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Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Justina Kreizaitė: „Stengiuosi būti 
laiminga, pamatyti ir „ištransliuoti“ pozityvą“

Justina Kreizaitė: „Tikrai negaliu (ir gal net nenoriu) sau uždėti vienos etiketės. Mėgstu laisvę kurti save tokią, kokią noriu ir neprisirišti prie kažkieno kito 
standartų.“

Š
ios jaunos, energin-
gos, gera nuotaika 
spinduliuojančios 
merginos pilna vi-
sur – koncertuose, 
renginiuose, jauni-

mo susibūrimuose. Jos atliekama 
muzika žavi ne tik Lazdijų krašto 
žmones, bet ir Lietuvos bei už-
sienio klausytojus. Visur, kur tik 
ji prisiliečia, jauti pozityvumą, 
geranoriškumą ir optimizmą, tai 
tikra geros nuotaikos ir gyvenimo 
džiaugsmo „bomba“. Puikų išsi-
lavinimą turinti mergina aktyviai 
darbuojasi savo šeimos ūkyje. Ji 
visur suspėja ir džiugina visus, 
esančius šalia. Tai Justina Krei-
zaitė – dainininkė, muzikantė, 
renginių organizatorė ir rinko-
daros specialistė, ir apskritai – 
malonus žmogus. 

Apie muziką, ekologiją, laimės 
receptus, meilę savo kraštui, pa-
garbą šeimos tradicijoms kalba-
mės su J. Kreizaite. 

– Kaip save apibūdintumėte 
žmogui, kuris apie Jus nieko 
nežino? 

– Labai nemėgstu savęs prista-
tinėti. Man priimtiniau, kai apie 

Į amžinybę išlydėjome ilgametį 
tautinių šokių kolektyvo ,,Lazdija” 
narį, šokėją Gintautą Kardoką. Šis 
nuoširdus ir linksmas šokių kolek-
tyvo narys kartu su žmona Virginija 
Lazdijų kultūros centro šokių ko-
lektyve dalyvavo nuo 1987 m. Per  
34-erius metus margą šokių kraičio 
skrynią sukrovęs, meilę šokiui ir 
sukurtas tradicijas išsaugojęs, tai 
perdavė jaunajai kartai – savo sū-
nums ir anūkams. Gintautas nuo 
1990 metų dalyvavo respubliki-
nėse, vėliau ir pasaulio lietuvių 
dainų šventėse, respublikiniuose 
„Pora už poros“ konkursuose. Su 
originaliomis bei linksmomis pro-
gramomis pasirodė ne tik Lietuvo-
je, bet ir užsienio šalyse: Lenkijoje, 
Baltarusijoje, Kaliningrado srityje. 
Net ir sirgdamas visą save atidavė 
šokiui – 2017 m. dalyvavo Estijos 
Tervos miesto  savivaldybės orga-
nizuotame tradiciniame  Estijos, 
Ukrainos, Norvegijos, Švedijos ir 
Lietuvos šalių kultūriniame susi-
tikime, 2018 m. – tarptautiniame 
festivalyje Kroatijoje ir tarptauti-

niame šokių konkurse Latvijoje. 
2019–2020 m. dalyvavo rajono 
rengiamuose renginiuose.  Gintau-
to ir jo žmonos Virginijos porai už 
nuopelnus kultūrai 2014 m. įteikta 
Trijų Karalių nominacija. Tai parei-
gingas, darbštus ir draugiškas žmo-
gus. Labai sunku Lazdijų kultūros 
centro šokių kolektyvui „Lazdija“ 
tarti paskutinį „Sudie“. Gintautas 
visada liks mūsų širdyse.

Lazdijų kultūros centro tau-
tinių šokių kolektyvas ir vadovė 

Janina Dereškevičienė

Pro memoria 
Gintautas Kardokas 
(1948-12-18—2021-08-14)
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Stebuliečiai nerimauja dėl jiems planuojamos nelegalų kaimynystės
Nors jau pavyko sustabdyti 
nelegalų srautą į Lietuvą, 
tačiau pasienio savivaldy-
bėms rūpesčių nesumažė-
jo. Vyriausybė nusprendė, 
jog tuos migrantus, kurie 
dabar yra apgyvendinti 
pasienio užkardų teritori-
jose, reikia perkelti į kitas 
apgyvendinimo vietas ir 
paprašė pasienio savi-
valdybių ieškoti galimų 
apgyvendinimo vietų savi-
valdybėms priklausančiose 
patalpose. 

Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Saulius Petrauskas 
per susitikimą su savivaldybės 
tarybos frakcijų vadovais užsi-
minė, jog Kapčiamiesčio pasienio 
užkardoje esantys migrantai ga-
lėtų būti perkelti į Būdvietį arba 
į Stebulius. 

Stebulių ateities bendruome-
nės pirmininkas Mantas Jančiu-
kas sakė, kad ta informacija dėl 
galimo migrantų apgyvendinimo 
Stebuliuose vėl sukėlė stebuliečių 
nerimą. 

Pirmą kartą nerimas dėl gali-
mos nelegalų kaimynystės per 
Stebulius nuvilnijo dar liepą, kai 
savivaldybės atstovai domėjosi, 
ar mokyklos patalpas būtų galima 
pritaikyti migrantų apgyvendi-
nimui.

„Neradau Stebuliuose nė vieno 

žmogaus, kuris norėtų, jog pas 
mus atsirastų nelegalai. Niekas 
nenori, kad šalia mūsų kaimo 
žmonių būtų apgyvendinti mi-
grantai, apie kuriuose mes nieko 
nežinom. Matom, kad su jais ne-
susitvarkoma, jie bėgioja iš apgy-
vendinimo vietų, ne visada juos ir 
sugauna“, – sakė Mantas. 

Jis pripažino, jog protestuoti 
ar piketuoti Stebulių žmonės ne-
sirengia, bet visi vieni per kitus 
savo nepasitenkinimu dalijasi. 
Stebuliečiai svarsto galimybę 
dėl šios problemos kreiptis į sa-
vivaldybę, gal ir surinkti didesnį 
skaičių šiems planams prieštarau-
jančiųjų parašų. 

„Jie žino mūsų poziciją, bet ne-
žinau, ar jie žino realią situaciją 
dėl bibliotekos, kuri yra moky-
klos patalpose, ir dėl mūsų ben-
druomenės patalpų. Nežinau, kaip 
jie įsivaizduoja apgyvendinimą: 
mes į savo patalpas einame pro 
pabėgėlius, žmonės į biblioteką 
keliauja per paradines duris, kur 
vaikšto migrantai. Ten nėra atski-
ro įėjimo. Nematau logikos. Gal 
ten kas nors leptelėjo, kur laisvos 
patalpos, bet nepagalvojo, ar jas 
realiai galima pritaikyti“, – svars-
tė M. Jančiukas.  

Jo nuomone, S. Petrauskas tu-
rėtų numanyti, kaip viskas čia 
išdėstyta, bet gal jis nežino apie  
biblioteką, gal nežino, kad dalis 
patalpų išnuomota bendruome-
nei. 

„Aš nematau jokios logikos, 
kad viduryje rajono būtų įkurdinti 
pabėgėliai. Mes suprantam, kad 
kai kurie žmonės bėga nuo karo, 
jiems reikia pagalbos, bet dau-
guma yra visai kitais tikslais pas 
mus atvykę. Kai pradės lakstyti 
migrantai po kaimus, tai kam bus 
ramu? Mieste gyvena daug žmo-
nių, daugiau akių, ten yra šalia 
jėgos struktūros. O kaip bus, kai 

kaimo bobutės ras savo sodybose 
besislapstančius migrantus?“ – 
savo nerimu dalijosi bendruome-
nės vadovas. 

Jis svarstė, jog migrantų ap-
gyvendinimo atveju turėtų būti 
panaikinta biblioteka, iš patalpų 
iškeldinta Stebulių ateities ben-
druomenė, kuri jau susimokėjo 
draudimą ir įsirengė atskirą elek-
tros skaitiklį. 

„Panašu, kad čia kažkas neat-
sargiai mestelėjo Stebulių pavadi-
nimą. Gal jie išvardijo visus gali-
mus variantus? Tikrai turi surasti 
išmintingesnį sprendimą.  Reiks 
kreiptis į savivaldybę, negerai, 
kad apie tokius svarstymus suži-
nome iš žiniasklaidos“, – kalbėjo 
Mantas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

„VerDa“ socialiniai tinklai
Viešumoje pasirodžius informacijai apie galimą migrantų per-
kėlimą į Stebulių mokyklos patalpas,  stebuliečiai socialiniuose 
tinkluose emocingai suskubo pareikšti savo poziciją dėl tokių 
rajono valdžios planų. 
Bronė J. rašė: „Vėl užkliuvo Stebuliai. Baisu.“ 
Aušra A. pastebėjo: „Jie nesveiki ar kas jiems su protu? Tegul 
Petrauskas prie savęs vežasi. Ar jie nemato, kaip jie nuniokoja 
mokyklas? Viską uždarė ir vaikams nei aikštelės retkarčiais 
pažaisti. Tegu atsipeikėja!!! Ne tam mes po gaisro ją plovėm, 
kad būtų nuniokota. Tokiu atveju geriau tegu būtų iki pamatų 
supleškėjus nei kažkokių sut... iki lubų apši...“
Rita Sebastinienė dar skaudžiau reagavo į valdžios planus 
Stebuliuose apgyvendinti migrantus: „Bendruomenė moky-
klą suremontavo po gaisro, rinko lėšas, patys dirbom. Beveik 
dvejus metus savivaldybės prašėm patalpų bendruomenei. Ką 
tik gavom. Tualeto patalpos dar šiandien niekas negeba raktų 
grąžinti. Sumokėjom draudimą už patalpas. Bendruomenė buvo 
aktyvi, bet niekada nesulaukėme jokio palaikymo ir pagyrų iš 
Merės pusės. Bet mes nesam užmiršti, mus būtinai prisimena, 
kai reikia mūsų veiklą sutrypti, sumenkinti ir paversti Stebulius 
savivaldybės ar visos Lietuvos atpirkimo ožiu, kad gautų lėšų iš 
Vyriausybės mūsų sąskaita. Juk jei ne mes, dar šiandien mokykla 
būtų be langų. Mes kantrūs tylėjom, bet dabar pasakysim viską, 
kas mus veda iš kantrybės ir menkina Stebulius.“

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085.

Stebulių ateities bendruomenės pirmininkas Mantas Jančiukas (trečias iš kairės) sakė, kad informacija dėl
galimo migrantų apgyvendinimo Stebuliuose vėl sukėlė stebuliečių nerimą.

Stebulių mokykloje įsikūrusi biblioteka, taip pat joje yra ir Stebulių bendruomenės patalpos. 
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   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 prisidėti prie 
sunkiau gyvenančių šeimų gerovės ir skelbia labdaros akciją. 
 Kiekvienas, besiruošiantis naujiems mokslo metams ir rugpjūčio 
mėnesį perkantis el. parduotuvėje www.capsule.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, 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

Apie elektros instaliacinį kabelį

Visi žino, kad elektros instaliacija – „šventas“ reikalas. Nuo jos bū-
tina pradėti namo ar buto remontą, kad vėliau netektų remontuoti 
antrą kartą. Jeigu keisite seną ar klosite naują elektros instaliaciją, 
jums reikės elektros instaliacinio kabelio.

Instaliacinis monolitinis kabelis YDYp skirtas vidaus elektros 
instaliacijai įrengti, klojant jį po tinku, kanaluose ar gofruotuose 
vamzdžiuose. Šį kabelį galima kloti vidaus drėgnose ir sausose 
patalpose, bet ne tiesiai į žemę ar vandenį.

YDYp kabelio laidininkas – varis. Priminsime, kad laidininkai 
varis ir aliuminis tarpusavyje konkuruoja, bet geresnes pozicijas 
užima varis. Aliuminis greičiau linkęs oksiduotis, pasiduoti korozi-
jai. Aliuminio elektros srovės pralaidumas 60  proc. mažesnis už 
varį. Varis pasižymi didesniu lankstumu ir ilgaamžiškumu, geriau 
praleidžia elektros srovę, ilgai nesioksiduoja. Bet varinis kabelis 
bus brangesnis.

Elektros prekių parduotuvėje „Elverta“ galite įsigyti plokščio va-
rinio instaliacinio 2, 3 gyslų kabelio YDYp su dviguba PVC izoliacija. 
Kabelio skerspjūvis – 1,5, 2,5, 4 mm². Kokį pasirinkti, priklauso nuo 
galios pajungtoje grandinėje. Apšvietimui dažniausiai naudojamas 
kabelis, kurio skersmuo 1,5 mm², kištukinių lizdų instaliacijai – 2,5 
mm², buitiniams elektros prietaisams, pvz. viryklėms, orkaitėms, 
pajungti klojamas 4 mm² skersmens kabelis. 

Jeigu nežinote, koks kabelis tinkamiausias jums, pasitarkite su 
mūsų profesionalais. Jūsų lauksime Santaikos g. 10, Alytuje. Užsukę 
pas mus rasite ir kitų elektros instaliacijos prekių. 
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Lietuvos pirtininkų keliai savaitgalį vedė prie Metelio
Praėjusį savaitgalį Mete-
lio pakrantė tapo Lietuvos 
pirtininkų sostine. Ten 
pasikaitinti pirtyje, pasi-
vanoti įvairiomis vanto-
mis ir pasimėgauti lietu-
viškos pirties malonumais 
susirinko šimtai kvapnaus 
garo mėgėjų iš visos Lie-
tuvos. Prie Metelio vyko 
tradicinis Lietuviškos 
pirties bičiulių draugijos 
renginys „Pirties diena“.

Vietą šVentei pasiūlė 
lazDijiečiai
Kaip teigė šios draugijos vado-
vas Egidijus Žukauskas, „Pirties 
diena“ jau vyksta nuo 2009 metų, 
kasmet vis kitoje Lietuvos vie-
toje. Šiemet šventei buvo pasi-
rinktas Lazdijų rajonas, Metelio 
pakrantė. 

