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Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Kapų tvarkymas, 
senų kapaviečių restauravimas, trinkelių 
klojimas, dekoravimas skaldele, akmens 

plokštės dengimas. 
Tel. 8 670 29901.

Pergalė Veisiejuose — puiki repeticija prieš Europos čempionatą

V
eisiejuose jau 
ne pirmus me-
tus vykstan-
čios Lietuvos 
triatlono taurės 
etapo varžy-

bos sutraukia į šį mūsų rajono 
miestelį geriausias šios sporto 
šakos pajėgas, o iškiliausiems šio 
sporto atstovams Veisiejų etapas 
tampa puikia starto aikštele tarp-
tautinėms varžyboms. Kadangi 
Veisiejai žino, kaip tinkamai pa-
sirengti triatlono varžyboms, tai 

I. Paplauskė: „Veisiejai galėtų tapti triatlono miestu. Reikia trenerio, kuris surinktų gabių vaikų ir juos treniruotų. Mes tikrai padėtume, organizuotume 
treneriams mokymus.“ Nuotraukoje Inga Paplauskė ir Ieva Urbon po finišo. (Roko Lukoševičiaus nuotr.)

Seinų g. 12, Lazdijai. Seinų g. 12, Lazdijai. 
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Poilsio Dzūkijos gamtoje grimasos: vietoj 
ramybės ir harmonijos — galinga decibelų dozė
„Išsinuomoju privatų skly-
pą gražiausioje Dzūkijos 
vietoje, parduodu keletą 
šimtų bilietų už solidžią 
kainą, pasikviečiu muzikos 
grupes, spjaunu į tai, kad 
dėl to dvi paras negalės 
miegoti ir ramiai gyventi 
šalia esančių sodybų žmo-
nės. Savivaldybė užmerkia 
akis, nes privačioje valdoje 
nereikia jos leidimo ren-
giniui. Ir padarau neblogą 
bizniuką vietinių žmonių 
ramybės sąskaita.“ Ko 
gero, taip galėjo svarstyti 
festivalio „Šaknys“ organi-
zatoriai praėjusį savaitgalį 
Lazdijų rajone, Šilaičių 
poilsiavietėje, Raganiškių 
kaime, prie Gailieko ežero 
surengę triukšmingą alter-
natyvios muzikos festivalį 
ir sulaukę aplinkinių žmo-
nių nepasitenkinimo bei 
policijos dėmesio. 

Šis festivalis Lazdijų rajone 
rengiamas ne pirmus metus, bet 
visada po šio renginio sulaukiama 
aplinkinių gyventojų skundų ir 
priekaištų festivalio organizato-
riams bei pastabų rajono valdžiai 
dėl abejingumo ir nesugebėjimo 
sudrausminti festivalio organi-
zatorius. Policija pradėjo admi-
nistracinės teisenos procesą. Ar 
tikrai nuostabia gamta ir kaimo 
turizmo sodybų gausa garsėjantis 
Lazdijų rajonas yra pati geriau-
sia vieta triukšmingiems jaunimo 
festivaliams? 

Gynė savo teisę į poilsį
Į „Dzūkų žinių“ redakciją krei-
pėsi su šeima šalia Raganiškių 
gyvenanti Ingrida, kuri skundėsi, 
jog visą savaitgalį dėl festivalio 
generuojamo triukšmo apylinkių 
gyventojai neturėjo ramybės. 

„Gyvename ant kalniuko, iki 
renginio vietos – apie kilometras, 

ausma miškinienė,  
lazDijų rajono savivalDybės merė: 

„Savivaldybė apie šį renginį žinojo tik tiek, kiek buvo informuota 
organizatorių, kad toks renginys vyks, nes jie buvo atvykę į savi-
valdybę ir susitiko su mūsų atstovais. Tai buvo privatus renginys 
privačioje teritorijoje, jokie keliai nebuvo tveriami, eismas neri-
bojamas, niekas nesikreipė į savivaldybę dėl leidimo išdavimo. 
Girdžiu tam tikrus atsiliepimus apie renginį, man liūdna, kad 
žmonės pramogaudami nesugeba užtikrinti ramybės tiems, kurie 
ten gyvena. Tenka dėl to apgailestauti. Žvelgiant į ateitį, turiu 
vilties, kad organizuodami šventes, festivalius privačiose terito-
rijose, organizatoriai sugebės padoriai elgtis. Kadangi tai vyko 
privačioje teritorijoje, savivaldybė jokios įtakos tam negalėjo 
daryti. Mes primygtinai organizatorių prašėme kalbėtis su gyven-
tojais, užtikrinti ramybę, jie pažadėjo, kad tai padarys. Panašu, jog 
šis pažadas nebuvo įvykdytas. Daug žmonių liko nepatenkintų, 
nežinau, ar organizatoriai sugebės jų atsiprašyti, ar bus pasiekta 
taika, nuoširdžiai to linkiu. Mes visada palaikysime savo žmones, 
o ne trankias komercines pramogas.“

bet triukšmas buvo baisus. Mes 
ten gyvename, dirbame, todėl 
savaitgaliais norime poilsio. Kai 
naktį kilo triukšmas, mes nuva-
žiavome į vietą ir paklausėme, kas 
čia vyksta. Tada ir sužinojome, 
kad vyksta festivalis „Šaknys“. 
Norėjome susisiekti su organi-
zatoriais, paprašyti linksmintis 
tyliau, bet su mumis kalbėjo tik 
apsaugininkai, sakė, kad organi-
zatoriai miega. Palikome apsaugi-
ninkams savo telefonų numerius, 
prašėme, kad organizatoriai su 
mumis susisiektų, tačiau jų skam-
bučių nesulaukėme. Visas miškas 
buvo užgrūstas automobiliais, 
jie stovėjo ant takelių, ant miško 
paklotės. Tai buvo ne festivalis, 
bet tikra orgija“, – pasakojo In-
grida. 

Moteris teigė norėjusi kreiptis 
į Visuomenės sveikatos centrą, 
kad būtų patikrinta, ar laikomasi 
karantino tvarkos, ar neviršijamas 
leistinas triukšmo lygis, tačiau 
abejojo, kad savaitgaliais ši tar-
nyba dirba.  

„Skambinau merei, pasakiau, 
kad mums netinka tokia kultūra, 
kuri keliasi į gražiausias Dzūkijos 
vietas. Suprantu, kad jaunimui 
reikia pasilinksminti, bet tam turi 
būti tinkama vieta ir laikas, o mes 
kovojame už savo teises, toks gar-
sas kenkia žmogaus sveikatai. 
Manau, kad žmonės turėtų nety-
lėti, nes tokių triukšmingų ren-
ginių organizatoriai ieško tokių 
vietų, kur gyventojai nuolankiai 
tyli ir nekelia pretenzijų. Savait-
galį pasijutom kaip reindžeriai, 
kovojantys už gamtą ir žmonių 
ramybę“, – svarstė Ingrida. 

nuo triukšmo išsilakstė 
stovyklautojai
Netoli Dusios ežero gyvenantis 
ponas Juozas (pavardė redakci-
jai žinoma, – aut. past.) nelabai 
gerais žodžiais atsiliepia apie šį 
festivalį, kuris dvejus metus buvo 

rengiamas netoli jo gyvenamosios 
sodybos.  

„Kiek žinau, užpernai jie sava-
vališkai organizavo tą festivalį, 
buvo daug žmonių, labai triukš-
mavo, muzika buvo girdėti beveik 
už dešimties kilometrų. Bandžiau 
pasikalbėti su festivalio organiza-
toriais, bet apsaugininkai manęs 
neįleido. Skambinau policijai, 
pareigūnai atvažiavo, paramino, 
gavo pažadą, kad iki 21 valandos 
nurims, bet kur tau. Manau, jog 
organizatoriams trūksta elementa-
rios kultūros“, – svarstė Juozas. 

Jis įsitikinęs, kad teritorijos, kur 
vyksta festivalis, nuomos sutartis 
nėra svarbiausia, o svarbiausia, 
anot jo, yra renginio keliamas 
triukšmas. 

„Pernai man teko dalyvauti 
susirinkime savivaldybėje, kur 
buvo savivaldybės, policijos at-
stovų susitikimas su šio festiva-
lio organizatoriais. Merė tąsyk 
pasakė: „Šiais metais leidžiam 
daryti, bet kitąmet bus kitaip“. 
Organizatoriams sakiau, kad tegul 

jie linksminasi klubuose, o ne re-
gioniniame  parke, tada vienas iš 
organizatorių man atsakė: „Klu-
buose labai karšta“. Kiek žinau, iš 
Varėnos juos išprašė, iš Palangos 
išvijo, tai dabar pas mus nusėdo“, 
– kalbėjo Juozas.

Jis pasakojo, jog pernai festi-
valio pradžia buvo normali, bet 
paskui buvo labai daug triukšmo, 
kurio neiškentę į namus išvažinė-
jo tuo metu netoliese stovyklavę 
vaikai. 

„Mes rašėm raštus, bet supra-
tom, kad nėra kam rajone užsi-
imti šiuo klausimu. Savivaldybė 
nesuvaldo situacijos. Ramybės 
laikas galioja visiems, o leidime 
būna nurodomas renginio laikas. 
Šiemet leidimo nebuvo, tai ir sa-
vivaldybė nusiėmė visą atsako-
mybę“, – sakė Juozas.

orGanizatorius skunDų 
nesureikšmino
Festivalio „Šaknys“ organizato-
rius Domas Sabaliauskas nebuvo 
linkęs sureikšminti skundų dėl 
festivalio keliamo triukšmo. Jis 
teigė, jog apie festivalį buvo in-
formavęs ir savivaldybę, ir poli-
ciją, taip pat vežiojo pakvietimus 
į festivalį apylinkių gyventojams, 
taip neva įspėdamas apie būsimą 
renginį. 

„Festivalio dalyviai buvo pa-
tenkinti šiuo festivaliu. Žinoma, 
kai vyksta tokie renginiai, būna 
stiprus garsas, kuris girdimas 
toliau nuo festivalio vietos. Kai 
festivalis vykdavo prie Dusios, 
garsas būdavo dar stipresnis, šie-
met stengėmės sumažinti decibe-
lų kiekį. Tenka apgailestauti, kad 
kai kuriems žmonėms tai sukėlė 
nepatogumų. Dabar jau nieko 
nepakeisi. Festivalis vyksta vie-
ną kartą per metus, tai triukšmo 
būna“, – sakė D. Sabaliauskas. 

Vyriškis pripažino, kad dėl ke-
liamo triukšmo sulaukė policijos 
vizito, tačiau, anot jo, bendravo 
su pareigūnais ir nieko bloga iš jų 
neišgirdo. Organizatoriaus nuo-
mone, higienos normų leidžiamas 
triukšmo lygis nebuvo viršytas. 
Bet pripažino, jog niekas to lygio 
specialia įranga festivalio metu 
nematavo.

D. Sabaliausko teigimu, ren-
ginyje dalyvavo tik tie žmonės, 
kurie turėjo Galimybių pasus ir 
sulaukę 18 metų.   

Alytaus vyriausiojo policijos 
komisariato atstovė Kristina Janu-
levičienė teigė, jog dėl šio įvykio 
pradėta administracinė teisena dėl 
viešosios rimties trikdymo. Vyks-
ta aplinkybių tikslinimas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Netoli Dusios ežero gyvenantis ponas Juozas (pavardė redakcijai žinoma, — aut. past.) nelabai gerais žodžiais atsiliepia 
apie šį festivalį, kuris dvejus metus buvo rengiamas netoli jo gyvenamosios sodybos. (Nuotr. iš „Šaknys“ FB paskyros)

Tenka apgailestauti, kad kai kuriems žmonėms tai sukėlė nepatogumų. Dabar jau nieko nepakeisi. Festivalis vyksta 
vieną kartą per metus, tai triukšmo būna“, — sakė D. Sabaliauskas.  (Nuotr. iš „Šaknys“ FB paskyros)
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Apie įžeminimą

Jeigu jūsų metalinė tvora ar kitos paskirties aptvaras yra po 
elektros oro linija, greičiausiai gavote laišką iš „ESO“, kad būtina 
juos įžeminti? Tvora gali turėti metalinius strypus, bet jeigu jie 
įbetonuoti ir neturi tiesioginio sąlyčio su žeme, o varža didesnė 
nei 30 omų, toks įžeminimas nepakankamas.  

Specializuotoje elektros prekių parduotuvėje „Elverta“ galite 
įsigyti įžeminimui skirtų komponentų: vokiškų įžeminimo strypų, 
juostų, įvairių sujungimo elementų. Visi jie yra cinkuoti, t. y. apsau-
goti nuo korozijos, ilgaamžiai. 

Kiek reikės įžeminimo strypų? Priklauso nuo grunto tipo. Jeigu 
molis, gali užtekti 4–6 strypų, jeigu smėlis, žvyras, bus sunku išgauti 
reikiamą varžą, o tai padidins medžiagų kiekį. Strypų sujungimui su 
juosta naudojami specialūs kryžminiai sujungimai, o ne virinimas! 
Galima į žemę sukaltus strypus uždengti rezerviniu šulinėliu. Jis 
patogus tuo, kad nereikia atkasti strypų norint atlikti periodinius 
įžeminimo varžos matavimus. 

