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A. Margelis: „Sveikinu Druskininkų  
merą — akių operacijos vyks Druskininkuose“

K
odėl samdomi li-
goninės darbuo-
tojai vedžioja 
rajono politi-
kus už pavadė-
lio? Lazdijuose 

vyksta keisti dalykai. Kai rajono 
politikai nori sudaryti sąlygas 
pritraukti užsienio investicijas ir 
modernias technologijas į rajoną, 
jų pačių pasamdyti darbuotojai 
ieško būdų ne kaip padėti tai pa-
daryti, bet – kaip to nedaryti. Ge-
riausiai tą iliustruoja situacija dėl 
Lazdijų ligoninės patalpų nuomos 
lenkų medicinos bendrovei „Ka-
tarakta“. Vietoj to, kad ligoninė 
ieškotų būdų, kaip išsaugoti šią 
progresyvią medicinos bendrovę 
Lazdijuose, jos darbuotojai nuo-
lat kaišioja pagalius į investicijų 
vežimą ir vedžioja rajono valdžią 
už pavadėlio. Panašu, kad Lazdijų 
politikai iki šiol taip ir nesuvokė 
esminio klausimo, jog Lazdijams 
labiau reikia „Kataraktos“ nei šiai 
privačiai bendrovei Lazdijų.  

Daug kartų prašė pratęsti 
sutartį
Jau penkerius metus Lazdijų  

A. Margelis: „Sakau tiesiai šviesiai — Lazdijuose „Kataraktos“ jau neliko. 
Tie garsūs lenkų medikai, mokslų daktarai, kurie anksčiau atvažiuodavo 
operuoti į Lazdijus, dabar jau yra Druskininkuose.“

Druskininkų meras Ričardas Malinauskas su didžiuliu malonumu priėmė 
Lenkijos medikus, nuo šiol akių operacijos vyks Druskininkų ligoninėje. 
(Nuotr. iš www.15min.lt)
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Kraštovaizdžio formavimo projektas paskendo žolėse

Lazdijai vykdo nemažai projektų, kurie finansuojami iš įvairių struktūrinių fondų lėšų. Projektai įvykdomi, tačiau apie sukurto produkto priežiūrą dažnai pamirštama. 
Lazdijų miesto parke yra lenta, skelbianti apie tai, jog čia įvykdytas projektas „Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje“. Projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio būklę ir 
padidinti vizualinį estetinį potencialą Lazdijų mieste ir rajone, sutvarkyti apleistas ir užterštas teritorijas. Projektu siekiama pagerinti Lazdijų miesto ir rajono kraštovaizdžio būklę, stiprinti  ir 
palaikyti jo ekologinę pusiausvyrą, atkurti pažeistas teritorijas ir padidinti vizualinį estetinį potencialą. Pagal šį projektą parke yra įrengtas įdomus želdinių labirintas, kuriame vaikams malonu 
paklajoti. Labirintas buvo įrengtas, tačiau pamiršta, jog jį būtina deramai prižiūrėti. 
„Dzūkų žinių“ skaitytojas atsiuntė į redakciją nuotraukų, kuriose matyti, jog labirintas yra neprižiūrimas ir apžėlęs žole. Skaitytojas stebisi, kodėl tokia unikali pramoga yra neprižiūrima. 
Mes keliame klausimus: „Kas turi prižiūrėti parke esantį labirintą? Ar tai seniūnės reikalas?  Ar vis laukiama, kol pradės darbą naujai įsteigta savivaldybės įmonė, atsakinga už tvarką rajone?“ 
Bet ilgiau laukiant gali atsitikti taip, jog žolės visai užgoš projekto metu įrengtą labirintą ir jį teks formuoti iš naujo.
„Dzūkų žinių“ informacija

ARATC realybę išvydęs Seimo narys V. Bakas: „Nieko sau!“
Seimo narys Vytautas Bakas 
su Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo infrastruktūra 
susipažino ir realiai, ir 
virtualiai. „Nieko sau!“ – 
nusistebėjo jis, išbandęs 
virtualios realybės akinius, 
kurie naudojami aplinko-
sauginėms edukacijoms. 

„Tai, ką jūs darote, yra inovacija 
švietimo srityje ir turi atsidur-
ti švietimo programoje“, – apie 
ARATC sukurtą virtualų, žais-
mingą atliekų tvarkymo sistemos 
pristatymą kalbėjo politikas, prieš 
tai realiai susipažinęs su Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro 
technologijų parku ir su ARATC 
vadovu Algirdu Reipu aptaręs 
atliekų tvarkymo srities proble-
mas.  

Vienas didžiausių atliekų tvar-
kytojų rūpesčių pastaruoju metu 
– Lietuvos valdžios planai dras-
tiškai didinti sąvartyno mokestį. 
Skaičiuojama, kad jį pakėlus, vie-
tinė rinkliava gyventojams didėtų 
apie 40 procentų. 

Žmonės dėl to kaltintų savi-
valdybes ir regioninius atliekų 
tvarkymo centrus, kurie yra tik 
Seime priimtų sprendimų vyk-
dytojai. 

„Neapdairus kainų kėlimas gali 
būti labai didelis žingsnis atgal, 
formuojant žmonių įpročius ir 
atliekų tvarkymo kultūrą“, – pa-
stebėjo V. Bakas.   

Didesnis sąvartyno mokestis 
pirmiausia yra naudingas atliekų 
deginimo įmonėms, kurios suinte-

A. Reipo susitikime su V. Baku aptarta atliekų tvarkymo sistemos situacija, šios srities specialistų rūpesčiai. (ARATC nuotr.)

resuotos, kad kuo daugiau atliekų 
būtų deginama. Pakėlus sąvarty-
no mokestį, daugiau atliekų būtų 
vežama į deginimo įmones ir ne-
abejotinai kiltų deginimo kaina. 
O išaugę kaštai bet kuriuo atveju 
gultų ant gyventojų pečių. 

Žmonės yra raginami rūšiuoti 
ir daugelis jų tą daro, suvokdami, 
kad perdirbimas yra didžiausias 
atliekų tvarkymo prioritetas. Ta-
čiau už pakuočių atliekų tvarky-
mą atsakingi gamintojai ir impor-

tuotojai realiu perdirbimu nėra 
suinteresuoti. Tad didelė dalis 
pakuočių „perdirbama“ tik po-
pieriuose, realios atliekos tampa 
nebereikalingos ir, pakeitus ko-
dus, tvarkomos kitais būdais.  

„Daug problemų kyla dėl ne-
skaidrios nacionalinės atliekų 
tvarkymo sistemos ir nenuose-
klios, nesuprantamos valstybės 
politikos šioje srityje. Regioniniai 
atliekų tvarkymo centrai, atsakin-
gi už mišrių komunalinių atliekų 

tvarkymą, dažnai būna priversti 
prisiimti ir finansinę naštą, ir at-
sakomybę už tai, ko nepadaro ga-
mintojai ir importuotojai“, – sakė 
ARATC direktorius A. Reipas. 

Seimo narys V. Bakas pripaži-
no, jog centrinė valdžia turėtų įsi-
klausyti į argumentus, kad nebūtų 
pakirstas žmonių pasitikėjimas 
atliekų tvarkymo sistema, neding-
tų jų motyvacija rūšiuoti.  

„Tokie procesai, jeigu jie nebus 
sustabdyti, turės labai gilių politi-

nių, ekonominių ir psichologinių 
pasekmių, jie palies kiekvieną 
žmogų. Įprotis rūšiuoti atliekas 
dar tik ugdomas ir negalima žmo-
nių bausti už tai, kad jie rūšiuoja“, 
– kalbėjo Seimo Antikorupcijos 
komisijos narys V. Bakas. 

Jis prisipažino: iš susitikimo 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centre į Vilnių išvažiavo su didele 
krūva namų darbų.•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf.
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Visagalis internetas. Nepastebimas, bet šalia mūsų. Belaidis ir su 
laidu. Tad šį kartą rubrikoje  „Žinių laidas“ apie laidinį internetą. 

Lauko ir vidaus internetinį kabelį vietiniam kompiuteriniam tinklui 
„Elvertos“ parduotuvėje, Santaikos g.  10, Alytuje, galima rinktis iš 
5  kategorijų internetinių kabelių: „Cat5e UTP“, „Cat6 UTP“, „Cat5e 
STP“, Cat6 UTP outdoor“, „Cat5e UTP outdoor“. 

Dėl geresnių kabelio techninių charakteristikų internetas kabeliu 
„Cat6“ sklis greičiau nei „Cat5e“.  

Žymėjimas „UTP“ reiškia, kad kabelis neekranuotas, „STP“, 
–  ekranuotas, t. y. su papildomu apsaugos sluoksniu. Tokį kabelį 
reikėtų rinktis tuomet, kuomet jis bus klojamas šalia  elektros 
kabelių. 

SVARBU! Interneto kabelis turi būti tik varinis! Rinkoje pardavinė-
jami pigesni variuoti kabeliai, t. y. pagaminti iš aliuminio ir padengti 
plonu vario sluoksniu. Naudojant tokį kabelį, interneto ryšys, ypač 
internetinės televizijos signalas gali būti perduodamas lėčiau, su 
trikdžiais, vaizdas „kvadratuotas“.

Kaip įsitikinti, ar kabelis varinis? Patarimas paprastas: reikia laido 
galą padrožti peiliuku.  Jeigu matysis baltas metalas – tai aliuminis. 
Tad neapsigaukite. 

„Elvertos“ parduotuvėje parduodami tik variniai interneto ka-
beliai! 

Nepamirškite, kad interneto kabelis yra skirtas kloti lauke ir 
vidaus patalpose. Skiriasi jų apvalkalas: lauko kabelio – juodas, 
tvirtas, atsparus UV, vidaus – pilkas, lankstesnis.  

P. S. „Elvertos“ parduotuvėje parduodami ne tik inter-
netiniai kabeliai, bet vietoje užspaudžiama ir internetinio 
kabelio jungtis.

Nukelta į 4 psl. » 

Lazdijams vėl norima 
įpiršti naują nelegalių 
migrantų grupę
Nors oficialiai teigiama, 
jog Lietuva jau sustabdė 
nelegalių migrantų srautą, 
tačiau pasienio savival-
dybėse  toliau ieškoma 
naujų jų apgyvendinimo 
vietų. „Kodėl tik pasienio 
savivaldybės turi rūpintis 
migrantų reikalais, kodėl 
kitos šalies savivaldybės 
nedalyvauja šiame pro-
cese?“ Toks klausimas 
kilo kai kuriems Lazdijų 
rajono savivaldybės tary-
bos nariams, sužinojus, 
jog Lazdijų savivaldybės 
vėl prašoma ieškoti rajone 
laisvų patalpų nelegalams 
apgyvendinti. 

prakalbo apie papilDomą 
patalpų poreikį
Antradienį savivaldybėje vyku-
siame susirinkime, kuriame da-
lyvavo Lazdijų rajono vadovai 
bei savivaldybės tarybos frakcijų 
seniūnai, buvo pristatyta nelega-
lių migrantų situacija Lietuvoje ir 
Lazdijų rajone.

Situaciją pristatęs VSAT atsto-
vas, Varėnos rinktinės vadovas 
Andrius Lažaunykas kalbėjo, jog 
šiuo metu Kapčiamiesčio užkar-
doje yra 94 neteisėti migrantai, o 
Kapčiamiesčio „Židinyje“ – 81 
nelegalas. Trys, sergantys CO-
VID–19, gyvena Petroškų mo-
kyklos patalpose.

VSAT atstovas kalbėjo apie tai, 
kad Lazdijų rajone reiktų surasti 
laisvų patalpų, kuriose būtų gali-
ma apgyvendinti Kapčiamiesčio 
užkardoje priglaustus migrantus, 
nes pagal naujausias Vyriausybės 
nuostatas derėtų migrantus iškelti 
iš pasienio užkardų teritorijų į 
kitas vietas.

siūlė išnuomoti privačias 
patalpas
Administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Saulius Petrauskas 
užsiminė, kad migrantus būtų 
galima patalpinti Stebulių ar 
Būdviečio mokyklose. Taip pat 
buvo kalbama apie Dumblį, nors 
ten esančias patalpas savivaldybė 

   Netrukus tūkstančiai moksleivių pradės naujuosius mokslo metus. 
Tačiau ne visi jie galės džiaugtis naujais rašikliais, sąsiuviniais, kuprinėmis 
ir kitomis mokyklinėmis prekėmis. 
   Naujai atsidariusi elektroninė parduotuvė www.capsule.lt, siūlanti 
didelį mokslo, biuro ir buities prekių asortimentą, nori prisideti prie 
sunkiau gyvenancių šeimų gerovės ir skelbia labdaros akciją. 
 Kiekvienas, besiruošiantis naujiems mokslo metams ir rugpjūčio 
mėnesį perkantis el. parduotuvėje www.capsule.lt, prisidės prie sunki-
ai  besiverčiančių šeimų vaikų pasiruošimo naujiems mokslo metams. 
  Dalį Jūsų apsipirkimo metu išleistų pinigų skirsime labdaros tikslams 
– penkioms sunkiai gyvenančioms Lazdijų rajono šeimoms įteiksime 
dovanų kuponus, kuriuos jos galės panaudoti pasiruošimui naujiems 
mokslo metams. 
   Lietuvoje šiuo metu skursta per 130 tūkst. vaikų.  Padėkime Lazdijų 
rajono vaikams džiaugtis rugsėjo 1-ąja. 
   Kaip sakė senovės romėnai: „Semper ad meliora – visada geresnių 
dalykų link.“ 

www.capsule.lt  komanda

Ištiesk pagalbos ranką 
nepasiturinčiai gyvenančių 

šeimų vaikams
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»Atkelta iš 3 psl. 