„Tai keliaujanti šventė, kurios 
tikslas – skleisti žinią apie pirties 
naudą sveikatai, parodyti pirties 
tradicijas. Draugijos nariai, kurių 
yra per šimtą, gyvena visoje Lie-
tuvoje, turi savo pirteles. Drau-
gijos narių yra ir Lazdijų rajone, 
jie matė mūsų šventes ir pasiūlė 
savo rajono savivaldybei tokią 
šventę surengti Lazdijų rajone. 
Buvo derybos, apžiūrėjome vie-
tą, pasirengimas truko pusmetį ir 
šventė įvyko“, – pasakojo drau-
gijos pirmininkas. 

Šventė buvo nemokama, su-
sirinko gausybė žmonių, tačiau 
pirčių talpumas buvo ribotas, 
vyko paskaitos, masažai, vano-
jimo varžytuvės. 

E. Žukauskas pasakojo, jog vie-
nas iš svarbesnių šventės elementų 
– Didžioji pirtis. Jis pastebėjo, jog 
tai „Pirties dienos“ tradicija. Iš va-
karo prieš šventę suvežama 8 tonų 
akmenų krūva, kuri kaitinama visą 
naktį, paskui, pastačius virš jos 
palapinę, ji tarnauja visą dieną. 

„Net dešimt programų ten vyko, 
dalyvavo per tūkstantį žmonių. 
Paskui visi nėrė į ežerą, Metelys 
– geras, seklus ežeras, tinkamas 
pirties procedūroms. Turėjome 
savanorių gelbėtojų, bet jų ne-
prireikė, visi elgėsi saugiai“, – 
pasakojo ponas Egidijus.  

saugo lietuViškos pirties 
traDicijas
Paklaustas, kokios šios šventės 
tendencijos, draugijos pirminin-
kas pasidžiaugė, jog keičiasi lie-
tuvių sąmonėje pirties supratimas 
ir naudojimo principai. 

„Anksčiau pirtyje būdavo alus, 
netrūkdavo ir kitų svaigalų, dabar 
to nebelieka, tokių dalykų maišyti 
nebegalima. Pirtininkai parodo, 
kaip reikia teisingai naudotis 
pirtimi. Tai ta vieta, kur galima 
susitikti su draugu ar nuvesti 
šeimyną. Žmogui lietuviui pirtis 
reikalinga vieną kartą per savai-
tę“, – sakė E. Žukauskas. 

Jis džiaugėsi, jog iš lietuvių są-
monės išeina sąvokos „rusiška“, 
„turkiška“ pirtis, nes lietuviai nuo 
amžių turi savo pirtis ir savo pir-
ties tradicijas, todėl Lietuviškos 
pirties bičiulių draugija siekia, 
kad tos tradicijos per globaliz-
mą nebūtų numarintos, kad būtų 
išsaugota lietuviškos pirties kul-
tūra.  

Vanojimas turi saVo 
taisykles
Per šventę vyko ir daug dėmesio 
sulaukusios vanojimo varžytuvės, 
jose puikiai pasirodė svečias iš Ši-
lutės Saulius Ivanauskas. „Dzūkų 
žinios“ pakalbino patyrusį pirtinin-
ką ir paprašė pasidalinti įspūdžiais 
iš „Pirties dienos“ prie Metelio. 

– Ar seniai draugaujate su 
pirtimi? 

– Kiek save atsimenu, tai vis 
pirtyje. Nuo mažų dienų esu pir-
ties mėgėjas. Aplink mus gyveno 
daug sentikių, rusų, jie visi turėjo 
pirtis. Tai mes dažnai eidavome 
pas juos į pirtis. Taip ir užaugau 
su pirtimi. Seniai svajojau papulti 
į pirtininkų ratą. Šiemet susiruo-
šiau dalyvauti  „Pirties dienoje“ 
ir atvykau prie Metelio. Pirmą 
kartą nusprendžiau išbandyti savo 
jėgas vanojimo rungtyje. Visai 
neblogai pavyko. 

– Pagal ką sprendžiama, ku-
ris pirtininkas vanoja geriau ar 
blogiau? 

– Vertinimo kriterijus – išlaikyti 
pirties karščio ir drėgmės santykį, 
bendra suma turėtų būti apie 130 
laipsnių. Sakykim, 60 laipsnių 
karštis ir 70 laipsnių drėgmė. 

– Galima suprasti, kaip pa-
laikyti pirties karštį, bet kaip su 
drėgme?

– Pilame ant akmenų vandenį ir 

reguliuojame drėgmę. Įdomiausia 
yra tai, jog pačioje pirtyje vano-
tojas nemato, kokia yra pirties ir 
drėgmės temperatūra, nes nėra 
nei termometro, nei hidrometro. 
Turi pats numanyti tą santykį. 
Visi davikliai yra išvesti į pirties 
išorę, kur vertinimo komisijos 
pirmininkas nuolat stebi, koks 
yra temperatūrų santykis pirties 
viduje. Vanoti reikėjo apie 15 
minučių. Taip pat buvo stebima 
vanojimo technika, kūno paruo-
šimas, kaip dirbi su vanta, kaip 
įkaista kūnas po vanojimo. Išė-
jus iš pirties, teisėjai matuodavo 
vanojamojo kūno temperatūrą ir 
vertindavo, ar tolygiai įkaitęs kū-
nas. Anksčiau neteko vanoti, kai 
darbą vertina termometrai, viską 
darau iš intuicijos ir bendrauda-
mas su vanojamuoju. 

– Kas buvo tas laimingasis, 
kurį vanojote per varžybas?

– Vanojau Lenkijos lietuvį. 
Pagal taisykles reikėjo turėti 
savo modelį, tai buvau sutaręs, 
kad jį iš Šilutės atsivešiu. Bet tas 
žmogus negalėjo važiuoti, tai nu-
sprendžiau, kad susirasiu modelį 
vietoje. Pasiūliau vaikinukui iš 
Lenkijos, jis sutiko, o paskui labai 
džiaugėsi. 

– Tie, kas apie pirtį menkai iš-
mano, tai sakytų, jog 60 laipsnių 
pirtyje – visai mažai.

– Taip atrodo, tačiau kai reikia 

pirtyje išbūti apie 20 minučių, o 
dar ir didelė drėgmė bei dar fiziš-
kai dirbi, tai nėra taip paprasta. 
Dar turi stengtis, kad žmogus, 
kurį vanoji, jaustų malonumą. 

– Buvo 17 mobilių pirtelių. Ar 
Jūs irgi atvykote su savo pirte-
le? 

– Ne, savo pirties nesivežėme, 
atvažiavom tik su vantom.

– Kokias vantas atsivežėte? 
– Beržines. Viena buvo su pe-

lynais, kitos paprastos. Turėjau 
vieną vantą – laimėtoją, kuri buvo 
125 cm ilgio, padaryta iš beržo 
svyruoklio šakų. Ji buvo šviežia, 
nedžiovinta,  naudojama „pasem-
ti“ garui nuo lubų ir nuleisti že-
myn. Švieži lapeliai duoda gerą 
aromatą. Paskui susuki vantą į 
vainiką ir pakiši vanojamajam 
po galva vietoj pagalvėlės, o kita 
vanta pridengi veidą, kad būtų 
lengviau kvėpuoti. 

– Ar kitais metais vėl dalyvau-
site „Pirties dienoje“?

– Labai norėčiau, nes per tokias 
šventes susitinki daug bendramin-
čių, pasisemi patirties, bet šiemet 
pakeitė renginio taisykles – var-
žytuvėse gali dalyvauti tik vieną 
kartą. Tai dabar teks palaukti. 

– Ar dažnai lankotės Dzūki-
joje?  

– Čia atvažiuojame bent kartą 

per metus, nes turime giminaičių. 
Tai pasivažinėjame po šį puikų 
kraštą.•
„Dzūkų žinių“ informacija

„Pirties dienos 2021“ varžytuvių nugalėtojai. 

1 vietą užėmė Andrius Matulis, surinkęs 100 balų. Lazdijų pirtukė.

5 vietą užėmė Saulius Ivanauskas, 
surinkęs 59 balus.
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kalba, kaD...
g Lazdijų kultūra merdi. 

Susireikšminę kultūros vado-
vai skundžiasi kitiems kultūros 
fronto darbininkams, kad seniau 
tai viską turėjo ir viską galėjo, o 
dabar nieko neturi. Tik asfaltą 
Bajoriškėje, kurį kultūringai pa-
dėjo nutiesti savivaldybei. 
g Poliklinikos vadovė neteko 

sekretorės, nes sekretorė išėjo, 
kai jai atsibodo vykdyti visus va-
dovės pavedimus, kuriuos turė-
jo atlikti pati kompetentinga ir 
kvalifikuota vadovė. Todėl Aušra 
ieško naujos, supratingos sekre-
torės, kuriai galėtų papasakoti, 
kaip išveršiuoti karvę, pašerti 
kiaules ir parduoti sūrį. 
g Pastatas Dumblyje keis 

rūbą: pristatomas numatomas 
statinio projektavimas, gyvento-
jai kviečiami teikti pasiūlymus. 
Garsiai svajojama, kad viešajai 
įstaigai „Paslaugų mozaika“ pri-
klausantis pastatas netrukus tu-
rėtų pasikeisti neatpažįstamai, 
taps globos namais įvairių soci-
alinių grupių asmenims. Žodis 
netrukus reiškia neapibrėžtumą, 
todėl nėra aišku, kad svajonė 
taps realybe. Įvertinus pastato 
gabaritus, kvadratūras ir kas 
jame turėtų įsikurti, visas pro-
cesas turėtų tęstis mažiausiai 

Dzūkai

NeįtikėtiNa plaNeta

VietNamas.

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.

Į šventes — pasilinksminti ir 
pasiskiepyti nuo koronaviruso

Nors koronavirusas iš 
Lazdijų rajono vis dar 
nesitraukiau, tačiau situ-
acija šiek tiek gerėja. Per 
savaitę rajone sumažėjo 
sergančiųjų COVID–19, 
o pasiskiepijusiųjų skai-
čius per savaitę padidėjo 
trimis procentais. Panašu, 
jog prie to prisidėjo nauja 
tradicija – lazdijiečiai skie-
pijami ne tik vakcinavimo 
punktuose, bet ir „skiepų 
stotelėse“, kurios įsikuria 
ten, kur vyksta masinės 
šventės. 

Apie COVID-19 situaciją, svei-
katos apsaugos ministro vizitą 
Lazdijuose, spartėjančius vak-
cinavimo tempus kalbamės su 
savivaldybės administracijos 
direktore Ilona Šaparauskiene. 

– Gerbiamoji direktore, kokia 
yra šiuo metu susirgimų COVID-
19 situacija rajone?

– Rugpjūčio 17 dienos duome-
nimis, Lazdijų rajone COVID-19 
iš viso serga 27 asmenys.

– Ar situacija dėl susirgimų 
protrūkio stovykloje jau suval-
dyta? Ar išsiaiškintas užkrato 
šaltinis? Kiek stovyklautojų su-
sirgo COVID–19?

– Jūsų minima situacija buvo 
suvaldyta labai operatyviai. Pa-
aiškėjus susirgimui, COVID-19 
testai buvo atlikti visiems stovy-
klos dalyviams bei nustatyti jų 
kontaktiniai asmenys. COVID-19 
liga buvo nustatyta 18 jaunimo 
stovykloje buvusių asmenų.

– Praėjusią savaitę Lazdijuo-

se lankėsi sveikatos apsaugos 
ministras A. Dulkys. Kokių pas-
tabų, pasiūlymų išgirdote iš mi-
nistro dėl COVID-19 situacijos 
valdymo?

– Susitikime kalbėjome apie 
COVID-19 ligos situaciją rajone 
ir Lietuvoje, ministras pasidžiau-
gė, kad mūsų pastangos vakci-
naciją kaip įmanoma priartinti 
prie gyventojų duoda rezultatų.  
Bent viena vakcinos doze jau yra 
paskiepyta 59,5 proc. Lazdijų ra-
jono gyventojų, kai tuo tarpu Lie-
tuvoje, pagal interneto svetainėje 
www.koronastop.lt skelbiamą 
informaciją, šis skaičius siekia 
55,99 proc.

– Kaip vyksta rajono žmonių 
vakcinacija? Koks procentas gy-
ventojų jau paskiepytas? Kokių 
priemonių imatės, kad vakcina-
vimo tempai padidėtų? Su kokio-
mis problemomis susiduriate?

– Siekiame, kad gyventojams 
pasiskiepyti būtų kuo patogiau. 
Iki šiol pasiskiepyti buvo gali-
ma Lazdijuose ir atskirose ra-
jono seniūnijose. Matant, kad į 
tradicines šventes atvyksta labai 
daug žmonių, priimtas sprendi-
mas mobilias „skiepų stoteles“ 
įkurdinti ir jose. „Skiepų stotelė“ 
šeštadienį buvo įsikūrusi ben-
druomenių sąskrydyje Gegutės 
kaime, o sekmadienį Rudaminoje 
vykusioje Žolinės šventėje. Džiu-
gu, kad šventėse pageidaujančių 
pasiskiepyti buvo: bendruomenių 
sąskrydyje pasiskiepijo 13, Žo-
linės šventėje Rudaminoje – 60 
asmenų. Sunkiai vaikštančius 
ir neįgaliuosius skiepijame na-
muose. Darome viską, ką gali-
me, kad užtikrintume galimybę 

gyventojams pasiskiepyti.  Rug-
pjūčio 17 dienos duomenimis, 
Lazdijų rajone bent vieną vakci-
ną yra gavę 59,5 proc. gyvento-
jų. Aktyviausiai skiepijasi 35–44 
metų amžiaus asmenys, bent vie-
ną vakciną gavę 85,6 proc.

– Ar ketinate siekti, kad būtų 
vakcinuoti nelegalūs migrantai, 
gyvenantys Kapčiamiestyje?

– Noriu atkreipti Jūsų dėmesį, 
kad mūsų rajone apgyvendintiems 
nelegaliems migrantams jau yra 
sudarytos sąlygos pasiskiepyti 
nuo COVID-19 ligos. Dalis jų 
jau yra paskiepyti. Tikiuosi, kad 
artimiausiu metu norą skiepy-
tis išreikš daugiau mūsų rajone 
gyvenančių nelegalių migrantų, 
nes tai svarbu ne tik minėtiems 
asmenims, bet ir su jais būtiną 
kontaktą turintiems mūsų rajono 
gyventojams.

