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Kapčiamiesčio griuvenoje — korupcijos baubo paieška?

Vis mažiau vilties, kad šitas apleistas pastatas virs jaukiais Kapčiamiesčio bendruomenės namais.
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Merė Ausma Miškinienė: „Turime dirbti neskaičiuodami laiko“
Praėjo šiek tiek daugiau
nei pusantro mėnesio, kai
Lazdijų rajonui vadovauja
naujoji merė A. Miškinienė. Apie rajono vadovės
planus ir pradėtus darbus
tarp lazdijiškių sklando
įvairios legendos ir kuriama vietinė tautosaka. Mes
kalbiname merę ir siūlome išgirsti viską iš pirmų
lūpų.

– Gerb. mere, Lazdijams jau
vadovaujate beveik 50 dienų.
Kokie maloniausi ir nemaloniausi atradimai per šį laiką?
Kaip Jus nuteikia naujoji rajono
savivaldybės taryba? Kuo skiriasi darbas viceministrės poste nuo
merės darbo?
– Maloniausias atradimas –
mūsų rajono žmonės, jų nuoširdumas, darbštumas ir atvirumas.
Džiugina ir tai, kad savivaldybėje
pakankamai specialistų, kurie pasiryžę dirbti, kad rajone daugėtų
gerai apmokamų darbo vietų,
kad viešosios paslaugos būtų ne
„valdiškai formalios“, o tikrai
pateisinančios žmonių lūkesčius. Naujoji rajono savivaldybės taryba nuteikia optimistiškai.
Tiek pozicija, tiek opozicija yra
motyvuota, aktyvi ir nusiteikusi
argumentuotai ir konstruktyviai
diskutuoti ieškodamos geriausių
sprendimų. Be abejo, lengva nebus, bet tikiu, kad tokiomis aplinkybėmis priimti sprendimai tikrai
bus patys palankiausi žmonėms ir
ne tik teisėti, bet ir teisingi. Tiek
viceministrės, tiek merės darbo
dienos buvo įtemptos ir suplanuotos minučių tikslumu. Vis dėlto
merės darbas yra konkretesnis,
problemos smulkesnės, dažnai
gyvenimiškos ir gali būti sprendžiamos greičiau.
– Jūs išrinkta viena iš keturių
Lietuvos savivaldybių asociacijos
viceprezidentų. Kaip Jus nuteikia toks pasitikėjimas ir ką tikitės
naudinga nuveikti Lazdijų labui
dirbdama šiame poste?
– Pasitikėjimas įpareigoja ir
suteikia reikšmingas galimybes
tiek man, tiek Lazdijų kraštui,
dėl kurio gerovės aš taip nuoširdžiai stengiuosi. Tapusi Lietuvos
savivaldybių asociacijos viceprezidente, tikiuosi, sugebėsiu pa-

siekti, kad Lazdijai iš tikrųjų taptų
traukos centru, kad čia kurtųsi ir
plėtotųsi verslas. Mano manymu,
savivaldybės tikrai yra pasiruošusios būti dar savarankiškesnės ir
įgyvendinti iš tiesų sudėtingus ir
didelės vertės projektus.
– Ar tiesa, kad planuojate švietimo ir ugdymo įstaigų veiklos
optimizavimą, lėšų taupymą? Jei
taip, kokie pokyčiai laukia šioje
srityje?
– Situacija Lazdijų rajono
švietimo sektoriuje iš tiesų sudėtinga. Trūksta 60 tūks. Eur
ugdymo įstaigų administracijose
dirbančiųjų atlyginimams mokėti.
Mažėjant mokinių skaičiui, mokyklose vadovaujančiųjų ir mokyklų priežiūrą vykdančių skaičius iki šiol nebuvo mažinamas.
Tarp mokyklų matau didžiulius
skirtumus, vienos turi išskirtines
sąlygas, kitos dirba tikrai labai
sudėtingomis sąlygomis. Taip
neturi būti. Kol kas mokyklose
greta direktoriaus yra nuo 1 iki
4 pavaduotojų, iki 3 sekretorių,
turime ir personalo specialistų,
projektų vadovų, gausu sargų
ir pagalbinių darbininkų. Mano
nuomone, iki šiol buvo taupoma
pačių svarbiausių – mokytojų ir
pagalbos specialistų – sąskaita.
Tai reiškia, kad tie, kurie moko,
dirba vis blogesnėmis sąlygomis,
o psichologinę, logopedo ar kitą
reikiamą pagalbą vaikams suteikti laiku praktiškai neįmanoma.
Mano siekis, kad dirbantys turėtų
pilnus krūvius, aiškias atsakomybes ir gautų atitinkamus atlyginimus. Dėl to buvau susitikusi su
ikimokyklinių įstaigų ir mokyklų
direktoriais, aptarėme situaciją.
Patikinau, kad nė viena mokykla
nebus uždaryta ir savo žodžio
tikrai laikysiuosi. Bet turime susitelkti ir etatų skaičių peržiūrėti.
Dėl to prašiau, kad kiekvienas direktorius pateiktų savo siūlymus.
Juk jie geriausiai žino darbuotojų darbo krūvius ir gali pasiūlyti
geriausius variantus. Gaila, kad
dauguma direktorių nenori bendradarbiauti. Jiems likti „Direktoriais“ ir išsaugoti artimiausius
bendražygius yra kur kas svarbiau
nei mokėti didesnius atlyginimus
dirbantiems, daugiau lėšų skirti
ugdymui ir savo mokinių gerovei.
Maža to, manipuliuojama teigiant,

A. Miškinienė: „Situacija Lazdijų rajono švietimo sektoriuje iš tiesų sudėtinga.“
kad „naujoji valdžia“ liepė atleisti
vienus ar kitus. Tai melas. Direktoriams pavedžiau tik peržiūrėti
savo struktūras, pasikalbėti su
savais kolektyvais ir pateikti, jų
manymu, geriausius siūlymus dėl
veiklos optimizavimo. Tik šiuos
pasiūlymus įvertinę drauge priimsime sprendimus dėl konkrečių
etatų mažinimo mokyklose.
– Pradėjus dirbti naujai tarybai, naujai savivaldybės
administracijai, tam tikra dalis
administracijos specialistų išėjo
iš darbo. Kaip galvojate užpildyti
trūkstamų specialistų etatus, ar
Lazdijuose yra pakankamai specialistų, galinčių profesionaliai
atlikti darbą savivaldybėje?
– Kiekvienas yra laisvas pasirinkti, kur dirbti. Žmonės visada
ieško jiems palankesnių sąlygų ir
jei jie randa, renkasi geriau apmokamą arba arčiau gyvenamosios
vietos esantį darbą, negaliu jų
neišleisti. Laisvus etatus planuojame užpildyti skelbdami atvirus
konkursus. Tikiu, kad norinčių
ir galinčių dirbti Lazdijų krašto
labui rasime tiek Lazdijuose, tiek
gretimuose rajonuose.
– Suformavote visą vadovau-

jančią savivaldybės komandą.
Kokius svarbiausius uždavinius
keliate savo komandos nariams?
Ar planuojate priimti į darbą
mero patarėją? Kokios funkcijos jam numatytos?
– Mero patarėja savivaldybėje
dirba nuo šiandien (trečiadienio,
2019 06 05). Jos atsakomybės
sritis – investicinių projektų inicijavimas, projektų rengimo ir jau
patvirtintų projektų įgyvendinimo
koordinavimas. Komandai keliu itin aukštus tikslus. Turime
dirbti neskaičiuodami laiko ir
valandų tam, kad įgyvendintume žmonėms duotus pažadus ir
pateisintume jų lūkesčius. Šiuo
metu mūsų prioritetai švietimas,
kelių dangos ir geriamojo vandens kokybės gerinimas, efektyvi
ir skaidri savivaldybės ir jos reguliavimo įstaigų veikla.
– Informacija apie savivaldybės veiklą pateikiama savivaldybės tinklapyje ir viename
iš rajono savaitraščių. Kodėl
aktuali savivaldybės informacija netalpinama kitame rajono
savaitraštyje, turinčiame plačią
skaitytojų auditoriją?
– Informacija apie savivaldybės veiklą nuolatos talpinama

savivaldybės tinklalapyje ir socialiniame tinkle, taip pat rajono
savaitraštyje. Tikrai norėčiau, kad
aktualią gyventojams informaciją
galėtume skelbti visuose rajono
ir regiono savaitraščiuose, deja,
tai kainuoja brangiai ir šiuo metu
mes sau to leisti negalime.
– Jūs vykdote pažadą savo rinkėjams – įsigijote būstą Lazdijų
rajone. Kada Jūsų šeima planuoja ten įsikelti?
– Įsigytoje sodyboje planuojame įsikurti iki birželio pabaigos.
– Ką nauja atradote savo gimtajame rajone ne kaip paprasta
žemietė, bet kaip rajono vadovė?
– Atradau stiprias, drąsias ir
motyvuotas bendruomenes. Perspektyvius verslininkus, išskirtinį
kraštovaizdį ir infrastruktūrą, į
kurią investuoti reikia nedelsiant
ir tikslingai. Tai džiugina, tačiau
kaip rajono vadovė paveldėjau ir
nerimą keliančių aplinkybių, visų
pirma, savivaldybės biudžetas. Jis
yra minusinis ir tai yra didžiausias
iššūkis.
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– Ačiū už pokalbį.

Pavasario puokštėje — skambiausi akordai
Vitas Naujokas
Paskutinė pavasario diena pripildyta sodraus gėlių žydėjimo, ir net
nežinai, nuo ko labiau raibsta akys
– spalvų, iki dangaus pakeliančių
žiedynų kvapų ar laukimo, jog tai
tik gamtos grožio ir harmonijos
pradžia. Laikas, kai pavasaris
kelia tostą vasarai, už vasarą,
už kiekvieną iš mūsų, matančių,
mylinčių, sėjančių grožį savo gėlynuose, savo širdyse. Paskutinę
pavasario dieną Šeštokų kultūros
namuose nuskambėjęs koncertas
„Pavasario akordai“ – lyg laiškas vasarai iš natų, muzikos akordų, gražių žodžių, palinkėjimų

ir emocijų.
Paskutinių pavasario akordų,
kai už durų jau prisotintu kmynų
žydėjimu, ryto saulėje žėrinčiomis smilgomis ar sugulusiomis
pradalgėse pievomis ir nedrąsiai
mažą baltą žiedelį duodančiomis
apie save žinoti žemuogėmis
alsuoja vasara, nežinai, ko tą vakarą buvo daugiau. Galbūt todėl
ir dainos, muzika, kurią dovanojo renginio dalyviai, kiekvieno
širdin strigo savaip – pavasario
lietumi, gaiviu vasaros vėju ar
meile, nes, turbūt, be jos širdyje
nebūtų nei vieno, nei kito.
Iš Jukneliškės kilęs, visą gyve-

nimą su daina ir akordeonu visus
džiuginęs Vytautas Rutkauskas,
dainavęs duetu su Aušra Alenskiene, susirinkusius nustebino
– kiek daug nuoširdumo, gerumo, šypsenos ir akių spindesio
jų dainose sudėta. Seirijiškiai,
rodos, širdį susirinkusiems dovanojo, galbūt todėl ir plojimų
jiems negailėta. Kamilė Blaževičiūtė, Laura Kisieliūtė – jaunos
merginos džiugino savo profesionalumu, dainų skambesiu. Šios
dainininkės ne viename konkurse
dalyvavusios, todėl jų talentas,
muzikalumas neliko nepastebėti.
Na, o kai LKC estradinė grupė

„Kryžkelė“ Šeštokuose užgrojo,
abejingų neliko, susirinkusieji plojo, plojo, pakartoti prašė,
o mažiausieji renginio dalyviai
šoko tol, kol muzikantai visas
dainas išdainavo. Ir nekeista,
nes Šeštokų kultūros namuose
tą vakarą pasijautė laukiamas kiekvienas – tiek mažas, tiek senas,
o gal lig šiol net muzikai buvęs
visai abejingas. Muzikos ir dainų
pynė, kurioje lyg gražiausi gėlynai susirinkusiems dovanotos
nuoširdžiausios emocijos – kiekvienas su savimi išsinešė dalelę
gėrio, džiaugsmo, renginio dalyvių dovanoto nuoširdumo.

Ne vienas atvėręs duris vasarai
čia atrado save – muzikos akorduose, dainų skambesy, trumpam
nukėlusiam į jaunystę, į tą nesibaigiantį gyvenimo šėlsmą, kai
širdyje nuolat pašėlęs pavasaris. Pavasaris pražydo renginio
vedėjos Šeštokų kultūros namų
renginių organizatorės Agnės
Milkuvienės žodžiais. Dažnai
rajone ir už jo ribų auksinio
balso savininke vadinama Agnė
kvietė kiekvieną plačiai atverti
duris vasarai – į saulės perpildytas
dienas, žvaigždėtas naktis ir, žinoma, lai jas visada lydi muzikos
akordai.

•
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Kapčiamiesčio griuvenoje — korupcijos baubo paieška?
Linas Greičius
Lazdijuose prasidėjo
nieko gera nežadantis
procesas – naujoji valdžia
revizuoja buvusios tarybos priimtus sprendimus
ir ieško būdų, kaip juos
pakeisti arba apskritai
panaikinti. Ypač dėl to
nerimauja bendruomenės, turinčios patvirtintus
projektus, tačiau nesulaukiančios savivaldybės
finansinio prisidėjimo
jiems vykdyti.
Artimiausiame Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos posėdyje
bus svarstomas vienas klausimas, kuris ypač kelia nerimą ne
tik Kapčiamiesčio, bet ir kitoms
bendruomenėms, vykdančioms
įvairius projektus. Taryboje planuojama svarstyti klausimą dėl
Kapčiamiesčio bendruomenės
pradėto projekto – seno pastato
remonto ir jo pritaikymo bendruomenės reikmėms.

Prieš metus gavo
pritarimą
Prieš metus Lazdijų rajono savivaldybės taryba pritarė šiam
projektui, o naujoji taryba šių
metų kovą nusprendė projektui
skirti 21 tūkst. eurų. Tačiau iki
šiol sutartis nepasirašyta, o merė

Ausma Miškininė raštu kreipėsi
į Ekonomikos ir finansų komitetą bei Antikorupcijos komisiją
norėdama sužinoti šių struktūrų
nuomonę apie Kapčiamiesčio
projektą, kitaip sakant, išsiaiškinti, ar po projektu nesislepia
korupcijos baubas.
Šį raštą rengęs Juridinio skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius patvirtino, teigė, jog
toks raštas tikrai yra parengtas
ir pateiktas tarybos Ekonomikos
ir finansų komitetui bei Antikorupcijos komisijai.

„Dėl šio projekto reikalingumo
pačioje bendruomenėje atsirado
skirtingų nuomonių. Ko gero,
todėl savivaldybės vadovams
ir kilo noras atidžiau jį įvertinti
įvairiais aspektais ir priimti atitinkamus sprendimus“, – sakė
K. Jasiulevičius.
Paklaustas, ar gali taip atsitikti, jog Kapčiamiesčio parapijos
namų projektas bus atmestas,
K. Jasiulevičius į šį klausimą
konkrečiai negalėjo atsakyti,
jis teigė, jog viskas yra tarybos
narių valioje.

Gintautas Salatka,
savivaldybės tarybos narys
„Labai gerai prisimenu, kai buvusioji taryba
praėjusių metų gegužės pabaigoje patvirtino
šį projektą. Prisimenu, jog dėl jo nebuvo
jokių pastabų, diskusijų, prieštaravimų.
Visi tarybos nariai – tuometinė pozicija ir
opozicija – balsavo vieningai už šį projektą.
Įdomu, ar tie patys tarybos nariai, kurie
anuomet buvo opozicijoje, o dabar – valdančiojoje daugumoje, galės taip paprastai
pakeisti savo poziciją ir balsuoti kitaip nei
prieš metus? Manau, kad valdantieji bus
protingi ir neatsisakys šio projekto. Nes,
priešingu atveju, tai būtų labai blogas valdžios signalas visoms bendruomenėms.“

Vadovė atsisakė
komentuoti
Ypač dėl susidariusios situacijos
nerimauja Kapčiamiesčio bendruomenės pirmininkė Raminta
Zelenauskaitė. Iki gegužės 31 dienos turėjo būti pateikti mokėjimo
prašymai avansui gauti, tačiau iki
šiol sutartis su savivaldybe nepasirašyta ir pinigai negauti.
Paprašyta pakomentuoti raš-

tą Antikorupcijos komisijai bei
Ekonomikos ir finansų komitetui
ir galimą projekto sustabdymą,
R. Zelenauskaitė nuo komentarų
susilaikė.
Kas galėtų paneigti, jog gavusi
atitinkamas išvadas iš Antikorupcijos komisijos ir Ekonomikos
ir finansų komiteto valdančioji
tarybos dauguma nuspręs toliau
nevykdyti šio projekto?