Turite daugiau klausimų dėl įžeminimo? Užeikite pasitarti – San-
taikos g. 10, Alytuje. 

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

Po „Dzūkų žinių“ 
straipsnio — teigiami pokyčiai
Po liepos 29 dieną „Dzūkų žiniose“ išspausdinto straipsnio „Kas pasirūpins Būdviečio 
kunigų – kovotojų už laisvę –atminimo išsaugojimu?“, kuriame buvo keliamas iškilių 
Būdviečio asmenybių atminimo įamžinimo klausimas, sulaukėme skaitytojų atsiliepi-
mų. Štai vienas iš jų: 

„Gerbiamoji redakcija, 
dėkoju už gerai parengtą straipsnį apie Būdviečio kunigus. Ir viliuosi, kad tai duos atitinkamų vaisių. 

O naujiena ta, kad iš Būdviečio kaimo kraštotyrininkų gavau žinią, jog kuklią atminimo lentelę, skirtą 
„Aušrai“ ir kun. Lionginui Kunevičiui, kraštotyrininkai savo iniciatyva jau pakabino ant cementinės 
kolonėlės, esančios šalia paminklo nukentėjusiems per Lietuvos okupacijas. Nes idėja kabinti Vyčio 
kryžiaus kavalieriaus atminimo lentelę ant tvoros kraštotyrininkams pasirodė nevisai etiška. O prie 
bažnyčios ar klebonijos, žinant klebono požiūrį, nebuvo pritarta kabinti. Tai džiaugtis dar neskuba-
ma. Įdomu ir tai, kad mano bičiulis, gyvenantis Lazdijuose, perskaitęs šį straipsnį, man papasakojo, 
kad prieš kelerius metus savivaldybėje šis klausimas jau buvo svarstomas. Tada merė ir net posėdyje 
dalyvavę dvasininkai nepritarė ir balsavo prieš. To priežasčių bičiulis nežinąs. Galbūt tuomet Vyčio 
kryžiaus kavalierius Lazdijų rajono valdžiai netiko? 

Pagarbiai, Antanas Staškevičius, Kaunas“.•

Prenumeruoti galite 
visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu 8 700 55 400, 

internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.

Visos savaitės 
NAUJIENŲ BANKAS
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Gydytojas K. Juška: „Migrantus gydome karo lauko sąlygomis“  
Jau dvi savaites šeimos 
gydytojas Kęstutis Juška, 
baigęs pacientų priėmimą 
Druskininkuose ir Lazdi-
juose, susideda gydytojo 
krepšelį ir važiuoja pas 
kitus pacientus. Kaip jis 
pats juokauja: iš ryto dir-
bam Dzūkijoje, o po pietų 
skrendam į Iraką. Vyriau-
sybei priėmus sprendimą 
teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas nelegaliems 
migrantams, jis buvo vie-
nas iš tų medikų, kurie be 
didesnių diskusijų sutiko 
važinėti į Dzūkijoje esan-
čias migrantų apgyvendi-
nimo vietas ir tikrinti jų 
sveikatą. Jis įsitikinęs, kad 
kitataučiai yra tokie patys 
žmonės, kaip ir mes, todėl 
jiems taip pat reikia padė-
ti, jei sunegaluoja ar kyla 
kitų sveikatos problemų.

Apie tai, kaip pašnekovui pa-
vyksta susikalbėti su nelegaliais 
migrantais, kokios sveikatos pro-
blemos juos kamuoja, ar musul-
monai leidžia lietuviui gydytojui 
apžiūrėti savo moteris, kalbamės 
su šeimos gydytoju Kęstučiu 
Juška. 

– Konsultuoti migrantus, visą 
apžiūrą atlikti karo lauko sąly-
gomis kiekvienam medikui yra 
didelis iššūkis. Ar nebuvo abe-
jonių imtis tokio darbo? 

– Tikrai nebuvo. Nei svars-
tymų, nei abejonių. Priėmiau šį 
pasiūlymą kaip būtinybę – juk tie 
migrantai tokie patys žmonės, tik 
kitataučiai. 

– Kokių tautybių žmonės ten 
įkurdinti? 

– Ten gyvena irakiečiai, čečė-
nai, buvo vienas iš Indijos, taip 
pat atvykėliai iš įvairių Afrikos 
valstybių, daugiausia – tamsia-
odžiai. 

– Kaip pavyksta susikalbėti su 
šiais pacientais? 

– Moku angliškai ir rusiškai. 
Migrantų grupėje dažniausiai būna 

vienas, kuris moka anglų kalbą, 
tai jis atlieka vertėjo funkciją. Su 
čečėnais susikalbame rusiškai. 

– Ar reikia jiems prisistatyti, 
kad esate gydytojas? 

– Ne, jie jau supranta, jie mus 
jau pažįsta. Kai tik su slaugytoja 
atvažiuojame, iškart išsirikiuoja 
tie, kas turi kokių pageidavimų ar 
nusiskundimų. Mes juos po vieną 
konsultuojame. Tas, kuris moka 
angliškai, jiems išverčia, pasako, 
ką aš jiems parekomenduoju. Ira-
kiečiams verčia į arabų kalbą, o  
tamsiaodžiai daugmaž moka an-
glų kalbą. Jie visi labai draugiški, 
todėl nesunku bendrauti. 

– Kokios sveikatos problemos 
kamuoja migrantus? 

– Dažniausiai – viršutinių kvė-
pavimo takų ligos, jie skundžiasi 
kosuliu, sloga, karščiavimu. Pas-
kui eina lėtinės ligos, diabetas, 
alergijos, traumos – karštu vande-
niu nusiplikė, susižeidė žaisdami, 
pasitempė raiščius. Jei įtariame 
kaulų lūžius, iškart nukreipiame į 
rentgeną, o nedideles traumas vie-
toje gydome. Kai kurie migrantai 
turi sisteminių ligų, bet dažnai jie 
net negali daugiau apie jas papa-
sakoti, nes trūksta kalbos žinių. 
Visokius darbus tenka atlikti, net 
siūlus traukti, kai žmonės po mė-
nesį pravaikščioja su siūlais, dar 
atsivežtais iš tėvynės. Ką galime 
padaryti karo lauko sąlygomis, tai 
mes ir padarome. 

Tie, kas serga lėtinėmis ligo-
mis, pasako, kokių jiems reikia 
vaistų, kai kurie turi lapelius, 
ant kurių surašyta, ką vartoja, 
tai mes tų medikamentų jiems 
atvežame. Jei reikia antibiotikų, 
tai duodame, bet į kairę, į dešinę 
nedalinam. Jei vaikai serga, tai 
įspėjame tėvus, kad akylai sektų 
jų būklę ir skubiai praneštų apie 
blogėjančią situaciją.  

– Kai kuriems Lietuvos medi-
kams kyla problemų dėl arabų 
moterų apžiūros. Dažnai tų mo-
terų vyrai neleidžia lietuvių gy-
dytojams vyrams atlikti jų žmonų 
apžiūros. Ar Jums nekilo tokių 

Gydytojui K. Juškai kasdien tenka spręsti kelių dešimčių migrantų sveikatos problemas. (Ramūno Šerpatausko 
nuotr.)

vaisiai. Pas mus ligoniai negauna 
tokio maisto. O ji vis tiek prašo 
vitaminų. Sakau, 100 gramų rie-
šutų per dieną tau yra vitaminų 
bomba. Bet ji vis tiek prašė. Tai 
atvežėm iš namų tų vitaminų. 

– Ar nebuvo sveikatos sutriki-
mų dėl maisto? 

– Vienas buvo sunegalavęs, 
skundėsi pilvo skausmu. Jie ne 
viską valgo, bet tai, ko nevalgo, 
grąžina. Jie nevalgo konservų, 
kurių sudėtyje yra kiaulienos. 
Neįsivaizduoju, kaip jie sužino, 
kad ten yra kiaulienos. Ten viš-
tienos konservai, tačiau juose yra 
kiaulienos odelių. Gal jie jaučia 
kiaulieną, gal kas perskaito jiems 
užrašą ant etikečių? 

Jie gauna trapučių, užpilamos 
sriubos, kitokio maisto, vaisų, 
daržovių. Manau, kad normalus 
davinys. 

– Medicinos priežiūros prasme 
migrantai yra apleisti ar prižiū-
rėti? 

– Kadangi ten daugiausia jau-
ni žmonės, tai nemanau, kad jie 
anksčiau daug kartų lankėsi pas 
gydytojus. Kai apžiūriu jų dantis, 
tai jau matau, kad pradeda lįsti 
problemos. Bet, jei žiūrėsi į kū-
nus, tai jie yra tvirti, sveiki, ypač 
vyrai. Žinoma, į vidų neįlįsi. Daž-
niausia skundžiasi kosuliu, bet 
juk gyvena palapinėse, daug būna 
lauke, neįpratę prie mūsų klimato, 
todėl tas kosulys yra natūraliai 
sukeltas klimato pasikeitimo.

Važiuojame pas migrantus su 
slaugytoja. Per vieną kartą tenka 
konsultuoti keliasdešimt žmonių, 
nes kiekvienam reikia skirti dė-
mesio, bent po keletą minučių. 
Viskas vyksta labai greitai – si-
tuacijos vertinimas, vaistų pasky-
rimas, paskui vėl atvažiuoju ir 

domiuosi, kaip jie jaučiasi pradėję 
vartoti tabletes. 

– Ar nepastebėjote piktnau-
džiavimo medikų dėmesiu ap-
raiškų? 

– Jei duodi Ibuprofeno, tai vi-
sada paims, reikia ar nereikia. Aš 
manau, kad tabletės jiems bus 
kaip valiuta, panaudos, išmainys į 
ką nors, o gal ir parduos kitiems. 
Jie kreipiasi dėl kosulio gal tam, 
kad sulauktų dėmesio, pasidarytų 
tam tikrą atrakciją. O gal žmonės 
anksčiau apskritai nebuvo sirgę, 
tai jiems kosulys dabar atrodo 
didelė problema. Jie bijo uodų, 
galvoja, kad maliariniai, o kiti 
apskritai nebuvo susidūrę su uo-
dais, tai labai nerimauja, kai po 
įkandimo vieta patinsta, nes tai 
šiems žmonėms yra nemaloni 
naujovė. 

– Kaip kontroliuojate, identi-
fikuojate ligonius? 

– Yra sąrašai, jie patys juose 
susiranda savo numerius ir mums 
pasako: „Laba diena, daktare, 
mano numeris toks ir toks“. 

– Ar nebijote užsikrėsti koro-
navirusu ar kokia nors kita liga, 
kurios pas mus nėra? 

– Mes visada apsirengę ap-
sauginius kostiumus, dėvime 
respiratorius. Kai pacientus kon-
sultuojame, jie jau būna sugrįžę 
po karantino. Tyrimų neimam, 
kartais nežinai, kas kam yra, 
stengiesi vertinti ligonius pagal 
įvairias metodikas, bet ne visada 
mes žinome, kuo jie serga. 

– Ar įdomi ši patirtis?
– Įdomu būtų, jei nereiktų dirbti 

pagrindinio darbo. Bet pagrindi-
nis darbas pats nepasidaro.•
Parengta pagal „mano Druskininkai“

problemų? 
– Iki šiol tokių problemų ne-

kilo, žinoma, aš jų nenurenginė-
ju labai. Bet, jei paprašau, kad 
parodytų po drabužiais esančią 
žaizdą, tai parodo, nesipriešina. 
Arabės prašo kremų, tai atvežame 
iš savo resursų.  

– Koks susidaro įspūdis, kokio 
socialinio sluoksnio yra migran-
tai? 

– Manau, kad daugelis yra že-
mesnio socialinio sluoksnio, nes 
juk ieško geresnio gyvenimo, 
tačiau pasitaiko ir vadybininkų, 
puikiai mokančių angliškai, išsi-
lavinusių žmonių. 

– Ar bandėte kalbėti su mi-
grantais ne apie sveikatą, bet 
kitomis temomis? 