Kai kurių Dzūkijos savivaldybių teritorijose apsistoję nelegalūs migrantai gauna kvalifikuotas medicinos paslaugas, 
kurias teikia savivaldybių pirminių sveikatos priežiūros centrų mobiliosios brigados.  (danielius.net nuotr.)

Lazdijams vėl norima įpiršti naują nelegalių migrantų grupę
pardavė.

Akivaizdu, jog savivaldybei 
mokėti privatininkui pinigus 
už patalpų nuomą migrantų  
apgyvendinimui būtų visiškas 
absurdas. 

Redakcijos duomenimis, tary-
bos valdantieji ir konservatoriai 
nesipriešino tam, kad savivaldybė 
ieškotų papildomų patalpų mi-
grantams apgyvendinti, tačiau 
opozicijos lyderis Artūras Mar-
gelis buvo įsitikinęs, jog migrantų 
apgyvendinimu turėtų rūpintis ne 
tik pasienio, bet ir visos šalies 
savivaldybės. 

„Kai varva daugiabučio stogas, 
tai nereiškia, kad juo rūpintis turi 
tik viršutinių aukštų gyventojai. 
Situacija dėl migrantų panaši. 
Kodėl tik 8 savivaldybės sutiko 
priimti migrantus ir prisiėmė visą 
rūpesčių naštą? Tai visos Lietuvos 
problema, todėl migrantus turėtų 
apgyvendinti visos šalies savival-
dybės. Lazdijai tikrai daug prisidė-
jo prie šios nacionalinės problemos 
sprendimo“, – sakė A. Margelis. 

Jis pasiūlė merei, kuri yra Lie-
tuvos savivaldybių asociacijos 
viceprezidentė, per asociacijos ir 
Vyriausybės atstovų susitikimą šį 
klausimą viešai iškelti ir prašyti 
kitas savivaldybes prisidėti prie 

migrantų problemos sprendimo. 

rūpinasi migrantų sveikata
Kai kurių Dzūkijos savivaldybių 
teritorijose apsistoję nelegalūs 
migrantai gauna kvalifikuotas 
medicinos paslaugas, kurias tei-
kia savivaldybių pirminių sveika-
tos priežiūros centrų mobiliosios 
brigados. 

Varėnos rajone migrantų svei-
katos priežiūrai yra priimta gy-
dytoja, kuri kasdien važinėja į 
trijose rajono vietose esančias 
nelegalų stovyklas ir tikrina jų 
sveikatą. Per dieną patikrinama 
iki keliolikos migrantų sveika-
ta. 

„Kai ministerija priėmė spren-
dimą dėl migrantų sveikatos prie-
žiūros, tai specialiai tam tikslui 
įdarbinome gydytoją, kuri kas-
dien važiuoja pas migrantus“, – 
sakė Varėnos pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorius Da-
nas Bortkevičius. 

Druskininkų pirminės sveika-
tos priežiūros centro mobilioji 
brigada sveikatos tikrinti vyksta 
į dvi migrantų stovyklas. Kaip 
teigė šios įstaigos direktoriaus 
pavaduotojas medicinai Jonas 
Stankevičius, kasdien gydytoja 
ir slaugytoja patikrina iki 40 mi-
grantų sveikatos būklę. 

Jis teigė, jog migrantai turi ne-
mažai sveikatos problemų, todėl 
tenka jiems vežti daug įvairių 
vaistų, kitokių medikamentų.  

Lazdijų rajone įkurdintiems 
migrantams mažiau pasisekė nei 
jų kolegoms Druskininkuose ir 

Varėnoje. Kadangi Lazdijai nesu-
gebėjo įkurti mobilios brigados, 
tai medikai migrantų taip siste-
mingai, kaip Druskininkuose ir 
Varėjoje, nelanko. 

Redakcijos duomenimis, ši pa-
slauga yra labai gerai apmokama 

– už du vizitus pas migrantą li-
gonių kasos sveikatos priežiūros 
įstaigai sumoka per 24 Eur. Tai 
daug didesnė suma, nei mokama 
už tą pačią paslaugą Lietuvos gy-
ventojams.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Jaunieji Lazdijų krepšininkai sužibėjo tarptautiniame turnyre

Lazdijuose auga perspek-
tyvi krepšininkų karta. 
Treneris Ričardas Čepono-
nis ne tik augina Lietuvos 
krepšiniui naujus čempio-
nus, bet jo auklėtiniai pui-
kiai pasirodo tarptautinėse 
varžybose, garsindami ne 
tik Lazdijų, bet ir Lietuvos 
vardą. 

Prieš savaitę Bulgarijoje vykusia-
me tarptautiniame turnyre „Bas-
ketball Poseidon 2021“ trenerio 
R. Čepononio vadovaujami Laz-
dijų krepšininkai U–17 amžiaus 
grupėje tapo turnyro nugalėto-
jais. 

Kaip „Dzūkų žinioms“ pasako-
jo nugalėtojų treneris, tarptauti-
nis krepšinio turnyras Primorsko 
kurorte vyksta jau 14 metų. Į jį 
suvažiuoja jaunieji krepšininkai 

iš daugelio Europos šalių. 
„Kadangi šiemet buvo pande-

mija, tai turnyre dalyvavo mažiau 
komandų – iš Bulgarijos, Rumu-
nijos, Ukrainos, Turkijos, tačiau 
konkurencija buvo rimta. Turė-
jome keturis susitikimus, du iš jų 
buvo nesunkūs, tačiau kiti du – 
tikrai nelengvi, pareikalavę daug 
jėgų, ypač finalinis susitikimas su 
Bulgarijos jaunimo čempionais. 
Varžovus palaužėme septyniais 
taškais ir tapome turnyro nugalėto-
jais“, – pasakojo R. Čepononis. 

Trenerio teigimu, šiame turnyre 
lazdijiečiai dalyvauja jau trečią 
kartą ir visada iš Bulgarijos su-
grįžta su nugalėtojų trofėjais. 

Šiemet turnyro kovas, anot tre-
nerio, stebėjo nemažai žiurovų, 
daugiausia poilsiaujančiųjų šiame 
Bulgarijos kurorte, įsikūrusiame 
šalia Turkijos sienos. 

liai iš Lazdijų, Kapčiamiesčio, 
Krosnos, taip pat vienas vaikinas 
iš Punsko. 

Laisvu nuo varžybų metu laz-
dijiečiai susipažino su Bulgarija, 
aplankė šios šalies pilis, kitas įžy-
mias vietas, plaukiojo laiveliais. 

„Tokie turnyrai ir išvykos į už-
sienį – puiki paskata jauniesiems 
krepšininkams. Tai ir tarptautinė 
patirtis, ir galimybė plėsti savo 
akiratį, šiek tiek papramogauti. 
Puiku, kad prie šios išvykos fi-
nansavimo prisidėjo Lazdijų ra-
jono savivaldybė, skyrė pinigų iš 
sporto veiklų programos lėšų“, 
– sakė treneris. 

Pasidomėjus, ar tie jaunuoliai 
iš komandos seniai treniruojasi, 
treneris sakė, jog su jais dirba jau 
aštuonerius metus,  nuo pirmos, 
antros klasės, todėl vieni kitus 
puikai pažįsta.  

Trenerio teigimu, Lazdijų jau-
nieji krepšininkai intensyviai ter-

niruojasi, net penkis kartus per 
savaitę, komandoje vyrauja puiki 
darbo etika, todėl pasiekė gerų 
rezultatų ir Lietuvoje.  

„Mūsų jaunuoliai yra užėmę 
trečią vietą Lietuvoje,  iš šios 
komandos turime ir Lietuvos 
rinktinės narį, kuris šiemet žaidė 
tarptautiniame Šiškausko turnyre 
Kaune. Tai buvo pirmas kartas, 
kai lazdijietis buvo pakviestas  
atstovauti Lietuvos rinktinei, 
kalbu apie Martyną Kancevičių.  
Jam dar tik 15 metų, o jo ūgis 
203 cm, juo susidomėjo „Žalgi-
rio“  klubas, jis pakviestas į šios 
komandos dublerių stovyklą“, – 
kalbėjo treneris.

Treneris teigė, jog jo tikslas 
– išugdyti vaikinus, kurie toliau 
siektų sporto aukštumų, kurie 
žaistų ne tik jaunimo, bet ir vyrų 
krepšinio komandose.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Pasidomėjus, kas sudarė nu-
galėtojų komandą, R. Čepononis 
teigė, jog tai 15–16 metų jaunuo-

Trenerio teigimu, šiame turnyre lazdijiečiai dalyvauja jau trečią kartą ir visada iš Bulgarijos sugrįžta su nugalėtojų 
trofėjais.

Treneris teigė, jog jo tikslas — išugdyti vaikinus, kurie toliau siektų sporto aukštumų, kurie žaistų ne tik jaunimo, 
bet ir vyrų krepšinio komandose.
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NeįtikėtiNa plaNeta

OeschiNeNO ežeras, Šveicarija.

REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

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

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

»Atkelta iš 1 psl. 
ligoninėje patalpas nuomojusi ir 
ten akių operacijas atlikusi lenkų 
kapitalo bendrovė „Katarakta“, 
pasibaigus patalpų nuomos su-
tarčiai, kreipėsi į savivaldybę dėl 
nuomos sutarties pratęsimo. 

„Katarakta“ ne kartą kreipėsi į 
savivaldybę, tarybos narius, pra-
šydama sudaryti sąlygas Lazdijų 
ligoninėje atlikti akių operacijas 
ir teikti kitas medicinines pas-
laugas. Nors ligoninės taryba ne-
pritarė tokiai bendrovės veiklai, 
tačiau savivaldybės tarybos nariai 
teigiamai vertino UAB „Katarak-
ta“ veiklą ir ieškojo būdų, kaip 
sudaryti sąlygas bendrovei ir to-
liau veikti Lazdijuose. 

Praėjusį mėnesį vykusiame 
Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos posėdyje merė Ausma 
Miškinienė pripažino, jog šis 
klausimas labai svarbus ir rei-
kia surasti būdų, kad ši bendrovė 
liktų Lazdijuose. Ji teigė, jog net 
du kartus buvo kreiptasi į Laz-
dijų ligoninę, kad šios atstovai 
savivaldybei pristatytų reikiamus 
dokumentus sprendimo projektui 
rengti, tačiau iki šiol savivaldybė 
tokių dokumentų nesulaukė. 

„Tai skubus reikalas, todėl gali 
būti, jog šauksime neeilinį tary-
bos posėdį, kad apsvarstytume šį 
klausimą“, – liepą sakė merė. 

Ligoninės vadovybė leido sau 
ir toliau vilkinti dokumentų patei-
kimą savivaldybei. Tik po griežtų 
tarybos narių pastabų praėjusią 
savaitę reikiami dokumentai buvo 
gauti ir savivaldybės administra-
cijos darbuotojai parengė sprendi-
mo projektą dėl ligoninės patalpų 
nuomos. 

veiklos aDministratorė 
pateikė akibrokštą
Praėjusią savaitę buvo sušauk-
tas neeilinis tarybos posėdis, kad 
būtų priimtas sprendimas skelbti 
viešą ligoninės patalpų nuomos 
konkursą. 

Tačiau prieš pat tarybos posė-
dį paaiškėjo, jog ligoninės va-
dovus dėl objektyvių aplinkybių 
pavaduojantys asmenys nesiteikė 
taip lengvai pasiduoti ir kreipėsi 
į Sveikatos apsaugos ministeriją, 
prašydami išaiškinti, ar galima 
savaitgaliais išnuomoti ligoninės 
operacinę. 

Gautas Akreditavimo tarnybos 
atsakymas nudžiugino kai kuriuos 

ligoninės atstovus ir sustabdė 
tolesnį šio klausimo svarstymą 
savivaldybės taryboje, o valdan-
čiosios koalicijos tarybos narius 
sutrikdė, išmušė ryžtą, ir šis klau-
simas liko nesvarstytas.

Įdomu tai, kad į Sveikatos 
apsaugos ministeriją kreipėsi 
ne ligoninės vadovai, bet nuo 
praėjusių metų rugsėjo ligoni-
nėje dirbanti teisininkė Evelina 
Adaškevičienė, kuri prisistato 
esanti Lazdijų ligoninės veiklos 
administratorė. Derėtų pastebėti, 
jog Lazdijų ligoninės struktūroje, 
kuri skelbiama ligoninės interne-
to svetainėje, tokios pareigybės 
nėra. Tai kaip ji ten atsirado?

Redakcijos duomenimis, 
E. Adaškevičienė ne vienerius 
metus dirbo Marijampolės ligo-
ninėje ir ten vadovavo teisės ir 
personalo reikalams.

Dar viena įdomi detalė yra ta, 
jog ta pati E. Adaškevičienė yra 
Seimo nario, konservatoriaus 
Lino Šlušnio patarėja teisės klau-
simais.  

Nors kai kurie tarybos nariai 
ragino šį klausimą svarstyti ir 
priimti sprendimą, tačiau dau-
guma pritarė merės siūlymui šio 
klausimo svarstymą nukelti vėles-
niam laikui, kai bus išsiaiškintos 
ministerijos pateikto atsakymo 
teisinės aplinkybės. 

Įdomu, kokį dar ėjimą yra pa-
rengusios ligoninės vyriausioji 
slaugytoja ir teisininkė, kad jokių 
prašalaičių šioje įstaigoje neat-
sirastų? 

***
Apie susidariusią situaciją kal-
bamės su rajono savivaldybės ta-
rybos opozicijos lyderiu Artūru 
Margeliu. 

– Kaip vertinate situaciją dėl 
ligoninės atstovų veiksmų dėl 
dar kartą atidėto sprendimo pri-
ėmimo? 