•

Ambicingas projektas
Projektas, kurį vykdo Kapčiamiesčio bendruomenė, labai ambicingas. Bendruomenė planuoja kapitališkai suremontuoti ir pritaikyti
bendruomenės reikmėms parapijai priklausantį seną pastatą.
Prieš pusantrų metų klebonas sutiko perduoti pagal panaudos
sutartį parapijai priklausantį pastatą. Bendruomenės pirmininkė
važiavo su tuometiniu mero patarėju pas vyskupą, gavo jo sutikimą
naudotis šiuo pastatu. Buvo nuspręsta pastatą suremontuoti. Visa
projekto sąmata – 85 tūkst. eurų. Didžioji projekto išlaidų dalis –
64 tūkst. eurų – finansuojama Nacionalinės mokėjimo agentūros
(NMA), savivaldybės taryba patvirtino, jog prisidės prie projekto,
suteikdama 21 tūkst. eurų.
Darbai jau pajudėjo – parengtas techninis projektas, pasirašyta
sutartis ekspertizei atlikti. Kol nėra garantijos, kad bus gautas
finansavimas iš savivaldybės, negalima tęsti darbų.
Ji teigė, jog apie šią problemą bendruomenės nariai kalbėjosi su
mere Ausma Miškiniene, kuri pažadėjo iki praėjusios savaitės pabaigos duoti atsakymą dėl konkrečių galimybių skirti savivaldybės
pažadėtąją pinigų dalį.

Opozicijos atstovui užtrenktos durys į savivaldybių asociaciją
Linas Greičius
Naujai išrinkta rajono
savivaldybės valdžia,
pasinaudodama teisine
kolizija ir savaip interpretuodami teisės aktus,
nesudarė galimybių opozicijos atstovams dalyvauti
šalies savivaldos institucijų veikloje.
Prieš dvi savaites, kai taryboje
buvo tvirtinami Lazdijų rajono
savivaldybės atstovai į Lietuvos
savivaldybių asociacijos narių atstovų suvažiavimą, valdančioji
dauguma nusprendė iš kandidatų
sąrašo išbraukti didžiausios tarybos frakcijos „Pirmyn“ seniūną
Artūrą Margelį.

Pakeitė pavardę
Nors 2019 metų gegužės 9 dienos
šio sprendimo projekte tarp Lazdijų rajono savivaldybės atstovų
buvo įrašyta A. Margelio pavardė,

tačiau gegužės 17 d., tvirtinant šį
sprendimą taryboje, A. Margelio
pavardė buvo pakeista vicemero
Audriaus Klėjaus pavarde.
Kitaip sakant, valdančioji dauguma nusprendė, jog Lazdijams
savivaldybių asociacijoje atstovaus tik valdančiosios daugumos
atstovai – konservatorius A. Klėjus ir „valstiečiai“ Benius Rūtelionis ir Ausma Miškinienė.
Tarybos narys Jonas Stankevičius teigė, jog valdantieji
pasinaudojo teisine kolizija dėl
atstovavimo Lietuvos savivaldybių asociacijoje ir pašalino iš
kandidatų opozicijos atstovą.
„Pagal Lietuvos Respublikos
įstatymo dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrindinių
nuostatų 5 straipsnį, savivaldybės savo atstovus į asociacijos
suvažiavimą renka pagal kvotas
proporcingai rinkimus laimėjusių
partijų gautas vietas tarybose. Šio
įstatymo nuostatos prieštarauja

Artūras Margelis, frakcijos „Pirmyn“ seniūnas
„Mūsų komitetas „A. Margelio komanda „Pirmyn!“ taryboje laimėjo daugiausiai mandatų, todėl turime teisę turėti savo atstovą
savivaldybių asociacijos suvažiavime. Manau, jog yra absoliučiai
neteisinga, kai suvažiavime Lazdijams atstovauja net du „valstiečiai“ – A. Miškinienė ir B. Rūtelionis. Jie Lazdijų taryboje turi
mažiau mandatų už mūsų judėjimą.
Kas galėtų paneigti, jog priežastis, dėl kurios valdantieji atmetė
mūsų frakcijos kandidatą, yra ta, kad A. Miškinienė, pretenduodama
tapti viena iš Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovių, bijojo,
kad opozicijos narys balsuos prieš jos kandidatūrą ir ji netaps LSA
viceprezidente.“

asociacijos įstatams, tačiau reiktų
pažymėti, jog šis įstatymas įsigaliojo 1995-04-12, o tuo metu kelti
kandidatus į savivaldybių tarybas
galėjo tik politinės partijos“, –
teigė J. Stankevičius.
Jis teigė, jog esant tokiam dviprasmiškam teisiniam reglamentavimui, galimybės kelti atstovus
į suvažiavimą neturėtų nei vienas visuomeninis komitetas, o tai
prieštarautų LR Konstituciniams
rinkimų principams.

Įžvelgė teisinę koliziją
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos Teisės skyriaus
vedėjas Kęstutis Jasiulevičius
„Dzūkų žinioms“ taip pat pripažino, jog šioje situacijoje susidaro teisinė kolizija – pagal vieną
norminį dokumentą atstovus gali
deleguoti tik rinkimus laimėjusios
politinės partijos, o kitame kalbama ir apie visuomeninių judėjimų
atstovavimo galimybę.
Paklaustas, kas galėtų išspręsti
šią teisinę dviprasmybę, K. Jasiulevičius buvo lakoniškas: „Teismas“.
Kreipėsi į Vyriausybės
atstovę
Opozicijos atstovai dėl tokios
situacijos oficialiu raštu kreipėsi į Vyriausybės atstovo Alytaus
apskrityje tarnybą. Prieš keletą
dienų šiai tarnybai išsiųstame
prašyme konstatuojama, jog nedeleguodama į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių atstovų
suvažiavimą opozicinės frakcijos
„Pirmyn“ atstovo Lazdijų savi-

Opozicijos frakcijos pirmininkas A. Margelis: „Manau, jog yra absoliučiai
neteisinga, kai suvažiavime Lazdijams atstovauja net du „valstiečiai“.“
valdybės tarybos valdančioji dauguma akivaizdžiai pažeidė teisės
aktų nuostatas.
Nors opozicijos atstovai dar
negavo oficialaus Vyriausybės
atstovo Alytaus apskrityje atsakymo, tačiau per paskutinį Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
posėdį Vyriausybės atstovė Ona
Balevičiūtė išsakė savo nuomonę

šiuo klausimu: „LR vietos savivaldos įstatyme pasakyta, kad
teisę kelti net į merus turi ir partijos, ir rinkimų komitetai, kurie,
kaip žinote, tą teisę gavo ne taip ir
seniai, tai atsirado ir tiesioginiai
merų rinkimai, tai, vadovaujantis
protingumo kriterijais, turbūt reikėtų leisti atstovauti proporcingai
ir partijoms, ir komitetams.“

•
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Remiama biodujų gamyba iš biologiškai skaidžių atliekų
Iškastinio kuro atsargos –
ne begalinės. Kad vieną dieną
jos staiga neišsektų, energiją
svarbu pasigaminti iš atsinaujinančių šaltinių. Saulės, vėjo,
vandens energiją išgauname
ir naudojame gana plačiai ir
efektyviai. O biodujų, kurios
slepiasi atliekose, gyvulių,
paukščių mėšle ir kt., potencialas neišnaudojamas. Teisinamasi, kad biodujų gavyba
nėra lengvai prieinama, jog
dujoms išgauti reikalinga
įranga yra brangi.
Su Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 m. programos
(KPP) priemonės „Ūkio ir
verslo plėtra“ veiklos sritimi
„Parama biodujų gamybai iš
žemės ūkio ir kitų atliekų“ organines šiukšles paversti energija nėra nei brangu, nei labai
sunku. Viskas, ko reikia, – turėti tinkamų biodujų gamybai
atliekų ir atsakingai užpildyti
paramos paraišką, padėsiančią įsigyti biodujų gavybai
reikalingą įrangą. Pasistengti
verta, nes maksimali paramos
suma, į kurią gali pretenduoti
vienas pareiškėjas, siekia net
1 mln. 600 tūkst. Eur.

Atliekos, galinčios virsti
nauda
Didesni gyvulininkystės, paukštininkystės ūkiai, be pieno ar
kiaušinių, pagamina ir nemažai
mėšlo. Jei ūkis mišrus, organines atliekas galima panaudoti
tręšiant laukus, jei ne – mėšlas

Naudingas ir pelningas gali būti ne tik karvių gaminamas pienas, bet
ir mėšlas. Priklausomai nuo atliekų kiekio, iš mėšlo elektros galima
pasigaminti ne tik ūkio reikmėms užtikrinti, bet ir dalį jos parduoti.
gali būti kompostuojamas, naudojamas dirvožemiui gerinti. Visgi
ne visiems šie mėšlo realizavimo
būdai yra priimtini ir tinkami, o
jei jo pagaminama daugiau nei
pajėgiama apdoroti, už tinkamą
atliekų sutvarkymą atsakingoms
įmonėms tenka pakloti nemažus
pinigus.
Jau seniai žinoma, kad mėšlas
ir kitokios biologiškai skaidžios
atliekos – puiki žaliava energijai
išgauti. Tai – puikus būdas ne tik
sutaupyti organinėms atliekoms
tvarkyti išleidžiamus pinigus,
bet ir uždirbti. Mėšlą atitinkamai perdirbus, fermentavus, iš jo
galima pagaminti biodujas, o iš jų
– elektros energiją. Tad įmonės ir
ūkininkai, kurie atitinka labai mažos arba mažos įmonės apibrėžtį
ir kurie gamina žaliavą, tinkamą
biodujų gamybai, raginami nau-

dotis KPP parama pagal priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos
sritį „Parama biodujų gamybai iš
žemės ūkio ir kitų atliekų“, įgalinsiančia juos tapti alternatyvios
energijos gamintojais.

Tinkamos finansuoti
išlaidos
Su parama ūkiai ar labai mažos,
mažos įmonės, kurios nori ar
planuoja gaminti biodujas, turės galimybę įsigyti ar įsirengti
procesui užtikrinti labai svarbią
infrastruktūrą: naują žemės ūkio
techniką, naujus technologinius
įrenginius, transformatorines ir
elektros kabelius, naują kompiuterinę ir programinę įrangą, rekonstruoti ar pasistatyti
naujus dujų gamybai tinkamus
pastatus, kelius, aikšteles ir degazuotojo substrato saugyklas,

vietinį vandentiekį, artezinius
gręžinius ir vietinę kanalizacijos
sistemą.
Nurodoma, kad ūkininko ūkis,
labai mažos arba mažos įmonės
buveinė, pretenduojantis į paramą biodujų gamybai, turi būti
įregistruotas, o ir projektas įgyvendinamas kaimo vietovėje. Tiesa, pareiškėjai ne mažiau kaip
1 metus iki paramos paraiškos
pateikimo turi užsiimti gyvulininkyste ir (arba) paukštininkyste
ir ne mažiau kaip 50 proc. visų
valdos pajamų gauti iš šių veiklų,
ir (arba) sudaryti ne trumpesnes
kaip 10 metų trukmės sutartis
dėl gyvulių ar paukščių mėšlo ir
(arba) kitų biologiškai skaidžių
atliekų tiekimo.

Kuo daugiau balų, tuo
daugiau šansų
Didesnė tikimybė paramą gauti
tiems pareiškėjams, kurie surenka
daugiau atrankos balų. Pavyzdžiui, jei ūkininkas ar įmonė nurodo, kad per metus perdirbs iki
10 000 tonų mėšlo imtinai, projektų atrankos vertintojai pareiškėjui už tai suteiks 20 balų. Tie,
kas numatys perdirbti daugiau
kaip 10 000 tonų per metus, –
gaus 30 balų. Jei bus įsipareigota
perdirbti mėšlą, įsigytą iš tiekėjų

(nuo 3 iki 5 imtinai), tokiems
pareiškėjams bus suteikiama 20
balų. Tiems, kam pavyks mėšlą
įsigyti daugiau kaip iš 5 tiekėjų
ir jį perdirbti, bus galima pretenduoti į 30 balų (kai vienas
tiekėjas tiekia ne mažiau kaip 5
proc. mėšlo). Balai skiriami ir
atsižvelgiant į biodujų gamybos
žaliavų struktūroje kitų biologiškai skaidžių atliekų dalį: jei
nuo 5 iki 10 proc. imtinai, suteikiama 15 balų; jei daugiau kaip
10 proc., suteikiama 20 balų.
Jeigu projektui įgyvendinti
pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki
10 procentinių punktų imtinai,
suteikiama 15 balų; jei daugiau
kaip 10 procentinių punktų imtinai, suteikiama 20 balų.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 40
balų. Jeigu projektų atrankos
vertinimo metu nustatoma, kad
projektas nesurinko privalomojo mažiausio 40 balų skaičiaus,
paramos paraiška atmetama. Paraiškas Nacionalinei mokėjimo
agentūrai bus galima teikti šių
metų birželio 3–liepos 31 dienomis.
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Užs. Nr. 26

Lazdijų krašto kūrėjai atsiraitę rankoves „barškina puodus“
Dineta Babarskienė
Kaip ir kasmet, taip ir šiemet – tradiciškai. Birželio
7 dieną 12 valandą Lazdijų
viešoji biblioteka kviečia
visus knygų mylėtojus į
ypatingą renginį „Literatūriniai pietūs su Lazdijų
krašto kūrėjais“, skirtą
Nacionalinės premijos
laureatei rašytojai Bitei
Vilimaitei. Ir štai bibliotekos darbuotojos, kai tik
pakviečia ką į renginį, dažniausiai išgirsta klausimą:
o ką valgysime? Kiti gi dar
šmaikštesni, sakosi, kad
būtinai ateisią ir labai alkani. O kuo jau ten „maitinsimės“, viską pamatysime,
sužinosime. Smalsumas
bus patenkintas...
Tad visai neatsitiktinai ir Lazdijų
viešosios bibliotekos mobilioji
biblioteka garsinius vasaros skaitinius po atviru dangumi pradėjo
Avižieniuose, kur ketverius metus gyveno ir rašė Nacionalinės
premijos laureatė Bitė Vilimaitė.
Ir nors lietus lijo, bet žymiosios
rašytojos kūryba nuskambėjo
ant jos suolelio, kur ji dar gyva
būdama taip mėgdavo prisėsti,
pailsėti, pagalvoti. Nuo suolelio ji galėdavo matyti savo buto

langus. Tiesa, anot vietinių, šiandien bute šeimininkauja jau nauji
šeimininkai. Tad lietus, spalvingi
skėčiai, Bitės Vilimaitės kūryba
ir gitaros garsai...
O paskui jau skubėta į Avižienių biblioteką pas bibliotekininkę
Aldoną Maceikienę, kuri maloniai sutiko atvykėlius. Išduosiu
paslaptį – Aldonos skaniųjų pyragų buvo! Tad susėsta prie arbatos
puodelio Avižienių laisvalaikio
salėje, kur sukosi šios salės šeimininkė Daiva Blaževičienė. O
jau tada dar skaityta, kalbėtasi,
kartu dainuota. Simona Lapaitytė,
Ričardas Lapaitis, Aldona Mikalonienė skaitė susirinkusiems,
Gintaras Gražulevičius grojo. O
jau paskui dalintasi prisiminimais
apie garsiąją Bitę Vilimaitę. Vietiniai gyventojai papasakojo, kaip
ji mėgo rengtis, kur dažniausiai
eidavo pasivaikščioti. Kaimynė
sakė, kad Bitė ne itin mėgo draugiją, tačiau ką prisileisdavo artyn,
tuomet jau nuoširdžiai išsipasakodavo. „Cepelinų, būdavo, išverdu, paskambinu į duris, ji atidaro,
pasiima, suvalgo ir tuščią lėkštelę
atiduoda“, – prisiminė kaimynė.
Ir apie rašytojos mylimus šunis
papasakojo, net kur guli į šunų
dausas iškeliavęs jos mylimas augintinis, nurodė. Anot vietinių,
rašytoja net paminklą jam norėjo

Visai neatsitiktinai mobilioji biblioteka garsinius vasaros skaitinius po atviru dangumi pradėjo Avižieniuose, kur
ketverius metus gyveno ir rašė Nacionalinės premijos laureatė B. Vilimaitė.
pastatyti, bet negavusi vietinių
pritarimo, taip ir nepastatė. Bet
kitą augintinį įsigijo, kažkoks
žmogelis iš Kučiūnų kartą ją su
šuneliu parvežęs, padovanojęs
augintinį. Avižienių bibliotekos
bibliotekininkė Aldona didžiuojasi išsaugojusi rašytojos rašomąją
mašinėlę. Tik kur dingęs Bitės

paskutinis kūrinys, kurį ji buvo
jau parašiusi, nieks nežino, kad ir
kaip suktų galvas vietiniai – neatsiranda. Prisiminimų daug, tad
Avižieniuose užsibūta. Garsinių
skaitymų sezonas atidarytas ant
Bitės Vilimaitės suolelio beskaitant jos noveles.
O jūs nepamirškite užsukti į

„Literatūrinius pietus su Lazdijų
krašto kūrėjais“, skirtus Nacionalinės premijos laureatei rašytojai Bitei Vilimaitei. Ką jau ten
„verda“, „kepa“ Lazdijų krašto
kūrėjai, kol kas niekas nežino,
bet žinau, kad darbuojasi atsiraitę
rankoves. Bus skanu! O po savu
stogu visaip patogu!