– Kaip Jums atrodo, ar įveda-
mi ribojimai asmenims, neturin-
tiems skiepų, nepersirgusiems 
COVID–19, netestuotiems gali 
rajone sukelti socialinių nepa-
sitenkinimo pasekmių? Kaip 
ketinate apie tai komunikuoti 
su rajono gyventojais?

– Vakcinacijos tempai rodo, 
kad rajono gyventojai atsakingai 
žiūri į šią ligą ir stengiasi nuo jos 
apsisaugoti. Ribojimus priima ne 
savivaldybės vadovai, o vyriau-
sybė. Mūsų pareiga apie tai infor-
muoti savo gyventojus. Dar kartą 
atkreipiu dėmesį, kad mes savo 
ruožtu darome viską, kad norin-
tiems pasiskiepyti būtų sudarytos 
kuo palankesnės sąlygos.•
„Dzūkų žinių“ informacija

penkmetį, o sąmata pasiekti  
naujojo sporto centro policijos 
pastate sąmatos skaičius.
g Atkritus kandidatui į Soci-

alinių paslaugų centro vadovo 
vietą,  iškrito iš savivaldybės 
tinklalapio ir informacinis skel-
bimas, kuriuo būtų skelbiamas 
naujas konkursas šiai vietai užim-
ti. Įstaiga be vadovo likusi nuo 
sausio mėnesio. Tai gal apskritai 
šiai įstaigai nereikia vadovo?
g Savivaldybei intensyviai 

ieškant patalpų migrantams,  
derėtų nepamiršti ir Lazdijų 
ligoninės. Lenkijos medikai 
jau išvaryti, Vaikų ligų poskyris 
laikinai uždarytas, ligoninei va-
dovauja slaugytoja, kuri galėtų 
suteikti migrantams medicinos 
pagalbą. Veikia valgykla, netoli 
gimnazija, kur migrantai galėtų 
mokytis lietuvių kalbos, polici-
ja viešai tvarkai prižiūrėti irgi 
vietoje. O tvorą galima greitai 
pastatyti...•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asmenų 
sutapimai su tikrove yra atsi-
tiktiniai. 

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

Matant, kad į tradicines šventes atvyksta labai daug žmonių, priimtas sprendimas mobilias „skiepų stoteles“ 
įkurdinti ir jose. „Skiepų stotelė“ šeštadienį buvo įsikūrusi bendruomenių sąskrydyje Gegutės kaime, o sekmadienį 
— Rudaminoje vykusioje Žolinės šventėje.
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Didžiausia dovana, kurią padovanojo gyvenimas
Nesėkmingus bandymus 

pastoti lemia begalė priežas-
čių – nuo įvairių sveikatos 
sutrikimų iki netinkamo 
gyvenimo būdo, patiriamo 
streso. Svarbu žinoti, kaip 
tinkamai kovoti su liūdno-
mis mintimis ir emocijomis, 
kad visa tai netaptų skyrybų 
priežastimi. 

Apie tai, su kokiais sunku-
mais susidūrė, norėdama su-
silaukti vaikelio, ir kaip visa 
tai galiausiai pavyko įveikti, 
atvirai pasakoja Greta Lio-
lienė. 

kankinantis DVejų metų 
laikotarpis

Šiandien Greta su vyru yra 
neapsakomai laimingi, sūpuo-
dami savo sūnų ant rankų, ta-
čiau kelionė iki šio stebuklo 
buvo nelengva. 

„Kai 2017 m. pradėjome 
planuoti vaikutį, dar gyve-
nome Jungtinėje Karalystėje. 
Buvome įsitikinę, jog pastoti 
yra lengva ir paprasta, ir nesiti-
kėjome, kad mūsų laukia kaž-
kokie sunkumai. Po pusmečio 
nuo bandymų pastoti pradžios 

pradėjome nerimauti, kodėl vis 
dar nesiseka. Jautėme pyktį ir 
gėdą, todėl netgi tėvams, vis 
užsimenantiems apie anūkus, 
nieko nesakydavome“, – atvi-
rauja Greta. 

Po beveik metų laiko nesė-
kmingų bandymų moteris su 
vyru kreipėsi į gydytojus už-
sienyje, iš kurių gavo atsakymą, 
kad „intensyviai bandyti ir ne-
pastoti dvejus metus – visiškai 
normali praktika, nes daugumą 
tik po dvejų metų aplanko sė-
kmė.“ 

Moteris sako tuomet supra-
tusi, jog jokios papildomos pa-
galbos nesulauks, kol nepraeis 
dveji metai, todėl pati su vyru 
domėjosi, pirko įvairius vita-
minus, tikėdamiesi paspartinti 
pastojimą ir neskaičiuodami, 
kiek pinigų tam išleidžia. 

atostogos balyje tapo 
ypatingos

Iš anksto suplanuota ir ilgai 
laukta kelionė į Balį Gretai su 
vyru buvo reikalinga kaip nie-
kad, nes nepaliaujamos mintys 
apie nėštumą vis labiau vargino 
ir liūdino. 

„Po daugelio nesėkmingų 
bandymų pastoti nusprendėme 
pailsėti kelionėje, jos metu apie 
nieką negalvoti ir viską tęsti jau 
grįžus iš atostogų. Buvome pa-
vargę nuo nuolatinio streso ir 
įtampos, kai kiekvieną kartą 
vis tikėdavomės teigiamo nėš-
tumo testo atsakymo, tačiau to 
nesulaukdavome“, – pasakoja 
pašnekovė. 

Galiausiai, po beveik dvejų 
metų bandymų, Gretai pavyko 
pastoti Balyje: „Mano geriau-
sios vaisingumo valandos bū-
davo ankstyvą rytą, tad manau, 
kad dėl didelio laiko skirtumo 
mums ir nusišypsojo laimė. O 
galbūt mums reikėjo tik koky-
biško atsipalaidavimo ir atitrū-
kimo nuo kasdienių rūpesčių 
– sunku pasakyti, kas padarė 

Vis dėlto, svarbu nepamiršti ir 
savo jausmų bei norų. 

„Visuomet poroje bandykite 
ieškoti kompromiso, nes kraš-
tutinumai ir vienas kito negir-
dėjimas gali sąlygoti daugybę 
emocinių santykių sunkumų“, 
– įspėja A. Mišeikaitė. 

aplinkinių komentarams – 
nubrėžti ribas

Girdint nepageidaujamus ko-
mentarus, labai svarbu aiškiai 
atskirti aplinkinių lūkesčius nuo 
savo asmeninių norų, jausmų. 

„Bendrą gyvenimą kurianti 
pora gali sulaukti netaktiškų 
klausimų ar netgi spaudimo: 

„Tai kada vaikai?“ Vien tai, jog 
kažkas projektuoja į jus savo 
lūkesčius, tikrai nereiškia, kad 
turite tai pateisinti ar jaustis 
nemaloniai prieš aplinkinius, 
jei pastoti vis dėlto nepavyksta 
ar galbūt jūs to net nenorite“, – 
teigia psichologė, pridurdama, 
kad tai yra kiekvienos poros 
intymus ir labai asmeniškas 
klausimas. Jei aplinkinių ko-
mentarai jums yra nemalonūs 
ir jus trikdo, svarbu leisti jiems 
tai žinoti. 

kreiptis pagalbos niekaDa 
neVėlu

Specialistės teigimu, pasto-
jimo tikimybę gali padidinti 
ar sumažinti daugybė psicho-
loginių veiksnių. 

Nuoširdus kalbėjimasis, pa-
laikymas ir suvokimas, kad 
gali prireikti laiko ir kantry-
bės, tikrai padės nusiraminti 
ir atsipalaiduoti. 

„Kuo labiau tam pasiruoši-
te ir gebėsite suvaldyti stresą, 
tuo daugiau šansų, kad jums 
pasiseks. Tačiau jei pastoti 
nepavyksta net dirbtinio ap-
vaisinimo būdu, svarbu kalbė-
tis apie tai, ką porai reiškia ši 
žinia. O jei jaučiate, jog sunku 
tai priimti ir su tuo susitaikyti, 
vertėtų pasikonsultuoti su psi-
chologu ar psichoterapeutu, 
kuris padės išgyventi šį sunkų 
laikotarpį“, – pataria A. Mi-
šeikaitė.
Užs. Nr. 26

didžiausią įtaką.“ 

sVarbiausia atVirai 
kalbėtis

Greta prisipažįsta, kad ji save 
kaltindavo dėl to, kad nepastoja, 
o vyras manydavo, jog kaltas 
yra jis, todėl visas šis užsisukęs 
neigiamų minčių ir liūdnų emo-
cijų ratas labai vargindavo. 

„Manau, kad atviras partnerių 
bendravimas yra būtinas. Asme-
niškai man buvo tikrai sunku 
prieiti prie vyro ir pasakyti, kad 
tikriausiai aš esu kalta dėl nega-
lėjimo pastoti. Taip pat ir jam 
buvo sunku pasakyti, kad jau-
čiasi kaltas. Galiausiai išdrįsus 
tai padaryti, palengvėjo abiem. 
Žinant, kad palaikome vienas 
kitą, tapo lengviau kartu ieškoti 
galimų sprendimų.“

poroje reikia ieškoti 
kompromiso

Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto ligoninės Kauno 
klinikų Akušerijos ginekolo-
gijos klinikos ir Reprodukci-
nės medicinos centro psichologė 
Agnė Mišeikaitė sako, jog tam, 
kad troškimas turėti vaikų ne-
taptų poros skyrybų priežastimi, 
reikia kalbėtis ir pabandyti su-
prasti: net ir nesusilaukus vai-
kų galima gyventi visavertišką 
šeiminį gyvenimą. 

„Paklauskite savęs, dėl kokių 
priežasčių pasirinkote savo par-
tnerį ir ar renkatės toliau kurti 
gyvenimą kartu, net jei su juo 
negalite įgyvendinti savų troš-
kimų. Jei tai yra abipusė meilė, 
pagarba ir supratimas, tikėtina, 
kad pora ras išeitį drauge“, – 
aiškina specialistė. 

Tais atvejais, kuomet partne-
rių matymas skiriasi, – vienas 
lyg ir susitaikytų su bevaikyste, 
o kitas to primygtinai reikalau-
ja, – reikia išgirsti vienas kitą ir 
pabandyti suprasti, kaip jaučiasi 
jūsų artimasis ir ką jūs galite pa-
daryti, kad jis pasijustų geriau. 

Greta su vyru po dvejų metų 
bandymų pastoti džiaugiasi 
galiausiai sulaukę savo stebuklo. 
(Inga Balsiuk Photography nuotr.)

Psichologė A. Mišeikaitė: „Vienas 
kito negirdėjimas gali sąlygoti 
daugybę emocinių santykių 
sunkumų.“ (Nuotr. iš www.lss.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 
– apdorojamos biologiniuose įrenginiuose. Be to, vasarą ir rude-
nį 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
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Justina Kreizaitė: „Stengiuosi būti 
laiminga, pamatyti ir „ištransliuoti“ pozityvą“
»Atkelta iš 1 psl. 
mane kalba mano darbai. Esu 
gana kukli, todėl dažniausiai ge-
riausią mano asmenybės reklamą 
padaro kiti. Esu veiklus žmogus, 
mėgstu išbandyti save įvairiose 
srityse. Turiu darbinės patirties 
renginių organizavime, personalo 
ir viešųjų pirkimų srityse. O da-
bar jau bene daugiau nei 7 metai 
dirbu savo šeimos ekologinia-
me ūkyje, kur sugulė visa mano 
darbinė patirtis ir įgyti įgūdžiai, 
o užduočių įvairovė dar labiau 
išsiplėtė.  Todėl tikrai negaliu (ir 
gal net nenoriu) sau uždėti vienos 
etiketės. Mėgstu laisvę kurti save 
tokią, kokią noriu, ir neprisirišti 
prie kažkieno kito standartų.

– Kas Jūsų gyvenime svarbiau 
– muzika ar ekologinio ūkio rin-
kodara? Kodėl? 

– Muzika mano gyvenime buvo 
visada. Nebuvo pagrindinė mano 
veikla, bet visą laiką buvo šalia. Ir 
esu dėkinga gyvenimui, kad šiuo 
metu dirbu tokį darbą, kurį galiu 
suderinti su koncertais ir repetici-
jomis. Žinoma, didesnę laiko dalį 
skiriu ekologinio ūkio veiklai. Ta-
čiau pati planuojuosi savo laiką, 
neturiu apibrėžtų darbo valandų. 
Turiu tiesiog darbus. 

– Kas Jums yra muzika? 
– Man muzika – stebuklas. 

Kažkada skaičiau tokią moksli-
ninkų išvadą, kad muzika yra uni-
versali kalba, kuria gali perteikti 
emocijas. Nesvarbu, kokia kalba 
būtų parašytas tekstas, klausy-
tojas atpažįsta emociją. Muzika 
man kartais būna terapija, kartais 
bendravimo priemonė ir net spor-
tas, reikalaujantis fizinės jėgos. 
Muzika yra visuma. Tai nėra tik 
tekstas, melodija, balso tembras 
ar platus diapazonas, bet ir kuria-
mas ryšys su klausytoju. Labai 
mėgstu per muziką bendrauti su 
žmonėmis ir džiaugiuosi, kad 
man pavyksta sukurti tą ryšį.

– Kur mokėtės dainavimo? 
– Dabar pagalvoju, kad ruoštis 

įvairiems koncertams man būtų 
žymiai lengviau, turint tvirtus te-
orinius pamatus. Deja, muzikinio 
išsilavinimo neturiu. Nuo mažens 
mokiausi groti pianinu. Studijų 
laikais lankiau vokalo pamokas, 
šiek tiek grojau gitara. Prieš keletą 
metų gimtadienio proga draugai 
padovanojo nerealiausią dova-
ną – vokalo pamokas pas bliuzo 
karalienę Ariną. Nes žinojo, kad 
žaviuosi šia atlikėja. Tai buvo ti-
krai smagi patirtis, kuri taip pat 
įnešė naujų  „technikų“ į mano 
atlikimą. Visada kaip orą gaudau 
galimybę tobulėti ir labai vertinu 
profesionalų patarimus. Tai pade-
da save atrasti vis kitokią.

