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Lazdijų krašto žmonių sveikatos puoselėtoja tyliai uždarė duris

T

Linas Greičius

ada, kai visų gerbiamas ir konkrečiais darbais savo
profesionalumą
ir meilę krašto
žmonėms įrodęs
žmogus palieka vadovo postą, daugeliui dėl to kyla įvairių
klausimų. Kodėl? Kas paskatino
žengti tokį žingsnį? Ar tai buvo
savanoriškas apsisprendimas?
Tokie ir panašūs klausimai kilo
„Dzūkų žinių“ skaitytojams, sužinojus, jog netikėtai Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorės pareigas
palieka Ramutė Kunigiškienė. Ji
išėjo atostogų, po kurių į savo
darbo kabinetą nebesugrįš.

Buvusi Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė R. Kunigiškienė.
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Dirbo nuo biuro įkūrimo
Tokiais atvejais pirmiausia kalbama apie nuveiktus darbus,
įvykdytus projektus ir galimas
pasitraukimo versijas.
R. Kunigiškienė teigė, jog šiai
įstaigai vadovavo nuo pat jos įsikūrimo, t. y. 11 metų ir 2 mėnesius. Ji džiaugėsi, jog per tą laiką
įvyko daug svarbių pokyčių.
„Nuo 2014 metų mūsų biuro
veikla tapo savivaldybei valstybės
deleguota funkcija, tai įrodymas,
jog mūsų veiklos sritis yra labai
svarbi. Mes gavome ir normalų
finansavimą, tai irgi patvirtina,

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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Savaitės komentaras

Prezidentas G. Nausėda liuoktelėjo į reitingų viršūnę

Algimantas Mikelionis
Praėjusį šeštadienį, birželio
22 dieną, dienraštis „Lietuvos
rytas“ paskelbė birželio 7–15
dienomis bendrovės „Vilmorus“
atliktos reprezentatyvios apklausos duomenis, kuriuose atsispindi politikų, politinių partijų ir
įvairių institucijų populiarumas
ir jo pokyčiai.
Iš pradžių apklausos respondentams buvo užduotas klausimas: kurie Lietuvos visuomenės
veikėjai, jūsų nuomone, geriausiai atstovauja jūsų interesams?
Anksčiau toks klausimas buvo
užduotas beveik prieš metus –
2018 metų liepos 5–14 dienomis.
Pirmoje vietoje atsidūrė naujai
išrinktas prezidentas G. Nausėda, kuris surinko 12,9 procento
apklaustųjų balsų. Į antrą vietą
nusirito D. Grybauskaitė – 10,1
procento balsų. Dar prieš metus
ši politikė gavo 17,6 procento
balsų. Trečioje vietoje liko premjeras S. Skvernelis, už kurį pasisakė 9,3 procento apklaustųjų.
Prezidento G. Nausėdos šuolis
į pirmąją vietą nieko neturėtų
stebinti, ir tai galima pavadinti
tikėta staigmena. Žinoma, naujai
išrinktas prezidentas dar nieko
konkretaus nenuveikė, bet už
jį balsavo itin daug rinkėjų ir

dabartinės pastarųjų simpatijos
jam – tiesiog avansas ir tebesitęsiantis medaus mėnuo tarp jo
ir rinkėjų.
Kitas užduotas klausimas
buvo: palankiai ar nepalankiai
vertinate šiuos Lietuvos visuomenės veikėjus? Pirmoje vietoje
vėl įsitaisė prezidentas G. Nausėda, kurį palankiai įvertino net
64,7 procento respondentų. Nepalankiai prezidentą įvertino tik
7,9 procento apklaustųjų, 27,4
procento teigė, kad apie šį politiką sunku ką nors pasakyti. Antroje vietoje atsidūrė prezidentė
D. Grybauskaitė: palankiai ją
įvertino 61,3 respondentų. Prieš
du mėnesius, balandžio 4–13
dienomis, atliktoje apklausoje
palankiai ją vertino beveik 64
procentai apklaustųjų. Stabiliai palankiai atsakiusieji į šį
klausimą vertina Kauno merą
V. Matijošaitį – 57,1 procento.
Prieš du mėnesius šį politiką
palankiai vertino 59,4 procento
apklaustųjų. Į tikrai aukštą ketvirtą vietą užkopė Seimo pirmininkas V. Pranckietis. Jeigu
balandžio mėnesį jį palankiai
vertino 42,5 procento respondentų, tai birželį – jau net 53,7
procento apklaustųjų. Tikrai
įspūdingas šuolis į viršų: per
du mėnesius Seimo pirmininko
populiarumas padidėjo net 11
procentų. Tokį gerą rezultatą
nulėmė tvirta šio politiko laikysena ir nepasidavimas „žaliųjų
valstiečių“ vado R. Karbauskio spaudimui, kuris reikalavo,
kad V. Pranckietis pasitrauktų
iš Seimo pirmininko posto. O
paties Ramūno reitingai, paly-

ginus su partijos kolegos, tikrai
prasti: jeigu palankiai jį vertina 25 procentai apklaustųjų, tai
nepalankiai net 51,7 procento
respondentų.
Šio mėnesio „Vilmorus“ apklausoje taip pat buvo užduotas
dar vienas klausimas: už kurią
partiją balsuotumėte rinkimuose
į Seimą, jeigu rinkimai vyktų
kitą sekmadienį? Pirmoje vietoje, kaip ir prieš du mėnesius, išliko pagrindinė opozicinė partija
– Tėvynės sąjunga–Krikščionys
demokratai. Šį mėnesį už juos
pasisakė 17 procentų apklaustųjų. Tai beveik trimis procentais
prasčiau nei balandžio mėnesį.
Antroje vietoje išliko valdančioji
Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, už
kurią pasisakė 15 procentų respondentų. Trečią vietą užėmė
socialdemokratų partija, surinkusi 8,1 procento balsų. Nors
konservatoriai šiuo metu užimą
pirmąją vietą pagal populiarumą
tarp politinių Lietuvos partijų,
vargu, ar tai lems sėkmę jiems
kitų metų Seimo rinkimuose.
Net jeigu jie išlaikytų dabartinį
populiarumą ir sudarytų koaliciją su dabar gana populiaria ir
atsinaujinusia socdemų partija,
jiems vis tiek neužtektų balsų
norint atsidurti valdžioje.
Konservatoriams kyla reali
grėsmė vėl atsidurti opozicijoje. Kodėl ši partija nesugeba
patraukti daugiau rinkėjų pasisakyti už juos? Visų pirma, partiją į dugną tempia jos politika
regionų atžvilgiu. Nors jie šia
tema daug kalba, bet tai ir telieka
kalbomis. Konservatoriai tebėra
miestų partija ir tokia išliks atei-

Adomo Žilinsko piešinys.
tyje, o kaip parodė G. Nausėdos
išrinkimas prezidentu, pergalę
lemia ne tik (ir ne tiek) miestų,
o vadinamosios antrosios Lietuvos balsai. Nėra populiarus
ir konservatorių pirmininkas
G. Landsbergis, kurį politolo-

gas V. Valentinavičius pavadino hipsteriu milijonieriumi. Tai
rodo ir „Vilmorus“ bendrovės
reitingai. G. Landsbergį palankiai vertina 25,2 apklaustųjų, o
nepalankiai net 47,8 procento
respondentų.
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jog visuomenės sveikata valstybei
yra labai svarbi“, – sakė ponia
Ramutė.
R. Kunigiškienė teigė, jog Lazdijuose, sveikuoliams padedant,
buvo atidarytos vienos pirmųjų
Lietuvoje Sveikatos mokyklos,
įgyvendinta gausybė projektų,
surengta daug įdomių paskaitų
ir susitikimų.
„Man buvo labai svarbu išgirsti žmonių nuomonę apie mūsų
organizuojamus renginius, akcijas, mokymus. Labai džiugino
padėkos, kurių sulaukdavome iš
paprastų Lazdijų krašto žmonių,
taip pat iš ministerijos ir kitų
institucijų. Mane, kaip vieno iš
geriausių biurų vadovę, ne vieną
kartą kvietė į užsienį, manau, jog
buvau įvertinta“, – sakė R. Kunigiškienė.
Pasidomėjus, ar daug žmonių Lazdijų krašte domisi savo
sveikata, sveiku gyvenimo būdu,
R. Kunigiškienė teigė, jog tokių
smalsių žmonių tikrai daug.
„Yra daug žmonių, kurie domisi viskuo, randa daug įvairios
informacijos internete, žurnaluose. Mūsų tikslas – pateikti

jiems mokslu pagrįstas žinias.
Mes kviečiamės profesionalius,
patikrintus lektorius, kad mūsų
žmonės gautų kvalifikuotą informaciją. Manau, kad dažniausiai
mums tai pavykdavo“, – sakė
R. Kunigiškienė.

Įgyvendino europinius
projektus
Ponia Ramutė pasidžiaugė, jog
biurui pavyko įgyvendinti du
europinius projektus, taip pat
bendrą Lazdijų, Alytaus rajonų
bei Druskininkų ir Kalvarijos
savivaldybių projektą.
Kalbėdama apie kolektyvą, su
kuriuo ji daug metų dirbo, buvusi
direktorė pasidžiaugė, jog biure
dirba 13 žmonių, daugelis iš jų –
nuo pat biuro įsikūrimo.
„Aš daug ką padariau, mechanizmas užvestas, specialistai galės tęsti darbus“, – kalbėjo
R. Kunigiškienė.
Paklausta, ką ji planuoja veikti uždariusi savo kabineto duris,
R. Kunigiškienė pripažino, jog pirmiausia ji norėtų turėti normalias
atostogas ir iš esmės pailsėti.
„Turiu planų, įvairių sumanymų, bet dar anksti apie tai kalbėti.

Kaip sakoma, Dievas duoda tai, ko
mums reikia, o ne tai, ko norime“,
– nevienareikšmiškai užbaigė pokalbį dabar jau buvusi Lazdijų
rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktorė.

Po skundo – auditas
Vienas rajono tarybos narys (pavardė redakcijai žinoma) teigė
abejojantis, ar biuro direktorė,
buvusi prie šios institucijos atsiradimo Lietuvoje ištakų, darbą
paliko savo noru. Jo duomenimis,
biuro direktorės postas jau anksčiau buvo numatytas vienai Lazdijų konservatorei, su Tėvynės
sąjungos–Lietuvos krikščionių
demokratų sąrašu dalyvavusiai
savivaldos rinkimuose, bet į tarybą nepatekusiai.
Tas pats šaltinis redakciją informavo, jog gali būti, kad, siekiant
greičiau iš posto patraukti dabartinę biuro direktorę, buvo inicijuotas įstaigos veiklos auditas.
„Dzūkų žinios“ kalbino savivaldybės kontrolierių Arūną
Markūną ir domėjosi Visuomenės sveikatos biuro audito rezultatais.
A. Markūnas patvirtino, jog

Kontrolierius A. Markūnas patvirtino, jog buvo gautas skundas.
buvo gautas skundas, pagal kurį
jo vadovaujama tarnyba atliko
Visuomenės sveikatos biuro pirkimų, pinigų panaudojimo prekėms įsigyti auditą.
„Audito išvadose – 12 pastebėjimų ir trūkumų. Bendra išvada
– įstaigoje sukurta vidaus siste-

ma neužtikrina, kad lėšos būtų
naudojamos skaidriai. Skundas
iš dalies pasitvirtino“, – teigė
A. Markūnas.
Kaip sako konservatorių patriarchas, kas galėtų paneigti, jog ir
tokiais būdais galima keisti įstaigos vadovus.

•
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Veisiejų technologijų ir verslo mokyklai užtrenktas atsarginis išėjimas
Linas Greičius
Švietimo įstaigų pertvarka
kelia vis daugiau klausimų
nei atsakymų. Kai kurių
Lazdijų rajono mokymo
įstaigų likimas vis dar
pakibęs ant plauko. Naujoji valdžia keičia buvusios
tarybos sprendimus, tačiau
šviesių perspektyvų dar
nematyti.