– Pasikalbam. Vienas sakė, kad 
norėtų pasilikti Lietuvoje, tačiau 
dauguma svajoja apie Vokietiją. 
Buvo iš Vokietijos atvažiavę mi-
grantų draugai, tai jie pasirėkavo 
per tvorą. Atėjo viena mergaitė 
ir sako: „Aš esu nėščia, duokit 
man vitaminų“. Sakė, kad netinka 
maistas. Pažiūrėjau aš jų maisto 
davinį, tai ten riešutai, razinos, 

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

DiDelis Biuro 
popieriaus 
pasirinkimas!
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kalba, kaD...
g Sėdėjo Buratinas medžio 

viršūnėj. Pamatė jis žvaigždę. 
„Tai mano žvaigždė“, – Burati-
nas pasakė ir nusišypsojo jai. 
Buratinas – ilganosis medinis 
berniukas, kurį iš pliauskos iš-
drožė tėtė Karlas. Karlas Burati-
ną aprėdė ir suteikė jam vardą. 
Buratino palydovai yra žydra-
plaukė lėlė Malvina, nuo kurios 
Buratinas pabėgo į Kvailių šalį, 
ir melancholiškas Pjero. Jie visi 
trys grožisi žvaigždėmis, nes 
rugpjūtis – žvaigždžių lietaus 
mėnuo. 
g Gal savivaldybė visus 

pinigus ištaškė pabėgėliams, 
nes per Oninių šventę kaimo 
bendruomenės gavo dovanų 
po varganą pirštinę puodo 
dangčiui atkelti? O ką įdėti į 
puodą? Štai tau ir Oninės – 
špyga taukuota.
g Per Baltijos kelio 32-ą-

sias metines Lazdijų rajono 
savivaldybės FB paskyroje iš-
lindo pranešimas, kviečiantis 

Dzūkai

NeįtikėtiNa plaNeta

BarseloNa.

susikibti rankomis ir prisiminti 
šios garbingos dienos minėji-
mo tradicijas. Buvo keista, kad 
fotografijos, sukeltos prie pra-
nešimo, buvo pernykštės, gal 
šiemet jau kitokios nuotaikos 
mūsų rajone? Neišliko vieny-
bės, pagarbos?
g Bendravimas – tai tarpu-

savio sąveikos forma. Tai dau-
giaplanis ir sudėtingas proce-
sas. Tai – sugebėjimas aiškiai ir 
suprantamai, trumpai reikšti 
mintis. Tai sugebėjimas išklau-
syti kitą, suprasti pašnekovą, 
teikti jam grįžtamąjį ryšį. Tai 
labai deficitinė mūsų rajone 
sąvoka. •

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.

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.

Lazdijų kavinių ir užeigų lankytojai 
nelinkę  rodyti  Galimybių  paso

Kadangi koronavirusas iš 
Lietuvos vis dar nesitrau-
kia, Vyriausybė rugpjūtį 
įvedė naujų ribojimų. 
Vienas iš jų liečia viešojo 
maitinimo įstaigas – jos 
turi pasirinkti, kokiu prin-
cipu aptarnauti klientus: 
tik su Galimybių pasais ar 
ir lankytojus be šių doku-
mentų, bet taikant griež-
tesnes sąlygas. 

„Dzūkų žinių“ kalbinta dviejų 
kavinių savininkė Marytė Vek-
terienė teigė, jog jie pasirinko li-
beralesnį variantą – aptarnauja ir 
Galimybių pasus turinčius, ir šio 
dokumento neturinčius klientus. 

„Likome prie senojo varianto. 
Lazdijuose daug žmonių netu-
ri Galimybių paso arba nėra jo 
atsispausdinę, tai mes juos ap-
tarnaujame pagal griežtesnes 
taisykles. Palikome atskirus sta-

liukus, jei daugiau žmonių, tai 
sodiname lauke“, – sakė kavinių 
savininkė. 

Paklausta, ar lankytojai noriai 
rodo Galimybių pasus, M. Vek-
terienė pripažino, jog šio doku-
mento žmonės nenori rodyti. Jos 
teigimu, vyresnio amžiaus žmo-
nės jų neturi savo mobiliuosiuose 
telefonuose, neturi ir atsispausdi-
nę ant lapo, tačiau dėl to konfliktų 
su lankytojais nekyla. 

M. Vekterienė teigė, jog vasa-
rą jos vadovaujamose kavinėse 
lankydavosi nemažai užsieniečių, 
kurie paprastai sėdėdavo lauke. 

„Užsieniečiai nelabai žino 
mūsų griežtus reikalavimus, ne-
žino apie tuos pasus, čia tik lietu-
viai taip griežtai laikomi“, – sakė 
ponia Marytė.  

Paklausta, kas yra pagrindiniai 
jos kavinių lankytojai, verslininkė 
sakė, kad dažniausiai kavinėse 
lankosi vietos gyventojai ir iš už-

sienio sugrįžę lazdijiečiai. 
Pasidomėjus, kaip sekėsi vie-

šojo maitinimo verslas pande-
mijos laikotarpiu, M. Vekterienė 
pripažino, jog patyrė nemažai 
nuostolių.  

„Buvome ir prastovose, dirb-
davome po kelias valandas per 
dieną, bet savo darbuotojų ne-
atleidome. Jei situacija keisis 
ir reiks uždaryti kavines, tai tu-
rėsime atleisti žmones“, – sakė 
verslininkė.  

Paklausta, ar keisis patiekalų 
kainos, kai pastebimas produktų 
ir žaliavų pabrangimas, M. Vek-
terienė teigė dabar neketinanti 
didinti patiekalų kainų. 

„Reikia tikėtis, kad blogiau jau 
nebus, daugiau žmonių pasiskie-
pys, gal bus lengviau. Aš agituoju 
už skiepus, visas mūsų kavinių 
personalas yra pasiskiepijęs“, – 
sakė verslininkė. •
„Dzūkų žinių“ informacija

 Dviejų kavinių savininkė Marytė Vekterienė teigė, jog jie pasirinko liberalesnį variantą — aptarnauja ir Galimybių 
pasus turinčius, ir šio dokumento neturinčius klientus.

Paklausta, ar lankytojai noriai rodo Galimybių pasus, M. Vekterienė pripažino, jog šio dokumento žmonės nenori 
rodyti. Jos teigimu, vyresnio amžiaus žmonės jų neturi savo mobiliuosiuose telefonuose, neturi ir atsispausdinę ant 
lapo, tačiau dėl to konfliktų su lankytojais nekyla. 
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Mainams atiduoti daiktai atsiduria prekyboje. Ar tai sąžininga?  
Nebenešiojamą suknelę ir 
sportinius batelius į daiktų 
mainų centrą „TikoTiks“ 
atnešusi moteris ganėtinai 
nustebo netrukus šiuos 
savo daiktus išvydusi dėvė-
tų drabužių parduotuvėje. 
„Ar mūsų atneštus daiktus 
jūs atiduodate pardavi-
mui?“ – klausė ji „Tiko-
Tiks“ darbuotojų. 

Jie patikino: tikrai ne. Tiek 
daiktų mainų punktuose „Mainu-
kas“, tiek jų centre „TikoTiks“ su-
rinkti daiktai gyventojams, para-
mos organizacijoms, socialinėms 
įstaigoms atiduodami nemokamai 
tolesniam naudojimui. 

Įstaigoms daiktai surenkami 
pagal jų išsakytus poreikius, 
gyventojai vienu metu nemo-
kamai gali pasiimti iki 5 vie-
netų daiktų vienam žmogui. 
Norintys pasiimti daugiau, turi 
sumokėti simbolinį 2 eurų mo-
kestį. Jis įvestas, kad žmonės 
neimtų daiktų vien dėl to, jog 
jie nemokami, o išsirinktų tai, 
kas tikrai reikalinga ir bus nau-
dojama toliau. 

Mainų punktai įkurti ir veikia 
tam, kad žmonės turėtų galimybę 
keistis daiktais, kad geri daiktai 
nebūtų išmetami, o naudojami 

toliau ir mažėtų vartojimas bei 
jo daroma žala aplinkai.  

Tačiau pastebėta, kad ne visi 
pasiima daiktų tik savo asme-
ninėms reikmėms. Jau sulaukta 
ne vieno pranešimo, kai žmonės 
daiktų mainų punktuose „Mai-
nukas“ ar jų centre „TikoTiks“ 
paliktus daiktus pamato vietose, 
kur prekiaujama naudotais daik-
tais, ar internete.

„O ką – taip negalima?“ – nu-
stebo į „TikoTiks“ centrą daiktų 
pasirinkti atėjusi jauna moteris, 
jais prekiaujanti internete. 

„Mainų sistemoje surinkti daik-
tai nėra skirti perpardavimui. Bet 
mes nekontroliuojame, ką žmo-
nės daro su daiktais, paimtais iš 
mainų punktų ar „TikoTiks“ cen-
tro. Tai lieka kiekvieno jų sąžinei. 
Svarbiausia, kad naudoti tinkami 
daiktai nebūtų išmesti“, – sakė 
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro Aplinkosauginio ugdymo 
ir pakartotinio naudojimo padali-
nio vadovė Agnė Jučienė. 

Anot jos, parduoti iš mainų 
sistemos paimtus daiktus nėra 
uždrausta, bet norintys jais pre-
kiauti taip pat turėtų susimokėti 
simbolinį mokestį. Tai didintų 
prekiautojų atsakomybę ir ga-
rantijas, kad daiktai bus imami 
beatodairiškai, o jų nepardavus, 

Daiktų mainų punktuose palikti daiktai  yra skirti keitimui ir tolesniam naudojimui savo reikmėms, o ne 
perpardavinėjimui. (ARATC nuotr.)

tiesiog išmesti – nes nemokamai 
gauti, negaila. Bet kol kas pre-
kiautojai paimtais daiktais už juos 
mokėti nėra linkę. 

Mainų sistemos tikslas – kad 
žmonės neišmestų senų daiktų ir 
pirktų naujus, o  keistųsi turimais: 
paliktų tai, ko jie jau nenaudoja, 

ir pasiimtų tai, kas jiems reika-
linga.•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf.

ReDAkcijos „Dzūkų žiNios“

ŽvilGsnis

GAL rEiKtų Baltijos kelią 
pakartoti prie Lietuvos siEnos?

DŽ redakcijos nuomonė 
Ir dar vienerios Baltijos kelio 
metinės. Be patoso, be mitingų, 
eitynių, gyvųjų grandinių. Lazdi-
juose tai tiesiog kuklus 32-ųjų šio 
unikalaus įvykio paminėjimas. 

Pirmadienį Lazdijų krašto mu-
ziejuje vyko Baltijos kelio pa-
minėjimui skirtas renginys, pri-
traukęs (ne)gausų būrelį žmonių, 
prisiminimais norėjusių nusikelti į 
tuos laikus ir troškusių pasidalinti 
savais išgyvenimais. Žiūrovus dai-
nomis sveikino folkloro ansamblis 
„Riecimėlis“ kartu su III amžiaus 
universiteto moterų ansambliu. Pa-
grindiniu renginio akcentu tapo 
režisierių Audriaus Stonio bei Arū-
no Matelio 1990 metais sukurtas 

filmas „Baltijos kelias“.
Baltijos kelyje aktyviai dalyva-

vo ir Lazdijų krašto žmonės, tarp 
jų ir jaunimas. Laisvės troškimo 
vedini 1989 metų rugpjūčio 23 
dieną jie rinkosi Vilniaus-Ukmer-
gės plento 224–226 kilometre ir 
stovėjo 2 kilometrų  magistralės 
atkarpoje. Baltijos kelio akcijoje 
iš viso dalyvavo apie 2000 Laz-
dijų rajono gyventojų.

Prieš 32-ejus metus rugpjūčio 
23-ą septintą valandą vakaro 
akcijos dalyviai susikibo ranko-
mis, suplevėsavo daugybė vėlia-
vų, buvo uždegtos žvakutės stali-
nizmo aukoms atminti. Daugelis 
žmonių vežėsi koplytstulpius, 
paminklinius akmenis-atminimo 
ženklus. Juos statė tose atkarpo-
se, kur stovėjo. Po susikabinimo 
akcijos daugelyje atkarpų vyko 

mitingai, buvo aukojamos šv. Mi-
šios, degė laužai, buvo skaitomi 
Sąjūdžio Seimo sesijoje priimti 
dokumentai.

Vienas iš šio įvykio dalyvių, 
garbaus amžiaus sulaukęs Pra-
nas Vasiliauskas, prisiminė, ko-
kia euforija tuomet vyravo tarp 
stovinčiųjų gyvojoje grandinėje, 
kokia vienybė ir patriotiškumas 
buvo jaučiamas. 

„Mes stovėjome tarp Vilniaus 
ir Ukmergės, į mums skirtą vie-
tą atvykome autobusais ir savo 
„žiguliais“ bei „moskvičiais“, o 
viena jaunuolių pora iš Lazdijų 
atriedėjo senu motociklu. Buvo 
labai gera, dainavome liaudies 
ir patriotines dainas, dalinomės 
arbata ir sumuštiniais“, – pasa-
kojo Pranas. 

Jis sakė dabar labai pasigendąs 

tos vienybės ir geranoriško nusi-
teikimo vienas kito atžvilgiu.  

„Tas stovėjimas Baltijos ke-
lyje buvo tikra atgaiva sielai, jei 
reiktų vėl tai pakartoti, tikrai vėl 
stočiau į tą kelią, nors jau sveikata 
nelabai kokia. Šiandien mums vėl 
reikia tokios vienybės kaip tada. 
Ne tokios, kuri šūkauja prie Sei-
mo ir mėto akmenis į pareigūnus. 
Pagalvoju, kad mes vėl galėtume 
susikibti rankomis ir stoti ginti 
mūsų valstybės sienos, per kurią 
Lukašenka stumia į Lietuvą ne-
legalus“, – svarstė Pranas. 

Jo nuomone, reikia pakviesti 
visus Lietuvos žmones budėti prie 
Lietuvos–Baltarusijos sienos, kad 
per ją nepatektų nelegalai. 

„Baltijos kelio ilgis buvo 650 
kilometrų, o siena su Baltarusija 
šimtu kilometrų trumpesnė. Galė-

tume sudaryti grafiką, ir žmonės 
ten budėtų kartu su pasieniečiais, 
kad nelegalai nebūtų įleisti į Lie-
tuvą“, – siūlė Pranas. 