– Ar planuojate siekti muziki-
nės karjeros sostinėje?  

– Sostinėje praleidau daug lai-
ko studijuodama. Kaip ir visi, su 
nostalgija prisimenu tuos laikus. 
Pažinau labai įdomių žmonių. Kai 

kurie iš jų tapo žinomais TV laidų 
vedėjais ir popžvaigždėmis. Aps-
kritai, muzika mane suvedė su 
daug šviesių žmonių. Po studijų 
grįžusi į Lazdijus, tapau dzūkroko 
– kantri roko grupės „Kryžkelė“ 
vokaliste, pradėjau aktyviai daly-
vauti įvairiuose rajono renginiuo-
se ir projektuose. Vėliau pradėjau 
dainuoti bliuzroko grupėje „Andy 
Abro Band“. Koncertuoju ir kaip 
solo atlikėja. Paskutiniu metu šiek 
tiek domiuosi bosanovos stiliumi. 
Tačiau pasilieku muziką kaip sau 
malonų „burbulą“. Mėgaujuosi 
tuo, kad mano atliekamos dai-
nos žmonėms patinka, stengiuosi 
jas atlikti kokybiškai ir nenuvilti 
klausytojų.

– Jūsų bliuzai labai simpatiš-
ki... Koks koncertas, kuriame 
teko dainuoti, Jums labiausiai 
įsiminė? 

– Turbūt pats didžiausias ren-
ginys, kuriame esu dalyvavusi 
ne kartą, tai kasmetinis Suvalkų 
bliuzo festivalis. Čia koncertavo-
me su grupe „Andy Abro Band“. 
Tai vienas didžiausių festivalių 
ne tik savo organizacija, bet ir 
atlikėjų „svoriu“. Sunku patikė-
ti, kad už keliasdešimt kilometrų 
nuo Lazdijų nemokamai koncer-
tuoja pasaulinio lygio bliuzmenai 
iš JAV ir tokios megažvaigždės, 
kaip, pvz., ZZ Top. Tikrai, tai ren-
ginys, į kurį labai rekomenduoju 
nuvykti visiems. Na, jau nemažai 
esu koncertavusi Lenkijoje, La-
tvijoje, Gardine, Lietuvos įvai-
riuose klubuose, filharmonijoje, 
Vilniaus rotušėje, festivaliuose, 
įvairių miestų šventėse. Daž-
niausiai kiekviename renginyje 
nutinka kažkas įdomesnio. Čia 
reiktų atskiro leidinio, kad viską 
išpasakočiau.

Taip pat labai vertinu ir Lazdijų 
kultūros centro organizuojamus 
renginius, kuriuose yra tekę daly-
vauti kaip atlikėjai. Jautrios muzi-
kinės misterijos. Kartais savo pa-
gavumu ir sprendimais pralenkia 
didmiesčių profesionalų kūrinius. 
Apskritai, Lazdijų kultūros centro 
dėka turėjau galimybę įsijausti į 
labai daug skirtingų vaidmenų.

– Kas Jums yra giminės tra-
dicijos? Kodėl visi jas turėtų 
branginti?

– Negaliu pasakyti, kad mes 
turime kažkokias išskirtines iš 
kartos į kartą perduodamas tradi-
cijas. Esam paprasti.  Kaip ir visi, 
švenčiam šventes, gimtadienius, 
susirenkam, kepam šašlykus...

Senelis visada buvo labai 
darbštus ir išradingas. Visada pa-
laikantis bet kokį vaikų ar anūkų 
pasirinktą kelią. Visi buvo laisvi 
dirbti ką tik nori. Bet šiandien 
dirbam visi kartu ir tuo džiaugia-
mės. Žinoma, būna visko, kaip ir 
visiems. Pasipykstam, pasiginči-
jam. Visi mes labai skirtingi. Bet 
stengiamės  gerbti vieni kitus, 
padėti, kai nesiseka, ir iki šiol 
sugyvenam. 

Kodėl reikia branginti tradici-

jas? Todėl, kad jos kuria ryšį tarp 
kartų, bendrystę.

– Kaip Jums atrodo, ar ekolo-
gija ir ekogyvenimo būdas yra 
mados šauksmas, ar sąmoningas 
noras sveikiau gyventi? 

– Anksčiau visiems atrodė,  
kad ekologiškas maistas tai kaž-
koks labai išskirtinis prabangos 
dalykas. O iš tikrųjų juk tai ir 
yra tikrasis maistas. Be skonio 
stipriklių, kurie apgauna recep-
torius, be chemikalų, sintetinių 
priedų. Kartais girdžiu sakant, 
kad ekologinis sertifikatas tai 
tik žodžiai, mitas. Galiu užti-
krinti, kad jeigu yra sertifikatas 
– yra kontrolės sistema. Reiškia, 
produktas yra kontroliuojamas. 
Jeigu nėra sertifikato – kas kon-
troliuoja? Garbės žodis? Manau, 
produktas, praėjęs kasmetines 
kontrolės procedūras, yra pati-
kimesnis negu tas, kuris visiškai 
nekontroliuojamas. 

O dėl ekogyvenimo būdo, tai 
šiuolaikinėje visuomenėje po tru-
putį visi jau turėtume įgyti eko-
logiškus įpročius. Tik, manau, tai 
daryti reikia su saiku, kad ir tau-
sotume gamtą, ir kartu turėtume 
komfortišką buitį. Gal pradedame  
nuo atsakingo šiukšlių rūšiavimo, 
ar atsisakom plastikinių vienkar-
tinių indų.... Kiekvienas po tru-
putį, pagal savo gyvenimo būdą.  
Kad ir patiems būtų lengva, ir 
kad nepaverstume savo gyvenimo 
kažkokia „šventąja misija“. Vie-
ną dalyką tikrai galiu patvirtinti. 
Žmonės, kurie ieško ekologiškos 
produkcijos, (pvz., mūsų ūkio 

klientai) tikrai yra labai šviesūs, 
smalsūs ir pozityvūs žmonės. Tik 
negaliu pasakyt, ar mityba yra to 
priežastis, ar jau pasekmė. 

– Ar esate laiminga? Koks, 
Jūsų nuomone, yra laimės recep-
tas? Kaip pasiekti, kad gyvenime 
būtų daugiau pozityvumo? 

– Neturiu laiko negatyviems 
dalykams. Tikrai. Kažkada gir-
dėjau tokį patarimą –  iš dienos 
pasiimk tik geras akimirkas. 
Manau, esi laimingas tiek, kiek 
pats sau leidi tokiu būti. Tai aš 
stengiuosi būti laiminga, pama-
tyti ir „ištransliuoti“ pozityvą. 
Tikrai esu turėjusi ir sveikatos 
problemų, ir kitokių išbandymų. 
Bet, o kas jų neturėjo?  Mėgstu 
„paburbuliuot“, bet suprantu, kad 
burbuliavimas nesukurs visiškai 
jokios vertės. Arba labai laikiną.  
Stengiuosi visiškai nesureikšmin-
ti paskalų. 

Dirbu mėgstamą darbą, turiu 
muziką, turiu šeimos ir draugų 
palaikymą. Tai svarbiausia, o vis 
kita – tik detalės...

– Ar visa tai, ko Jums gyveni-
me reikia, yra Jūsų gimtuosiuose 
Lazdijuose?  

– Lazdijai yra mano namai.  Bi-
jau prikarksėt, bet čia tikrai labai 
ramu ir saugu. Viskas arti, gali 
nueiti pėsčiomis, gali nuvažiuot 
per 5 minutes.  Galbūt šiek tiek 
trūksta to „miesčioniško“ laisvu-
mo, pasisėdėjimo lauko kavinėse 
vasarą, daugiau pramogų ir pan. 
Bet sėdam į automobilį ir nule-
kiam į Vilnių ar Kauną. Prieš ka-

rantiną buvom pradėję „madą“ su 
draugais – važiavom į populiarių 
DJ koncertus. Prahoje stebėjo-
me „Claptone“, Varšuvoje įspūdį 
padarė „Purple Disco Machine“ 
šou ir „Fat Boy Slim“. Atstumai 
šiais laikais tikrai netrukdo plėsti 
akiratį.

O ir Lazdijų gamta yra fantas-
tiška. Dusia – pasakiško grožio 
ežeras. Ir žmonės nuoširdūs. 
Lazdijai tikrai yra mano namai. 
Jeigu reikėtų išvykti, būtų labai 
sunku.

– Ką reikia daryti, kad kuo 
daugiau jaunų žmonių po stu-
dijų ar iš užsienio sugrįžtų į Laz-
dijų kraštą?

– Manau, jaunam žmogui svar-
bu yra galimybė realizuoti savo 
svajones ir būti įvertintiems. Ne 
tik pinigine išraiška, bet ir mora-
liniu palaikymu, pagalba ir pan. 
Kad žmogus jaustųsi reikalinga 
bendruomenės dalimi. O jei dar 
pridėtume vieną kitą lengvatą 
nekilnojamojo turto įsigijimui, 
turėtume visai patrauklų startinį 
paketą. Lazdijams reikia energin-
gų, veiklių ir darbščių žmonių, o 
tokie žmonės turi būti atitinkamai 
įvertinti.

– Kokią save įsivaizduojate po 
dešimties metų?

– Pradedam ir baigiam pačiais 
sunkiausiais klausimais ☺ Pa-
skutiniu metu kiekviena diena at-
neša naujų netikėtumų. Tai sunku 
kažką prognozuoti.•
„Dzūkų žinių“ informacija

„Man muzika — stebuklas. Kažkada skaičiau tokią mokslininkų išvadą, kad muzika yra universali kalba, kuria gali 
perteikti emocijas. Labai mėgstu per muziką bendrauti su žmonėmis ir džiaugiuosi, kad man pavyksta sukurti tą 
ryšį“, — sako Justina Kreizaitė.
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Saugokime save ir kitus! 
Šis tebesitęsiantis 

pandeminis laikotarpis, 
nerimas dėl ateities ir 
nesibaigiančios disku-
sijos vargina visuome-
nę, išsiilgusią buvusio 
gyvenimo ritmo. Tačiau 
visa tai ir toliau tęsis, 
jei nepasitikėsime 
vieninteliu įmanomu ir 
mokslu grįstu virusų 
suvaldymo keliu – vak-
cinacija. 

Šiandien kalbinami 
piliečiai iš skirtingų 
šalies rajonų pasakoja, 
kokiomis mintimis jie 
gyvena ir kodėl nu-
sprendė vakcinuotis. 

„nenoriu jausti suVaržymų 
ir apribojimų“

Santa, kilusi iš Daugų, sako, 
kad koronavirusu užsikrėtusi 
nebuvo, tačiau iš jos artimiau-
siųjų rato sirgo keturių asmenų 
brolio šeima. „Gerai, kad jie 
prasirgo gan lengvai ir jokių 
didesnių nesklandumų nebu-
vo“, – komentuoja moteris. 

Santa, nuo mažens skie-
pijama visais rekomenduo-
jamais skiepais, teigia, kad 
kasmet skiepijasi ir nuo gri-
po, o sprendimą dėl COVID-
19 vakcinacijos priimti buvo 
nesunku. 

„Nesu aš prieš skiepus, ta-
čiau koronaviruso vakcinaci-
jai pati pirmoji nesiveržiau ir 
ramiai sulaukiau savo eilės. 
Didžiausią įtaką šiam skiepui 
padarė vienintelis faktorius – 
kad neturėtume ateityje dar 
didesnių apribojimų, nes jų 
jau yra ir dabar tiems, kurie 
nėra prasirgę ar pasiskiepiję“, 
– savo nuomone dalijasi Santa, 
pridėdama, kad pati neturi jo-
kio medicininio išsilavinimo ar 
profesionalių žinių, todėl ven-
gia diskusijų su kitą nuomonę 
turinčiais asmenimis. 

„galime karantiną paVersti 
blogu sapnu“

Šiaulietis Rokas, dirbantis 
reklamos srityje, šiuo metu 
gyvena puikiomis nuotaiko-
mis ir pozityviomis mintimis. 
Jis džiaugiasi, kad vasaros lai-
kotarpiu turėjome minimalius 
karantino suvaržymus, o tai 
leido buvusioms veikloms bei 
įprastiems pomėgiams sugrįžti 
į mūsų kasdienybę. 

Viso karantino metu pradir-
bęs vyras sako, kad jokių abe-
jonių dėl vakcinacijos nekilo: 
„Daug dirbant ne kartą teko at-

teorijas ir įvairius gandus, su-
sijusius su vakcinacija, jis žiūri 
kaip į anekdotus, tačiau viskas 
pasidaro liūdna tuomet, kai da-
lis žmonių tai priima rimtai. 

„Niekas negali užtikrinti 
mums mūsų sveikatos gerovės, 
tik mes patys, todėl reikėtų va-
dovautis tik savo paties galva 
ir netikėti kažkokiomis neaiš-
kiomis grupėmis. Nuoširdžiai 
linkiu kiekvienam suprasti, 
kad šiandieninėje situacijo-
je vakcina yra pagrindinis ir 
veiksmingiausias kelias į svei-
ką ir laisvą rytojų. Raginu vi-
sus pasiskiepyti ir bendromis 
jėgomis kuo greičiau karantiną 
paversti tik blogu sapnu“, – 
teigia Rokas. 

atnaujinti reikalaVimai iki 
rugsėjo 13 D. 

Įvertinus galimą riziką dėl 
sparčiai didėjančio sergančiųjų 
skaičiaus, nuo rugpjūčio 16 d. 
priimtos papildomos pandemi-
jos valdymo priemonės ir at-
naujinti reikalavimai įvairioms 
veikloms. 