Sugrąžins senąjį statusą
Kas laukia Veisiejų technologijų ir verslo mokyklos (TVM),
šiandien niekas tiksliai pasakyti
negali. Po paskutinio savivaldybės tarybos posėdžio tapo aišku,
jog viena iš galimų išeičių – šios
mokyklos sujungimas su Veisiejų
Sigito Gedos gimnazija – misija
neįmanoma. Nors praėjusios tarybos nariai tokį scenarijų laikė
vienu iš galimų atsarginių išėjimų
iš keblios šios mokyklos situacijos ir buvo parengę jos gelbėjimo
planą.
Lazdijų rajono savivaldybės
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė
Jasiulevičienė „Dzūkų žinioms“
teigė, jog taryba priėmė sprendimą reorganizuoti Sigito Gedos
gimnaziją iš viešosios įstaigos į
biudžetinę įstaigą.
„Visos rajono mokyklos yra
biudžetinės įstaigos, tik vienintelė
Veisiejų Sigito Gedos gimnazija

Veisiejų technologijų ir verslo mokykla.
prieš metus buvo reorganizuota
į viešąją įstaigą. Dabar vyksta
atvirkštinis procesas. Visi turi atlikti namų darbus, kad nuo rugsėjo 1-osios ši gimnazija veiktų
kaip biudžetinė įstaiga“, – teigė
savivaldybės atstovė.
Kadangi viešosios įstaigos dalį
pajamų turi užsidirbti pačios, o
biudžetinės įstaigos visus išlaikymui būtinus pinigus gauna iš
biudžeto, J. Jasiulevičienės teigimu, mokykloms tinkamesnis

9-osios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 3 posėdis.
Buvo svarstyti 37 klausimai, visiems pritarta.
Aktualiausių tarybos posėdžio darbotvarkės klausimų apžvalga:
Švietimui skirta papildomai 60,4 tūkst. Eur. Lėšų ugdymo procesui organizuoti trūko net 9 ugdymo įstaigoms.
Geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų šalinimo tinklų modernizavimui ir remontui skirta 237 tūkst. Eur.
Krosnos mokykloje nuo rugsėjo 1 d. veiks pailgintos dienos
grupė. 1–5 kl. mokiniai po pamokų galės saugiai ir naudingai leisti
laiką mokykloje iki vakaro. Žais, paruoš pamokas ir saugiai sulauks,
kol artimieji baigs darbus.
Už vaikų priežiūrą pailgintos dienos grupėse nereikės mokėti,
jeigu vaikas jos nelankė ilgiau kaip 2 savaites dėl ligos, šalčio,
karantino, stichinių nelaimių ir kt.
Veisiejuose bus atidarytas bendruomenės centras – laisvalaikio
erdvė. Jis veiks buvusioje pradinėje mokykloje. Ten laiką galės
leisti jaunimas, senjorai, gyventojai ir svečiai.
Pasinaudojant projektinėmis lėšomis, bus perkama mobili lauko
estrada. Ji bus savivaldybės turtas, kuriuo nemokamai naudotis galės
Šeštokų, o vėliau ir visos kitos bendruomenės ir organizacijos jų
organizuojamų renginių metu.
Patvirtinta bendruomeninių organizacijų taryba. Ją sudarys Ramunė Botvičienė, Sonata Dumbliauskienė, Jurgita Gudeliauskaitė,
Ramunė Janavičiūtė, Gintautas Kardokas, Saulius Petrauskas, Mantas
Sabaliauskas, Sandra Sinkevičienė.
Strateginio planavimo komisijai vadovaus pati merė Ausma
Miškinienė, drauge su ja komisijoje dirbs Audrius Klėjus, Benius
Rūtelionis, Jūratė Juodzevičienė, Jurgita Kurauskienė, Romas Leščinskas, Albinas Žymančius, Justas Pankauskas.
Savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoja patvirtinta visuomenės atstovė Vilma Danauskienė, o etikos
komisijos pirmininko pavaduotoju tapo Rimas Kauzonas.
Tarybos narė Jūratė Juodzevičienė ir visuomenės atstovė
Dalė Pupininkaitė Lazdijų rajono savivaldybei atstovaus VšĮ
Alytaus rajono savivaldybės greitosios pagalbos stoties stebėtojų
taryboje.

•
•
•
•

yra biudžetinės įstaigos juridinis
statusas.
„Gimnazijos svarbiausia misija
– ugdymas, o ne pinigų uždirbinėjimas“, – teigė vyriausioji
specialistė.

Opozicija sprendimo
nepalaikė
Kai tarybos posdėyje buvo
balsuojama dėl Sigito Gedos
gimnazijos statuso pakeitimo į
biudžetinę įstaigą, visa tarybos
opozicija balsavo prieš šį sprendimo projektą.
Opozicinės frakcijos „Pirmyn“
atstovo, buvusio savivaldybės
administracijos direktoriaus, naujosios rajono tarybos Švietimo
komiteto nario Gintauto Salatkos paprašėme pakomentuoti, kas
lėmė tokią opozicijos laikyseną.
„Prieš metus tuometinė Švietimo ir mokslo ministerija mus
informavo, jog būtina spręsti Veisiejų TVM likimą. Mums buvo
pasakyta, jog ją išlaikyti kaip savarankišką mokymo įstaigą nėra
galimybių, ir pasiūlyta patiems
ieškoti sprendimų. Mes nuspren-

•
•

•

•
•

•

Veisiejų Sigito Gedos gimnazija.

dėme, jog viena iš galimų šios
mokyklos išlikimo galimybių –
jos prijungimas prie Sigito Gedos
gimnazijos. Žinoma, šių dviejų
mokymo įstaigų sujungimas suteiktų tam tikro diskomforto –
tektų mažinti valdymo aparatą,
atsisakyti kai kurių darbuotojų,
tačiau mes rajone būtume išsaugoję Veisiejų TVM, tuo pačiu ir
moksleivius bei pedagogus“, –
kalbėjo G. Salatka.
Kadangi sujungti galima tik
vienodą juridinį statusą turinčias
įstaigas, o Veisiejų TVM yra viešoji įstaiga, buvo nuspręsta Sigito
Gedos gimnaziją pervesti į tą patį
– viešosios įstaigos juridinį statusą, kad, iškilus būtinybei, galima
būtų šias mokyklas sujungti.

Sužinojo apie kitokį
scenarijų
Tokį Veisiejų TVM išlikimo scenarijų buvusi rajono valdžia sudėliojo po to, kai sužinojo, jog ši
mokykla gali būti prijungta prie
Žirmūnų mokymo centro Druskininkų filialo.
„Tokia šios mokyklos perspek-

tyva mūsų netenkino. Manau, jog,
prijungus ją prie Žirmūnų mokymo centro, ji visiškai prarastų
savo savarankiškumą, netektų
moksleivių, o Lazdijų rajono biudžetas – pajamų. Po šio sujungimo
galimas ir dar liūdnesnis scenarijus – mokykla gali tiesiog išnykti.
Todėl mes ir ėmėmės atsarginio
varianto“, – sakė G. Salatka.
Jis teigė žinantis, jog merė
Ausma Miškinienė kreipėsi į
ministeriją dėl šios mokyklos
savarankiškumo išsaugojimo,
tačiau konkretaus atsakymo, jo
žiniomis, iki šiol negavo.
„Mes buvome pasirengę šios
problemos sprendimo būdą,
susidarius tam tikrai situcijai,
sujungti šias dvi Veisiejų mokyklas, o dabar tarybos dauguma šį
atsarginį išėjimą uždarė“, – sakė
G. Salatka.
Kadangi ministerijos pozicija dėl švietimo sistemos tinklo
pertvarkos keičiasi labai dažnai,
niekas tiksliai nežino, kokia ateitis laukia Veisiejų TVM. O permainos bus. Tik neaišku, ar labai
skaudžios.

•
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Lazdijietė Ieva Pileckienė tapo Tortų turnyro nugalėtoja

Pirmąjį šalyje Tortų turnyrą nugalėjo policijos pareigūnė I. Pileckienė, iš Lazdijų atvežusi saldžiais „druskos“ kristalais puoštą špinatų tortą.
Sumanūs ir kūrybingi
mūsų rajono žmonės garsina Lazdijus pačiose įvairiausiose srityse.

Ilgąjį Joninių savaitgalį Druskininkuose vyko pirmasis šalyje
Tortų turnyras. Savo profesinę
meistrystę ir amato galimybes
pademonstruoti susirinkę 54 da-

lyviai iš visos Lietuvos varžėsi dėl
laimėtojo titulo konditerių-mėgėjų
ir profesionalų kategorijose.
Pirmojoje, suskaičiavus 100
šventės svečių balsus, nugalėjo
policijos pareigūnė Ieva Pileckienė, iš Lazdijų atvežusi saldžiais
„druskos“ kristalais puoštą špinatų
tortą. Remiantis tarptautinės komisijos balsais, profesionalų turnyre I

vietą iškovojo Andrius Zubernis, į
Lietuvą specialiai grįžęs iš Šiaurės
Airijos ir komisijai pateikęs šventės išvakarėse pirmą kartą gamintą
tortą su baltuoju ir braškių šokoladais bei žemuogėmis. Antroji vieta
profesionalų grupėje atiteko konditerei Barborai Inciutei Čepulionienei iš Vilniaus, trečioji – Astai
Naujalienei iš Druskininkų.

KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Gegužės 31 dieną penktadienį
autobusu važiavau į Lazdijus.
Vairuotojas įjungė „Pūko“ radijo
stotį. Tuomet Ž. Žvagulis uždainavo: „Vasara – man gyventi taip
paprasta...“ Frazė, kurią sudaro
tik penki dainos žodžiai, bet kai
galvoju apie vasarą, pirmiausia
jie ateina man į galvą. Nuotaika iš
karto pakilo, nors ir be šių žodžių
už lango matėsi, kad artėja mano
mėgstamiausias metų laikas.
Vasarą dauguma žmonių atostogauja, visi darbai trumpam
stabteli, iš miestų kas tik gali
smunka prie jūros, upių ar ežerų.
Kas į savo, o kas į kaimo turizmo
sodybą ar tik su palapine. Kartu su karščiu ore tvyro lengvas
nerūpestingumas, kad net darbe
sėdintys, jeigu nėra kondicionierių, leipsta ir pradeda snūduriuoti
prie stalų.
Tada ateina laikas tokiems

karščiams, kokie buvo šį mėnesį. Kai kas pradeda skųstis, kad
per karšta. Kadangi verkšlenti ir
dejuoti turbūt ne tik lietuvių tautinis bruožas, imi galvoti, kad tam
žmogui gerai niekuomet nebūna.
Šalta – blogai, karšta – irgi ne
kas. Vasarą stengiuosi nevaryti
Dievo į medį tvyrant net ir nepakeliamiems karščiams. Ir kaip
galėčiau taip elgtis, jeigu visus
metus laukiu vasaros!? Juo labiau,
kad mano buto langai žvelgia į
rytus, tad saulė tik ryte dirsteli
pro langus. Po renovacijos butas
vasarą tapo dar komfortabilesnis.
Tad per pačius karščius be reikalo nekiši nosies į lauką, o saulei
pakrypus vakarop einu maudytis
į visai šalia esantį Ančios ežerą,
kurio vanduo puikiai atgaivina ir
suteikia papildomos energijos.
Kiekvieną vasarą užplūsta prisiminimai apie jau pragyventas
vasaras. Vis prisimeni, kai šiltąjį
ar net karštąjį metų laiką kartu su
mama ir šviesaus atminimo tėčiu
būdamas vaikas su baltu „Moskvičiumi“ riedėdavai pas gimines į
Klaipėdą. Ten ryte keldavomės ir
po pusryčių pėsčiomis Skirvytės
gatve eidavome prie autobusų stotelės, kur laukdavome atriedančio
autobuso, kuris mus nuveždavo
prie senos perkėlos pačiame uostamiesčio centre. Ten laukdavome
kelto, kuris mus nuplukdydavo
per marias į Smiltynę, iš kur vėl
pėsčiomis eidavome į pliažą.

Tomis vasaromis būdavo pats
skaniausias limonadas ir ledai,
maloniausia saulė ir puikiausias vanduo. Tėtis buvo geras
šachmatininkas ir visuomet su
savimi į pliažą nešdavosi mažą
dėžutę su magnetiniais šachmatais. Pliaže pasiėmęs „Švyturio“ žurnalą spręsdavo įvairius
uždavinius, kuriuose būdavo
pateikta konkreti šachmatų padėtis lentoje ir parašyta užduotis:
matas trimis ar keturiais ėjimais
arba mokydavo mane jais žaisti.
Tos dienos, praleistos Smiltynės
pliaže, atrodydavo tiesiog begalinio ilgumo. Tik visą dieną praleidus saulėje ir Baltijos bangose
apimdavo malonus nuovargis
ir vėl eiti iki kelto, juo keltis į
Klaipėdą, o po to autobusu važiuoti iki sustojimo ir pėdinti iki
giminių namo Skirvytės gatvėje
nelabai norėdavosi.
Tos begalinio ilgumo vaikystės vasaros, praleistos pajūryje,
kai dar niekas nerūpėdavo ir
gyvenimas būdavo nepaprasto
lengvumo ne tik šiltuoju, bet ir
kitais metų laikais...
Kiekvieną vasarą, birželio
mėnesį ar liepos pradžioje, net
ima atrodyti, kad vasara tęsis
amžinai ir niekada nepasibaigs
ar bent ir kitais metų laikais išliks begalinis jos lengvumas...
Gerai žinai, kad taip niekada
nebebus, bet vis kvailai viliesi
ir save apgaudinėji.