Baltijos kelias yra įrašytas į 
UNESCO tarptautinį registrą „Pa-
saulio atmintis“. Tai – trijų tautų 
– lietuvių, latvių ir estų  – viešas 
manifestas dėl Laisvės.•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) 
– redakcijos nuostatas atspindintis, jos var-
du parašytas, neretai nenurodant konkretaus 
autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į 
kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, 
tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vie-
noda visiems leidinio redakciniams straips-
niams apimtis, glaustas minčių dėstymas, 
tezių pobūdžio argumentacija, naudojami 
publicistinės retorikos elementai. Įprasta 
pateikti išvadas, apibendrinimus, atspin-
dinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

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

Triatlonas – sporto šaka, jungianti tris rungtis: plaukimą, važiavimą 
dviračiu bei bėgimą. Tarp rungčių pertraukos nedaromos, laimima 
trumpiausiai užtrukus trasoje. Triatlonas kaip olimpinė sporto šaka 
startavo 2000 m. Sidnėjuje.
Pirmasis modernus triatlonas įvyko San Diege, Kalifornijo-
je, 1974 m. 
Pirmosios „Geležinio žmogaus“ triatlono varžybos įvyko Hava-
juose 1978 m. 
Pirmosios triatlono varžybos Lietuvoje ir buvusioje Sovietų 
Sąjungoje bei penktosios pasaulyje buvo surengtos Panevėžy-
je 1983 metais.
1987 m. susikūrė Lietuvos triatlono federacija. Nuo to laiko kasmet 
(išskyrus 2008 m.) vyksta Lietuvos čempionatai. 2013 m. pradėtas 
rengti didžiausias renginys Lietuvoje – Trakų triatlonas. 
Augant triatlono sporto populiarumui, 2016 m. startavo pirmosios 
etapinės triatlono varžybos Baltijos šalyse – Lietuvos triatlono 
taurė.

Pergalė Veisiejuose — puiki repeticija prieš Europos čempionatą
visai tikėtina, jog ateityje ir Vei-
siejuose bus auginama triatlono 
meistrų pamaina. 

Praėjusį savaitgalį Veisiejuo-
se vyko Lietuvos triatlono taurės 
etapo varžybos, kuriose dalyva-
vo geriausieji Lietuvos triatlono 
sportininkai. 2019 ir 2020 metų 
Lietuvos moterų triatlono čempi-
onė Inga Paplauskė, pernai Vei-
siejuose laimėjusi antrąją vietą, 
šiemet ir vėl dalyvavo varžybose, 
kuriose tapo nugalėtoja.  

Apie varžybas Veisiejuose, pa-
sirengimą Europos čempionatui, 
triatlono perspektyvas Lietuvoje 
kalbamės su varžybų nugalėtoja 
I. Paplauske. 

– Ar esate patenkinta šia per-
gale? 

– Rezultatą vertinu labai gerai. 
Tai mano asmeninis rekordas, kar-
tu ir 10 km bėgimo rekordas – ne 
tik triatlono trasoje, bet apskritai. 
Su treneriu varžyboms Veisie-
juose nekėlėme jokių tikslų, nes 
šiuo metu vyksta pasiruošimas 
Europos čempionatui, kuris vyks 
rugsėjo gale, tad Veisiejų startas 
buvo kontrolinis. Net ir startuo-
ti labai nesinorėjo, bet gal tai ir 
lėmė, kad be įtampos galvoje pa-
vyko gerai pasirodyti. Nesitikėjau 
laimėti, bet sportinė forma dabar 
yra gera, tai ir laimėjau. Veisie-
juose varžytis yra simboliška, 
vertinu tęstinumą, jog jau šeštą 
kartą čia vyksta LTT etapas.

– Kas sunkiausia buvo šiose 
varžybose?

– Sunkiausia buvo dviračio 
rungtis, nes reikėjo „neužmig-
ti“ ir visaip skatinti save minti 
pedalus. Dviratis – vis dar daug 
iššūkių man kelianti rungtis. Bet 
turiu savo mantrą – kiekvienoje 
rungtyje dėkoju žmonėms, prisi-
dėjusiems prie to, kad aš mėgau-
juosi sportu ir galiu dalyvauti, tad 
patinka visos rungtys. 

– Kokie Jums buvo šie me-
tai – praėję po 2020 m. starto 
Veisiejuose? 

– Daug treniravausi, karantinas 
man netrukdė, nes dirbau viena. 
Mano dėmesys šiais metais buvo 
nukreiptas ne į Lietuvos triatlono 
varžybas, bet pasirengimui star-
tams užsienyje. Šiemet viskas 

sėkmingai susiklostė. Ruošiamės 
Europos čempionatui, kuris vyks 
rugsėjo gale, tai visos varžybos 
Lietuvoje – kaip stiprios treni-
ruotės. Kreipiu save į tarptautinį 
lygmenį, noriu rinkti tarptauti-
nius reitingo taškus. Kadangi 
Lietuvoje nėra elite startuojan-
čių moterų, tai, kol neatsirado 
stipresnių sportininkių, bandau 
kopti į viršų. 

– Pernai, kai kalbėjome apie 
varžybas Veisiejuose, Jūs kritiš-
kai vertinote Veisiejų infrastuk-
tūrą – apgyvendinimo ir maiti-
nimo įstaigų deficitą. Ar šiemet 
Veisiejuose kas nors pasikeitė?  

– Šiemet į viską pažiūrėjau 
paprasčiau ir tų problemų nesu-
reikšminau, dėl to nesukau gal-
vos – už 20 kilometrų yra Druski-
ninkai, tai ten galima rasti viską, 
ko reikia. 

– Kokios triatlono perspekty-
vos Lietuvoje? 

– Dabar dar labai ankstyva 
stadija, viskas ant pačio piko. 
Yra veikiančių klubų, kuriasi 
nauji. Mes patys su Lietuvos 
triatlono federacija ieškome 
trenerių, kurie mažesniuose Lie-
tuvos miesteliuose burtų vaikų 
bendruomenes, juos treniruotų, 
bandydami pasiimti iš Švietimo, 

nuGalėtojos įspūDŽiai po varŽybų  
Fb paskyroje

Veisiejų etapas.
Emocija po varžybų skyla į du skirtingus aprašymus.
1. LYRIŠKOJI PUSĖ.
Tai buvo man pirmasis šiemet @triatlonotaure etapas.
Taaaip ten faina, taip gera sutikti žmones iš tri šeimos! Pasiilgta 
šventė.
2. PRAGMATIŠKOJI PUSĖ.
Nuvažiuoti į varžybas, kai visai nesinori, sudalyvauti ir gauti 
PB – 2:12:28 val.
Neslėpsiu – labai geras jausmas. Specialiai šiam startui nesiruošta. 
Treniruotasi įprasta tvarka.
Plaukimas
Labai didelė grūstis pradžioje, iki pat pirmo apsisukimo. Tai 
patvirtina ir stipriai geresnis pace antroje trasos dalyje. Plaukime 
nepersistengiau, išlipau neuždususi ir labai patenkinta naujuoju 
hidrokostiumu. 
Dviratis
Pirmas kartas su TT dviračiu LTT varžybose. Faina lėkti su tomis 
mašinomis. Bet dar daug ko mokytis ir pratintis.
Bėgimas
Kosmosas, kaip gerai jaučiuosi bėgime. Norėčiau tokį jausmą 
išlaikyti iki sezono galo. Turbūt šį sezoną pirmus kartus patiriu 
jausmą bėgti varžybose be kančios. 

mokslo ir sporto ministerijos bei 
savivaldybių finansavimą ir dar-
bo vietas. 

– Tai gal ir Veisiejai galėtų 
tapti triatlono miestu? 

– Taip, galėtų, reikia trenerio, 
kuris surinktų gabių vaikų ir juos 
treniruotų. Mes tikrai padėtume, 
organizuotume treneriams moky-
mus. Tokiu treneriu galėtų būti 

aktyvus fizinio lavinimo moky-
tojas ar plaukimo treneris, nes 
plaukimas viena iš svarbiausių 
triatlono rungčių. 

– Kokia Jūsų kaip sportinin-
kės svajonė? 

– Nesakysiu, nes garsiai įvar-
dinta svajonė gali neišsipildy-
ti.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

„Sunkiausia buvo dviračio rungtis, nes reikėjo „neužmigti“ ir visaip skatinti save minti pedalus. Dviratis — vis dar daug iššūkių man kelianti rungtis. Bet 
turiu savo mantrą — kiekvienoje rungtyje dėkoju žmonėms, prisidėjusiems prie to, kad aš mėgaujuosi sportu ir galiu dalyvauti, tad patinka visos rungtys“, 
— sakė I. Paplauskė. (Roko Lukoševičiaus nuotr.)
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Šiais metais „Lietuvos muziejų kelias“ 
Dzūkijoje pradėtas Aštriosios Kirsnos dvare

Dineta Babarskienė 
2019–2021 m. Lietuvos mu-
ziejų asociacija ir jos nariai 
muziejai įgyvendina naci-
onalinės kultūrinės tapa-
tybės formavimo ir puose-
lėjimo programą „Tėvynės 
ieškojimas“, skirtą Lietuvos 
Respublikos atkūrimo 1990 
m. kovo 11 d. 30-mečio su-
kakčiai 2020 m. pažymėti.

Šią kultūros paveldo aktualini-
mo projekto „Lietuvos muziejų 
kelias“ (LMK) programą įkvėpė 
Nobelio literatūros premijos lau-
reatas ir Lietuvos garbės pilie-
tis Česlovas Milošas (Czesław 
Miłosz) – vienas didžiųjų XX a. 
rašytojų, itin jautriai ir tauriai iš-
reiškęs Tėvynės ieškojimo temą, 
savo kūryba pasauliui apibūdi-
nęs Lietuvos kraštovaizdžius ir 
jo niekad nepalikusias gimtojo 
krašto dvasias. 

LMK 2019 m. renginių pro-
grama kvietė ieškoti Tėvynės 
per temos „Vandenų kultūrinė 
atmintis“ vaizdinius ir juos ak-
tualizuojančias veiklas. 

2020 m. siekta pasižvalgyti nuo 

kalnų, kalvų, priekalnių, piliakal-
nių ir bokštų į erdves, į jų kultū-
rinį atminimą dailėje, muzikoje, 
folklore, fotografijose, kitose 
meno ir istorijos formose.

Trečiaisiais programos „Tėvy-
nės ieškojimas“ metais „Lietuvos 
muziejų kelias“ siekia atgaivinti 
istorinių parkų ir sodų kultūrinę 
atmintį – įvairiomis formomis pa-
pasakoti apie jų kūrėjus, objektų 
kūrimo istorijas, sunykimo pa-
vojus ir kt.

LMK „Kultūriniai kraštovaiz-
džiai: parkų ir sodų menas“ ren-
ginių programa sudaryta pagal 
kultūros kelio logiką atitinkantį 
objektų maršrutą. Daugiau kaip 
70 kultūros ir gamtos paveldą 
puoselėjančių Lietuvos institucijų 
kelio ratą regionuose jau pradėjo 
sukti nuo Žemaitijos per Mažą-
ją Lietuvą, Sūduvą (Suvalkiją), 
Dzūkiją. Baigs Aukštaitijoje.

Kelionė, pradėta Palangos Tiš-
kevičių rūmų terasoje, tradiciškai 
tęsiama per visus etnografinius 
regionus. Užbaigta bus Užutrakio 
dvaro sodyboje Pasaulinę turizmo 
dieną, rugsėjo 27-ąją, konferenci-
ja, skirta aptarti, kuo išskirtiniai 

yra mūsų istoriniai sodai ir par-
kai, kaip tinkamai juos saugoti 
ir prižiūrėti, kokia yra Europos 
ir pasaulio patirtis prižiūrint ir 
atkuriant istorinius želdynus.

Šiemetinis muziejų kelias 
Dzūkijoje „Kultūriniai krašto-
vaizdžiai: parkų ir sodų menas“ 
prasidėjo rugpjūčio 23 d. ir tęsis 
iki rugsėjo 5 d. Eiti simboliniu 
muziejų keliu pradėta Aštriosios 
Kirsnos dvare istoriniu pasakoji-
mu ir paroda „Aštriosios Kirsnos 
dvaro paveikslas“, kurį surengė 
Aštriosios Kirsnos dvaras. „Dė-
koju „Lietuvos muziejų keliui“, 
kad mus pakvietė“, – dėkojo 
Goda Narauskaitė.

Istorinį pasakojimą sekė meno-
tyrininkė, humanitarinių mokslų 
daktarė, ilgus metus rinkusi ar-
chyvinę Aštriosios Kirsnos dvaro 
medžiagą, dr. Aistė Bimbirytė-
Mackevičienė. „Nuo 2016 m. 
Aistė dirba Kazio Varnelio na-
muose-muziejuje menotyrininke, 
nuo 2021 m. dėsto Vilniaus dailės 
akademijoje, taip pat yra projek-
to „Dvarų dėlionė“ vadovė bei 
projekto „Lietuvos dvarų vasaros 
mokykla 2021“ kuratorė. Pagrin-

dinės jos profesinės veiklos kryp-
tys yra Lietuvos ir Vakarų Europos 
kolekcionavimo istorija, Lietuvos 
dvarų kultūra, grafų Tiškevičių 
kultūrinis paveldas, o paskutiniais 
metais vis dažniau atsisuka ir į 
kostiumo istoriją“, – taip pristatė 
viešnią Goda Narauskaitė.

