytis nuo koronaviruso

„Pirmiausia atlikome koro-
naviruso testus, o paskui visus 
vakcinavome. Žinoma, reikėjo su 
migrantais pasikalbėti, jie moka 
anglų, rusų ar prancūzų kalbas, 
įrodyti jiems, jog skiepas atvers 
jiems kelią į Europą. Tai padė-
jo. Visi toje stovykloje gyvenę 
migrantai sutiko skiepytis. Ne-
pilnamečiams skyrėme „Pfizer“ 
vakciną, o kitiems leidome pa-
sirinkti „Moderna“ arba „Astra 
Zeneca“. Visi gražiai sustojo į 
eilutę ir buvo paskiepyti“, – pa-
sakojo poliklinikos vadovas. 

Migrantai buvo paskiepyti vak-
cinomis, kurių galiojimo laikas 
ėjo į pabaigą. 

Gydytojas pasakojo, jog šią 
savaitę Varėnos rajone pasipildė 
migrantų gretos, todėl testavimas 
ir vakcinacija vyksta toliau. 

„Tiesa, buvo nemažai tokių, kurie 
sakė, jog nesivakcinuos. Ėmėmės 
tam tikros gudrybės – šiek tiek iš 
gilesnės nosiaryklės dalies ėmėme 
COVID-19 testus, tai nebuvo dide-
lis malonumas. Tada paklausėme, 
ar jie norėtų kiekvieną savaitę būti 
testuojami, kaip ir priklauso pagal 
nustatytą tvarką. Tada daugelis mi-
grantų sutiko būti vakcinuojami“, 
– pasakojo D. Bortkevičius. 

tarP nelegalų suraDo 
gyDytoją
Jis teigė, jog negalėjo vakcinuoti 

kai kurių migrantų, nes jie Balta-
rusijoje jau buvo paskiepyti rusiš-
ka „Sputnik“ vakcina, kuri, anot 
nelegalų, buvo įtraukta į kelionės 
į Baltarusiją paslaugų paketą. 

„Norėtume visus suvakcinuo-
ti, net ir tuos, kurie sakosi gavę 
„Sputnik“ vakciną, tačiau netu-
rime dokumentų, įrodančių, jog 
kai kurie iš migrantų tikrai buvo 
Baltarusijoje vakcinuoti“, – sakė 
medikas. 

Jis dar kartą pabrėžė, jog su mi-
grantais reikia daugiau bendrau-
ti, nes tai padės pasiekti norimą 
rezultatą. 

„Bendraudami su migrantais, 
sužinojome, jog jų tarpe yra gy-
dytojas iš Jemeno. Mes jam davė-

me medikamentų, kitų medicinos 
priemonių, nelegalai juo pasitiki, 
tai šis žmogus dabar suteikia ki-
tiems migrantams nesudėtingas 
medicinos paslaugas, taip tau-
pydamas brangų mūsų medikų 
laiką“, – sakė D. Bortkevičius. 

PasKiePyta tiK Dalis 
migrantų
Pasidomėjome, kokia migrantų 
vakcinavimo situacija mūsų ra-
jone. 

Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės pa-
ramos ir sveikatos skyriaus vyr. 
specialistė Lina Džiaukštienė 
teigė, jog šią savaitę Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos Varėnos 

pasienio rinktinės Kapčiamiesčio 
užkardoje  paskiepyti 44 asme-
nys (38 suaugusieji ir 6 vaikai). 
Suaugusieji vakcinuoti „Moder-
na“ vakcina, vaikai – „Pfizer“ 
vakcina. Tam tikslui panaudotos 
vakcinos iš rajono savivaldybės 
turimų resursų.

L. Džiaukštienės teigimu, pati-
krinta naujai atvykusių 34 nelega-
lių migrantų sveikatos būklė. Jie 
testuoti dėl COVID-19 ligos.

„Kapčiamiestyje, buvusio so-
cialinės globos centro „Židinys“ 
patalpose, gyvenantys nelegalūs 
migrantai atsisakė skiepytis ir 
gauti bet kokią medicininę pagal-
bą“, – sakė L. Džiaukštienė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 5 psl. 
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Savaitgalį Lazdijų krašte vasaros naktis sudrebino Oninės

visos renginyje dalyvavusios Onos 
ir Onutės, kurių šventėje buvo ti-
krai nemažai. Susirinkusiems prie 
piliakalnio sveikinimo žodį tarusi 
merė Ausma Miškinienė pripaži-
no, kad tokiuose renginiuose labai 
smagu pailsėti po kasdienių darbų. 
Ši šventė pritraukia ir žmones iš 
kitų rajonų, politikus, kultūros 
atstovus. Kartu su Lazdijų rajo-
no mere scenoje pasirodė ir Onas 
ir Onutes pasveikino Seimo na-
rys, žemės ūkio mokslų daktaras 
Kęstutis Mažeika. „Pasveikinkite 
vieni kitus, pasisemkite geros nuo-
taikos, kad teigiamos emocijos 
išliktų visus likusius metus“, – 
linkėjo parlamentaras. 

Šventės metu vyko tradicinės 
sviesto mušimo varžybos, kuriose 
nepavyko išaiškinti nugalėtojo, 
todėl nugalėtojomis buvo pa-
skelbtos visos varžybose daly-
vavusios bendruomenės, o vakaro 
viršūne tapo mėgstamų kompozi-
torių Stano ir Deivydo Zvonkaus 
muzikinė dvikova.

šventė PersiKėlė į ParKą
Šeštadienį Oninių šventimas per-
sikėlė į Lazdijų miesto parką, kur 
vyko antrą kartą organizuojamos 
„VasarOninės“. Šventės dalyviai 
buvo nustebinti putų šou bei 

Baltijos cirko artistų pasirody-
mu. Šventėje vykusioje mugėje 
buvo gausybė įvairiausių vaišių, 
tai – tikra atgaiva smaližiams. 
O atgaivą linksmybių mėgėjams 
šeštadienį suteikė ir šokti privertė 

grupės „69 danguje“ ir „Rondo“. 
Vakarėlį vainikavo „Filtered to-
ols“, linksmybes pratęsę iki vė-
lyvos nakties.

Onines Lazdijų krašte organi-
zavusio Lazdijų kultūros centro 

direktorius nesiėmė vertinti rengi-
nių, jis sakė, jog juos vertina žiū-
rovai ir dalyviai. „Jei žmonėms 
buvo smagu, tai ir mes patenkin-
ti“, – kalbėjo A. Sujeta. 

Žinant, kaip per pandemiją su-

mažinti kultūriniams renginiams 
skiriami biudžetai, kiekviena 
šventė jos rengėjams yra tikras 
iššūkis.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

Šventės dalyviai buvo nustebinti putų šou bei Baltijos cirko artistų pasirodymu.

Atgaivą linksmybių mėgėjams šeštadienį suteikė ir šokti privertė grupės „69 danguje“ ir „Rondo“. Vakarėlį vainikavo ,,Filtered tools“, linksmybes pratęsę 
iki vėlyvos nakties.
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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

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

„Kas laukia persirgus koronavirusu?“ 
Pasaulinė pandemija 

paliko žymę daugelio 
gyvenime nepaisant 
amžiaus, lyties ar gyve-
nimo būdo, tačiau spe-
cialistai įspėja – koro-
naviruso liekamuosius 
reiškinius galime jausti 
dar pusę metų.

Šiandien kalbinami 
skirtingų šalies rajonų 
gyventojai sako ne-
norintys grįžti į ligos 
laikotarpį ir džiaugiasi 
galintys vėl mėgautis 
gyvenimu.    