•

Antrojoje turnyro dalyje konditeriai-mėgėjai iš visos Lietuvos
suvežtus tortus pjaustė ir dalino
renginio svečiams – pirmasis šimtas jų balsavo už labiausiai patikusį. Daugiausiai balsų surinkusi,
mėgėjų turnyrą ir pagrindinį prizą
– virtuvinį kombainą laimėjusi
Ieva Pileckienė renginyje pristatė
špinatų tortą su druskų kristalais.

Mėgėjų turnyro dalyviams nežinant, taip pat buvo renkamas simpatijų prizo laimėtojas. Dosnus
kepinių priedų, desertų ir kepinių
papuošimų produkcijos krepšys
atiteko Šiauliuose gyvenančiai
Virginijai Šepetytei už šokoladinį
karamelinį tortą, kurio, paskelbus
mėgėjų tortų ragavimo pradžią,
neliko greičiausiai.

•

Baltijos taurės varžybose
Lietuvos važnyčiotojai ir jų
žirgai buvo nepralenkiami
Estijoje, Talino hipodrome, vykusios Baltijos
taurės varžybos buvo itin
sėkmingos Lietuvos važnyčiotojams ir jų žirgams.
Jau pirmajame trimečių
žirgų važiavime Eimantas
Klebauskas su žirgu Magistras ne tik laimėjo pirmąją
vietą, bet ir pagerino tiek
savo asmeninį, tiek Talino
hipodromo trimečių eržilų-kastratų rekordą. Algis
Vilkinis su kumelaite Ūta
tame pačiame važiavime
užėmė trečiąją vietą.

Sunkus išbandymas laukė žirgų ir
3 200 metrų distancijos važiavime. Į priekį praleidę vieną Estijos
žirgą, antrą vietą užėmė lazdijietis
Ernestas Juškauskas su Singlu, o
trečiojoje vietoje klasifikavosi širvintiškės Gedvilės Vinslauskaitės
su Miražu duetas.
Ketverių metų amžiaus žirgų važiavime puikiai pasirodė
jauniausias Lietuvos komandos
atstovas Dainius Perednikas. Jis
su savo Ufonautu užėmė antrąją
vietą. Šiame važiavime kitam
Lietuvos atstovui Alvydui Ba-

nėnui su kumelaite Felicija pasisekė mažiau. Jų duetas užėmė
penktą vietą.
Tos dienos gausiausiame
suaugusiųjų žirgų važiavime,
kuriame varžėsi 9 žirgai, lietuviai vėl buvo nepralenkiami.
Ernestas Juškauskas su Jasmine
Tooma užėmė pirmąją vietą, o
Gedvilė Vinslauskaitė su kumelaite Elegance Cass finišavo
antros.
Daugiausiai emocijų ir azarto
žiūrovams ir sportininkams suteikė pagrindiniai Baltijos taurės važiavimai. Žirgams reikėjo
įveikti du gitus. Jau pirmame
gite Lietuvos atstovai parodė,
kad jie yra nusiteikę karingai ir
užėmė visas tris prizines vietas.
Egidijus Gudonis su Gardens
Fairytale distanciją įveikė pirmi. Monika Vinskutė su Monet
Augustinu liko antra, o Stanislovas Kėrys su Favoritu užėmė
trečiąją vietą.
Antrajame gite eiliškumas truputį pasikeitė. Neaišku, ar vyrai
nusprendė pabūti džentelmenais,
ar damos po pirmojo gito labiau
supyko. Šiame važiavime Monika
Nukelta į 5 psl.

»
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Seniūnas Sigitas Arbačiauskas: „Negalime būti stabdžiais“
Lazdijų seniūnijos seniūnui Sigitui Arbačiauskui
šiandien paskutinė darbo
diena—jis išeina į pensiją.
Tačiau dėl to visai neliūdi.
65-ąjį gimtadienį šiomis
dienomis švenčiantis seniūnas džiaugiasi nuveiktais darbais ir optimistiškai žvelgia į ateitį.

Apie seniūno darbą, pareigas ir
galimybes, apie Lazdijų krašto
žmonių problemas ir jų sprendimo kelius kalbamės su Lazdijų
seniūnijos seniūno postą paliekančiu S. Arbačiausku.
– Gerbiamas seniūne, kodėl
nusprendėte išeiti į pensiją, juk
turite daug energijos, gerai pažįstate seniūnijos žmones?
– Seniūnu dirbau aštuonerius
metus ir vieną mėnesį, kitaip sakant, dvi kadencijas. Esu pensinio amžiaus, todėl natūralu, jog
reikia užleisti vietą jaunimui.
Jie mums stovi už nugarų, negalime būti stabdžiais. Viskam
savas laikas – laikas dirbti, laikas
ilsėtis.
– Kam skyrėte daugiausia dėmesio dirbdamas seniūnu?
– Man ypač rūpėjo mūsų žmonių socialinės problemos, dažnai
atlikdavau socialinio darbuotojo

pareigas, lankiau senyvo amžiaus
žmones, stengiausi spręsti jų problemas. Sensta mūsų rajonas,
manau, jog mums reikia steigti
daugiau senelių namų, kad žmonės galėtų oriai sutikti gyvenimo
saulėlydį.
– Pas mus įprasta, kad savo
tėvų nedera išvežti į senelių namus, bet jais turi namuose rūpintis artimieji. Ar pritariate šiai
nuostatai?
– Visoje Europoje senjorai gyvena specialiuose globos namuose, ten tai yra norma. Manau, kad
šis principas turėtų įsitvirtinti ir
pas mus. Juk vaikai dažnai neturi galimybių prižiūrėti namuose
senstančių tėvų, jiems reikia dirbti savo darbus. Kurkime daugiau
senelių namų, pritraukime prie
šių projektų verslą ir visiems bus
geriau.
– Seniūnai ir seniūnijų darbuotojai yra arčiausiai žmonių.
Ar užtenka seniūnijoms įstatymais suteiktų galių, kad būtų
realizuoti pamatiniai savivaldos
principai?
– Manau, jog seniūnijoms reikia daugiau savarankiškumo.
Rajono valdžia turėtų atidžiau
įsiklausyti į seniūnų balsą. Jei
seniūnai numatė konkrečius
darbus ir jų finansavimą, savi-

valdybės administracija turėtų
skirti prašomą pinigų sumą,
nes seniūnai geriausiai žino,
ko labiausiai reikia seniūnijos
žmonėms.
– Ar sulaukiate pagalbos iš
seniūnaičių?
– Pati seniūnaičių idėja yra tikrai gera. Pas mus yra puikiai dirbančių seniūnaičių, tik gaila, kad
negalime materialiai jų skatinti.
Tikiu, jei galėtume seniūnaičiams
skirti tam tikras pinigų sumas, jie
dirbtų daug geriau.
– Kokį įspaudą jūsų gyvenime
paliko aštuoneri metai seniūno
poste?
– Džiaugiuosi, jog per tuos metus perpratau žmonių gyvenimą,
jų poreikius ir galimybes. Mūsų
žmonės sunkokai gyvena, nuo
kolūkių laikų prisistatę didžiulių
namų, kuriuose gyvena dviese, o
šildymo išlaidos milžiniškos. Ir
dar gausybė įvairių problemų.
– Ką veiksite išėjęs į pensiją?
– Mano profesija – zootechnikas, todėl turime su žmona
šeimos ūkį, auginame galvijus.
Man tai labai patinka, todėl dabar
tai bus mano svarbiausias užsiėmimas.

•

– Ačiū už pokalbį.

S. Arbačiauskas.

Baltijos taurės varžybose Lietuvos
Dzūkai
važnyčiotojai ir jų žirgai buvo nepralenkiami kalba, kad...
g Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos modernizavimui skirta virš 16 tūkst. Eur!
Lietuvos Respublikos Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija paskelbė švietimo įstaigų sąrašą,
kurioms 2019 m. suteiktos įstaigų modernizavimui skirtos
lėšos. Tarp daugiau kaip šešiasdešimties laimingųjų ir mūsų
gimnazija.
g Rajono valdžia rado būdą,
kaip išnaudoti patalpas šalia
Veisiejų darželio, numatė atidaryti jaunimui skirtą užimtumo
centrą ir Veisiejų „Kuparėlio“
repeticijoms skirtas erdves. Šis
sumanymas skaudžiai kirs savivaldybės biudžetui, ypač žiemą, skaičiuojama apie 50 000
tūkstančių eurų.
g Po mėnesio savivaldybėje
ateis restruktūrizacijos banga.
Ketinama šluoti visus, kurie
protingesni už Audriuką.
g Lazdijai nei laisvi, nei laiErnestas Juškauskas su Singlu.

» Atkelta iš 4 psl.

Vinskutė su Moment Augustinu
užėmė pirmąją vietą, Egidijus
Gudonis su Gardens Fairytale –
antrąją, o Stanislovas Kėrys su
Favoritu liko ketvirtas.
Susumavus dviejų gitų rezultatus Baltijos taurės nugalėtojais
paskelbti E. Gudonis su Gardens
Fairytale.

Suskaičiavus per visus važiavimus surinktus taškus, Lietuvos
komanda paskelbta nugalėtoja (63
taškai), estai – antri (27 taškai), o
Latvijos atstovai – treti (23 taškai). Prieš tai ketverius metus iš
eilės Baltijos taurėje dominavo
estai.

•

Gedvilės Vinslauskaitės inf.

mingi. Stendas net prie kepyklos dingo.
g Graudinančios Gražulio
ašaros. Pateikti įtarimai korupcija, raginus duoti kyšį, naudojusis privataus verslo limuzinu,
nemokamai pylus degalus ir
t. t. nesutrukdė valdančiųjų
valstiečių ir socdarbiečių balsais nepanaikinti Gražulio neliečiamybės. Toks tas deklaruojamas valdančiųjų skaidrumas.
Mūsų Lazdijų–Druskininkų
vienmandatininkas Zenonas
Streikus, deja, taip pat tapo
užuovėja šiems sunkiems kaltinimams..

•

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.
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Poetai sugrįžo į Etnografinę Prano Dzūko sodybą kvapniai
pražydus liepoms
Dineta Babarskienė
Jubiliejinė poezijos rinktinė „Skamba devynbalsė
mūza“ sudaryta iš septynių
eilėraščių rinktinių pagal
poezijos žanrus: lyriniai
eilėraščiai pateikti iš knygų
„Stebuklingąjį žmogų šaukiu“, „Degančios viltys“ ir
„Po balta obelim“, trioletai – iš knygos „Židinys
gryčioj dega“, sonetai – iš
dviejų sonetų vainikų knygų „Kamanų klampynė“
ir „Pasivaikščiojimai po
tėviškę“. Keliolika eilėraščių pateikiama iš poezijos
rinktinių „Vieną vakarą
dviese“, „Gyvenime, rašau
tave“ ir „Šimtas nerimo
blyksnių“. „Į naują knygą
žodžiai krenta“, – matyt,
neatsitiktinai rašo poetė
Dalia Milukaitė-Buragienė
savo jubiliejinėje knygoje.
Nauja knyga – tai proga sugrįžti tėviškėn, pas savus, kur tavęs
laukia, pažįsta, priima ir gerbia. Ir
dar ne tuščiomis, o su solidžia poezijos rinktine. Tad tądien Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje
susirinkusieji šurmuliavo Dalios
Milukaitės-Buragienės jubiliejinės poezijos rinktinės „Skamba
devynbalsė mūza“ sutiktuvėse.
Storais viršeliais, 487 puslapių,
500 egzempliorių tiražu išleista knyga jau atiduota skaitytojų
„teismui“. Tik paėmus ją į rankas,
apsidžiaugi, ir šypsnys veide atsiranda, mat ant viršelio dailininkės
Gražinos Balsytės-Pasilauskienės
gėlių šėlsmas maloniai nuteikia
gerai skaitymo valandėlei, o gal
net dienai kitai ar dar ilgiau.