Išgirdome nežinomų, negirdė-
tų faktų apie Aštriosios Kirsnos 
dvarą: iki šių dienų išlikusių 19 
dvaro statinių istoriją, įspūdin-
gą tvenkinių sistemą ir daugiau 
nei šimtmečio senumo parką. 
Istorinio pasakojimo metu, re-
miantis ne vienerius metus rinkta 
archyvine medžiaga ir natūros 
tyrimais, dėliotas „gyvasis“ Aš-
triosios Kirsnos dvaro paveikslas: 
įvairūs dvaro raidos etapai, pa-
kilimai ir nuosmukiai, glaudžiai 
susiję su savininkų asmenybė-
mis ir jų biografijos posūkiais. 
Lektorė tarsi atkūrė anuomečio 
ansamblio architektūrinį rūbą: 
struktūrą, interjerą, eksterjerą. 
Didelis dėmesys skirtas pagrin-
dinei šių metų „Lietuvos muziejų 
kelio“ temai: akcentuotas dvaro 
parko vaidmuo dvarininkų kas-
dienybėje, pasakota apie parke 

vykusias pramogas. „Dabartiniai 
dvaro šeimininkai tvarkytis pra-
dėjo būtent nuo parko ir tai itin 
svarbu, o ir teisinga“, – tą pabrėžė 
ir lektorė. Anot jos, taip mylinčių 
šią vietą, itin rūpestingų dvaro 
šeimininkų retai pasitaiko – Aš-
triosios Kirsnos dvarui labai pa-
sisekė. Išpuoselėtas dvaro parkas 
sulaukia begalės lankytojų. 

O paskaitos klausiusiųjų dar-
gi laukė dvaro šeimininkų stai-
gmena: po paskaitos svečiai 
buvo pakviesti į dvaro rūmus. 
Susirinkusiųjų laukė išskirtinė 
galimybė pirmą kartą išvysti 
senas Aštriosios Kirsnos dvaro 
fotofiksacijas. 

Daugelis vietinių, o ir atvy-
kusiųjų pasiklausyti paskaitos, 
pasirodo, turi sąsajų su šia vieta: 
sovietmečiu čia gyveno, šoko, 
žiūrėjo kino filmus, tad kalbų, 
pasakojimų, prisiminimų ne-
trūko. Šurmulys dvare dar ilgai 
netilo... 

Antradienį muziejų kelias vedė 
į Veisiejus, kviesdamas paklai-
džioti Veisiejų dvaro parko isto-
rijos takais, paskui tolyn į Drus-
kininkus, Merkinę, Alytų...•

Susirinkusiųjų laukė išskirtinė galimybė pirmą kartą išvysti senas Aštriosios Kirsnos dvaro fotofiksacijas. 

Eiti simboliniu muziejų keliu pradėta Aštriosios Kirsnos dvare istoriniu pasakojimu ir paroda „Aštriosios Kirsnos dvaro paveikslas“, kurį surengė Aštriosios Kirsnos dvaras. 
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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?

rajono moksleiviai naujuosius mokslo metus pradės mokyklose
Rugsėjo 1-oji jau beldžia-
si į duris. Kitą savaitę 
prasidės naujieji mokslo 
metai. Semtis žinių pa-
siruošęs didžiulis būrys 
rajono moksleivių. Ko-
kia bus naujoji mokymo 
tvarka rajono mokyklose, 
informavo Lazdijų rajono 
savivaldybės administra-
cijos Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vedėjas 
Dalius Mockevičius. Džiu-
gi žinia ta, kad mokslei-
viai mokslo metus pradės 
klasėse, ugdymas vyks 
kontaktiniu būdu, nors ir 
laikantis tam tikrų saugu-
mo sąlygų. 

Rajono švietimo įstaigos galės 
organizuoti ir Rugsėjo 1-osios 
šventes. 

ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis uGDymas
Organizuojant ikimokyklinį ir 
priešmokyklinį ugdymą, bus 
maksimaliai laikomasi grupių 
izoliacijos principo. Vaikai tu-
rės nuolat lankyti tą pačią grupę. 
Bendros veiklos kelioms vaikų 
grupėms negalės būti organizuo-
jamos.

Pasak vedėjo, reikės išnaudoti 

visas galimybes ugdymą organi-
zuojant lauke. Pedagogai tą pa-
čią dieną galės dirbti tik vienoje 
grupėje. Organizuojant kontak-
tines švietimo pagalbos specia-
listų konsultacijas, jos turės būti 
teikiamos individualiai ar vienu 
metu dirbama tik su tos pačios 
grupės vaikais.

„Mokymo įstaigos patalpos 
turės būti vėdinamos ir dezin-
fekuojamos. Sudarytos sąlygos 
rankų higienai ir dezinfekcijai. 
Matuojama vaikų, juos atlydinčių 
asmenų ir į darbą atvykstančių 
darbuotojų temperatūra. Sergan-
tys vaikai nebus priimami į gru-
pę. Darbuotojai ir kiti suaugusieji 
privalės dėvėti kaukes ugdymo 
paslaugų teikimo vietoje užda-
rose patalpose“, – sakė Dalius 
Mockevičius.

praDinis, paGrinDinis ir 
viDurinis uGDymas
Pradinis, pagrindinis ir viduri-
nis ugdymas irgi bus vykdomas 
kontaktiniu būdu, laikantis nu-
statytų saugumo taisyklių. Pradi-
nukams dėvėti kaukių nereikės, 
o pagrindinio ir vidurinio ugdy-
mo mokiniai uždarose patalpose 
dėvės nosį ir burną dengiančias 
apsaugos priemones (veido kau-
kes, respiratorius ar kt.). Taip pat 

kaukes turės dėvėti mokytojai, 
kiti švietimo įstaigų darbuotojai. 
Nedėvėti kaukių leidžiama mo-
kiniams ir mokytojams, kai jie 
sportuoja lauke. Taip pat neįga-
lumą turintiems asmenims, kurie 
dėl savo sveikatos būklės kau-
kių dėvėti negali ar jų dėvėjimas 
gali pakenkti asmens sveikatos 
būklei. Jiems rekomenduojama 
nešioti veido skydelį. Vežant mo-
kinius autobusais, vyresni nei 6 
metų vaikai privalės dėvėti nosį 
ir burną dengiančias apsaugos 
priemones. 

neFormalusis švietimas 
Dalius Mockevičius teigė, kad 
neformalusis mokinių švietimas 
padeda moksleiviams tobulėti, 
įgyti naujų žinių, atskleisti savo 
kūrybiškumą, todėl mokyklose 
jis vyks ir pandeminiu laikotar-
piu, laikantis nustatytų saugumo 
reikalavimų. Šios veiklos bus or-
ganizuojamos kontaktiniu būdu 
uždarose vietose, kai grupėje bus 
iki 30 vaikų. Jei vaikų daugiau, 
galės dalyvauti tik pasiskiepiję, 
persirgę arba reguliariai besites-
tuojantys. Bus laikomasi grupių 
izoliacijos principo, užtikrinant, 
kad vaikai nuolatos dalyvautų tos 
pačios grupės veiklose. Užsiė-
mimai, veiklos būtų vykdomos 

taip, kad būtų išvengta skirtingų 
grupių vaikų kontakto. Tarp už-
siėmimuose dalyvaujančių mo-
kinių, kai tai leidžia veiklos or-
ganizavimo ypatumai, turės būti 
išlaikomas ne mažesnis kaip 2 
metrų atstumas. Patalpos, kuriose 
vykdomi užsiėmimai, bus išvėdi-
namos prieš atvykstant vaikams ir 
kiekvienos pertraukos metu. Daž-
nai liečiami paviršiai (ugdymo 
priemonės, durų rankenos, durų 
rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atra-
mos, laiptinės turėklai, elektros 
jungikliai ir kt.) bus valomi ne 
rečiau kaip 2 kartus per dieną. Jei 
užsiėmimams bus naudojamas in-
ventorius, jis turės būti išvalomas 
ir dezinfekuojamas po kiekvieno 
panaudojimo.

„Užsiėmimuose dalyvaujančių 
vaikų sveikatos būklė turės būti 
stebima. Nustačius, kad vaikui 
pasireiškė ūmių viršutinių kvė-
pavimo takų infekcijų požymiai, 
apie jo būklę būtina informuoti 
tėvus (globėjus, rūpintojus). Pri-
menu, kad visiems darbuotojams 
ir vyresniems nei 6 metų vaikams 
bus privaloma dėvėti kaukes“, – 
tvirtino Dalius Mockevičius.

Galimybė testuotis
Visose mokyklose bus sudaromos 
sąlygos pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo mokiniams 
savanoriškai testuotis dėl CO-
VID-19 ligos vienu iš moky-
klos pasirinktų būdų (kaupinių 
ar greitaisiais antigenų testais). 
Dėl testavimo būdo apsispręs 
mokykla. Vaikai, esant tėvų su-
tikimui, testuosis mokykloje, kuri 
aprūpins testais. Siekiant saugios 
aplinkos ikimokyklinio ir prieš-
mokyklinio ugdymo įstaigose, 
rekomenduojama atlikti aplinkos 
paviršių  testavimą PGR tyrimo 
metodu.

Neįgijusiems imuniteto dar-
buotojams Vyriausybės nustatyta 
tvarka privaloma reguliariai tes-
tuotis. Pagal šių metų kovo mėn. 
nustatytą Vyriausybės tvarką, ne-
pasiskiepiję ir nepersirgę švieti-
mo įstaigų darbuotojai, dirbantys 
kontaktinį darbą, turės prieš grįž-
dami į darbą ir vėliau periodiškai 
kas 7–10 dienų testuotis.

„Nugalėti ligą bendromis pa-
stangomis padėtų aktyvus skie-
pijimasis, todėl savanoriškai 
skiepytis rekomenduojama moki-
niams nuo 12 metų bei to padaryti 
dar nespėjusiems mokytojams“, 
– sakė rajono savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėjas.•
Lazdijų r. sav. inf.
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LRT TV
2021. 08.26
 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. 

Ablinga. 
 12.30 istorijos perimetrai. 

Palangos prijun-
gimas. 

 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 Premjera. „Viruso 
cV“.

 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios. 
 22.00 „Nuostabioji 

draugė“.
 0.10 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.55 „kelionių atvirukai. 

Armėnija. Nojaus 
vynuogės“.

 1.10 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
europa. 

 2.05 „Viruso cV“.
 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 „ilgas Bilio Lino 

pasivaikščiojimas“.
 0.50 „strėlė“.
 1.50 „Troškimų kam-

barys“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 Alchemija. 
 5.30 ReTRosPekTYVA. 

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 Meilė be sienų.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „indianapolis. 

Nepaprasta drąsa“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „indianapolis. 

Nepaprasta drąsa“.
 0.30 „Bulis“.
 1.40 „Havajai 5.0“.
 2.40 „Perėja“.
 3.40 „Vieniši tėvai“.
 4.10 „Bulis“.
 5.10 „saldainiukas“.

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

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

Merginos“.
 11.35 „Naujokai“.
 12.30 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Naujokai“.
 18.30 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 19.30 „snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Mirties apsuptyje 

2“.
 22.50 „svetimas“.
 0.45 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 1.45 „snaiperis“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Deutsche Welle 

pristato: keliautojo 
dienoraštis. 

 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 kryptys LT. 
 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 „Pėdsakas“.

 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 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 6.50 „Dainų dainelės“ 

akimirkos.
 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.
 11.30 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Golbolas. Lietuva–
Alžyras. 

 12.30 kūrybingumo 
mokykla. 

 13.00 kultūringai su 
Nomeda. 

 14.00 Mūsų miesteliai. 
Daugailiai. 

 14.55 FiFA pasaulio 
paplūdimio futbolo 
čempionatas. ke-
tvirtfinalis. c1-D2. 

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

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 Tokijo paralimpinės 
žaidynės 2020. 
Antroji diena.

 18.10 „Čikagos policija“.
 18.55 FiFA pasaulio 

paplūdimio futbolo 
čempionatas. ke-
tvirtfinalis. A1-B2. 

 20.15 „kelionių atvirukai. 
Mergelių salos. 
Prarastas Pissarro 
rojus“.

 20.30 Panorama.
 21.30 „sieranevada“.
 0.20 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Džiazo vakaras 

„Trimitas in jazz“.
 2.00 Duokim garo! 
 3.25 klausimėlis. 
 3.40 7 kauno dienos. 
 4.05 „Po laukinę gamtą. 

Azijiniai drambliai – 
išmintingi milžinai“. 

 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. Vaikas prie 
tamsos vartų“.

 22.55 „svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „stokholmo 

rekviem. kino 
klubas“.

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 2“.
 23.30 „Gelbėtojai“.
 0.20 „Naša Raša“.
 1.35 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.40 „Fizrukas“.
 3.40 „Vienas“.

Delfi
 6.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 6.30 išlikę.
 7.00 nežVAiRUok.
 7.30 Lietuviškos atos-

togos.
 8.00 Ugnikalnių takais.
 8.30 orijaus kelionės.
 9.00 Delfi rytas. 
 10.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 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 Ugnikalnių  

takais.
 21.30 spausk gazą.
 22.00 Automobilis už 0 

eur.
 23.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 23.30 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valu-
javičiumi.