Nuo šiol galimybių pasas 
galioja ne tik tiems, kurie yra 
pilnai pasiskiepiję nuo CO-
VID-19, persirgę šiuo virusu 
ar turi neigiamą COVID-19 
PGR tyrimo rezultatą, bet ir 
asmenims, turintiems teigiamą 
serologinio (antikūnų) testo at-
sakymą. Galimybių pasas ga-
lios 60 dienų, jei teigiamas šio 
tyrimo atsakymas yra gautas 
nuo rugpjūčio 16 d. 

Taip pat įsigaliojo pakeitimai 
renginiams atvirose ir užda-
rose erdvėse, kino teatrams, 
viešajam maitinimui ir kitoms 
paslaugoms. Svarbu atkreipti 
dėmesį į tai, jog taikomi skir-
tingi reikalavimai, kai aptar-
naujami klientai be galimybių 
paso ir su juo ir kai aptarnau-
jami klientai tik su galimybių 
pasu. Pavyzdžiui, uždarose 
erdvėse aptarnaujant klientus 

su galimybių pasu ir be jo, 
nosį ir burną dengiančių ap-
saugos priemonių dėvėjimas 
yra privalomas, kai visiems 
klientams su galimybių pasu 
šios apsaugos priemonės iš-
lieka rekomendacija. 

Šiuo metu galiojantys rei-
kalavimai keisis nuo rugsėjo 
13 d., kuomet visos kontak-
tinės paslaugos teikiamos ir 
ūkinės veiklos vykdomos bei 
renginiai bus organizuojami 
(išskyrus nustatytas išimtis) 
tik asmenims, kurie atitinka 
galimybių paso kriterijus.

Daugiau apie atnaujinamus 
reikalavimus, nustatytas iš-
imtis, neturint galimybių 
paso, galima sužinoti svetai-
nėje www.koronastop.lt arba 
paskambinus Karštąja linija 
1808. Primenama, kad šiais 
nurodytais kontaktais galima 
užsiregistruoti vakcinacijai 
nuo COVID-19. 

Taip pat kiekvieną ketvirta-
dienį visose Lietuvos savival-
dybėse suteikiama galimybė 
pasiskiepyti be išankstinės 
registracijos. 

Vakcinaciją „gyva eile“ 
vykdo ir Nacionalinio kraujo 
centro mobilūs vakcinacijos 
punktai. Jų turo per Lietuvą 
tvarkaraštį rasite https://krau-
jodonoryste.lt/vakcinacija/.  

Kviečiame tikėti medicinos 
mokslu ir pasiskiepyti nuo 
COVID-19 ligos, nes tokiu 
būdu apsaugome ne tik savo, 
bet ir aplinkinių sveikatą ir 
užtikrinsime saugų gyvenimą 
be apribojimų.  

Užs. Nr. 27

sidurti karštuosiuose taškuose, 
turėti kontaktą su užsikrėtusiais 
ar prasirgusiais, kurių gausu ir 
giminėje, ir tarp draugų, todėl 
skiepijimosi klausimo tikrai 
ilgai nesvarsčiau.“

Jam džiugu, kad supratingų 
lietuvių vis daugėja ir visi kar-
tu einame bendro tikslo link, 
tačiau artėjantis ruduo ir šalta-
sis sezonas neramina. 

„Neaišku, koks karantinas 
šį kartą visų mūsų laukia, ir 
nesuprantu tų žmonių, kurie 
piktybiškai vengia prisidėti 
prie bendro tikslo“, – sako jis, 
pridurdamas, kad į sąmokslo 

Santa ateityje nenori jausti 
apribojimų, todėl sprendimą dėl 
COVID-19 vakcinacijos priėmė 
lengvai. (Aistės Krasauskienės 
nuotr.)

Rokas: „Raginu visus pasiskiepyti 
ir bendromis jėgomis kuo greičiau 
karantiną paversti tik blogu sapnu.“ 
(Kristina Cheri photography nuotr.)

asmeniniai skelbimai 
nemokamai!  

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

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?
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Pasižvalgykime po Dzūkiją nuo apžvalgos bokštų

smailę, tolumoje nusidriekusias 
Merkio slėnio pievas, pasigėrėti 
Merkinės piliakalniu, Nemuno ir 
Merkio santaka., Pastraujo sala. 

metelių apžValgos bokštas
15 metrų Metelių regioninio 
parko apžvalgos bokštas  stovi  
Lazdijų rajone, tarp Dusios ir 
Metelio ežerų. 

Medinėmis sijomis apjuostos 
metalines bokšto konstrukcijos 
primena nendrių ryšelį, gražiai 
įsikomponuoja į šio Dzūkijos 
kampelio kraštovaizdį.

Nors Metelių bokšto aukštis ati-
tinka žemiausio apžvalgos bokš-
to kriterijus, jo aukščio pakanka, 
kad galėtum pamatyti įstabaus 
grožio Metelių kraštovaizdžio 
draustinį ir beveik visą Metelių 
kaimą, Papėčių piliakalnį, šla-
pią Kemsinės pievą, kur veisiasi 
retų rūšių gyvūnai, Metelio eže-
ro platybes bei  dalį vadinamos 
Dzūkijos jūros – Dusios ežero. 
Gegužės mėnesį  čia retkarčiais 
galima išgirsti  duslų didžiojo 
baublio baubimą.

Gamtos ir gyvūnijos mėgėjai 
gali gėrėtis Metelio ežere esančia 
Gulbių įlanka, kurioje migracijos 
metu susirenka apie 200 įvairių 
rūšių gulbių, daugiausia – gulbių 
nebylių. 

Vienus retus paukščius lankyto-

jai gali stebėti iš apžvalgos bokšto 
aikštelės, kitus – per žiūronus, 
o norintys geriau susipažinti su 
ežerine raine, antimi rude ar bali-
niu vėžliu akis gali paganyti Me-
telių regioninio parko lankytojų 
centre. 

Nuo ankstyvo pavasario ir iki 
vėlyvo rudens iš bokšto patogu 
stebėti Metelio ežero vandens 
paukščius. Įspūdingiausios stebė-
jimo akimirkos, leidžiančios su-
sipažinti su paukščių gyvenimu,   
popietės ir vakaro valandomis. 

Veisiejų apžValgos bokštas
Šalia Veisiejų miesto, Lazdi-
jų rajone, prie Snaigyno ežero 
Kailinių kaime, iškilęs Veisiejų 
apžvalgos bokštas. Jis taip pat 
15 metrų aukščio, todėl priski-
riamas prie žemiausių apžvalgos 
bokštų. Tačiau  žvelgiant į nuo 
apžvalgos aikštelės atsiverian-
čius vaizdus, belieka tik gėrėtis 
ir grožėtis jais.

Iš vienos pusės žvilgsnį trau-
kia vingiuoti Snaigyno ežero 
krantai, trys miškais apaugusios 
salos, iš kitos pusės – Veisiejų 
panorama.

Bokšto geometrija nesudėtin-
ga, tačiau architektūra išskirtinė. 
Bokštas primena taurę ar vėjo sū-
kurį. Ant truputį pasvirusių kolo-
nų rato įrengta apžvalgos aikštelė, 

į kurią veda sraigtiniai laiptai. 

puVočių apžValgos bokštas
Puvočių apžvalgos bokštas,  esan-
tis Varėnos rajone, Dzūkijos naci-
onaliniame parke tarp Merkinės ir 
Marcinkonių kaimo, kol kas pats 
aukščiausias Dzūkijos regione. 
Jo aukštis 30 metrų arba kaip 10 
aukštų namo. 

Bokštas išskirtinis ne tik aukš-
čiu. Puvočių apžvalgos bokšto 
aikštelė įrengta  aukštai virš 
miškų iškilusiame mobiliojo ry-
šio bokšte, į aikštelę veda siauri 
metaliniai laipteliai, primenantys 
ratu besisukantį siaurą balkoną.

Nuo apžvalgos aikštelės atsi-
veria neaprėpiami tarsi jūra ban-
guojantys Varėnos rajono miškai 
ir tarp jų įsikūręs vaizdingas etno-
grafinis Puvočių kaimelis. 

čepkelių apžValgos bokštas
Čepkelių valstybinio gamtinio 
rezervato teritorijoje Marcinko-
nių kaime, Varėnos rajone, stovi 
18 metrų aukščio Čepkelių raisto 
apžvalgos bokštas.

Nuo apžvalgos aikštelės atsi-
veria vaizdas į vieną seniausių ir 
unikaliausių Lietuvos miško pel-
kių, mišku apaugusias žemynines 
kopas, reliktinius ežerus, vertingą 
ir retą gyvūniją ir augaliją.

Į bokštą veda pusantro kilome-

tro ilgio pažintinis takas. Einant 
šiuo taku, galima susipažinti su 
Čepkelių raistu, jo augmenija, o 
jei pasiseks, ir gyvūnija. 

Norintys aplankyti šią unikalią 
teritoriją privalo pasirūpinti rezer-
vato direkcijos leidimu. 

Šiuo metu dėl infrastruktūros 
avarinės būklės Čepkelių raisto 
mokomasis takas uždarytas.

žuVinto apžValgos bokštas
Maždaug 10 metrų aukščio 
Žuvinto rezervato apžvalgos ir 
paukščių stebėjimo bokštas  stovi 
Aleknonių kaime, Alytaus rajone. 
Į jį veda  gamtos takas, besidrie-
kiantis nuo Žuvinto gamtinio re-
zervato lankytojų centro. 

Antrame medinių konstrukcijų 
bokštelio aukšte įrengta uždara 
apžvalgos aikštelė, skirta stebėti 
paukščiams. Viduje galima rasti 
įdomios informacijos apie paukš-
čius, o iš bokštelio pasižvalgyti po 
Žuvinto gamtinio rezervato pla-
tybes ir iš arti  pamatyti paukščių 
gyvenimą, pasiklausyti jų balsų.  

*****
Daugiau informacijos apie tai, ką 
matome nuo apžvalgos bokštų, 
galima rasti netoli jų įrengtose 
šalies nacionalinių ar regioninių 
parkų lankytojų centrų ekspozi-
cijose.•

Rita Krušinskaitė
Mūsų šalyje nėra aukštų 
kalnų ir nuo jų atsiveriančių 
kerinčių vaizdų, tačiau įspū-
dingų, žvilgsnį užburiančių  
gamtos vaizdų ir Lietuvoje 
nestinga, ypač jei į tą grožį 
žvelgi iš paukščio skrydžio – 
apžvalgos bokšto.

Į dangų besistiebiantys apžval-
gos bokštai – vieni patraukliausių 
turistinių objektų, sutraukiantys  
daug lankytojų iš Lietuvos bei 
užsienio, reprezentaciniai tam 
tikros vietovės simboliai, ne tik 
atskleidžiantys kraštovaizdžio 
grožį, bet ir patys dėl išskirtinių 
konstrukcijų ir architektūros yra 
tapę kraštovaizdžio dalimi.

Pirmieji aukštesni nei 15 metrų 
apžvalgos bokštai vaizdingiausio-
se valstybės saugomose teritori-
jose pradėjo kilti 2010 metais. 
Šiandien Lietuvoje saugomose te-
ritorijose yra 32 skirtingų aukščių 
ir formų kraštovaizdžio apžvalgos 
bokštai. Ir nors kiekvienas jų ki-
toks – paskirtis ta pati, unikali 
galimybė gėrėtis nepakartojamais 
gamtos vaizdais įvairiais metų 
laikais. 

Dzūkijos regione pastatyti šeši 
apžvalgos bokštai.  

merkinės apžValgos bokštas
Dešiniajame Nemuno krante 
Varėnos rajone, Merkinės pa-
kraštyje įsikūrusiame Zakavolių 
kaime stovintis architekto Arvydo 
Gudelio suprojektuotas Merki-
nės apžvalgos bokštas yra vienas 
gražiausių saugomose Lietuvos 
teritorijose. 

Dzūkijos regioninio parko teri-
torijoje esantis 26 metrų aukščio 
bokštas harmoningai įsikompo-
nuoja į pušyną, kuriame stovi, 
tarsi ištirpsta jame.  Metalinės 
kūginės kolonos primena išla-
kius medžių kamienus, o 15 ir 
25 metrų aukštyje įrengtos ne-
taisyklingos formos apžvalgos 
aikštelės – jų lajas. Todėl apžval-
gos bokštas švelniai vadinamas 
„Pušų gojeliu“. 

Iš apžvalgos aikštelių atsiveria 
Dzūkijos nacionalinis parkas. Ga-
lima pasigrožėti miškuose sken-
dinčiu Merkinės miestelio vaizdu,  
pamatyti  iškilusią  XVII a. archi-
tektūros paminklo – Merkinės Švč. 
Mergelės Marijos dangun ėmi-
mo bažnyčios, krašto muziejaus 

Žuvinto apžvalgos bokštas. (Žuvinto BRD nuotr.)Čepkelių apžvalgos bokštas. Metelių apžvalgos bokštas. (www.pamatyklietuvoje.lt nuotr.)

Puvočių apžvalgos bokštas.Veisiejų apžvalgos bokštas.Merkinės apžvalgos bokštas.
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LRT TV
2021. 08.19
 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. 

Lietuvos farmacijos 
istorija.

 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 Gimę tą pačią 
dieną.

 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios.
 22.00 „Nuostabioji 

draugė“.
 24.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.40 Veranda. 
 1.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

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

togos.
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „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 „Slaptasis 

agentas“.
 0.25 „Strėlė“.
 1.25 „Turistas“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 Alchemija. 
 5.15 RETROSPEKTYVA. 

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 „Nesuvokiama 

grėsmė“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Nesuvokiama 

grėsmė“.
 0.00 „Bulis“.
 0.55 „Havajai 5.0“.
 1.55 „Perėja“.
 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 „Mirties apsup-

tyje“.
 23.05 „Universalus karys. 

Sugrįžimas“.
 0.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 1.50 „FTB. Ieškomiausi“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 „TV Europa 

pristato. Lietuvos 
sienų apsauga. 
Muitinė“. 

 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  

teisingumas“.
 1.00 „Teisingumo 

agentai“.
 2.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.40 „Netikėtas teisin-

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

LRT+
 6.02 Visagino Country 

2015. 
 6.50 Dizaino dokumen-

tika. Lietuviško 
dizaino identitetas.