Knygas autorė dovanojo,
džiaugėsi, kad jas skaitys
Apie Dalią Milukaitę-Buragienę
tądien buvo kalbama kaip apie
puikią gydytoją, tikrą mitologinio
graikų gydymo dievo Asklepėjaus
tarnaitę. Tačiau, žinia, jog ją apdovanojo Dievas ir kitu nuostabiu
talentu – poezijos talentu. Muziejininkė Jūratė Paciukonienė
Dalią Milukaitę-Buragienę pristatė kaip Šeštokų dukrą. Ir ji nė
kiek nesuklydo, mat į jubiliejinės
rinktinės „Skamba devynbalsė
mūza“ pristatymą sugužėjo ne tik
gausus būrys poetų, Dalytės kūrybos gerbėjų, bet ir jos jaunystės
dienų bičiulių, draugų, giminių.

Juk Dalytė – vietinė, šeštokietė,
čia jos giminės šaknys, čia jos
gimtinė. Išvykusi iš Šeštokų sugrįžta vėl ir vėl. „Sveikinu sugrįžus į Etnografinę Prano Dzūko
sodybą“, – sakė Lazdijų krašto
muziejaus direktorė Daina Pledienė įteikdama garbingą raštą,
jog poetė lankėsi čia – padėką
jai ir mūsų krašto šeimininkių
pasididžiavimą – sūrį. Lazdijų
viešosios bibliotekos direktorės
pavaduotoja Asta Mickevičienė
perdavė direktorės Renatos Rudienės linkėjimus ir simbolinę
dovaną. „Gero pasibuvimo“, –
šypsodamasi penktadienio popietę linkėjo Lazdijų viešosios
bibliotekos direktorės pavaduotoja Asta Mickevičienė. Dovanų
nepamiršo įduoti ir mūsų rajono
vadovai, kurie tądien patys negalėjo dalyvauti, mat posėdžiavo. O
ir pati poetė Dalia gražiam būriui
poezijos gerbėjų, mylėtojų, bičiulių, draugų ir pažįstamų skyrė
savo širdies skambesį. Neretas iš
renginio išėjo su knyga, kurias ji
tiesiog dovanojo. Dargi su gražiu
prierašu ir autografu. „Su meile“ – parašyta ir manojoje, kurią
gavau dovanų. Su meile Dalytė
per gyvenimą eina, nepaisydama
sopulių ir skausmo, pasitikdama
kiekvieną gyvenimo minutę su
meile, su meile visiems: gamtai,
žmogui, žodžiui. Tokia jau ji...

Gausus būrys poetų ir
viešnia iš Amerikos
Gausus būrys poetų skaitė savo
ir poetės Dalios Milukaitės-Buragienės eiles. Profesorius, LRRS
vicepirmininkas Vytautas Šiaudytis, Julija Augustauskienė-Rudenė
– LNRS etikos komisijos pirmininkė, rašytoja, kilusi iš Dzūkijos,
poetė Ilona Orinienė, poetė Elena
Bačiulienė, poetė, profesorė, gyd.
oftalmologė Jūratė Jankauskienė
skaitė eiles Etnografinėje Prano
Dzūko sodyboje, kuri daugeliui,
anot pačių poetų, kėlė prisiminimus – į vaikystę, jaunystę mintimis keliauta. Ir dalintasi – Žodžiu... Su begaliniu atsidavimu
kiekvienam iš atėjusiųjų, savųjų,
svečių, besiklausančiųjų. O žiūrovai sugėrė jų viltį, gebėjimą
spinduliuoti begalinį gerumą kitiems ir tą nepaprastą mokėjimą
perteikti žodžiais. O ir vietiniai
poetai atvyko: poetė Zita Tumosienė iš Šeštokų, Laimužė – Laima Stankevičienė iš Krosnos. Jos

Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje susirinkusieji šurmuliavo D. Milukaitės-Buragienės jubiliejinės poezijos rinktinės
„Skamba devynbalsė mūza“ sutiktuvėse.

Viešnia iš Amerikos — B. Sventickaitė-Marčiukonienė
dovanojo savo šeimos knygą.
čia savos, tačiau tai tik dar labiau
įpareigojo – sudominti, patraukti,
paskaityti tai, kas suvirpintų sielos gelmes. Pažvelgti į pasaulį
sielos akimis pakviesti žiūrovai
įsijautė, lyg nuščiuvę klausėsi,
kiek palūkėję plojo. Nustebino
viešnia iš Amerikos Birutė Sventickaitė-Marčiukonienė, atvykusi
į poezijos šventę ir dovanojusi
Dalytei itin brangią knygą – jų
šeimos narių pasakojimus, sudėtus knygon, kurios išleidimu
rūpinosi Birutės brolis, šio krašto
žmogus, žinomas literatūros kritikas Valentinas Sventickas. O ir
pati ponia Birutė džiaugėsi gavusi
dovanų tądien ne vieną poezijos
knygą. Ji pasidalino ir savo šeimos istorija, kuri skaitytojus veda
ir į tolimąjį Sibirą, ir pro tėviškės
vartus Delnicos kaime.
Skambėjo muzikos mokytojos
ekspertės, bardės, kompozitorės
Salomėjos Ruzgienės dainos.

Dalia Milukaitė-Buragienė skaito iš naujausios savo
knygos.

Gaila, kad tądien pati Salomėja
negalėjo atvykti, tad klausytasi
jos įrašų. Visus sužavėjo Krosnos bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Linos Urmanavičienės
dzūkiškos dainos... Ir susipynė
tai, kas intymu, mistiška ir drauge
būtiška... Taip patiko Linutės dzūkiškos dainos, jog jų dar prašyta
padainuoti. „Nors vieną“, – taip
prašė susirinkusieji dar vienos
dzūkiškos dainos.

Ir pakvipo vaišių stalas
troboje su moline asla
O paskui šiltų kibinų ir gausių
vaišių poetus kvietė šio renginio
šeimininkės, įdėjusios daug pastangų, jog poezijos paukštė vėl
skrietų viršum Etnografinės Prano
Dzūko sodybos. Joms – Etnografinės Prano Dzūko sodybos vyr.
muziejininkei Jūratei Paciukonienei ir Šeštokų bibliotekos vyresn.
bibliotekininkei Vilijai Labens-

kienei – dėkojo ir pati renginio
„kaltininkė“ – jubiliejinės rinktinės „Skamba devynbalsė mūza“
autorė Dalia Milukaitė-Buragienė. Šio renginio organizatoriai:
Lazdijų krašto muziejus, Lazdijų
viešosios bibliotekos Šeštokų padalinys bei Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga.
Šeštokiečiai jau įpratę, kad Dalytė juos aplanko bijūnams sužydus, šiemet ji pas juos sugrįžo liepoms skleidžiant savo nežemišką
aromatą. Ir suskambo devynbalsė
mūza bitėms dūzgiant, medų nešant, kvapniai liepoms žydint...
Praskrido plačiais poezijos posmais modama įstabioji paukštė
viršum Etnografinės Prano Dzūko
sodybos tolyn Šeštokų link ir išskrido skambant devynbalsei mūzai,
tačiau sugrįš, tikrai sugrįš – juk
Dalytė be tėviškės, gimtųjų Šeštokų
ilgai netvers... Sugrįš ir poezijos
paukštė, sugrįš ir Dalytė...

•

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

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Stebuklingai Joninės švęstos Veisiejų parke
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Didžiulę bendrovę pavadino pagal
„Tele2“ vasaros pasiūlymas:
„Samsung“ telefonai tik nuo 5 miestelį Lazdijų rajone: kaip tai nutiko?
Eur/mėn., o neriboti GB – dovanų

Prasidėjusi vasara reiškia
atostogas ir įsimintinas
akimirkas, todėl „Tele2“
paruošė viliojančių pasiūlymų pažangias kameras turintiems „Samsung“ telefonams įsigyti,
o neribotus gigabaitus
– dovanoja. Nuolaidomis
pasinaudoti ir dovanų
gauti galima visuose operatoriaus salonuose bei
internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

„Vasara įkvepia atsinaujinti, o
ir fotoaparato vertų akimirkų
patiriame daugiau, todėl savo
klientams paruošėme puikių pasiūlymų aukštos kokybės nuotraukas fiksuojantiems „Samsung“ išmaniesiems įsigyti. Be
to, kad atostogų metu nereikėtų
galvoti apie interneto duomenų likutį, pasirinkusiems naują
planą visą vasarą dovanosime
neribotus gigabaitus“, – sakė
Vaida Burnickienė, „Tele2“ prekybos vadovė.

Didžiausia nuolaida
– naujausios serijos
išmaniajam
Norintiems naujausio gamintojo flagmano „Galaxy S10“ –
reikėtų suskubti, nes šiuo metu
trigubą galinę kamerą, 128 GB
atmintinę ir aštuonių branduolių
procesorių turintį išmanųjį įsigyti galima net 170 Eur pigiau.
Sumokėjus pradinę 111 Eur
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį
su „Tele2“ neribotų pokalbių
bei SMS planais (nuo 7,50 Eur/
mėn.), skelbiamais www.tele2.
lt, šis telefonas dabar kainuoja
26,16 Eur/mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, jis kainuos 739
Eur (kaina be sutarties – 909
Eur).
„Samsung“ išmanusis – tik
už 5 Eur/mėn.
Svajojantys apie ryškias nuotraukas, užfiksuotas net naktį – turėtų rinktis „Samsung“
išmanųjį „Galaxy A20E“. Itin
didelį matymo lauką apimančią kamerą ir ilgai veikiančią
bateriją turinčiam išmaniajam
dabar galioja ypač patrauklus
pasiūlymas.
Sumokėjus 29 Eur pradinę
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su „Tele2“ neribotų pokalbių bei SMS planais (nuo 7,50

Eur/mėn.), skelbiamais www.
tele2.lt, šis telefonas su 32 GB
atmintine kainuos vos 5 Eur/
mėn. Perkant išmanųjį su sutartimi, jis kainuos 149 Eur (kaina
be sutarties – 179 Eur).

Asmenukių gerbėjams
Asmenukių gerbėjams pasiūlymas taip pat yra. „Samsung“
išmaniajame „Galaxy A40“ yra
ne tik įdiegtas grožio filtras, bet
ir specialiai asmenukėms skirta fokusavimo funkcija, kuri
sulieja foną ir išryškina veido
bruožus.
Sumokėjus pradinę 30 Eur
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį
su „Tele2“ neribotų pokalbių
bei SMS planais (nuo 7,50 Eur/
mėn.), skelbiamais www.tele2.
lt, šis 64 GB vidinę atmintį ir
aštuonių branduolių procesorių
turintis telefonas kainuoja tik
7,04 Eur/mėn. Perkant išmanųjį
su sutartimi, jis kainuos 199 Eur
(kaina be sutarties – 249 Eur).
Nuolaidos išmaniesiems taikomos nuo kainų, galiojusių nuo
2019 m. vasario mėn. Pasiūlymams taikomas valstybės nustatytas vienkartinis laikmenos mokestis – 5,25 Eur. Paslaugoms
taikomos sąžiningo naudojimosi
taisyklės. Pasiūlymo laikas ir
kiekiai riboti. Akcija galioja pasirašius 24 mėn. sutartį. Daugiau
informacijos www.tele2.lt arba
paskambinus trumpuoju numeriu 117.
Vasarą naršykite
neribotai – gigabaitai
dovanų!
Tai dar ne viskas. Pasirašiusiems 12 arba 24 mėn. sutartį ir
pasirinkusiems mokėjimo planą
su neribotais pokalbiais, SMS
ir 500 MB ar daugiau duomenų
(nuo 7,50 Eur/mėn.) – „Tele2“
visą vasarą dovanos neribotus
gigabaitus. Lietuvoje naršyti
savęs nevaržydami galėsite net
90 dienų.
Paslaugoms taikomos sąžiningo naudojimosi taisyklės. Pasiūlymo laikas ir kiekiai riboti.
ES šalyse taikomas duomenų
kiekio perskaičiavimas. Išnaudoję suteikiamą (ES/EEE šalyse
– perskaičiuotą) duomenų kiekį,
galėsite jį papildomai užsisakyti, pasirinkdami iš Jums pateiktų
pasiūlymų. Išsamiau www.tele2.
lt/ES arba paskambinus trumpuoju numeriu 117.

•

„Vishay Intertechnologies“ bendrovė, pavadinta išnaikintų Veisiejų žydų garbei. (123rf.com nuotr.)
Veisiejuose – miestelyje
Lazdijų rajone – gyvena apie 1400 gyventojų.
Elektronikos prietaisų
dalis, daugiausia puslaidininkius, gaminančioje JAV
technologijų bendrovėje
„Vishay Intertechnology“
dirba apie 24 tūkst. darbuotojų – keliolika kartų daugiau negu gyvena
Veisiejuose. Kodėl sugretiname Veisiejus ir „Vishay“? Todėl, kad pastaroji
bendrovė, kad ir kaip neįtikėtinai tai skamba, buvo
pavadinta pagal Veisiejų
miestelį.