 0.30 Delfi diena.
 5.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
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LRT TV

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 8.55 „Įstatymas ir 
tvarka“.

 9.40 „komisaras 
Reksas“.

 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 stilius. 
 13.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 16.45 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Auksinis protas. 

Vasara. 
 22.25 „Greiti ir įsiutę 6“.
 0.30 „Amerikos myli-

moji“.
 3.10 Panorama.
 3.32 sportas. orai.
 3.40 „kelionių atvirukai. 

Armėnija. krikščio-
nybės atspaudas“.

 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 „Naktinė apgultis“.
 23.35 „supergreiti“.
 1.35 „socialūs gyvūnai“.
 3.15 „ilgas Bilio Lino 

pasivaikščiojimas“.

TV3
 6.15 „Vėžliukai nindzės“.
 6.40 „Ančiukų istorijos“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 La Maistas. Vasara.
 8.05 sveiki atvykę.
 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 „žaislų istorija 4“.
 21.30 „juodoji pantera“.

 22.15 „jėga“ ir „keno-
loto“.

 22.18 „juodoji pantera“.
 0.25 „Raudonasis 

karštis“.
 2.35 „Auklė pagal 

iškvietimą“.
 4.25 „Vieniši tėvai“.
 5.00 „kobra 11“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 11.35 „Naujokai“.
 12.30 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Naujokai“.
 18.30 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „keršto kraujas“.
 23.10 „Mirties apsuptyje 

2“.
 1.00 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 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 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Bušido ringas. 
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Nauja diena. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 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 Vantos lapas. 
 4.50 kaimo akademija. 

 5.10 „Lietuvos ženklai 
prie Laptevų jūros“.

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

LRT+
 6.02 Džiazo vakaras 

„Trimitas in jazz“.
 7.00 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 7.25 „Drakoniukas 
kokosas“.

 7.35 „44 katės“.
 7.50 Archyvų forumas. 

Ateities archyvai. 
 8.40 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.00 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Plaukimas. Gali da-
lyvauti e. Matakas 
(50 m. l/st finalas).

 13.00 Tokijo paralimpinės 
žaidynės 2020. 
Lengvoji atletika. 
Rutulio stūmimo 
finale gali dalyvauti 
D. Dundzys. 

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

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija. 

 17.10 Tokijo paralimpinės 
žaidynės 2020. 
Trečioji diena.

 18.10 „Čikagos policija“.
 18.55 „Pasakojimai iš 

japonijos“.
 19.00 stop juosta. 

Šiauliai. 
 19.30 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „Tulpės, meilė, 

garbė ir dviratis“.
 22.30 „Ten Walls“ kon-

certas „simfonija“ 
su Lietuvos vals-
tybiniu simfoniniu 
orkestru. 

 0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 0.55 „charlesas. Pen-

kiasdešimt metų su 
princo karūna“.

 1.45 „sieranevada“.
 4.35 Čia – kinas. 
 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. Nužu-
dytas kaimas“.

 22.55 „Nusikaltimas 
šiaurėje. kliuveris ir 
mirtinas nuotykis“.

 0.50 „Vilkų žemė. Vaikas 
prie tamsos vartų“.

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 
Marijampolės 
„sūduva“–kauno 
rajono „Hegelmann 
Litauen“.

 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.50 sportas.
 21.55 orai.
 22.00 „Parkeris“.
 0.25 „Deadpool 2“.
 2.45 „Šeimos susiti-

kimas“.

Delfi
 6.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 6.30 Pokalbiai prie jūros.
 7.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 8.00 Ugnikalnių takais.
 8.30 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 9.00 Delfi rytas. 
 10.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 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 Ugnikalnių  

takais.
 21.30 jūs rimtai?
 22.00 kriminalinė zona su 

D. Dargiu.
 22.30 Lietuviškos atos-

togos.
 23.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 23.30 Automobilis už 0 
eur.

 0.30 Delfi diena. 
 5.30 Delfi premjera.

šeštaDienis, rugpjūčio 28 d. Saulė teka 6.16, leidžiasi 20.24, dienos ilgumas 14.08. 
Pilnatis. Vardadieniai: Augustina, Tarvilas, steigvilė.

LRT TV
2021. 08.2 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 „kelias, nuvilnijęs į 

laisvę“. 
 7.00 išpažinimai. 
 7.30 Premjera. „sunė 

prieš sunę“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Lokiai 
namuose“.

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Metų laikų 
kaita“.

 13.45 „kelionių atvirukai. 
Pietų kanalas“.

 14.00 „Hadsonas ir 
Reksas“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas.
 17.30 klauskite daktaro. 
 18.30 žinios. sportas. 

orai.
 19.00 Dėmesio. kamera. 

eteris. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Maestro. 
 22.10 „Mūsų pirmosios 

atostogos“.
 23.50 „Greiti ir įsiutę 6“.
 2.00 „Tulpės, meilė, 

garbė ir dviratis“.
 3.35 „Metų laikų kaita“.
 4.30 „Hadsonas ir 

Reksas“.

LNK
 6.25 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 6.55 „Bunikula“.
 7.25 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 7.55 „Šaunusis skū-

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

melodijos“.
 9.10 „Didysis šunų 

pabėgimas“.
 11.00 „Tomas ir Džeris“.
 12.40 „Šaunusis penke-

tukas 2“.
 14.30 „kitokia Pelenės 

istorija“.
 16.25 „Bėgimas džiun-

glėse“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Monstrų viešbutis 

2“.
 21.15 „kvaišų atostogos“.
 23.20 „zūlanderis 2“.
 1.25 „Naktinė apgultis“.

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“.

 12.50 „kambarys ant 
šluotos“.

 13.30 „Mes nusipirkom 
zoologijos sodą“.

 16.05 ekstrasensų mūšis.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Garfildas 2“.
 19.35 „eurojackpot“.
 19.40 „Garfildas 2“.
 21.10 „Čia buvo saša“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Čia buvo saša“.
 23.15 „Pabrolių nuoma“.
 1.10 „juodoji pantera“.
 4.00 „Tobulos kopijos“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 8.30 Miško  
atspalviai. 

 9.00 „kova už būvį“.
 11.15 „Geriausi šuns 

draugai“.
 11.45 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.55 „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 kaukės. 
 22.00 „Didysis meistras“.
 0.25 „Laukinės aistros. 

karšta ketveriukė“.
 2.15 „keršto kraujas“.

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.
 16.28 orai.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 Laumės juosta. 
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Paskutinė atos-

togų diena“.
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

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

istorija“.
 3.35 Lietuvos miestai. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Gyvenimas. 
 5.40 Vantos lapas.

 6.00 „žiedas su rubinu“.

LRT+
 6.02 Auksinis protas. 

Vasara. 
 7.15 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Golbolas. Lietuva–
japonija. 

 8.15 „kelionių atvirukai. 
Daktaras steven-
sonas ir misteris 
edinburgas“.

 8.30 Premjera. „Lietuvos 
mokslininkai. 
istorikas Antanas 
Tyla“.

 9.00 Premjera. „Lietuvos 
mokslininkai. 
Biochemikas Min-
daugas zaremba“.

 9.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

 10.00 Tokijo paralimpinės 
žaidynės 2020. 
Dziudo finalai. 
Gali dalyvauti 
o. Bareikis. 

 12.45 „kelionių atvirukai. 
italija. Urvų 
miestas Matera“.

 13.00 išpažinimai. 
 13.30 „kelionių atvirukai. 

Astūrijos indėnai“.
 13.45 „kelionių atvirukai. 

Pietų kanalas“.
 14.00 euromaxx.
 14.30 „Du balsai – viena 

širdis“. 
 16.35 „erdvės menas. 

organiškų formų 
meistras Antiis 
Lovagas“.

 17.00 Veranda. 
 17.30 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
ketvirtoji diena.

 18.30 Premjera. Mūsų 
miesteliai. kartena. 

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „Mano Afrika“.
 23.35 LRT oPUs ore. 

Grupė „The 
station“. 

 0.35 Dabar  
pasaulyje. 

 1.00 „Amerikos myli-
moji“.

 3.40 Dizaino doku-
mentika. Mados 
aksesuarai. 

 3.50 Pasivaikščiojimai. 
 4.20 „Lietuvos moksli-

ninkai. Biochemikas 
Mindaugas 
zaremba“.

 4.50 Auksinis protas. 
Vasara. 

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 100 metų propa-

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.50 „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. Tamsus 

kelias“.
 22.55 „Šimtas gatvių“.
 0.50 „Nusikaltimas 

šiaurėje. kliuveris ir 
mirtinas nuotykis“.

TV6
 6.10 jukono vyrai.
 7.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 7.55 „Atšiaurioji 

Aliaska“.
 9.00 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 statybų gidas.
 10.00 Aš – ralistas.
 10.30 „Neregėtas baltųjų 

lokių gyvenimas“.
 11.35 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 12.40 „kalnai. Pasaulis 
virš debesų“.

 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 „Blogos mamos“.
 0.05 „Parkeris“.
 2.25 „juodas  

vanduo“.

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.
 23.30 Lietuviškos atos-

togos.
 0.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 2.30 Mano pramogos 
veidai.

 4.00 kitokie pasikalbė-
jimai 2021.
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LRT TV
2021. 08.30
 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 savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“
 13.30 Mūsų gyvūnai.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda. 
 19.30 Daiktų istorijos.
 20.30 Panorama.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 Premjera. „Treds-

tounas“.
 23.55 „Grančesteris“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Daiktų istorijos.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 savaitė.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 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 „Paranoja“.
 0.40 „strėlė“.
 1.40 „karštas plienas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „Du gyvenimai“.

TV3
 6.15 „Vėžliukai nindzės“.
 6.40 „Ančiukų istorijos“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 La Maistas. Vasara.
 8.05 sveiki atvykę.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Marčios“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 karštai su tv3.lt.

 20.30 „Moterys meluoja 
geriau“.

 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.22 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „specialiosios 

snaiperių pajėgos“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „specialiosios 

snaiperių pajėgos“.
 0.10 „kaulai“.
 1.15 „Havajai 5.0“.
 2.10 „Perėja“.
 3.10 „Vieniši tėvai“.
 3.40 „kaulai“.
 4.40 „saldainiukas“.
 5.40 „Gyvenimo 

išdaigos“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 11.35 „Naujokai“.
 12.30 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Naujokai“.
 18.30 „Herbas ar skaičius. 

Pasaulio stebuklai“.
 19.30 „snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Tardymas“.
 22.45 „Mirtinas ginklas“.
 23.45 „Legendų biuras“.
 0.55 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.05 „snaiperis“.

Lrytas
 5.30 krepšinio pasaulyje 

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

gumas“.
 8.00 senjorų avilys. 

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

istorija“.
 11.00 „Daktarė koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 12.30 kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 kryptys LT.
 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 „Pėdsakas“.

 2.00 „Daktarė koval-
čiuk“.

 2.50 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 3.40 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 4.25 Partizanų keliais. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 7.00 „44 katės“.
 7.15 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Golbolas. jAV–Lie-
tuva.

 8.25 kultūros diena.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Lengvoji atletika. 
ieties metimo 
finale gali dalyvauti 
A. skuja.

 15.20 ką veikti?!
 15.50 „Drakoniukas 

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

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 svajoja vaikai.
 17.10 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Šeštoji diena.

 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 išpažinimai.
 19.30 Premjera. „Pro-

paganda. Menas 
parduoti melą“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Premjera. „snie-

gynų vaikai“.
 23.05 „kino istorija. 

Aukso amžius“.
 23.50 „Pasakojimai iš 

japonijos“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.10 Muzikinis intarpas.
 1.30 Maestro.
 2.30 Panorama.
 3.00 Dienos tema.
 3.20 sportas. orai.
 3.30 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Lengvoji atletika. 
Disko metimo 
finale gali dalyvauti 
o. Dobrovolskaja.

TV1
 6.10 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.10 „žingsnis iki 
dangaus“.

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

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Marija Vern“.
 21.00 „Pabėgimas su 

vaikais“.
 22.50 „svajoklė“.
 23.50 „Našlaitės“.

 1.50 „Prancūziška 
žmogžudystė. 
žudantys šaltiniai“.

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 kulinarijos meis-

tras.
 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 „sučiupus nužu-

dyti“.
 23.10 „Pjūklas 3“.
 1.10 „Naša Raša“.
 1.35 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.35 „Fizrukas“.
 3.30 „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 Veranda. 
 7.30 Šventadienio 

mintys. 
 8.00 išpažinimai. 
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 Gyventi kaime 

gera. 
 9.30 svajoja vaikai. 
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Maži, bet 
ypatingi: vėžliai“.

 12.50 Pasaulio doku-
mentika. „salų 
gamtos slėpiniai 
2. Vankuveris. 
Gyvybės upės“.

 13.45 „Puaro“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.30 Duokim garo! 
 18.00 savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“.
 18.30 žinios. sportas. 

orai.
 19.00 keliai. Mašinos. 