„grįŽo Karantino atimti 
malonumai“

Raseinių rajone gyvenan-
tis Gintaras į koronaviruso 
gniaužtus pateko dar šių metų 
pradžioje. „Viso karantino 
metu atsakingai saugojausi 
ir visomis įmanomomis prie-
monėmis vengiau kontaktų su 
pašaliniais žmonėmis, tačiau 
sausio mėnesio pabaigoje tu-
rėjau kontaktą su koronaviru-
su sergančiu žmogumi. Kad 
užsikrėčiau ir aš, supratau tik 
pajutęs pirmuosius simptomus 
– galvos ir gerklės skausmas, 
sloga – kurie nebuvo itin 
skausmingi ir varginantys, o 
priešingai – gana pakenčia-
mi.“ 

Pajutęs negalavimus ir 
bijodamas skaudžių ligos 
padarinių rizikos grupei pri-
klausantis vyras nedelsdamas 
izoliavosi tikslingai siekda-
mas neužkrėsti aplinkinių ir 
artimųjų.

„Izoliavausi namuose, to-
dėl visiškai išvengti kontakto 
su šeima nepavyko. Po kele-
to dienų pablogėjo žmonos 
savijauta – atsirado sausas 
skausmingas kosulys, galvos 

skausmas, pakilo temperatū-
ra. Atlikę testus ir sulaukę tei-
giamų rezultatų, kreipėmės į 
medikus pagalbos“, – patirtimi 
dalijasi vyras. 

Nors kontaktą su sergančiu 
asmeniu turėjo Gintaras, jo 
žmona, užsikrėtusi nuo vyro, 
sirgo sunkiau, dėl šios priežas-
ties persirgimas moteriai turėjo 
dusinančio kosulio ir pasunkė-
jusio kvėpavimo padarinių.

Dėl priklausymo rizikos gru-
pei galimybę skiepytis Gintaras 
gavo ganėtinai anksti ir, sako, 
nė nesudvejojęs pasirinkimo 
klausimu. „Pandemija sustabdė 
mūsų gyvenimą, o vakcinos at-
vėrė galimybę grąžinti jį į senas 
vėžes – dalyvauti renginiuose, 
susitikti su draugais ir paga-
liau prisiminti kelionių teikia-

grįŽti į PraDinę Būseną 
uŽtrunKa tris mėnesius

Vilniaus universiteto ligo-
ninės (VUL) Santaros klinikų 
pulmonologijos ir alergologi-
jos centro vadovo profesoriaus 
Edvardo Danilos teigimu, kie-
kvienos ligos atveju pasekmės 
priklauso nuo ligos sunkumo, 
žmogaus amžiaus, turimų gre-
tutinių ligų ir gydymo veiks-
mingumo. 

„Koronaviruso liekamieji 
reiškiniai skiriami į trumpalai-
kius ir ilgalaikius. Trumpalaikės 
pasekmės paprastai trunka kelis 
mėnesius ir apima visą orga-
nizmą – silpnumas, greitesnis 
nuovargis, jėgų neturėjimas 
– kadangi stipriai sergančiam 
žmogui ilgą laiko tarpą tenka 
praleisti lovoje ir būti nepakan-

kamai judriam, taip pat turi 
reikšmės ir buvusio plaučių 
uždegimo stiprumas“, – pa-
sakoja pulmonologas. 

Dėl šių priežasčių kuriam 
laikui nusilpsta raumenys, dėl 
buvusio uždegimo bei deguo-
nies trūkumo gali sutrikti ir 
kitų organų veikla, bet bėgant 
laikui yra grįžtama į pradinę 
būklę. Pavieniais atvejais, kas 
sudaro 2–3 % visų koronaviru-
sine infekcija sirgusių žmonių, 
grįžimas į pradinę būseną gali 
užtrukti net iki pusės metų. 

Ilgalaikės pasekmės gali 
būti nulemtos itin stipraus 
plaučių pažeidimo. 1–2 % 
sirgusiųjų yra pažeidžiama 
plaučių struktūra – dalis pa-
žeisto plaučio virsta rande-
liais, tačiau E. Danila aiškina: 
„Plaučiai turi milžinišką re-
zervą. Keliolikos kvadratinių 
centimetrų dydžio randeliai 
dažniausiai neturi įtakos plau-
čių veiklai, kurių išklotinė 
užima 40–80 m² plotą, ir net 
nėra juntami.“

VUL Santaros klinikų spe-
cialistas dalydamasis patirtimi 
sako, jog pasitaiko atvejų, kai 
žmogaus juntamus simpto-
mus, tokius kaip silpnumas, 
nuovargis ar kt., lemia ne fi-
ziniai pokyčiai. Neretai išlikęs 
nerimas, ligos, mirties baimė 
gali daryti įtaką stipresniam 
simptomų jutimui nei yra iš 
tikrųjų, tačiau profesorius 
tvirtina, jog absoliuti dau-
guma koronaviruso sukeltų 
padarinių galiausiai išnyks-
ta ir žmogus grįžta į pradinę 
būseną.
Užs. Nr. 23

mą malonumą, kurio karantino 
metu taip trūko.“

„neaPlenKė mintis aPie 
mirtį, tačiau gyventi 
verta“

Lietuvoje pradėjus plisti vi-
rusui, Kėdainių gyventoja Eglė 
sunerimo dėl savęs ir savo arti-
mųjų, kadangi niekam nebuvo 
aišku, kas laukia ateityje. 

Šiandien moteris pasakoja 
apie tuomet atsiradusį nesau-
gumo jausmą, baimę bendrau-
ti su žmonėmis, kol galiausiai 
šalyje dėl visų saugumo buvo 
uždrausti bet kokie nebūtini su-
sitikimai ir paskelbtas visuoti-
nis karantinas.

Maisto prekių parduotuvėje 
dirbančios moters darbo pra-
sidėjusi pandemija nesutrikdė 
– dirbti ji galėjo ir karantino 
metu. „Tokiame darbe kontak-
tas su žmonėmis yra neišven-
giamas, todėl, net ir atsakingai 
laikantis visų rekomenduojamų 
saugos priemonių bei reikala-
vimų, apsisaugoti nepavyko“, 
– pasakoja Eglė.

Kėdainietės šeima užsikrėtė 
koronavirusu, o moteris sirgo 
kur kas sunkesne viruso for-
ma nei jos vyras ir sūnus. Eglei 
pasireiškė ligai būdingi simpto-
mai – uoslės praradimas, „kaulų 
laužymas“, raumenų tempimas, 
pakilo ir laikėsi aukšta tempera-
tūra, kol galiausiai medikai dia-
gnozavo plaučių uždegimą. 

Moteris prisimena, jog tai 
buvo labai baisus ir sunkus 
laikotarpis, kuomet neaplenkė 
mintis ir apie mirtį. „Nenorė-
čiau grįžti į tą laikotarpį ir išgy-
venti visko iš naujo“, – atvirau-
ja Eglė, šiandien džiaugdamasi 
gavusi galimybę vakcinuotis ir 
tikėdamasi nebesusirgti drąsiai 
teigia, jog gyventi verta.

Eglė: „Nenorėčiau grįžti į tą 
laikotarpį ir išgyventi visko iš 
naujo“. (Nuotr.  iš asmeninio 
archyvo)

Eglė: „Nenorėčiau grįžti į tą 
laikotarpį ir išgyventi visko iš 
naujo“. (Nuotr.  iš asmeninio 
archyvo)
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Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

Asmeniniai skelbimai nemokamai!