– Tai mentaliteto problema. Kai 
kurie žmonės, dirbantys ligoninės 
administracijoje, nieko nenori pas 
save įsileisti ir tampa uždari – nori 
lyg Kinų siena apsitverti ir galvoti, 
kad yra pirmaujantys. Todėl tokios 
pastangos ir tokios pasekmės. Jei 
įstaigos steigėjas nesugeba priimti 
rajonui svarbių sprendimų, tai sun-
ku ką ir pridurti. Kodėl samdyti 
darbuotojai siunčia rajono vado-
vus ant trijų raidžių ir rašo tokius 

raštus į ministeriją? Nenoriu būti 
blogu pranašu, bet šios ligoninės 
ateitis kabo ant plauko. Matyda-
mas tai, kas ten vyksta, manau, 
jog po Naujųjų metų ten neliks 
pusės paslaugų, tai reiškia, kad 
reikės atleisti ir apie pusę Laz-
dijų ligoninės darbuotojų. Tiek 
metų saugojome ligoninę, tačiau 
panašu, kad dabar jos nebeliks, 
nes neliks paslaugų, neliks skyrių. 
Neliks ir lenkų medicinos, kuri 
visai nekonkuruoja su ligoninės 
paslaugomis. Matau konservatyvų 
ligoninės darbuotojų požiūrį. Tai 
rimta problema, progreso stabdis. 
Vyresni mūsų ligoninės medikai 
sako, kad čia Margelio interesas, 
bet tai nesąmonė, nes viskas da-
roma rajono ligonių labui.  

– „Katarakta“ jau dirbs Drus-
kininkuose? 

– Taip. Jau susitarė. Druskinin-
kai su didžiuliu malonumu priė-
mė „Kataraktą“. Galėjo lenkai ir 
toliau dirbti Lazdijuose, o dabar 
dirbs tik Druskininkuose. Druski-
ninkų meras puikiai supranta, kad 
tai yra investicijos. Ne nuomos 
pinigų kiekis nulemia naudą, bet 
tai, kad atsiranda tokia paslauga,  
kad vietiniams žmonėms čia pato-
gu operuotis, o iš kitos pusės tai 
–  medicininis turizmas, Lenkijos 
pacientai čia atvyksta kartu su 
savo artimaisiais, apsistoja Laz-
dijų viešbučiuose, perka maistą ir 
t. t.,  taip palikdami savo pinigus 
Lazdijų rajone. 

– Kokią matote šios situacijos 
atomazgą? 

– Sakau tiesiai šviesiai – Laz-
dijuose „Kataraktos“ jau neliko. 
Tie garsūs lenkų medikai, mokslų 
daktarai, kurie anksčiau atvažiuo-
davo operuoti į Lazdijus, dabar 
jau yra Druskininkuose. 

– Ar tiesa, kad dėl „Katarak-
tos“ palaikymo sulaukėte gra-
sinimų?

– Buvo skambučių iš keis-
tų telefono numerių. Anonimai 
sakė: „Linkėjimai nuo lenkų, ne-
prastūmei įstatymo“ arba  „Lenkų 
tankai nepraeis“. Nekreipiu į tai 
dėmesio, nors anksčiau su tuo 
nebuvau susidūręs. 

– Kaip atrodo, ar nėra sistemi-
nio veikimo prieš „Kataraktą“, 
ar tai nėra sąmokslas? 

– Manau, kad tai posovietinio 
mąstymo pasekmė. Yra žmonių, 
kurie nesupranta, kas yra privati 
medicina ir kaip ji veikia rinkos 
ekonomikos sąlygomis.  Buvo 
ilgai kovota, kad lenkų ligonių 
kasų pinigai pas mus ateitų, o mes 
dabar jų atsisakome. Modernių 
metodų, prestižo, darbo vietų, 
mokesčių – visko mes atsisako-
me. Tai provincinis mąstymas. 
Dar yra ir pavydo aspektas: „Tie 
lenkai daugiau už mus uždirba“. 
Gali taip atsitikti, jog vieną rytą 
taip galvojantys žmonės atsibus ir 
supras, kad jų pačių jau neberei-
kia. Operacijų sumažėjo, skyriai 
bus uždaryti. Ir liks Lazdijai prie 
suskilusios geldos.•
„Dzūkų žinių“ informacija

A. Margelis: „Sveikinu Druskininkų merą — 
akių operacijos vyks Druskininkuose“

Ilgai kovota, kad lenkų ligonių kasų pinigai pas mus ateitų, o mes dabar jų 
netekome. Modernių metodų, prestižo, darbo vietų, mokesčių — visko mes 
netekome.
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Lukiškių kalėjime dirbusi Dovilė: apie
baimės slėpimą, ašaras po darbo ir tapimą gide

Dovilė Jonuškaitė-Zunkienė. (Vidmanto Balkūno, Ernestos Čičiurkaitės nuotr.)

Lukiškių kalėjimas šiuo 
metu yra atviras visiems 
norintiems pamatyti, kaip 
anksčiau jame gyveno 
nuteistieji. Nors kameros 
jau yra tuščios, patekus į 
kalėjimo teritoriją, vis dar 
galima pajausti ne pačią 
jaukiausią atmosferą. O 
tam, kad lankytojai dar 
geriau įsivaizduotų, kaip 
visai neseniai atrodė kali-
nių gyvenimas, istorijas, 
paremtas asmenine patirti-
mi, jiems pasakoja buvusi 
resocializacijos skyriaus 
darbuotoja, o dabar gidė 
Dovilė Jonuškaitė-Zunkie-
nė.

Dirbant kalėjime, baimei 
vietos nėra
Dvejus metus Lukiškių kalėjime 
dirbusi Dovilė jame užėmė lai-
kinai einančios resocializacijos 
skyriaus viršininkės pareigas. 
Pagrindinis jos darbas buvo ben-
drauti su nuteistaisiais ir rūpintis 
jų integracija į visuomenę.

„Būdavo kalėjimų departamen-
to aprobuotos programos, kurias 
reikėdavo taikyti nuteistiesiems, 
ir, be abejo, organizuodavome 
pozityvų užimtumą tam, kad 
jie turėtų ką veikti bei nenuo-
bodžiautų kalėjime“, – aiškina 
D. Jonuškaitė-Zunkienė.

Kaip pozityvų užimtumą Do-
vilė įvardija krepšinio ar stalo 
teniso žaidimą, susitikimus su 
visuomenininkais, kunigais.

„Tai yra įvairios veiklos, pa-
dedančios nuteistajam bendrauti 
su kitais ir labiau įsitraukti į gy-
venimą, kuris vyksta už kalėjimo 
sienų“, – sako D. Jonuškaitė-Zun-
kienė.

Dovilės kelias darbo kalėjime 
link prasidėjo prieš 14 metų – iš 
pradžių ji darbavosi su sociali-
nės rizikos šeimomis, buvo vai-
kų globos namų direktorė, o tada 
nusprendė susipažinti su bausmių 
vykdymo sistema. 

„Mano šeima buvo Vilniuje, 
todėl reikėjo pasirinkti, ar lieku 
Dzūkijoje, ar keliuosi į sostinę. 
Pasirinkau Vilnių ir darbą, kuris 
man atrodė įdomus, ganėtinai 
slaptas ir nepažintas. Tai buvo 
sritis, kurioje dar neteko dirbti. 
Norėjosi išbandyti savo jėgas 
būtent šioje veikloje ir pritaikyti 
žinias, kurias turėjau“, – pasakoja 
D. Jonuškaitė-Zunkienė.

Dovilė pastebi, kad Lukiškių 
kalėjimas yra kamerinio tipo ir 
tuo skiriasi nuo pataisos namų, 
kuriuose  laikomi nuteistieji gy-
vena šiek tiek laisviau. Būtent 
todėl baimės jos darbe būdavo 
kiek mažiau nei kartais galėtų 
pasirodyti iš šalies.

„Tai reiškia, kad visi nuteistieji 
buvo laikomi kamerose – jie už-
rakinti, todėl bijoti nebuvo ko, 
– tikina D. Jonuškaitė-Zunkie-
nė. – Kai kalbama su nuteistuoju 
individualių konsultacijų metu, 
galvoji tik apie darbą, ir baimei 
vietos nelieka. Jis ateina su tavimi 
bendrauti, nes jam yra svarbu, o 

man reikia daryti tai, ką moku 
geriausiai.“

Vis dėlto pirmomis darbo die-
nomis Dovilė jautė viduje kirban-
tį jaudulį. Ji nerimavo ne tik dėl 
naujo darbo, kuris kėlė nežino-
mybę, bet ir dėl visai kitokios nei 
jai įprasta atmosferos. Ir iš tiesų 
– vien patekus į jau nebedirbančio 
kalėjimo kiemą, galima pajausti 
kitokią tvyrančią aurą.

„Turbūt kiekviename naujame 
darbe būna iššūkis prisitaikyti 
prie pasikeitusios aplinkos, žmo-
nių. Tačiau atmosfera čia tikrai 
ne pati jaukiausia. Viskas yra ki-
taip – pareigūnai su uniformomis, 
nuteistieji bando tave pažinti, ty-
rinėja, koks esi, kaip elgiesi. Vis 
dėlto tu žinai, ko atėjai ir ką turi 
daryti, todėl stengiesi suvaldyti 
vidinę būseną ir bendrauti taip, 
kaip priklauso“, – sako D. Jonuš-
kaitė-Zunkienė.

perimDavo nuteistųjų 
emocijas
Dovilė pripažįsta, kad kartais dar-
be pasitaikydavo situacijų, kai šir-
dis imdavo plakti stipriau, tačiau, 
jos teigimu, jaučiamos baimės 
griežtai negalima parodyti.

„Tu turi išlaikyti blaivų protą, 
išlikti šaltakraujiškas ir daryti 
tai, ką privalai. Nors kai kuriais 
momentais tikrai būdavo sunku 
tai padaryti – dažniausiai tada, 
kai tave bandydavo išprovokuoti. 
Vis dėlto reikia laikytis tam tikrų 
principų, išlikti mandagiam ir ne-
peržengti ribų“, – aiškina D. Jo-
nuškaitė-Zunkienė.

Asmeniškai su nuteistaisiais 
dirbusi Dovilė sako, kad kalin-
tieji buvo įvairūs. Vieni bendrau-
davo draugiškai, kiti – taktiškai, 
treti būdavo manipuliuojantys 
arba turintys savotišką humoro 
jausmą.

„Kalėjime, kaip ir laisvėje, 
yra įvairių žmonių. Nuteistųjų 
nuotaikos priklausydavo nuo 
aplinkybių: kaip laisvėje su jais 
bendrauja šeima, kaip komuni-
kuoja pareigūnai, o su tuo susijęs 
būdavo ir jų grįžtamasis ryšys 
tau“, – pasakoja D. Jonuškaitė-
Zunkienė.

Tam, kad bendravimas su 
nuteistuoju būtų kaip įmanoma 
lengvesnis, Dovilė prieš tai pa-
sidomėdavo žmogaus istorija, 
pasigilindavo į detales.

„Kai turi žinių bazę, yra pa-
prasčiau bendrauti, – tikina D. Jo-
nuškaitė-Zunkienė. – Svarbiausia 
yra tiesioginis kontaktas, kai gali 
žiūrėti į žmogaus akis, stebėti jo 
kūno kalbą, matyti, kaip jis rea-
guoja į tavo klausimus, kiek nori 
atsiverti. Tuomet paprasčiau už-
megzti ryšį.“

Kad ir kaip gerai Dovilė pasi-
ruošdavo pokalbiams, kartais nu-
teistųjų istorijos smarkiai užgul-
davo jos širdį. Moteris neslepia, 
kad susidoroti su patiriamomis 
emocijomis būdavo itin sunku.

„Būdavo akimirkų, kai važiuo-
davau namo ir nubraukdavau 
ašarą. Jų istorijos gyvena tavyje 
– išgirsti tiek baisių dalykų, nu-

sivylimo, liūdesio, vilties... Nori 
nenori būni empatiškas. Dirbau 
tokiame skyriuje, kuris turi mo-
tyvuoti žmogų eiti į priekį, todėl 
perimdavau nuteistųjų emocijas, 
– neslepia D. Jonuškaitė-Zunkie-
nė. – Kiekvienas pareigūnas nuo 
emocijų atsiribodavo skirtingai, 
o aš buvau ne išimtis. Daug spor-
tuodavau, medituodavau tam, kad 
išliečiau viską, kas susikaupė vi-
duje.“

Nuo 2017-ųjų kalėjime dirbusi 
Dovilė savo darbą apibūdina kaip 
tokį, kai kiekvieną dieną negalė-
davai žinoti, kas tavęs laukia.

„Direktorius mums sakydavo, 
kad visą laiką turime išlikti bu-
drūs. Ar bendrautum tiesiogiai, 
ar būtum grupėje, ar eitum vienas 
koridoriumi – visada turi būti ati-
dus, nes nežinai, kas gali nutikti. 
Pavojingų situacijų esu patyrusi 
ne vieną, jų išvengti neįmanoma“, 
– sako D. Jonuškaitė-Zunkienė.

Darbas kalėjime Dovilę išmokė 
kantrybės ir kitų žmonių neteisimo 
anksčiau laiko. Kaip svarbiausią 
pamoką ji išskiria antro šanso su-
teikimą, nepaisant to, ką nuteistasis 
buvo padaręs. Tuo moteris įsitiko 
ir pati – ji žino ne vieną pavyzdį, 
kai žmogus, išėjęs iš kalėjimo, pra-
dėjo visiškai naują gyvenimą.