žmonės. 
 19.30 savaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „Viktorija“.
 21.50 „seserų Fontanų 

siuvykla“.
 23.40 „Mano Afrika“.
 2.20 „Mūsų pirmosios 

atostogos“.
 4.00 „kelionių atvirukai. 

Pietų kanalas“.
 4.15 „Puaro“.

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 „Ant bangos“.
 11.10 „Šarlotės voratin-

klis“.
 13.05 „sutrikusi mafija“.
 15.05 „krokodilas Dandis 

2“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.30 „Nepaprastas 

žmogus-Voras 2“.
 22.15 „karštas plienas“.
 0.30 „Trise valtimi. 

Gamtos šauksmas“.
 2.20 „kvaišų atostogos“.

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 „Liūtas karalius“.
 11.15 „Laukinė karalystė“.
 12.20 „kenoloto“.

 12.22 „Laukinė karalystė“.
 12.35 „Daktaras Dolitlis“.
 14.15 „Delfinų sala“.
 16.10 „kobra 11“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „kobra 11“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Piktadarės istorija 

2“.
 22.00 „Londono bul-

varas“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Londono bul-

varas“.
 0.05 „Įsikūnijęs blogis“.
 1.50 „Pabrolių nuoma“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Galiūnų Pasaulio 

komandinė taurė 
2021“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Lietuvos galiūnų 

čempionato i 
etapas“. 

 10.05 „kova už būvį“.
 11.15 „Geriausi šuns 

draugai“.
 11.45 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.55 „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 „Narkotikų prekei-

viai“.
 0.55 „Didysis meistras“.
 3.10 „Laukinės aistros. 

karšta ketveriukė“.

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. Marija 
Pečkauskaitė-Ša-
trijos Ragana“.

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

istorija“.
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 žinios.
 18.30 Laumės juosta. 
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 Lietuvos miestai. 
 21.30 „24/7“.
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 

 0.00 „Triguba apsauga“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija 
Pečkauskaitė-Ša-
trijos Ragana“.

 3.55 kaimo akademija. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 kaimo akademija. 
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Šoka Lietuva.
 7.45 krikščionio žodis. 
 8.00 kelias. 
 8.30 Menora. 
 9.00 Širdyje lietuvis. 
 10.00 „Po laukinę gamtą. 

Rudosios miško 
skruzdėlės – 
eurazijos miškų 
policininkės“.

 10.30 „skonio pasaka. 
Dešrelė. Pasako-
jimas su dviem 
galais“.

 11.00 stop juosta. 
Šiauliai. 

 11.30 7 kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

niaus Šv. vyskupo 
stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkika-
tedros bazilikos. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.05 klausimėlis. 
 14.25 „sunė prieš sunę“.
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2019. 
 17.30 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
 18.30 stambiu planu. 

Pokalbių programa. 
 19.25 FiFA pasaulio 

paplūdimio futbolo 
čempionatas. 
Finalas. 

 21.00 Adolphe Adam. 
Baletas „žizel“. 

 22.50 „Vilius karalius“.
 0.50 „seserų Fontanų 

siuvykla“.
 2.40 „Lietuvos moks-

lininkai. istorikas 
Antanas Tyla“.

 3.10 Muzikinis intarpas.
 3.30 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Lengvoji atletika. 
ieties metimo 
finale gali dalyvauti 
A. skuja. 

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 istorija gyvai. 
 7.20 „Akloji“.
 8.50 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.50 „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 PReMjeRA. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
žudantys šaltiniai“.

 23.05 „skaistuolė ameri-
kietė“.

 0.50 „Šimtas gatvių“.
 2.40 „Vera. Tamsus 

kelias“.

TV6
 6.10 jukono vyrai.
 7.00 „Atšiaurioji 

Aliaska“.
 9.00 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale 
kablys.

 10.00 sandėlių karai.
 10.30 „kalnai. Pasaulis 

virš debesų“.
 11.40 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 12.40 „kalnai. Pasaulis 
virš debesų“.

 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 „Banga žudikė 1“.
 23.50 „Blogos mamos“.

Delfi
 6.00 13 731 km aplink 

skandinaviją.
 7.00 sveika lėkštė su 

V. kurpiene.
 7.30 Geltonas karutis.
 8.00 kablys.
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 orijaus kelionės.
 10.00 Alfas vienas 

namuose.
 11.00 keturios sienos.
 11.30 išpakuota.
 12.00 sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 išlikę.
 13.45 sveikatos receptas.
 14.30 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 15.00 sveika lėkštė su 

V. kurpiene.
 15.30 Geltonas karutis.
 16.00 nežVAiRUok.
 16.30 spausk gazą.
 17.00 Automobilis už 0 

eur.
 18.00 Pokalbis su D. žei-

myte-Biliene.
 19.00 13 731 km aplink 

skandinaviją.
 20.00 kasdienybės 

herojai.
 20.45 Mano pramogos 

veidai.
 21.30 Pokalbiai prie jūros.
 22.00 kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
 0.00 nežVAiRUok.
 0.30 išlikę.
 1.00 Ugnikalnių takais.
 3.30 Delfi premjera.
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai 2021.
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LRT TV
2021. 08.31
 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 Maestro.
 13.00 klauskite daktaro.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda. 
 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.30 „Triumfo kelias. 

jonas karolis 
chodkevičius“.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Tredstounas“.
 23.45 „Grančesteris“.
 0.30 „Po laukinę 

gamtą. Amūriniai 
tigrai – didžiausios 
pasaulio katės 
plėšrūnės“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 (Ne)emigrantai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „Triumfo kelias. 

jonas karolis 
chodkevičius“.

 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 4.30 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 kuršių nerija.
 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 „Mergina traukiny“.
 0.45 „strėlė“.
 1.45 „Paranoja“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „Du gyvenimai“.

TV3
 6.15 „Vėžliukai nindzės“.
 6.40 „Ančiukų istorijos“.
 7.05 „Madagaskaro 

pingvinai“.
 7.35 karštai su tv3.lt.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Laikyti ir paleisti“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Raudonoji aušra“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Raudonoji aušra“.
 0.15 „kaulai“.
 1.15 „Havajai 5.0“.
 2.15 „Perėja“.
 3.15 „Vieniši tėvai“.
 3.45 „kaulai“.
 4.50 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 5.20 „snieguolė ir 

septyni nykštukai“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Herbas ar skaičius. 

Pasaulio stebuklai“.
 11.35 „Naujokai“.
 12.30 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Naujokai“.
 18.30 „Herbas ar skaičius. 

Pasaulio stebuklai“.
 19.30 „snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Vertikali riba“.
 23.30 „Tardymas“.
 1.15 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 2.15 „snaiperis“.

Lrytas
 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 kryptys LT. 
 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 „Pėdsakas“.
 2.00 „Daktarė  

kovalčiuk“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.40 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.25 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. žibutė-
Rozalija Preibytė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 7.00 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 7.25 „Drakoniukas 
kokosas“.

 7.40 „44 katės“.
 7.55 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 8.25 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Lengvoji atletika. 
Disko metimo 
finale gali dalyvauti 
o. Dobrovolskaja.

 15.10 Mokslo sriuba.
 15.40 „kuršių nerija“.
 15.50 „Drakoniukas 

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

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija.

 17.10 Tokijo paralimpinės 
žaidynės 2020. 
septintoji diena.

 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 19.30 Premjera. 

„Hanibalas. Nauji 
įrodymai“.

 20.20 Dizaino dokumen-
tika. industrinis 
dizainas.

 20.30 Panorama.
 21.30 „Aš esi tu“. 
 23.00 Vartotojų kontrolė. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Džiazo muzikos 

vakaras.
 1.40 Adolphe Adam. 

Baletas „žizel“.
 3.30 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Lengvoji atletika. 
Rutulio stūmimo 
finale gali dalyvauti 
A. skuja.

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 „Marija Vern“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Marija Vern“.
 21.00 „stokholmo 

rekviem. Akis už 
akį“.

 22.55 „svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „Pabėgimas su 

vaikais“.

TV6
 6.30 „csi. Niujorkas“.
 7.15 „kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 9.20 „Gerasis daktaras“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Goldbergai“.
 12.25 „Naujakuriai“.
 12.55 „saša ir Tania“.
 13.55 kulinarijos meis-

tras.
 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 „Geras, blogas ir 

negyvas“.
 22.50 „Gelbėtojai“.
 23.40 „Naša Raša“.
 1.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.05 „Fizrukas“.
 3.10 „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, rugsėjo 1 d. Saulė teka 6.23, leidžiasi 20.14, dienos ilgumas 
13.51. Delčia. Vardadieniai: egidijus, Verena, Gytautas, Burvilė, Gytis.

LRT TV
2021. 09.01
 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 „Triumfo kelias. 

jonas karolis 
chodkevičius“.

 13.00 Daiktų istorijos. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „kalnų daktaras“.
 17.10 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 kitą kartą Afrikoje.
 20.30 Panorama.
 21.30 Lietuva kalba.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Tredstounas“.
 23.45 „Grančesteris“.
 0.30 „Po laukinę gamtą. 

Miegapelės – 
vikriosios naktinės 
laipiotojos“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 kitą kartą Afrikoje. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 stilius.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 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 „Palaidotas“.
 0.25 „strėlė“.
 1.25 „Mergina traukiny“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 „Du gyvenimai“.

TV3
 6.45 „Lobių planeta“.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „saldus ruduo“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.

 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „i. T. Neribota 

prieiga“.
 22.45 „Vikinglotto“.
 22.50 „i. T. Neribota 

prieiga“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „i. T. Neribota 

prieiga“.
 0.25 „kaulai“.
 1.30 „Havajai 5.0“.
 2.25 „Perėja“.
 3.25 „Vieniši tėvai“.
 3.55 „kaulai“.
 4.55 „saldainiukas“.

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

geriausia“.
 8.35 „Teisingumo 

agentai“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Herbas ar skaičius. 

Pasaulio stebuklai“.
 11.35 „Naujokai“.
 12.30 „csi. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Naujokai“.
 18.30 „Herbas ar skaičius. 

Pasaulio stebuklai“.
 19.30 „snaiperis“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „sergėtojas“.
 22.50 „Vertikali riba“.
 1.15 „Mirties įšalas“.
 2.15 „snaiperis“.

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

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

istorija“.
 11.00 „Daktarė koval-

čiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 4 kampai. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Pėdsakas“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 kryptys LT.
 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 „Pėdsakas“.
 2.00 „Daktarė koval-

čiuk“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.40 „Netikėtas teisin-

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

LRT+
 6.45 Šoka Lietuva.
 7.00 „Leksė ir Lotė – 

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 7.25 „Drakoniukas 
kokosas“.

 7.55 „ieškok manęs 
Paryžiuje“.

 8.25 Širdyje lietuvis.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.00 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Plaukimas. Gali 
dalyvauti e. Ma-
takas (100 m krūt. 
finalas). 

 13.45 Tokijo paralimpinės 
žaidynės 2020. 
Lengvoji atletika. 
Rutulio stūmimo 
finale gali dalyvauti 
A. skuja.

 15.50 „Drakoniukas 
kokosas“.

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

šauniosios detek-
tyvės dvynukės“.

 16.40 Mūsų gyvūnai.
 17.10 Tokijo paralimpinės 

žaidynės 2020. 
Aštuntoji diena.

 18.15 „Čikagos policija“.
 19.00 Premjera. „Lazdynų 

Ragana“. 
 19.30 Premjera. „kylanti 

Afrika“.
 20.15 „kelionių atvirukai. 

Balenciaga. Baskų 
kraštas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Praeitis ateičiai. 
 22.30 „Propaganda. 

Menas parduoti 
melą“.

 23.30 „Po laukinę gamtą. 
Rudosios miško 
skruzdėlės – 
eurazijos miškų 
policininkės“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Vilnius Mama jazz 

2018.
 1.40 Auksinis protas. 

Vasara.
 2.50 Dizaino dokumen-

tika. industrinis 
dizainas.

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.05 Šventadienio 

mintys.
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 euromaxx.

TV1
 6.20 „Rozenheimo 

policija“.
 7.20 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.35 „stebuklas“.
 14.35 „Marija Vern“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.

 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Marija Vern“.
 21.00 „komisaras van 

der Valkas. Meilė 
Amsterdame“.

 22.55 „svajoklė“.
 23.55 „Našlaitės“.
 1.55 „stokholmo 

rekviem. Akis už 
akį“.

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 kulinarijos meis-

tras.
 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 „Visu greičiu 

pirmyn“.
 22.50 „Gelbėtojai“.
 23.50 „Naša Raša“.
 1.20 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 2.50 „Fizrukas“.

Delfi
 6.00 Yugo broliai: blo-

giausiu 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: blo-

giausiu 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. Valu-
javičiumi.

 23.00 Yugo broliai: blo-
giausiu 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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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.

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 550 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

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

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

Sodybą Gudelių k. (30 a  •namų valda, 2,25 ha žemės 
ūkio paskirties žemės).  
Tel. 8 615 96091. 

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

trAnsPorto PriEMonĖs

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

GYVULiAi

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

AUGALAi

Kviečius, avižų ir žir- •nių mišinį. Galiu sumalti ir 
atvežti.  
Tel. 8 645 49627.

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

Pašarines bulves.   •Tel. 8 623 04363.

