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„Pasienio fiestoje“ — brandžių tradicijų ir naujų atradimų džiaugsmas

Tradiciškai Lazdijų rajono savivaldybės herbą nešė šokių kolektyvo „Smilga“ nariai.
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daugelis svečių išsivežė puikių
įspūdžių“, – kalbėjo Kultūros
centro vadovas.
A. Sujeta teigė jaučiąs didelę
padėką visiems žmonėms, dalyvavusiems fiestos eisenoje, o ypač
pasidžiaugė atsakingu ir platesniu
verslininkų požiūriu į kultūrą, supratimu, jog apsimoka investuoti
į kultūrą.

5%

jog „Pasienio fiesta“ gali paskatinti mūsų jaunimą neišvažiuoti į
kitus miestus ar užsienį“, – sakė
A. Sujeta.
Paklaustas, kaip jis pats vertina
šių metų šventę, A. Sujeta sakė,
jog užsibrėžtą planą pavyko įvykdyti 95 proc.
„Mes norime parodyti, kad
mokame ir galime padaryti gerą
šventę Lazdijams ir mūsų krašto
svečiams. Mums pavyko parodyti
gerą Lazdijų veidą, tikimės, jog
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Jis pripažino, jog labai daug
energijos kainuoja atlikėjų paieška ir jų laiko derinimas. A. Sujetos
teigimu, atlikėjus tenka kalbintis
iš anksto, tada ir kainą geresnę
galima gauti, ir būti tikram, kad
konkretus atlikėjas tikrai dalyvaus renginyje.
Direktorius džiaugėsi, kad kasmet pavyksta per šventę panaudoti kuo daugiau Lazdijų erdvių,
kad tobulėja šviesų šou programa
ir pavyksta surasti naujų šventės
detalių ir raiškos formų.
„Mums labai svarbu, kad į
šventę pritrauktume jaunimo, kad
jie galėtų pasidžiaugti, o gal net ir
pasididžiuoti švente Lazdijuose.
Šiomis šventėmis mes parodome
savo požiūrį į gyvenimą, tikiu,
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senosios tradicijos, tačiau jos
organizatoriai pasirūpino ir
naujais „Pasienio fiestos“ akcentais.
Vienas iš pagrindinių šio įspūdingo ir visų laukiamo renginio
organizatorių Lazdijų kultūros
centro direktorius Arūnas Sujeta
pripažino, jog prie šio renginio
dirbo apie 40 jo vadovaujamo
centro darbuotojų.
„Mes apie „Pasienio fiestą“
pradedame rimtai galvoti nuo
spalio pabaigos. Reikia sukurti
renginio koncepciją, labai smulkiai suplanuoti šventės detales,
kurios tarpusavyje labai surištos.
Dėl kokių nors priežasčių iškritus
vienai detalei, gali subyrėti visas
renginys“, – pasakojo A. Sujeta.
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o gero, kiekvienas miestas,
miestelis ar
bažnytkaimis
turi svarbiausią šventę, kurios laukia ir jai ruošiasi ištisus
metus. Tokią šventę, kurioje gali
pasidžiaugti savo krašto žmonėmis, susitikti draugus, išlaisvinti
jausmus ir pasileisti džiaugsmo
upe pilietiškumo, patriotizmo ir
meilės laivais.
Tokia šventė Lazdijų krašto
žmonėms – „Pasienio fiesta“, jau
šešioliktą kartą praūžusi Lazdijų
gatvėmis, parkais ir alėjomis praėjusį savaitgalį.
Tai, kad tai buvo šventė ne tik
lazdijiečiams, bet ir mūsų miesto
svečiams, įrodo faktas, jog šventės dienomis kelyje Lazdijai–Alytus dažnai susidarydavo į šventę
ir iš jos važiuojančių automobilių
spūstys.
Šventėje buvo išlaikytos ir

FASUOTOS TVIRTINIMO
DETALĖS „MEISTERTEX“ ŠVIESTUVAI
Akcija galioja: 2019.06.03-2019.06.30
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt
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Antikorupcijos komisija atvėrė vartus Dzūkai
Kapčiamiesčio bendruomenės projektui kalba, kad...
g Jei būtų atleistas dabartinis žemės ūkio ministras, į
jo kėdę gali būti siunčiamas
garsus lazdijiškis veterinaras, o
viceministro pareigos planuojamos buvusiam merui, kuris
kuruotų Lietuvos Veterinarijos
tarnybą ir veterinarijos skyrių
veiklą. Sėkmės darbuose!
g Rajone vyksta optimizavimo vajus, atleidinėjami sargai,
kiti panašaus profilio darbuotojai, vietoje jų samdomos
panašias paslaugas teikiančios
įmonės. Įdomu, ar ir savivaldybės sargų ūkį pasieks šios
permainos? Laisvė sargams!
g „Pasienio fiestos“ tuščių skardinių sanitarai turėjo

Šią savaitę į pirmąjį posėdį
susirinkusi Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija sprendė ne tik organizacinius
klausimus, tačiau ėmėsi
svarstyti ir merės Ausmos Miškinienės pateikto
klausimo dėl lėšų skyrimo
tikslingumo Kapčiamiesčio
bendruomenės projektui.

Komisijos pirmininkas, kuriuo
paprastai skiriamas opozicijos
atstovas, frakcijos „Pirmyn“
narys Ričardas Dulskas „Dzūkų
žinioms“ teigė, jog komisija išsirinko pirmininko pavaduotoją.
Ja tapo Lazdijų rajono bendruomenės deleguota žurnalistė Vilma
Danauskienė.
Komisijos nariai diskutavo ir
dėl kai kurių Antikorupcijos nuostatų pakeitimų. Buvo pasiūlyta
komisijos posėdžius transliuoti
viešai, taip pat svarstyti anoniminius skundus, ko anksčiau Antikorupcijos komisija nedarydavo.
Tačiau svarbiausiu Antikorupcijos komisijos svarstytu klausimu tapo merės A. Miškinienės
inicijuotas klausimas dėl lėšų skyrimo tikslingumo Kapčiamiesčio
bendruomenės projektui. Pagal šį
projektą, buvo numatyta rekonstruoti seną pastatą ir jį pritaikyti
bendruomenės reikmėms.
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
Miškinienė raštu kreipėsi į Antikorupcijos komisiją, norėdama
sužinoti jos narių nuomonę apie
Kapčiamiesčio projektą, kitaip
sakant, išsiaiškinti, ar po projektu
nesislepia korupcijos ausys.
V. Danauskienė „Dzūkų žinioms“ teigė, jog ją nustebino

tiek darbo, kad per savaitgalį
lengvai užsikalė šimtinę eurų.
Vadinasi, dzūkeliams midus ir
alus lengvai per barzdą varvėjo,
galvos antryt nesopėjo.
g Gudelių kaime į akis krinta didžiulės raudonuojančių
aguonų plantacijos. Vietiniai
gyventojai bijo, kad apie jas
nesužinotų Vilniaus taboro
narkodileriai.
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.

•

Kariuomenės pratybos —
Lazdijų rajono teritorijoje
V. Danauskienė buvo išrinkta Antikorupcijos komisijos vicepirmininke.

(© DELFI / Andrius Ufartas)

tai, jog komisijai buvo pateiktas
svarstyti klausimas be jokių jį
paaiškinančių dokumentų.
„Keista praktika, prašo svarstyti klausimą, o jokios informacijos
nepateikia. Teko pačiai išsireikalauti papildomų dokumentų, kad
galėtume geriau suvokti klausimo
kontekstą“, – sakė komisijos pirmininko pavaduotoja.
Ji pripažino, jog komisijos
nariai nemažai diskutavo dėl šio
projekto, išklausė Kapčiamiesčio
bendruomenės atstovų nuomones,
prisiminė lėšų šiam projektui paskyrimo aplinkybes.
„Manau, jog bendruomenių
projektų parinkimo ir finansavimo tvarka yra netobula, ją reikia tobulinti, kad paskui nekiltų
panašių problemų. Projektus

reiktų atrinkti konkurso tvarka,
negalima bendruomenių paversti
valdžios sprendimų „įkaitėmis“.
Jei projektą patvirtino taryba,
o pagrindinis jo finansuotojas –
Nacionalinė mokėjimo agentūra
– yra lėšas jam paskyrusi, tarybos
sprendimus reikia vykdyti, nesvarbu, kuri taryba tai nusprendė“, – sakė V. Danauskienė.
Komisijos nariai beveik vienbalsiai nusprendė, jog savivaldybės vadovybė per dvi savaites turi
pasirašyti sutartį su šio projekto
vykdytojais – Leipalingio bendruomene.
Tiesa, šį klausimą dar svarstys
vienas iš tarybos komitetų, tačiau
didelė tikimybė, jog Antikorupcijos komisijos verdiktas padės
tašką šioje istorijoje.

•

Birželio mėnesį Alytaus apskrityje vyks Lietuvos kariuomenės
pratybos, kuriose dalyvaus Lietuvos ir sąjungininkų kariai, atstovai iš įvairių Lietuvos Respublikos institucijų ir organizacijų.
Mūsų savivaldybės teritorijoje
pratybos numatytos vykdyti birželio 12–28 d. Jų metu vykdomų

taktinių užduočių metu bus naudojamos mokomosios imitacijos
priemonės ir ginklai. Pratybos
neturėtų sutrikdyti įprastinės vietinių gyventojų veiklos. Pratybos
suderintos su rajono savivaldybės
administracija, policija, bendruoju pagalbos centru ir kitomis susijusiomis institucijomis.

•

Nekaltą žmogų išpurvinę tyrėjai pabruko uodegą
Atleistas iš pareigų kaip
įtariamasis, bet nė karto
nekviestas į apklausas, o
pasaulyje paskleistas jo
kaip susitepusio tarptautinio eksperto įvaizdis. Taip
trejus metus gyveno buvęs
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas
Jonas Milius.

„Aš nuo pat pirmos tyrimo dienos
sakiau, kad tai yra juoką kelianti
nesąmonė, kažkieno sukurta istorija“, – taip buvęs Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos
(VMVT) direktorius J. Milius
„Lietuvos rytui“ kalbėjo apie jam
pareikštus įtarimus.
Tiek žurnalistams, tiek teisėsaugos pareigūnams tai jis kartojo daugybę kartų, tačiau buvo
atleistas iš darbo, politikų ir pareigūnų viešai išvadintas korumpuotu valdininku. Dėl neaiškių
įrašų biografijoje sugriuvo ir jo

tarptautinė karjera.
Po pareikštų įtarimų J. Milius
turėjo atsisakyti tarptautinio eksperto pareigų, jis negalėjo dirbti
ir Europos Komisijoje.
Antradienį, grįždamas iš susitikimų Italijoje ir Prancūzijoje,
Rygos oro uoste J. Milius išgirdo, jog prokuratūra nutraukė jam
prieš trejus metus pareikštus įtarimus.
„Į susitikimus Italijoje ir Prancūzijoje iš Lietuvos išvykau kaip
įtariamasis, o grįžtu kaip normalus pilietis“, – antradienį pagaliau
lengviau atsikvėpė buvęs VMVT
direktorius.
Nors, J. Miliaus teigimu, Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
ir prokurorų kurpta istorija jam
kainavo daug nervų ir sveikatos,
veiklos per tuos metus netrūko:
„Su manimi sutartis buvo sudariusios privačios Ukrainos, Balkanų
šalių įmonės.
Padedu jų verslininkams prisi-

taikyti prie ES reikalavimų, kad
jų įmonės galėtų tapti eksportuotojomis.“
Šią savaitę Paryžiuje lietuvis
dalyvavo renginyje, kur susitiko
125 šalių ekspertai.
„Pažinčių iš manęs niekas neatėmė. Skleidžiu savo sukauptą
patirtį, padedu kitiems įžengti
į rinką, dalinuosi žiniomis apie
įvairių šalių reikalavimus maisto produktams“, – kalbėjo J. Milius.

Staiga pareiškė įtarimus
Prieš trejus metus STT tuomečiam
VMVT vadovui J. Miliui pareiškė
įtarimus dėl piktnaudžiavimo tarnyba ir prekyba poveikiu.
Pareigūnai tyrė įtarimus, esą
šaldytus maisto produktus gaminanti Kauno bendrovė „Judex“
per Seimo narį Petrą Gražulį siekė
paveikti VMVT, kad tarnyba neskirtų nuobaudų už pažeidimus.
Nukelta į 8 psl.

»

Buvęs Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas J. Milius visada
tikėjo, kad jam iškelta byla subliūkš.
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A. Klėjus galimai pažeidė įstatymą — opozicija galanda kritikos peilį
Nė dviejų mėnesių merės
pavaduotoju neišdirbęs
konservatorius Audrius
Klėjus pakliuvo į rimtą
skandalą. Paaiškėjo, jog
dirbdamas vicemeru, jis
tuo pačiu metu dar dirbo
ir Seimo narės padėjėju.
Dėl susidariusios situacijos jam gresia rimti
nemalonumai, o Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos opozicija jau
rimtai prakalbo apie pačią griežčiausią reakciją į
vicemero elgesį.