•
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Tradiciniai sargai užleis vietą
operatyviems apsaugininkams

Dzūkai

kalba, kad...
g Šių metų „Pasienio fiestos“ tradicinė eisena bus daug
kūdesnė nei ankstesniais metais. Į šventę neatvyks daug
miestų partnerių delegacijų
iš užsienio. Gal dėl to kalta
neįprasta šventės programa – svečiai iš užsienio buvo
kviečiami tik vienai parai, o per
tiek laiko nei pasilinksminsi,
nei atsigausi.
g Ši vasara bus labai sausa,
nes gandrai iš lizdų meta beveik visus kiaušinius.
g Darbą palikus Švietimo
skyriaus vedėjui į jo vietą pretenduoja vienos profesinės
mokyklos, liaudyje vadinamos profke, direktorė. Įdomu,
kokios perspektyvos laukia
skyriaus.
g Antikorupcijos komisija gali
sulaukti naujų rajono valdžios
pavedimų, pavyzdžiui, ištirti, ar

nebūta korupcijos klojant Lazdijų šaligatvius ir renovuojant mokyklas? Jeigu netyčia atsakymai
būtų teigiami, ar reiktų pradėti
ardyti šaligatvius ir plėšti gipskartonį nuo sienų?
g Paskelbtas viešas konkursas viešųjų ryšių skyriaus
specialistui surasti. Ar atsiras
Lazdijuose Prezidento spaudos atstovo reikalavimus atitinkantis pretendentas?

•

Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el. paštu dzukuzinios@gmail.com,
pranešti telefonais: (8 318)
52260, 8 670 38882, arba
atnešti į redakciją adresu
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.

Merei patarinės alytiškė

Darželį-mokyklą „Kregždutė“ saugo aukšta tvora.
Matulevičienė teigė, jog sargų
atsisakymas ir įstaigos saugojimo
perdavimas saugos tarnyboms jai
nerimo nekelia.
„Žinoma, gaila sargų, jie mūsų
kolektyvo dalis, tačiau gyvenimas eina į priekį ir tenka imtis
modernesnių patalpų ir teritorijos
saugojimo būdų“, – sakė D. Matulevičienė.
Ji teigė, jog dabar visa darželio
teritorija yra aptverta aukšta tvora, todėl pašaliečiams į ją patekti
bus daug sunkiau.
„Kai turime tokią tvorą, tikrai
nejaučiu nerimo, kad sargus pakeis saugos tarnybos“, – sakė
„Kregždutės“ vadovė.

Apie galimas naujoves
negirdėjo
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė, paklausta apie galimą sargų
keitimą saugos tarnybos darbuotojais, sakė dar negirdėjusi, jog
galimi tokie pasikeitimai.
„Dabar gimnaziją saugo sargai,
mes esame prie jų įpratę, jie puikiai žino kiekvieną gimnazijos
kertelę, apie sargų atleidimą ir jų
pakeitimą saugos tarnyba mes dar
nieko nežinome“, – sakė gimnazijos direktorė.
Redakcijos duomenimis, ugdymo įstaigų apsauga gali būti patikėta vienintelei saugos tarnybai,
turinčiai savo filialą Lazdijuose
– UAB „Ekskomisarų biuras“.

Tačiau tokiai naujovei – atsisakyti sargų – ryžtasi toli
gražu ne visos šalies savivaldybės. Kai kur sargų paslaugų
neatsisakoma visose ugdymo įstaigose, kitur jie išlikę tik
ikimokyklinėse įstaigose, o dar kitose savivaldybėse bandoma suderinti sargų darbą su saugos tarnybų paslaugomis.
Beveik prieš penkerius metus sargų atsisakė Dzūkijos sostinės švietimo įstaigos. Alytaus miesto merijos specialistai yra
apskaičiavę, kad jei mokyklų darbuotojai visą laiką laikytų
atrakintas mokyklų duris ir lauktų, tai ugdymo įstaigoms
kainuotų daugiau kaip 60 tūkst. eurų per metus.
Dešimtmečiais įprastų sargo etatų yra atsisakiusios didelė
dalis Kalvarijos, Kupiškio rajono savivaldybių švietimo įstaigų. Prieš kelerius metus mokyklų sargų atsisakęs Kaunas
kol kas tokiu sprendimu patenkintas, nes per metus sargų
darbo užmokesčiui ir mokesčiams „Sodrai“ prireikdavo
apie 800 tūkst. eurų, o saugos tarnybų paslaugos kainuoja
apie 30 tūkst. eurų – per metus sutaupoma apie 770 tūkst.
eurų.

Samdyti apsaugą – pigiau
Šios tarnybos Alytaus padalinio
vadovas Saulius Mastauskas
teigė, jog „Ekskomisarų biuras“
tikrai dalyvaus konkurse suteikiant apsaugos paslaugas Lazdijų
ugdymo įstaigoms.
„Mes pateikėme savo įkainius,
paslaugų teikimo sąlygas, dabar
laukiame atsakymo“, – sakė S.
Mastauskas.
Jo teigimu, daugiametė praktika parodė, jog samdytis saugos
tarnybas yra daugiau pigiau nei
išlaikyti būrį sargų.
„Mes turime nemažą ugdymo
įstaigų apsaugos praktiką, ypač
Alytuje, akivaizdu, jog ši apsaugos forma pasiteisino. Manau,
Lazdijų vadovų sprendimas apsaugą perduoti saugos tarnybai
yra logiškas ir teisingas“, – sakė
S. Mastauskas.

Linas Greičius
Jau ne pirmus metus per
šalies ugdymo įstaigas
ritasi sargų etatų naikinimo banga – vis dažniau
atsisakoma fizinės mokyklų, darželių apsaugos,
ją patikint šiuolaikinėms
technologijoms.
Panašu, jog naujovės atsirito
ir iki Lazdijų, jau labai greitai
vaikų ugdymo įstaigose sargų
nebeliks.

Džiaugiasi aukšta tvora
Lazdijų mokyklos-darželio
„Kregždutė“ direktorė Danutė
Skaičiuoja ekonominę naudą

•

Vakar darbą Lazdijų rajono savivaldybės merės patarėjos poste
pradėjo alytiškė Sonata Dumbliauskienė. Anot merės A. Miškinienės,
S. Dumbliauskienės atsakomybės sritis – investicinių projektų inicijavimas,
projektų rengimo ir jau patvirtintų projektų įgyvendinimo koordinavimas.
Prieš tai S. Dumbliauskienė yra dirbusi Alytaus miesto savivaldybės
Socialinės paramos skyriuje ir Alytaus rajono savivaldybės Investicijų
skyriuje.
„Knygos nuskaidrina sielą,
kelia ir stiprina žmogų, žadina
jį tauriausiems siekiams, aštrina
protą ir švelnina širdį.“
W. Thackeray

Kviečiame užsukti į knygynėlį
(Seinų g. 12, Lazdijai) ir išsirinkti patinkančią
knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!
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Septynios pensijų kaupimo naujovės
Nors „Sodra“ skelbia, kad
vidutinė senatvės pensija
šiemet padidėjo 12 proc. iki
344 eurų, ji vis tiek nedžiugina ir sudaro apie 45 proc.
vidutinio darbo užmokesčio, o ateityje šis santykis,
prognozuojama, gali būti
dar prastesnis. Todėl jau
šiandien reikėtų pradėti
galvoti apie papildomas
pajamas senatvėje.

Saulius JARMALIS
Daugelis šalies dirbančiųjų papildomai kaupti senatvei pradėjo
kaupti jau prieš 10 ar 15 metų,
kai buvo pristatyta antroji pensijų
sistemos pakopa. Kaupimo sutartis yra pasirašę apie 1,3 milijono
gyventojų – absoliuti dauguma
dirbančiųjų.
Nuo šių metų pradžios pensijų kaupimo sistema Lietuvoje
buvo patobulinta, o gyventojams
suteikta galimybė pasitraukti iš
kaupimo sistemos, jeigu pasikeitusios kaupimo sąlygos jiems neatrodo patrauklios. Vis dėlto per
penkis šių metų mėnesius daugiau kaip 90 proc. visų kaupimo
sistemos dalyvių toliau mokėjo
pensijų kaupimo įmokas ir gali
tikėtis žymiai didesnių pajamų
senatvėje.
Kad reforma būtų aiškesnė, pateikiame penkis svarbiausius pensijų kaupimo sistemos pokyčius.

1. Paskata visiems dalyviams
Nuo šiol visi gyventojai, kurie
dalyvaus pensijų kaupime, gaus
paskatą iš valstybės. Paskata priklauso nuo to, kokio dydžio įmoką nuo savo darbo užmokesčio
gyventojas kas mėnesį perves į
savo pensijų kaupimo sąskaitą.
Jeigu gyventojas moka 3 proc.
įmokas, kurios taikomos gyventojams ir iki šių metų pradžios mokėjusiems dalį iš savo darbo užmokesčio (buvęs modelis 2+2+2),
tuomet valstybė prideda dar 1,5
proc. vidutinio darbo užmokesčio – iš viso beveik 200 eurų per
metus. Palyginkite: vidutinę algą
uždirbantis gyventojas pats įmoka
apie 36 eurus.
Tie gyventojai, kurie kaupime dalyvavo, bet patys įmokų
nemokėjo ir negaudavo valstybės paskatos, nuo šiol moka 1,8
proc. dydžio įmokas nuo darbo
užmokesčio, o valstybė prideda
0,3 proc. Bet savo įmoką galima
padidinti iki liepos mėnesio pabaigos. Tuomet padidėtų ir valstybės paskata.
2. Mažesni fondų
atskaitymai
Kita svarbi naujovė – mažinami
fondų atskaitymai, arba, kitaip

sakant, administravimo mokesčiai. Jie
šiemet negali viršyti
0,8 proc. sukauptos
sumos, o nuo 2021
metų neviršys 0,5
proc. Pavyzdžiui, jeigu
gyventojas yra sukaupęs 3000 eurų, tai 0,5
proc. atskaitymai per
metus siektų 15 eurų
arba kiek daugiau nei
eurą per mėnesį.

3. Investavimo rizika pagal
amžių
Nuo šiol gyventojams nebereikės
patiems galvoti, kokį fondą – labiau ar mažiau rizikingą – pasirinkti. Jie priskirti į gyvenimo
ciklo fondus pagal savo amžių.
Tai reiškia, kad jų lėšos bus investuojamos atsižvelgiant į amžių – kuo žmogus jaunesnis, tad
kuo ilgiau kaups, tuo rizikingiau
investuojama, o artėjant kaupimo
dalyvio pensiniam amžiui rizika
mažinama, kad būtų išsaugota
sukaupta suma.
4. Išsaugoma „Sodros“
pensija
Dar vienas svarbus dalykas – dalyvaujant kaupime nebemažėja
„Sodros“ senatvės pensija. Taigi
nuo šiol, nesvarbu, ar žmogus
toliau kaupia, ar ne, jis vis tiek
gaus tokio pat dydžio pensiją iš
„Sodros“, o sukaupta suma iš
tiesų bus papildomas mėnesinis
priedas prie šios pensijos.
Pažiūrėti, kokia pensiją gautumėte, jeigu dalyvautumėte kaupime, ir kokią, jeigu ne, galite
„Sodros“ prognozuojamos senatvės pensijos skaičiuoklėje, kurią
rasite prisijungę prie asmeninės
„Sodros“ paskyros gyventojai.
sodra.lt.
5. Nauji kaupimo dalyviai
Nuo šių metų į pensijų kaupimą
įtraukiami nauji dalyviai, kurie
iki šiol kaupime nedalyvavo, bet
sausio mėnesį buvo jaunesni nei
40 metų ir turėjo darbą ar vykdė
savarankišką veiklą Lietuvoje.
Jie kaupimo dalyviais taps nuo
liepos atsitiktine tvarka parinktoje
kaupimo bendrovėje, tačiau gali
ir patys pasirinkti bendrovę bei
sudaryti kaupimo sutartį. Jie taip
pat gali pasirinkti, kokio tarifo
įmokas mokėti – 3 + 1,5 ar 1,8
+ 0,3.
Tokiu pat principu nauji kaupimo dalyviai bus įtraukiami kiekvienais metais.
6. Galimybė atsisakyti
kaupimo
Kaupti ar nekaupti – kiekvieno
žmogaus asmeninis pasirinkimas,

nuo kurio priklausys jo pajamos
senatvėje. Šiemet tiek esamiems,
tiek potencialiems pensijų kaupimo sistemos dalyviams suteikta
galimybė atsisakyti kaupimo ir
įmokų į savo pensijų kaupimo
fondo sąskaitą nemokėti.
Jeigu gyventojas kaupimo
sistemoje iki šiol dalyvavo, sustabdyti arba nutraukti kaupimą
jis gali kreipęsis į savo kaupimo
bendrovę iki birželio 30 dienos.
Toks pats terminas suteiktas gyventojams, kurie į kaupimą įtraukiami tik šiemet. Tik jie apie tai
turėtų informuoti „Sodrą“ arba
pateikti prašymą per asmeninę
paskyrą.

7. Sukauptas lėšas išmokės
„Sodra“
Nuo kitų metų centralizuotu anuitetų mokėtoju taps „Sodra“. Kaip
tai vyks?
Gyventojas mokės įmokas ir
kaups lėšas fonde, kuris pinigus
investuos. Iki senatvės pensijos
amžiaus pasiimti pinigų iš fondo
nebus galima, tačiau kaupimo sistemos dalyviui mirus visi pinigai
bus paveldimi.
Sulaukus pensinio amžiaus ir
žmogui paprašius, jo sukaupti
pinigai bus pradėti mokėti panašiu principu, kaip pensija – jis
išmoką gaus kiekvieną mėnesį, o
jos dydis priklausys nuo sukauptos sumos.
Gyventojas galės pasirinkti, ar
nori standartinio anuiteto – garantuotai iki gyvos galvos mokamų
išmokų, kurių dydis bus apskaičiuojamas įvertinus vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę: jeigu
žmogus gyvens ilgiau nei vidutiniškai, jis per visą laiką gaus
daugiau pinigų, jeigu trumpiau
– mažiau.
Galima sakyti, kad vidutiniškai gyvenęs pensininkas atgaus
visą sumą, kurią sukaupė iki senatvės.
Kitas pasirinkimas – atidėtasis
anuitetas, kai didžioji dalis – 90
proc. sukauptos sumos – bus išmokėta iki 85 metų, o neišmokėta
dalis – paveldima. Kiti 10 proc.
sukauptų lėšų bus pradėtos mokėti sulaukus 85 metų ir mokami
tiek, kiek žmogus gyvens, tačiau
nepaveldimos.