Partneriai keliavo poetų keliais

Lazdijų krašto muziejus savo 
naujomis ekspozicijomis bei 
edukacijomis siekia praturtin-
ti esamus turizmo maršrutus.  
Poezija yra istorinis, kultūros 
paveldas, kaip ir patys poetai 
– Maria Konopicka, Anzelmas 
Matutis, Salomėja Nėris, Mo-

tiejus Gustaitis – bei jų kūryba. 
Šiuo projektu siekiama praplėsti 
jau esamus turizmo maršrutus į 
juos įtraukiant pasienio poetus ir 
jų poeziją. Pasienio keliautojams 
siūloma naujai atrasti muziejus, 
perskaityti eilėraščius apie tėvy-
nę, meilę, gamtą, gyvūnus, gėles, 

dalyvauti naujose edukacijose. 
Didžiausias šio projekto iššūkis 
– nauji potyriai, emocijos, susi-
liejimas su istorija, kūrybiškumu 
ir galimybe pakeisti savo pasaulį 
tampant aktyviu ir svarbiu ke-
liautoju. Projekto tikslinė grupė: 
vietiniai ir atvykstantys turistai, 

pasienio muziejai, turizmo infor-
macijos centrai, bendruomenės 
nariai, NVO, savivaldybės. Pro-
jekto trukmė 21 mėnuo. Europos 
regioninio plėtros fondo finan-
suojamo projekto Lazdijų rajono 
savivaldybei tenkanti investicijų 
dalis 133008,55 euro.•

Liepos 22–24 dienomis projek-
to partnerių atstovai iš Suvalkų 
regioninio muziejaus, Alytaus 
kraštotyros muziejaus ir Laz-
dijų krašto muziejaus keliavo 
pasienio poetų keliais. Kelionės 
metu buvo lankomi muziejai, 
įkurtos naujos ekspozicijos, 
parodos, aptarti artimiausi plė-
tros planai. Lazdijų krašto mu-
ziejuje partneriams pristatytos 
sukurtos edukacijos: „Eilėraštis 
– dėlionė“, kurioje dalyviai gali 
susipažinti su Motiejaus Gustai-
čio gyvenimu, kūryba ir jo in-
dėliu į Lazdijų krašto švietimo 
istoriją, „Augalas – poezijoje, 
augalas – arbatoje“ dalyviai 
gali susipažinti su Motiejaus 
Gustaičio, Anzelmo Matučio 
ir Maria Konopnicka kūryba 
bei augalų motyvais poetų kū-
ryboje. Partneriai pasidžiaugė 
Lazdijų krašto muziejaus kie-
melyje įrengta palapine, ins-
taliacijomis-raidėmis, įrengto-
mis lysvėmis, kuriose kvepia 
bazilikai, mėtos, levandos ir 
kiti apdainuoti pasienio poetų 
augalai.

Nuo 2020 metų birželio 1 d. 
pradėtas įgyvendinti projektas 
„Pasienio poezija – kalbantis 
paveikslas“ skirtas užtikrinti 
subalansuotą istorijos, gamtos ir 
kultūros paveldo plėtrą bei pritai-
kymą turizmui. Projekto partne-
riai Suvalkų regioninis muziejus, 
Alytaus kraštotyros muziejus ir 
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eteris
KetvirtaDienis, liepos 29 d. Saulė teka 5.21, leidžiasi 21.28, dienos ilgumas 16.07. 
Pilnatis. Vardadieniai: Beatričė, Faustinas, Feliksas, Morta, Simplicijus, Mantvydas, Mantvydė, Laimis.

LRT TV
Ketvirtadie
 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 Istorijos perimetrai.
 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 Vartotojų kontrolė.
 19.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Medininkų įvykių 

30-mečiui. „Postas 
aušroje“.

 22.30 Rožės vardas.
 23.20 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 0.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.45 Veranda.
 1.10 Vartotojų kontrolė.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 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 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Širdele mano“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė varguolė“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Pasaulinė invazija. 

Mūšis dėl Los 
Andželo“.

 0.50 „Strėlė“.
 1.50 „Pragaras  

rojuje“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.20 Alchemija. 
 4.50 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.00 Tokijo olimpinės 

žaidynės. 
 12.20 Per pertrauką – 

„Kenoloto“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.

 16.30 TV pagalba. 
 17.20 Per pertrauką – 

„Kenoloto“.
 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 „Alpinistas“.
 22.15 Per pertrauką 

– „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 0.10 „Bulis“.
 1.15 „Havajai 5.0“.
 2.15 „Rouzvudas“.
 3.15 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.
 4.30 Ekstrasensų mūšis.

BTV
 6.00 „CSI. Majamis“.
 7.00 „Mano virtuvė 

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

geriausia“.
 14.50 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Iškvietimas“.
 19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Gelbėjimo misija“.
 22.45 „Kartą Meksikoje“.
 0.50 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
 1.45 „FTB. Ieškomiausi“.

Lryto
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 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.
 16.20 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 Džiazo muzikos 

vakaras.
 7.00 „Artūras ir mini-

mukai“.
 7.25 „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 dešim-

tmetis. Terorizmas 
pasiekia namus“.

 15.50 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija.

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

kosmoso“.
 20.20 Dizaino doku-

mentika. Baldai ir 
šviestuvai. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Baigiamieji 

egzaminai“.
 23.35 Euromaxx.
 0.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Džiazo muzikos 

vakaras.
 1.45 Duokim garo! 
 3.05 Klausimėlis.
 3.20 „Po laukinę 

gamtą. Amūriniai 
tigrai – didžiausios 
pasaulio katės 
plėšrūnės“.

 3.45 7 Kauno  
dienos.

 4.10 Išsaugota istorija.
 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“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Stebuklas“.
 14.35 „Baudžiauninkė“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

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

„Aleksas Hugo. 
Paklydęs žmogus“.

 23.05 „Svajoklė“.
 0.05 „Našlaitės“.
 2.05 „Į šiaurę per šiaurės 

vakarus. Deimantų 
krovinys“.

TV6
 6.00 Tokijo olimpinės 

žaidynės.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 „Nuogi ir  

įbauginti“.
 21.00 „Galingieji reindže-

riai“. 
 23.30 „Skubi pagalba“.
 1.25 „Majų baikerių 

klubas“.
 2.35 „Meilė – tai...“.
 3.35 „Vienas“.

Delfi
 6.00 Ar tu ją matei?
 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. 
 10.00 Ar tu ją matei?
 10.30 Keturios sienos.
 11.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 12.00 Delfi rytas.
 13.00 Ar tu ją matei?
 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 Ar tu ją matei?
 23.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 0.30 Delfi diena.
 4.30 Delfi rytas.
 5.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.

Mūsų istorija
Capsule.lt atsirado ne tuščiame lauke – tai įmonės UAB 

„Dzūkų žinios“, kuri keletą dešimtmečių dirba žiniasklai-
dos 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 prekybos patirtį. Lazdijuose nuo 2000 metų veikia 
mūsų įkurtas „Knygynėlis“, darbui ir mokslams skirtų 
prekių parduotuvė.

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

Spauskite www.capsule.lt, įvertinkite: 20 000 biuro, bui-
ties prekių asortimentas, 170 prekės ženklų. Mes tikime, 
kad Capsule.lt ras vietos jūsų širdyse, mes pasiruošę tin-
kamai 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 dalykų link.
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PenKtaDienis, liepos 30 d. Saulė teka 5.23, leidžiasi 21.27, dienos ilgumas 16.04. 
Pilnatis. Vardadieniai: Abdonas, Nortautas, Radvilė, Donatilė.