 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 „Keramikas, 

puodžių karalius 
Vytautas Valiušis“.

 14.00 Mūsų miesteliai. 
Daugailiai. 

 14.55 „Pokyčių karta. 
Rusijos prikėlimas“.

 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 Veranda. 
 19.30 „Oro kelionių 

užkulisiai“.
 20.30 Panorama.
 21.30 „Troškulys“.
 23.00 Čia – kinas.
 23.30 Euromaxx.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Visagino Country 

2015. 
 1.40 Duokim garo!
 3.00 Klausimėlis.
 3.15 „Lietuvos moksli-

ninkai. Knygoty-
rininkas Domas 
Kaunas“.

 3.45 7 Kauno dienos.
 4.10 Išsaugota istorija. 

Plaktukų 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 „Marija Vern“.
 21.00 PREMJERA. „Vilkų 

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

rekviem. Kraujo 
ryšys“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Aš – ralistas.
 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 „Deadpool“.
 23.15 „Gelbėtojai“.
 0.05 „Naša Raša“.
 1.30 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.35 „Fizrukas“.
 3.40 „Vienas“.

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

togos.
 8.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 8.30 Orijaus kelionės.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 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.

Grįžtantiems į darbus ir mokslus — 
ypatingi „Tele2“ pasiūlymai

Artėjant naujiems mokslo 
metams ir iš atostogų grįžtant 
į darbus, svarbu pasirūpinti 
geru internetu ir kokybiškais 
įrenginiais. „Tele2“ paruošė 
daugybę puikių pasiūlymų 
kompiuteriams, telefonams ir 
namų internetui, kuriais jau 
dabar galite pasinaudoti ope-
ratoriaus fiziniuose salonuose 
arba internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt. 

nešiojamieji ir planšetiniai 
kompiuteriai su 1 eur praDine 
įmoka

Svarbiausias įrankis darbui ar mokslui 
neabejotinai yra kompiuteris. Dabar – tin-
kamas metas jį įsigyti. „Tele2“ paruošė 
jums didžiulį nešiojamųjų ir planšetinių 
kompiuterių pasirinkimą vos su 1 Eur 
pradine įmoka. Pasiūlymai kompiute-
riams galioja su bet kuriuo „Tele2 Laisvo 
interneto“ www.tele2.lt skelbiamu planu, 
sudarant 24 mėn. sutartį ir perkant nuro-
dytą įrangą, mokant visą sumą iš karto 
arba dalimis per 36 ar 24 mėn. 

telefonai pigiau — nuo 14,91 eur/
mėn. 
Daugybė telefonų – ypatingomis kaino-
mis. Pavyzdžiui, ryškų ir ištvermingą 
„Xiaomi Mi 11 Lite 5G (128 GB)“ išma-
nųjį dabar galite įsigyti su 1 Eur pradine ir 
14,91 Eur mėnesine įmoka. Vienkartinis 
laikmenos mokestis – 0,00 Eur. Įrangą 
galite įsigyti mokant visą sumą iš karto 
arba nurodytomis įmokomis su bet kuriuo 
„Tele2“ balso planu iš nurodytų www.
tele2.lt ir 24 mėn. sutartimi. 

naujieji „samsung galaxy Watch 
4“ serijos laikroDžiai su esim
Jau galite užsisakyti naujuosius „Sam-
sung Galaxy Watch 4“ ir „Samsung Gala-
xy Watch 4 Classic“ išmaniųjų laikrodžių 
modelius su eSIM. Jų kaina prasideda 
nuo 8,83 Eur/mėn. Išmaniesiems laikro-
džiams taikoma pradinė 1 Eur įmoka. 
Laikrodžius galite rinktis iš juodos, ža-
lios, rausvojo aukso ir sidabro spalvų. 
Įrenginių pristatymas – nuo rugpjūčio 
27 d. Pasiūlymas galioja pasirinkus bet 
kurį eSIM palaikantį laikrodį ir sudarant 
24 ar 36 mėn. sutartį ir mokant pradinę 
įmoką bei mėnesinę įmoką, kuri nurodyta 
www.tele2.lt  prie konkretaus laikrodžio 
modelio.

esim paslauga — 6 mėn. nemokamai
Dabar „Vieno numerio“ paslauga, kuri 
susieja telefoną ir eSIM technologiją 
turintį laikrodį, net pusmetį galite nau-
dotis nemokamai. Ji suteikia galimybę 
gauti skambučius, telefone esančių pro-
gramėlių pranešimus ir SMS žinutes į 
abu įrenginius tuo pačiu metu. 6 mėn. 
išbandymas nemokamai galioja sudarius 
24 mėn. sutartį, o po 6 mėn. įsigalioja 
įprasta plano laikrodžiui kaina, numatyta 
paslaugų teikimo sutartyje. 

nemokamas interneto planas
Išskirtinis pasiūlymas „Tele2“ klientams. 
Visus, turinčius 2 ar daugiau pokalbių 
planų vieno vartotojo vardu, kviečiame 
įsigyti 20 GB „Tele2 Laisvo interneto“ 
planą už 0,00 Eur/mėn. Nemokamo pla-
no pasiūlymas galioja sudarant 24 mėn. 
paslaugų teikimo sutartį ir įsigyjant marš-
rutizatorių (nuo 2,5 Eur/mėn.).

robotas siurblys DoVanų
Užsisakius „Tele2 Laisvo interneto“ pla-
ną nuo 15,90 Eur/mėn, robotas siurblys 
„Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop Pro“ 
– dovanų. Pasiūlymas galioja užsakant 
su „Tele2 Laisvo interneto“ 200 GB 
(15,90 Eur/mėn.) ar neribotų GB (18,90 
Eur/mėn.) planu bei pasirašant 24 mėn. 
paslaugų teikimo sutartį. Modemo kaina 
į pasiūlymą neįskaičiuota ir prasideda 
nuo 2,5 Eur/mėn. Dovana prie užsaky-
mo pridedama automatiškai už 0,01 Eur 
priemoką. Minėto roboto siurblio kaina 
ne akcijos metu ir perkant be sutarties 
– 349 Eur. 

ryšio stiprinimo įrangai — 50 
proc. nuolaiDa
Prireikus sustiprinti namuose veikiantį 
interneto ryšį, galime pasiūlyti vidaus 
(„Wi-Fi”) ryšio sprendimus. Vidaus ryšio 
stiprinimui pravers pagalbinis maršrutiza-
torius „Huawei WS5200-21“ arba „Hu-
awei WS318n“. Šiuo metu, užsisakius 
bet kurį „Tele2 Laisvo interneto“ planą 
ir pasirašius 24 mėn. sutartį, šiai įran-
gai taikoma 50 proc. nuolaida. Pradinė 
įmoka – 1 Eur. Vienkartinis laikmenos 
mokestis – 0,00 Eur. 

Daugiau informacijos apie pasiūlymus 
ir akcijas sužinosite www.tele2.lt arba 
paskambinę telefonu 117. Įrenginiams 
papildomai taikomas vienkartinis lai-
kmenos mokestis. Pasiūlymų laikas ir 
įrenginių skaičius ribotas.•
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LRT TV
2021. 08.20
 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. 
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Auksinis protas. 

Vasara.
 22.25 „Greiti ir įsiutę 5“.
 0.35 „Popžvaigždė: 

niekada nesustok“.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 3.00 Panorama.
 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 „Itališkas apiplė-

šimas“.
 23.45 „Matrica. Revoliu-

cijos“.
 2.20 „Slaptasis 

agentas“.

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 „Ratai 3“.

 21.45 „Galaktikos sergė-
tojai. 2 dalis“.

 22.15 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.18 „Galaktikos sergė-
tojai. 2 dalis“.

 0.30 „Idealus pabė-
gimas“.

 2.25 „Nesuvokiama 
grėsmė“.

 4.15 „Kova už garbę“.

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 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Šaulys“.
 23.45 „Mirties apsup-

tyje“.
 1.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 „TV Europa 

pristato. Lietuvos 
sienų apsauga. 
Kontrabanda“.

 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. 
 16.30 Bušido ringas. 
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Nauja diena. 
 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 Vantos lapas. 
 4.50 Kaimo akademija. 
 5.10 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

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

LRT+
 6.02 Visagino Country 

2015. 
 7.00 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 7.25 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 7.35 „44 katės“.
 7.50 Archyvų forumas. 

Lietuvos išeivijos 
dokumentinis 
paveldas.

 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. 

Šiauliai.
 13.00 Stambiu planu.
 13.55 Išsaugota istorija. 

Plaktukų muziejus.
 14.25 Pasivaikščiojimai.
 14.55 „Oro kelionių 

užkulisiai“.
 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 Stop juosta. 

Šiauliai.
 19.30 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Premjera. „Joha-

neso Pesukės gyve-
nimo kronikos“.

 22.45 Sostinės dienos 
2020. 

 23.40 „Maistas: tiesa ar 
pramanas? Išalkę 
meilės“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Visagino Country 

2015. 
 1.20 „Schindleris“.
 2.40 „Troškulys“.
 4.05 Euromaxx.
 4.35 „Po laukinę gamtą. 

Kašalotai – didieji 
gyvūnų karalystės 
narai“.

 5.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
Europa.

TV1
 6.20 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

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

„Keliautojas. Naktų 
vagis“.

 22.55 „Nusikaltimas 
šiaurėje. Kliuveris ir 
pašėlusi naktis“.

 0.50 „Vilkų žemė. 
Nepabėgsi“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Statybų gidas.
 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 „Optibet“ A lygos 

rungtynės Alytaus 
DFK „Dainava“–
„Kauno Žalgiris“.

 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Pagrobimas 2. 

Neišvengiamas 
kerštas“.

 23.55 „Deadpool“.
 2.10 „Povandeninis 

horizontas“.

Delfi
 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.

šeštaDienis, rugpjūčio 21 d. Saulė teka 6.03, leidžiasi 20.41, dienos ilgumas 14.38. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Linda, Pijus, Gaudvydas, Joana, Kazimiera, Medeinė.

LRT TV
2021. 08.2 
 6.02 Daiktų istorijos.
 7.00 Išpažinimai. 
 7.30 „Kelionių atvirukai. 

Mergelių salos. 
Prarastas Pissarro 
rojus“.

 7.45 Premjera. „Hakio 
Bakio miškas“.

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.00 Beatos virtuvė.
 11.55 „Pasaulio doku-

mentika. Lokiai 
namuose“.

 12.50 „Pasaulio 
dokumentika. Metų 
laikų kaita“.

 13.45 „Kelionių atvirukai. 
Daktaras Steven-
sonas ir misteris 
Edinburgas“.

 14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Žinios. 
 18.00 Euromaxx.
 18.30 Vakaras su Edita.
 19.30 Stilius.
 20.30 Panorama.
 21.00 Mano daina. 
 22.25 „Karalius Ralfas“.
 24.00 „Greiti ir įsiutę 5“.
 2.10 „Johaneso Pesukės 

gyvenimo kro-
nikos“.

 3.50 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.25 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 6.55 „Bunikula“.
 7.25 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 7.55 „Šaunusis Skū-

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

melodijos“.
 9.25 „Tomas ir Džeris 

Marse“.
 10.55 „Svajoklis Budis“.
 12.40 „Šaunusis penke-

tukas“.
 14.35 „Beverli Hilso 

nindzė“.
 16.25 „Mamos eina į 

trasą“.
 18.30 Žinios.
 19.30 „Monstrų vieš-

butis“.
 21.20 „Nebrendylos 2“.
 23.25 „Rinas 911. Ma-

jamis“.
 1.00 „Itališkas apiplė-

šimas“.

TV3
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 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.
 11.30 „Laukinė karalystė“.

 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Laukinė karalystė“.
 12.35 „Kitame kūne“.
 14.25 „Legendinis 

kovotojas“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Garfildas“.
 19.35 „Eurojackpot“.
 19.40 „Garfildas“.
 1.15 „Apgaulės meis-

trai“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Apgaulės meis-

trai“.
 23.35 „Kelnėse dar ne 

senelis“.
 1.45 „Galaktikos sergė-

tojai. 2 dalis“.
 4.30 „Perėja“.
 5.25 „Havajai 5.0“.

BTV
 6.30 „Pričiupom!“.
 7.30 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 8.30 Miško atspalviai. 
 9.00 „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“.
 17.20 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.
 18.25 „Tie, kurie žudo“.
 19.30 Kaukės. 
 22.00 „Bėgte visą naktį“.
 0.15 „Absoliutus blogis 

2. Apokalipsė“.
 2.05 „Šaulys“.

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 Deutsche Welle 

pristato: Keliautojo 
dienoraštis. 

 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 Gyvai. Rondo. 
 20.00 Žinios.
 20.30 „Neatmenu tavo 

veido“.
 22.30 Žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.35 Gyvai. Rondo. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Gyvenimas. 
 5.40 Vantos lapas. 

 6.00 „Žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.02 Auksinis protas. 

Vasara.
 7.00 „Kelionių atvirukai. 

Gauguino Markizo 
salos“.

 7.15 Klausimėlis.
 7.30 Kelias į namus.
 8.00 „Skonio pasaka“.
 8.30 Premjera. „Lietuvos 

mokslininkai. Kal-
bininkė Danguolė 
Mikulienė“.

 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. 

Koloradas. 
Kerouaco kelyje“.

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

 14.00 Euromaxx.
 14.30 „Du balsai – viena 

širdis“. 
 16.30 „Erdvės menas. 

Architekto Otto 
Wagnerio estetika 
ir funkcionalumas“.

 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos.
 18.30 Mūsų miesteliai. 

Daugailiai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 „Mini ir Mosko-

vicas“.
 22.55 LRT OPUS ore. 

Grupė „Umiko“.
 23.55 Muzikinis intarpas.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Popžvaigždė: 

niekada nesustok“.
 2.05 Čia – kinas.
 2.35 „Lietuvos moksli-

ninkai. Kalbininkė 
Danguolė Miku-
lienė“.

 3.05 Kelias į namus.
 3.35 Pasivaikščiojimai.
 4.05 „Skonio pasaka. 

Tofu, misas ir sojų 
padažas – sojų 
pupelių stebuklai“. 