•

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Viskas vienoje vietoje. Laukiame Jūsų!

Didžiausioje fiestoje —
stipriausi Europos galiūnai,
staigmenos ir linksmybės
Birželio mėnesio pradžioje tradiciškai Lazdijuose šurmuliuoja viena didžiausių tarptautinė Dzūkijos
šventė „Pasienio fiesta“. Šiemet
renginys džiugins spalvingomis
veiklomis ir įspūdingais reginiais.
Organizatoriai kviečia dalyvauti
Lazdijų meno mokyklos koncerte
„Vaikytės spalvos“, krepšinio 3x3
bei paplūdimio tinklinio 2x2 varžybose, aplankyti literatūrinius
pietus su Lazdijų krašto kūrėjais ir Trakų istorijos muziejaus
parodą „Seirijų lobis“. Daugiau
nei 50 dalyvių iš visos Lietuvos
dalyvaus respublikiniame liaudiško smuikavimo konkurse „Griežkit, skripkos“, kurio laureatai pasirodys ir vakarinėje programoje
Lazdijų miesto parke. Čia taip
pat koncertuos geriausios Lazdijų
krašto kapelos, šokių kolektyvai
ir muzikinės grupės. Įspūdingą
reginį ir nepakartojamas emocijas
suteiks vištų lenktynės, o greičiausiai distanciją įveikusių vištų savininkai bus apdovanojami
piniginėmis premijomis.
Antroji renginio diena nukels
prie Akmenių ežero, kuriame vyks
spiningavimo varžybos, o sporto
centro aikštyne vyks atviros seniūnijų ir bendruomenių sporto žaidynės. Rajono įstaigos, bendruomenės
ir gyventojai kviečiami dalyvauti
instaliacijų parodoje „Mūsų bendrystės skėtis“ ir savo kūrybos darbais varžytis dėl piniginių premijų.
Renginio organizatoriai būtinai siūlo aplankyti tautodailininkų, amatininkų mugę, kurioje gaminius
pristatys ir Lazdijų krašto Mokomųjų mokinių bendrovių atstovai!
Mažieji Lazdijų krašto gyventojai
taip pat yra nepamiršti, nes juos

džiugins Šakių cirkas bei policijos
bičiulis Amsis.
Pirmą kartą Lazdijuose vyks
neeilinės varžybos – tai Europos galiūnų čempionatas, kuriame jėgas išbandys įvairių šalių
sportininkai. Renginyje dalyvaus
stipriausiu planetos žmogumi tituluojamas Žydrūnas Savickas,
o Lietuvos galiūnų federacijos
atstovai užtikrins įdomias veiklas
ir užduotis.
Kaip ir kiekvienais metais,
vakarinė „Pasieno fiestos“ programa pradedama teatralizuota
eisena Lazdijų miesto gatvėmis.
Šiemet laukia staigmena: kūrybiškiausiai eisenoje dalyvaujanti
įstaiga, bendruomenė bus apdovanota 300 eurų dovanų kuponu
kelionei Lietuvoje! „Pasienio
fiesta“ taip pat dovanos nepamirštamus Sauliaus Prūsaičio,
Vido Bareikio, grupės Man-go
ir Katažinos koncetus, šventėje
dalyvaus Lenkijos, Latvijos ir
Baltarusijos meno kolektyvai.
Atsižvelgiant į jaunimo norus,
pirmą kartą po atviru dangumi
organizuojama diskoteka kartu su
DJ Donato ir smuikininku Arifu
bei jų projektu „Filtered tools“.
Na, o birželio 9-ąją Lazdijuose
vyks IV Lietuvos plento taurės
etapas, kuris vainikuos visus
šventinius renginius.
Te žydinti „Pasienio fiesta“
birželio 7–8 d. Lazdijuose sujungia bendruomenes draugėn,
suteikia pačių geriausių emocijų
ir dzūkišką bendrystės pajautimą
– juk po savu stogu, mums visap
patogu!
Daugiau informacijos www.
pasieniofiesta.lt.

•

• Knygos
• Kanceliarinės prekės
• Spaudai
• Tonerių pildymas
• Kompiuteriai ir jų priedai
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Sprogus dujų balionui nukentėjo buto šeimininkė ir kaimynai

Sprogus dujų balionui dužo visi namo stiklai.
Daina Baranauskaitė
Nelaimė Lazdijų rajone,
Aštriosios Kirsnos kaime.
Sprogus dujų balionui
sužeista buto savininkė bei
du kaimynai. Nuo sprogimo smūgio nukentėjo ne
tik žmonės, bet ir aštuonbučio sienos. Laukiama
ekspertų, kad šie nuspręstų, ar pastate šiuo metu
yra saugu gyventi.
Sekmadienį Lazdijų rajono Aštriosios Kirsnos kaime esančio

aštuonbučio gyventojai bendromis jėgomis iš žolės grėbė stiklų
duženas. Ankstyvą šeštadienio
rytą viename iš butų sprogo
balionas. Nuo nudegimų nukentėjo ne tik buto šeimininkė,
bet ir kaimynai. Spėjama, kad
buto šeimininkė pamiršo užsukti dujų balioną ir nesuuodė, jog
teka dujos.
„Nelaimė sukrėtė visus. To
buto šeimininkė, kur sprogo balionas, tvarkinga. Ji paprasčiausiai neužuodžia kvapų. Šį faktą
sužinojau iš kaimynų“, – tele-

Po sprogimo daugiabučio butuose vaizdas tarsi po karo.
fonu teigė Būdviečio seniūnijos
seniūnas Arūnas Kundrotas.
Vieno iš butų savininkas Antanas Savulis teigė, jog namuose
vaizdas po sprogimo – tarsi po
karo. Sprogimo banga padarė
daug žalos. „Parėjau žuvavęs,
atsisėdau, o žmona ėjo kavos
gerti. Tik staiga griausmas, visas namas susiūbavo. Spintelės
sugriuvo, viskas krito ant žmonos. Kitame kambaryje spinta
griuvo, sienoje plytos net įtrūko“, – pasakojo vyras.
Buto virtuvėje kritusi spin-

telė sužalojo galvą jo žmonai
Dalei. „Šeštadienį buvo ligoninėje, galvą siuvo, dar prie
kaklo buvo įdrėksta. Dabar
laikinai pas dukrą glaudžiasi.
Buvo baisi banga. Mane išmetė
iki lubų, bet laimingai“, – sakė
A. Savulis.
Vyras sunkiai renka žodžius.
Esą sprogimo būta tokio garsaus
ir stipraus, kad manė, jog ant jų
daugiabučio užkritusi bomba.
Dabar sienos kambariuose įtrūkusios. Laukiama ekspertų, kad
šie pasakytų, ar žmonėms čia

saugu gyventi.
„Jei būtų žmona gulėjusi šalia
plytinės sienos, ją plytos būtų
užmušusios. Taip jau išeina,
kad kaimynė neužsuko čiaupo.
Prisirinko dujų ir sprogo. Jeigu
būtų rūsys, būtų į ten visas sprogimas, o dabar mums kliuvo“,
– kalbėjo A. Savulis.
Dar vienas vyras sužalotas,
kai sprogimo metu tiesiog sėdėjo lauke ir rūkė. Dužusi langų
stiklo šukė perrėžė jam kaklo
sritį. Policija aiškinasi įvykio
aplinkybes.

•

8

Dzūkų žinios Nr. 23 / 2019 06 06 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

„Tele2“ pristato naują išmanųjį „Fonos“: Katarakta — liga, kurios
dabar įsigysite pigiau ir gausite dovanų negalima ignoruoti

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ pristato naujieną – naujosios kartos
išmanųjį telefoną „Fonos
O1“ ir skelbia nuolaidą jam
įsigyti. Tai padaryti ir dar
gauti dovanų galima tik
operatoriaus salonuose
arba internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

„Džiaugiamės galėdami savo klientams pristatyti naujieną – išmanųjį „Fonos O1“. Tai ypatingas
telefonas: jame įdiegtos pažangiausios technologijos, skirtos
naujausiems flagmanams, tačiau
jį įsigyti, beje, tik iš „Tele2“ galima už ypač patrauklią kainą“, –
sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“
pardavimų direktorė.

Pradinė įmoka – 1 Eur,
išmanioji apyrankė – 1 ct
Šiuo metu telefonui „Fonos O1“
su 64 GB atmintine galioja itin
patrauklus pasiūlymas: jam įsigyti taikoma 20 proc. nuolaida ir
tik 1 Eur pradinė įmoka, o kartu
su juo – vos už centą – galima
gauti ir išmaniąją apyrankę „Fitbit
Inspire HR“.
Sumokėjus minėtą 1 Eur
pradinę įmoką ir pasirašius 24
mėn. sutartį su „Tele2“ neribotų pokalbių ir SMS planais
(nuo 7,5 Eur/mėn.), skelbiamais
www.tele2.lt, šis telefonas dabar
kainuoja 8,25 Eur/mėn. (kaina ne
akcijos metu – 249 Eur).

Be to, pasirinkus mokėjimo
planą su neribotais pokalbiais,
SMS ir 2,5 GB ar daugiau duomenų (nuo 9,9 Eur/mėn.), išmani apyrankė „Fitbit Inspire HR“
kainuos vos 0,01 Eur (dovanos
vertė – 99 Eur).
Nuolaida taikoma nuo kainos
ne akcijos metu. Telefonų skaičius ir pasiūlymo laikas riboti.
Taikomas valstybės nustatytas
laikmenos mokestis – 5,25 Eur.
Daugiau informacijos www.tele2.
lt arba paskambinus 117.

kia padėti ant šio išmanaus įkroviklio ir baterija ima akimirksniu
pildytis energija.
Be to, išmaniajame įdiegtas ir
piršto atspaudo skaitytuvas bei
veido atpažinimo funkcija. Dėl
jų telefoną atrakinti galima itin
greitai ir patogiai: prisilietimu
arba žvilgtelėjimu į ekraną. Šios
technologijos užtikrina ir informacijos saugumą – jas įjungus,
išmanųjį atrakinti galės tik jo
savininkas.
Naujosios kartos funkcijų telefone įdiegta ir daugiau. Pavyzdžiui – „NFC“ technologija. Ją
naudojant su „Fonos O1“ galima
lengvai atlikti kasdieninius bekontakčius mokėjimus ir susieti
telefoną su kitais įrenginiais.
Ne mažiau įspūdingos ir „Fonos
O1“ kameros. Dviguba yra įdiegta telefono nugarėlėje, o trečioji,
skirta asmenukėms, priekyje.
Beje, pastaroji yra papildyta sulieto fono funkcija, praversiančia
kuriant portretines nuotraukas.

Kodėl verta rinktis
„Fonos O1“?
Naujasis telefonas „Fonos O1“
stebina savo privalumų gausa.
Tvirtas ir elegantiškas dizainas,
patvarus metalinis rėmelis, 6
colių įstrižainės ekranas ir net 3
kameros – tik dalis geriausiųjų
šio telefono savybių.
Nors „Fonos O1“ priskiriamas
vidutinio segmento telefonų grupei, jame įdiegta tokių funkcijų,
kurias dažniausiai palaiko tik prabangūs flagmanai. Viena tokių –
greitasis įkrovimas, dėl kurio net
visiškai išsekusią bateriją papildyti
galima itin sparčiai. Beje, jos talpa
siekia 3500 mAh, taigi bateriją
įkrovus pilnai telefonui energijos
užteks parai ar net kelioms.
Tai dar ne viskas. Dovanų pridedamas ir belaidis įkroviklis,
kuris ypač praverčia kelionėse,
gamtoje ir visur, kur sunkiau atrasti elektros lizdą. Telefoną terei-

Iš karto paruoštas
naudotis
Nepaisant to, jog į „Fonos O1“
įdiegta tiek daug pažangių technologinių sprendimų, šiuo telefonu naudotis ypač lengva ir patogu.
Todėl tai puikus pasirinkimas ieškantiems savo pirmojo išmaniojo
arba anksčiau turėjusiems žemos
klasės telefoną ir dabar norintiems
išmėginti daugiau funkcijų.
Tik įsijungę naująjį išmanųjį,
galėsite iškart pradėti juo naudotis. Gamintojai viskuo pasirūpino iš anksto: nustatyti lietuvių
kalbą, įdiegti „Microsoft Office“
programų paketą bei įrašyti svarbiausias programėles, tokias kaip
„Facebook“, „Instagram“, „Google“ ir kt.
Naująjį telefoną įsigyti ir daugiau informacijos sužinoti galima
internetinėje svetainėje www.tele2.lt bei visuose „Tele2“ salonuose.

•

akies, sisteminių ligų
ar operacijos komplikacijų, tai staigus
regėjimo pagerėjimas pastebimas
pirmomis dienomis
po operacijos, tačiau
galutiniam nusistovėjimui gali prireikti ir keleto savaičių.
Svarbu, kad pacientai laiku atkreiptų
dėmesį į pirminius
ligos požymius, neleistų kataraktai progresuoti iki aklumo.
Matote neryškiai, vaizdai
tapo išplaukę, matomi
tarsi žiūrint per rūką ar
matinį stiklą – tai gali būti
pirmieji kataraktos ženklai. Kokia tai liga? Kaip
ji gydoma? Kada reiktų
kreiptis į specialistą?

Katarakta (lęšiuko sudrumstėjimas) – viena pagrindinių
regėjimo netekimo priežasčių
pasaulyje, kurią šiuolaikiniai
oftalmologijos pasiekimai leidžia sėkmingai gydyti. Pradinėse
stadijose katarakta gali nesukelti
regėjimo problemų, tačiau su metais drumstys ryškėja, plečiasi,
kas lemia palaipsniui blogėjantį
regėjimą. Sergant katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi
žiūrint per rūką. Drumstėdamas
lęšiukas iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis matymas. Kad ir
kokius akinius žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. Ligai
progresuojant regėjimas silpnėja,
atskiriama tik šviesa nuo tamsos
ar visiškai apankama.

Gydymo metodai: trumpa
ir saugi operacija
Kataraktą išgydyti galima tik
atlikus chirurginę drumsto akies
lęšiuko pakeitimo operaciją.
Vaistų kataraktai gydyti nėra.
Vienas moderniausių, greičiausių ir saugiausių kataraktos operacijos metodų – fakoemulsifikacija. Taikant šį metodą
sudrumstėjęs akies lęšiukas ultragarsu susmulkinamas akies
viduje ir išsiurbiamas per ypač
mažą pjūvį netraumuojant akies.
Kataraktos operacija – neskausminga procedūra, dažniausiai
atliekama naudojant vietinę
nejautrą. Operacija trunka apie
30 minučių, regėjimas pagerėja jau pirmomis dienomis po
operacijos, tačiau galutiniam
nusistovėjimui gali prireikti ir
keleto savaičių.
Į ką reiktų atkreipti dėmesį
ruošiantis kataraktos
operacijai ir kokių
rezultatų galima tikėtis?
Sėkmingas operacijos rezultatas
priklauso nuo daugelio veiksnių:
naudojamos mikrochirurginės
įrangos, pasirinkto lęšiuko kokybės, kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo. Jeigu nėra kitų

Svarbu nedelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos požymius reikėtų ilgai nedelsti ir
pasikonsultuoti su gydytoju.
Dažnai žmonės, sužinoję apie
ligą, mano, kad operaciją galima
atidėti vėlesniam laikui, tačiau tai
yra klaidingas mąstymas. Kataraktos operacija ir gydymas yra
daug sėkmingesnis ligos pradinėje stadijoje, kol nėra labai ryškių
pakitimų. Per ilgai laukiant liga
progresuoja ir išsivysto vadinamoji perbrendusi katarakta, kuri
gali nulemti antrinės glaukomos
ar akies skausmų pasireiškimą. Tokiais atvejais kataraktos operacija
būna techniškai sudėtinga, padidėja pooperacinių komplikacijų
rizika, regėjimas atsistato per ilgesnį laikotarpį. Jeigu dėl antrinės
glaukomos žūsta nervas, regėjimo
susigrąžinti nebeįmanoma.
Modernios ir saugios
operacijos
Akių chirurgijos centre operacijos
atliekamos pasitelkiant gydytojų
meistriškumą bei naujas technologijas. Kataraktą operuoja savo
srities profesionalai – gyd. Saulius Ačas, Algirdas Šidlauskas ir
Vytautas Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai,
kuriems kataraktos operacija
– kasdienybė. Akių chirurgijos
centre dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine ir
operacine įranga, kokybiškomis
priemonėmis. Kataraktos operacijos atliekamos labiausiai paplitusiu kataraktos pašalinimo metodu – fakoemulsifikacijos būdu.
Čia atvykę pacientai džiaugiasi,
kad profesionalią pagalbą galima gauti nelaukiant ilgose eilėse, ypač tai aktualu, jei katarakta
sparčiai progresuoja.
Visus,
kuriems
gydytojai diagnozavo
kataraktą ir reikia atlikti
operaciją, kviečiame į „Akių
chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga,
kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų
komanda padės pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės
telefonu (8 37) 750 805. www.
akiuchirurgija.lt.