LRT TV
Penktadi
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno kri-

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

atostogos.
 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 Vartotojų kon-

trolė.
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Auksinis protas. 

Vasara.
 22.05 „Greiti ir įsiutę 2“.
 23.50 „Nepalūžęs“.
 2.05 Vartotojų kon-

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

Zita Kelmickaite.
 4.00 Įdomiosios 

atostogos.
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“ 266.

LNK
 6.30 „Balta – meilės 

spalva“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Širdele mano“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė var-

guolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė var-

guolė“.
 21.30 „2012“.
 0.35 „Misionierius“.
 2.30 „Pasaulinė 

invazija. Mūšis dėl 
Los Andželo“.

 4.20 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

TV3
 6.00 Tokijo olimpinės 

žaidynės. 
 12.20 Per pertrauką – 

„Kenoloto“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV pagalba.
 17.20 Per pertrauką – 

„Kenoloto“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Žuvytė Dorė“. 
 21.20 „Geležinis 

žmogus“. 
 22.15 Per pertrauką 

– „Jėga“ ir 
„Kenoloto“.

 23.55 „Zombių žemė“. 
 1.40 „Saugus prie-

globstis“. 
 4.05 „Ričardas Liūta-

širdis. Maištas“.

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

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

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

imtynės“.
 21.30 „Skolos kaina“.
 23.35 „Gelbėjimo 

misija“.
 1.25 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

Lryto
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 TV Europa 

pristato. „Lietuvos 
gelmių istorijos“.

 7.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 8.00 „Žiedas su 
rubinu“.

 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikal-

timo 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. 

Sofija Malieckai-
tė-Chodkevičienė. 

 17.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 „Vieno nusikal-

timo 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 nusikal-

timo istorija“.
 3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 3.55 Pagaliau savait-

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

Vera Šernienė 
Fainberg. 

 5.20 „Reali mistika“.
 6.00 „Žiedas su 

rubinu“.

LRT+
 6.02 Džiazo muzikos 

vakaras.
 7.05 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 7.30 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 7.40 „44 katės“.
 7.55 Knygų savaitė. 

Apie pokalbius 
psichoanalitiko 
kabinete: kaip 
pasveikti nuo tėvų 
alkoholikų? Kal-
basi psichiatras, 
psichoterapeutas 
Eugenijus Lauri-
naitis ir knygos 
„Pasveikti nuo 
tėvų alkoholikų“ 
autorės: žurnalistė 
Gintarė Jankaus-
kienė ir gydytoja 
psichoanalitikė 
Agnė Krivaitienė. 

 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.
 13.00 Stambiu planu.
 14.00 Išsaugota istorija. 

Medžiotojų trofė-
jaus muziejus.

 14.30 Pasivaikščiojimai.
 15.00 „Žemė žvelgiant 

iš kosmoso“.
 15.50 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklo-
pedija.

 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „Ten, kur namai“.
 19.00 Stop juosta.
 19.30 Kultūros diena. 

Savaitės apžvalga.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Amarkordas.
 23.05 Muzikos festivalis 

„Nida 2019“.
 0.35 DW naujienos 

rusų kalba.
 0.50 Dabar pasaulyje.
 1.15 Džiazo muzikos 

vakaras.
 2.15 „Whitney: 

„Ar galiu būti 
savimi?“.

 3.55 „Baigiamieji 
egzaminai“.

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“.
 13.35 „Stebuklas“.
 14.35 „Baudžiauninkė“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

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

„Žmogžudystės 
Marnove“.

 22.55 „Nusikaltimas 
šiaurėje. Kliuveris 
ir nepažįstamoji“.

 0.50 „Aleksas Hugo. 
Paklydęs 
žmogus“.

TV6
 6.00 Tokijo olimpinės 

žaidynės.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Optibet“ A 

lygos rungtynės. 
Gargždų „Banga“–
Telšių „Džiugas“. 

 20.00 „Farai“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Antropoidas“. 
 0.30 „Galingieji rein-

džeriai“. 
 2.50 „Taksi V“. 

Delfi
 6.00 Ar tu ją matei?
 6.30 Pokalbiai prie 

jūros.
 7.00 2800 km Duno-

jumi baidare su 
A. Valujavičiumi.

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

 8.30 Sveiki!
 9.00 Delfi rytas. 
 10.00 Ar tu ją matei?
 10.30 Geltonas karutis.
 11.00 Alfas vienas 

namuose.
 12.00 Delfi rytas.
 13.00 Ar tu ją matei?
 13.30 Optibet Summer 

League.
 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 Optibet Summer 

League.
 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 

atostogos.
 23.00 Ar tu ją matei?
 23.30 Automobilis už 0 

Eur.
 0.30 Delfi diena.
 4.30 Delfi rytas.
 5.30 Delfi premjera.

šeštaDienis, liepos 31 d. Saulė teka 5.25, leidžiasi 21.25, dienos ilgumas 16.00. 
Delčia. Vardadieniai: Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė, Ignotas.

LRT TV
Šeštadienis
 6.02 Daiktų istorijos.
 6.55 Išpažinimai.
 7.25 „Bjaurusis Aš“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.00 „Beatos virtuvė.
 11.55 „Pasaulio 

dokumentika. Pa-
slaptinga peizažų 
istorija“.

 12.50 „Pasaulio doku-
mentika. Svečiuose 
pas šikšnospar-
nius“.

 13.40 „Kelionių atvirukai. 
Moka, šventoji 
Etiopijos kava“.

 14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Euromaxx.
 18.30 „Postas aušroje“.
 19.30 Stilius.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Mano daina“.
 22.25 „Melo išradimas“.
 0.00 „Greiti ir įsiutę 2“.
 1.45 „Amarkordas“.
 3.50 „Hadsonas ir 

Reksas“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.25 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 6.55 „Bunikula“.
 7.25 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 7.55 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 8.25 „Tomas ir Džeris“.
 8.55 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.10 „Tomas ir Džeris. 

Paklydėlis slibi-
nukas“.

 10.15 „Drąsusis elniukas 
Eliotas“.

 12.05 „Rembo sūnus“.
 14.00 „Mano tėtis nuvarė 

mašiną“.
 15.50 „Žmogus su 

geležine kauke“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Kung Fu Panda 2“.
 21.20 „Brolis keistuolis“.
 23.25 „Seks video“.
 1.20 „2012“.

TV3
 6.00 Tokijo olimpinės 

žaidynės. 
 12.20 Per pertrauką – 

„Kenoloto“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 17.20 Per pertrauką – 

„Kenoloto“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Dantukų fėja“. 
 21.50 „Švyturys tarp 

dviejų vandenynų“. 
 22.15 Per pertrauką 

– „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 0.40 „Supernova“.
 4.10 „Zombių žemė“. 

BTV
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 8.30 Miško atspalviai. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 10.05 „Kova už būvį“.
 11.15 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.25 „Padėtis neval-
doma. Žmonijos 
katastrofos“.

 13.35 „Ekstrasensai tiria“.
 15.50 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 17.00 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.
 18.10 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.
 19.30 Kaukės. 
 22.00 „Kruvinas dei-

mantas“.
 0.50 „Anakonda 2. Kru-

vinosios orchidėjos 
beieškant“.

 2.40 „Skolos kaina“.

Lryto
 6.59 Programa.
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Gyvenimas. 
 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

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

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Švarūs miestai.
 19.00 Laisvės TV valanda. 

Pokalbis su 
B. Davidonyte ir 
D. Pancerovu. 