 4.35 Kūrybingumo 
mokykla.

 5.00 Auksinis protas. 
Vasara.

TV1
 6.00 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.30 100 metų propa-

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 11.00 „Kai norisi 
žalumos“.

 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. Šešėliai 

danguje“.
 22.55 „Prisikėlimas“.
 1.05 „Nusikaltimas 

šiaurėje. Kliuveris ir 
pašėlusi naktis“.

 2.55 „Keliautojas. Naktų 
vagis“.

TV6
 6.00 „Nukalta ugnyje“.
 6.55 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 7.55 „Atšiaurioji 

Aliaska“.
 8.55 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Aš – ralistas.
 10.30 „Žmogus, ge-

pardas, gamta“.
 11.35 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 12.45 „Neregėtas baltųjų 
lokių gyvenimas“.

 13.55 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Jukono vyrai.
 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 „Pašėlę vyrukai 2“.
 1.00 „Pagrobimas 2. 

Neišvengiamas 
kerštas“.

 2.45 „Septinta 
kategorija. Pasaulio 
pabaiga“.

Delfi
 6.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 7.00 Kasdienybės 

herojai.
 7.45 Mano pramogos 

veidai.
 8.30 Pokalbiai prie jūros.
 9.00 Lietuviškos atos-

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

V. Kurpiene.
 11.30 Išlikę.
 12.00 Čepas veža.
 12.30 Kablys.
 13.00 Šiandien kimba.
 14.00 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 T
2021. 08.23
 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 „Kelias, nuvilnijęs į 
laisvę“. 

 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios. 
 22.00 „Nuostabioji 

draugė“.
 23.50 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.35 Išpažinimai. 
 1.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „Kelias, nuvilnijęs į 

laisvę“. 
 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 „Po vedybų“.
 0.45 „Strėlė“.
 1.45 „Pakeleiviai“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „Du gyvenimai“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Ančiukų istorijos“.
 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 „Apgaulinga 

aistra“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Apgaulinga 

aistra“.
 0.15 „Bulis“.
 1.15 „Havajai 5.0“.
 2.10 „Perėja“.
 3.10 „Vieniši tėvai“.
 3.40 „Bulis“.
 4.45 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 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Tavo eilė“.
 23.05 „Mirtinas ginklas“.
 0.05 „Legendų biuras“.
 1.15 „Karo vilkai. 

Likvidatoriai VII“.
 2.20 „Snaiperis“.

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. 
 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. 
 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. 

Azijiniai drambliai – 
išmintingi milžinai“. 

 9.10 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.40 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.00 Kas geresnio, 
kaimyne?

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

lyga 2019. 
 15.20 Ką veikti?! 
 15.50 „Drakoniukas 

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

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Čikagos policija“.
 18.55 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 19.00 „Nepakartojamas 

Baltijos kelias“. 
 19.30 „Kino magijos 

saugotojai“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Vilius Karalius“.
 23.30 Pasivaikščiojimai.
 24.00 DW naujienos rusų 

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

Grupė „Umiko“. 
 3.00 Klausimėlis. 
 3.15 Veranda. 
 3.40 Kūrybingumo 

mokykla. 
 4.10 7 Kauno dienos. 
 4.35 Mokslo sriuba. 
 5.05 Širdyje lietuvis. 

TV1
 6.00 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 6.55 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „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 „Nepriekaištinga“.
 22.50 „Svajoklė“.
 23.50 „Našlaitės“.

 1.50 „Prancūziška 
žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Kolmare“.

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 9.20 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. Niujorkas“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Goldbergai“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Šeimos susiti-

kimas“.
 23.00 „Pjūklas 2“.
 0.40 „Naša Raša“.
 1.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.05 „Fizrukas“.
 3.05 „Atšiaurioji 

Aliaska“.

Delfi
 6.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 6.30 Lietuviškos atos-
togos.

 7.00 Pokalbis su D. Žei-
myte-Biliene.

 8.00 Ugnikalnių takais.
 8.30 Geltonas karutis.
 9.00 Delfi rytas. 
 10.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 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 Ugnikalnių  

takais.
 21.30 Kasdienybės 

herojai.
 22.15 Mano pramogos 

veidai.
 23.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 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 „Naledi. 

Pasakojimas apie 
drambliukę“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija.

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.25 „Kelionių atvirukai. 
Italija. Urvų 
miestas Matera“.

 11.40 „Kelionių atvirukai. 
Astūrijos indėnai“.

 12.00 „Maži, bet ypatingi: 
vorai“.

 12.50 „Salų gamtos slė-
piniai 2. Amazonės 
salos. Plaukiantis 
miškas“.

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

račio žiniomis“.
 17.30 Žinios. 
 18.00 Duokim garo!
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 21.00 „Viktorija“.
 21.45 „Seserų Fontanų 

siuvykla“.
 23.35 „Mini ir Mosko-

vicas“.
 1.30 „Karalius Ralfas“.
 3.05 „Kelionių atvirukai. 

Italija. Urvų 
miestas Matera“.

 3.15 „Kelionių atvirukai. 
Astūrijos indėnai“.

 3.30 „Puaro“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 6.50 „Bunikula“.
 7.20 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 7.50 „Šaunusis Skū-

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

melodijos“.
 9.20 PREMJERA. „Fiksiai 

prieš Krabius“.
 11.05 „Roko mokykla“.
 13.25 „Nacionalinis 

saugumas“.
 15.15 „Krokodilas 

Dandis“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Nepaprastas 

Žmogus-Voras“.
 22.15 „Pakeleiviai“.
 0.35 „Trise valtimi arba 

be irklo“.
 2.30 „Nebrendylos 2“.

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 „Aladinas“.
 11.20 „Laukinė karalystė“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Laukinė karalystė“.
 12.35 „16 norų“.
 14.25 „Abė“.
 16.10 „Kobra 11“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Kobra 11“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Piktadarės 

istorija“.
 21.20 „Kartą Venecijoje“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Kartą Venecijoje“.
 23.25 „Žmogus žmogui – 

vilkas“.
 1.10 „Apgaulės meis-

trai“.
 3.35 „Atkeršyti bet kokia 

kaina“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 6.30 „Pričiupom!“.
 7.30 „Lietuvos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. Žagarė“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Galiūnų Pasaulio 

komandinė taurė 
2021“.

 10.05 „Kova už būvį“.
 11.10 „Geriausi šuns 

draugai“.
 11.40 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.50 „Atranka. Išlieka 
stipriausi“.

 13.55 „Ekstrasensai tiria“.
 16.10 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 17.20 „Spec. būrys. 

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

Likvidatoriai VII“.
 0.45 „Bėgte visą naktį“.
 3.00 „Absoliutus blogis 

2. Apokalipsė“.

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 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 11.00 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevi-
čaitė-Bitė“.

 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 Gyvai. Vairas.
 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. Rašytoja 
Gabrielė Petkevi-
čaitė-Bitė“.

 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 „Azijiniai drambliai 

– išmintingi 
milžinai“.

 10.30 „Skonio pasaka. 
Makaronai. 
Paprastai, bet ne 
prastai“.

 11.00 Stop juosta. 
Šiauliai.

 11.30 7 Kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Šv. Mišios iš 

Švėkšnos Šv. 
Apaštalo Jokūbo 
bažnyčios.

 13.40 Šventadienio 
mintys.

 14.05 Klausimėlis.
 14.20 „Hakio Bakio 

miškas“.
 15.35 Gustavo enciklope-

dija. 
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2019.
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 Stambiu planu.
 19.30 Archyvų forumas. 
 20.20 „Kuršių nerija“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Vilniaus festivalis 

2021. Pabaiga yra 
pradžia. 

 22.15 „Vilius Karalius“.
 1.10 „Seserų Fontanų 

siuvykla“.
 3.00 „Kuršių nerija“.
 3.10 7 Kauno dienos.
 3.35 „Architekto Otto 

Wagnerio estetika 
ir funkcionalumas“.

 4.05 Kelias. 
 4.35 Duokim garo!

TV1
 6.00 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.30 100 metų propa-

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „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. 
Žmogžudystės 
Kolmare“.

 23.00 „Švilpiko diena“.
 1.10 „Prisikėlimas“.
 3.10 „Vera. Šešėliai 

danguje“.

TV6
 6.10 Jukono vyrai.
 6.55 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 7.55 „Atšiaurioji 

Aliaska“.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale 
kablys.

 10.00 Sandėlių karai.
 10.30 „Neregėtas baltųjų 

lokių gyvenimas“.
 11.40 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 12.45 „Neregėtas baltųjų 
lokių gyvenimas“.

 13.55 Išlikimas.
 15.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

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

kategorija. Pasaulio 
pabaiga“.

 23.55 „Pašėlę vyrukai 2“.

Delfi
 6.00 13 731 km aplink 

Skandinaviją.
 7.00 Sveika lėkštė su 

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

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

Mišių transliacija.
 13.15 Išlikę.
 13.45 Sveikatos receptas.
 14.30 Sveiki! Su gydytoju 

V. Morozovu.
 15.00 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 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.



13Nr. 33 / 2021 08 19 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

eteris
antraDienis, rugpjūčio 24 d. Saulė teka 6.08, leidžiasi 20.34, dienos ilgumas 14.26. 
Pilnatis. Vardadieniai: Baltramiejus, Michalina, Viešvilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus, Mykolė.

LRT TV
2021. 08.24
 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.
 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“.
 24.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.45 Šventadienio 

mintys.
 1.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai. 
 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 „Tamsiausia 

valanda“.
 0.15 „Strėlė“.
 1.15 „Po vedybų“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 „Du gyvenimai“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

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

pingvinai“.
 7.30 „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 „Tobulos kopijos“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Tobulos kopijos“.
 0.10 „Bulis“.
 1.10 „Havajai 5.0“.
 2.10 „Perėja“.
 3.10 „Vieniši tėvai“.
 3.40 „Bulis“.
 4.45 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 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Sukrečiantis 

skrydis“.
 23.05 „Tavo eilė“.
 1.10 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 2.10 „Snaiperis“.

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 „Pėdsakas“.
 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. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Nauja diena. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 1.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.40 „Netikėtas teisin-

gumas“.

 4.25 „TV Europa 
pristato. Vyrų še-
šėlyje. Magdalena 
Draugelytė-Galdi-
kienė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Visagino Country 

2015. 
 6.45 Klausimėlis. 
 7.00 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 7.25 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 7.35 „44 katės“.
 7.50 Įdomiosios atos-

togos. 
 8.40 „Lietuvos moksli-

ninkai. Kalbininkė 
Danguolė Miku-
lienė“.

 9.10 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.40 DW naujienos rusų 
kalba.

 11.55 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.25 Kelias. 
 12.55 Legendos. 
 13.50 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Atidarymo ceremo-
nija. 

 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Čikagos policija“.
 18.55 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 19.30 „Tokijas – miestas 

feniksas. Šiuolai-
kinės Japonijos 
iškilimas“.

 20.20 Dizaino doku-
mentika. Judanti 
grafika. 

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

kalba.
 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.45 Muzikinis intarpas.
 2.00 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Golbolas. Brazilija – 
Lietuva. 

 3.00 Kultūringai su 
Nomeda. 

 3.55 Klausimėlis. 
 4.10 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 4.35 Stop juosta. 

Šiauliai. 
 5.05 Stambiu planu. 

TV1
 6.00 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.00 „Žingsnis iki 
dangaus“.

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

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.

 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Marija Vern“.
 21.00 „Stokholmo 

rekviem. Popierinis 
žmogus“.

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

TV6
 6.30 „CSI. Niujorkas“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 9.25 „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 „Apgaulinga 

ramybė“.
 23.10 „Gelbėtojai“.
 0.00 „Naša Raša“.
 1.20 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.25 „Fizrukas“.
 3.25 „Atšiaurioji 

Aliaska“.

Delfi
 6.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 6.30 GARSIAI!
 7.00 Alfas vienas 

namuose.
 8.00 Ugnikalnių takais.
 8.30 Išpakuota.
 9.00 Delfi rytas. 
 10.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 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 Ugnikalnių takais.
 21.30 nežVAIRUOK.
 22.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.30 Retro automobilių 
dirbtuvės.

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

 23.30 Kasdienybės 
herojai.

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

trečiaDienis, rugpjūčio 25 d. Saulė teka 6.10, leidžiasi 20.31, dienos ilgumas 
14.21. Pilnatis. Vardadieniai: Juozapas, Liudvikas, Patricija, Mangailas, Mangailė, Liucilė, Liudas.

LRT TV
2021. 08.2
 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 „Kelias, nuvilnijęs į 

laisvę“. 
 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. 
Ablinga. 

 20.00 Istorijos perimetrai. 
Palangos prijun-
gimas. 

 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios. 
 22.00 „Nuostabioji 

draugė“.
 0.05 „Įstatymas ir tvarka“.
 0.50 „Kelionių atvirukai. 

Martos vynuogynas, 
Baltoji sala. Juodao-
džių išsigelbėjimas“.

 1.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Istorijos perimetrai. 

Ablinga. 
 2.35 Istorijos perimetrai. 

Palangos prijun-
gimas. 

 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 „Troškimų kam-

barys“.
 0.35 „Strėlė“.
 1.35 „Tamsiausia 

valanda“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 „Du gyvenimai“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

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

pingvinai“.
 7.30 „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 „Auklė pagal iškvie-

timą“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „Auklė pagal iškvie-

timą“.
 23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 23.18 „Auklė pagal iškvie-

timą“.
 0.00 „Bulis“.
 1.00 „Havajai 5.0“.
 2.00 „Perėja“.
 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 „Naujokai“.
 18.30 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 19.30 „Snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Svetimas“.
 22.55 „Sukrečiantis 

skrydis“.
 1.00 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 2.00 „Snaiperis“.

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 Kovalčiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 2021.
 12.30 4 kampai. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Pėdsakas“.
 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 Kovalčiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Nauja diena. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 1.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Daktarė Kovalčiuk“.

 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 – šau-

niosios detektyvės 
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 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Golbolas. Brazilija–
Lietuva. 

 14.00 Mūsų miesteliai. 
Daugailiai. 

 14.55 „Kino magijos 
saugotojai“.