„Tik pamatęs, kad juo tikima, 
žmogus gali eiti į priekį, – tikina 
D. Jonuškaitė-Zunkienė. – Vienas 
į  laisvę išėjęs nuteistasis dabar 
užsiima sportine veikla, o kitas 
buvo atėjęs į mūsų rengiamus 
pasivaikščiojimus kalėjime. Jis 
atsivedė savo sūnų, kuriam norėjo 
parodyti, kad į tokią vietą patekti 
negerai. Abu gyvena kitokį gy-
venimą nei prieš tai, todėl man 
tai yra pats didžiausias džiaugs-
mas. Gerųjų pavyzdžių turime, 
tikrai galima sakyti, kad viskas 
įmanoma.“

DirbDama giDe, istorijas 
pasakoja remDamasi savo 
patirtimi
Baigusi darbą kalėjime, Dovilė 

įsidarbino resocializacijos vir-
šininkės pavaduotoja Vilniaus 
pataisos namuose. Visgi vasarį 
moteris išėjo iš tarnybos ir trum-
pam sustojo, norėdama susidėlioti 
mintis, ką veikti toliau.

„Netikėtai sulaukiau kvietimo 
prisijungti prie Lukiškių kalėjimo 
2.0 komandos. Pagalvojau, kad 
būtų smagu turimą patirtį pritai-
kyti naujoje veikloje ir pasidalin-
ti su žmonėmis, kaip kalėjimas 
atrodė anksčiau, kaip gyveno 
nuteistieji, ką jie veikė“, – pri-
simena D. Jonuškaitė-Zunkienė, 
taip tapusi socialinių projektų 
vadove.

Dovilė neslepia, kad, baigus 
darbą Vilniaus pataisos namuo-
se, jai norėjosi pokyčių, tačiau 
dabar ji viliasi, kad netrukus at-
sinaujinusiame kalėjime ji galės 
toliau vykdyti veiklas, susijusias 
su nuteistųjų integracija.

„Labai tikiuosi, kad bus galima 
mano patirtį pritaikyti čia ir toliau 
eiti į priekį su veiklomis, kurias 
planuojame“, – sako D. Jonuš-
kaitė-Zunkienė.

Nors iš dalies gali atrodyti, kad 
dabartinis Dovilės darbas itin ne-
siskiria nuo ankstesniojo, kadan-
gi vis dar tenka suktis kalėjimo 
aplinkoje, moteris juokdamasi 
pripažįsta, kad tik vieta ir išliko 
panaši.

„Emocija yra visiškai kitokia. 
Aplinka, kuri matoma dabar, kvė-
puoja gyvybe, energija, pozityvu. 
Tačiau vėlgi, nereikėtų pamiršti, 
kad kalėjimas gyvavo daugiau nei 
100 metų ir per tiek laiko jis nebu-
vo pakeitęs savo paskirties.

Tai reiškia, kad jis vykdė įkali-
nimo funkciją ir matė daug įdo-
mių laikotarpių – čia buvo liū-
dnų bei skausmingų įvykių, kurie 
suformavo šiandieninę aplinką. 
Todėl smagu, jog žmonės gali 
sužinoti, kaip viskas atrodė prieš 
tiek metų“, – pasakoja D. Jonuš-
kaitė-Zunkienė, pridurdama, kad 
kai kurios vietos vis dar alsuoja 
senąja dvasia.

Įgijusi nemažai patirties dar 
dirbdama kalėjime, dabar Dovi-
lė atėjusiems lankytojams gali 
papasakoti nemažai savo pačios 
patirčių.

„Istorijos nepakeisime nė 
vienas, mes visi ją pasakojame 
standartiškai, tačiau praeinant 
pro įvairias vietas, kurias rodo-
me, galima papasakoti asmeninių 
istorijų. Be to, kiekvienas pasi-
vaikščiojimas yra skirtingas jau 
vien dėl to, kad žmonių klausimai 
padiktuoja jo turinį“, – aiškina 
D. Jonuškaitė-Zunkienė.

Dvi valandas trunkančias kalė-
jimo istorijas atėjusiems lankyto-
jams pasakojanti Dovilė sako, kad 
jiems įdomiausia, kur kalėjo tam 
tikri nuteistieji, kaip šie jausdavo-
si visada laikomi kamerose.

„Žmonėms įdomu pamatyti, 
kas, pavyzdžiui, yra nuteistųjų 
pasivaikščiojimo kiemelis, nes 
visi įsivaizduoja, kad jie vaikš-
čiodavo dideliame bendrame 
kieme“, – šypsosi D. Jonuškai-
tė-Zunkienė.

Dovilė neslepia, kad reikėjo 
laiko, kol priprato prie kitokio 
savo vaidmens ir sparčiai besi-
keičiančios kalėjimo aplinkos. 
Jai buvo keista matyti, kaip 
neliko buvusios disciplinos, 
griežtos struktūros, viskas tapo 
laisviau.

„Aš pasiilgstu kolegų – tiek 
laiko buvo praleista kartu. Vis 
dėlto labai džiaugiuosi nauja 
veikla, einu į priekį ir kasdien 
tobulėju“, – tikina D. Jonuškaitė-
Zunkienė.

Naujuoju darbu šiuo metu be-
sidžiaugianti Dovilė ateityje ke-
tina toliau tęsti veiklas kalėjime 
ir bent artimiausiu laiku neketina 
ko nors keisti.

„Tikiuosi, kad iki gyvos galvos 
čia dirbsiu, – juokiasi D. Jonuš-
kaitė-Zunkienė. – Jei rimtai, kol 
kas gyvenu šia diena ir atiduodu 
maksimumą, ką turiu.“•
15min.lt
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Veisiejuose pasitinka stebuklingos antys

Seniai seniai burtai lėmė, kad 
draugystę, išmintį, geriausius 
prisiminimus, troškimų išsipil-
dymą bei grožį ir amžiną meilę 
kuriančios jėgos anties pavidalu 
apsigyveno Ančių karalystėje – 
Veisiejų mieste. Šių jėgų pasisem-
ti ir surasti stebuklingą antį gali 
kiekvienas keliautojas, užklydęs 
į magišką Lazdijų  kraštą. Terei-
kia surasti penkias stebuklingas 
antis, sugalvojus norą paliesti jas 
ir įamžinti susitikimą.  

Simbolinė antspaudo formos 
antis keliautoją kvies aplankyti 
seniausią pastatą Veisiejų apy-
linkėse – dešinįjį Veisiejų dvaro 
rūmų flygelį. Antis čia ramiai 
laukia mediniame narvelyje. Kas 
jai ranką išties, tą draugystė su 
Ančių karalyste amžiams susies. 
Pajusti laiko tėkmę keliautojui 
padės šalia įsikūręs unikalus 
A. Jarmalos privatus kolekcio-
nuojamų kalendorių muziejaus, 
kur ir įsikūrusi Draugystės antis. 
Veisiejų krašto muziejaus erdvė-
se keliautoją pasitinka Išminties 
antis, o jeigu keliautojas nori pa-
sisemti jėgų, ant Ančios ežero  
kranto, šalia senojo uosio – vie-
tinės reikšmės valstybės sau-
gomo dendrologijos paminklo, 

skaičiuojančio daugiau kaip 200 
metų, – jo lauks Stiprybės an-
tis. Pailsėti panorusio keliautojo 
apžvalgos aikštelėje ant suolelio 
koketiškai pasislėpusi lauks Įsi-
mylėjusiųjų antelė, kuri, pasak 
legendos, skleidžia amžinosios 
meilės kerus. Maloniai žings-
niuodamas taku, keliautojas išeis 
į regioninį kelią ir suks dešinėn, 
kad surastų senoviniais dzūkų 
raižiniais papuoštą žalios spalvos 
namą. Taip, antis tupi ten... Ji 
mena istorinius Ančių karalystės 
laikus, kai Veisiejuose XIV a. 
įkurtas karališkasis dvaras. Ši 
antis simbolizuoja tvirtą šeimą 
ir namus.

Nuo 2020 metų birželio 1 die-
nos pradėtas įgyvendinti INTER-
REG V–A Lietuvos ir Lenkijos 
bendradarbiavimo programos 
projektas „Antis, keliaujanti 
pasienio keliais“ skirtas sukurti 
naują turizmo maršrutą, įtraukiant 
Oržyšo ir Veisiejų miestų gamtos 
ir kultūros paveldo objektus. 

Projekto įgyvendinimo metu 
taip pat vyko ir bendros veiklos. 
Kuriant turizmo maršrutą, da-
lyvauta edukacinėse dirbtuvėse 
Veisiejuose ir Oržyše, diskusijose 
su vietos bendruomene ir soci-

aliniais partneriais, sutvarkyta 
viešoji infrastruktūra – pakeis-
ta Veisiejų dviračių ir pėsčiųjų 
takų danga. Projekto partnerių 
atstovai nukeliavo visą turistinį 

maršrutą. Projekto tikslinė grupė: 
vietiniai ir į pasienio regioną at-
vykstantys turistai, turizmo infor-
macijos centrai, bendruomenės 
nariai, savivaldybės. Projekto 

trukmė 21 mėnuo, bendras pro-
jekto biudžetas 824 761,02 euro, 
investicijų dalis, tenkanti Lazdijų 
rajono savivaldybei,  389 813,73 
euro.•
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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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 

Visi darykime, ką galime 
Siekiant suvaldyti 

pandemijos grėsmę 
artėjant rudeniui, da-
bar ypač svarbu elgtis 
sąmoningai ir atsakin-
gai – laikytis rekomen-
dacijų bei prisidėti prie 
visuotinio imuniteto 
kūrimo. Juk kiekvienas 
pasiskiepijęs apsaugo 
ne tik save, bet ir aplin-
kinius. 

Apie tai, kokiomis 
mintimis gyvena šian-
dien ir kodėl nusprendė 
vakcinuotis, pasakoja 
piliečiai iš skirtingų 
šalies rajonų. 

„kartu mes galime nuveikti 
Daugiau“

Indrė iš Elektrėnų šiandien 
gyvena pozityviomis minti-
mis: „Karantino laikotarpis 
buvo sunkus psichologiškai ir 
emociškai, bet atėjusi vasara ir 
pasibaigęs sugriežtintas karan-
tinas po truputį padėjo sugrįžti 
prie senųjų įpročių.“

Moteris teigia keletą kartų 
atlikusi antigenų testą, bet 
visi atsakymai buvo neigia-
mi. „Oficialiai koronavirusu 
nesirgau, tačiau dirbu maisto 
tiekimo sferoje ir mano aplin-
koje vyksta nuolatinė komuni-
kacija su klientais bei tiekėjais, 
keletas kolegų sirgo, tad galbūt 
to nesuprasdama ir nejausda-
ma prasirgau besimptome šio 
viruso versija“, – pasakoja ji. 

Pradžioje į skiepus žiūrėju-
si skeptiškai, Indrė pripažįs-
ta, kad, kaip ir kiti, pasidavė 
„bandos“ jausmui, nes atrodė, 
jog per tokį trumpą laiką at-
rasti veiksmingą vakciną yra 
neįmanoma ir ateityje turėsi-
me daug su sveikata susijusių 
problemų, kurioms įtaką bus 
padarę skiepai. 

Kaip bebūtų, galiausiai ji 
nusprendė vakcinuotis tam, 
kad darbas sklandžiai vyktų 
ir toliau, o dabar ragina kitus 
padaryti tą patį: „Galvokite 
ne tik apie save ir kaip tai tie-
siogiai gali palengvinti jūsų 
gyvenimą, bet ir apie tai, kad 
vienas vienintelis jūsų skiepas 
dar gali išgelbėti ir begalę ap-
linkinių, o juolab šeimą ir kitus 
artimuosius, juk visi jiems lin-
kime tik paties geriausio ir no-
rime apsaugoti. Jei visi būsime 
sąmoningesni ir vieningesni, 
tikiu, kad šią pandemiją suval-
dyti bus galima per trumpesnį 
laiką. Juk ne veltui sakoma, 

piju kasmet, bet šitas virusas 
yra toks, kur nevalia rizikuoti 
ne tik savo paties sveikata, bet 
ir artimųjų. Pandemija paveikė 
mano verslą, aš kito varianto 
nematau, tik vakcinaciją, kad 
galėtumėm kiek galima grei-
čiau grįžti į normalų gyveni-
mą“, – sako ji. 

„Tai, kad dabar Lietuvoje 
sergančiųjų skaičiai mažes-
ni, dar nereiškia, kad rudenį 
mes vėl neturėsime kritinės 
pandeminės situacijos. Net, 
sakyčiau, labai tikėtina, kad 
turėsime. Kuo daugiau bus pa-
siskiepijusių, tuo mažiau šansų 
vėl visiems sėdėti namuose“, 
– tikina moteris, pridurdama, 
kad ją pasiekia įvairūs mitai 
ir istorijos, susijusios su vak-
cinacija, bet dažniausiai tuos 
mitus išgalvoja žmonės, nė 
kiek nepasigilinę į mokslinin-
kų nuomonę. 

„Labiausiai mane neramino 
kalbos apie tai, kad paprastai 
skiepui išrasti reikia daugiau 
laiko, kurio mes nelabai čia 
turime. Bet, kita vertus, esu per 
gyvenimą išgėrusi, suvalgiusi 
daugybę dalykų, kurių chemi-
nės sudėties tikrai nežinojau, 
tad dabar abejoti medicina, 
kai viskas yra po didinamuo-
ju stiklu tikrinama, nematau 
net menkiausios priežasties“, – 
savo nuomone dalijasi Laura. 

kam galioja 
rekomenDacijos ir 
galimybių pasas?

Siekiant suvaldyti koronavi-
ruso plitimą, šiuo metu apsau-
ginės veido priemonės priva-
lomos vyresniems nei 6 metų 
asmenims viešose uždarose 
erdvėse, pavyzdžiui, parduo-
tuvėse, viešajame transporte 
ar renginiuose. Išskyrus tuos 
atvejus, kai sportuojama arba 
kai teikiama paslauga, kurios 
negalima suteikti paslaugos 
gavėjui būnant su kauke ir 

kai dėl savo sveikatos bū-
klės kaukių dėvėti negalima 
ar jų dėvėjimas gali pakenkti 
asmens sveikatos būklei (re-
komenduojama dėvėti veido 
skydelį).