Kaip tai nutiko ir kodėl Lietuvoje
šis faktas yra taip mažai žinomas?
Todėl, kad už to slepiasi liūdniausi ir tamsiausi Veisiejų bei visos
Lietuvos istorijos puslapiai.
Vishay – tai vienas vardų, kuriais žydai, kurie kadaise Veisiejuose sudarė gyventojų daugumą,
vadino šį miestelį.
O bendrovės įkūrėjas – išradėjas ir pramonininkas Felixas
Zandmanas – norėjo jos pavadinimu įamžinti Holokausto metu
pražuvusių giminaičių iš Veisiejų
atminimą.

Veisiejų žydų istorija
Žydai Veisiejuose ėmė kurtis
maždaug prieš 250 metų, XVIII
a. viduryje. 1897 m. Veisiejuose
gyveno 1540 žmonių, o žydai
sudarė du trečdalius miestelio
gyventojų.
Čia žydai užsiėmė įvairia veikla – prekyba, amatais, žūkle ir
žemės ūkiu. Garsiausias pasaulyje
iš jų buvo iš Veisiejų kilęs esperanto kalbos kūrėjas Ludwigas
van Zammenhofas.
I pasaulinio karo pradžioje
Veisiejų žydai besitraukiančios
Rusijos armijos įsakymu buvo
ištremti. Susikūrus nepriklausomai Lietuvos valstybei, maždaug
pusė iš jų sugrįžo. Yra žinoma,
kad tarp Veisiejų žydų buvo ir

dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės kovose.
Sugrįžę dalis Veisiejų žydų
rado savo namus išplėštus ar sugriautus ir turėjo pradėti gyvenimą iš naujo.
1923 m., gyventojų surašymo
duomenimis, Veisiejuose gyveno 1295 gyventojai, iš jų apie 40
proc. – 516 – buvo žydai. Veisiejuose gimė ir būsimojo „Vishay
Intertechnologies“ įkūrėjo Felixo
Zandmano močiutė Tema Freidovič.

Išgelbėjo lenkė valstietė
Pats F. Zandmanas gimė 1928
m. tada Lenkijai priklausiusiame Gardine, kur tada gyveno jo
šeima.
1941 m. Gardiną okupavus
vokiečiams, F. Zandmanas su
šeima – tėvais, seneliais ir kitais
giminėmis – buvo perkelti į Gardino getą.
1943 m. vasarį Felixas nutarė
bėgti. Jis pabėgo į mišką netoli
Gardino, kur jo šeima turėjo kelis
vasarnamius, kuriuos vasaromis
nuomodavo atostogautojams. Netoliese mažame namelyje gyveno
ir vasarnamių prižiūrėtojai – lenkė valstietė Anna Puchalska su
vyru Janu ir vaikais.
Felixą su A. Puchalska siejo
geri prisiminimai: vaikystėje
atostogų metu jis dažnai žaisdavo
su jos vaikais.
Jos ryšiai su Felixo šeima buvo
ypač artimi ir dėl kitos priežasties: kadaise Anną Gardine po
savo stogu priglaudė iš Veisiejų
kilusi Felixo močiutė. Tai įvyko,
kuomet nėščią A. Puchalską iš
namų išvarė jos vyras ir ji neturėjo kur gyventi.
Gavusi progą už močiutės parodytą gerumą atsidėkoti priglausdama jos anūką, A. Puchalska taip
ir padarė.
Nors Felixas prašė tik leisti
pernakvoti, Anna, žinodama,
kad berniukas neturi kur eiti ir
greičiausiai kitądien bus sulaikytas ir pražus, nenorėjo jo išleisti.

Rizikuodama savo, vyro ir vaikų
gyvybe, ji kurį laiką Felixą slėpė sandėlyje, o vėliau po namu
iškastoje slėptuvėje paslėpė ne
tik Felixą, bet ir jo dėdę ir dar
du žydus.
Slėptuvėje aklinoje tamsoje
F. Zandmanas slapstėsi 17 mėnesių – iki karo pabaigos. Keturis
žmones sutalpinusi slėptuvė buvo
vos 170 cm ilgio, 150 cm pločio
ir 120 cm aukščio. Tačiau Felixas
išgyveno.

Norėjo prisiminti
artimuosius
1944 m. į Veisiejus įžengus SSRS
kariuomenei, F. Zandmanas paliko slėptuvę. 1946 m. jis emigravo
į Prancūziją.
Deja, jo šeima, likusi Gardino
gete, 1943 m. kovą buvo išsiųsta į
Aušvico koncentracijos stovyklą,
ten visi pražuvo.
Panašus buvo ir daugelio jo
močiutės gimtinės Veisiejų žydų
likimas. Jie dar 1941 m. vasarą
buvo perkelti į Lazdijų getą.
O 1941 m. lapkričio 3 d. 1535
gete gyvenę žydai buvo išvesti iš
geto, išrengti ir netoliese esančiame Katkiškės kaime sušaudyti.
Prancūzijoje F. Zandmanas
baigė inžinerijos mokslus ir įgijo fizikos daktaro laipsnį. Tapo
išradėju: jam priklauso per 70 patentų. Parašė ne vieną mokslinį
darbą, rengė vadovėlius.
Bendrovė nuolat augo ir plėtė
savo veiklą, kol tapo viena didžiausių savo srityje visame pasaulyje. Dabar joje dirba per 20
tūkst. darbuotojų, gamyklas ji turi
įvairiose pasaulio šalyse, taip pat
ir Izraelyje, o metinės bendrovės
pajamos 2018 m. siekė 3 mlrd.
dolerių.
1986 m. F. Zandmanas apie
savo išsigelbėjimą papasakojo
Jad Vašem muziejui Jeruzalėje.
Tuomet Janas ir Anna Puchalskiai, padėję F. Zandmanui išgyventi, gavo Pasaulio tautų teisuolių įvertinimą.
15min.lt

•
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Jaukus pasibuvimas ir pokalbis Būdvietyje: Jono Meko kūryba
skaityta ant kvepiančio šieno

Daug įdomių, linksmų, liūdnų faktų iš Jono Meko gyvenimo renginyje papasakojo žurnalistas R. Lapaitis.
Dineta Babarskienė
Toje vasariškoje žalumoje akį traukė nušienauta
pieva ir tiesiog ant išdžiūvusių pradalgių besišnekučiuojantys kaimo žmonės,
ramiai prisėdantys, šaltu
vandeniu atsigaivinantys. Jie būrėsi klausytis
Jono Meko kūrybos. Taip,
nesuklydau, Jono Meko
kūryba skambėjo Būdvietyje, Būdviečio bibliotekos
kiemelyje, kone pasaulio
pakrašty... Tiksliau sakant,
„ant rubežiaus“. „Vienas
kaimynas dar Lazdijų rajone, kitas jau nebe“, – sakė
vietiniai gyventojai.
Į Lietuvą dar tik dabar parvežta
urna su sausį mirusio menininko
Jono Meko palaikais. Palaidota
šalia tėvų Semeniškių kapinėse,
šiaurės Lietuvoje. Jonas Mekas
yra geriausiai žinomas dėl savo
kino eksperimentų. Jis pradėjo
įvairius avangardinio kino festi-

valius, šeštajame dešimtmetyje
aktyviai įsitraukė į kino kritikos
diskursą, publikavo savo tekstus įvairiuose JAV žurnaluose,
vėlesniais metais sukūrė vieną
didžiausių pasaulyje amerikiečių avangardinio filmo archyvų.
Jonas Mekas Lietuvos vardą visame pasaulyje garsino tiek savo
kūriniais, tiek minėdamas gimtinę tarptautiniuose renginiuose.
„Muzikoje, poezijoje ar kine man
gera sutikti žmones, kurie domisi
tais pačiais dalykais kaip ir aš,
kurie taip pat išprotėję ir jaučią
tokią pačią aistrą. Patirtis svarbi
bet kokiame mene, taigi apsėsti
kažkokių minčių mes sukuriame
atmosferą ir sąlygas kitiems, besidomintiems tais pačiais dalykais.
Menas gali pakeisti, patobulinti,
gali padaryti mus geresnius“, –
viename savo interviu sakė Jonas
Mekas.
O kaipgi skambės Jono Meko
eilės Būdvietyje? Kaip jas priims
žmonės? Ar susidomės? Ar gera
bus? Buvo smalsu...
„Rankos kvepia dar medumi

ir dobilu...“, – rašė J. Mekas. Ir
tądien Būdvietyje kvepėjo šienas... Gausiai susirinkusieji Jono
Meko kūrybos klausėsi tiesiog ant
šieno pradalgių: kas patogiai ant
kilimėlio įsitaisę, kas ant kėdžių.
Ir Gintaro Gražulevičiaus gitaros
skambesys čia labai tiko. Tyliai
virpinant gitaros stygas ir skaitant
Joną Meką, klausytasi... Gitaros
melodija ir Jono Meko žodžiai
iš jo knygų užpildė kiemelį... Ir
šalimais mekenančios avys, ir vis
praskrendantys gandrai, ir šieno
kvapas, ir muzika, ir žodžiai –
visa susiliejo, susipynė.
Daug įdomių, linksmų, liūdnų
faktų iš Jono Meko gyvenimo
renginyje papasakojo žurnalistas Ričardas Lapaitis, kuris dargi
sukūrė kūrinį, skirtą Jonui Mekui.
Ir Aldonos Mikalonienės svarus,
prasmingas žodis nuskambėjo
įtaigiai. Besivaišinant svetingos
Būdviečio bibliotekos vyresn. bibliotekininkės Renatos Kundrotaitės obuolių sūriu su įvairiomis
sėklelėmis ir migdolais, beragaujant obuolių pyragą ir šaltu van-

Susirinkusieji buvo vaišinami obuolių sūriu ir obuolių pyragu.
deniu atsigaivinant karštą dieną,
mėgautasi poezija ir muzika.
Bibliotekininkė Renata mylima
savo skaitytojų, kuriuos pasitinka
jaukioje Būdviečio bibliotekoje,
pasirodo, ji dar ir obuolių sūrius
moka daryti. Pirštus apsilaižyti
galima – dieviškas skonis. Jaukiam pasibuvimui ir pokalbiui
ji lauko gėlių puokštę suskynė ir
vaišėmis pasirūpino. Ir dūzgianti
žemės ūkio technika, beskubanti
šienauti ar jau vežti šienelio –
viskas paprasta, nuoširdu kaip
tikrame kaime, nepagražinta tikrovė. Tokioje netradicinėje erdvėje vyko garsiniai skaitymai
Būdvietyje.
Lazdijų viešosios bibliotekos Mobilioji biblioteka vasarą
keliauja po kraštą, skaitydama
garsiai: „Lazdijai skaito“, o kur
tik nuvyksta, ten skaito to krašto
žmonės. Jau skaitė Avižieniai lietui lyjant, skaitė ir Būdvietis... ant
šieno. Atsitiktinai atvykusi, kaip
pati prisipažino, pasiklausyti kitų,
tačiau paprašyta maloniai sutiko
ir pasidalijo savo eilių magija ir

poetė Ramutė Sinkevičiūtė. Išliejo Ramutė Būdvietyje savo
jausmus, mintis, išgyvenimus.
Ir vėl sugrįžta prie Jono Meko
kūrybos... O paskui dar Lazdijų
viešosios bibliotekos Jaunimo
centro darbuotojos Aidos Audzevičiūtės surengta žaisminga
viktorina apie Lazdijų kraštą...
Pasirodo, kaimo žmonės apsiskaitę, daug žino, tad nebuvo sunku,
jau greičiau įdomu.
„Motinos verpimo ratelis sukdavosi, jaunas J. Mekas skaitydavo knygas kluone, uodė šieno
kvapą“, – kažkur radau parašyta.
Šieno kvapas ir Jono Meko kūryba
ir Būdvietyje. „Prišaukėte griaustinį į Būdvietį“, – pajuokavo viena
gyventoja, mat pats pirmas čia
skaitytas Jono Meko eilėraštis ir
buvo apie griaustinį...
Jaukus pokalbis, literatūriniai
skaitymai netradicinėje erdvėje,
kaip šįkart ant šieno pradalgių
Būdviečio bibliotekos kiemelyje,
smagi atrakcija, manau, visiems.
Susirinkusieji nenoriai skirstėsi į
namus...