Nuslėpė darbą Seime
Informaciją apie tai, jog vicemeras A. Klėjus dirba ir parlamentarės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės padėjėju,
antradienį paviešinęs Delfi portalas konstatavo, jog A. Klėjus
į darbą Seimo narės padėjėju
buvo priimtas 2019 metų vasario 19 dieną ir iki šiol vis dar
dirba dviejose darbovietėse.
Įstatymas draudžia savivaldybių merams ir jų pavaduotojams gauti kitą darbo užmokestį
nei atlyginimą už tiesiogines
pareigas, išskyrus, jei kitos gaunamos pajamos yra už kūrybinę,
mokslinę ar ekspertinę veiklą.
Seime per mėnesį A. Klėjus
uždirba beveik 500 eurų prieš
mokesčius, ten jis dirba pusės
etato darbo krūviu.
Po savivaldos tarybų rinkimų,
kai buvo išrinktas Lazdijų rajono savivaldybės merės pavaduotoju, o tai buvo balandžio 15
dieną, A. Klėjus privalėjo iškart
išeiti iš darbo Seime, tačiau to
nepadarė. Jis taip pat apie savo
darbą Seimo narės padėjėju nepranešė ir naujai išrinktai Lazdijų rajono savivaldybės merei
Ausmai Miškinienei.
Vyriausiajai rinkimų komisi-

Vicemeras A. Klėjus (stovi kairėje) iki penktadienio dar dirbs ir parlamentarės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės (stovi dešinėje) padėjėju.
jai teiktoje interesų deklaracijoje, kurią A. Klėjus privalėjo užpildyti teikdamas dokumentus
savivaldybių tarybų rinkimams,
įrašo apie jo darbą Seimo narės
padėjėjo pozicijoje nėra.
A. Klėjui gresia administracinė atsakomybė, taip pat
svarstymai Etikos komisijoje,
neatmestina ir interpeliacijos
galimybė.
Redakcijos duomenimis,
A. Klėjus pateikė prašymą
Seimo kanceliarijai atleisti jį
iš Seimo narės padėjėjo pareigų

nuo rytojaus, birželio 14 d.

Išplatino viešą
atsiprašymą
Apie susidariusią situaciją ir jos
peripetijas „Dzūkų žinios“ kalbasi su vicemeru A. Klėjumi.
– Kaip vertinate kilusį skandalą dėl Jūsų darbo Seimo narės
padėjėju, kai buvote išrinktas
Lazdijų vicemeru?
– Situacija tikrai nemaloni,
pripažįstu savo kaltę. Antradienį
socialiniuose tinkluose išplatinau

Politikoje — ne naujokas

A. Klėjus politikoje ak•tyviai
dalyvauja nuo 2001

metų, kai įstojo į Lietuvos
socialdemokratų partiją.
Nuo 2015 metų jis – Tėvynės sąjungos–Lietuvos
krikščionių demokratų
(TS-LKD) partijos narys.
Nuo 2018 m. TS-LKD
Lazdijų skyriaus pirmininkas.
2019 metais dalyvavo
savivaldybių tarybų merų
rinkimuose. Su TS-LKD
sąrašu pateko į Lazdijų rajono savivaldybės tarybą.
2019 metų vasario mėn.
buvo įdarbintas Seimo narės padėjėju.
2019 metų balandžio 15
d. išrinktas Lazdijų savivaldybės merės pavaduotoju.

•

•

•
•
•

savo atsiprašymą dėl padarytos
klaidos. Atsiprašiau ir Seimo narės, ir Lazdijų tarybos narių bei
visų rajono gyventojų. Manau,
jog mano pavyzdys bus gera pamoka ir kitiems nepatyrusiems
politikams.
– Ar tai buvo klaida iš nežinojimo, ar galvojote, kad darbas
Seimo kanceliarijoje liks nepastebėtas?
– Tikrai nežinojau, kad būdamas savivaldybės vicemeru
negaliu dirbti parlamentarės padėjėju. Apmaudi klaida padaryta
iš politinio nepatyrimo. Mano
veiksmuose nebuvo piktybiškumo ar noro nuslėpti įsidarbinimo
faktą, nes vos pradėjęs eiti mero
pavaduotojo pareigas, aš pareigas
Seime deklaravau ir Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai,
pateikdamas viešųjų ir privačių
interesų deklaraciją.
– Ar Jūsų darbo laiko apskaitos dokumentuose nesutapo darbo Lazdijų vicemeru ir
Seimo nario padėjėjo darbo
valandos?
– Ne, darbo valandos nesutapo.
Buvome užfiksavę, jog darbo valandos Seimo kanceliarijoje bus
po darbo valandų Lazdijų rajono
savivaldybėje ir savaitgaliais.
– Viešumoje kalbama, kad
Seimo narės padėjėju buvote
įdarbintas tam, kad iš Seimo
kanceliarijos gaunama alga
Jums kompensuotų su partijos
veikla ir rinkimais susijusias
išlaidas. Ar tai tiesa?
– Žmonės visko prisigalvoja,
bet galiu patikinti, jog taip nebuvo. Mes Savivaldos, Prezidento,
Europos Parlamento rinkimams iš
savo pusės skyrėme ne finansinę,
bet žmogiškųjų išteklių paramą,
juolab, kad tokia menka alga, ku-

rią gavau iš Seimo kanceliarijos,
nebūtų buvusi juntama rinkimų
batalijose.
– Kokios buvo Jūsų kaip Seimo narės padėjėjo funkcijos?
– Kadangi mūsų partija teikia
prioritetus regionams, tai kartu su
partijos vadovybe planavome ir
sprendėme su regionų problemomis susijusius klausimus.
– Kaip manote, kokios gali
būti šio skandalo pasekmės Jūsų
politinei karjerai?
– Dabar dar nežinau. Ko gero,
bus visokių svarstymų, kritikavimo, moralizavimo. Savo klaidą
pripažinau ir visų atsiprašiau.

Opozicija nusiteikusi
karingai
Opozicijos lyderis, frakcijos „Pirmyn“ seniūnas Artūras Margelis
teigė buvęs nemaloniai nustebintas informacijos apie tai, jog
A. Klėjus galimai pažeidė įstatymą.
„Netikiu, jog jis nežinojo
galiojančio įstatymo, jog tarybos nariai negali turėti kitų
darbinių santykių. Manau, jog
jis tikėjosi, kad niekas nepastebės jo papildomo darbo ir jis
prisidurs dar kelis šimtus eurų
prie ir taip neblogo mero pavaduotojo atlyginimo“, – kalbėjo
A. Margelis.
Jis teigė kalbėjęs su kai kuriais
savo frakcijos nariais, kurie labai
principingai įvertino mero pavaduotojo A. Klėjaus elgesį.
„Dar nežinau, kokį galutinį
sprendimą mes priimsime, tačiau svarstome pačius įvairiausius reakcijos į šį faktą scenarijus, neatmetant ir nepasitikėjimo
klausimo. Manau, jog toks elgesys nesuderinamas su merės
pavaduotojo pareigomis“, – teigė
A. Margelis.

•
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„Pasienio fiestoje“ — brandžių tradicijų

Vištų lenktynės sulaukė išskirtinio publikos dėmesio, nugalėtoja višta KULKA.

Švęsti šešioliktąją tradicinę tarptautinę Lazdijų „Pasienio fiestą“ į Lazdijus atvyko
gausus būrys puikiai nusiteikusių svečių iš visos Lietuvos ir užsienio.

Pirmą dieną vainikavo Sauliaus Prūsaičio koncertas.

Parkas naktį virto magiška Mūsų bendrystės skėčių mozaika.
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ir naujų atradimų džiaugsmas

Tradicinės spiningavimo varžybos Lazdijų rajono savivaldybės mero taurei laimėti prasidėjo! Sulaukėme
rekordinio skaičiaus dalyvių — net 37, kurie Akmenių ežerą šturmavo iš 20 valčių! Dauguma dalyvių iš Lazdijų
rajono, tačiau buvo svečių ir iš tolimųjų Biržų. Žvejota iki 11 val. Nei žvyno Jums, nei uodegos!

Nusidriekė ilga eisena per Lazdijus.

Šventę vainikavo V. Bareikio koncertas ir šventiniai fejerverkai.

Dėkojame Karolinai Kardokaitei už puikius kadrus ir renginio įamžinimą!
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Istorinių motociklų sąskrydyje „Senas motociklas“ ir Lazdijų krašto atstovai
Sigita Vaitkevičė
Punsko aikštėje debesys
dūmų, motorų gaudesys
ir aitrus benzino kvapas.
Vienas po kito į aikštę rieda
istoriniai motociklai, iškart
patraukdami smalsuolių
akis. Jų, anot organizatorių,
per 70. Susirinko motociklininkai iš visos Lietuvos:
Panevėžio, Biržų, Šakių,
Vilkaviškio, Ukmergės, Utenos, Kazlų Rūdos, Lazdijų.
Asociacijos „Senasis motociklas“
ir Senovinės technikos klubas
„Ekipažas“ šiemet vėl pakvietė
istorinių motociklų savininkus į
sąskrydį „Senas motociklas 2019“
Punske. Vien jau galimybė vienoje vietoje išvysti tiek įspūdingų motociklų yra verta dėmesio.
Įspūdį smalsuoliams darė ne tik
plieniniai žirgai, bet ir patys specifine apranga pasidabinę motociklininkai, kurie noriai bendravo
su smalsuoliais bei mielai atsakė
į dominančius klausimus. „Šiemet toks sąskrydis surengtas jau
septintą kartą. Visada susitikdavome Lietuvoje. Vis skirtingose
vietovėse. Norime ne tik surengti
istorinių motociklų parodas, bet
ir parodyti vis kitas Lietuvos
vietas patiems dalyviams. Mes
laikomės tokios tradicijos: į tą
pačią vietą niekad negrįžtame.
Buvome nuvykę į Latviją. Šiemet
atvykome į Punską pas lietuvius.
Jaučiamės, lyg būtume Lietuvoje“, – sakė Voldemaras Aišporas
iš Biržų, Senovinės technikos
klubo „Ekipažas“ prezidentas.
Anot jo, motociklai privalo būti
daugiau kaip 30 metų, gerai išlaikyti ir, žinoma, važiuojantys.

Šventežerio klebonas E. Juravičius atvyko ant senutėlaičio JAWA motociklo.

J. Viskačka iš Zelionkos kaimo.

Šiemet jų maršruto ilgis siekė 63
kilometrus. „Maršrutas nusidriekė Punsko apylinkėmis. Žadame
dar aplankyti Petrui Lukoševičiui
priklausančią Prūsų ir jotvingių
gyvenvietę Šilainėje“, – sakė šio
sąskrydžio organizatorius, Asociacijos „Senasis motociklas“ pirmininkas Aidas Gicevičius, atriedėjęs
tądien BMWR 35 motociklu. Kiek
senovinių motociklų jo kolekcijoje? „Neskaičiuoju, sveriu“, – juokdamasis sakė jis, taip ir neišdavęs
paslapties, kiek gi tų motociklų jo
garaže. Paslaptį išlaikė ir žmona
Sigrida Gicevičienė pasakydama
tik tiek, jog motociklų „masė“, ir
tiek. Pakalbinau ir pačią jauniausią
žygio dalyvę šešiolikmetę Liepą
Gicevičiūtę, kuri atvažiavo DKW
SB 350 vokišku dar 1938 metais
pagamintu motociklu. Dargi mergina buvo ir apsirengusi to laikmečio apranga. Bekalbant paaiškėjo,
jog į Punską atvyko ir jos senelis
Algirdas Gicevičius, skaičiuojantis 83 metus ir dar tebevairuojantis
motociklą. Jis – vyriausias žygio

ninkas Jonas Viskačka. Jis atrūko
ant IŽ 56, 1961 metais gaminto
motociklo. „Tai mano tėvo motociklas“, – prisipažino jis. Kiek
degalų sudegina šis motociklas?
„Jei „apie kampus“ važinėju, tai
negaliu pasakyti, kiek tiksliai, bet
šiaip „ant lygaus kelio“ 5 litrus
100 kilometrų“, – sakė vyriškis.
Anot jo, šį savo tėvo motociklą
jis jau antrą kartą surinkęs „po
vieną varžtuką“: dabar ir kai dar
jaunas buvo, bernavo. Tačiau ne
tik ne vieną dešimtį metų skaičiuojančius motociklus galima
buvo pamatyti tądien Punske,
buvo ir galingų šiuolaikinių
motociklų. „Mes keliaujame iš
Ukmergės. Visai atsitiktinai sužinojome, kad čia tokia šventė,
tad prisijungėme“, – sakė motociklininkė iš Ukmergės, sėdinti ant
galingo šiuolaikinio motociklo. O
jau smalsuolių, apžiūrinėjančių
motociklus, tikrai netrūko. Kiti
dargi ir išmėginti užsinorėjo, jei
nepavažiuoti, tai bent pasėdėti,
nuotraukai papozuoti.