 15.50 „Drakoniukas 
Kokosas“.

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

niosios detektyvės 
dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 Tokijo paralimpinės 
žaidynės 2020. 

 18.10 „Čikagos policija“.
 18.55 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 19.00 „Lietuvos 

mokslininkai. 
Kalbininkė Danguolė 
Mikulienė“.

 19.30 „Charlesas. Pen-
kiasdešimt metų su 
princo karūna“.

 20.20 Dizaino doku-
mentika. Leidinio 
dizainas. 

 20.30 Panorama.
 21.30 Premjera. „Viena 

nuostabi Žemės 
diena“.

 23.00 Veranda. 
 23.30 Euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Džiazo muzikos 

vakaras. Džiazo 
dienos Tauragėje. 

 1.30 „Du balsai – viena 
širdis“. 

 3.30 Stambiu planu. 
 4.25 Šoka Lietuva.
 4.35 Kelias į namus. 
 5.05 Klauskite daktaro. 

TV1
 6.20 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės melo-
dramos“.

 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 melo-
dramos“.

 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Marija Vern“.
 21.00 „Stokholmo rekviem. 

Kino klubas“.
 22.55 „Svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Stokholmo rekviem. 

Popierinis žmogus“.

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 „Juodas vanduo“.
 23.10 „Gelbėtojai“.
 0.00 „Naša Raša“.
 1.25 „Univeras. Naujas 

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

Delfi
 6.00 Yugo broliai: 

blogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 6.30 Sveika lėkštė su 
V. Kurpiene.

 7.00 Alfas live.
 8.00 Ugnikalnių takais.
 8.30 Spausk gazą.
 9.00 Delfi rytas. 
 10.00 Yugo broliai: 

blogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 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 Ugnikalnių takais.
 21.30 Orijaus kelionės.
 22.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valuja-
vičiumi.

 23.00 Yugo broliai: 
blogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 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 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 550 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

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

Rekreacinės paskirties  •žemės sklypą šalia ežero (iki 
vandens apie 50 m, patogus 
privažiavimas, 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.

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

Parduodu apie 200 kg kiau- •lę. Po 2,50 Eur.  
Tel. 8 686 71256.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

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

UAB "Martas" adresu:  •Gėlyno g. 17, Lazdijai,  galite 
įsigyti baltarusiškų durpių bri-
kečių, akmens anglies, skalde-
lės kapams. Tel.: (8 318) 51721, 
8 652 51721. 

Pašarines bulves.   •Tel. 8 623 04363.  

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

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gyvenamąjį namą (buv.  •valgyklą) Vainiūnų k., Seirijų 
sen., Lazdijų r. sav., (namų val-
da 0,338 ha, priklauso ir miško, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
trifazis elektros įvadas, sodyba 
prie naujai asfaltuoto kelio).  
Tel. 8 686 70 841.

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

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.

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

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

Namą Vytauto g. 41, 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 23—29 d.)

avinas (03.21–04.20)
Būsite pozityviai nusiteikę ir pasiren-
gę būsimiems iššūkiams. Šiuo laiko-
tarpiu bus palanku pasirašyti svarbias 
sutartis ar imtis naujų projektų įgy-
vendinimo: tikėtina, kad šiuo metu 
pradėti darbai turės tikrai nemažą 
pasisekimą, taigi, netrukus galėsite 
džiaugtis papilnėjusia pinigine. Pa-
sistenkite palaikyti gerus santykius 
su artimaisiais: venkite konfliktinių 
situacijų ir visuomet ieškokite kom-
promiso.

jautis (04.21–05.21)
Norėsite kuo daugiau laiko skirti ben-
dravimui. Nors kurį laiką buvimas tarp 
kitų žmonių jus vargino, tačiau dabar 
situacija apsivers aukštyn kojom. Ieš-
kosite galimybių dažniau ištrūkti iš 
namų ir susitikti su seniai nematytais 
bičiuliais, galbūt kils minčių aplankyti 
gimines ir t. t. Per daug savęs neribo-
kite: bendravimas su kitais žmonėmis 
leis pasisemti energijos ir nuveikti kur 
kas daugiau nei įprastai.

Dvyniai (05.22–06.21)
Jūsų mintis užvaldys finansiniai klau-
simai. Šiuo laikotarpiu bus palanku 
grąžinti skolas ir atgauti anksčiau 
paskolintus pinigus. Pasistenkite 
per daug neišlaidauti ir savo finan-
sinius išteklius skirkite tik būtiniems 
pirkiniams. Naudinga atlikti išlaidų 
analizę ir išsiaiškinti, kam išleidžiate 
daugiausia pinigų: tikėtina, kad kai 
kurie pirkiniai yra visiškai nebūtini. 
Jei jaučiate, kad su pinigų trūkumu 
tenka susidurti vis dažniau, vertėtų 
pagalvoti apie naujo ar papildomo 
uždarbio paieškas.

Vėžys (06.22–07.22)
Nestokosite energijos ir nuolat ieš-
kosite būdų, kur ją nukreipti. Šiuo 
laikotarpiu turėsite galimybę išban-
dyti įvairias naujas veiklas, galėsite 
paprasčiau išspręsti įsisenėjusias 
problemas bei pagerinti santykius 
su aplinkiniais. Jei kurį laiką vis pa-
svarstydavote imtis kažkokios veiklos, 
daugiau to neatidėliokite, veiksmų 
imkitės jau dabar. Tikėtina, kad vėliau 
taip ir nepavyks tam atrasti laiko.

liūtas (07.23–08.23)
Šiuo laikotarpiu didžiausio pasise-
kimo gali tikėtis kūrybine veikla už-
siimantys žmonės. Jei anksčiau vis 
tekdavo ieškoti kūrybinio įkvėpimo, 
dabar atrodys, kad viskas pavyksta 
tarsi savaime, todėl atlikti darbai 
bus būtent tokie, kokiais galėtumė-
te didžiuotis. Žvaigždės žada, kad 
šiuo laikotarpiu taip pat bus palanku 
pasidairyti pelningesnių darbo pasiū-
lymų: darbo pokalbyje jums pavyks 
atskleisti savo gerąsias puses, taigi, 
galėsite tikėtis tikrai nemažo pasi-
sekimo.

mergelė (08.24–09.23)
Mėgausitės ramybės periodu. Pro-
fesinėje srityje nenusimato didelių 
iššūkių ar nemažos apimties darbų, 
todėl galėsite šiek tiek atsipūsti ir 
pasimėgauti mėgstamais užsiėmi-
mais. Jei vis pasvarstydavote apie 
atostogas, dabar tą nesunkiai galėsite 
įgyvendinti, o šiek tiek pailsėję ir vėl 
grįšite prie įprastos rutinos. Jau labai 
greitai galite tikėtis nemažų pokyčių, 
todėl kol kas bus svarbiausia įgauti 
naujų jėgų.

svarstyklės (09.24–10.23)
Šiuo laikotarpiu darbų gali būti gero-
kai daugiau nei tikitės, todėl tai šiek 

tiek sujauks nusistovėjusią darbo-
tvarkę. Nors iš pirmo žvilgsnio gali 
atrodyti, kad jums nepavyks susi-
doroti su visomis užduotimis, tačiau 
susikaupę ir sutelkę visas savo jėgas 
galite pranokti patys save. Taigi, pasi-
raitokite rankoves ir kibkite į darbus: 
nepamirškite, kad įveikus iššūkius 
pergalės skonis būna labai saldus.

skorpionas (10.24–11.22)
Jūsų laukia tikrai smagūs netikėtumai, 
kurie jūsų kasdienybę nuspalvins visai 
kitomis spalvomis. Nors darbų tikrai 
netrūks, tačiau nereikėtų pamiršti, 
kad poilsis yra lygiai toks pat svarbus 
kaip ir juodas darbas. Jei visą savo 
energiją skirsite vien tik profesinei 
veiklai, labai greitai galite perdegti 
ir net apsirgti.

šaulys (11.23–12.21)
Nors gali kilti dvejonių, ar einate tin-
kamu keliu, tačiau likimo siunčiami 
ženklai jums padės rasti atsakymus į 
ramybės neduodančius klausimus. Jei 
atrodys, kad ne viskas einasi būtent 
taip, kaip turėtų, nepriimkite skubotų 
sprendimų: pasikalbėkite su artimais 
žmonėmis, pamedituokite ar užsiim-
kite kita raminančia veikla. Tikėtina, 
kad visi atsakymai ateis tarsi savaime, 
taigi, jums teliks priimti tam tikrą 
sprendimą.

ožiaragis (12.22–01.20)
Šiuo laikotarpiu jūs galite sulaukti 
patrauklių pasiūlymų, kuriems ne-
bus lengva atsispirti. Jausitės taip, 
tarsi būtumėte plėšomi į skirtingas 
puses, tačiau atminkite, kad viskas 
priklauso tik nuo jūsų pačių sprendi-
mų. Nebijokite bent kartais pasakyti 
„ne“ ir daugiau laiko skirkite savo 
mėgstamai veiklai bei asmeniniam 
tobulėjimui. Nors ir neturite galimy-
bės kontroliuoti laiko tėkmės, tačiau 
visada galite pasistengti tinkamai 
susidėlioti prioritetus.

Vandenis (01.21–02.19)
Nors šiuo laikotarpiu nereikėtų ti-
kėtis reikšmingų pokyčių, tačiau 
malonių smulkmenų tikrai netrūks. 
Būsite dėkingi likimui už savo kelyje 
sutiktus žmones ir už visas suteiktas 
galimybes: atrodys, kad galite imtis 
visko, ką tik sugalvojate, ir visi darbai 
einasi gerokai sklandžiau nei bet kada 
anksčiau. Mėgaukitės šiuo laikotarpiu 
ir per daug negalvokite apie ateitį: 
viskas bus taip, kaip ir turi būti.

žuvys (02.20–03.20)
Įvairių darbų tikrai nestigs, tačiau 
būsite pakankamai energingi ir po-
zityvūs. Jei tinkamai susiplanuosite 
savo dienotvarkę, tikrai rasite laiko 
nuveikti ką nors smagaus: paben-
drauti su seniai nematytais bičiuliais, 
išvykti į kitą miestą, aplankyti įvairius 
gamtos objektus ir t. t. Neleiskite sau 
tinginiauti ir galite maloniai nustebti, 
kad laiko turite gerokai daugiau nei 
esate pratę manyti.

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 skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404. 

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

Medinių, tinkuotų fasadų,  •šiferinių, skardinių stogų plovi-
mas, atnaujinimas, dažymas.  
Tel. 8 631 91211. 

Pjaunu, kapoju malkas,  •pjaunu žolę.  
Tel. 8 665 90994. 

NUOMA
SIŪLO

Nebrangiai išnuomoja- •mos salės-klubo patalpos 
Lazdijų miesto centre („Holi-
vudas“). Tel. 8 698 78040. 

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

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

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, sutvarkome 
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.  

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

GYVULIAI

Brangiai – pienu girdo- •mus buliukus ir telyčaites 
(2–8 sav., nuo 50 iki 90 kg). 
Moka 6 ir 21 proc. Sveria 
elektroninėmis svarstyklė-
mis.  
Tel. 8 646 81037. 

PARDUODA
KITI

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

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

Parduodu visiškai naują  •išmanųjį  telefoną ,,UMIDIGI 
A9PRO“. Tel. 8 610 13577.  

Rudą kilimą 3X2 m už 25  •eurus, pakabinamus šviestuvus 
butui ar sodui po 5 eurus, seno 
modelio NOKIA įkroviklį  ir ausi-
nukus po 2 eurus, TV PANASO-
NIC distancinio valdymo pultelį 
ir SCART laidą po 2 eurus. Drus-
kininkai. Tel. 8 686 43600.

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

Parduodu naują plastikinę  •valtį, 390 x 150 cm, su irklais, 
kaina 900 Eur. Tel. 8 686 71256.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę. Tel. 8 688 80688.  •
Žemės ūkio paskirties  •žemę. Tel.:  8 614 56206.

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Superkame automobilius,  •mikroautobusus motociklus, el. 
motorolerius, kemperius, sodo 
traktorius. Tel. 8 641 50151.

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

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

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 260–
280 Eur/t, skarda – 220–240 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys.  
Ežero g. 39, Lazdijai.  
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
 Darbo laikas 
 I–V – 8.00–16.00 val.,  
VI – 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902. 

Sendaikčius: monetas,  •banknotus, ženkliukus, meda-
lius, fotoaparatus, statulėles, 
paveikslus, peilius, laikrodžius, 
radijas, gramofonus, muzikos 
instrumentus, karinius daik-
tus, gyras, hantelius, gintarą, 
sidabrą, auksą, varpus, sme-
toniškas nuotraukas, siuvimo 
mašinas, čirvines keptuves, 
ragus ir visa kita. Atvykstu 
pasiimti.  
Tel. 8 671 04381.  

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

Dėl ilgamečio šokių kolektyvo „Lazdija“ šokėjo Gintauto 
KArdoKo mirties nuoširdžiai užjaučiame jo šeimą ir 
artimuosius. Netekties skausmą tesumažina šviesus 
Gintauto atminimas.

Šokių kolektyvas „Lazdija“

Dėl Juozo PrALeiKoS mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną, 
dukrą, sūnų, anūkus ir visus artimuosius.

Kaimynai Muliuoliai, Merkininkai, Klejai

Dėl mylimo vyro ir tėvelio Gintauto KArdoKo mirties nuo-
širdžiai užjaučiame žmoną Virginiją ir sūnus Nerijų, Aurelijų, 
Karolį.

Lina ir Artūras Margeliai

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

IEŠKO

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

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

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

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

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

PAŽINTYS
Ieškau gyvenimo draugės.   •Tel. 8 668 20322.

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.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 5905/0005:0075, 
esančio Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. Vieštartų k., savininkės A. Č. 
turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-09-01 15.00 
val. vykdys žemės sklypo kadastro Nr. 5905/0007:0010, esančio 
Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. Aukštakalnių k., ribų ženklinimo darbus. 
Prašome dalyvauti matavime. Prireikus išsamesnės informacijos, 
kreiptis į matininką Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, 
el. paštu geo.lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.
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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