•

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, internete www.prenumerata.lt ir
redakcijoje adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Veneros ir Neptūno įtaka lems, kad keletą pirmųjų savaitės dienų sunkiai rasite bendrą kalbą su mylimu žmogumi ar
šeimos nariu. Dėl šios priežasties kris
ir jūsų produktyvumas darbe, todėl nesistebėkite, jeigu net kasdieniškiausias
užduotis atlikdami užtruksite ilgiau nei
visada. Kad ir kaip liūdnai klostytųsi
aplinkybės, pasistenkite nusiraminti, mat
jau nuo trečiadienio džiugusis Merkurijus įkvėps jums daugiau pozityvumo ir
padės atrasti tinkamiausius užklupusių
problemų sprendimus.
Jautis (04.21—05.21)
Mėnulio ir Urano paskatinti pirmosiomis savaitės dienomis trokšite jaustis
laisvi ir nepriklausomi. Taigi, jeigu
pastaruoju metu esate nepatenkinti
savo profesiniu gyvenimu ar ėmėte
nuobodžiauti, labai gali būti, kad pirmadienį – trečiadienį priimsite rizikingų sprendimų, kad tai pakeistumėte.
Pasikliaukite savo intuicija! Savaitei
baigiantis vis daugiau laiko praleisite
artimųjų apsuptyje. Tai puikus metas
aptarti įsisenėjusias problemas ir ieškoti
kompromisų.
Dvyniai (05.22—06.21)
Žavingojo Merkurijaus padedami savaitės pradžioje puikiai sutarsite su kolegomis, šeimos nariais, daug laiko praleisite
bendraudami su iki šiol nepažįstamais
žmonėmis. Šiomis dienomis ypač tinka
užsiimti kūrybine veikla, mat sulauksite
gausaus aplinkinių palaikymo bei nestokosite originalių idėjų. Nuo ketvirtadienio galite suabejoti savo profesiniais
tikslais. Dabar bus sunku atskirti, kuri
informacija jums bus išties vertinga,
o kurią analizuodami tik gaištate savo
brangų laiką. Nurimkite, turite visą pasaulio laiką, kad nuspręstumėte, kas jums
geriausia.
Vėžys (06.22—07.22)
Visata lems, kad pirmosiomis savaitės
dienomis vis ieškosite būdų įgyvendinti
beprotiškiausius savo sumanymus ir, negana to, užsidirbti papildomai. Turėkite
omenyje, kad sugalvoti planą ir susirasti tinkamas priemones užtruksite ilgiau
nei įgyvendinti patį sumanymą. Savaitei
baigiantis jus gali užklupti šiokia tokia
egzistencinė krizė. Prisiminkite įvairias
dvasines praktikas – maldą, meditaciją –
jos padės atgauti jėgas ir pasiruošti naujos
savaitės iššūkiams.
Liūtas (07.23—08.23)
Žavingojo Merkurijaus paskatinti savaitės pradžioje drąsiai kalbėsite apie
naujausius savo sumanymus, tačiau
vis dėlto geriausiai klostysis anksčiau
pradėti projektai. Nuo ketvirtadienio
nekantrausite nuveikti ką nors, kas
šiek tiek pakoreguotų jūsų profesinį
kelią ir suteiktų naujų įspūdžių. Galbūt planuojate dalyvauti pokalbyje dėl
darbo? O gal toje pačioje darbovietėje
pretenduojate į naują poziciją? Kad ir
kas tai būtų, žvaigždės jums palankios.
Tereikia pasitikėti savimi ir sugebėsite
nuversti kalnus!
Mergelė (08.24—09.23)
Šią savaitę jus ypač domins įvairios dvasinės praktikos, pavyzdžiui, meditacija
ar emocijų higiena, todėl ieškosite būdų
praplėsti savo akiratį ir noriai dalyvausite
bendraminčių susibūrimuose, skaitysite
teminę literatūrą bei domėsitės dokumentinėmis laidomis. Pasirūpinkite, kad
įprasti buitiniai ar profesiniai rūpesčiai
netrukdytų jums tobulėti. Jeigu tik galite, ne tokius svarbius savaitės darbus
atidėkite liepai. Artėjant savaitgaliui
galimybių tobulėti turėsite dar daugiau.
Nepraleiskite jų!

Svarstyklės (09.24—10.23)
Dėl Merkurijaus įtakos šią savaitę praleisite tarp daugybės žmonių. Jūsų darbotvarkėje – gausybė susitikimų su bičiuliais, šeimos reikalai bei profesiniai
susibūrimai, tad liūdėti tikrai nebus kada.
Labai tikėtina, kad sutiksite daugybę
metų nematytus veidus ir tai praturtins
jūsų dieną teigiamomis emocijomis bei
naujais įspūdžiais. Nuo ketvirtadienio
Urano paskatinti trokšite leistis ieškoti
nuotykių drauge su mylimu žmogumi.
Pasikliaukite savo intuicija, drąsiai eksperimentuokite ir jūsų gyvenimas netruks
nusidažyti naujais atspalviais.
Skorpionas (10.24—11.22)
Merkurijui keliaujant per jūsų Karjeros
būstą pirmoje savaitės pusėje profesinius
iššūkius lukštensite it voverė riešutus.
Tai puikus metas dalintis idėjomis, kurti naujus ateities planus ir tęsti kadaise
pradėtus projektus. Penktadienį galite
kaip reikiant susikivirčyti su mylimu
žmogumi ar šeimos nariu ir tai gerokai
aptemdys jums nuotaiką visam savaitgaliui. Spręskite problemą čia ir dabar.
Tik taip atsikratysite įtampos ir galėsite
pasimėgauti laisvadieniais.
Šaulys (11.23—12.21)
Dėl Mėnulio įtakos savaitei prasidedant
jausitės gana dviprasmiškai. Viena vertus,
trokšite gilaus intymaus ryšio su mylimu
žmogumi, kita, niekaip negalėsite atsikratyti nuojautos, kad turėtumėte praleisti
daugiau laiko atskirai ir praturtinti sielą
naujais viengungiškais nuotykiais. Būtų
idealu, jeigu šiomis dienomis galėtumėte
atidėti visus svarbius profesinius reikalus
ir skirtumėte daugiau laiko paprasčiausiai
įsiklausyti į save. Nuo ketvirtadienio Uranas skatins jus labiau eksperimentuoti ir
atsigręžti į sveikesnį gyvenimo būdą. Išbandykite naują egzotišką patiekalą, sporto šaką ar dvasinę praktiką. Pasikliaukite
savo intuicija ir tikrai nenusivilsite!
Ožiaragis (12.22—01.20)
Veneros ir Neptūno draugystė dangaus
skliaute lems, jog pirmosiomis savaitės
dienomis imsite abejoti savo sumanymų
teisingumu. Nesvarbu, ar tai būtų sveikos mitybos planas, ar koks profesinis
uždavinys, atrodys, kad nepaisant visų
jūsų pastangų rezultatų taip ir nematyti.
Nepraraskite ryžto ir būkite sau atlaidesni! Nuo trečiadienio labiau susitelksite
į šeimos reikalus. Tai puikus metas pasikalbėti su mylimu žmogumi apie jus
kamuojančias problemas ir drauge ieškoti
sprendimų.
Vandenis (01.21—02.19)
Merkurijaus paskatinti atvirai dalinsitės
savo naujausiais sumanymais su mylimu
žmogumi ir nuostabiausia tai, kad dabar
sulauksite kone besąlygiško palaikymo.
Tai įkvėps jus drąsiau svajoti ir daryti viską, kad tos svajonės greičiau išsipildytų.
Nuo trečiadienio Mėnulio ir Urano padėtis
dangaus skliaute skatins jus atsinaujinti,
pagražinti savo gyvenamąją aplinką. Tai
puikus metas remontuoti būstą ar paprasčiausiai perstumdyti baldus.
Žuvys (02.20—03.20)
Dėl Neptūno ir Veneros įtakos savaitės
pradžioje sunkiai susikalbėsite su mylimu
žmogumi. Neskubėkite priimti sprendimų, kol nesurinksite visų reikiamų faktų
ir nenusiraminsite. Atminkite, žodis – ne
žvirblis, tad prieš ką nors teigdami gerai
pagalvokite, ar tikrai verta. Nuo ketvirtadienio labiau susirūpinsite savo sveikatos
būkle. Tai ypač palankus metas pasidaryti
medicininius tyrimus, pradėti sportuoti
ar sveikiau maitintis. Pasikalbėkite apie
savo planus su bičiuliais, galbūt gausite
vertingų patarimų, kurie išties palengvins
jums gyvenimą.

Eteris
Ketvirtadienis
, birželio 27 d. Saulė teka 4.43, leidžiasi 22.00, dienos
ilgumas 17.17. Delčia. Vardadieniai: Ema, Kirilas, Vladislovas, Gediminas, Norgailė, Vladas.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Kaubojai ir

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

linė policija 7“.

ateiviai“.
0.45 „Gyvi numirėliai“.
1.50 „Rūkstantys tūzai“.
3.35 Alchemija. Švie-

11.10 „Komisaras Reksas

timo amžius.

14“.
12.05 Gyvenimas.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Specialus
tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji 1“.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.05 „Komisaras Reksas
14“.
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 „Kostiumuotieji 1“.
4.45 Klausimėlis.lt.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

4.00 RETROSPEKTYVA.

LNK
6.40 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Linksmieji Tomas
ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės
vardo“.
13.00 „Mano likimas“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Baudžiauninkė“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Supermamos“.
21.00 Laba diena.

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 „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 „8 jūrų laivyno
būrys. Už priešo
linijos“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „X failai“.
1.50 „APB“.
2.35 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.30 „Kaulai“.
4.20 „Paskutinis iš
Magikianų“.

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

gatvės“.
9.30 „Nemiga“.
10.25 „Kobra 11“.
11.25 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Nemiga“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Specialiosios
agentės“.
22.45 „Susidūrimas su
Žeme“.
0.35 „F. T. Budrioji akis“.
1.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Vantos lapas.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.

8.58 Orai.
9.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Mylima moky-

toja“.
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 „Žemės ir laiko

prakalbinimas“.
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 Lrytas tiesiogiai.
0.30 „Miškinis“.
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.
6.05 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
7.00 „Pasižvalgykime
po... Marselis“.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 Į sveikatą!
8.50 „Kačių ABC 4“.
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. Kas yra niekas?“.
15.15 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčia.
15.25 ...formatas. Poetas
Gytis Norvilas.
15.40 „Detektyvė
Miretė“.
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 „Pokalbiai pas Bergmaną. Nuotykiai“.
20.00 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo)
bažnyčia.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Įtarimo šešėlis“.
23.15 „Hičkokas ir Triufo“.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
2.40 „Ševaljė“.
4.30 Kalbantys tekstai.
4.50 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
5.05 „Ten, kur namai 5“.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.00 „Rožių karas“.
10.05 „Akloji“.
11.05 „Būrėja“.
12.10 „Stažuotoja“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Ogis ir tarakonai“.
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.

„Nusikaltimo vieta
– Hanoveris. Ponios
Holt byla“.
22.50 „Amžina meilė“.
0.40 „Senjora“.
1.55 „Modus“.
3.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Beveik neįma-

noma misija“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.25 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Sumokėti vaiduo-

kliui“.
22.50 „Grotos gyve-

nimui“.
1.40 „Daktaras Hausas“.
3.15 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų
mama“.
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Eteris
Penktadienis
, birželio 28 d. Saulė teka 4.44, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas
17.16. Delčia. Vardadieniai: Irenėjus, Tulgedas, Gaudrė.

šeštadienis
, birželio 29 d. Saulė teka 4.44, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas
17.16. Delčia. Vardadieniai: Paulius, Petras, Mantigirdas, Gedrimė, Benita, Povilas.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė policija 7“.
11.10 „Komisaras Reksas
14“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
19.00 10 metų kartu.
Koncertas, skirtas
prezidentės D.
Grybauskaitės kadencijos pabaigai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Auksinis protas.
22.50 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
23.20 „Valkirija“.
1.20 „Komisaras Reksas
14“.
2.15 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
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
6.15 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Linksmieji Tomas
ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės
vardo“.
13.00 „Mano likimas“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Baudžiauninkė“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Neįmanoma
misija. Šmėklos
protokolas“.
23.30 „Advokatas iš
Linkolno“.
1.35 „Kaubojai ir
ateiviai“.