dalyvis. O ir du Liepos broliai,
Juozas ir Arvydas, buvo čia su
savais motociklais. „Teises turiu,
bet nevairuoju“, – prisipažino trijų motociklininkų mama Sigrida
Gicevičienė, vienintelė šeimoje
nevairuojanti motociklo. Ar tai
brangus malonumas? „Tikrai ne
iš pigiųjų, tačiau kam patinka, kas
„serga“ šia liga, tie ir atvažiuoja į
šiuos sąskrydžius. Kas turi senelių paliktų senų motociklų, tiems
labiau pasisekė, kiti stengiasi įsigyti“, – pasakojo ponia Sigrida.
Pasirodo, kad į sąskrydį apžergęs 1986 metais pagamintą JAWA
motociklą atvyko ir Šventežerio
parapijos klebonas Egidijus Juravičius. Jis sakėsi besidomintis sena technika, restauruojąs
senovinius motociklus. Štai net
kleboną savą turite? „Ir kleboną, ir gydytojų, ir policininkų, ir
pasieniečių. Visokių specialybių
žmonės pas mus renkasi“, – nugirdusi mano klausimą sakė ponia
Sigrida. Iš Zelionkos kaimo atvyko kitas mūsų krašto motocikli-

„2013 metais buvo surengtas
pirmasis sąskrydis. Pagalvojome,
jog Lietuvoje trūksta renginių,
skirtų motociklistams. Tad pakvietėme draugus, bičiulius, partnerius iš visos Lietuvos ir tikrai
susirinko, dabar jau nepamenu,
apie 70 ar 80 motociklininkų“,
– prisiminė asociacijos „Senasis
motociklas“ pirmininkas Aidas
Gicevičius vildamasis, kad kitais
metais jie jau bursis į aštuntąjį sąskrydį „Senas motociklas
2020“.
O tądien po didingos Punsko
bažnyčios skliautais nuskambėjo
Lietuvos himnas. „Dabar tikrai
buvote Punske“, – šypsodamasis sakė Punsko parapijos vikaras
kun. Marius Talutis, pirmąkart sulaukęs tokio būrio motociklininkų
iš visos Lietuvos. Anot vietinių,
tiek įspūdingų istorinių motociklų
vienoje vietoje, kiek šeštadienį
suvažiavo iš visos Lietuvos,
Punskas dar nebuvo matęs – pilna
miestelio aikštė „plieninių žirgų“
atrodė išties įspūdingai.

•

Jau antrus metus Grabauką piešia dailininkai iš Lietuvos ir užsienio
Dineta Babarskienė
Visą savaitę sodyboje
„Audros vienkiemis“ šurmuliavo menininkai, mat
čia vyko tapybos darbų
pleneras „Žaliuojanti
Grabauka“, kurį organizavo Krosnos bendruomenė
kartu su dailininku, šio
krašto patriotu Juozu Gecevičiumi.
„Džiaugiuosi, kad prieš kokius
trejus metus sutikau Audrą, kuri ir
pakvietė dailininkus atvykti į jos
sodybą“, – pasakojo dailininkas
Juozas Gecevičius. Jis gailisi tik
vieno, kodėl tokie plenerai nepradėti rengti prieš 20 metų. Tačiau
šiandien reikia pasidžiaugti, jog
jau antrus metus čia, Grabaukoje,
vyksta, galima sakyti, tarptautinis
tapybos pleneras, mat į Grabauką
atvyksta dailininkas ir iš Ukrainos
– jam itin čia patinka. O ir meno
gerbėjų mūsų krašte nestinga.
Parodos atidarymas sutraukė
stebėtinai daug žmonių. Sodybos
pastatų sienos nukabinėtos paveikslais, dailininkai atsakinėjo
į dominančius klausimus, pasakojo apie save ir savo kūrybą.
Visa sodyba pasipuošė darbais,
į kuriuos žvilgtelėjęs imi gal-

voti, kad vaizdai paveiksluose
kažkur matyti. „Taigi čia Grabauka“, – šūkčiojo šypsodamiesi
dailininkai. Tad nenuostabu, kad
tą pavakarę skambėjo Krosnos
bendruomenės ansamblio „Kalniškėlė“ (vadovė Audra Kimbirauskienė) dainos tėviškei, gimtinei, Tėvynei, Lietuvai.
O ir menininkų į Grabauką susirinko išties nemenkas būrys.
Tad žaliuojanti Grabauka vasaros
pradžioje – jų darbuose. „Ne visus darbus nupiešėme čia, kitus
atsivežėme. Negalvokite, kad čia
mes tiek pripaišėme, bet ir netinginiavome“, – sakė žinomas dailininkas Romualdas Radzevičius.
Jis prisipažino, jog širdį kasdien
glostė sodybos šeimininkės Audros ir Grabaukos „labas rytas“,
o ir „labas vakaras“ nepamiršo
pasakyti. Romualdo Radzevičiaus darbai, ir originalai, ir reprodukcijos, itin domino meno
žinovus. Susirinkusieji itin atidžiai ir pasimėgaudami apžiūrėjo
dailininkų darbus, gimusius čia,
Grabaukoje, šie buvo įdomiausi, mat kiekvienas menininkas
šį žalią kaimelį matė kitaip: kaip
matė, taip ir nutapė. Nijolė Jurgelionienė išvažiavo iš Grabaukos
Nukelta į 9 psl.

»

Parodos atidarymas sutraukė stebėtinai daug žmonių.
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Pasirink mokslus Druskininkuose ir įsidarbink greitai
Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos
mokymo centro Druskininkų
filialas (toliau VŽDRMC) yra
vienintelė mokymo įstaiga Druskininkų mieste, teikianti pirminio
profesinio mokymo paslaugas.
Sėkmingai veikianti ir nuolat
auganti organizacija prisitaiko
prie pokyčių švietimo sistemoje,
gilinasi į miesto darbo rinkos poreikius ir kasmet papildo siūlomų
mokytis programų sąrašą naujomis, aktualiomis programomis.
VŽDRMC Druskininkų filialo
masažo, virėjo, staliaus, siuvinių
gamintojo, automobilių mechaniko specialybes šiemet baigia 67
mokiniai. Visi jie puikių ir profesionalių mokytojų dėka tampa
puikiais specialistais ir sėkmingai
įsilieja į darbo rinką. Įsidarbinimo rodiklis siekia 97 proc., po
baigiamosios praktikos dauguma
mokinių pasilieka dirbti.
Šiuo metu suteikiama galimybė rinktis pirminį arba tęstinį
mokymą. Pirminis profesinis
mokymas skirtas asmenims, siekiantiems įgyti pirmąją kvalifikaciją, tokiu atveju mokslas yra
nemokamas. Tęstinio profesinio
mokymo tikslas – tobulinti asmens turimą kvalifikaciją, įgyti
kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar
funkciją. Asmenims, siekiantiems

Mokinio Luko akimirkos Erasmus+ praktikoje Turkijoje.
įgyti antrąją kvalifikaciją, mokslas nemokamas.
Profesinio mokymo įstaigų absolventai, įgiję brandos atestatą, gali
stoti į aukštąsias mokyklas. Stojantiems į tos pačios švietimo srities
aukštojo mokslo studijų programas
suteikiami papildomi balai.
Atsižvelgus į darbdavių pageidavimus šiemet asmenims,
norintiems įgyti profesiją,
VŽDRMC Druskininkų filialas
siūlo mokytis pagal pirminio
ir tęstinio mokymo programas.
Pirminio mokymo programos:

Masažuotojų čempionatas Druskininkuose.

masažuotojo (2 m.), slaugytojo
padėjėjo (1 m.), virėjo (2 m.),
padavėjo ir barmeno (1,5 m.),
siuvėjo (2 m.), staliaus (2 m.),
automobilių mechaniko (2 m.),
tęstinio mokymo programos: slaugytojo padėjėjo (1 m.), virėjo
(1,5 m.), padavėjo ir barmeno
(1,3 m.), siuvėjo (1,5 m.), apdailininko (statybininko) (1,5 m.), automobilių mechaniko (1,5 m.).
Mokiniai, pasirinkę padavėjo ir
barmeno ar virėjo profesijas, turės neįkainojamą patirtį atlikdami
praktinius užsiėmimus viešbu-

čių ir restoranų sektoriniame
mokymo centre, kuriame įkurta mokomoji kavinė, aprūpinta
modernia restoranų įranga. Tokio
pobūdžio sektorinis centras yra
vienintelis regione.
Esant poreikiui apgyvendiname
ir atvežame į mokymus, yra galimybė gauti stipendiją ir atlikti
praktiką užsienio šalyse (pagal
Erasmus+ projektą)
Kiekviena profesija yra kažkuo savita ir patraukli. Atraskite savąją mūsų Centre. Visus,
norinčius mokytis, kviečiame

registruotis:
profesinis.lamabpo.lt iki
rugpjūčio 26 d.!
Susidomėjusius prašome
kreiptis:
VšĮ Vilniaus Žirmūnų
darbo rinkos mokymo centro
Druskininkų filialas
Vilniaus al. 30,
Druskininkai 2A
Tel. 8 679 70770
El. paštas:
druskininkai@vzdrmc.lt  
/ www.mcdruskininkufilialas.lt

Vaikams — saldainiai, ponioms — meilės terapija
Sigita Vaitkevičė
Ar kada esate viešėję paslaptingam krašte Vorynėje? Ne. O štai Lazdijų
krašto vaikai buvo pakviesti į neįprastą kelionę.
Į paslaptingą kraštą Vorynę Šventežerio mokyklos
3–4 klasių, Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“
3 klasės mokinius ir jų
mokytojas pakvietė poetas,
dainuojamosios poezijos
kūrėjas ir atlikėjas Jonas
Endrijaitis. Į Lazdijų viešąją biblioteką atskubėjęs
susitikti su jaunaisiais
skaitytojais poetas, žurnalistas, literatūrinės Jono
Aisčio premijos laureatas,
vaikų ir jaunimo klubo
„Kregždutė“ direktorius
Jonas Endrijaitis pristatė
savo naują knygą.
Pabuvoti paslaptingoje Vorynės
šalyje, kur voratinkliai draikos
auksiniai, ruošia pusryčius vorė
mama, galite paėmę S. Lipskio
leidyklos „Žuvėdra“ išleistą
LŽS Senjorų klubo nario, poeto
Jono Endrijaičio knygą vaikams
„Viešnagė Vorynėje“. Tačiau,
pasak autoriaus, į Vorynę nelengva pakliūti – „Reikia vaikams
pasaką savo turėt. / Kurki ją tu
nuo šiandien, vaikuti, / Ir pradėk
voro šeimą stebėt.“ Štai taip.

Ir suaugusieji, ir vaikai
„pasigavo“ dainos žodžius:
„Čionai į karaliaus pilį!“
Pradėdamas renginį autorius nu-

teikė vaikus aktyviam darbui:
išdalijo lapus su dainos tekstu.
Nuobodžiauti neteko, reikėjo
padirbėti. Susipažinęs su vaikais, poetas ištraukė eilėraščių
ir pasakaičių knygą, dar kvepiančią dažais, ir pradėjo savo
pasakojimą nuo iliustracijų. „Ar
yra bijančių vorų?“ – klausė jis.
Pasirodo, kad yra ir net nemažai. Poetas nusistebėjo, kodėl
jų taip bijoma. Anot jo, bijoti
tikrai nereikia. „Man labai gera
pas jus atvykti ir pristatyti naujausią savo poezijos ir pasakaičių vaikams knygą „Viešnagė
Vorynėje“. Šioje knygoje yra
pasakaitė prieš miegą „Vilko
batai“, kurią aš parašiau šeštoje
klasėje. Šią pasakaitę paruošiau
ir pertvarkiau pritaikydamas šiai
knygai. Esu parašęs iš viso 12
knygų. Vaikų poezija man yra
labai artima tuo, kad aš nuo vaikystės skaitau poeziją ir pats
ją kuriu“, – pasakojo knygos
autorius. Knygoje „Viešnagė
Vorynėje“ pasakojama apie berniuką Vyčiuką ir jo vaizduotėje
sukurtos pasakų šalies Vorynės,
vorų bei kitų vabaliukų, gyvūnų, paukščių ir žuvų draugystę.
Vaikai mielai įsitraukė į knygos
pristatymą, paskaitė jo sukurtų
eilėraščių, tad gavo saldžių dovanų. Patiko vaikams ir poeto
gyvai atliekamos dainos pagal
jo sukurtus tekstus. Autorius,
pritardamas gitara, kartu su
vaikais padainavo. Labiausiai
klausytojams patiko daina „Karalių pilis“, kurios priedainį su
magišku žodeliu „čionai“ mielai

dainavo visi. Kiekvienas buvo
kviestas „čionai į karaliaus pilį“.
Dar ilgai šie dainos žodžiai
skambėjo ne tik mažųjų, bet ir
suaugusiųjų lūpose.
Pasakodamas apie save J. Endrijaitis paminėjo, kad nors šiuo
metu gyvena Vilniuje, save laiko dzūku, mat gimė Smalininkuose, o mokyklą baigė Lazdijuose, tad ir viešnagė savame
krašte jam ypatinga. Jis dėkojo
Lazdijų viešosios bibliotekos
direktorei Renatai Rudienei,
anot jo, šių rūmų karalienei, ir
visiems atėjusiems ir taip šiltai
sutikusiems jį Lazdijuose. Jam
tai be galo svarbu.