Be to, turint neigiamą CO-
VID-19 testo rezultatą, pasi-
skiepijus nuo COVID-19 ar 
persirgus COVID-19, galima 
gauti galimybių pasą, kuris 
nuo rugpjūčio 2 d. galioja 
vieną mėnesį.

Pasiskiepijus „Comirnaty“ 
arba „Moderna“ vakcina, ga-
limybių pasas įsigalioja pra-
ėjus 1 savaitei po antrosios 
vakcinos dozės suleidimo, 
„Janssen“ vakcina – praėjus 
2 sav. po vienintelės vakcinos 
dozės suleidimo, „Vaxzev-
ria“ vakcina – praėjus 4 sav. 
po pirmosios dozės suleidimo 
ir iš karto po antrosios vak-
cinos dozės. 

Persirgus COVID-19, ga-
limybių pasą galima gauti 
praėjus 2 sav. po bet kurios 
vienos vakcinos dozės, o 
turint neigiamą COVID-19 
testo rezultatą, svarbu žino-
ti, jog antigeno testas galioja 
48 val. nuo ėminio paėmi-
mo momento, SARS-CoV-2 
PGR tyrimas galioja 72 val. 
nuo ėminio paėmimo.

Daugiau apie galimybių 
pasą, galiojančias rekomen-
dacijas ar kitos su pasauline 
pandemija susijusios aktua-
lios informacijos galite rasti 
tinklalapiuose www.koronas-
top.lrv.lt, www.gpasas.lt arba 
paskambinę numeriu 1808.

Užs. Nr. 25

kad kartu mes galime nuveikti 
daugiau.“

„virusas neDings lyg niekur 
nieko“ 

Vestuvių planuotojai Lau-
rai, kilusiai iš Jurbarko, šiltasis 
metų sezonas – pats aktyviau-
sias darbymetis, nes žmonės 
planuoja savo vestuves ne tik 
Lietuvoje, bet ir užsienyje. 

Laura sako pasitikinti moks-
lu ir mano, kad mes visi esame 
tokioje situacijoje, kurioje be 
vakcinų nėra kitos išeities.

„Virusas nedings lyg niekur 
nieko. Nesu skiepų maniakė, 
paprastai nuo gripo nesiskie-

Indrė: „Jei visi būsime 
sąmoningesni ir vieningesni, 
tikiu, kad šią pandemiją suvaldyti 
bus galima per trumpesnį laiką.“ 
(Ugnės Žilinskės nuotr.)

Laura teigia, jog nevalia rizikuoti 
ne tik savo paties, bet ir artimųjų 
sveikata. (Shot by Lukas nuotr.)
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Knygose įprasminta tautos istorija

Lina Sviderskienė
Mano rankose dvi nau-
jausios rašytojos Elvyros 
Biliūtės-Aleknavičienės 
knygos – „Erškėčių kelias“ 
ir „Atminties sodai“ – gra-
žiai papildančios didelį 
autorės kūrybinį kraitį, o 
kartu ir mano asmeninę 
bibliotekėlę.

Knyga „Erškėčių kelias“ skirta 
„Tremtiniams, pasmerktiems ne-
grįžti ir sugrįžusiems į Tėvynę“. 
2021-ieji primena klaikųjį birželį, 
kai prieš 80 metų prasidėjo žiau-
riausia masinė nekaltų žmonių 
deportacija į Rytus, į Šiaurę – į 
mirtį, į netektį... Lietuva neteko 
geriausių savo sūnų ir dukterų 
– mokslininkų, tarnautojų, mo-
kytojų, dvasininkų, ūkininkų... 

Apie juos rasime biografines apy-
braižas, kuriose tremtinių patirtų 
kančių nenusineša Laikas.

Knygą sudaro keletas skyrių: 
pirmajame „Esu pašauktas...“ 
skaitytojas atras apybraižas 
apie kunigą, gulagų kankinį Zi-
gmą Neciunską-Elytę ir kunigą 
monsinjorą Alfonsą Svarinską, 
kovotoją ir kankinį už Bažny-
čią ir Tėvynę. Antrasis skyrius 
skirtas mokytojams, kankiniams 
už Tautos laisvę: Konstantinas 
Bajerčius žiauriai nukankintas 
per vieną naktį Alytaus NKVD 
būstinėje, palaidojimo vieta lig 
šiol nesurasta; Juozas Mičiulis, 
Alytaus mokytojų seminarijos 
įsteigėjas ir pirmasis direktorius, 
jo kančia ir skleidžiama šviesa 
Karelijos Mordovijos lageriuose 
ir kt. Manyčiau, kad ši asmenybė 

galėtų sudominti ir Lazdijų krašto 
skaitytojus. Galbūt čia dirbo ne 
vienas mokytojas, baigęs Alytaus 
mokytojų seminariją, nes ji buvo 
vienintelė Pietų Lietuvoje, o karo 
metais kurį laiką ir visoje Lietu-
voje veikusi institucija, kuri rengė 
pradžios mokyklos mokytojus.

Rašytoja savo knygoje atsklei-
džia laisvės kovotojų šeimų liki-
mus. Adolfo Ramanausko-Vana-
go tėvas, sūnus Albinas ir duktė 
Aldona belangiu traukiniu išdun-
dėjo į Rytus (apybraiža „Partiza-
no sesuo“). Jautriai pavaizduoti 
Aldonos Ramanauskaitės-Suje-
tienės lemties keliai. Autorė bene 
pirmoji ryžosi atskleisti Adolfo 
Ramanausko-Vanago rankraščių 
likimą. Juk skaitydami jo knygą 
„Daugel krito sūnų“, nesusimąs-
tome, kaip išliko rankraščiai ligi 
Atgimimo ryto. Bebaimių sergė-
tojų buvo daug. Apie vienus iš jų 
atrandame apybraižoje „Šventoji 
paslaptis“.

Apybraižose „Lietuvos Ka-
talikų Bažnyčios kronika ir jos 
pirmasis redaktorius“ bei „Kuni-
go Antano Skelčio SDB lemties 
keliai“ sutinkame mūsų gerbiamą 
ir mylimą kraštietį kardinolą Sigi-
tą Tamkevičių. Tai guvus Seirijų 
vidurinės mokyklos mokinukas, 
kurio popamokinės veiklos, kai 
jis keliavo per Bagdanonių ir Mi-
kabalių kaimus, Seirijus ir Krikš-
tonis, padėdamas nuo tremties 
besislapstančiam kunigui, niekas 
nežinojo. Bebaimis kunigas Si-
gitas Tamkevičius stovėjo prie 
„LKB kronikos“ lopšio, ruošda-
vo mikrofilmus, veždavo juos į 
Maskvą. Svarbiausia, kad laikas 
jo neatitolino nuo gimtųjų vietų, 
kardinolo Sigito Tamkevičiaus 
apsilankymų sulaukiame Seirijų 
bažnyčioje ir mokykloje.

Manau, kad alytiškė rašytoja 

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė 
savo knyga „Erškėčių kelias“ 
gražiai pagerbė Lazdijų kraštą ir 
jo žmones.

Ši knyga yra puikus šaltinis 
istorijos mokytojų pamokoms ir 
moksleiviams, kurie turėtų žinoti 
apie savo artimųjų ar protėvių 
kančią. O mes, skaitytojai, pa-
našaus turinio knygose atrandam 
vis naujų ir naujų potyrių ir išgy-
venimų.

Iki šiol rašytoją pažinojome 
kaip prozos kūrėją, todėl malo-
niai nustebome, kad į „Atminties 
sodus“ prisiminimai apie mamą, 
mokyklą, šviesuolius mokytojus, 
Tautos didvyrius, kitus artimiau-
sius žmones, išmokiusius skirti 
gėrį nuo blogio, formavusius po-
žiūrį į gyvenimą, šeimą, meilę 
gimtiems namams, atsakomybės 
jausmą, pirmoje knygos dalyje 
sugulė eilėmis. Knygą autorė de-
dikuoja „Brangiai Mamai, dėko-
dama už meilę ir gyvenimą“.

Todėl plačiausia žmogiškųjų 
jausmų gama atsiskleidžia eilė-
raščiuose apie šviesios atminties 
mamą, nes tik jos glėbyje autorė 
jautėsi laiminga:

„Visa, kas manyje yra gero, ga-
vau iš Mamos. Joje glūdėjo meni-
ninkės talentas, buvo gailestinga, 
jautriasielė, darbšti, kilniaširdė... 
Visa, ką savo gyvenime pasiekiau 
ir atlikau, yra tik dėl to, kad šalia 
buvo Mama, patarianti, pamo-
kanti, užtarianti, atleidžianti.“ Su 
dideliu skausmu autorė eilėmis 
išreiškia mums visiems gerai pa-
žįstamą dvasinę tuštumą, liūdesį, 
namų židinio šaltumą, iškeliavus 
Amžinybėn Mamai.

Autorės Mamos Jadvygos Kal-
viškytės-Biliuvienės kūrybiniai 
darbai panaudoti ir knygos ilius-
tracijoms.

Jautrios eilės ir skaitytoją skati-

na paklaidžioti po savo prisimini-
mų sodus. Jie ateina per Tėviškę, 
lydimi Senelių ir Tėvų dvasios, 
vaikų ir anūkų bičiulystės ir artu-
mo. Prisiminimai kiekvieną mus 
nuveda į Tėvų namus, vaikystę, 
susodina į mokyklinius suolus, 
priartina draugų bei mokytojų 
veidus ir balsus. 

Mes, kaip ir autorė, taip pat 
turime savo mokyklos langus, 
kurie „kadaise atrodė dideli ir 
šviesūs...“ („Langai“) ir laiptus, 
„kuriais lipo mokytojai ir bėgo 
mokiniai“ („Laiptai“). 

Verta, kad tokias gražias mintis 
apie meilę, namus, šeimą, pagarbą 
Tėvams ir mokytojams paskaitytų 
jaunimas, atradę šiuos leidinius 
savo mokyklų bibliotekose. 

Antroje knygos dalyje pateikta 
rašytojos publikuotų darbų bibli-
ografijos rodyklė, apimanti 1973–
2021 metus . Joje 409 bibliogra-
fijos įrašai, iš jų 134 originalūs 
autorės darbai, tarp jų 18 knygų, 
moksliniai ir mokslo populiarini-
mo straipsniai, publikuoti Alytaus 
miesto laikraščiuose, „Mokslo 
Lietuvoje“, istorijos paveldo me-
traštyje „Terra Jatwezentorum“ 
(„Jotvingių kraštas“), „Lietuvos 
aide“, „XXI amžiuje“, Kanados 
lietuvių „Tėviškės žiburiuose“ 
ir kituose. 

Didelį rašytojos darbą puikiai 
įvertino prof. habil. dr. Ona Vo-
verienė: „Dzūkija ir alytiškiai 
gali tik pasidžiaugti ir didžiuotis 
turėdami kūrybingą ir darbščią 
Asmenybę, rašytoją, poetę, Mo-
kytoją Elvyrą Biliūtę-Alekna-
vičienę, garsinančią šį Lietuvos 
kraštą ir jo kultūrą savo knygomis 
ir kūryba. O mes džiaugiamės 
ir didžiuojamės, turėdami šalia 
mielą profesijos ir plunksnos ko-
legę, nuoširdų žmogų, inovatyvią 
kūrėją.“•

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?

DiDelis Biuro 
popieriaus pasirinkimas!

KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė.

Elvyra Biliūtė-Aleknavičienė savo knyga „Erškėčių 
kelias“ gražiai pagerbė Lazdijų kraštą ir jo žmones.

Knygoje „Atminties sodai“ sugulė prisiminimai 
apie mamą, mokyklą, šviesuolius mokytojus, Tautos 
didvyrius, kitus artimiausius žmones.



10 Dzūkų žinios Nr. 32 / 2021 08 12 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

eteris
ketvirtaDienis, rugpjūčio 12 d. Saulė teka 5.46, leidžiasi 21.01, dienos ilgumas 
15.15. Jaunatis. Vardadieniai: Radegunda, Laimonas, Laimona, Klara, Radė.

LRT TV
2021. 08.1
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Istorijos perimetrai. 

Perlojos Respu-
blika. 

 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 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 19.30 Gimę tą pačią 
dieną. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Dviračio žinios. 
 22.00 „Nuostabioji 

draugė“.
 23.00 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.45 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Veranda. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 3.00 Panorama.
 4.00 Įdomiosios atos-

togos.
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Balta – meilės 

spalva“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 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 „Stebėtojai“.
 0.15 „Strėlė“.
 1.15 „Rizikinga erzinti 

diedukus“.
 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 Alchemija. 
 5.10 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 „Tunelis“.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.

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

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

loto“.
 22.18 „Užsienietis“.
 0.00 „Bulis“.
 1.00 „Havajai 5.0“.
 2.00 „Rouzvudas“.
 3.00 „Vieniši tėvai“.
 3.30 „Bulis“.
 4.30 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.

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

geriausia“.
 8.30 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 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 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Deimantų vagys“.
 22.55 „Nepaklūstantis 

įstatymui“.
 0.55 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 1.55 „FTB. Ieškomiausi“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 7.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Triguba apsauga“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris.
 16.30 Baltijos kelias. 
 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.
 23.00 Baltijos kelias. 

 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 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 7.25 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 7.35 „44 katės“.
 7.50 Įdomiosios atos-

togos. 
 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. 

Vilkyškiai. 
 14.55 „Pokyčių karta. 

Permainų metai“.
 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 Veranda. 
 19.30 „Mėnulis – mūsų 

vartai į Visatą“.
 20.30 Panorama.
 21.30 „Tarp mūsų“.
 23.10 Veranda. 
 23.40 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Pusryčiai“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.35 Duokim garo! 
 2.55 Klausimėlis. 
 3.15 Pasivaikščiojimai. 
 3.45 7 Kauno dienos. 
 4.10 Išsaugota istorija. 