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Adomas nori būti 

žmogumi“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 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 „Žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.02 Auksinis protas. 

Vasara.
 7.20 Muzikinis intarpas.
 7.30 Kelias į namus.
 8.00 „Sukurta Kiote. 

Kioto vanduo, 
lakuoti dirbiniai ir 
muzikos instru-
mentai“.

 8.30 Premjera. „Lietuvos 

mokslininkai. 
Fizikas Arūnas 
Krotkus“. 

 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. 

Korezas. Coco 
Chanel paslaptis“.

 13.45 „Kelionių atvirukai. 
Pasakiškoji Don 
Kichoto La Manča“.

 14.00 Euromaxx.
 14.30 „Du balsai – viena 

širdis“.
 16.30 „Erdvės menas. 

Atgimęs tradicinės 
medienos žavesys“. 

 17.00 Veranda.
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 18.30 Išsaugota istorija. 

Bulvės muziejus. 
 19.00 „Anykščių kraštas. 

A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žu-
kausko memoria-
linis muziejus“. 

 19.30 Mūsų miesteliai. 
Vilkyškiai. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Vidurnakčio 

žmogus“.
 22.55 LRT OPUS ore.
 23.55 Muzikinis intarpas.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Nepalūžęs“.
 2.50 Išsaugota istorija. 

Bulvės muziejus. 
 3.20 Pasivaikščiojimai.
 3.50 „Anykščių kraštas. 

A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žu-
kausko memoria-
linis muziejus“.

 4.15 Kūrybingumo 
mokykla.

 4.40 Auksinis protas. 
Vasara.

TV1
 6.20 Praeities kartų 

liudytojai. 
 6.50 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 7.20 „Akloji“.
 8.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 11.00 „Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos“.

 12.00 „Šviežias maistas. 
Anos Olson 

receptai“.
13.00  „Mylėk savo 

 sodą“.
 14.00 „Akloji“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Permai-

ningos srovės“.
 22.55 „Greta“.
 0.55 „Nusikaltimas 

šiaurėje. Kliuveris ir 
nepažįstamoji“.

 2.50 „Žmogžudystės 
Marnove“.

TV6
 6.00 Tokijo olimpinės 

žaidynės. 
 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 „Ponas ir ponia 

Smitai“. 
 0.20 „Antropoidas“. 

Delfi
 6.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 7.00 Kasdienybės 

herojai. 
 7.45 Mano pramogos 

veidai.
 8.30 Pokalbiai prie  

jūros.
 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 Optibet Summer 

League.
 15.30 Ugnikalnių  

takais.
 16.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 19.00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.

 20.00 Optibet Summer 
League.

 21.30 Kitokie pasikalbė-
jimai 2021.

 23.30 Lietuviškos atos-
togos.

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

 2.30 Mano pramogos 
veidai.

 4.00 Kitokie pasikalbė-
jimai 2021.

„Švyturys tarp dviejų vandenynų“, 21.50, TV3
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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 Miesto gyvūnai.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.25 „Susipažink su 

mano pasauliu. Vi 
ir plūduriuojantis 
kaimelis“.

 11.55 „Pasaulio doku-
mentika. Bepro-
tiškos filmavimo 
akimirkos“.

 12.45 „Pasaulio 
dokumentika. Salų 
gamtos slėpiniai. 
Šri Lanka. Musonų 
sala“.

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

„Dviračio žiniomis“. 
Vasara.

 17.30 Žinios. Sportas. 
Orai.

 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Viktorija“.
 21.50 „Tapatybės vagilė“.
 23.50 „Vidurnakčio 

žmogus“.
 1.45 „Melo išradimas“.
 3.30 „Puaro“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 7.00 „Bunikula“.
 7.30 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.00 „Šaunusis Skū-

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

melodijos“.
 9.30 „Lino. Nuotykiai 

katino kailyje“.
 11.15 „Nepaprasta 

komanda“.
 13.05 „Vėl septyniolikos“.
 15.10 „Šeimos savait-

galis“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Transformeriai. 

Išnykimo amžius“.
 22.45 „Komandosai“.
 0.50 „Priešnuodis 

gyvenimui“.
 3.30 „Brolis keistuolis“.

TV3
 6.00 Tokijo olimpinės 

žaidynės. 
 12.20 Per pertrauką – 

„Kenoloto“.
 16.00 „Kobra 11“.
 17.20 Per pertrauką – 

„Kenoloto“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „DGM: Didysis 

Gerulis Milžinas“. 
 22.00 „Paskutinė tvir-

tovė“. 
 22.15 Per pertrauką 

– „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 0.05 „Lok, stauk arba 
šauk“. 

 2.15 „Geležinis 
žmogus“. 

BTV
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato III 
etapas. Kražiai, 
Kelmės r.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Lietuvos rinktinė 

prieš Latvijos 
rinktinę“. 

 10.05 „Kova už būvį“.
 11.15 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.25 „Padėtis neval-
doma. Žmonijos 
katastrofos“.

 13.35 „Ekstrasensai tiria“.
 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. 

Likvidatoriai VII“.
 0.45 „Kruvinas dei-

mantas“.
 3.25 „Anakonda 2. Kru-

vinosios orchidėjos 
beieškant“.

Lryto
 7.00 „Žiedas su rubinu“.
 8.00 Švarūs miestai.
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Senjorų avilys. 

Mankšta. 
 9.30 Grilio skanėstai.
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 11.00 Vyrų šešėlyje. Ona 
Jogailaitė. 

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

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

Pokalbis su 
B. Davidonyte ir 
D. Pancerovu. 

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

Pokalbiai. 

 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Vyrų šešėlyje. Ona 

Jogailaitė. 
 3.55 Kaimo akademija. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 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 „Po laukinę gamtą. 

Miegapelės – 
vikriosios naktinės 
laipiotojos“. 

 10.30 „Į žvaigždes. 
Bendravimas 
su nežemiška 
gyvybe“. 

 11.00 Stop juosta. Šilutė.  
 11.30 7 Kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Šv. Mišios iš 

Leipalingio Švč. 
Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų 
bažnyčios.

 13.40 Šventadienio 
mintys.

 14.10 Klausimėlis.
 14.25 „Bjaurusis Aš“.
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2019.
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 Stambiu planu.
 19.30 Archyvų forumas. 

Valstybės archyvų 
teikiamos pa-
slaugos. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Orkestro dovana.
 21.40 Fortepijono mara-

tonas Beethovenui.
 22.05 „Žaldokynė“.
 0.00 „Po laukinę gamtą. 

Miegapelės – 
vikriosios naktinės 
laipiotojos“.

 0.25 „Tapatybės vagilė“.
 2.20 Kelias į namus.
 2.45 Lietuvos moksli-

ninkai.
 3.10 7 Kauno dienos.
 3.40 „Erdvės menas. 

Atgimęs tradicinės 
medienos žavesys“. 

 4.05 Kelias.
 4.35 Duokim garo!

TV1
 6.20 Praeities kartų 

liudytojai. 
 6.50 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 7.20 „Akloji“.
 8.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 11.00 „Džeimio ir 
Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 12.00 „Šviežias maistas. 
Anos Olson 
receptai“.

 13.00 Sveikinimai. 
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Lojalumo kaina“.

 22.55 „Suktukas“.
 0.45 „Greta“.
 2.45 „Vera. Permai-

ningos srovės“.

TV6
 6.00 Tokijo olimpinės 

žaidynės. 
 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 „Audrų karas“. 
 23.45 „NBA Action“.
 0.20 „Ponas ir ponia 

Smitai“. 