Meilės terapija
eilėraščiuose apie meilę
Vaikai džiaugdamiesi voriukų
lauktuvėmis – saldainiais, kuriuos perdavė autorius, išskubėjo namolio, o ponios buvo
paprašytos dar pasilikti. Joms
buvo skirta meilės terapija. Tik
pamanykite?! Kokia dar meilės
terapija bibliotekoje? Taip, taip
– bibliotekoje. Skaitytos eilės
apie meilę. Eilėraščiai tiems,
kurie kada nors mylėjo, myli,
mylės. Nedaug, neilgai. Juk
visko, kas gera, tik po truputį.
Tik tiek poetas Jonas Endrijaitis
tąkart apie meilę – trumpai, vos
keletą eilėraščių. Kartu ir padainuota. „Karavelė“ nuskambėjo
ypatingai, mąsliai, paskendus į
prisiminimus...
Buvo linksma, smagu ir gera
poezijos ir dainos apsuptyje ir
vaikams, ir suaugusiems.

•

Dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas J. Endrijaitis pristatė savo
naująją knygą.
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Tarptautinė vaikų gynimo diena paminėta su trenksmu

Pasakų personažai ir vaikai šėlo, dūko, kol jėgos išseko. Taip su trenksmu paminėta Tarptautinė vaikų gynimo diena.
Dineta Babarskienė
Išdykauja, žaidžia, liūdi, siaučia,
nesvarstydami – kodėl ir kam.
Jeigu šita žemė kam priklauso,
tai pirmiausia, žinoma, vaikams.
Būtent šios poeto Justino Marcinkevičiaus eilėraščio eilutės
pirmiausia atėjo į galvą, išvydus
būrį dūkstančių vaikų Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje.
Tądien jie turėjo ką švęsti. Taip
paminėjo Tarptautinę vaikų gynimo dieną.
Tarptautinė vaikų gynimo diena
švenčiama birželio 1-ąją. Pirmą

kartą ji paminėta 1950 metais.
Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir
gerbti vaikų teises. Tai pagrindinė sąlyga kuriant ir formuojant
humanišką, teisinę ir dvasiškai
sveiką visuomenę. Taip parašyta
Vikipedijoje.
Tad Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje tądien vyko popietė
„Vaikystės spalvos“, kurioje dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos klubas
„Šakar Makar“ ir Šeštokų mokyklos pradinių klasių mokiniai.
Popietė buvo skirta Tarptautinei

vaikų gynimo dienai paminėti. Ir
sunku pasakyti, kurie čia dalyviai
buvo svarbesni: vaikai ar pasakų
herojai. Ko gero, visi, mat dūkta,
šėlta, kol pavargta.
Kieme šurmuliavo pasakų
personažai, susirinkusiųjų laukė
gausybė staigmenų ir pramogų.
Juk vaikystė – ypatingas žmogaus
gyvenimo etapas. Tad suaugusiųjų pareiga, jog šiame gyvenimo
tarpsnyje vaikai galėtų žaisti,
mokytis, atrasti naujus įdomius
dalykus, svajoti ir įgyvendinti
savo svajones, kad visą likusį
gyvenimą juos lydėtų tik šviesūs

vaikystės prisiminimai. Vaikai
pakylėja mūsų gyvenimus, kad
nuskraidintų, kad liestume viską
jų rankomis ir pasaulį regėtume
jų akimis: svajonėj, fantazijoj,
pasakoj.
Lazdijų viešosios bibliotekos
bibliotekininkės dovanojo vaikams spektaklį. Daiva Karaliūnienė, Žana Černiauskienė, Zita
Marčinskienė, Vida Savulienė,
įsikūnijusios į pasakų personažus,
vaikus privertė suklusti ir atidžiai
klausytis, žiūrėti, mat buvo smalsu, kuo čia viskas baigsis. O paskui jau kieman... Smagios dainos,

šokiai. Ir ne juokais pavargta, mat
teko ir fizinių pratimų padaryti
– nė vienam išimtis nebuvo padaryta. Jei jau šėlti, tai visiems
kartu.
Tad Šeštokų mokyklos mažųjų
mokytojos dėkingos Lazdijų viešosios bibliotekos bibliotekininkėms
už džiaugsmą, suteiktą vaikams, už
dieną, kurią vaikai ilgam atsimins.
Besparnis būtų gyvenimas, tuščias,
niūrus, jeigu jo nenušviestų vaiko
šypsnys, jei šviesus vaiko juokas
nepaglostytų širdies. O tądien
juoktasi daug ir iš visos širdies!
Juk švęsta su trenksmu!

•

Nekaltą žmogų išpurvinę tyrėjai pabruko uodegą
»Atkelta iš 2 psl.

Buvo įtariama, kad Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba
arba jai pavaldžios įstaigos galėjo gauti informacijos iš Rusijos
apie „Judex“ produkcijoje rastas listerijų bakterijas, tačiau šį
faktą nuslėpė ir nesiėmė jokių
veiksmų.

Tyrėjai trypčiojo 3 metus
2016 metų liepą apie įtarimus
J. Miliui viešai ištrimitavę STT
pareigūnai netrukus tarsi pamiršo,
kad jie buvo pareikšti.
Trejus metus buvęs VMVT direktorius nesulaukė nei kvietimų
į apklausą, nei pranešimų apie
vykdomą tyrimą.
Jis buvo apklaustas tik pačioje
tyrimo pradžioje.
Apie nutrauktą tyrimą J. Milius
taip pat pirmiausia sužinojo iš žiniasklaidos.
Generalinė prokuratūra antradienio pavakarę pranešė, jog gavus atsakymus iš Rusijos ir įvertinus kitus duomenis nustatyta,
kad VMVT apie rastas listerijas
turėjo tiek pat informacijos, kiek

ir Rusijos tarnybos, vadinasi, dokumentų nesuklastojo ir nieko
nenuslėpė.
Anot prokurorų, šis tyrimas
užtruko dėl ilgai lauktų Rusijos
atsakymų.
Tačiau, J. Miliaus nuomone,
tų atsakymų laukti net nereikėjo:
„Jau pirmąją dieną buvo aišku,
kad tų listerijų nebuvo niekur.
Viskas dokumentuose aiškiai
nurodyta.“

Teisėjai prašo pagalbos
Ar pagaliau įtarimų atsikratęs
J. Milius neturėtų būti grąžintas
ir į Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
pareigas?
Šį klausimą teismai nagrinėja iki šiol. Gegužės mėnesį dėl
J. Miliaus antrą kartą kreiptasi į
Konstitucinį teismą. Šįkart išaiškinti Konstituciją paprašė Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas (LVAT), nagrinėjantis
buvusio tarnybos vadovo skundą
dėl atleidimo.
J. Milius buvo atleistas 2016
metų rudenį, kai Prezidentūros

paraginta Algirdo Butkevičiaus
vadovauta Vyriausybė nepritarė
jo veiklos atskaitai.
J. Miliaus skundą išnagrinėjęs
LVAT Vyriausybės paaiškinimuose pasigedo konkrečių pagrindų,
dėl kurių nutarta nepritarti ataskaitai.
Vyriausybė teismui atsakė, jog
ataskaita buvo vertinama kitos turimos informacijos ir dokumentų
kontekste, tačiau kokie tai dokumentai, nenurodė.
Dar 2017-ųjų balandį į Konstitucinį teismą kreipėsi ir Vilniaus
apygardos administracinis teismas, kuriam kilo abejonių, ar
sprendimas atleisti J. Milių galėjo būti priimtas be oficialaus
Vyriausybės nutarimo.

Nepritarė, nors nesvarstė
J. Milius visą laiką tvirtino, jog
tai, kad Vyriausybė nepritarė jo
veiklos ataskaitai, – tik formali
jo atleidimo priežastis. Teismuose jis siekė įrodyti, kad šios ataskaitos niekas net nesvarstė.
„Buvau pasiruošęs šimto puslapių ataskaitą, bet pastebėjau, kad

ministrai nelabai jos klausosi. Aš
kalbėjau ne savo, o tarptautinių
organizacijų vardu, vardijau JAV,
Japonijos ir kitų valstybių audito išvadas, bet premjeras mane
nutraukė ir pasakė, kad dabar
svarstys kažkokią pažymą“, –
apie Vyriausybės posėdį yra pasakojęs J. Milius.
Parengti veiklos ataskaitą
tuomečio VMVT vadovo buvo
prašoma po to, kai STT pateikė
korupcijos rizikos vertinimo šioje tarnyboje analizę.
Vėliau atsirado dar vienas
STT dokumentas – slapta pažyma, kurią gavęs tuometis
premjeras A. Butkevičius ėmė
įkalbinėti žemės ūkio ministrę
Virginiją Baltraitienę atleisti
J. Milių iš pareigų. Kas buvo
rašoma šioje pažymoje, taip ir
liko nežinoma.
V. Baltraitienė teisme yra pasakojusi, jog patyrė A. Butkevičiaus spaudimą kuo greičiau atleisti J. Milių. Buvusiai ministrei
buvo grasinta, kad jei taip nebus
pasielgta, atsiras STT pažyma ir
apie ją.

Prokuroras kreipėsi į Seimą
dėl P. Gražulio
Šioje istorijoje minimo Seimo nario P. Gražulio nemalonumai dar
tik laukia. Antradienį generalinis
prokuroras E. Pašilis pateikė prašymą Seimui leisti patraukti P. Gražulį baudžiamojon atsakomybėn
ar kitaip suvaržyti jo laisvę.
Prokuratūros teigimu, ikiteisminio tyrimo metu surinkti
duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad P. Gražulis nuo 2015
m. gegužės iki 2017 m. vasario,
veikdamas bendrovės „Judex“
interesais ir siekdamas turtinės
naudos, galimai piktnaudžiavo
Seimo nario tarnybine padėtimi, dėl to valstybė patyrė didelę
žalą.
P. Gražuliui šioje byloje anksčiau buvo suteiktas specialiojo
liudytojo statusas, bet duoti parodymus jis atsisakė.
Šiuo metu tebevykstančiame
ikiteisminiame tyrime įtarimai
pareikšti vienam asmeniui – buvusiam „Judex“ generaliniam
direktoriui.
lrytas.lt
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Kaimo bendruomenių atstovai dalyvavo „LKBS SĄSKRYDIS 2019“
Birželiui pleškant saule,
trankantis perkūnui, liūtimis talžant, Lazdijų krašto
bendruomenių atstovai,
suburti po Dzūkijos VVG
vėliava, ketvirtą kartą vyko
į Baltijos jūros pakrantę.
Ten birželio 7–9 dienomis
šurmuliavo Lietuvos kaimo
bendruomenių sąjungos
sąskrydis.