•
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Iš 160 kiaušinių keptą kiaušinienę piemenukai kaipmat suvalgė

Į susirinkusius kreipėsi ir šeimininkė Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė,
besidžiaugdama tokiu gausiu piemenukų būriu ir šurmuliu savam kieme.
Dineta Babarskienė
Tikrai tikrai, taip buvo.
Kiek tų piemenukų tądien
į Etnografinę Prano Dzūko sodybą susirinko, kas
besuskaičiuos, bet, kai
jau gerai išalko, tai iš 160
kiaušinių keptą kiaušinienę – „paucienę“ – kaipmat
suvalgė, lūpytes apsilaižė
ir toliau dūkti nuskubėjo.
Tokia jau diena piemenukams nusišypsojo – Piemenėlių Sekminės.
Didelis sujudimas Etnografinėje
Prano Dzūko sodyboje. Čia vyko
tradicinė vaikų ir jaunimo folkloro bei amatų šventė „Piemenėlių
Sekminės“. Į Lazdijų rajono savivaldybės, Lazdijų kultūros centro bei Lazdijų krašto muziejaus
organizuojamą renginį sugužėjo
jaunieji folkloro atlikėjai iš Lazdijų, Veisiejų, Šeštokų bei šventės
svečiai iš Kaišiadorių, Varėnos. Ir
ne tik dėl to, kad dovanų medinį
šaukštą gautų ir savo kolekciją
papildytų, mat tokia jau tradicija – kasmet po medinį šaukštą
kolektyvai namo iš Piemenėlių
Sekminių išsiveža, bet kad kartu
pasibūtų, vieni iš kitų šio to pasimokytų. Šiemet dargi užuomina ir
organizatoriams – jie gavo dovanų po medinę pjaustymo lentelę,
kad, anot renginio vedėjos Neringos Rasiulienės, piemenukams ir
jų gražiam susibūrimui per Se-

kmines dosnūs būtų. „Kiek ten
šaukštu tos kiaušinienės pakabinsi“, – sakė šypsodamasi renginio
vedėja Neringa Rasiulienė.

„Piemenėlių Sekminės“ švęs
savo gyvavimo 10-metį
Pilnas Etnografinės Prano Dzūko sodybos kiemas piemenukų:
vietinių ir svečių. Jie tuoj su
Lazdijų kultūros centro folkloro
ansambliu „Bitelė“ sudainavo
mūsų krašto piemenukų dainą,
kuri tarsi malda skirta Saulukei
mocinukei – gamtos budintojai
bei visų žmonių globėjai. Juk
žinia, kad vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Bitelė“ (vadovė Neringa Rasiulienė) ir yra šio
tradicinio renginio sumanytojas,
šiemet savo gyvavimo dešimtmetį švenčiantis. Į susirinkusius
kreipėsi ir šeimininkė, Lazdijų
krašto muziejaus direktorė Daina
Pledienė, besidžiaugdama tokiu
gausiu piemenukų būriu ir šurmuliu savam kieme. O „Bitelė“
žadėjo dar vieną šventę, sakė, į
savo dešimtąjį gimtadienį kviesią juokaudami, kad dovanų gerų
norintys.
Piemenukai ne tuščiomis
atvyko
Ir stebino tie piemenukai, kiek jie
dainų sudainavo, šokių sušoko,
kiek pasakojimų išmokę porino
– džiugino vieni kitus. O jų klausytis malonu buvo, dargi visiems

A. Kirsnos mokyklos, Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos moksleiviai ir prie jų prisijungę Lazdijų
krašto muziejaus muziejininkai buvo pasiruošę kiekvieną išmokyti kokio nors amato.

kartu pasišokti ar kokį žaidimą
sužaisti smagu. Šventėje savo
koncertines programas pristatė
jaunieji liaudies kūrybos atlikėjai
iš įvairių ugdymo bei kultūros įstaigų. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo
skyriaus etnografinis ansamblis
„Kleketukai“ (vadovė Irena Makauskaitė) kaip visad patraukė
dėmesį. Mažieji tokie gudrūs, jų
galvelėse telpa ir dainos, ir visokie pajuokavimai, pašmaikštavimai, bet tik smagūs, neįžeidūs.
Varėnos Jadvygos Čiurlionytės
menų mokyklos folkloro skyriaus mokinukai į svečius atvyko. Lazdijų mokyklos-darželio
„Vyturėlis“ folkloro ansamblis
„Dzūkuciai“ (vadovė Jūratė Cibulskienė) Piemenėlių Sekminėse taip pat apsilankė, pasidalino piemenukų džiaugsmais, o
apie vargelius nutylėjo. Lazdijų
kultūros centro kapela „Anūkucai“ (vadovas Romas Mazėtis)
grojo, kad tik linksmiau būtų.
Linksmos melodijos skambėjo
toli nuo sodybos link Šeštokų ir
Birutės. Kolektyvai visko buvo
prisigalvoję, kvietė visus ratan
pašokti, pažaisti – nesėdėti. Savo
vadovių paraginti šiuolaikiniai
piemenukai dūko, mat sėdėti
tądien nevalia, juk mokyklos
suole prisisėdima. Dainininkė
Jorė Ratkevičiūtė iš Kaišiadorių
kultūros centro vaikų folkloro
ansamblio „Žilvita“ nustebino.

O Simona Černeckaitė iš Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos
taip gražiai dzūkiškai paporino,
taip širdį paglostė gražia šneka. Šeštokų mokyklos folkloro
ansamblis ir dainavo, ir šoko,
dargi vaišių atsivežė tik ta bonka
su pienu sudužo, išsiliejo pienelis, bet ką jau padarysi, kartais taip nutinka. Veisiejų Sigito
Gedos gimnazijos etnografinis
ansamblis „Šermukšnėlis“ (vadovė Rasa Sabaliauskienė) kad
užtraukė, uždainavo, gražu žiūrėti ir klausytis buvo. Jų daina
nuvilnijo berželių viršūnėmis...
Lazdijų Motiejaus Gustaičio
folkloro ansamblis „Voverėlė“
(vadovė Birutė Vžesniauskienė)
padainavo partizanų dainą. Anot
jų, ji čia labai tinkanti, mat piemenukai anais laikais partizanų
ryšininkais dažnai buvę, pašmirinėję naujienų daug sužinodavo ir
pamiškėje beganydami, kur buvę,
kur nebuvę tas žinias partizanams
perduodavo, o šie jau žinodavę
– galima į kaimą užeiti ar ne. Ir
ne tuščiomis piemenukai atvyko,
kas sūrį, kas dešros, duonos riekę,
kas grikinę babką, kas pyragą
atsivežė, o štai pieno bonka sudužo, išsiliejo pienelis, tad pyragą
jau be pieno teko suvalgyti.
Amatų kiemelis šurmuliavo,
mat piemenukai juk nenustygsta vietoje – jiems viskas įdomu.
Šiemet didelio būrio jaunųjų tautodailininkų sulaukta – Aštriosios

Kirsnos mokyklos, Veisiejų Sigito
Gedos gimnazijos moksleiviai,
prie jų prisijungė Lazdijų krašto
muziejaus muziejininkai. Visi jie
buvo pasiruošę kiekvieną išmokyti kokio nors darbo, amato. Na,
jei neišmokti, tai bent pabandyti. O jie tai jau moka! Ir verpti,
ir margučius dailiai marginti, ir
šventinius meduolius dekoruoti,
ir dūdeles gaminti, kurios buvo
čia pat išbandytos, tad švilpta ir
švilpta, net sodus rišti pamėginta,
o kur dar medžio drožimo amatai – ir jų pasimokyta. Jau vėliau
visiems mokiusiems piemenukus
savų amatų buvo padėkota, kad
nepasididžiavo ir kartu su piemenukais Sekmines šventė, o ir
kiaušiniene pasivaišino.
Lazdijų krašto muziejininkai,
ko gero, gavo kiaušiniauti po
kaimus, kad net 160 kiaušinių
piemenukams iškepė. O šie prisišokę, prisidainavę, alkani, puolė
tuščius pilvelius kimšti. Kiaušinienės neliko – tuščia keptuvė
beliko. „Gardi paucienė ir net
labai“, – gyrė šeimininkes valgiusieji.
Linksmai padainavę, smagiai
pašokę ir pažaidę, pasimokę
verpimo, margučių marginimo,
dūdelių gaminimo, sodų rišimo,
medžio drožimo amatų, pasivaišinę tradicine piemenėlių kiaušiniene, pasidžiaugę vieni kitais,
išskubėjo į namus iš Piemenėlių
Sekminių berželių palaiminti.

•

Vytuolis Valūnas atsisveikino su Lazdijais. Grįžta į Alytų
Raimonda Andriulionytė
Po daugiau kaip dvejų
metų pertraukos dirbti
į Alytaus miesto savivaldybę sugrįžo Vytuolis Valūnas. Jis, kaip
ir anksčiau, vadovaus
Švietimo ir sporto skyriui. Kolegos V. Valūną
pasitiko su sveikinimais,
o jam pačiam atrodo, kad
laikas iki sugrįžimo lėkte
pralėkė.
„Nors iš tikrųjų jau praėjo daugiau kaip dveji metai. Iš darbo

Alytaus miesto savivaldybėje
išėjau 2017 metų kovo 6 dieną. O dabar į Švietimo ir sporto
skyriaus vedėjo pareigas grįžau
tarnybinio kaitumo būdu“, – sakė
V. Valūnas.
Pusantrų metų jis dirbo Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėju. Birželio 3-ioji buvo
paskutinė jo darbo diena šiose
pareigose.
Pasiteiravus apie tikslus ir uždavinius, kuriuos sau išsikėlė sugrįžęs į Alytų, V. Valūnas teigė,
kad uždavinius jam iškėlė žmo-

gus, kuris pakvietė jį sugrįžti.
„Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis įvertino mano
patirtį, įgyvendintas pertvarkas,
esminius pokyčius švietimo srityje. Žinoma, situacija kinta. Ir
aš džiaugiuosi vėl galėdamas
imtis darbų ir prisidėti prie palankių sprendimų priėmimo“, –
kalbėjo V. Valūnas.
Nors darbo Alytaus miesto
savivaldybėje diena – dar tik
pirmoji, jis jau vos suspėja atsakinėti į skambučius, priiminėti
žmones. Jau rytoj V. Valūno laukia ir komandiruotė.

AlytusPlius.lt primena, kad
iš tuomečio Švietimo skyriaus
vedėjo pareigų V. Valūnas 2017
metų kovo pradžioje pasitraukė po švietimo bendruomenėje
kilusio skandalo dėl paviešinto
švietimo tinklo pertvarkos plano
juodraščio.
Tąkart V. Valūną „ant kilimėlio“ pasikvietė buvęs meras
Vytautas Grigaravičius, kuris
rekomendavo V. Valūnui trauktis iš užimamų pareigų, o ilgametis miesto švietimo strategas
tą ir padarė.
AlytusPlius.lt

•

V. Valūnas. (Alytaus miesto
savivaldybės nuotr.)
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Kad ir ko imtumėtės savaitės pradžioje,
pasikliaukite savo jėgomis. Jūsų argumentai šiomis dienomis bus neatremiami, tad
pasinaudokite proga aptarti savo profesines perspektyvas ar verslo sandorius.
Trečiadienį–penktadienį turėsite puikią
galimybę pademonstruoti savo organizacinius įgūdžius. Pernelyg nepasitikėkite
savo bendražygiais ir vis meskite akį į jų
darbo progresą. Savaitgalį skirkite daugiau
laiko poilsiui ir pasiruoškite naujos savaitės
darbams.

Jautis (04.21—05.21)
Savaitės pradžioje visas jūsų mintis užvaldys finansiniai ir materialiniai dalykai.
Kadangi paprastai gyvenime dėl to nesukate
galvos, ir dabar, tarsi žaisdami, ieškosite
kūrybiškų būdų sutaupyti ar net užsidirbti papildomai. Trečiadienį ir ketvirtadienį
žavėsite aplinkinius savo spinduliuojančia
charizma ir optimizmu. Pasinaudokite tuo
ir susipažinkite su naujais įdomiais žmonėmis, išmokite ko nors naujo. Penktadienį ir
šeštadienį jausitės lyg įstrigę voverės rate.
Kad ir kaip stengtumėtės, vis ko nors pritrūksite, kad galėtumėte mėgautis norimais
rezultatais. Sekmadienį išlaisvinkite savo
vidinį vaiką. Pasilinksminkite!

Dvyniai (05.22—06.21)
Savaitės pradžioje turėtumėte pamatyti rezultatus, dėl kurių stengėtės keletą pastarųjų
dienų. Tai savotiškas apdovanojimų metas,
kuomet viskas, ko imsitės, eisis kaip per
sviestą, o aplinkiniai, stebėdami jūsų progresą, negailės bičiuliškų pagyrų. Didžiuokitės savimi! Nuo trečiadienio aplinkybės
klostysis ne visai jūsų naudai, tad laukite
netikėtų iššūkių. Darbe gali pasitaikyti
klaidų, kurias taisydami sugaišite nemažai
laiko. Svarbiausia nesikarščiuokite. Jeigu
negalite pakeisti situacijos, pabandykite
pažvelgti į ją iš kitos perspektyvos! Penktadienį–sekmadienį aplink save subursite
kūrybiškų draugiškai nusiteikusių žmonių
būrį, taigi atsipalaiduokite ir mėgaukitės
bendru kūrybos procesu. Rezultatai bus
nepakartojami!

Vėžys (06.22—07.22)
Visata lems, kad pirmadienį ir antradienį
būsite gana permainingos nuotaikos, tačiau tai tik paskatins susidurti su senomis
baimėmis ir gerai apmąstyti kompleksus,
trukdančius judėti į priekį. Trečiadienį
ir ketvirtadienį būsite apsupti daugybės
žmonių: ir namie, ir darbe jums netrūks
pagalbininkų, besižavinčių jūsų sumanymais. Mėgaukitės dėmesiu, tačiau kartu
neužmikite ant laurų ir pasistenkite susipažinti su naujais žmonėmis. Plėskite akiratį! Artėjant savaitgaliui nebijokite keisti
planų. Kantrybė ir lankstumas – jūsų kelias
į sėkmę!

Liūtas (07.23—08.23)
Pirmadienį ir antradienį spinduliuosite
beribiu pasitikėjimu, entuziazmu, tad aplinkiniai mes savo darbus, kad tik galėtų
daugiau su jumis pabendrauti ir jums padėti. Trečiadienį–ketvirtadienį teks skirti
daugiau dėmesio namų reikalams. Galbūt
jau seniai reikia kažką suremontuoti ar užglaistyti konfliktą su kaimynais? Artėjant
savaitgaliui užsiimkite kokia nors kūrybiška
veikla, išlaisvinkite vaizduotę. Sekmadienį skirkite padėti kitiems. Juk geri darbai
įkvepia žmones ir atgaivina sielą!