Bulves. Pigiai miežius. Avižų  •ir vikių mišinį. Kviečius.  
Tel. 8 623 04363.

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

PARDUODA
nEKiLnoJAMAsis tUrtAs

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

Gyvenamąjį namą (buv.  •valgyklą) Vainiūnų k., Seirijų 
sen., Lazdijų r. sav., (namų 
valda 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.

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 30—rugsėjo 5 d.)

avinas (03.21–04.20)
Nestigs smulkių darbų, kuriuos turė-
site nedelsdami atlikti. Tai šiek tiek 
erzins, nes jūsų mintys bus kažkur 
kitur. Žvaigždės pataria būti atides-
niems ir labiau susitelkti į atliekamas 
užduotis, nes vėliau gali tekti ilgai 
taisyti klaidas. Jei būsite pakankamai 
budrūs, tikėtina, kad jau labai greitai 
turėsite gerokai daugiau laiko, kurį 
galėsite skirti poilsiui ir mėgstamai 
veiklai.

jautis (04.21–05.21)
Gali tekti spręsti problemas šeimo-
je. Šiuo laikotarpiu gali prireikti kur 
kas daugiau kantrybės: erzins net ir 
pačios menkiausios smulkmenos, 
ir tai gali turėti neigiamą poveikį 
tarpusavio santykiams. Neleiskite, 
kad jus užvaldytų negatyvios min-
tys: pasistenkite išlaikyti šaltą protą 
ir nesivelkite į betikslius ginčus, iš 
kurių gali išsivystyti rimtas konf-
liktas.

Dvyniai (05.22–06.21)
Būsite aktyvūs ir atviri naujovėms. 
Degsite nekantrumu patirti kuo dau-
giau nuotykių, todėl jūsų kasdienybė 
bus tikrai spalvinga. Nors galimybių 
išbandyti naujas veiklas bus iš tiesų 
nemažai, tačiau žvaigždės pataria 
saugoti savo sveikatą ir nerizikuoti 
savo saugumu. Net ir menkiausios 
klaidos gali brangiai kainuoti, todėl 
pasistenkite, kad taip nenutiktų.

vėžys (06.22–07.22)
Ieškosite galimybių, leidžiančių pa-
bėgti nuo rutinos. Vis dėlto šiuo lai-
kotarpiu didelių pokyčių nenusimato, 
todėl nenusiminkite, jei ne viskas 
klostysis būtent taip, kaip jūs norėtu-
mėte. Pasistenkite atrasti džiaugsmą 
kasdienėje veikloje ir jau labai greitai 
galėsite tikėtis tikrai reikšmingų per-
mainų. Jei būsite kantrūs, žvaigždės 
už tai dosniai atlygins.

liūtas (07.23–08.23)
Būsite energingi ir pakilios nuotai-
kos, todėl visi numatyti darbai eisis 
tarsi iš pypkės. Šiuo laikotarpiu galė-
site nuveikti kur kas daugiau nei bet 
kada anksčiau, todėl pasiraitokite 
rankoves ir kibkite į darbus. Jei vis 
pasvajojate apie atostogas, galite 
būti užtikrinti, kad labai greitai tu-
rėsite progų pailsėti. Vis dėlto kol 
kas turėtumėte susitelkti vien tik į 
profesinę sritį ir stengtis išspausti 
maksimumą.

mergelė (08.24–09.23)
Jūsų ryžtas ir užsidegimas padės 
įveikti net ir pačias didžiausias kliūtis. 
Jei kurį laiką jums nedavė ramybės 
tam tikra problema, dabar tikrai rasite 
būdų, kaip visa tai išspręsti. Tikė-
tina, kad šiuo laikotarpiu ir be kitų 
žmonių pagalbos galėsite nuversti 
net ir aukščiausius kalnus, o tai tikrai 
sustiprins pasitikėjimą savo jėgomis. 
Dabar žvaigždės yra jūsų pusėje, to-
dėl pasistenkite pasinaudoti visomis 
likimo siunčiamomis galimybėmis.

svarstyklės (09.24–10.23)
Palankus metas tiesiog pabūti su sa-
vimi. Tikėtina, kad rasite atsakymus 
į ramybės neduodančius klausimus, 
ir tai leis pasijusti kur kas geriau. 
Šiuo laikotarpiu bendravimas su 
kitais žmonėmis atrodys pernelyg 
varginantis, todėl nesikankinkite, ir 
nuo to atsiribokite. Tikėtina, kad jau 
labai greitai pasiilgsite artimiausių 
bičiulių kompanijos, ir kartu galėsite 

nuveikti ką nors smagaus. Vis dėlto 
kol kas didžiausias dėmesys turėtų 
būti skiriamas jūsų vidinei būsenai.

skorpionas (10.24–11.22)
Džiaugsitės puikiu dėmesio koncen-
travimu. Šiuo laikotarpiu didžiau-
sios sėkmės gali tikėtis tie ženklo 
atstovai, kurių veikla susijusi su in-
formacijos kaupimu ir apdorojimu. 
Jūsų atidumas ir atmintis bus tiesiog 
stulbinantys, todėl šiuo laikotarpiu 
galėsite atlikti tikrai nemažai darbų. 
Nors net ir dienos pabaigoje jausitės 
ganėtinai dėmesingi ir galintys nu-
veikti dar daugiau, tačiau žvaigždės 
pataria nepersistengti ir nepamiršti, 
kad kokybiškas poilsis yra ne ką ma-
žiau svarbus.

šaulys (11.23–12.21)
Žvaigždės pataria nesilaikyti iš anks-
to parengtos dienotvarkės, nes įvai-
rūs netikėtumai gali išmušti jus iš 
vėžių. Tikėtina, kad labai greitai gali 
sužlugti net ir preciziškai parengti 
planai, tačiau dėl to tikrai nereikėtų 
sielotis: tikėtina, kad visa tai jums 
bus tik į naudą, o vėliau iš įvairių 
kurioziškų situacijų galėsite smagiai 
pasijuokti. Dabar turėtumėte tiesiog 
plaukti pasroviui ir pasižiūrėti, kur 
jus nuneš srovė.

ožiaragis (12.22–01.20)
Jūsų laukia ganėtinai ramus metas. 
Tikėtina, kad neįvyks nieko netikėto, 
todėl galėsite pabaigti pradėtus dar-
bus ir apmąstyti būsimus projektus. 
Nors tokia kasdienybė gali pasirodyti 
pernelyg nuobodi, tačiau žvaigždės 
žada, kad tai – tik tyla prieš audrą. 
Tikėtina, kad jau labai greitai jums 
gali tekti suktis tarsi voverei rate, 
taigi, vertėtų pasimėgauti šiuo lai-
kotarpiu. Turėsite laiko, kurį galėsite 
skirti skaitymui ar kitai mėgstamai 
veiklai.

vandenis (01.21–02.19)
Jūsų planus gali pakoreguoti kito 
žmogaus norai ar poreikiai. Nors tai 
gali šiek tiek išmušti iš vėžių, tačiau 
labai greitai suprasite, kad lankstu-
mas ir gebėjimas prisitaikyti prie 
įvairių situacijų gali duoti tikrai ne-
mažą naudą. Jei negalvosite vien tik 
apie save, jau labai greitai galėsite 
sulaukti dosnaus žvaigždžių atlygio. 
Atminkite, kad ne visuomet viskas 
vyksta pagal iš anksto parengtą pla-
ną, taigi, būkite nusiteikę galimiems 
netikėtumams.

Žuvys (02.20–03.20)
Gali tekti pabaigti anksčiau pradėtus 
darbus, ir tai atrodys tarsi didžiausia 
našta. Vis dėlto, jei suimsite save į 
rankas, labai greitai gali paaiškėti, 
kad ne viskas yra taip blogai, kaip pa-
sirodė iš pirmo žvilgsnio. Jei neleisite 
sau tinginiauti ir tinkamai susidėlio-
site prioritetus, galite būti užtikrinti, 
kad darbai eisis sklandžiai, o pasiekti 
rezultatai tikrai džiugins.

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.



15Nr. 34 / 2021 08 26 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

NUOMA
siŪLo

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

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandartinio  •išplanavimo 1 k. butas Lazdijų 
miesto centre (1 aukštas, autono-
minis šildymas).  Tel. 8 698 78040.

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

ŽEMĖs ŪKio tECHniKA

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

trAnsPorto PriEMonĖs

Superkame visų markių auto- •mobilius: „Mazda“, „Audi“, BMW, 
„Mitsubishi“, „Renault“, „Volkswa-
gen“, kemperius ir kt. Pasiimame 
patys, sutvarkome reikiamus 
dokumentus, atsiskaitome iš karto. 
Dirbame savaitgaliais ir šventinė-
mis dienomis. Išrašome utilizavi-
mo 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“, „To-
yota“, „Mazda“ markių automo-
bilius. Pasiima patys. Atsiskaito 
iš karto. Sutvarko reikiamus 
dokumentus. Tel. 8 691 85616.

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

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

Automobilius, automobilių  •priekabas (gali būti daužti, ne-
važiuojantys, pasiima patys).  
Tel. 8 630 59016. 

GYVULiAi

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

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

PARDUODA
Kiti

UAB „Martas“, adresu Gė- •lyno g. 17, Lazdijai, galite įsigyti 
baltarusiškų durpių briketų, 
akmens anglies, skaldelės 
kapams. Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.

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

Kilimą (rudas, 3x2 m), kai- •na 25 Eur. Pakabinamus švies-
tuvus butui ar sodui, kaina po 
5 Eur. Seno modelio „Nokia“ 
įkroviklį ir ausinukus, kaina po 
2 Eur. TV „Panasonic“ distan-
cinio valdymo pultelį ir SCART 
laidą, kaina po 2 Eur. Druski-
ninkai. Tel. 8 686 43600.

Bičių šeimas, kaina sutarti- •nė. Tel. 8 611 90534.

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

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040.

Visiškai naują išmanųjį   •telefoną „UMIDIGI A9PRO“.  
Tel. 8 610 13577.

PERKA
nEKiLnoJAMAsis tUrtAs

Vieno arba dviejų kamba- •rių butą Lazdijuose.  
Tel. 8 682 67984.

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.

Informuojame žemės sklypo (kad. skl. Nr. 
5943/0008:205), esančio Rudaminos mstl., 
Šeštokų sen., mirusios savininkės I. G. turto 
paveldėtojus, kad UAB „Geodala“ matininkas 
Povilas Kilikevičius (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr. 2M-M-2441) 2021 09 07 13.00-13.30 val. 

vykdys žemės sklypo (kad. skl. Nr. 5943/0008:106), esančio Ruda-
minos mstl., Šeštokų sen., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į 
UAB „Geodala“ adresu: Kęstučio g. 73-1, Kaunas, el. paštu 

info@geodala.lt arba telefonu 8 685 08308.

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, ban- •knotus, ženkliukus, medalius, 
fotoaparatus, statulėles, paveiks-
lus, peilius, laikrodžius, radijas, 
gramofonus, muzikos instrumen-
tus, karinius daiktus, svarmenis, 
gintarą, sidabrą, auksą, varpus, 
smetoniškas nuotraukas, siuvi-
mo mašinas, čirvines keptuves, 
ragus ir visa kita. Atvykstu pasi-
imti. Tel. 8 671 04381.

KEIČIA
Juodagalvių veislės avytę į  •panašų avinuką.  

Tel. 8 611 90534.

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.

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo 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.

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

iEŠKo

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

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

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

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

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

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.

Dėl mylimo brolio Broniaus mirties nuoširdžiai užjau-
čiame Jūratę STABInGIenĘ.

Laima ir Zigmas

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5903/0003:0276, 
esančio Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Virbalų k., savininko 
G. A. L. turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas 
Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-09-08 
10.00 val. vykdys žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5903/0003:0042, 
esančio Lazdijų r. sav., Būdviečio sen., Virbalų k., ribų ženklini-
mo darbus. Prašome dalyvauti matavime. Prireikus išsamesnės 
informacijos, kreiptis į matininką Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų 
g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.lazdijai@gmail.com arba telefonu 
8 680 83000.

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5920/0002:694, 
bendrasavininkės Monikos V. (mirusi) turtinių teisių paveldėtojus, 
kad 2021-09-07 12–14 val. bus vykdomas žemės sklypo, kadastro 
Nr. 5920/0002:112, esančio Neravų k., Lazdijų sen., Lazdijų r. 
sav., ribų ženklinimas. Darbus vykdys matininkė E. Saladinskienė 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1135). Prireikus išsamesnės 
informacijos, prašome kreiptis į UAB „Hanis“ adresu: Seinų g. 
3, Lazdijai, el. paštu geraltauskaite@gmail.com arba telefonu 8 
610 88554.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypų, kadastro Nr.: 5948/0008:0002 ir 
5948/0008:0407, esančių Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Verstami-
nų k., savininko J. V. turtinių teisių paveldėtojus, kad matinin-
kas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-
2008) 2021-09-15 9.30 val. vykdys žemės sklypo, kadastrinis Nr. 
5948/0008:0057, esančio Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Verstaminų 
k., Drebulių g. 25, ribų ženklinimo darbus. Prašome dalyvauti 
matavime. Prireikus išsamesnės informacijos, kreiptis į matinin-
ką 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.

Sutvarko 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