Iškentę ne vieną valandą trukusią kelionę, karščio nukankinti,
pasiekėme stovyklą „Žilvitis“,
kur įsikūrėme ketvirti metai iš
eilės. Šiais metais Lazdijų kraštui
atstovavo 42 aktyviausi žmonės
iš Barčių, Gegutės, Kučiūnų, N.
Kirsnos, Būdviečio, Salų bendruomenių. Juos visus sujungė
Dzūkijos VVG merginų komanda. Svetingai sutikti, įsikūrėme
ir nudundėjome prie jūros, kur
mėgavomės karšta saule ir šiltu
vandeniu. Grįžę turėjome socialinį vakarą, kai susipažinome
su kitais sąskrydžio dalyviais iš
visos Lietuvos.
Antrą dieną Barčių kaimo bendruomenės pirmininkė Ramunė
Janavičiūtė visus prižadino verdamos grikių košės kvapu. Skaniai pavalgę, mankštinomės su
visais kartu ir maudėmės jūroje.
Draugiškai sunešę savo palapinę,
edukacijų priemones, kitą įrangą,
kūrėmės Karklės stadione, kuriame jau dygo Lietuvos kaimų bendruomenių kiemeliai. Pasipuošę ir
pasirengę, sulaukėme iškilmingo
LKBS sąskrydžio atidarymo ir
tradicinės eisenos prie jūros su
vėliavomis. Oras lepino ir antrąją
dieną. Dzūkijos VVG kiemelyje
Barčių kaimo bendruomenė virė
savo garsiąją grybų sriubą (kurios
neliko po pusvalandžio – visų 40
litrų), Gegutės bendruomenė didžiavosi savo auksarankių vytelių

pynėjų, medžio drožėjų darbais,
namuose pagamintų prieskonių
gausa; Būdviečio ir N. Kirsnos
moterys mokė gražiąsias gėles iš
popieriaus gaminti; Salų bendruomenė neleido praeiti lankytojams
pro savo kiemelį – kiekvieną sutikdavo kaip svarbiausią svečią ir
be vaišių ir dovanų nepaleisdavo... O jau Kučiūnų moterų sūriai,
lašinukai, gira – ne vienam per
barzdą varvėjo, burnoj neturėjo.
Tuo tarpu Gegutės bendruomenės pirmininkas Edvardas
Bartnykas, Dzūkijos VVG atstovės dalyvavo diskusijų kavinėje
aktualiu klausimu: „Trumposios
maisto tiekimo grandinės“; viena komanda, suburta iš Kučiūnų,
Gegutės atstovų, dalyvavo etnožaidynėse-varžytuvėse „Stiprūs,
greiti ir gražūs“, kita komanda
iš Barčių dalyvavo Druskininkų
VVG organizuotame mini golfo
turnyre, kuriame nuo prizininkų
skyrė jas vos 6 taškai... Norintys
patirti aštresnių pojūčių, lankėsi
automobilių saugos diržų efekto
bei transporto priemonės virtimo
imitavimo įrenginių demonstravime. Vieni kitus pakeisdami savo
kiemelyje, aplankėme ir kitus
kiemelius, dalyvavome jų edukacijose, skanavome kulinarinio
paveldo valgius. Užmezgėme
naujas ir naudingas pažintis, pasisėmėme patirties.
Vakarop laukė smagioji dalis
– bendruomenių bendras šokis.
Sukomės „Tranksvero“, „Malūnėlio“ šokiuose, kurių mokė žemaičiai nuo Plungės. Na, o jaunųjų „Bendruomenių deimančiukų“
koncertą mums teko garbė pradėti. Barčių kaimo bendruomenės
mergina Austėja atliko liaudies
dainą „Žaliam berži“; tada sekė
Skaistės, Kamilės, Erikos, Viktorijos, Austėjos šokis, kuris
nustebino savo šiuolaikiškumu,

Birželio 7–9 dienomis šurmuliavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos sąskrydis.
energingumu, humoro doze...
Lazdijų krašto pasirodymą didžiojoje scenoje vainikavo Barčių
kaimo bendruomenės pirmininkė Ramunė Janavičiūtė, skyrusi
visiems kelias dainas. Plojimų
gausa mums visoms buvo geriausias atlygis. O Austėjos dar
laukė staigmena – renginio vedėja
pasveikino įteikdama dovaną, o
visi choru sudainavome gimtadienio sveikinimą – 16 metų
sulaukė Barčių kaimo atstovė...
Smagiai praleidome likusį laiką,
klausydamiesi kitų pasirodymų.
Koncertą baigė grupės „16 Hercų“ dovanotos dainos.
Jūroje sūrų prakaitą nuplovę,
rinkomės į Subatvakarį „Ant bangos“. Dar dalyvavome saugaus
eismo akcijoje „Saugi bendruomenė – saugi Lietuva“. Gavome

dovanų, kurias bendruomenių atstovams išdalijo Dzūkijos VVG
pirmininkė Edita Gudišauskienė.
Nors lietus ir griaustinis vėlai vakare pagąsdino, tačiau ištvermingiausieji dalyvavo ir naktiniame
žygyje, ir vėlyvuosiuose pasišokimuose.
Paskutinę sąskrydžio dieną
pusryčiai kvepėjo verdama koše
– Barčių atstovės maitino. Tada
smagiai aptarę įspūdžius, traukėme prie jūros pasimėgauti saule,
bangomis, vėju. 11 valandą vėliavos nuleidime sudalyvavome;
atsiglebėsčiavome su sąskrydžio
vadovais, naujais ir senais pažįstamais. Laukė netrumpa kelionė į
mielą savą Lazdijų kraštą.
Nuoširdžiausia padėka iš visų
lūpų ir širdžių: Dzūkijos VVG
kolektyvui, su pirmininke Edita

Gudišauskiene – už vienijimą;
Barčių kaimo bendruomenei ir jos
pirmininkei Ramunei Janavičiūtei
už pavalgydintus bendruomeniečius; Lazdijų savivaldybės administracijai ir gerb. merei Ausmai
Miškinienei už suteiktą galimybę
keliauti – finansavo transporto
išlaidas; Lazdijų autobusų parko vairuotojui Alvydui už saugią
kelionę.
Pabaigai – nuostabūs žodžiai,
išgirsti iš sveikinusių Seimo,
ministerijų, Europarlamento,
Lietuvos savivaldybių atstovų:
„Sveiki susirinkę, Tautos žiedai“.
Taip, mes buvome, esame, būsime žiedai, kurie puošia Lietuvos
kaimą ir neleidžia apsamanoti širdims...
Ramunė Janavičiūtė,
Barčių kaimo bendruomenės pirmininkė

•

Jau antrus metus Grabauką piešia dailininkai iš Lietuvos ir užsienio
»Atkelta iš 6 psl.

tikėdamasi, kad ne paskutinį kartą
čia lankosi. Rimantas Inokaitis,
nors keramikas, tačiau ir tapo,
tuoj bus surengta jo paroda ir
Alytuje. Jis – savas, šio krašto
žmogus, tad, anot jo paties, net
dūšia atsigavo čia apsilankius.
Irina Panaskova, mane lydėjusi
ir pakomentavusi savo ir kolegų darbus, sakėsi, jog jai dirbti
labiausiai sekasi vakare. Ji jau
antri metai čia, tad su savo kolegomis Grabaukoje susitikusi jau
antrą kartą. Grabauką ji įsimylėjo.
„Tačiau iš pradžių šį pavadinimą
buvo sunku ir įsiminti, ir ištarti“, – šypsodamasi prisipažino
ji. Margarita Čepukienė ne tik
dailininkė, ji – restauratorė. Tad
ponia Audra Kimbirauskienė ją
įkalbinusi restauruoti vieną Krosnos bažnyčios vėliavą. „Norėčiau
neblogai padaryti, jeigu pavyks“,
– pažadėjo ji krosniškiams. Anatolijus Ščiogolevas sakėsi, jog jo
specialybė – konstruktorius inžinierius, tad ir paveiksluose jam
turi būti viskas ganėtinai tiesu.
„Toks jau aš“, – prisipažino jis.

Su Ojaru Mašidlausku neteko pabendrauti, mat jis nutapęs 4 darbus turėjo išskubėti į namus. Jo
darbai išties įspūdingi, akį traukė.
Romas Žmuidzinavičius sodybos
šeimininkės Audros norą išpildė,
piešė paveikslus į jos gražiuosius rėmelius. Dailininko Juozo
Gecevičiaus darbai išsiskyrė, jie
nutapyti puantilizmo stiliumi. Volodymyr Kravchuk iš Ukrainos,
Baranivkos, sukūrė darbą „Madona Grabauka“. Volodymyr jau
antri metai Grabaukoje. Jo ikonos
tapytos ant iš cerkvių parsineštų
nereikalingų lentų, dar gerų, nesupuvusių medienos gabalų, tad,
anot paties menininko, šie darbai
šventi, daug maldų girdėję, tiesiog
„prisigėrę“ šventumo. Iš Lazdijų
atvežti ir kiti ten eksponuoti jo
darbai. „Ačiū Grabauka, ačiū Audra“, – lietuviškai kalbėjo ukrainietis. Ponia Audra išdavė, kad
dailininkai Volodymyr‘ui sudarė
50 lietuviškų žodžių žodynėlį, kad
išmoktų. „Gal mane kas įdukrintų“, – juokavo pats dailininkas,
mat jis pamilo šį kraštą.
O man buvo smalsu, ar garbusis

dailininkas Juozas Gecevičius susirinkusių dailininkų nepamokąs
tapyti? „Tikrai ne. Čia jau visi
mokantys“, – juokavo dailininkai. Ir kaip jiems sekėsi sutarti
visą savaitę, nesusipykti? „Kiekvienas turime savo kambarius
ir gyvename. Kas mėgsta naktį
dirbti, galėjo tai daryti, kambarys
buvo parinktas tokioje vietoje,
kad kitiems netrukdytų ilsėtis“,
– neslėpė savo buities dailininkai. Gamtos apsupty gulti ir keltis
jiems buvo išties malonumas, net
dirbti sekėsi geriau. O kaip įkvėpimas? „Atėjo, jei ne iškart, tai
bedirbant tikrai“, – prisipažino
Irina Panaskova, kuri ne tik tapo,
bet dar ir dizainere darbuojasi.
Dailininkai visą savaitę ne tik
darbavosi, bet ir keliavo, susipažino su Lazdijų kraštu, dainų
klausėsi, o ir patys dainavo, specialiai jiems surengtame dainų
vakare, vakarojo, juk Grabaukos saulėlydžiai įstabūs, ir net
pirtininkas Rimantas Silkė buvo
atvykęs, tad lepintasi ir pirties
malonumais. Ne veltui ir parodos
atidarymo proga jis dailininkui

Juozui Gecevičiui vantą iš jo
tėviškės šakelių dovanojęs, mat
garsusis dailininkas kilęs iš šio
krašto. „Man smagu savo kolegoms dailininkams savo kraštą
parodyti“, – sakė jis glausdamas
vantą prie širdies ir tuoj suskubo
klausti, ką gi jam vanoti teksią
šita vanta. Dailininkas su grauduliu balse prisipažino, jog tai kraštas, kuris visada bus arčiausiai
širdies, kitaip ir būti negali.
Įteikti sertifikatai, jog dailininkai ne šiaip sau laiką leido, o
tikrai darbavosi plenere Grabaukoje. „Kad žmonos žinotų, kur
buvote“, – juokavo sodybos šeimininkė, Krosnos miestelio bendruomenės komiteto pirmininkė
Audra Kimbirauskienė. O dailininkas Juozas Gecevičius dargi
keramikos lėkštę su saldainiais
šeimininkei Audra Kimbirauskienei įteikęs už namų šilumą,
svetingumą.
Parodos atidaryme dalyvavo
ir tarybos narys, buvęs rajono
meras Artūras Margelis, tačiau
šįkart jis jokių kalbų nesakė, tiesiog apžiūrėjo parodą, pakalbino

žmones. Paveikslai jau nutapyti,
paroda atidaryta, dailininkai jau
išvyks į namus. „Lauksime kitų
metų, tikimės, jog mus vėl čia
sukvies. Juk čia tokia graži gamta: vandens telkinukai, kalniukai,
miškeliai, o dar kai oras geras.
Ir pailsėjome, ir padirbėjome“,
– užsisvajojusi kalbėjo Irina Panaskova. Šįkart jie jau nesakė sudie Grabaukai. „Iki pasimatymo
kitais metais“, – sakė dailininkai
jau prie gausaus vaišių stalo dar
pasišnekučiuodami su kolegomis
ir meno gerbėjais.
O Grabauka žaliuoja ne tik
paveiksluose. Kalneliai, kloniai,
išsibarstę miškeliai, tvenkiniai su
žydinčiomis įvairiaspalvėmis lelijomis, vingiuoti kaimo keliukai,
sodybų medžiai, senieji pastatai
mena gilią praeitį ir paukščiai,
užliūliuojantys nesibaigiančiomis
savo trelėmis, – visa tai prieš akis,
tik apsidairyk, pastebėk, įsiklausyk, pasidžiauk. Žinoma, visa tai
liks ir dailininkų kūriniuose kažkam primindami, jog čia vaikščiota, bėgiota, dirbta ir svajota mažame kaimelyje – Grabaukoje.
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Prieš akis – meilės bei kūrybos kupinos dienos! Visata lems, kad savaitę
pradėsite nešami romantiškų svajonių.
Trokšite gėrio ir grožio aplink, tad tai
puikus metas persitvarkyti namus, pasirūpinti sodu ar gėlynais po langu. Nuo
ketvirtadienio labiau susikoncentruosite
į satykius su mylimu žmogumi. Nusimato ilgi atviri pokalbiai, romantiški
pasivaikščiojimai ir intymūs atradimai.
Atsiduokite jus užplūdusiai nuotaikai
ir nesijaudinkite, jeigu per šią savaitę
profesinėje srityje nenuveiksite nieko
pernelyg reikšmigo. Tam laikas dar
ateis.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Venera lems, kad keletą pirmųjų savaitės dienų skirsite ypatingą dėmesį
saviugdai: daug skaitysite, domėsitės
naujovėmis, galbūt net sudalyvausite
kvalifikacijos kėlimo kursuose ar įdomiame seminare. Negana to, jus vilios
įvairios dvasinės praktikos: meditacija,
joga ar aromaterapija. Išlįskite iš savo
komforto zonos ribų – nustebsite, kokie nuostabūs atradimai jūsų laukia!
Prasidedant savaitgaliui planetos paskatins jus labiau susirūpinti savo fizine
sveikata. Gerai apgalvokite būsimus
sveikatinimosi planus ir nepervertinkite
savo galimybių.