Mergelė (08.24—09.23)
Savaitės pradžioje labai įsijausite į lyderio
vaidmenį, tačiau nepriimkite šios rolės pernelyg rimtai. Įsiklausykite į savo bendražygių nuomones, nebijokite pasirodyti neteisūs, lanksčiai koreguokite planus – tai atves
jus prie taip laukiamų rezultatų greičiau nei
įsivaizduojate! Trečiadienį–penktadienį
susilauksite nemažai kritikos, tačiau tik nuo
jūsų priklausys, kaip sugebėsite pasinaudoti

susiklosčiusia situacija. Būkite kūrybiški.
Savaitgalį būkite iniciatyvesni!

Svarstyklės (09.24—10.23)
Savaitės pradžioje pabandykite susidraugauti su savo silpnybėmis ir pabandykite paversti jas privalumais. Trečiadienį–
penktadienį savo tikslų siekite logiškais
argumentais, venkite sukelti aplinkinių
gailestį ar užuojautą. Kad ir kokių iššūkių
dabar jums pametėtų likimas, būkite tikri,
kad turite visus reikiamus įrankius jiems
įveikti. Sekmadienį gerai pagalvokite prieš
kalbėdami.

Skorpionas (10.24—11.22)
Pirmadienį ir antradienį būsite kaip niekad produktyvūs. Tikėtina, kad užbaigsite
kadaise pradėtus darbus ir imsitės naujų
projektų. Trečiadienį–ketvirtadienį vis
dar nestokosite motyvacijos, tačiau šiomis
dienomis labiau ieškosite bendraminčių,
noriai dalinsitės sumanymais ir patirtimi.
Artėjant savaitgaliui sulėtinkite tempą ir
skirkite daugiau dėmesio artimiesiems. Sekmadienį nuveikite ką nors neplanuoto,
improvizuokite!

Šaulys (11.23—12.21)
Pirmadienis ir antradienis – ypač tinkamos
dienos užsikelti kartelę į tokias aukštumas,
apie kurias niekada net nesvajojote. Galite neabejoti, kad savo beribiu entuziazmu
užkrėsite ir kolegas. Aplinkiniai žavėsis
jumis ir negailės liaupsių. Trečiadienį–ketvirtadienį rizikuojate stoti į aršią nuomonių
dvikovą ir, jeigu pasiduosite emocijoms,
greičiausiai liksite nieko nepešę. Savaitgalį
leiskitės vedini intuicijos. Tai puikus metas
analizuoti, apgalvoti savo gyvenimą ir pasiruošti naujos savaitės iššūkiams.

Ožiaragis (12.22—01.20)
Savaitės pradžioje teks susiimti ir nusistatyti
tam tikras taisykles, jeigu nenorite daugybę
kartų taisyti savo padarytų klaidų. Laimei,
jau nuo trečiadienio pajusite sugrįžtantį
pasitikėjimą savo jėgomis, taps lengviau
sukaupti dėmesį, tad greitai pasivysite vėluojančius terminus ir netgi padarysite dar
daugiau. Penktadienį ir sekmadienį atidžiau
patyrinėkite savo banko sąskaitų išrašus.
Kur dingsta jūsų pinigai? Galbūt kažkam
skiriate pernelyg daug išlaidų? Tai puikus
metas iš naujo nusistatyti prioritetus ir perskirstyti santaupas. Sekmadienį čiupkite
parankėn artimą bičiulį ir kartu leiskitės
ieškoti nuotykių!

Vandenis (01.21—02.19)
Savaitės pradžioje būsite kaip niekad užtikrinti savo planais ir galimybėmis, todėl
vargu, ar kas nors privers jus pakeisti numatytą kryptį. Nuo trečiadienio laukite
audringo nuomonių konflikto. Garsėjate
išskirtine kantrybe, tad pasistenkite nepratrūkti ir logiškai apgalvoti kiekvieną savo
argumentą. Penktadienį–šeštadienį susitikite su draugais, pasidalinkite idėjomis,
nebijokite paprašyti pagalbos. Turite puikių
bičiulių, kurie suteiks jums trūkstamą postūmį, kad greičiau pasiektumėte numatytą
tikslą. Sekmadienį jūsų entuziazmas liesis
per kraštus, tad nieko nelaukite ir nuveikite
ką nors nekasdieniško!

Žuvys (02.20—03.20)
Savaitės pradžioje Visata apgaubs jus romantiškais kerais, tad net, jeigu kol kas
esate vieniši, ši situacija gali greitai apsiversti aukštyn kojomis. Tikėtina, kad jūsų
dėmesį patrauks vienas iš kolegų darbe!
Trečiadienį norėsis daugiau organizuoti,
rūšiuoti savo veiklas bei daiktus. Tai puiki proga apsikuopti namus, susitvarkyti
kompiuterio failus ir pan. Savaitgalį daug
bendrausite su įdomiais, kitokių pažiūrų
žmonėmis. Pasistenkite priimti kitokias
nuomones, iš jų pasimokykite ir venkite
pernelyg kritiškų pasisakymų! Įvairovė –
pasaulio dovana jums!

•

Eteris
Ketvirtadienis
, birželio 6 d. Saulė teka 4.46, leidžiasi 21.49, dienos
ilgumas 17.03. Jaunatis. Vardadieniai: Bogumilas, Klaudijus, Norbertas, Tauras, Mėta, Paulina, Smiltė.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 6“.
11.10 „Komisaras Reksas
13“.
12.00 Gyvenimas.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Specialus
tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio
žinios.
23.00 „Babilonas Berlynas“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.05 „Tvin Pyksas 3“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Vakaras su
Edita.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Specialus tyrimas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Mirtis rojuje“.
11.15 „Namai, kur širdis“.
12.00 „Neklausk meilės

vardo“.
13.00 „Mano likimas“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.

22.30 „Vidury vande-

nyno“.
0.55 „Išbandymų diena“.
1.50 „Melo pinklės“.
3.50 Alchemija. Švietimo amžius.
4.20 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Tarp mūsų,

mergaičių“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „12 galimybių“.
0.15 „Melas ir pa-

slaptys“.
1.10 „Tironas“.
2.15 „Amerikiečiai“.
3.05 „Tėvynė“.
4.05 „Melas ir pa-

slaptys“.
4.55 „Tarp mūsų,

mergaičių“.
5.40 „Virtuvė“.

BTV
6.00 „Pragaro vieš-

butis“.
6.55 „Pragaro virtuvė“.
7.50 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
8.50 „Nemiga“.
9.50 „Kobra 11“.
10.50 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.45 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
15.55 „Nemiga“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 Betsafe–LKL.
„Žalgiris“–„Rytas“.
21.00 „Teisingumo riba“.
22.55 „Los Andželo
katastrofa“.
0.45 „Kas žudikas?“.
1.55 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Vantos lapas.
7.00 Lrytas tiesiogiai.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.05 „Raudonoji kara-

lienė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.

13.55 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 „Vyskupijos“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 Ne spaudai.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Miškinis“.
0.35 Lrytas tiesiogiai.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 Ne spaudai.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Raudonoji kara-

lienė“.

LRT Plius

24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
1.30 „Bėgam iš Berlyno“.
3.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
3.25 „Stovintis priešaky.
Lietuvos Respublikos Prezidentai“.
4.50 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
5.05 „Ten, kur namai 4“.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Rožių karas“.
9.45 „Sodininkų

pasaulis“.
10.25 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
7.00 „Pasižvalgykime
po... Sen Lui“.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė 1“.
8.20 „Lietuvos mokslininkai. Knygotyrininkas Domas
Kaunas“.
8.50 „Kačių ABC 2“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Legendos.
13.10 „Princas Žavusis“.
14.30 „Didžiosios Visatos
paslaptys su
Morganu Freemanu
3. Ar egzistuoja
aukštesnioji
rasė?“
15.15 „Kačių ABC 3“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė 1“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 „Ten, kur namai 4“.
19.10 Dainuoju Lietuvą.
19.25 „Pokalbiai pas
Bergmaną“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Vieno buto istorija.
V. Mykolaitis-Putinas“.
23.00 Dainuoju Lietuvą.
23.15 Anapus čia ir dabar.

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

nuotykiai“.
15.00 „Tabatos salonas“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 PREMJERA. „Vilkų

žemė. Akmeninis
svečias“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.50 „Senjora“.
2.30 „Inspektorius
Džordžas Džentlis.
Mirtis po žeme“.
4.00 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Išlikimas“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
20.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Kalinių lėktuvas“.
23.15 „Aukščiausia
pavara“.
0.25 „Daktaras Hausas“.
1.20 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.

11

Nr. 23 / 2019 06 06 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Eteris
Penktadienis
, birželio 7 d. Saulė teka 4.46, leidžiasi 21.50, dienos ilgumas 17.04.
Jaunatis. Vardadieniai: Robertas, Ratautas, Radvydė, Lukrecija, Roberta, Svajūnas, Svajūnė.

, birželio 8 d. Saulė teka 4.45, leidžiasi 21.51, dienos ilgumas 17.06.
Jaunatis. Vardadieniai: Medardas, Merūnas, Eigintė.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 6“.
11.10 „Komisaras Reksas
13“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Auksinis protas.
22.20 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
22.50 „Akistata su
dinozaurais“.
0.15 „Šešėlių frontas.
Lietuvos žvalgyba
1918–1940“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gyvenimas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Mirtis rojuje“.
11.15 „Namai, kur širdis“.
12.00 „Neklausk meilės

vardo“.
13.00 „Mano likimas“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,

Lietuva.
17.30 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Karalystė“.
23.15 „Mirties apsuptyje“.
1.15 „Anakonda“.
2.55 „Vidury vandenyno“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.

šeštadienis

6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Mer-

6.00 Lietuvos Respu-

ginos“.
8.55 „Aš matau tave“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Tarp mūsų,
mergaičių“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Ratai 2“.
21.35 „Hobitas. Penkių
armijų mūšis“.
0.30 „Juodoji auklės
knygelė“.
2.05 „Įsikūnijimas“.
4.55 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

6.05 Ekspedicija „Nuo

BTV
6.20 „Pragaro vieš-

butis“.
7.15 „Pragaro virtuvė“.
8.15 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.15 „Nemiga“.
10.15 „Kobra 11“.
11.15 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Nemiga“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „300. Imperijos
gimimas“.
23.35 „Teisingumo riba“.
1.25 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Čempionai.
7.00 Lrytas tiesiogiai.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 „Gluchariovas“.
10.00 Ne spaudai.
11.05 „Raudonoji kara-

lienė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Nusikaltimas ir
bausmė. Dembavos
monstrai“.

blikos himnas.

„Ratai 2“, 19.30, TV3
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Miškinis“.
0.35 Lrytas tiesiogiai.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Nusikaltimas ir

bausmė. Dembavos
monstrai“.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės
langelis“.
5.20 „Raudonoji karalienė“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

0.45 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
1.30 „Vieno buto istorija.
V. Mykolaitis-Putinas“.
3.05 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
5.05 „Ten, kur namai 4“.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Rožių karas“.
9.45 „Sodininkų

pasaulis“.
10.25 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro

6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
6.45 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.00 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.15 „Lesė 1“.
7.40 Koncertas. Tele
Bim-Bam simfonija.
8.50 „Kačių ABC 3“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 „Gustavo nuotykiai“.
14.00 Stop juosta.
14.30 „Pokalbiai pas
Bergmaną“.
15.15 „Kačių ABC 3“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė 1“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kelias.
18.15 „Ten, kur namai 4“.
19.10 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
19.40 Atrankos į „UEFA
EURO 2020“
apžvalga.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Vorų ratilinis“.
21.30 Europos futbolo
čempionato atrankos rungtynės.
Lietuva–Liuksemburgas.
23.45 Dainuoju Lietuvą.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

nuotykiai“.
15.00 „Tabatos salonas“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Fortitudas“.
23.15 „Žiemos pasaka“.
1.40 „Senjora“.
3.10 „Vilkų žemė. Akmeninis svečias“.
4.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Beveik neįma-

noma misija“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 „Simpsonai“.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.45 Sportas.
21.50 Orai.
22.00 „Dievo šarvai“.
23.50 „Universalus

karys“.
1.45 „Vieniša“.

Baltijos iki Bengalijos“.
7.00 Premjera. „Gipsas“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Padėkos šv. Mišios
už Garbingojo
Mykolo Giedraičio
paskelbimą palaimintuoju.
14.00 „Džesika Flečer 7“.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Kompozitoriaus
Algimanto
Raudonikio 85mečio jubiliejinis
koncertas.
23.30 „Gyvenimas yra
gražus“.
1.10 „Akistata su
dinozaurais“.
2.30 „Steiko (r)evoliucija“.
4.25 „Džesika Flečer 7“.

LNK
6.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
7.00 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
7.30 „„Nickelodeon“

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.55 „Pramuštgalviai“.
9.30 „Narsusis riteris
Justinas“.
11.20 „Beverli Hilso
nindzė“.
13.05 „Žuvelės pasaka“.
14.50 „Žydroji pakrantė“.
17.00 Gyvūnų pasaulis.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Karatė vaikis“.
22.30 „Anoniminis tėtis“.
0.40 „Skaistuolė amerikietė“.
2.15 „Mirties apsuptyje“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Keršytojų

komanda“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko

istorija“.
8.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Skaniai ir paprastai.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Noriu šio darbo!
11.30 „Alfa ir Omega“.

13.10 „Šoklieji bičiuliai“.
14.50 „Po priedanga“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Turtuolis vargšas“.
21.00 „Bėgantis labi-

rintu“.
23.15 „Juodosios raganos

metai“.
1.05 „Hobitas. Penkių

armijų mūšis“.
3.35 „Žemiau 6. Kalno

stebuklas“.
5.20 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.

BTV
6.05 „Nutrūkę nuo

grandinės“.
7.30 „Džiunglių princesė

Šina“.
8.29 „Top Shop“ televi-

trina.
8.45 Sveikatos ABC
televitrina.
9.00 Baltijos galiūnų
komandinis čempionatas.
10.00 „Vaikai šėlsta“.
10.30 „Žemė iš paukščio
skrydžio“.
11.40 „Iš visų jėgų“.
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Policijos akademija“.
14.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.05 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.10 „Kas žudikas?“.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21.55 „Kartą Meksikoje“.
23.55 „Laimės sausainiai“.
1.45 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Partizanų keliais“.
7.50 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Birutė
Mažeikaitė-Ramanauskienė“.
8.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Felicija
Bortkevičienė“.
9.00 „Neprijaukinti.
Jukonas“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius
Luisas. Antikultūrinis bliuzas“.
13.00 PREMJERA. „Loch
Neso byla“.
14.00 PREMJERA. „Tu esi
mano“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
17.00 „Nuostabūs
pojūčiai“.
18.00 Žinios.

18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 PREMJERA.

„Šviesoforas“.
21.30 „Nusikaltimas ir
bausmė. Kruvinoji
„Svainijos“
paslaptis“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Konsultantas“.
1.00 „Moterų daktaras“.
2.45 „Nusikaltimas ir
bausmė. Dembavos
monstrai“.
3.25 „Šeimininkė“.
5.05 „Triufaldinas iš
Bergamo“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 „Džesis ir Petas“.
7.30 Misija: Vilnija.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Aš – laidos vedėjas.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Už kadro.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Richardas Vagneris.

Opera „Lohengrinas“.
15.15 Auto Moto.
15.30 Kultūrų kryžkelė.
16.00 Euromaxx.
16.30 Klauskite daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19.00 Daiktų istorijos.
19.45 Stambiu planu.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Daktaras Ne“.
22.50 Kauno miesto
simfoninio orkestro
koncertas.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 ARTS21.
1.20 „Vorų ratilinis“.
1.50 Kompozitoriaus
Algimanto
Raudonikio 85mečio jubiliejinis
koncertas.