Lėlių muziejus. 
 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. Ir 
laimėje, ir varge“.

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

šiaurės vakarus. 
Ponia Irmler“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 9.25 „Gerasis daktaras“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 „Naujakuriai“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 Sandėlių karai.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Nepriklausomybės 

diena“.
 23.50 „Naša Raša“.
 1.10 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.10 „Fizrukas“.
 3.10 Sandėlių karai.

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

togos. 
 8.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

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

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

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 15.00 Žinios.
 15.30 Dienos tema.
 16.00 Žinios.
 16.35 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 Šiandien kimba. 
 21.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 Spausk gazą.
 22.00 Automobilis už 0 

eur.
 23.00 Ugnikalnių  

takais.
 23.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 0.30 Delfi diena.
 5.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.

   Netrukus tūkstančiai moksleivių pradės naujuosius 
mokslo metus. Tačiau ne visi jie galės džiaugtis naujais 
rašikliais, sąsiuviniais, kuprinėmis ir kitomis mokyklinėmis 
prekėmis. 
   Naujai atsidariusi elektroninė parduotuvė www.cap-
sule.lt, siūlanti didelį mokslo, biuro ir buities prekių 
asortimentą, nori prisideti prie sunkiau gyvenancių 
šeimų gerovės ir skelbia labdaros akciją. 
 Kiekvienas, besiruošiantis naujiems mokslo metams ir 
rugpjūčio mėnesį perkantis el. parduotuvėje www.cap-
sule.lt, prisidės prie sunkiai  besiverčiančių šeimų vaikų 
pasiruošimo naujiems mokslo metams. 
  Dalį Jūsų apsipirkimo metu išleistų pinigų skirsime 
labdaros tikslams – penkioms sunkiai gyvenančioms 
Lazdijų rajono šeimoms įteiksime dovanų kuponus, ku-
riuos jos galės panaudoti pasiruošimui naujiems mokslo 
metams. 
   Lietuvoje šiuo metu skursta per 130 tūkst. vaikų.  
Padėkime Lazdijų rajono vaikams džiaugtis rugsėjo 
1-ąja. 
   Kaip sakė senovės romėnai: „Semper ad meliora – visa-
da geresnių dalykų link.“ 

www.capsule.lt  komanda

Ištiesk pagalbos ranką 
nepasiturinčiai gyvenančių 

šeimų vaikams
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LRT TV
2021. 08.13 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

togos. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kaip atsiranda 

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

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

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

Vasara. 
 22.15 „Greiti ir įsiutę 4“.
 24.00 „Kristin“.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

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

Zita Kelmickaite. 
 4.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Balta – meilės 

spalva“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 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 „Ekvalaizeris“.
 0.15 „Matrica. Per-

krauta“.
 3.05 „Stebėtojai“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „Madagaskaro 

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

meilė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Ratai 2“.

 21.50 „Keršytojai“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Keršytojai“.
 0.35 „Tasmanijos 

velniai“.
 2.25 „Antrasis šansas“.
 4.40 „Rouzvudas“.
 5.30 „Havajai 5.0“.

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

geriausia“.
 8.20 „Šuo“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 11.25 „Mentalistas“.
 12.20 „CSI. Majamis“.
 13.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Stalingradas“.
 0.05 „Deimantų vagys“.
 2.00 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 7.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 8.00 „Žiedas su rubinu“.
 9.00 „Triguba apsauga“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

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

galis. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

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

Monika Alūzaitė-
Kuličauskienė“.

 17.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

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

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

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.

 3.55 Pagaliau savait-
galis. 

 4.15 Vantos lapas. 
 4.40 Kaimo akademija. 
 5.00 „Vyrų šešėlyje. Ona 

Jogailaitė“.
 5.20 „Reali mistika“.
 6.00 „Žiedas su rubinu“.

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 Archyvų forumas. 

Valstybės archyvų 
saugomų doku-
mentų prieina-
mumas. 

 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. 

Švėkšna. 
 13.00 „Traukinys į mirtį“.
 13.55 Išsaugota istorija. 

Lėlių muziejus. 
 14.25 Pasivaikščiojimai. 
 14.55 „Mėnulis – mūsų 

vartai į Visatą“.
 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 Stop juosta. 

Švėkšna. 
 19.30 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Orkestro repeti-

cija“.
 22.15 Sostinės dienos 

2020.
 23.30 Išsaugota istorija. 

Lėlių muziejus. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.40 „Sinatra. Viskas 

arba nieko“.
 3.50 „Tarp mūsų“.
 5.30 „Po laukinę gamtą. 

Euraziniai rudieji 
lokiai. Karpatų 
valdovai“.

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. „Ke-

liautojas. Leidimas 
iki vidurnakčio“.

 22.55 „Nusikaltimas 
šiaurėje. Kliuveris ir 
negyvas virėjas“.

 0.50 „Aleksas Hugo. Ir 
laimėje, ir varge“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 9.25 „Gerasis daktaras“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „Saša ir Tania“.
 13.55 Sandėlių karai.
 15.00 „Kobra 11“.
 17.25 „Univeras“.
 18.00 „Optibet“ A lygos 

rungtynės Telšių 
„Džiugas“–Kė-
dainių „Nevėžis“.

 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Pagrobimas“.
 23.55 „Nepriklausomybės 

diena“.
 2.45 „Palikimas“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Pokalbiai prie jūros.
 7.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

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

 8.30 Sveiki! Su gydytoju 
V. Morozovu.

 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Ugnikalnių takais.
 10.30 Geltonas karutis.
 11.00 Alfas vienas 

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

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

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 Jūs rimtai? 
 22.00 Kriminalinė zona su 

D. Dargiu.
 22.30 Lietuviškos atos-

togos.
 23.00 Ugnikalnių  

takais.
 23.30 Automobilis už 0 

Eur.
 0.30 Delfi diena.
 5.30 Delfi premjera.
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LRT TV
2021. 08.14
 6.02 Daiktų istorijos. 
 7.00 Išpažinimai. 
 7.30 Premjera. „Luisas ir 

ateiviai“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.00 „Paslaptinga 

peizažų istorija. 
Madagaskaro Cinži 
uolos“.

 12.00 Apaštalinio 
nuncijaus Ukrainoje 
prelato Visvaldo 
Kulboko įšven-
tinimo vyskupu 
iškilmės. 

 13.45 „Kelionių atvirukai. 
Gauguino Markizo 
salos“.

 14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Žinios. 
 18.00 Euromaxx. 
 18.30 Premjera. „Pasku-

tinis laiškas. J. Luk-
ša-Daumantas“.

 19.30 Stilius. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Mano daina. 
 22.25 „Seržantas Bilkas“.
 24.00 „Greiti ir įsiutę 4“.
 1.45 „Orkestro repeti-

cija“.
 3.00 „Paslaptinga 

peizažų istorija“.
 3.50 „Hadsonas ir 

Reksas“.
 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“.
 8.40 „Klara ir stebuklin-

gasis drakonas“.
 10.25 „Tomas ir Džeris. 

Robinas Hudas 
ir linksmasis 
peliukas“.

 11.30 „Princesė Enė“.
 13.50 „Hugo išradimas“.
 16.20 „Robinas Hudas. 

Vyrai su triko“.
 18.30 Žinios.
 19.30 „Debesuota, 

numatoma mėsos 
kukulių kruša“.

 21.20 „Taip, mes juodi“.
 23.10 „Be įsipareigojimų“.
 1.20 „Ekvalaizeris“.

TV3
 6.35 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Galingasis 6“.
 8.00 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Skaniai ir paprastai.
 9.30 Maisto kelias.
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.00 Sveiki atvykę.
 11.25 „Laukinio Paryžiaus 

istorija“.

 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Laukinio Paryžiaus 

istorija“.
 12.30 „Ar mes pora?“.
 14.45 „Dykumos dak-

tarė“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Kodas. L.O.B.I.A.I. 

Paslapčių knyga“.
 19.35 Eurojackpot.
 19.40 „Kodas. L.O.B.I.A.I. 

Paslapčių knyga“.
 22.10 „Angelas“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Angelas“.
 0.25 „Mergvakaris“.
 2.20 „Keršytojai“.
 5.15 „Havajai 5.0“.

BTV
 6.30 „Pričiupom!“.
 7.30 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 8.30 Miško atspalviai. 
 9.00 „Kova už būvį“.
 10.05 „Kova už būvį“.
 11.10 „Geriausi šuns 

draugai“.
 11.40 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.45 „Padėtis neval-
doma. Žmonijos 
katastrofos“.

 14.00 „Ekstrasensai tiria“.
 16.10 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai. 
Revizija“.

 17.20 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi“.

 18.25 „Tie, kurie žudo“.
 19.30 Kaukės. 
 22.00 „Lošėjas“.
 0.15 „Absoliutus 

blogis“.
 2.15 „Stalingradas“.

Lryto
 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 
sienų apsauga. 
Muitinė“. 

 11.00 Grilio skanėstai. 
 11.30 Inovacijų DNR. 
 12.00 „Triguba apsauga“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.30 Švarūs miestai. 
 19.00 Laisvės TV valanda. 
 20.00 Žinios.
 20.30 „Vaikai iš Amerikos 

viešbučio“. 
 22.30 Žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Triguba apsauga“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Laisvės TV valanda. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Gyvenimas. 
 5.40 Vantos lapas. 

 6.00 „Žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.02 Auksinis protas. 

Vasara.
 7.10 Klausimėlis. 
 7.30 Kelias į namus. 
 8.00 „Skonio pasaka. 

Pica – greitojo 
maisto superhitas“.

 8.30 Premjera. „Lietuvos 
mokslininkai. 
Knygotyrininkas 
Domas Kaunas“.

 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. 

Armėnija. Nojaus 
vynuogės“.

 13.45 „Kelionių atvirukai. 
Armėnija. Krikščio-
nybės atspaudas“.

 14.00 Euromaxx. 
 14.30 „Du balsai – viena 

širdis“. 
 16.30 „Erdvės menas. 

Pastogė kalnų 
šlaituose. Nameliai 
Alpėse“.

 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. Aktorius 
Vytautas Anužis. 

 18.30 Išsaugota istorija. 
Plaktukų muziejus. 

 19.00 „Anykščių kraštas. 
Prima Bučytė-Pe-
trylienė“.

 19.30 Mūsų miesteliai. 
Daugailiai. 

 20.30 Panorama.
 21.00 „Pitas ir Tili“.
 22.40 LRT OPUS ore. 

Grupė „Parranda 
Polar“. 

 23.45 Kelias į namus. 
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „Kristin“.
 2.35 „Lietuvos moksli-

ninkai. Knygoty-
rininkas Domas 
Kaunas“.

 3.00 Išsaugota istorija. 
Plaktukų muziejus. 

 3.30 Pasivaikščiojimai. 
 3.55 „Anykščių kraštas. 

Prima Bučytė-Pe-
trylienė“.

 4.25 Kūrybingumo 
mokykla. 

 4.50 Auksinis protas. 
Vasara. 

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 100 metų propa-

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 11.00 „Sodas už namo. 
Britanijos Top 30“.

 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. Drumsti 

vandenys“.
 22.55 „Arčiau“.
 1.05 „Nusikaltimas 

šiaurėje. Kliuveris ir 
negyvas virėjas“.

 3.00 „Keliautojas. 
Leidimas iki vidur-
nakčio“.

TV6
 6.10 „Vienas“.
 7.00 Ledo kelias.
 7.55 „Atšiaurioji 

Aliaska“.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Aš – ralistas.
 10.30 „Dramblys. Kala-

hario karalius“.
 11.40 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 12.50 „Žmogus, ge-
pardas, gamta“.

 13.55 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 „Nukalta ugnyje“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 Kaukės.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Bėdos kurorte“.
 23.50 „Pagrobimas“.
 1.30 „Tobulas ginklas“.

Delfi TV
 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 Ugnikalnių takais.
 16.30 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 19.00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.

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

jimai 2021.
 23.00 Delfi premjera.
 0.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 2.30 Mano pramogos 
veidai.

 4.00 Kitokie pasikalbė-
jimai 2021.
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LRT TV
2021. 08.16
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

togos.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kaip atsiranda 

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

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 19.30 Daiktų istorijos.
 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios.
 22.00 „Nuostabioji 

draugė“.
 23.00 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.45 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Išpažinimai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Daiktų istorijos.
 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 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 „Keičiu žmoną“.
 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 „Artemidė“. Žudikų 

viešbutis“.
 0.20 „Strėlė“.
 1.20 „Sąjungininkai“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „Du gyvenimai“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „Madagaskaro 

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

meilė“.
 15.00 „Simpsonai“.

 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Tunelis“.
 20.30 Meilė be sienų.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Kova už garbę“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Kova už garbę“.
 23.55 „Bulis“.
 0.55 „Havajai 5.0“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 2.55 „Vieniši tėvai“.
 3.25 „Bulis“.
 4.25 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.

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

geriausia“.
 8.30 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 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 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Bėglys“.
 22.45 „Mirtinas ginklas“
 23.45 „Legendų biuras“.
 1.05 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VII“.
 2.05 „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 Baltijos kelias. 
 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 Nauja diena.
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.

 1.00 „Teisingumo 
agentai“.

 2.00 „Daktarė Koval-
čiuk“.

 2.50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 3.40 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 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 Įdomiosios atos-

togos.
 8.40 „Po laukinę gamtą. 

Kašalotai – didieji 
gyvūnų karalystės 
narai“. 

 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 „Mano mėgsta-

miausi“.
 19.00 Išpažinimai. 
 19.30 „Gandhis. Žmogus, 

tapęs simboliu“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Vilius Karalius“.
 0.25 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.40 Dabar pasaulyje.
 1.05 Mano daina. 
 2.20 LRT OPUS ore. 