TV3
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 „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 „Dama ir valkata“.
21.05 „Devyni jardai“.
23.10 „Molės Hartlei
egzorcizmas“.
1.05 „8 jūrų laivyno
būrys. Už priešo
linijos“.
2.45 „Taksi“.
4.25 „Moderni šeima“.
4.50 „Gyvenimo
išdaigos“.
5.20 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

BTV
6.35 „Mentalistas“.
7.25 „Pragaro virtuvė“.
8.20 „Sudužusių žibintų

gatvės“.

„Dama ir valkata“, 19.30, TV3
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Kitoks pokalbis su

20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Tiltas per Ibaro

D. Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Nusikaltimas ir
bausmė. Mirtis
mafijos bosui“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
0.30 „Miškinis“.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Nusikaltimas ir
bausmė. Mirties
nuosprendis“.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Namas su
lelijomis“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

22.30 Koncertas. „Je

LRT Plius

mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Širšių lizdas“.
23.40 „Specialiosios
agentės“.
1.15 „F. T. Budrioji akis“.

6.05 Roko festivalis

6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Čempionai.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Mylima moky-

toja“.
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.
Pokalbių laida.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.

misija. Šmėklos
protokolas“.

blikos himnas.
6.05 Ekspedicija „Nuo

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

Dzūkijos TV

0.40 „Neįmanoma

6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Lietuvos Respu-

upę“.
t'aime – Aš tave
myliu“.
23.45 „Dirigentas Gintaras Rinkevičius“.
0.35 DW naujienos rusų
kalba.
0.50 Dabar pasaulyje.
1.20 „Įtarimo šešėlis“.
3.05 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
5.05 „Ten, kur namai 5“.

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

pingvinai“.
13.40 „Ogis ir tarakonai“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

blikos himnas.
„Lituanika 2015“.
7.30 „Detektyvė

Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 Euromaxx.
8.50 „Kačių ABC 4“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.30 Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės
taurės finalas.
Moterys.
12.40 „Sporto galia.
Atviro vandens
plaukimo varžybos
prie Australijos
krantų“.
13.10 Daiktų istorijos.
14.00 Pašauktieji.
14.30 „Pokalbiai pas Bergmaną. Nuotykiai“.
15.15 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo)
bažnyčia.
15.25 ...formatas. Poetas
Eugenijus Ališanka.
15.40 „Detektyvė
Miretė“.
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 „Romas, Tomas ir
Josifas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.

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.
Namai“.
22.50 „Krikštatėvis III“.
1.55 „Nusikaltimo vieta
– Hanoveris. Ponios
Holt byla“.
3.25 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Candy Crush“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 „Simpsonai“.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
21.00 Žinios.
21.50 Orai.
21.55 Sportas.
22.00 „Policininko istorija

2“.
0.40 „Pragare“.
2.20 „Sumokėti vaiduo-

kliui“.
3.50 Dainų dvikova.

Baltijos iki Bengalijos“.
7.00 Premjera. „Keistuolių sala“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Laukinės
gamtos sekliai.
Bendravimas“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Atšiaurioji
Kanada. Pirmykštės
gamtos kraštas“.
13.50 „Džesika Flečer 7“.
14.35 „Džesika Flečer 8“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su
Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Muzikos festivalis
„Nida 2019“. Baltas
paukštis.
22.40 „Pavogtas pasimatymas“.
0.05 „Valkirija“.
2.05 Pasaulio dokumentika. „Laukinės
gamtos sekliai.
Bendravimas“.
3.00 Pasaulio dokumentika. „Atšiaurioji
Kanada. Pirmykštės
gamtos kraštas“.
3.55 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
4.25 „Džesika Flečer 7“.
5.10 „Džesika Flečer 8“.

LNK
6.45 „Linksmieji Tomas

ir Džeris“.
7.10 „Nickelodeon“

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną“.
7.35 „Kung Fu
Panda“.
8.05 „Riterių princesė
Nela“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.00 „Tomas ir Džeris.
Stebuklingas
žiedas“.
10.10 „Kalėdų senelio
slaptoji tarnyba“.
12.00 „Gepardas, vardu
Duma“.
14.00 „Stebuklinga
programėlė“.
15.50 „Prarastasis“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Drakono užkeikimas“.
21.10 „Tami“.
23.00 „Saulėlydis. Brėkštantis vėjas“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

Avietėnaitė“.
9.00 „Pasaulis iš

viršaus“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius

istorija“.
7.00 „Keršytojų
komanda“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko
istorija“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 „Simpsonai“.
9.30 Skaniai ir paprastai.
10.00 Maisto kelias.
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Nykštukas Nosis“.
13.05 „Nematoma
sesuo“.
14.45 „Nėra ką prarasti“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Narnijos kronikos.
Princas Kaspijanas“.
22.30 „Geležinis žmogus
3“.
1.00 „Pi gyvenimas“.
3.10 „Devyni jardai“.
4.55 „Gyvenimo
išdaigos“.
5.25 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.

Luisas. Tamsioji
medžiaga. Detektyvinis serialas“.
13.00 „Loch Neso byla“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias.
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. Lenkų
ekstrasensai“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Konsultantas“.
1.10 „Moterų daktaras“.
3.00 „Nusikaltimas ir
bausmė. Mirties
nuosprendis“.
3.40 „Šeimininkė“.
5.20 „Pamiršk mane“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

BTV

LRT Plius

6.05 „Nutrūkę nuo

6.00 Lietuvos Respu-

grandinės“.
7.30 „Džiunglių princesė
Šina“.
8.29 „Top Shop“ televitrina.
8.45 Sveikatos ABC
televitrina.
9.00 Ultimate Strongman Pasaulio
čempionatas.
11.00 „Nepaliesta
Meksika“.
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Policijos akademija“.
14.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.55 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
17.50 „Nusikaltimų
miestas“.
18.25 „Kas žudikas?“.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21.30 „Ledo kariai“.
23.20 „Ryklių užtvanka“.
1.00 „F. T. Budrioji akis“.

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. Liuda
Vienožinskaitė-Purėnienė“.
8.30 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Magdalena

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Misija: Vilnija.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 „Romas, Tomas ir
Josifas“.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Už kadro.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės
taurės finalas.
Vyrai.
12.35 „Modestas Paulauskas. Krepšinio
švyturys“.
13.40 Muzikos talentų
lyga 2019.
15.15 Skrendam.
15.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
16.00 Euromaxx.
16.30 Klauskite daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19.00 „Sekmadienis.
Evangelija pagal
liftininką Albertą“.
19.20 FIFA moterų
pasaulio futbolo
čempionatas.
Ketvirtfinalis.
21.30 „Kamuolinis

žaibas“.
23.35 Festivalis „Mid-

summer Vilnius
2016“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Tiltas per Ibaro
upę“.
2.15 Tarptautinis sportinių šokių festivalis
„Lithuanian Open
2018“.
3.45 ARTS21.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
7.15 „Akloji“.
7.45 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.35 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.40 „Būrėja“.
11.45 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.15 „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 „Prieblanda. Aistrų
ratilai“.
23.00 „Begėdis“.
1.10 „Valgyk, melskis,
mylėk“.
3.30 „Vera. Namai“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Simpsonai“.
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 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Žygis palei Nilą“.
12.00 „Candy Crush“.
13.00 „Žygis palei Nilą“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Blogas policininkas“.
19.00 Pragaro kelias.
20.00 „Miestas ar
kaimas“.
21.00 Žinios.
21.50 Orai.
21.55 Sportas.
22.00 „Kingsman. Slaptoji
tarnyba“.
0.40 „Policininko istorija
2“.
2.45 „Bukas ir bukesnis
2“.
4.35 Dainų dvikova.
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Eteris
sekmadienis, birželio 30 d. Saulė teka 4.45, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas
17.14. Delčia. Vardadieniai: Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina, Adelė.

, liepos 1 d. Saulė teka 4.46, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas 17.13.
Delčia. Vardadieniai: Julijus, Tautrimas, Liepa, Julius.

LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Ekspedicija „Nuo

Baltijos iki Bengalijos“.
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. Raudonkepuraitė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios
orkos – pokyčių
pranašės“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas.
Dramblių užkalbėtoja“.
13.50 „Mis Marpl 3“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos
detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
17.55 Premjera. „Valstybės paslaptis“.
19.35 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Laisvės
kaina. Sąjūdis“.
22.00 „Ko laukti, kai
laukies“.
23.50 „Ksanadu“.
1.25 Pasaulio dokumentika. „Didžiosios
orkos – pokyčių
pranašės“.
2.20 Pasaulio dokumentika. „Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas.
Dramblių užkalbėtoja“.
3.15 Gimę tą pačią
dieną.
4.20 „Mis Marpl 3“.

LNK
6.20 „Linksmieji Tomas

ir Džeris“.
6.45 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
7.10 „Nickelodeon“
valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną“.
7.35 „Kung Fu
Panda“.
8.05 „Riterių princesė
Nela“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.05 „Ogis ir
tarakonai“.
9.35 „Drakono perlo
paslaptis“.

11.20 „Jau atvažiavom?“.
13.10 „Vėl septyniolikos“.
15.10 „Rizikingos lenk-

tynės“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Tronas. Palikimas“.
21.50 PREMJERA. „Aukštesnis lygis“.
23.25 „Penktadienis
tinkle“.
1.05 „Tami“.

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 „Simpsonai“.
9.30 Ūkio šefas.
10.00 Keliauk
išmaniai.
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Sindbadas.
Septynių audrų
piratai“.
13.00 „Daktaras Dolitlis
4. Prezidento šuo“.
14.45 „Sosto įpėdinis“.
16.45 „Paauglės dvasia“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Kelionė į Raganų
kalną“.
21.40 „Kraujo tėvas“.
23.15 „Jos neištikimybė“.
1.05 „Geležinis žmogus
3“.
3.15 „Nesuvokiama“.
5.05 „Gyvenimo
išdaigos“.

BTV
6.00 Ultimate Stron-

gman Pasaulio
čempionatas.
7.40 „Džiunglių princesė
Šina“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos
kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
10.00 „Vaikai šėlsta“.
10.30 „Rykliai – vandenyno valdovai“.
11.40 „Iš visų jėgų“.
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Policijos akademija“.
14.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.50 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
17.50 „Nusikaltimų
miestas“.
18.25 „Kas žudikas?“.
19.30 „Šuo“.
21.40 „Juodasis
sąrašas“.
22.35 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
23.35 „Širšių lizdas“.
1.35 „Ryklių užtvanka“.

pirmadienis

Dzūkijos TV

18.45 Ekspedicija „Nuo

LRT Televizija

7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Pasaulis iš

Baltijos iki Bengalijos“.
19.40 „Dauntono abatija
3“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Sporto galia. Kova
iš visos širdies.
Garbingoji Italijos
bokso legenda“.
21.40 UEFA U-21 vaikinų
futbolo čempionatas. Finalas.
24.00 „Da Vinčio
demonai 3“.
1.40 „Kamuolinis
žaibas“.
3.50 Skrendam.
4.05 „Romas, Tomas ir
Josifas“.
5.05 Vartotojų
kontrolė.

6.00 Lietuvos Respu-

viršaus“.
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.
16.28 Orai.
16.30 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“.
1.10 „Širdies plakimas“.
3.00 „24/7“.
3.40 „Detektyvas Linlis“.
5.00 „Kelrodė žvaigždė“.
5.50 „Pasaulio turgūs.
Berlynas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Koncertas. „Je

t'aime – Aš tave
myliu“.
7.20 ...formatas. Poetė
Dalia Teišerskytė.
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 Premjera. „Pasižvalgykime po...
Honkongas“.
9.30 Euromaxx.
10.00 „Lietuvos mokslininkai. Matematikas Konstantinas
Pileckas“.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 Kalbantys tekstai.
11.30 Pasaulio šiuolaikinės penkiakovės
taurės finalas. Mišri
estafetė.
12.35 Pašauktieji.
13.00 Stop juosta.
13.30 Sakartvelo muzikos
ir šokių ansamblis
„Gori“.
15.00 Vandens Formulės-2 pasaulio
čempionato
pirmasis etapas.
16.30 Mokslo sriuba.
17.00 Vartotojų
kontrolė.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.

TV1
7.15 „Akloji“.
7.45 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.35 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.45 „Būrėja“.
11.55 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.25 „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.
Jaunuolis ir mirtis“.
23.00 „Pranaši pozicija“.
0.50 „Valgyk, melskis,
mylėk“.
3.10 „Prieblanda. Aistrų
ratilai“.