4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.55 „Būrėja“.
7.30 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.30 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Akloji“.
13.40 „Mylėk savo sodą“.
14.45 „Nekviesta meilė
4“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Kryžminė ugnis“.
22.55 „Pinigų traukinys“.
1.05 „Žiemos pasaka“.
3.05 „Fortitudas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 Pragaro kelias.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Nuo amato iki

verslo.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Įspūdingiausios

atostogų vietos.
10.30 Autopilotas.
11.00 Lietuvos mokyklų

žaidynės.
12.00 „Beveik neįma-

noma misija“.
13.00 „Žygis per Hima-

lajus“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Iš peties“.
17.00 TIESIOGIAI.

Lietuvos atvirasis
3x3 krepšinio
čempionatas.
19.00 Pragaro kelias.
20.00 „Transporteris“.
21.00 Žinios.
21.50 Orai.
21.55 Sportas.
22.00 „Enderio žaidimas“.
0.20 „Kalinių lėktuvas“.
2.20 Dainų dvikova.

„Anoniminis tėtis“, 19.30, LNK

12

Dzūkų žinios Nr. 23 / 2019 06 06 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Eteris
sekmadienis, birželio 9 d. Saulė teka 4.44, leidžiasi 21.52, dienos ilgumas
17.08. Jaunatis. Vardadieniai: Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus, Vitalija.

pirmadienis
, birželio 10 d. Saulė teka 4.44, leidžiasi 21.53, dienos ilgumas
17.09. Priešpilnis. Vardadieniai: Diana, Liutgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė, Margarita.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime
gera. Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų
pasakos. Pelenė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
Rasa Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Gamtos
genijai. Pojūčiai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Dramblių
šeimyna ir aš“.
13.50 „Mis Marpl 2. Sitafordo paslaptis“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos
detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim
garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Laisvės
kaina. Sąjūdis“.
22.00 „Atostogos“.
0.10 „Upė“.
2.10 Pasaulio dokumentika. „Gamtos
genijai. Pojūčiai“.
3.05 Pasaulio dokumentika. „Dramblių
šeimyna ir aš“.
3.55 Klausimėlis.lt.
4.20 „Mis Marpl 2. Sitafordo paslaptis“.

LNK
6.15 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.40 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
7.05 „„Nickelodeon“

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.35 „Kung Fu
Panda“.
8.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.00 „Tomas ir Džeris
lobių saloje“.
10.30 „Džesikos Darling
sąrašiukas“.
12.10 „Nepaprasta
komanda“.
14.00 „Paskutinis
veiksmo filmų
herojus“.
16.40 Ne vienas
kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.

19.27 Orai.
19.30 „Nepaprastas

Žmogus-Voras 2“.
22.25 „Zoologijos sodo
prižiūrėtojo
žmona“.
0.55 „Kaulų kolekcininkas“.
3.05 „Anoniminis
tėtis“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Keršytojų

komanda“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko

istorija“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 Ūkio šefas.
9.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
10.30 Svajonių
sodai.
11.30 „Mikė
Pūkuotukas“.
12.30 „Šuniukas
žvaigždė“.
14.20 „Audros karys“.
16.10 „Romanas su
brangakmeniu“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Bibliotekininkas
3. Judo taurės
prakeiksmas“.
21.20 „Brangus
krovinys“.
23.15 „Persekiojama daktaro. Sugrįžimas“.
1.05 „Bėgantis labirintu“.
3.00 „12 galimybių“.
5.00 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

BTV
6.30 Baltijos galiūnų

komandinis čempionatas.
7.30 „Džiunglių princesė
Šina“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Geriau vėliau,
negu niekada“.
10.00 „Vaikai šėlsta“.
10.30 „Žemė iš paukščio
skrydžio“.
11.40 „Iš visų jėgų“.
12.10 „Būk
ekstremalas“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Policijos akademija“.
14.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.10 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.15 „Spa Classic“
lenktynės.
18.55 „Nusikaltimų
miestas“.
19.30 „Tiltas“.
22.00 „Iliuzija“.
3.00 „Mirties įšalas“.
0.05 „300. Imperijos
gimimas“.

2.00 „Laimės sausai-

niai“.

Dzūkijos TV
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo

akademija.
9.00 „Neprijaukinti.

Afrika“.
9.30 Grilio
skanėstai.
10.00 Šiandien
kimba.
11.00 „Detektyvas
Linlis“.
13.00 „Loch Neso
byla“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 „Nuostabūs
pojūčiai“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk
mane“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Loch Neso byla“.
1.00 „Širdies plakimas“.
2.45 „24/7“.
3.25 „Detektyvas Linlis“.
4.55 „Kelrodė žvaigždė“.
5.40 „Pasaulio turgūs.
Atėnai“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 „Pasižvalgykime
po... Hamburgas“.
9.30 Euromaxx.
10.00 „Lietuvos mokslininkai. Kalbininkė
Danguolė Mikulėnienė“.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Kalbantys tekstai.
12.30 Pašauktieji.
13.00 Sekminės iš
Vilniaus Kalvarijų.
15.00 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
15.30 Šventadienio
mintys.
16.00 Mokytojų kambarys.
16.30 Mokslo sriuba.
17.00 Vartotojų
kontrolė.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.45 Ekspedicija „Nuo

Baltijos iki Bengalijos“.
19.40 „Dauntono abatija
3“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Nacionalinis
turtas.
21.30 UEFA Tautų taurė.
Finalas.
24.00 „Da Vinčio
demonai 3“.
1.45 „Daktaras Ne“.
3.30 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
5.30 Nacionalinis turtas.

TV1
6.45 „Būrėja“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.20 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.20 „Tėvas Motiejus“.
10.40 „Būrėja“.
11.50 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.20 „Hemsley ir
Hemsley: skanu ir
sveika“.
12.55 „Gardžiausi Merės
Berės patiekalai“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 PREMJERA.
„Kapitonė Marlo.
Kambarys su
vaizdu“.
23.05 „Lapių medžiotojas“.
1.50 „Pinigų traukinys“.
3.30 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Kryžminė ugnis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 Pragaro kelias.
8.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 „Beveik neįmanoma misija“.
11.00 „Žygis per Himalajus“.
12.00 „Beveik neįmanoma misija“.
13.00 „Žygis per Himalajus“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Iš peties“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Blogas policininkas“.
19.00 Pragaro kelias.
20.00 „Transporteris“.
21.00 Žinios.
21.50 Orai.
21.55 Sportas.
22.00 Nakties TOP.
Vasara.
22.30 Geriausi mūsų
metai.
1.10 „Dievo šarvai“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 6“.
11.10 „Komisaras Reksas
13“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji 1“.
0.20 Savaitė su „Dviračio žiniomis“ .
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vartotojų kontrolė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Mirtis rojuje“.
11.15 „Namai, kur širdis“.
12.00 „Neklausk meilės

vardo“.
13.00 „Mano likimas“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,

Lietuva.
17.30 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Sala.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija

1634.
22.30 „Tamsioji banga“.
0.50 „Išbandymų diena“.
1.45 „Zoologijos sodo

prižiūrėtojo
žmona“.

TV3
6.10 Televitrina.

6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Tarp mūsų,
mergaičių“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Atsargiai! Merginos“.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Siuntinys“.
23.55 „Kalėjimo bėgliai“.
0.55 „X failai“.
1.45 „Amerikiečiai“.
2.40 „Tėvynė“.
3.35 „Kalėjimo bėgliai“.
4.25 „Paskutinis iš
Magikianų“.
5.20 „Virtuvė“.

BTV
6.30 „Pragaro virtuvė“.
7.25 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
8.25 „Nemiga“.
9.25 „Kobra 11“.
11.25 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
15.55 „Nemiga“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Trigubas X“.
23.30 „Kartą Meksikoje“.
1.25 „Iliuzija“.
2.15 „Mirties įšalas“.
3.05 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

DzūkijosTV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 Ant bangos.
9.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.05 „Raudonoji kara-

lienė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.55 Rubrika „Verslo

19.35 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.55 Rubrika „Verslo
genas“.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Miškinis“.
0.35 Lrytas tiesiogiai.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Raudonoji karalienė“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

2.15 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
2.40 „Da Vinčio

demonai 3“.
4.20 Į sveikatą!
4.45 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
5.05 „Ten, kur namai 4“.

TV1
6.40 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Rožių karas“.
9.55 „Mylėk savo sodą“.
11.00 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

nuotykiai“.
15.00 „Tabatos salonas“.
16.00 „Svaragini. Amžina

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė 1“.
8.20 Pašauktieji.
8.50 „Kačių ABC 3“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Istorijos detektyvai.
14.00 „Dauntono abatija
3“.
14.50 „Kačių ABC 3“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė 1“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.20 „Ten, kur namai 4“.
19.15 „Putino kerštas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Europos futbolo
čempionato atrankos rungtynės.
Serbija–Lietuva.
23.50 „Laisvę rokui!“.
0.45 DW naujienos rusų
kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Džiazo muzikos
vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Brolis keistuolis“.
23.00 „Amžina

meilė“.
1.00 „Senjora“.
2.30 „Kapitonė Marlo.

Kambarys su
vaizdu“.
4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Iš peties“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi
vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
20.00 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Karštinė 2. Pavasario karštligė“.
0.40 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.

genas“.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 „Vyskupijos“.
18.35 „Jūsų sveikatai“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.

„Tamsioji banga“, 22.30, LNK
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Eteris
Antradienis
, birželio 11 d. Saulė teka 4.43, leidžiasi 21.54, dienos ilgumas 17.11.
Priešpilnis. Vardadieniai: Barnabas, Tvirmantas, Aluona, Flora.

Trečiadienis
, birželio 12 d. Saulė teka 4.43, leidžiasi 21.54, dienos ilgumas 17.11.
Priešpilnis. Vardadieniai: Anupras, Ramūnas, Dovė, Kristijonas, Kristis, Vilma, Kristė.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Senis“.
10.00 Respublikos
Prezidentės Dalios
Grybauskaitės metinis pranešimas.
11.10 „Komisaras Reksas
13“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite
daktaro.
13.58 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
22.30 Dviračio
žinios.
23.00 „Kostiumuotieji 1“.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.05 „12 beždžionių 3“.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.10 Istorijos
detektyvai.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio
žinios .
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 (Ne)emigrantai.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Mirtis rojuje“.
11.15 „Namai, kur

širdis“.
12.00 „Neklausk meilės
vardo“.
13.00 „Mano likimas“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.

19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Sala.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 PREMJERA.

„Cimbelinas“.
0.25 „Išbandymų

diena“.
1.25 „Tamsioji banga“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Tarp mūsų,

mergaičių“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Pagrobimas“.
23.55 „Kalėjimo bėgliai“.
0.55 „X failai“.
1.45 „Amerikiečiai“.
2.40 „Tėvynė“.
3.35 „Kalėjimo bėgliai“.
4.30 „Tarp mūsų,

mergaičių“.
5.20 „Virtuvė“.

BTV
6.30 „Mentalistas“.
7.25 „Pragaro virtuvė“.
8.25 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.25 „Nemiga“.
10.25 „Kobra 11“.
11.25 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Nemiga“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Prezidento
patikėtinis“.
22.55 „Trigubas X“.
1.30 „F. T. Budrioji akis“.
2.15 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 Lrytas tiesiogiai.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
9.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.05 „Raudonoji kara-

lienė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su

lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva
tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 „Vyskupijos“.
18.35 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.30 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Miškinis“.
0.35 Lrytas tiesiogiai.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Raudonoji karalienė“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
6.50 Auto Moto.
7.05 Kalbantys tekstai.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė 1“.
8.20 „Lietuvos mokslininkai. Fizikas
Arūnas Krotkus“.
8.50 „Kačių ABC 3“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Misija – Pasaulio
Lietuva.
14.00 Muzikos talentų
lyga 2019.
15.25 ...formatas. Poetas
Rimvydas Stankevičius.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė 1“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo
ekspresas.
18.20 „Ten, kur namai 4“.
19.15 „Šveicarija –
Hitlerio seifas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Damos. Pikų

dama“.
23.15 Premjera. „Cara-

vaggio. Siela ir
kraujas“.
0.45 DW naujienos rusų
kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Džiazo muzikos
vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
2.25 Kauno miesto
simfoninio orkestro
koncertas.
3.55 „Laisvę rokui!“.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.10 „Ten, kur namai 4“.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Rožių karas“.
9.45 „Sodininkų

pasaulis“.
10.25 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė

Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro
pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos
melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais
drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano
nuotykiai“.
15.00 „Tabatos
salonas“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Inspektorius
Džordžas Džentlis.
Garbės reikalas“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.55 „Senjora“.
2.20 „Brolis keistuolis“.
3.55 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Iš peties“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Nuo amato iki

verslo.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi
vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
20.00 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
21.00 „Karštos galvos! 2“.
22.50 „Aukščiausia
pavara“.
23.55 „Daktaras Hausas“.
0.55 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 6“.
11.10 „Komisaras Reksas
13“.
12.00 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite
daktaro.
13.58 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos
tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Aš – laidos
vedėjas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji 1“.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.05 „Tvin Pyksas 3“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio
žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Mirtis rojuje“.
11.15 „Namai, kur širdis“.
12.00 „Neklausk meilės

vardo“.
13.00 „Mano likimas“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,

Lietuva.
17.30 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.

20.00 Nuo... Iki...
20.30 Sala.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Užpuolikai“.
0.40 „Gyvi numirėliai“.
1.45 „Cimbelinas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Tarp mūsų,

mergaičių“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Atsargiai! Merginos“.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Pagrobti vaikai“.
22.25 „Vikinglotto“.
23.55 „Kalėjimo bėgliai“.
0.55 „X failai“.
1.50 „Amerikiečiai“.
2.40 „Tėvynė“.
3.40 „Kalėjimo bėgliai“.
4.30 „Tarp mūsų,
mergaičių“.
5.20 „Virtuvė“.

BTV
6.25 „Mentalistas“.
7.20 „Pragaro virtuvė“.
8.20 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.20 „Nemiga“.
10.20 „Kobra 11“.
11.20 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
15.55 „Nemiga“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Kylanti audra“.
23.00 „Prezidento patikėtinis“.
0.55 „F. T. Budrioji akis“.
1.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Grilio skanėstai.
7.00 Lrytas tiesiogiai.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.05 „Raudonoji kara-

lienė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.

13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su

0.40 DW naujienos rusų

lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 „Vyskupijos“.
18.35 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Orai.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 „Miškinis“.
0.35 Lrytas tiesiogiai.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Raudonoji karalienė“.

0.55 Dabar pasaulyje.
1.30 Džiazo muzikos

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
7.00 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė 1“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Kačių ABC 3“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Aš – laidos vedėjas.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Pradėk nuo savęs.
14.30 „Putino kerštas“.
15.25 ...formatas. Poetas
Jonas Liniauskas.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė 1“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.20 „Ten, kur namai 4“.
19.15 „Didžiosios Visatos
paslaptys su
Morganu Freemanu
3. Ar Visata gyva?“.
20.00 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. apaštalų
Petro ir Povilo arkikatedra bazilika.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Šlovė“.
23.15 „Frankofonija“.

kalba.
vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
2.20 „Damos. Pikų
dama“.
4.05 Auto Moto.
4.25 Pradėk nuo savęs.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.10 „Ten, kur namai 4“.

TV1
6.30 „Tėvas Motiejus“.
7.35 „Rožių karas“.
9.35 „Sodininkų

pasaulis“.
10.15 „Akloji“.
11.25 „Būrėja“.
12.00 „Stažuotoja“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

nuotykiai“.
15.00 „Detektyvė Rizoli“.
15.55 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Detektyvė

Rizoli“.
21.00 „Inspektorius

Džordžas Džentlis.
Džentlio išlaisvinimas“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.55 „Senjora“.
2.20 „Inspektorius
Džordžas Džentlis.
Garbės reikalas“.
3.50 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Išlikimas“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
20.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Universalus karys.
Kita karta“.
23.00 „Aukščiausia
pavara“.
0.00 „Daktaras
Hausas“.
1.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
ĮMONĖ SUPERKA

PARDUODA

KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

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
leipalingio.giria@gmail.com

„Sūduvos galvijai“

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.