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.
 13.45 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 Išlikę.
 1.00 Ugnikalnių takais.
 2.00 Ar tu ją matei? 
 3.30 Delfi premjera.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.

„Transformeriai. Išnykimo amžius“, 19.30, LNK

PirmaDienis, rugpjūčio 2 d. Saulė teka 5.28, leidžiasi 21.21, dienos ilgumas 
15.53. Delčia. Vardadieniai: Euzebijus, Steponas, Tautvilas, Guoda, Gustavas, Alfonsas.

LRT TV
2021. 08.02 
 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. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 „Romų muzikos 

įtaka klasikai“.
 19.30 „Juodasis paukštis. 

Romų genocido 
atmintis“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Dviračio žinios. 
 22.00 „Rožės vardas“.
 22.55 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.40 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Išpažinimai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 „Romų muzikos 

įtaka klasikai“.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „Juodasis paukštis. 

Romų genocido 
atmintis“.

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 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 „Du gyvenimai“.
 11.10 „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 „Pasitikėjimas“.
 0.20 „Strėlė“.
 1.20 „Komandosai“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 „Du gyvenimai“.

TV3
 6.00 TOKIJO OLIMPINĖS 

ŽAIDYNĖS.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 TOKIJO OLIMPINĖS 

ŽAIDYNĖS.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 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 „Ginkluotas 

atsakas“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Ginkluotas 

atsakas“.
 23.55 „Bulis“.
 0.55 „Havajai 5.0“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 2.55 „Vieniši tėvai“.
 3.25 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 4.35 Ekstrasensų mūšis.

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

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

geriausia“.
 14.50 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Iškvietimas“.
 19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Tamsos riterio 

sugrįžimas“.
 0.20 „Mirtinas ginklas“.
 1.20 „Legendų biuras“.
 2.30 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VII“.
 3.25 „FTB. Ieškomiausi“.

Lryto
 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. 
 16.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Mūsų gyvūnai. 
 20.00 Reporteris. 
 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 Kaimo akademija. 
 4.15 Mažos Mūsų 

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

LRT+
 6.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 7.00 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 7.25 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 7.35 „44 katės“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 „Po laukinę gamtą. 

Miegapelės – 
vikriosios naktinės 
laipiotojos“.

 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. 
 15.25 Ką veikti?! 
 15.50 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Čikagos policija“.
 18.55 Premjera. „Mano 

mėgstamiausi“.
 19.00 Išpažinimai. 
 19.30 „Daktaras Jackas ir 

ponas Nichol-
sonas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Tenesis Viljamsas. 

„Geismų tram-
vajus“.

 0.45 DW naujienos rusų 
kalba.

 1.00 Dabar pasaulyje.
 1.25 Mano daina. 
 2.40 LRT OPUS ore. 

Grupė „Royce“. 
 3.40 Kūrybingumo 

mokykla. 
 4.05 „Anykščių kraštas. 

A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žu-
kausko memoria-
linis muziejus“.

 4.35 Mokslo  
sriuba.

 5.05 Širdyje lietuvis.

TV1
 6.00 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.00 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Stebuklas“.
 14.35 „Baudžiauninkė“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Stažuotoja“.
 21.00 „Paskutinė išda-

vystė“.
 22.45 „Svajoklė“.
 23.45 „Našlaitės“.
 1.45 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Lojalumo kaina“.

TV6
 6.00 TOKIJO OLIMPINĖS 

ŽAIDYNĖS.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Diena, kai aš 

sugrįšiu“.
 23.10 „1303 butas“.
 0.40 „Naša Raša“.
 1.05 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.10 „Meilė – tai...“.
 3.10 Lombardų 

žvaigždės.

Delfi
 6.00 Ar tu ją matei?
 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 Geltonas karutis.
 9.00 Delfi rytas
 10.00 Ar tu ją matei? 
 10.30 Pokalbiai prie jūros.
 11.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 12.00 Delfi rytas. 
 13.00 Ar tu ją matei? 
 13.30 Jūs rimtai?
 14.00 Išpakuota.
 14.30 Keturios sienos.
 15.00 Žinios.
 15.15 Dienos tema.
 15.35 Piniginiai reikalai.
 16.00 Žinios.
 16.30 Dienos interviu.
 17.00 Žinios.
 17.30 Dienos tema.
 18.00 Žinios.
 18.30 „Optibet Summer 

League“. Finalo 
rungtynės.

 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.
 5.00 Delfi rytas.
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LRT TV
2021. 08.03 
 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 „Juodasis paukštis. 

Romų genocido 
atmintis“.

 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 Širdyje lietuvis.
 19.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Dviračio žinios. 
 22.00 „Rožės vardas“.
 22.55 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.40 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Šventadienio 

mintys.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Širdyje lietuvis.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 4.50 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Balta – meilės 

spalva“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Širdele mano“.
 12.45 „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 „Šalta naktis“.
 0.15 „Strėlė“.
 1.15 „Pasitikėjimas“.
 2.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 „Du gyvenimai“.

TV3
 6.00 TOKIJO OLIMPINĖS 

ŽAIDYNĖS.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 TOKIJO OLIMPINĖS 

ŽAIDYNĖS.
 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.
 20.30 Meilė be sienų.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Sugrįžimas“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Sugrįžimas“.
 23.55 „Bulis“.
 0.55 „Havajai 5.0“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 2.55 „Vieniši tėvai“.
 3.25 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 4.35 Ekstrasensų mūšis.

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

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

geriausia“.
 14.50 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Iškvietimas“.
 19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Pinigų traukinys“.
 23.15 „Tamsos riterio 

sugrįžimas“.
 2.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 3.25 „FTB. Ieškomiausi“.

Lryto
 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. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Mūsų gyvūnai. 
 20.00 Reporteris. 
 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 „Vyrų šešėlyje. 

Karolina Praniaus-
kaitė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 7.00 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 7.25 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 7.35 „44 katės“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 „Lietuvos moks-

lininkai. Fizikas 
Arūnas Krotkus“.

 9.10 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.40 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.00 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.30 Kelias. 
 13.00 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 14.00 7 Kauno dienos.
 14.30 Mokslo sriuba.
 14.55 „Daktaras Jackas ir 

ponas Nichol-
sonas“.

 15.50 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Čikagos policija“.
 18.55 Premjera. „Mano 

mėgstamiausi“.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 19.30 „Įdomioji Japonija. 

Įspūdinga japo-
niška tekstilė“.

 20.20 Dizaino dokumen-
tika. Paslaugų ir 
socialinis dizainas. 

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

kalba.
 0.20 Dabar pasaulyje.
 0.45 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.45 Auksinis protas. 

Vasara. 
 3.00 Kultūringai su 

Nomeda.
 3.55 Klausimėlis.
 4.10 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 4.35 Stop juosta. Šilutė.
 5.05 Stambiu planu.

TV1
 6.00 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.00 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.

 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „Stebuklas“.
 14.35 „Baudžiauninkė“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

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

šiaurės vakarus. 
Sendė“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Paskutinė išda-

vystė“.

TV6
 6.00 TOKIJO OLIMPINĖS 

ŽAIDYNĖS.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Devynioliktasis 

stalas“.
 22.55 „Skubi pagalba“.
 23.45 „Naša Raša“.
 0.10 „Naša Raša“.
 1.15 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.15 „Meilė – tai...“.
 2.50 „Fizrukas“.
 3.15 Lombardų 

žvaigždės.