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

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Sandėlių karai.
11.00 „Žygis palei Nilą“.
12.00 „Candy Crush“.
13.00 „Žygis palei Nilą“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Blogas policininkas“.
19.00 Pragaro kelias.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Nakties TOP.
Vasara.
22.30 „Geriausi mūsų
metai“.
1.10 „Kingsman. Slaptoji
tarnyba“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 7“.
11.10 „Komisaras Reksas
14“.
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.
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21.00 „Rezerviniai farai“.
23.05 „Amžina meilė“.
0.55 „Senjora“.
2.05 „Kapitonė Marlo.

Jaunuolis ir mirtis“.
3.45 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.30 „Išlikimas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
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21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
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langelis“.
5.20 „Namas su
lelijomis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Roko festivalis

BTV

„Lituanika 2015“.

6.40 „Pragaro virtuvė“.
7.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
8.35 „Teisingumo
agentai“.
9.30 „Kobra 11“.
11.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Plieniniai
rykliai“.
22.55 „Plėšikai“.
0.30 „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.

7.20 ...formatas. Poetas

Julius Keleras.
7.30 „Detektyvė

Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo

nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Šunų ABC 2“.
9.15 Labas rytas,

Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Aš – laidos vedėjas.
13.10 Kultūringai su

Nomeda.

20.00 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo
kodas. Šv. Gertrūdos (Marijonų)
bažnyčia.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Mokslo ekspresas.
21.50 FIFA moterų
pasaulio futbolo
čempionatas.
Pusfinalis.
0.05 Premjera. „Tamsioji
pasaulio pusė.
#ManoIšsigelbėjimas“.
0.40 DW naujienos rusų
kalba.
0.55 Dabar pasaulyje.
1.25 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
2.25 „Žmonės katės“.
4.20 Pradėk nuo savęs.
4.50 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.05 „Ten, kur namai 6“.

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

pingvinai“.
13.40 „Ogis ir tarakonai“.
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 „Modus“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.45 „Senjora“.
2.05 „Modus“.
3.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Išlikimas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.

14.00 Pradėk nuo savęs.
14.30 „Pabaltijo uni-

12.30 „Vedęs ir turi

versiteto istorija.
Nyderlandai“.
15.25 ...formatas. Poetas
Aidas Marčėnas.
15.40 „Detektyvė
Miretė“.
15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
16.05 „Lesė 2“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo
ekspresas.
18.20 „Ten, kur namai 6“.
19.15 „Didžiosios Visatos
paslaptys su
Morganu Freemanu
3. Ar galime prikelti
mirusiuosius?“.

13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras. Naujas

vaikų“.

bendrikas“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Juodabarzdis 2“.
22.45 „Grotos gyve-

nimui“.
1.35 „Pėdsakai“.
2.25 „Svieto lygintojai“.
3.15 „Rezidentai“.
4.15 Topmodeliai.
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ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

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

Miško
paslaugos..
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas

PERKA
galvijus
arklius,
avis,
mišką.

Tel. 8 679 81736.
Parduoda 13 a namų
valdos sklypą Margirio g. 3,
Miklusėnų k., Alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos
komunikacijos šalia,
a – 1 500 Eur)

Tel. 8 682 60899.
Rulonavimas. Šienainio
gamyba.

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

Tel. 8 688 80688.

PAR D UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

ūkio paskirties sklypus, kaina po
4 200 Eur. Visi sklypai tinkami
namų statybai. Arti Lazdijų miestas bei miškas. Tel. 8 679 08011.

vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
PC „Senukai“, arti mokyklos
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.

••
bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).

Žemės sklypą Lazdijų r.,
šalia ežero. Tel. 8 686 70841.

Tel. 8 656 12800.

••
(2 aukštas,
•34,14
•1 k.kv.butąm, Simne
su daline buitine

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

technika, nauji langai, šarvuotosios durys, nauja santechnika) kartu su kolektyviniu sodu
(6 a). Tel. 8 601 93000.

••

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

••

••

3 k. butą Veisiejuose
•(3•aukštas,
netoli pušy-

nas, ežeras), kaina 14 600
Eur. Tel. 8 686 65095.

8 688 80175.

kaina 15 Eur/vnt.
Tel. 8 682 64169.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
••„Opel Vectra“ (2,2l, dyzelis,
a, žemės ūkio paskirtis, su 2003 m., TA iki 2020-09-20),
tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70 841.

kablį priekabai („VW Passat“).
Tel. 8 614 88516.

sklypą iš vienos pusės riboja
keliukas, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70 841.

Tel. 8 612 64506.

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

Tel. 8 687 86601.

sklypą statybai
•Lazdijuose.
•Puikų didelį
Tel. 8 686 70841.
sklypą Jūratės g. 10, ••Gyvenamąjį namą Mikniš•Alytus
•Žemės
(12 a, namų valda, puiki kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m,

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

PARDUODA.

kaina 16 000 Eur.
Tel. 8 686 70 841.

namų valdos sklyGYVULIAI
•pus:•Gretimus
0,27 ha ir 0,46 ha, Panarvės ••Žemės sklypą prie ežero
(nedidelis, rekreacinės paskir(pieningos ožkos,
k. Kainos: 2 200 Eur, 3 000 Eur.
•veislei
•2 ožiukus
arba mėsai).
ties, iki vandens apie 50 m,
Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha žemės

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

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

Vainiūnų k. (buvusi
lydinio ratlankius
•valgykla,
•Namąnamų
•(tinka
•Lengvojo
valda, 30 a),
„Opel“, R15, 4 skylės),

Gudelių k.
•(30•Sodybą
a namų valda, 2,25

ha žemės ūkio paskirties
žemės). Tel. 8 615 96091.

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste

(30 a, gražioje vietoje, prie
miško ir vandens telkinio,
atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto komunikacijos), kaina 20 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

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

••

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

ir labai pigiai – 3 k.
•butą•Skubiai
Barčių k., Veisiejų sen.

(graži vieta, 6 butų namo I
aukšte, autonominis šildymas
kietu kuru). Tel. 8 682 13349.

(30 kv.
•m.,•23 k.a.),butąkainaVeisiejuose
5 500 Eur.
Tel. 8 626 79757.

3 k. butą Lazdijų
•centre
•Tvarkingą
(5 a., su baldais ir buiti-

ne technika), kaina 21 000 Eur.
Tel. 8 679 08011.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

10 kub. m cisterną, lenkišką
bulvių kasamąją.
Tel. 8 686 70818.

t mėšlo kratytuvą (kaina
•550•4Eur),
priekabą platformą
(buvusio 7 t kratytuvo, kaina
300 Eur), 3 korpusų cinkuotą
plūgą (kaina apie 600 Eur),
bulvių kombainą (vokiškas,
„Grimme“, kaina 1 700 Eur),
grūdų kombainą „Fortschritt
517“ (kaina apie 4 500 Eur).
Tel. 8 694 70334.

•Tel.•Paršelius.
8 679 62369.
avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
•ir avieną.
•Šarolė veislės mėsinę karvę
(apie 200 kg).
•Tel.•Kiaulę
8 615 40455.
••Paršelius. Tel. 8 618 15188.
2 mėn. ožką (motina
•Zaneno
•1 m. irveislės,
tėvas Anglų
anubis). 2 mėn. oželį (motina
Zaneno veislės).
Tel. 8 682 24447.
veislės veršingą
•telyčią.
•Angusų
Tel. 8 686 53424.

AUGALAI

Vasiukonio gėlininkystės
•ūkis•G.prekiauja
našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8, Staidarų k.,
Lazdijų r.

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

•cnt.•Žieminius kviečius 10 Eur/
Tel. 8 662 39070.

KITI

rulonuose (po 15
•Eur).•Šieną
Tel. 8 610 83619.
šieną, šiaudus.
•Tel.•Šienainį,
8 622 33441.
•(kineskopinis,
•Televizorių 51„Samsung“
cm įstrižainė,
plokščias ekranas, pultelis),
kaina 15 Eur. Priedėlio pultelį,
kaina 5 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

•tartinė.
•Silezijos anglis, kaina su-

„VW Passat“ (1997 m., 1,9 l,
TDI, galiojanti TA iki 2021 m. 2
mėn., lengvojo lydinio ratlankiai
su geromis padangomis, yra
kablys, klimato kontrolė), kaina
950 Eur. Tel. 8 605 00476.

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

••

Tel. 8 620 57733.

••

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

Vasarines tvarkingas padangas (R15, 195*60, 5 skylės,
lengvojo lydinio ratlankiai, 4
vnt., tinka „Toyota“ ir
„VW“). Tel. 8 626 60208.
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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

par duoda
kiti

••

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

suvirinimo
•aparatus.
•PalečiųTel.vežimėlį,
8 698 78040.
TRANSPORTO PRIEMONĖS
smėlį, skaldą.
arba
•Tel.•Žvyrą,
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
8 694 30799.
pagamintą
nuo 1985 m. Gali būti techPigiai
labradorito
akmens
netvarkingas, daužtas,
•plokštes
• iš Ukrainos Lazdi- niškai
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
juose. Tel. (8 318) 52156 (po
darbo valandų ir savaitgaliais).

variantus.
Tel. 8 687 89742.

malkas.
•Tel.•Beržines
8 686 70818.

visų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

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

KITI

NUOMA

••

SIŪLO

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

••

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

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.

••
pianiną.
visus vidaus
•Tel.•Naudotą
•apdailos
•Atliekame
8 659 60507.
darbus.
Tel. 8 623 00597.
Metalo
laužo
supirkimas:
•juodojo
• metalo laužas – 150– ••Nuomoju betono maišyklę. ••UAB „Staigūs sprendimai“
Tel. 8 614 56206.
autoservisas. Važiuoklės
170 Eur/t, skarda – 100–130
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.

DAR BAS
SIŪLO
Reikalingas tarptautinių
reisų vairuotojas.

Nebrangiai išnuomojamos
patalpos Alytaus miesto centre
(pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.

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

••

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

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.

••Žemę. Tel.: 8 688 80688.
Tel. 8 682 48286.
Brangiai išsinuomočiau
Glaistau, dažau bei galiu
•
•
•
•
Žemės
ūkio
paskirties
žemės
Krosnos,
Šeštokų
sen.
dirbti
kitus statybinius
•žemę.
• Tel.: 8 615 94920, ••Visų markių automobilių ••Siūlome patikimą dar- Tel. 8 688 80688.
darbus. Tel. 8 622 60230.
supirkimas. Gali būti nevažiuo- bą namų tvarkytojoms (-ams)
8 614 56206.
Turite laisvos žemės nuomai ••Nebrangiai ir kokybiškai
jantys, be techninės apžiūros,
Anglijoje be jokių įdarbinimo
•
•
Teizų
apylinkėse? Padėkite jau- dažau namus, fasadus, tvoras.
Brangiai
mišką
(gali
būti
po
autoįvykio.
Atsiskaitome
mokesčių.
Amžius
neriboja•bendraturčių,
•
neatidalytas, su
nam ir naujai besikuriančiam
Kokybė garantuota.
vietoje, sutvarkome dokumen- mas, kalba nebūtina.
skolomis). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

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

GYVULIAI

••

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

Tel. 8 672 41083;
www.superdarbas.com.

••

Reikalingas tolimųjų reisų
vairuotojas (turintis CE kategoriją). 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

ūkiui plėstis. Tel. 8 653 90001.

Tel. 8 609 15652.

butą Lazklojimas kapinėse.
•dijuose.
•Išsinuomočiau
•Kapaviečių
•Trinkeliųužpylimas
Mokėsiu iki 100 Eur/
skaldele
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

PA Ž INT YS

ieško merginos,
•norinčios
•58 m. vyras
gyventi kaime.
Tel. 8 679 38545.

PASLAU G O S

būdu restauruo•jame•Karštuoju
vonias. Dengiame impor-

tinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis 27 metai.
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

(AKMENUKAIS).
Tel. 8 682 31375.

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

dova noja

jauną sterilizuotą
•katytę.
•3 spalvų
Tel. 8 682 24447.

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

Informuojame, kad 2019-07-01 13.00 val. bus atliekami žemės sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5905/0008:36, esančio Virbalų
k. Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Sklypas ribojasi su
žemės sklypu, kad. Nr. 5903/0004:8. Darbus atliks matininkas
Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008).
Smulkesnė informacija el. paštu, geo.lazdijai@gmail.com arba
tel. 8 680 83000.

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

Tel. 8 602 21748.
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Dėmesio!

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas

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.
Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

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

•
Kompiuterių
tvarkymas

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ..
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.
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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

• Navigacijų naujinimas

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

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

programinės

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

Tel. 8 650 54363.

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas
• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
• 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

Direktorius
Darius Brindza.
Reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos
nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