Baldų papildymas!
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus
(„Dainava“)
Tel. 8 683 76442

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Vilniaus g. 11,
•Lazdijai
•2 k. butą
(rūsys, sandėliukas,
autonominis šildymas). Dėl
nuomos nesikreipti.
Tel. 8 684 46299.

sklypą SB „Krantai“
•(atlikti
•Sodogeodeziniai
matavimai,
įvesta sklype elektra, iškastas
geras šulinys, sklypas išlygintas, sutvarkytas).
Tel. 8 614 96076.

Vytauto g. 41, Laztvarkingas pa•m,•32 a.).k. butą Veisiejuose (30 kv. •dijai•Namą
•dangas
•Vasarines
(15 a namų valda) ir 15 a
(R15 195*60, 5 skylės,
Tel. 8 626 79757.

sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

lengvojo lydinio ratlankiai, 4
vnt., tinka „Toyota“ ir „VW“.
Tel. 8 626 60208.

•Lazdijuose.
•Puikų didelį sklypą statybai ••Pusę medinio namo ramioje
vietoje (iki centro 400 m, 15 a
Tel. 8 686 70841.
lydinio ratlankius
•(tinka
•Lengvojo
„Opel“, R15, 4 skylės),
žemės sklypas).
sklypą Jūratės g. 10, Tel.: 8 611 53258, 8 620 57733. kaina 15 Eur/vnt.
•Alytus
•Žemės
(12 a, namų valda, puiki
Tel. 8 682 64169.
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
Sodybą
Lazdijuose
arba
kei•čiu•į 2 k. butą I arba II aukšte. ••„VW Golf“ (1994 m., 1,9 l,
PC „Senukai“, arti mokyklos
dyzelis) dalimis.
bei darželiai, sklypo dokumen- Tel. 8 670 61649.
Tel. 8 685 27122.
tai tvarkingi, neįkeistas, miesto
3
k.
butą
Veisiejuose
(3
komunikacijos (išskyrus
•aukštas,
• netoli pušynas, ežedujas), gatvė įtraukta į miesto
GYVULIAI
ras), kaina 14 600 Eur.
plėtros projektą), kaina 1 000
karvę ir avieną.
Tel. 8 686 65095.
Eur/a, galima derėtis.
•Tel.•Šarolė
8 687 86601.
Tel. 8 677 78572.
Sodybą Gudelių k. (30 a
•
•
namų
valda, 2,25 ha žemės
Žemės
sklypą
Lazdijų
•r.,•šalia ežero.
•Tel.•Paršelius.
8 627 11386.
ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 686 70841.
Tel. 8 615 96091.
Ėringas avis.
•
•
Tel.
8 642 07624.
Sodo
namelį
bendrijoje
Namą
Vainiūnų
k.
(buvusi
••
••
„Baltasis“ (11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.

valgykla, namų valda 30 a),
kaina 16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

AUGALAI

Žieminius kviečius, kaina 10
su 15 a sklypu
•Lazdijų
•Namąmieste.
•
•
Eur/cnt.
Žemės
sklypą
Nemajūnų
•k. •(80 a, žemės ūkio paskirtis, Tel. 8 662 39070.
Tel. 8 603 24679.
tvenkinys, nedidelis statinys),
1
k.
butą
Simne
(2
t žieminių kviečių,
6 000 Eur.
•aukštas,
• 34,14 kv. m, su kaina
•kaina
•Apie18010Eur/t.
Tel. 8 686 70841.
daline buitine technika,
Tel. 8 694 70334.
nauji langai, šarvuotosios
Žemės
sklypą
prie
ežero
••
gėlininkystės
durys, nauja santechnika) (nedidelis, rekreacinės paskir•ūkis•G.jauVasiukonio
prekiauja našlaitėmis.
kartu su kolektyviniu sodu ties, iki vandens apie 50 m, iš
(6 a).
Tel. 8 601 93000.

namų
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
Lazdijų

(įvairaus dydžio, visos komunikacijos, šalia interneto linija), kaina sutartinė.
Tel. 8 616 33781.

Veisiejų technologijos ir
verslo mokykla kviečia
mokytis 2019–2020 m. m.
Mokykloje gali mokytis:
I. Mokiniai, nebaigę pagrindinės mokyklos, priimami mokytis
į bendrojo ugdymo programos 9 arba 10 klasę. Per vienerius arba
dvejus metus mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą ir toliau gali
rinktis vieną iš profesinio mokymo programų kartu su viduriniu
ugdymu.
II. Mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą, priimami mokytis pagal trejų metų trukmės profesinio mokymo programą kartu
su vidurinio ugdymo programa gimnazijos skyriuje. Mokiniai
per 2 metus įgiję vidurinį išsilavinimą toliau gali rinktis studijas
aukštosiose mokyklose arba įgyti vieną iš profesinio mokymo
programų:
• apdailininko (statybininko),
• padavėjo barmeno,
• kompiuterių tinklų derintojo.
III. Mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą, priimami mokytis
pagal pasirinktą profesinio mokymo programą:
• kaimo turizmo organizatoriaus,
• socialinio darbuotojo padėjėjo.
IV. Asmenys, turintys vieną profesinę kvalifikaciją, priimami
mokytis į valstybės finansuojamas tęstinio profesinio mokymo
programas:
• apdailininko (statybininko),
• kaimo turizmo organizatoriaus,
• kompiuterių tinklų derintojo,
• padavėjo ir barmeno,
• socialinio darbuotojo padėjėjo.
Priėmimas į mokyklą vykdomas per (LAMA BPO) sistemą
http://www.lamabpo.lt
Pagalba stojantiesiems teikiama tel. (8 318) 56579 arba mokykloje.
Kontaktai: Adresas: Ryto g. 19, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. Tel. (8 318) 56579, el. paštas info@tvm.veisiejai.lm.lt,
www.veisiejutvm.lt.

vienos pusės riboja keliukas,
iš dviejų pusių juosia natūralus griovys, einantis iki ežero,
idealus variantas sklype turėti
tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

Gyvenamąjį namą Mikniškių k., Šeštokų sen. (87 kv. m,
63 a sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi,
su ūkiniais pastatais), kaina
sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

••

Namą Kalnų g., Lazdijuose
(medinis, gyvenamasis, su
mediniu priestatu, 4,65 a žemės sklypas, elektra, vanduo).
Tel. 8 690 29090.

Veisiejų sen.,
•Kalvelių
•Žemėsk. sklypą
(0,96 h) ir sklypą
Veisiejuose, Leipalingio g. 32.
Tel. 8 685 27122.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

mėšlo kratytuvą.
•Tel.•48t662
39070.
„Ford“, kaina 9
•500•Traktorių
Eur. Kombainą, kaina 4
500 Eur. Rulonų vyniotuvą,
kaina 7 000 Eur.
Tel. 8 694 70334.

•pervežimui.
•DT-75 buldozerį su traliuku
Tel. 8 685 27122.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Frontera“ (2000 m.,
•TA•„Opel
iki 2021 m., gera būklė, ratų
komplektas).
Tel. 8 605 70200.

Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
Staidarų k., Lazdijų r.
daigus.
•Siauroji
•Gėliųg.ir8,daržovių
Lazdijai.
Tel. 8 630 61842.

•kviečius.
•Žieminius ir vasarinius
Tel. 8 694 16386.

KITI

•Eur.•3 kub. m statinę, kaina 300
Tel. 8 694 70334.

radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
gėlių sodinukus,
•skaldelę
•Įvairiųkapams,
fasuotą

akmens anglį ir baltarusiškus
durpių briketus. Atvežame.
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,
Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

•aparatus.
•Palečių vežimėlį, suvirinimo
Tel. 8 698 78040.

akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdi-

juose. Tel. (8 318) 52156 (po
darbo valandų ir savaitgaliais).

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••Žemę. Tel.: 8 688 80688.
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
gaminame paminklus, antkapius,
tvoreles, kapavietes dengiame
akmens plokštėmis...
Gaminiai iš juodo ir kitų spalvų akmens (Švedija, Karelija).
Projektuojame ir sumontuojame pagal Jūsų pageidavimus.
Vainežerio kaimas, Kapčiamiesčio sen.,
Lazdijų r.
Tel.: 8 685 50911, 8 601 01090.
www.paminkludirbtuves.lt

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••

Brangiai mišką (gali būti
bendraturčių, neatidalytas, su
skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

•pavieniai.
•Rusiškus volus. Gali būti
Tel. 8 687 86601.

supirkimas,
•visų•Automobilių
markių. Gali būti nevažiuojantys, be TA, po autoįvykio. Atsiskaitome vietoje,
sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

GYVULIAI

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

kokią žemės ūkio tech•niką.•BetPerku
••Įmonė tiesiogiai – galvijus
traktorių, priekabą, aukščiausiomis ŽŪKB „Krekesunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto. Tel. 8 613 79515.

••
12-16/163 (tinka
•nuo•Padangą
kombaino „Niva“ arba
rusiško 7 t kratytuvo).
Tel. 8 688 80688.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

arba
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą

nuo 1985 m. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

••

Brangiausiai – naudotus,
nevažiuojančius angliškus, po
eismo įvykio ar visiškai tvarkingus automobilius ir mikroautobusus. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 630 64004.

Perku veršelį arba telyčią
nuo 6 mėn. iki 3 metų tolimesniam auginimui. Taip pat
pienines melžiamas karves
arba visą bandą.
Tel. 8 625 93679.

••

KITI

Metalo laužo supirkimas:
juodojo metalo laužas – 160–
190 Eur/t, skarda – 120–140
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–IV 8.00–16.30
val., V 8.00–16.00 val., VI
8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

••

Superkame visų markių
automobilius, mikroautobusus, kemperius, motociklus,
keturračius, motorolerius. Gali
būti nevažiuojantys ar ilgai
stovėję. Sutvarkome dokumentus, Atsiskaitome iš karto. Tel.
8 674 48971.

„Audi“, „VW“,
•„MB“,
•Superkame
„Opel“, „Mazda“,

„Mitsubishi“, „Toyota“ markių automobilius. Gali būti
nevažiuojantys po autoįvykių.
Pasiimame patys, atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 650 68362.

visų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.
Gali

būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454.

automobilius,
•motociklus,
•Perkameprikabinamus
na-

melius (kemperius). Pasiimam
patys. Tel. 8 690 25066.

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.

Dėl netikėtos mylimo sūnaus ir brolio Remigijaus
Stravinsko mirties nuoširdžiai užjaučiame tėvus,
brolius, seseris ir visus artimuosius.
J. Laimanskas, N. Žukauskienė, Dž. ir K. Gaidžiūnai

DA RBA S
SIŪLO

išnuomojamos
•daržą.
•Reikalinga moteris nuravėti •patalpos
•Nebrangiai
Alytaus miesto centre
Tel. 8 679 38545.

(pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).
Tel. 8 698 78040.

Siūlome patikimą dar•bą•namų
tvarkytojoms (-ams)
betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
Anglijoje, be jokių įdarbinimo
mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. 8 672 41083;
www.superdarbas.com.

••

UAB „Švykai“ ieško statybos darbuotojų.
Tel. 8 687 50429,
www.svykai.lt.

••

Reikalingas tolimųjų reisų
vairuotojas (turintis CE kategoriją). Pervežimai maršrutu
Lietuva-Lenkija. Savaitgaliai
namuose.
Tel.: 8 685 35335,
8 656 29324.

IEŠKO

••

Vyras ieško darbo. Gali 2
kartus per mėnesį prižiūrėti
sodybą Veisiejų sen.
Tel. 8 623 23430.

N UOMA

••

SIŪLO

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

••

Išnuomoju gamybines-sandėliavimo patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

••

Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties žemės. Gali būti
apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

šeima išsinuomotų
•būstą
•JaunaLazdijuose.
Tel. 8 673 24549.

būstą.
•Pageidautina
•Išsinuomočiau
Veisiejų seniūnijoje.
Tel. 8 620 46498.

••

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

PASLAUGOS

automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame
į namus.
Tel. 8 615 73404.

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

sprendimai“
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės

remontas, virinimo darbai,
padangų montavimas ir balansavimas, žemės ūkio mašinų,
sunkvežimių padangų montavimas ir remontas, tepalų
prekyba, keitimas, įvairios
žemės ūkio paslaugos, prekyba
naudota žemės ūkio technika.
Alytaus g., Krosna.
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051.
stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
medžiagų. Lankstinių
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

laisvos žemės nuo•mai•Turite
••Glaistau, dažau bei galiu
Teizų apylinkėse? Padėki- dirbti kitus statybinius darbus.
te jaunam ir naujai besikuriančiam ūkiui plėstis.
Tel. 8 653 90001.

butą Laz•dijuose.
•Išsinuomočiau
Mokėsiu iki 100 Eur/
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

••

PA Ž INT YS

53 m. vyras susipažintų su
laisva rimta moterimi apie 50
m.
Tel. 8 623 23430.
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Tel. 8 622 60230.

ir kokybiškai išpjau•name
•Greitai
medžius tiek gyvenamosiose, tiek sunkiai prieinamose
teritorijose ir kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

•klijavimas.
•Vidaus ir lauko plytelių
Tel. 8 636 70993.

ir kokybiškai
•dažau
•Nebrangiai
namus, fasadus, tvoras.
Kokybė garantuota.
Tel. 8 609 15652.

dėjimas kapuose.
•Kapaviečių
•Trinkeliųužpylimas
skaldele
(AKMENUKAIS).
Tel. 8 682 31375.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.
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Dėmesio!

Parduotuvėje „Autodalys“, Seinų g. 15, Lazdijai

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

DVIRAČIAI, PASPIRTUKAI,
EL. Paspirtukai

Tel.: 8 698 50235,
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių

AUTOMOBILIUS, mikroautobusus,
sunkvežimius, tinkamus eksploatuoti ir
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo
(utilizacijos) dokumentus.

Tel.: 8 684 26629,
8 640 23333.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551.
ose

ose

j
Nau

alp
pat

• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas

Naujoji g. 56, Alytus
Tel. : 8 678 41222,
8 655 26922

El. p. : geodezinis@gmail. com,
info@ntkarolis. lt,
www. ntkarolis. lt

įrangos

• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ..

programinės

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas

Tel.: (8 343) 21847,
8 699 88498.

A. Kašalyno PĮ teikia

•
Kompiuterių
tvarkymas

• Navigacijų naujinimas

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas

• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas,
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas.

Tel. 8 650 54363.

• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės
technikos priežiūra
• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt
Tel. +370 698 75597

VANTOS

.

Įvairioms pirtims.
UAB „Rividė“
BRANGIAI PERKAME
ĮVAIRIUS
Įvairiems vanojimams.
parduoda ir pristato:
Didesnį
kiekį galiu atvežti.
ARKLIUS, JAUČIUS,
Kviečiu susipažinti
su
TELYČIAS,
KARVES
.
• Plautas aukščiausios
rūlietuviškos pirties
šies akmens anglis (palaidos
Tel. 8 625 93 679
tradicijomis
ir ritualais.
arba fasuota po 25 kg).

PERKAME
MIŠKĄ

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifikuotos).

Tel. 8 680 81777

PERKAME
PerkameMIŠKĄ
mišką
ir apvaliąją

didžiausiomismedieną
kainomissu žeme
Lietuvoje.
arba išsikirsti.
Tel. 8 652 71212.
Mokame avansus.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei
retinimus.
Konsultuojame.
Atsiskaitome iškarto.

Tel. 8 633 59539.

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

Perka mišką
su žeme ir iškirsti .
Darome miškotvarkos
projektus
Teikiame miškovežio
paslaugas..

UAB „VYTKERTA“,
Varpilės g. 4,
Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.
supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

Tel. 8 680 81777

Tel. 8 605 44445

PERKAME
MIŠKĄ.

UAB „Galvijų eksportas“

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir kokybiškai

kasame, valome ir giliname
tvenkinius. Formuojame šlaitą,
išlyginame žemes. Patariame dėl
kasimo darbų.

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 612 34503.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

Tel. 8 652 50282.

www.dzukijosgranitas.lt

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.
Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 3 eur.
Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
Kepyklos g. 15D, Alytus, tel. 8 699 29258
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

Mėsinių galvijų augintojų
kooperatyvas
„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“
Superka bulius, telyčias, karves
eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.
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