Jautis (04.21—05.21)
Savaitės pradžioje Visata apdovanos
jus kūrybinėmis įžvalgomis kaip praskaidrinti savo profesinę kasdienybę.
Užsirašykite visus kilusius sumanymus ir nesidrovėkite jais pasidalinti
su aplinkiniais. Pasitikėkite savimi.
Deja, nuo ketvirtadienio aplinkybės
ims klostytis ne visai jūsų naudai, tad
jeigu svajojate apie didesnę algą ar
geresnę poziciją darbe, reikšmingų
veiksmų šiais klausimais derėtų imtis
pirmoje savaitės pusėje. Savaitgalį
jausitės kiek pavargę, tad labiausiai
norėsis praleisti laisvadienius keleto
artimų bičiulių draugijoje.

Skorpionas (10.24—11.22)
Savaitės pradžioje gražuolė Venera
gausiai apdovanos jus romantiškomis
avantiūromis bei kūniškomis aistromis.
Laukia išties įdomus bei intriguojantis
pirmadienis ir antradienis. Pasinaudokite
puikia galimybe sustiprinti savo ir mylimojo ryšius: drauge praleiskite daugiau
laiko, nuveikite ką nors nekasdieniško.
Nuo penktadienio išmintingasis Neptūnas
įkvėps jus pažvelgti į savo profesinius
planus visiškai kitu kampu. Jus pasieks
įdomi vertinga informacija, kuri padės
pamatyti tuos pačius pabodusius dalykus
visiškai kitoje šviesoje.

Dvyniai (05.22—06.21)
Pirmoje savaitės pusėje jausitės ypač atsipalaidavę ir laimingi. Drąsiai reikšite
savo emocijas ir bedrausite su pačiais
įvairiausiais žmonėmis, tad nenuostabu,
kad tapsite geidžiamais pašnekovais bet
kurioje kompanijoje. Nuo ketvirtadienio dėl Marso ir Neptūno įtakos labiau
įsitrauksite į profesinius reikalus. Priimdami sprendimus pasitikėkite savimi ir nevenkite į iškilusias problemas
pažvelgti kūrybiškai. Atminkite, su kuo
didesniu užsidegimu atliksite savo kasdienes užduotis, tuo didesni ir malonesni
jūsų laukia apdovanojimai.

Šaulys (11.23—12.21)
Dėl Mėnulio ir Veneros įtakos keletą pirmųjų savaitės dienų jums puikiai seksis
tvarkytis su komandiniais projektais.
Turite įgimtų lyderių savybių, o kadangi aplinkybės šiomis dienomis klostysis
vien jūsų naudai, sugebėsite kaip reikiant
sužibėti kolegų akyse ir dargi užsidirbsite papildomai. Nuo ketvirtadienio teks
labiau susitelkti į šeimos reikalus. Prisiminkite, kad jus supa daugybė nuostabių
žmonių ir paplanuokite drauge praleisti
visą savaitgalį.

Vėžys (06.22—07.22)
Keletas įtakingų planetų lems, kad pirmosios savaitės dienos spręsti sudėtingas
meilės dilemas bus visiškai netinkamos.
Atrodys, kad ir kaip stengiatės, vis nesulaukiate taip trokštamo partnerio palaikymo. Jau nuo ketvirtadienio Marso ir
Neptūno paskatinti leisitės ieškoti nuotykių, noriai išbandysite naujoves. Tai
puikus metas keliauti, aplankyti meno
parodą ar pabendrauti su kitokių kultūrų
atstovais. Plėskite akiratį!

Ožiaragis (12.22—01.20)
Keletas įtakingų planetų lems, kad
savaitės pradžioje kaip niekad aiškiai
suvoksite esantys didesnės bendruomenės ar net viso pasaulio dalimi. Labai tikėtina, kad jūsų dėmesį patrauks
opūs ekologiniai, socialiniai projektai,
kuriems pirmadienį–trečiadienį negailėsite nei laiko, nei jėgų, nei pinigų. Nuo
ketvirtadienio taps sunku susikalbėti
su mylimu žmogumi. Atrodys, kad kiekvienas jūsų žodis atsimuša lyg į sieną,
nesukeldamas jokio atgarsio. Nurimkite
ir būkite kantrūs. Netrukus viskas stos
į savas vietas.

Liūtas (07.23—08.23)
Savaitei prasidedant Jupiteris stimuliuos jūsų kūrybiškumą, tad stebinsite
aplinkinius savo netradiciniu požiūriu
ir inovatyviomis idėjomis. Jeigu tik panorėsite, sugebėsite pasiekti viską, ko tik
užsigeisite! Nuo ketvirtadienio Marsas
ir Neptūnas kaip reikiant pakurstys jūsų
aistras: trokšite gilaus intymaus ryšio, o
tai paskatins praleisti daugiau laiko su
mylimu žmogumi, drauge pramogauti. Pasinaudokite savaitgalio privilegija
gerai pailsėti ir patenkinti asmeninius
poreikius.

Vandenis (01.21—02.19)
Saulės ir Jupiterio dėka pirmadienį bei
antradienį trokšite praleisti apsupti daugybės žmonių. Norėsis bendrauti, tad
noriai dalyvausite įvairiuose masiniuose
renginiuose, seminaruose, paskaitose ar
diskusijose. Neužmirškite ir artimų bičiulių ar šeimos narių! Nuo ketvirtadienio
Neptūnas įkvėps jus lemtingiems profesiniams pokyčiams, tačiau kol neturite
aiškaus plano, neskubėkite nieko daryti. Gerai pagalvokite, kas jus labiausiai
įkvepia, ir tik tada ženkite savo svajonės
link.

Mergelė (08.24—09.23)
Veneros ir Mėnulio paskatinti pirmosiomis savaitės dienomis drąsiai rizikuosite priimdami profesinius sprendimus
ir nuostabiausia tai, kad jie pasiteisins
visu šimtu procentų. Puikiai sutarsite
su kolegomis ir verslo partneriais, todėl
nepraleiskite progos pristatyti pačius
beprotiškiausius savo sumanymus. Artėjant savaitgaliui Jupiteris ir Neptūnas
primins jums artimiausius žmones, tad
šeštadienį ir sekmadienį praleisite jų
apsuptyje.

Žuvys (02.20—03.20)
Neptūno ir Marso įkvėpti keletą pirmųjų
savaitės dienų stengsitės užmegzti intymesnį ryšį su mylimu žmogumi. Būsite
jausmingi, kupini aistrų, tad visai nesisielosite, jeigu trumpam profesiniai reikalai
liks antrame plane. Artėjant savaitgaliui
planetos paskatins jus prisiminti nebaigtus reikalus. Teks stoti akis į akį su savo
pareigomis ir, nepaisant prasidėjusių vasariškų laisvadienių, daryti tai, ką reikia.
Neliūdėkite! Progų atsikvėpti taip pat
atsiras.

•

Eteris
Ketvirtadienis
, birželio 13 d. Saulė teka 4.42, leidžiasi 21.55, dienos
ilgumas 17.13. Priešpilnis. Vardadieniai: Antanas, Kunotas, Skalvė, Akvilina.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

0.40 „Gyvi numirėliai“.
1.40 „Užpuolikai“.
3.20 Alchemija. Švie-

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 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 Specialus
tyrimas.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
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 „Kostiumuotieji 1“.
23.45 Klausimėlis.lt.
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 PREMJERA. „Kraujo
kerštas“.

timo amžius.
3.50 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! Merginos“.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „12 galimybių 2.
Perkrauta“.
23.55 „Kalėjimo bėgliai“.
0.55 „X failai“.
1.45 „Amerikiečiai“.
2.35 „Tėvynė“.
3.35 „Kalėjimo bėgliai“.
4.25 „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 „Kova iki mirties“.
23.00 „Kylanti audra“.
1.00 „F. T. Budrioji akis“.
1.50 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

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 „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“.
18.30 „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 „Namas su
lelijomis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Kultūros diena.
21.55 „Baleto aristo-

kratas“.
22.50 „Honkongo trilo-

gija“.
0.15 DW naujienos rusų

kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Kaunas Jazz 2019.
1.45 „Šlovė“.
3.25 Stambiu planu.
4.10 Kalbantys tekstai.
4.35 Legenda apie

Pilėnus.

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“.
16.00 „Svaragini. Amžina

6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
7.00 „Pasižvalgykime
po... Hamburgas“.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė 1“.
8.20 Į sveikatą!
8.50 „Kačių ABC 3“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Kalbantys tekstai.
14.30 „Didžiosios Visatos
paslaptys su
Morganu Freemanu
3. Ar Visata gyva?“.
15.15 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. apaštalų
Petro ir Povilo arkikatedra bazilika.
15.25 ...formatas. Poetas
Marius Burokas.
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 „Sporto galia.
Išsipildžiusios
svajonės. Pasaulinis vaikų futbolo
čempionatas“.
18.50 Europos vyrų rankinio čempionato
atrankos rungtynės.
Lietuva–Prancūzija.
20.30 Panorama.

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

žemė. Žaltvykslė“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.55 „Senjora“.
2.25 „Inspektorius

Džordžas Džentlis.
Džentlio išlaisvinimas“.
3.55 „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 „Skorpionas“.
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 „Burtininko
mokinys“.
23.10 „Aukščiausia
pavara“.
0.20 „Daktaras
Hausas“.
1.15 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
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Eteris
Penktadienis
, birželio 14 d. Saulė teka 4.42, leidžiasi 21.56, dienos ilgumas 17.14.
Priešpilnis. Vardadieniai: Rufinas, Valerijus, Labvardas, Almina, Bazilijus, Digna.

šeštadienis
, birželio 15 d. Saulė teka 4.42, leidžiasi 21.57, dienos ilgumas 17.15.
Priešpilnis. Vardadieniai: Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė, Krescencija.

LRT Televizija

19.55 Poezija. LRT aukso

LRT Televizija

fondas.
20.00 Vienas eilėraštis.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Slogus ruduo“.
22.30 Koncertas. Broliai.
Grupė „Skylė“.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Kaunas Jazz 2019.
Jeff Lorber Fusion
(JAV).
1.40 „Neužmiršti“.
2.35 „Baleto aristokratas“.
3.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.00 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.

6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Misija Sibiras'17:

iš mokyklos suolo
į ekspedicijos
traukinį“.
10.00 Minėjimas, skirtas
Gedulo ir vilties
bei Okupacijos ir
genocido dienoms
atminti.
12.00 Gedulo ir vilties
diena.
12.30 Okupacijos,
genocido ir sovietmečio represijų
aukų pagerbimo
ceremonija Aukų
gatvėje Vilniuje.
13.15 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
13.40 Dainuoju Lietuvą.
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 „Neužmiršti“.
19.30 „Misija Sibiras’18:
Surasti savus“.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Labdaros renginys
„Misija Sibiras
2019“.
23.00 „Žmogus su
geležine kauke“.
1.15 Gyvenimas.
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 „Keršto valanda“.
22.40 „Gilus sukrėtimas“.
1.05 „Anakonda 2. Kru-

18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas

Marceliutę“.

vinosios orchidėjos
beieškant“.
2.50 „Kraujo kerštas“.

20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Kitoks pokalbis su

TV3

20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Nusikaltimas ir

D. Žeimyte.

6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Merginos“.
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 „Džiunglių knyga“.
21.10 „Sugyventi su
Džounsais“.
23.15 „Motinos nuojauta“.
1.05 „Brangus krovinys“.
2.45 „Siuntinys“.
4.20 „Moderni šeima“.
5.10 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

bausmė. Kruvinoji
„Svainijos“
paslaptis 2“.
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. Kruvinoji
„Svainijos“
paslaptis 1“.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Namas su
lelijomis“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kaunas Jazz

2019.

BTV

6.50 Kauno bažnyčios:

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 „Amerikietiškos

imtynės“.
21.30 „Snaiperis“.
23.25 „Kova iki mirties“.
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 „Namas su

lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.

miesto tapatumo
kodas. Šv. apaštalų
Petro ir Povilo arkikatedra bazilika.
7.00 Mokytojų kambarys.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė 1“.
8.20 Euromaxx.
8.50 „Kačių ABC 3“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
13.10 Daiktų
istorijos.
14.00 Pašauktieji.
14.30 „Šveicarija –
Hitlerio seifas“.
15.25 ...formatas. Poetas
Donaldas Kajokas.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė 1“.
16.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
17.00 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
17.30 Gedulo ir Vilties
diena. Šv. Mišių
tiesioginė transliacija iš Vilniaus
arkikatedros.
18.45 Dainuoju Lietuvą.
19.00 Premjera. „Sujungęs amžius“.