Grupė „Parranda 
Polar“. 

 3.20 Klausimėlis.
 3.40 Kūrybingumo 

mokykla.
 4.05 „Anykščių kraštas. 

Prima Bučytė-Pe-
trylienė“.

 4.35 Mokslo sriuba.
 5.05 Širdyje lietuvis.

TV1
 6.05 „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 „Lemtinga gintis“.
 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Madi Ečeban“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.35 „Kobra 11“.
 8.50 „Univeras“.
 9.25 Sandėlių karai.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
 12.25 „Naujakuriai“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 Sandėlių karai.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Povandeninis 

horizontas“.
 23.10 „Pjūklas“.
 1.05 „Naša Raša“.
 1.40 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.45 „Fizrukas“.
 3.35 „Atšiaurioji 

Aliaska“.

Delfi
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Lietuviškos atos-

togos.
 7.00 Pokalbis su D. Žei-

myte-Biliene.
 8.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 8.30 Geltonas karutis.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Ugnikalnių takais.
 10.30 Pokalbiai prie jūros.
 11.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 12.00 Delfi rytas.
 13.00 Ugnikalnių takais.
 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 Dienos interviu.
 19.00 Žinios.
 19.15 Iš esmės su V. Bru-

veriu ir D. Žeimyte-
Biliene.

 20.00 Geltonas karutis.
 20.30 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 21.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 Kasdienybės 
herojai.

 22.15 Mano pramogos 
veidai.

 23.00 Ugnikalnių takais.
 23.30 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 0.00 Pokalbis su D. Žei-
myte-Biliene.

 1.00 Delfi diena.
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 6.02 (Ne)emigrantai. 
 7.00 Šventadienio 

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

Zita Kelmickaite. 
 9.00 „Spalvingas žirgelių 

gyvenimas“.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.25 „Kelionių atvirukai. 

Koloradas. 
Kerouaco kelyje“.

 11.40 „Kelionių atvirukai. 
Škotija. Prie viskio 
šaltinio“.

 11.55 „Maži, bet ypatingi: 
vabzdžiai“.

 12.45 „Salų gamtos 
slėpiniai 2. Japonija. 
Kraštutinumų 
salos“.

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

žiniomis“.
 17.30 Žinios.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 „Viktorija“.
 21.50 „Pono Byno 

atostogos“.
 23.20 „Pitas ir Tili“.
 1.00 „Seržantas Bilkas“.
 2.35 Pasaulio doku-

mentika. „Maži, 
bet ypatingi: 
vabzdžiai“.

 3.30 „Puaro“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.25 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 6.55 „Bunikula“.
 7.25 „Neramūs ir triukš-

mingi“.
 7.55 „Šaunusis Skū-

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

melodijos“.
 9.10 „Didysis Tomo ir 

Džerio nuotykis“.
 10.15 „Žvaigždžių 

dulkės“.
 12.45 „Išsinuomokit 

vaiką!“.
 14.35 „Medisono 

grafystės tiltai“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Kamanė“.
 21.50 „Sąjungininkai“.
 0.15 „Interviu su dikta-

toriumi“.
 2.30 „Taip, mes juodi“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Galingasis 6“.
 8.00 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 8.30 Svajonių ūkis.
 9.00 La Maistas. Vasara.
 9.30 „Koko“.

 11.30 „Laukinio Paryžiaus 
istorija“.

 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Laukinio Paryžiaus 

istorija“.
 12.35 „Guliverio kelionės“.
 14.15 „Druska brangesnė 

už auksą“.
 16.10 „Briusas Visagalis“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Briusas Visagalis“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Dambis“.
 21.55 „Kingsman. Slaptoji 

tarnyba“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Kingsman. Slaptoji 

tarnyba“.
 0.20 „Mitas“.
 3.00 „Užsienietis“.
 4.55 „Vieniši tėvai“.

BTV
 6.30 „Pričiupom!“.
 7.30 Tarptautinis 

turnyras „Pasaulio 
taurė 2021“. 

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Lietuvos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas“.

 10.05 „Kova už būvį“.
 11.10 „Geriausi šuns 

draugai“.
 11.40 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.45 „Padėtis neval-
doma. Žmonijos 
katastrofos“.

 14.00 „Ekstrasensai tiria“.
 16.10 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai. 
Revizija“.

 17.20 „Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi“.

 18.25 „Tie, kurie žudo“.
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Paskutinis laivas“.
 22.30 „Legendų biuras“.
 23.50 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VII“.
 0.55 „Lošėjas“.
 3.00 „Absoliutus blogis“.

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 sienų 
apsauga. Kontra-
banda“.

 11.00 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. 
Emilija Pliaterytė“. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 „Triguba apsauga“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 Žinios.
 18.30 Mūsų gyvūnai. 
 19.00 Laisvės TV valanda.  
 20.00 Žinios.
 20.30 Lietuvos miestai. 
 21.30 „24/7“.
 22.30 Žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 

 0.00 „Triguba apsauga“. 
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. 
Emilija Pliaterytė“. 

 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. 

Kašalotai – didieji 
gyvūnų karalystės 
narai“.

 10.30 „Skonio pasaka. 
Barbekiu. Tobulai 
iškepta mėsa“.

 11.00 Stop juosta. Šiauliai. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Žolinės atlaidai. Šv
 14.15 Klausimėlis. 
 14.35 „Luisas ir ateiviai“.
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2019. 
 17.30 „Keramikas, 

puodžių karalius 
Vytautas Valiušis“.

 18.30 Laisvė šaukia. 
Saulius Petreikis 
World Orchestra. 

 19.30 Archyvų forumas. 
Lietuvos išeivijos 
dokumentinis 
paveldas. 

 20.20 Muzikinis intarpas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Algirdo Marti-

naičio jubiliejinis 
koncertas. 

 22.40 Fortepijono mara-
tonas Beethovenui. 
„Die Wut über 
den verlorenen 
Groschen“ op. 129.

 22.50 Agata Kristi. 
„Pelėkautai“.

 1.45 „Pono Byno 
atostogos“.

 3.10 7 Kauno dienos. 
 3.40 „Erdvės menas. 

Pastogė kalnų 
šlaituose. Nameliai 
Alpėse“.

 4.05 Kelias. 
 4.35 Duokim garo!

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 100 metų propa-

gandos. 
 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. Madi 
Ečeban“.

 23.05 „Pagirių žaidynės“.
 0.45 „Arčiau“.
 2.45 „Vera. Drumsti 

vandenys“.

TV6
 6.10 „Nukalta ugnyje“.
 7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 7.55 „Atšiaurioji 

Aliaska“.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale kablys.
 10.00 Sandėlių karai.
 10.30 „Žmogus, gepardas, 

gamta“.
 11.40 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 12.50 „Žmogus, gepardas, 
gamta“.

 13.55 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 „Nukalta ugnyje“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 Kaukės.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 22.00 „Septinta 

kategorija. Pasaulio 
pabaiga“.

 23.50 „Bėdos kurorte“.

Delfi TV
 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 Geltonas karutis.
 12.30 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 13.00 Išlikę.
 13.30 Iliustruotos Vilniaus 

istorijos.
 13.45 Sveikatos receptas. 
 14.30 Sveiki! Su gydytoju 

V. Morozovu.
 15.00 Šv. Mišių translia-

cija.
 16.00 nežVAIRUOK.
 16.30 Spausk gazą.
 17.00 Automobilis už 0 

Eur.
 18.00 Pokalbis su D. Žei-

myte-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.
 3.30 Delfi premjera.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
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LRT TV
2021. 08.17 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Daiktų istorijos.
 13.00 Įdomiosios atos-

togos.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 15.00 Žinios. Orai.
 15.15 Laba diena, Lietuva.
 16.00 Žinios. Orai.
 16.20 „Kaip atsiranda 

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

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios.
 22.00 „Nuostabioji 

draugė“.
 23.00 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.45 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Šventadienio 

mintys.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai.
 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 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 „Keičiu žmoną“.
 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 „Išpirka“.
 0.20 „Strėlė“.
 1.20 „Artemidė“. Žudikų 

viešbutis“.
 3.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 „Du gyvenimai“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Ančiukų istorijos“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 „Tunelis“.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Vilties spindulys“.
 11.50 „Rojus“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Rojus“.

 12.55 „Tik tu – mano 
meilė“.

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

loto“.
 22.18 „Dredas“.
 23.55 „Bulis“.
 0.55 „Havajai 5.0“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 2.55 „Vieniši tėvai“.
 3.25 „Bulis“.
 4.30 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.

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

geriausia“.
 8.30 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 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 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „48 valandos“.
 23.00 „Bėglys“.
 0.45 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 1.45 „FTB. Ieškomiausi“.

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

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

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Baltijos kelias. 
 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. 
 23.00 Nauja diena. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 1.00 „Teisingumo 

agentai“.
 2.00 „Daktarė  

Kovalčiuk“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.40 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.25 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. Mag-
dalena Avietėnaitė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 7.00 „Leksė ir Lotė – šau-

niosios detektyvės 
dvynukės“.

 7.25 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 7.35 „44 katės“.
 7.50 Įdomiosios atos-

togos.
 8.40 „Lietuvos moksli-

ninkai. Knygoty-
rininkas Domas 
Kaunas“.

 9.10 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.40 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.00 Vilniaus sąsiuvinis.
 12.30 Kelias. 
 13.00 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 13.55 7 Kauno dienos.
 14.25 Mokslo sriuba.
 14.55 „Gandhis. Žmogus, 

tapęs simboliu“.
 15.50 „Drakoniukas 

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

niosios detektyvės 
dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija.

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

miausi“.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 19.30 „Tokijas – miestas 

feniksas. Šiuolai-
kinės Japonijos 
iškilimas“.

 20.20 Dizaino dokumen-
tika. Lietuviško 
dizaino identitetas.

 20.30 Panorama.
 21.30 „Bloga mergaitė“. 
 22.25 Vartotojų kontrolė.
 23.20 Istorijos detektyvai.
 0.05 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.20 Dabar pasaulyje.
 0.45 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.35 Auksinis protas. 

Vasara.
 2.45 „Keramikas, 

puodžių karalius 
Vytautas Valiušis“.

 3.40 Pasivaikščiojimai.
 4.10 Gyvenk kaip galima 

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

TV1
 6.05 „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 „Marija Vern“.
 21.00 „Stokholmo 

rekviem. Nelauktas 
vaikas“.

 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Lemtinga gintis“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 9.25 „Gerasis daktaras“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 „Naujakuriai“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 Sandėlių karai.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Galutinis vaizdas“.
 22.55 „Skubi pagalba“.
 23.45 „Naša Raša“.
 1.10 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.10 „Fizrukas“.
 3.00 „Atšiaurioji 

Aliaska“.

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

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

togos.
 21.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 nežVAIRUOK.
 22.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.30 Retro automobilių 
dirbtuvės.

 23.00 Ugnikalnių takais.
 23.30 Kasdienybės 

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

trečiaDienis, rugpjūčio 18 d. Saulė teka 5.57, leidžiasi 20.48, dienos ilgumas 
14.51. Priešpilnis. Vardadieniai: Elena, Mantautas, Gendvilė, Ilona.

LRT TV
2021. 08.18
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 (Ne)emigrantai.
 13.00 Įdomiosios atos-

togos.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Kaip atsiranda 

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

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 19.30 Istorijos perimetrai. 
Lietuvos farmacijos 
istorija.

 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios.
 22.00 „Nuostabioji 

draugė“.
 23.00 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.45 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Euromaxx.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Istorijos perimetrai. 

Lietuvos farmacijos 
istorija.

 3.00 Panorama.
 4.00 Įdomiosios atos-

togos.
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Balta – meilės 

spalva“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Du gyvenimai“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 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 „Turistas“.
 0.35 „Strėlė“.
 1.35 „Išpirka“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „Du gyvenimai“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Ančiukų istorijos“.
 7.05 „Madagaskaro 

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

meilė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Tunelis“.
 20.30 Meilė be sienų.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Atkeršyti bet kokia 

kaina“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Atkeršyti bet kokia 

kaina“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Atkeršyti bet kokia 

kaina“.
 0.00 „Bulis“.
 1.00 „Havajai 5.0“.
 2.00 „Rouzvudas“.
 3.00 „Vieniši tėvai“.
 3.30 „Bulis“.
 4.35 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.

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

geriausia“.
 8.30 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 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 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Universalus karys. 

Sugrįžimas“.
 22.45 „48 valandos“.
 0.45 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 1.45 „FTB. Ieškomiausi“.

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

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

istorija“.
 11.00 „Daktarė Koval-

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Baltijos kelias. 
 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. 
 23.00 Nauja diena. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.

 1.00 „Teisingumo 
agentai“.

 2.00 „Daktarė Koval-
čiuk“.

 2.50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 3.40 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 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 Įdomiosios atos-

togos.
 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. 
 14.55 „Keramikas, 

puodžių karalius 
Vytautas Valiušis“.

 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 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 19.00 „Anykščių kraštas. 

Prima Bučytė-Pe-
trylienė“.

 19.30 „Pokyčių karta“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Schindleris“.
 22.50 Kernavės archeolo-

ginė vietovė.
 23.00 Veranda. 
 23.30 Išsaugota istorija. 

Plaktukų muziejus.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Visagino Country 

2015. 
 1.30 „Du balsai – viena 

širdis“. 
 3.35 Laisvė šaukia. 

Saulius Petreikis 
World Orchestra. 

 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 „Marija Vern“.
 21.00 „Stokholmo 

rekviem. Kraujo 
ryšys“.