Delfi
 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.
 10.00 Ugnikalnių takais.
 10.30 Išlikę.
 11.00 Alfas live.
 12.00 Delfi rytas.
 13.00 Ugnikalnių takais.
 13.30 Kasdienybės 

herojai.
 14.15 Mano pramogos 

veidai.
 15.00 Žinios.
 15.30 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.

trečiaDienis, rugpjūčio 4 d. Saulė teka 5.32, leidžiasi 21.17, dienos ilgumas 
15.45. Delčia. Vardadieniai: Gerimantas, Milgedė, Dominykas.

RT TV
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 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. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Širdyje lietuvis.
 19.30 Istorijos perimetrai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Dviračio žinios. 
 22.00 „Rožės vardas“.
 22.55 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.40 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Euromaxx. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Širdyje lietuvis.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Istorijos  

perimetrai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 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 „Du gyvenimai“.
 11.10 PREMJERA. „Keičiu 

žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Viešpatavimas“.
 0.50 „Strėlė“.
 1.50 „Šalta naktis“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 „Du gyvenimai“.

TV3
 6.00 TOKIJO OLIMPINĖS 

ŽAIDYNĖS.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 TOKIJO OLIMPINĖS 

ŽAIDYNĖS.
 16.00 TV3 žinios.

 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 20.30 Meilė be sienų.
 21.00 TV3 vakaro  

žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Pašalintieji“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Pašalintieji“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 0.00 „Bulis“.
 1.00 „Havajai 5.0“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 2.55 „Vieniši tėvai“.
 3.25 „Bulis“.
 4.30 Ekstrasensų mūšis.

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

geriausia“.
 8.25 „Šuo“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.30 „Iškvietimas“.
 11.25 „Mentalistas“.
 12.20 „CSI. Majamis“.
 13.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Iškvietimas“.
 19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Gatvių kovotojas“.
 23.05 „Pinigų traukinys“.
 1.15 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 2.15 „FTB. Ieškomiausi“.

Lryto
 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. 
 16.20 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 Mūsų gyvūnai. 
 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 Mūsų gyvūnai.
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 7.00 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 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.
 13.55 Čia – kinas. 
 14.25 Veranda.
 14.50 „Postas aušroje“. 
 15.50 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 16.00 „44 katės“.
 16.15 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Čikagos policija“.
 18.55 „Mano mėgsta-

miausi“.
 19.00 „Anykščių kraštas. 

A. Baranausko ir 
A. Vienuolio-Žu-
kausko memoria-
linis muziejus“.

 19.30 „Pokyčių karta. 
Imperijos griūtis“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Sinatra. Viskas 

arba nieko“.
 23.30 Išsaugota istorija. 

Unikaliausių 
Lietuvos muziejų 
istorijos. Bulvės 
muziejus. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.40 „Du balsai – viena 

širdis“.
 3.40 Stambiu planu.
 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“.
 13.35 „Stebuklas“.
 14.35 „Baudžiauninkė“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Alpių  

gelbėtojai“.
 19.50 „Stažuotoja“.
 21.00 „Į šiaurę per šiaurės 

vakarus. Klastinga 
medžioklė“.

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

šiaurės vakarus. 
Sendė“.

TV6
 6.00 TOKIJO OLIMPINĖS 

ŽAIDYNĖS.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir  

įbauginti.
 21.00 „Spartanas“.
 23.15 „Skubi pagalba“.
 0.05 „Naša Raša“.
 1.25 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.30 „Fizrukas“.
 3.30 „Vienas“.

Delfi
 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.
 10.00 Ugnikalnių  

takais.
 10.30 Sveikatos  

receptas. 
 11.15 GARSIAI!
 11.45 Delfi pulsas.
 12.00 Delfi rytas.
 13.00 Ugnikalnių takais.
 13.30 nežVAIRUOK.
 14.00 Pokalbiai prie jūros.
 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.
 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.
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0,72 ha kultūrinės pievos  •Kamorūnų k., Leipalingio  
sen. Tel. 8 614 04094.

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

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 pikiavi-
mo malūnu arba atskirai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 78040. 

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Golf III“ (1997 m.) ir  •„VW Passat“ skardinių R14 
ratlankių originalius plasti-
kinius gaubtus ir centrinės 
skylės dangtelius, kaina nuo 2 
Eur už vnt. „Audi A6“ (2002 
m.) dvejas priekinio bamperio 
groteles, kaina po 5 Eur. Drus-
kininkai. Tel. 8 686 43600.

„Hyundai Matrix“ (1,5  •l, dyzelinas, gera būklė, iš 
Prancūzijos, TA 2 metai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 692 44465.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Traktoriaus priekabą.   •Tel. 8 683 46931.

GYVULIAI

Kiaulę pasipjovimui (iki  •200 kg).  
Tel. 8 607 22199.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

4 ir 6 metų karves (Kros- •na). Tel. 8 698 49539.

AUGALAI

Šieno, šiaudų rulonus.   •Tel. 8 607 22199.

Šviežias „Vitena“ veislės  •bulves. Galimas pristatymas į 
namus. Tel. 8 614 56206.

Pašarines bulves.   •Tel. 8 623 04363.

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 70 841.

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.

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. 

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 
(rugpjūčio 1—8 d.)
avinas (03.21–04.20)
Galite tikėtis malonių naujienų, kurios 
jus motyvuos nesustoti pusiaukelėje. Jei 
kurį laiką vis pagalvodavote, kad jūsų 
įdirbis neduoda jokių rezultatų, dabar 
galėsite džiaugtis, kad viskas einasi 
gerokai sklandžiau. Jūsų užsidegimas 
įgyvendinti įvairius sumanymus bus 
tiesiog užkrečiantis: tikėtina, kad ir 
jūsų kolegos bus nusiteikę siekti kiek 
įmanoma geresnių rezultatų.

jautis (04.21–05.21)
Stenkitės išlikti pozityvūs. Nors atrodys, 
kad ne viskas einasi pagal jūsų parengtą 
planą, tačiau žvaigždės pataria nebijoti 
šiek tiek pakoreguoti savo sumanymus. 
Nors tam tikrų idėjų gali tekti atsisakyti, 
tačiau visa tai jums bus į naudą. Jei bus 
sunku apsispręsti, kokiu keliu vertėtų 
eiti, nebijokite prašyti artimųjų patari-
mo: tikėtina, kad kartu galėsite priimti 
tinkamiausius sprendimus.

Dvyniai (05.22–06.21)
Džiaugsitės puikiais santykiais su 
aplinkiniais. Šiuo laikotarpiu turėsite 
galimybę užmegzti naujas pažintis ar 
pagerinti santykius su kolegomis ar 
artimais žmonėmis. Nuoširdūs pokal-
biai padės jums geriau suprasti kitų 
žmonių motyvus ir tai leis pasiekti kur 
kas geresnių rezultatų. Jei savo darbo-
vietėje jausitės nepakankamai įvertinti, 
nebijokite apie tai pasikalbėti su vado-
vu: tikėtina, kad labai greitai situacija 
pakryps į gerąją pusę.

vėžys (06.22–07.22)
Šią savaitę vertėtų būti atidesniems 
ir pro akis nepraleisti net menkiausių 
smulkmenų. Didelė tikimybė, kad net 
ir nedidelės klaidos gali sukelti rimtas 
problemas, todėl pasistenkite, kad taip 
nenutiktų. Jei planuojate imtis naujos 
veiklos, kurį laiką vertėtų palūkėti: šiuo 
metu idėjų įgyvendinimas gali parei-
kalauti didesnių pastangų, todėl labai 
greitai prarasite motyvaciją. Raskite 
būdų, kurie jums padėtų atgauti jėgas 
ir vidinę ramybę: jau labai greitai gali 
tekti imtis didelių darbų.