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

pasaulis“.
10.15 „Akloji“.
10.50 „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“.
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. „Vera.
Kraujas ir kaulai“.
22.55 „Krikštatėvis“.
2.25 „Senjora“.
3.45 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Beveik neįma-

noma misija“.
7.30 „Skorpionas“.
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 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi
vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Dievo šarvai 2.
Operacija Kondoras“.
0.15 „Universalus karys.
Kita karta“.
2.00 „Karštos galvos! 2“.

blikos himnas.
6.05 Ekspedicija „Nuo

Baltijos iki Bengalijos“.
7.00 Premjera. „Slimų
šeimynėlė“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Laukinės
gamtos sekliai.
Sumanumas“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Europos tyrai.
Dykynės“.
13.50 „Džesika Flečer 7“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
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 Šventinis koncertas
„Su gimtadieniu,
Birute“.
23.10 „Su meile, Rouzi“.
0.50 „Žmogus su
geležine kauke“.
3.05 Pasaulio dokumentika. „Laukinės
gamtos sekliai.
Sumanumas“.
4.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
4.25 „Džesika Flečer 7“.

LNK
6.05 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.30 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
7.00 „„Nickelodeon“
valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.35 „Kung Fu Panda“.
8.00 „Pramuštgalviai
Paryžiuje“.
9.25 „Viščiukų maištas“.
11.10 „Šaunioji beždžionė“.
13.05 „Griausmingieji
Čarlio angelai“.
15.10 „Žydroji pakrantė.
Pabudimas“.
17.00 Gyvūnų pasaulis.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Smokingas“.
21.25 „Kvailių auksas“.
23.50 „Žinių vedėjas 2.
Legenda tęsiasi“.
2.00 „Gilus sukrėtimas“.

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 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Dinozauras“.
13.05 „Pašėlęs Raselas“.
14.55 PREMJERA.
„Valgyk, žaisk,
mylėk“.
16.45 „Ekstrasensų
mūšis“.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Princesės dienoraštis“.
21.50 „Bėgantis labirintu
2“.
0.25 „Legenda. Drakono
imperatoriaus
kapas“.
2.05 „12 galimybių 2.
Perkrauta“.
3.40 „Pagrobti vaikai“.
5.15 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

BTV
6.05 „Nutrūkę nuo

grandinės“.
7.30 „Džiunglių princesė

Šina“.
8.29 „Top Shop“ televitrina.
8.45 Sveikatos ABC
televitrina.
9.00 Lietuvos 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“.
16.55 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
17.50 „Kas žudikas?“.
18.55 „Nusikaltimų
miestas“.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21.30 „Nusikaltėlių šalis“.
23.40 „Skrodimas“.
1.20 „F. T. Budrioji akis“.

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. Gražina
Pigagaitė“.
8.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Joana
Bilevičiūtė-Narutavičienė“.
9.00 „Neprijaukinti.
Turkija“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius

Luisas. Viduržiemis“.
13.00 „Loch Neso byla“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
17.20 Čempionai.
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 „Nusikaltimas ir
bausmė. Mirties
nuosprendis“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Konsultantas“.
1.05 „Moterų daktaras“.
2.50 „Nusikaltimas ir
bausmė. Kruvinoji
„Svainijos“
paslaptis 1“.
3.30 „Šeimininkė“.
5.10 „Pamiršk mane“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
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 Juozas Tumas-Vaižgantas. „Dėdės ir
dėdienės“.
13.30 Poezija. LRT aukso
fondas.
13.40 Muzikos talentų
lyga 2019.
15.15 Auto Moto.
15.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
16.00 ...formatas. Poetas
Rimvydas Stankevičius.
16.15 Klauskite daktaro.
17.05 Stilius. Gyvenimo
būdo žurnalas.
18.00 Misija – Pasaulio
Lietuva.
18.50 FIFA U-20 pasaulio
vaikinų futbolo
čempionatas.
Finalas.
21.00 „Iš Rusijos su
meile“.
22.55 Koncertas
„Operetės šventė“.
Stasio Domarko
jubiliejui.

0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Dokumentinė

apybraiža „Mes
nugalėjom“.
1.25 „Neužmiršti“.
2.20 „Slogus ruduo“.
3.50 ARTS21.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
7.00 „Akloji“.
7.35 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.35 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.35 „Tėvas Motiejus“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Akloji“.
13.45 „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.
Niekada nesibaigs“.
22.55 „Brėkštanti aušra. 1
dalis“.
1.10 „Krikštatėvis“.
4.10 „Vera. Kraujas ir
kaulai“.

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 „Žygis per Hima-

lajus“.
12.00 „Beveik neįma-

noma misija“.
13.00 „Žygis per Hima-

lajus“.
14.00 „Išlikimas“.
16.00 „Iš peties“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Blogas polici-

ninkas“.
19.00 Pragaro kelias.
20.00 „Transporteris“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Karalius

Artūras“.
0.30 „Dievo šarvai 2.

Operacija Kondoras“.
2.25 „Burtininko
mokinys“.

„Smokingas“, 19.30, LNK
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Eteris
sekmadienis, birželio 16 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.57, dienos ilgumas 17.16.
Pilnatis. Vardadieniai: Benas, Julita, Tolminas, Jūra.

pirmadienis
, birželio 17 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.58, dienos ilgumas
17.17. Pilnatis. Vardadieniai: Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas, Laura.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

19.27 Orai.
19.30 „Eilinis Džo. Kobros

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. Jorindė ir
Joringelis“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
Rasa Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Gamtos
genijai. Ekstremalios sąlygos“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Rudoji hiena“.
13.50 „Mis Marpl 2.
Vienu pirštu“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
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 „(Ne)Tikros prancūziškos vestuvės“.
23.35 „Žmogžudystės
radijuje“.
1.20 Pasaulio dokumentika. „Gamtos
genijai. Ekstremalios sąlygos“.
2.15 Pasaulio dokumentika. „Rudoji hiena“.
3.10 Pasaulio dokumentika. „Europos tyrai.
Dykynės“.
4.05 Klausimėlis.lt.
4.20 „Mis Marpl 2.
Vienu pirštu“.

LNK
6.10 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.35 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
7.00 „„Nickelodeon“
valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.25 „Kung Fu Panda“.
7.55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.25 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
8.55 „Ogis ir tarakonai“.
9.30 „Ponas Bynas“.
9.55 „Tomas ir Džeris.
Greiti ir plaukuoti“.
11.25 „Kaukės sūnus“.
13.15 „Rašalo širdis“.
15.20 „Adamsų šeimynėlė“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.

6.00 Lietuvos Respu-

prisikėlimas“.

blikos himnas.

21.50 „Tik nekvieskite

6.05 Labas rytas,

farų!“.
0.00 „Sukeisti žudikai“.
1.50 „Kvailių auksas“.

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.25 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.25 „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.
Palaidota atmintis“.
23.00 „Šauksmas“.
1.10 „Brėkštanti aušra. 1
dalis“.
3.10 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Niekada nesibaigs“.

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 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 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
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“.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo žinios.
0.05 „Tvin Pyksas 3“.
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 „Kostiumuotieji 1“.
4.45 Klausimėlis.lt.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

TV6

LNK

„Eilinis Džo. Kobros prisikėlimas“, 19.30,

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 „Beždžionėlė
šnipė“.
13.05 „Daktaras Dolitlis
2“.
14.50 „Marko ir Raselo
pašėlęs pasivažinėjimas“.
16.40 „Gatvės šokiai 2“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Erelis Edis“.
21.45 „Greičio įkaitai“.
23.30 „Persekiotoja už
objektyvo“.
1.20 „Bėgantis labirintu
2“.
3.35 „Sugyventi su
Džounsais“.

BTV
6.30 Lietuvos galiūnų

komandinis čempionatas.
7.30 „Džiunglių princesė
Šina“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
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 „Kas žudikas?“.
19.30 „Tiltas“.
21.55 PREMJERA.
„Juodasis sąrašas“.
22.50 „Mirties įšalas“.
23.55 „Snaiperis“.
1.55 „Skrodimas“.

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

Australija“.
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“.
1.05 „Širdies plakimas“.
2.50 „24/7“.
3.30 „Detektyvas Linlis“.
5.00 „Kelrodė žvaigždė“.
5.45 „Pasaulio turgūs.
Barselona“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Juozas Tumas-Vaiž-

gantas. „Dėdės ir
dėdienės“.
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... Melburnas“.
9.30 Euromaxx.
10.00 „Lietuvos mokslininkai. Istorikas
Antanas Tyla“.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Kalbantys tekstai.
12.30 Pašauktieji.
13.00 Stop juosta.
13.30 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
15.35 Šventadienio
mintys.
16.00 Mokytojų kambarys.
16.30 Mokslo sriuba.
17.00 Vartotojų kontrolė.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
19.20 „Dauntono abatija
3“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legendos.
22.00 „Da Vinčio

demonai 3“.
23.50 „Iš Rusijos su
meile“.
1.40 „Su meile, Rouzi“.
3.20 „Sujungęs amžius“.
4.10 Legendos.
5.05 Vartotojų kontrolė.

TV1
6.50 „Akloji“.
7.25 „Vandenyno

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

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Sandėlių karai.
11.00 „Žygis per Himalajus“.
12.00 „Beveik neįmanoma misija“.
13.00 „Žygis per Himalajus“.
14.00 Ledo kelias.
15.00 TIESIOGIAI.
„Pasaulio ralio
kroso čempionatas
Norvegijoje“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Blogas policininkas“.
19.00 Pragaro kelias.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Nakties TOP.
Vasara.
22.30 „Geriausi mūsų
metai“.
1.10 „Universalus karys.
Kita karta“.
2.50 Dainų
dvikova.

6.10 „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.

6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Gyvenimo
išdaigos“.
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 „Jūrų pėstininkas 4.
Judantis taikinys“.
23.45 „Kalėjimo bėgliai“.
0.50 „X failai“.
1.35 „Amerikiečiai“.
2.35 „Tėvynė“.
3.35 „Kalėjimo bėgliai“.
4.25 „Paskutinis iš
Magikianų“.
5.20 „Virtuvė“.

BTV
6.50 „Mentalistas“.
7.40 „Pragaro virtuvė“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Nemiga“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „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 „Priešas už vartų“.
23.30 „Nusikaltėlių šalis“.
1.10 „Juodasis sąrašas“.
1.55 „Mirties įšalas“.
2.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

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

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

1634.
22.30 „Baudžiamasis
būrys“.
0.25 „Gyvi numirėliai“.
1.10 „Tik nekvieskite
farų!“.

15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.55 Rubrika „Verslo

TV3
6.10 Televitrina.

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

18.35 „Jūsų sveikatai“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.35 „Svečiuose pas

0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Kaunas Jazz 2019.
3.00 „Da Vinčio

demonai 3“.
4.50 Kultūrų kryžkelė.

Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.25 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 Lrytas tiesiogiai.
0.35 „Miškinis“.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Namas su

lelijomis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kaunas Jazz 2019.
7.00 „Lietuvos moks-

lininkai. Istorikas
Antanas Tyla“.
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“.
15.10 „Kačių ABC 3“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė 2“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.20 „Ten, kur namai 5“.
19.15 „Baltiškos sielos.
Menai, legendos ir
peizažai“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Nuodėmės
užkalbėjimas“.
23.15 „Krymas. Įvykių
kronika“.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.

Vilniaus sąsiuvinis.
5.05 „Ten, kur namai 5“.

TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Rožių karas“.
10.05 „Mylėk savo sodą“.
11.05 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Stažuotoja“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

nuotykiai“.
15.00 „Detektyvė Rizoli“.
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 „Pasmerktas

būrys“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.45 „Senjora“.
2.05 „Kapitonė Marlo.

Palaidota atmintis“.
3.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Iš peties“.
7.30 „Skorpionas“.
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 „Skorpionas“.
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 „Katakombos“.
0.50 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.

lelijomis“.

genas“.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 „Žemės ir laiko

prakalbinimas“.

„Priešas už vartų“, 21.00, BTV
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Pilnatis. Vardadieniai: Marcelinas, Morkus, Ginbutas, Vaiva, Arnulfas, Marina.

Trečiadienis
, birželio 19 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas 17.18.
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LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Mer-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 7“.
11.10 „Komisaras Reksas
13“.
12.00 Stilius.
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 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
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 „Tvin Pyksas 3“.
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 „Kostiumuotieji 1“.
4.45 Klausimėlis.lt.
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 „Žmogžudystė“.
0.20 „Gyvi numirėliai“.
1.10 „Baudžiamasis
būrys“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

ginos“.

6.05 Labas rytas,

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Gyvenimo

išdaigos“.
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 „Sveiki atvykę į

džiungles“.
23.55 „Kalėjimo bėgliai“.
0.50 „X failai“.
1.40 „Amerikiečiai“.
2.40 „Tėvynė“.
3.50 „Kalėjimo bėgliai“.
4.40 „Gyvenimo
išdaigos“.
5.35 „Virtuvė“.