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

rekviem. Nelauktas 
vaikas“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Gerasis daktaras“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Naujakuriai“.
 12.55 „Saša ir Tania“.
 13.55 Sandėlių karai.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir  

įbauginti.
 21.00 „Sumokėti vaiduo-

kliui“.
 22.50 „Skubi pagalba“.
 23.50 „Naša Raša“.
 1.20 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.20 „Fizrukas“.
 3.20 „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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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 
upelio, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, visos miesto komuni-
kacijos), kaina 550 Eur už a.  
Tel. 8 686 70841.

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

Rekreacinės paskirties  •žemės sklypą šalia ežero (iki 
vandens apie 50 m, gražus 
vaizdas, patogus privažiavi-
mas, galima statyba), kaina 
12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

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

Sodybą N. Kirsnos k., Laz- •dijų r. sav., (sodyba prižiūrėta, 
galima gyventi iš karto, namas 
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių, 
su baldais ir buitine technika, 
šildomas kietuoju kuru (vieti-
nis centrinis šildymas), komu-
nalinis vandentiekis, sodyboje 
yra ūkiniai pastatai, garažas, 
šulinys, prižiūrėtas sodas ir 
aplinka, 45 arai dirbamos 
žemės, šalia galima įsigyti 7 ha 
žemės).  
Tel. 8 611 50514.

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

Parduodamas gyvenamasis  •namas Seirijų miestelyje, Laz-
dijų r. sav., (namų valda 30 a, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
trifazis elektros įvadas, namas 
prie asfaltuoto kelio).  
Tel. 8 698 14298

TRANSPORTO PRIEMONĖS

VW GOLF III (1997 m.) ir  •VW PASSAT skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 eurų 
už vnt., ir 2002 m. AUDI A6 
dvejas priekinio bamperio 
groteles, kaina po 5 eurus. 
Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

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

Bendrovėje „Martas" adre- •su: Gėlyno g. 17, Lazdijai,  galite 
įsigyti baltarusiškų durpių 
brikečių, akmens anglies, skal-
delės kapams.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721. 

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Namą (buv. valgyklą)  •Vainiūnų k., Seirijų sen., Lazdijų 
r. sav., (namų valda 0,338 ha, 
yra 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.

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

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

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

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

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

savaitės horoskopas 
(rugpjūčiO 9—15 d.)
avinas (03.21–04.20)
Jūsų mintys suksis vien tik aplink pro-
fesinę sritį, todėl nenustebkite, kad 
artimieji gali imti skųstis dėmesio 
trūkumu. Problemos darbe dabar gali 
atrodyti kaip niekad didelės, tačiau ne-
trukus suprasite, kad jų sprendimas yra 
gerokai paprastesnis nei pasirodė iš 
pirmo žvilgsnio. Neleiskite, kad jus už-
valdytų negatyvios mintys: jei išliksite 
optimistiški, įveikti įvairius sunkumus 
galėsite gerokai paprasčiau.

jautis (04.21–05.21)
Tikrai nusipelnėte poilsio, todėl leiskite 
sau šiek tiek atsikvėpti ir pasimėgauti 
mėgstama veikla. Žvaigždės žada, kad 
tai ne tik padės įgauti daugiau jėgų, bet 
taip pat leis atrasti naujas galimybes, 
kurios padės pagrindą jūsų netolimai 
ateičiai. Dabar bus palankus metas su-
daryti svarbias sutartis ir rengti naujus 
projektus, kurių įgyvendinimui prireiks 
gerokai mažiau pastangų, nei gali pa-
sirodyti iš pirmo žvilgsnio.

Dvyniai (05.22–06.21)
Žvalgysitės į praeitį ir svarstysite, ką 
galėjote padaryti kitaip. Nors ne viską 
galėsite pakeisti, tačiau visa tai ap-
mąstę galėsite išvengti klaidų ateityje. 
Gali atrodyti, kad šiuo metu viskas 
tiesiog stovi vietoje, tačiau tai – tik 
tyla prieš audrą. Jau labai greitai galite 
tikėtis tikrai nemenkų pokyčių, todėl 
būkite tam pasiruošę.  Raskite būdų, 
kurie padėtų atgauti dvasinę ramybę 
ir pasisemti daugiau jėgų.

vėžys (06.22–07.22)
Galite sulaukti netikėtų naujienų, 
kurios privers iš naujo susidėlioti 
prioritetus. Nors gali atrodyti, kad 
nauja dienotvarkė reikalaus gerokai 
didesnių jūsų pastangų, tačiau labai 
greitai suprasite, kad ne viskas yra 
taip sudėtinga, kaip pasirodė iš pir-
mo žvilgsnio. Tikėtina, kad sulauksite 
artimųjų pasiūlymų jums padėti: nors 
esate pratę viską atlikti vieni, tačiau 
viskas klostysis kur kas sklandžiau, jei 
šį kartą pagalbos neatsisakysite.

liūtas (07.23–08.23)
Jūsų laukia emociškai sunkus metas. 
Gali tekti priimti nelengvus sprendi-
mus, kurie paskatins įvairius apmąs-
tymus, tačiau jau labai greitai galė-
site teigti, kad pasielgėte tinkamai. 
Neleiskite, kad jus užvaldytų sąžinės 
priekaištai: jei dėl sprendimo priėmimo 
kiltų bent menkiausių dvejonių, pasi-
tarkite su žmonėmis, kuriuos laikote 
savo autoritetu. Dvi galvos visada 
geriau už vieną, todėl kartu galėsite 
atrasti tinkamiausius sprendimus.

mergelė (08.24–09.23)
Gali tekti spręsti įsisenėjusias pro-
blemas, ir tai pareikalaus nemažų 
pastangų. Nors tai gerokai apkartins 
jūsų kasdienybę, tačiau pasistenkite 
įžvelgti ir šviesiąją pusę: tikėtina, kad 
suėmę save į rankas šias problemas 
galėsite išspręsti visiems laikams, to-
dėl vėliau jos nebekvaršins galvos. Gali 
tekti atskleisti ilgai laikytą paslaptį, ta-
čiau apie tai pasikalbėję su artimaisiais 
tikrai pajusite palengvėjimą.

svarstyklės (09.24–10.23)
Būsite tvirti ir ryžtingi. Tikėtina, kad 
atsidursite nemalonioje situacijoje, 
tačiau jūsų drąsa ir atkaklumas pa-
dės atrasti tinkamiausius sprendimus. 
Šiuo metu galite sulaukti kaip niekad 
didelio draugų ir artimųjų palaikymo, 
tačiau tik jūs patys galite išspręsti 
savo problemas. Neleiskite, kad piktų 
žmonių pavydas ir apkalbos priverstų 

jus sustoti pusiaukelėje.

skorpionas (10.24–11.22)
Palankus metas spręsti profesines ir 
asmenines problemas. Nors dabar no-
rėsite atversti visiškai švarų gyvenimo 
lapą, tačiau žvaigždės žada, kad dar 
reikės šiek tiek palaukti. Pasistenkite, 
kad praeities klaidos netrukdytų ryž-
tingai žengti į priekį, todėl gali tekti 
pripažinti, kad kadaise suklydote. 
Nuoširdus atsiprašymas kartais daro 
tikrus stebuklus, todėl pasistenkite 
įveikti savo išdidumą.

šaulys (11.23–12.21)
Nestokosite kūrybinių idėjų ir degsite 
nekantrumu kiek įmanoma greičiau 
įgyvendinti savo sumanymus. Nors 
gali atrodyti, kad tam tikrų idėjų įgy-
vendinimas gali pareikalauti pernelyg 
didelių pastangų, tačiau labai greitai 
suprasite, kad klydote, ir tai tikrai 
džiugins. Žvaigždės pataria neatidė-
lioti savo sumanymų įgyvendinimo: 
didelė tikimybė, kad vėliau tam ne-
pavyks atrasti pakankamai laiko, todėl 
pasinaudokite palankia proga veiksmų 
imtis jau dabar.

ožiaragis (12.22–01.20)
Būsite susitelkę į finansinės situacijos 
gerinimą. Šiuo laikotarpiu galite su-
laukti tikrai patrauklių pasiūlymų, kurie 
jūsų gyvenimą gali pakeisti iš pagrin-
dų, tačiau vertėtų nepriimti skubotų 
sprendimų. Jūs tikrai galite sau leisti 
šiek tiek atidėti atsakymo pateikimą: 
jei gerai viską apgalvosite, tikėtina, kad 
priimsite tinkamą sprendimą. Nors da-
bar kaip niekada anksčiau jums reikės 
artimųjų pritarimo, tačiau tik jūs patys 
galite priimti galutinį sprendimą.

vandenis (01.21–02.19)
Skubėsite kuo greičiau užbaigti pra-
dėtus darbus, todėl gali nukentėti 
darbo rezultatai. Pasistenkite suimti 
save į rankas ir susitelkite į šiuo metu 
vykdomą veiklą: padarytų klaidų tai-
symas vėliau gali pareikalauti nemažų 
pastangų, todėl pasistenkite, kad taip 
nenutiktų. Nors kasdienių užduočių 
vykdymui galite sugaišti šiek tiek dau-
giau laiko nei buvo planuota, tačiau 
labai greitai be jokios sąžinės grauža-
ties galėsite mėgautis tikrai maloniu 
poilsiu.

Žuvys (02.20–03.20)
Būsite ryžtingi ir nusiteikę imtis naujos 
veiklos. Nors žvaigždės žada, kad labai 
greitai galėsite tikėtis tikrai malonių 
pokyčių, tačiau kol kas vertėtų tiesiog 
plaukti pasroviui ir susitelkti į jums 
patikėtas užduotis. Būkite atidūs ir 
visas savo jėgas atiduokite vykdomai 
veiklai: jei būsite pakankamai dėme-
singi, pasieksite tikrai puikių rezultatų, 
kurie džiugins ne tik jus pačius, bet ir 
aplinkinius žmones.

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.
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PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

Medinių, tinkuotų fasa- •dų, šiferinių, skardinių stogų 
plovimas, atnaujinimas, 
dažymas.  
Tel. 8 631 91211. 

NUOMA
SIŪLO

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

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.

„Audi“, VW, „Mercedes  •Benz“, „Opel“, „Mitsubishi“, 
„Toyota“, „Mazda“ markių 
automobilius. Pasiima patys. 
Atsiskaito iš karto. Sutvarko 
reikiamus dokumentus.  
Tel. 8 691 85616. 

Brangiausiai naudotus,  •nevažiuojančius, angliškus, po 
avarijos ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobu-
sus. Pasiima patys, atsiskaito iš 
karto. Tel. 8 630 64004. 

Superkame automobilius,  •mikroautobusus, motociklus, 
elektrinius motorolerius, kem-
perius, sodo traktorius.  
Tel. 8 641 50151.

Perkame automobilius,  •automobilių priekabas (gali 
būti daužti, nevažiuojantys, 
pasiimame patys.)  
Tel. 8 630 59016. 

PARDUODA
AUGALAI

Pašarines bulves.   •Tel. 8 623 04363.  

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

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

KITI

Akmens plokštes Lazdijuo- •se. Tel. 8 686 70841. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

Rudą kilimą 3X2m už 25  •eurus, pakabinamus šviestu-
vus butui ar sodui po 5 eurus, 
seno modelio NOKIA įkroviklį  
ir ausinukus po 2 eurus, TV 
PANASONIC distancinio val-
dymo pultelį ir SCART laidą po 
2 eurus. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Diagnostines juosteles   •gliukozei kraujyje nustatyti po 
5 eurus. Druskininkai.  
Tel. 8 654 87148.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688.

Žemės ūkio paskirties  •žemę. Tel.:  8 614 56206.

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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.

KITI

Geros būklės skuterį.   •Tel. 8 601 71805.

Nuo 3 iki 10 kubų cisterną.   •Tel. 8 686 70818.

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. Svėrimo paslaugos iki 
60 t. Darbo laikas I–V – 8.00–
16.00 val., VI – 8.00–12.00 val. 
Ežero g. 39, Lazdijai,  
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. 

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

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

Nuomoju komercines admi- •nistracines patalpas, 15 kv. m, I 
aukštas, Lazdijuose.  
Tel. 8 698 78040. 

IEŠKO

Brangiai išsinuomočiau že- •mės 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.

Ilgalaikei nuomai ieškoma  •patalpų, pritaikytų / pritaiko-
mų maisto gamybai.  
Tel. 8 627 62313.

Valome 
žemės ūkio 

paskirties sklypus 
(nuo 1 ha), apaugusius 
medžiais ir krūmais. 

Tel. 8 603 30577.Tel. 8 603 30577.Tel. 8 603 30577.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

viešo aukciono būdu parduoda pastatą-sandėlį (unikalus 
Nr. 4400-5122-8989, bendras plotas 435,32 kv. m), esantį 
Lazdijų r. sav. Šventežerio sen. Teizų k. Žalioji g. 4.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 
1700,00 Eur, iš kurios pradinė nekilnojamojo turto pardavi-
mo kaina – 1300,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos 
– 400,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5,00 
Eur, dalyvio garantinis įnašas – 170,00 Eur (10 proc.).

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

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

lazDijų rajono savivalDybės aDministracija
(KoDaS 188714992, VilNiauS G. 1, lT-67106 lazDiJai)

Norintys parduoti butus asmenys reikiamus dokumentus 
privalo pateikti iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 10.00 val. Lazdijų 
rajono savivaldybės administracijos vieno langelio kabinete 
arba atsiųsti paštu.

Visą informaciją, kokie butai yra perkami, kokius doku-
mentus reikia pateikti,  ir kitą informaciją rasite Lazdijų rajo-
no savivaldybės interneto svetainėje www.lazdijai.lt, skiltyje 
„Aktualijos / skelbimai“ ir „Skelbimai“.

Informacija teikiama tel. 8 613 25 817.

lazDijų rajono savivalDybės aDministracija 
pirks vieno, Dviejų ir trijų kambarių butus 
lazDijų ir veisiejų miestuose.
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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