liūtas (07.23–08.23)
Didžiausios sėkmės galės tikėtis kopian-
tys karjeros laiptais. Šiuo laikotarpiu 
galėsite sulaukti pripažinimo ir tikrai 
patrauklių pasiūlymų, kurie jus moty-
vuos dar labiau pasitempti. Dabar bus 
palankus metas prašyti pakelti atly-
ginimą ar keisti darbovietę: tikėtina, 
kad būsite tinkamai įvertinti ir netrukus 
galėsite džiaugtis pagerėjusia finansine 
padėtimi.

mergelė (08.24–09.23)
Šis laikotarpis bus palankus dirban-
tiems finansų srityje. Turėsite progų 
sudaryti naujas sutartis ar pritraukti 
investuotojų, todėl tai tikrai džiugins. 
Jei vis pasvarstydavote apie atostogas, 
dabar bus tikrai palankus metas imtis jų 
planavimo. Nors dienotvarkė vis dar bus 
ganėtinai įtempta, tačiau mintys apie 
būsimas atostogas motyvuos dar labiau 
pasistengti ir profesinėje srityje pasiekti 
kiek įmanoma geresnių rezultatų.

svarstyklės (09.24–10.23)
Turėsite progą įgyvendinti savo didžiau-
sią svajonę. Nors kelias į sėkmę tikrai 
nebuvo lengvas, tačiau dabar atrodys, 
kad viskas einasi be didesnių jūsų pa-
stangų, ir tai tikrai džiugins. Neabejokite 
savo sugebėjimais: dabar galite pasiekti 
tikrai puikių rezultatų, todėl nesusto-
kite pusiaukelėje ir ryžtingai judėkite 
į priekį. Esate teisingame kelyje, ir jau 
labai greitai už visas pastangas jums 
bus tinkamai atlyginta.

skorpionas (10.24–11.22)
Būsite nusiteikę pozityviai. Degsite 
nekantrumu kiek įmanoma greičiau 
įgyvendinti savo sumanymus, ir jūsų 
užsidegimas tikrai neliks nepastebė-
tas. Tikėtina, kad aplinkiniams tapsite 
pagrindiniu įkvėpimo šaltiniu ir kar-
tu galėsite nuveikti kur kas daugiau. 
Nors energijos tikrai netrūks, tačiau 
žvaigždės pataria nepamiršti šiek tiek 
atsikvėpti, nes priešingu atveju galite 
labai greitai perdegti.

šaulys (11.23–12.21)
Mėgausitės saldžiais darbo vaisiais. 
Pagaliau galėsite sulaukti tinkamo įver-
tinimo, ir tai tikrai džiugins. Dabar net 
ir be didelių pastangų galėsite pasiekti 
pageidaujamų rezultatų, kurie tiesiog 
pranoks jūsų lūkesčius. Nors profesinė 
sritis šiuo metu tikrai džiugins, tačiau 
šeimoje galimi tam tikri nesusipratimai. 
Pasistenkite, kad nesutarimai neperaug-
tų į rimtą konfliktą, nes jį numalšinti gali 
būti labai sudėtinga.

ožiaragis (12.22–01.20)
Būsite ryžtingi ir nusiteikę siekti užsi-
brėžtų tikslų. Nors kelyje į sėkmę gali 
pasitaikyti nemalonių staigmenų, tačiau 
pasistenkite neprarasti motyvacijos 
ir neatsisakykite savo svajonės. Gali 
atrodyti, kad aplinkiniai jūsų atžvil-
giu yra nusiteikę pernelyg priešiškai, 
tačiau vertėtų nepamiršti, kad viskas 
yra jūsų galvoje: jei išliksite pozityvūs, 
labai greitai paaiškės, kad jų ketinimai 
buvo netinkamai suprasti. Pasistenki-
te palaikyti puikius santykius su kitais 
žmonėmis, ir tai jums padės pritraukti 
dar didesnę sėkmę.

vandenis (01.21–02.19)
Turėsite progų įrodyti savo sugebėji-
mus. Jums netrūks nei motyvacijos, nei 
energijos, todėl galėsite pasiekti tikrai 
puikių rezultatų. Jei vis atidėliodavote 
tam tikrų sumanymų įgyvendinimą, 
dabar žvaigždės pataria imtis ryžtin-
gesnių veiksmų. Nors darbų pradžia gali 
pareikalauti nemažai pastangų, tačiau 
jus supantys žmonės bus nusiteikę 
geranoriškai ir pasiūlys savo pagalbą. 
Neatsisakykite pasidalinti darbais: nors 
galite jaustis skolingi, tačiau ateity tikrai 
turėsite progų atsidėkoti.

Žuvys (02.20–03.20)
Būsite motyvuoti nuveikti kiek įmano-
ma daugiau, ir jūsų užsidegimas tikrai 
neliks nepastebėtas. Tikėtina, kad jūsų 
pastangos bus tinkamai įvertintos, to-
dėl galėsite džiaugtis kur kas geresne 
finansine situacija. Jei svarstote keisti 
savo darbovietę, dabar bus palanku 
pasidairyti darbo skelbimų ir nuvykti į 
darbo pokalbį. Žvaigždės žada palankų 
metą vadybininkams, finansininkams ir 
verslininkams: dabar šių profesijų atsto-
vai galės įrodyti savo sugebėjimus ir 
sulaukti tikrai įdomių pasiūlymų.

PERKAME 
įvairios būklės ir amžiaus 

mišką. Domina visi pasiūlymai.

PjAunAME 
žemės ūkio paskirties sklypus 

(nuo 1 ha), apaugusius 
medžiais ir krūmais. 

Tel. 8 603 30577.
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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. 

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.

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 nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarko-
me dokumentus.  
Tel. 8 686 94982. 

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

GYVULIAI

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

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

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

PARDUODA
AUGALAI

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. 

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

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

Kilimą (rudas, 3 x 2 m), kai- •na 25 Eur. Pakabinamus švies-
tuvus butui ar sodui, kaina po 
5 Eur. Seno modelio „Nokia“ 
įkroviklį ir ausinukus, kaina 
po 2 Eur. Televizoriaus „Pa-
nasonic“ distancinio valdymo 
pultelį ir SCART laidą, kaina po 
2 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Diagnostines juosteles gliu- •kozei kraujyje nustatyti, kaina 
po 5 Eur. Druskininkai.  
Tel.  8 654 87148.

Vežimą su naujom dro- •bynom, akselinę (trijų peilių 
metaliniu korpusu), arklinius 
padargus, valties irklus, 200 l 
metalinę statinę, pieno separa-
torių, sviestmušę.  
Tel. 8 611 26122.

Pigiai neapdirbtas labrado- •rito akmens plokštes Lazdijuo-
se. Tel. 8 686 70841. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio  •techniką: traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728. 

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.

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink. Tel. 8 675 00731.

Galiu dirbti pagalbiniu  •darbininku statybose (moku 
apdailos darbus) arba ūkininko 
ūkyje. Tel. 8 622 60230.

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

Tel. 8 686 71689.

Siūlau darbą kombaino  •operatoriui dirbti su kombainu.  
Tel. 8 607 22199.

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404. 

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

Tel. 8 614 56206.
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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis

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

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.

IEŠKO

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

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

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

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

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

DOVANOJA
Šuniuką (10 mėn., vilkšunio  •mišrūnas). Tel. 8 611 26122.

PAŽINTYS
Ieškau gyvenimo draugės  •iki 52 metų, tik skambučiai.  

Tel. 8 692 44465.
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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