„Bruto ir Neto“, 21.00, Dzūkijos TV
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 Lrytas tiesiogiai.
0.35 „Miškinis“.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Namas su

lelijomis“.

BTV
6.45 „Mentalistas“.
7.35 „Pragaro virtuvė“.
8.30 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.30 „Nemiga“.
10.30 „Kobra 11“.
11.30 „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 2. Spąstai
teroristams“.
22.50 „Priešas už vartų“.
1.20 „F. T. Budrioji akis“.
2.05 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 Lrytas tiesiogiai.
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 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Gyvenimo

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kaunas Jazz 2019.
7.00 Kalbantys tekstai.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 „Lietuvos
mokslininkai.
Genetikas Vaidutis
Kučinskas“.
8.50 „Kačių ABC 4“.
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.
15.30 ...formatas. Poetė
Nijolė Daujotytė.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
16.05 „Lesė 2“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.20 „Ten, kur namai 5“.
19.15 „Gyvenimo negalima iššvaistyti“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
22.00 „Damos. Būgnų
dama“.
23.45 „Pasižvalgykime
po... Melburnas“.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Kaunas Jazz 2019.

2.10 „Nuodėmės

užkalbėjimas“.
3.55 Legendos.
4.50 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.05 „Ten, kur namai 5“.

TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.00 „Rožių karas“.
10.00 „Sodininkų

pasaulis“.
10.35 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „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.
Džentlis ir Naujasis
amžius“.
22.50 „Amžina meilė“.
0.40 „Senjora“.
2.00 „Pasmerktas
būrys“.
3.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Beveik neįma-

noma misija“.
7.30 „Skorpionas“.
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 „Skorpionas“.
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 „Popieriniai
miestai“.
23.10 Aukščiausia
pavara.
0.15 „Daktaras Hausas“.
2.05 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 7“.
11.10 „Komisaras Reksas
13“.
12.00 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
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 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
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 „Kostiumuotieji 1“.
4.45 Klausimėlis.lt.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Linksmieji Tomas

ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.05 „Mirtis rojuje“.
11.25 „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 „Elijaus knyga“.
0.40 „Gyvi numirėliai“.
1.40 „Žmogžudystė“.

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

ginos“.

išdaigos“.
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 „Kol nenuėjau

miegoti“.
22.25 „Vikinglotto“.
23.55 „Kalėjimo bėgliai“.
0.55 „X failai“.
1.45 „APB“.
2.35 „Tėvynė“.
3.40 „Kalėjimo bėgliai“.
4.30 „Gyvenimo

išdaigos“.
5.25 „Virtuvė“.

BTV
6.55 „Mentalistas“.
7.45 „Pragaro virtuvė“.
8.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.40 „Nemiga“.
10.40 „Kobra 11“.
11.40 „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 „Kursas į katastrofą“.
22.45 „Prezidento patikėtinis 2. Spąstai
teroristams“.
0.35 „F. T. Budrioji akis“.
1.25 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

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

toja“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su

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 Lrytas tiesiogiai.
0.35 „Miškinis“.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Namas su

0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Kaunas Jazz 2019.
2.20 „Damos. Būgnų

dama“.
4.05 Auto Moto.
4.20 Pradėk nuo savęs.
4.50 Kultūrų kryžkelė.

Trembita.
5.10 „Ten, kur namai 5“.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.00 „Rožių karas“.
10.00 „Sodininkų

pasaulis“.
10.35 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Stažuotoja“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

lelijomis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

blikos himnas.

nuotykiai“.

6.05 Kaunas Jazz 2019.
7.15 Auto Moto.
7.30 „Alvinas ir patrakė-

15.00 „Detektyvė Rizoli“.
15.55 „Svaragini. Amžina

liai burundukai 3“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Kačių ABC 4“.
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.
14.25 „Gyvenimo negalima iššvaistyti“.
15.20 ...formatas. Poetas
Vladas Braziūnas.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
16.05 „Lesė 2“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.20 „Ten, kur namai 5“.
19.15 „Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu Freemanu 3.
Kodėl esame tokie,
kokie esame?“.
20.00 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Metų pilietis“.
23.30 „Pasikėsinimas
į popiežių Joną
Paulių II“.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.

17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Stažuotoja“.
20.05 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Modus“.
22.45 „Amžina meilė“.
0.35 „Senjora“.
2.00 „Inspektorius

draugystė“.

Džordžas Džentlis.
Džentlis ir Naujasis
amžius“.
3.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Blogas polici-

ninkas“.
7.30 „Skorpionas“.
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 „Skorpionas“.
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 „Bebaimis“.
23.10 Aukščiausia pavara.
0.15 „Daktaras Hausas“.
2.05 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.

lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 „Žemės ir laiko

prakalbinimas“.
18.35 „Svečiuose pas

„CSI kriminalistai“, 16.00, TV6
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.

Parduodu įrašytus
DVD diskus.
Tel. 8 679 81736.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

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.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Rulonavimas. Šienainio
gamyba.

Tel. 8 688 80688.

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

Lazdijuose arba kei•čiu•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 670 61649.

Vilniaus g., Lazdijų
(3
•(antroje
•Namąeilėje,
•aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
su ūkiniais
pušynas, ežepastatais, 17 a sklypas).
Tel. 8 698 29857.

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

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

PA RD UODA

ras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

lydinio ratlankius
•(tinka
•Lengvojo
„Opel“, R15, 4 skylės),

kaina 15 Eur/vnt.
(30 kv. ••Sodybą Gudelių k. (30 a
•m.,•23 k.a.).butąTel.Veisiejuose
8 626 79757.
namų valda, 2,25 ha žemės
Tel. 8 682 64169.
ūkio paskirties žemės).
sklypą statybai Tel. 8 615 96091.
GYVULIAI
•Lazdijuose.
•Puikų didelį
Tel. 8 686 70841.
Ėringas avis.
Žemės sklypą namo
•
•
•
•
Žemės
sklypą
Jūratės
g.
10,
statybai
Lazdijų
mieste
(30
a,
Tel.
8 642 07624.
•Alytus
• (12 a, namų valda, puiki gražioje vietoje, prie miško ir
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
vandens telkinio, atlikti geode- ••Veršingą telyčią, kaina 600
Eur. Tel. 8 621 43449.
PC „Senukai“, arti mokyklos
ziniai matavimai, visos miesto
bei darželiai, sklypo dokumentai tvarkingi, neįkeistas, miesto
komunikacijos (išskyrus
dujas), gatvė įtraukta į miesto
plėtros projektą), kaina 1 000
Eur/a, galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.

komunikacijos), kaina 20 000
Eur.
Tel. 8 686 70 841.

••

Namą Vainiūnų k. (buvusi
valgykla, namų valda 30 a),
kaina 16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

AUGALAI

rulonuose.
•Tel.•Šieną
8 610 83619.
gėlininkystės
•ūkis•G.jauVasiukonio
prekiauja našlaitėmis.

Tel. 8 626 02129,
sklypą Lazdijų r.,
•šalia•Žemės
ežero. Tel. 8 686 70841.
Žemės
sklypą
Nemajūnų
g. 8, Staidarų k.,
•k. •(80 a, žemės ūkio paskirtis, Staidarų
Lazdijų r.
bendrijoje
tvenkinys, nedidelis statinys),
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).
kaina 6 000 Eur.
•kviečius.
•Žieminius ir vasarinius
Tel. 8 656 12800.
Tel. 8 686 70841.
Tel. 8 694 16 386.
Namą
su
15
a
sklypu
Lazdijų
Žemės
sklypą
prie
ežero
•mieste.
• Tel. 8 603 24679. •(nedidelis,
• rekreacinės paskir- ••Šienainį, šieną, šiaudus.
Tel. 8 622 33441.
ties, iki vandens apie 50 m, iš
1
k.
butą
Simne
(2
aukštas,
vienos
pusės
riboja
keliukas,
•34,14
• kv. m, su daline buitine iš dviejų pusių juosia natūraKITI
technika, nauji langai, šarvuolus griovys, einantis iki ežero,
radiatorius.
tosios durys, nauja santechniidealus variantas sklype turėti
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
ka) kartu su kolektyviniu sodu
tvenkinį, patogus privažiavi(6 a). Tel. 8 601 93000.
mas), kaina 12 000 Eur.
Įvairių gėlių sodinukus,
Tel. 8 686 70841.
•
•
skaldelę
kapams, fasuotą
Žemės
sklypus
namų
•statybai
• šalia Lazdijų (įvairaus ••Gyvenamąjį namą Mikniš- akmens anglį
ir baltarusiškus
kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m,
dydžio, visos komunikacijos,
durpių briketus. Atvežame.
šalia interneto linija), kaina
sutartinė. Tel. 8 616 33781.

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

63 a sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi,
su ūkiniais pastatais), kaina
sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

••
namo ramioje
•vietoje
•Pusę(ikimedinio
centro 400 m, 15 a
žemės sklypas).
Tel.: 8 611 53258, 8 620 57733.

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

UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,
Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

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

smėlį, skaldą.
•Tel.•Žvyrą,
8 694 30799.
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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

••

parduoda

••

T40 darbinio kardano
ilgintuvą.
Tel. 8 625 21949.

kiti

••

Pigiai labradorito akmens
plokštes iš Ukrainos Lazdijuose.
Tel. (8 318) 52156 (po darbo
valandų ir savaitgaliais).

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

••

Priekabą 2PTS9, 2 t mėšlo
kratytuvą, rusišką sęjamąją
SZ3,6.
Tel. 8 630 93471.

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

arba
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą

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

Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

••

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

••

– 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.

••

Įmonė tiesiogiai – galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto. Tel. 8 613 79515.

auginimui. Taip pat pienines
melžiamas karves arba visą
bandą. Tel. 8 625 93679.

KITI

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.

DA RBA S
SIŪLO

••

po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

••

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

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

••

Nuomoju betono maišyklę.
Tel. 8 614 56206.

••
Išsinuomočiau žemės ūkio
•
•
Metalo
laužo
supirkimas:
paskirties
žemės. Gali būti
•juodojo
• metalo laužas – 160– apleista. Apleistą
žemę sutvar-

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuo- ••Reikalingas tolimųjų reisų
vairuotojas (turintis CE katejantys, be techninės apžiūros,

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

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

IEŠKO

Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

••

Traktoriumi traukiamą kelio
lygintuvą (greiderį).
Tel. 8 658 18636.

••

SIŪLO

arba telyčią nuo 6
•mėn.•Veršelį
••Nebrangiai išnuomojamos
iki 3 metų tolimesniam
patalpos Alytaus miesto centre

Superkame visų markių
automobilius, kemperius. Gali
būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

NU O M A

GYVULIAI

kyčiau.
Tel. 8 680 77728.

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

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

Siūlome patikimą darišsinuomočiau
•bą•namų
•žemės
•Brangiai
tvarkytojoms (-ams)
Krosnos, Šeštokų sen.
Anglijoje be jokių įdarbinimo
mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. 8 672 41083;
www.superdarbas.com.

goriją). Pervežimai maršrutu
Lietuva–Lenkija. Savaitgaliai
namuose. Tel.: 8 685 35335,
8 656 29324.
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Tel. 8 688 80688.

••

Turite laisvos žemės nuomai Teizų apylinkėse? Padėkite jaunam ir naujai besikuriančiam ūkiui plėstis.
Tel. 8 653 90001.

••

Išsinuomočiau butą Lazdijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

PA S LAU G O S

tipų stogų, fasadų,
•patalpų
•Visų plovimas,
atnaujini-

mas, dažymas. Konsultuojame,
suteikiame garantijas.
Tel. 8 621 99958.
tinkuotų, medi•nių•DAŽOME
namų fasadus ir jų stogus.
Tel. 8 631 91211.

automatines skal•bimo
•Taisome
mašinas. Atvykstame į
namus. Tel. 8 615 73404.

visus vidaus ap•dailos
•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.

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

dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybinius darbus.
Tel. 8 622 60230.

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

Šienainio
•gamyba.
•Rulonavimas.
Tel. 8 688 80688.

Informuojame, kad 2019 m. birželio 27 d. bus atliekamas
žemės sklypo (kad. Nr. 5905/0005:243), esančio Lazdijų r. sav.,
Tarnaukos k., priklausančio V. P., ribų ženklinimas. Kviečiame
dalyvauti gretimų sklypų savininkus: A. P., R. P., L. S., G. P.
P., A. O. M., I. P. (kad. Nr. 5905/0005:16) 9 val.; S. J. (kad. Nr.
5905/0005:200) 9.30 val.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Nepriklausomybės a. 4,
Lazdijai. Tel. 8 656 94485.

TVENKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.
• Vežame smėlį,
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose,
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje,
adresu Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
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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
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• 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.

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
Redakcijos tel.: (8 318) 52260,
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com
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Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.
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