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Lazdijuose — grėsmingas specialistų išsivaikščiojimo ir išprašymo vajus

T

o Lazdijuose dar
nebuvo – per du
mėnesius, kai išrinkta naujoji rajono valdžia, darbą savivaldybės
įmonėse, įstaigose, administracijoje (savo noru ar buvo priversti)
paliko daugiau nei dešimt vadovų
ir specialistų. Ar tai atsitiktinis
sutapimas, ar grėsminga protų
nutekėjimo sistema, susijusi su
valdžios pasikeitimu? Merė dėl
tokios situacijos nemato problemos, ji kviečia į darbą specialistus
iš Vilniaus, Alytaus ir kitų miestų,
taip netiesiogiai didindama nedarbo lygį Lazdijuose.

Nusprendė išeiti patys
Nelaukdamas naujosios valdžios atėjimo, darbą Lazdijų
sporto centre paliko ten ūkiui
vadovavęs Artūras Juškauskas.
Puikus organizatorius ir vadybininkas nusprendė išvykti dirbti
į užsienį.
„Nusipirkome butą Lazdijuose, reikia nemažai pajamų, čia
didelio atlyginimo negausiu, todėl važiuoju dirbti į Švediją. Ten
manęs laukia darbas statybose.
Kaip bus toliau, parodys laikas.
Gal užsidirbsiu pinigų ir sugrįšiu į
namus“, – sakė A. Juškauskas.
Lazdijų rajono savivaldybės
vadovams tenka ieškoti ir naujo
Nukelta į 3 psl.

»

Tokie ir panašūs skelbimai Lazdijų rajono savivaldybės tinklapyje atsirado palikus darbo vietas tikriems lazdijiečiams.
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Savaitės komentaras

Konservatorių partijoje vis mažiau vietos demokratijai

Algimantas Mikelionis
Rekordiniais karščiais tvokstelėjusį šių metų birželį palydėjo
ginčai ir nesutarimai Tėvynės sąjungos–Krikščionių demokratų
partijoje. Demokratijoje natūralu
pliuralizmas ir nuomonių įvairovė. Tapo akivaizdu, kad artėjant
kitų metų Seimo rinkimams konservatoriams iškilo reali grėsmė
2020 m. rudenį vėl likti opozicijoje.
Nors birželio mėnesį dienraštyje „Lietuvos rytas“ paskelbti
apklausos bendrovės „Vilmorus“
duomenys byloja, kad konservatoriai šiuo metu yra populiariausia Lietuvos politinė partija
ir lenkia antroje vietoje esančius
„žaliuosius valstiečius“, to vargu
ar pakaks dešiniesiems sudaryti
valdančiąją koaliciją po rinkimų.
Net jeigu konservatoriai sudarys
koaliciją su šiuo metu trečioje
vietoje pagal populiarumą esančia socialdemokratų partija, jie
neaplenks „žaliųjų valstiečių“
galimos koalicijos su Darbo partija ir „Tvarka ir teisingumu“.
Nors kai kurie konservatorių politikai lipa ant scenos ir plėšosi
baltinius ant krūtinės bei savo
pasisakymuose garantuoja, kad
kitų metų rudenį jie atsidurs valdančiojoje koalicijoje, tai tėra
pageidavimas, kurį paversti realybe bus sunku.
Konservatorių populiarumas
jaunimo tarpe ir miestuose nėra
pakankami faktoriai, garantuo-

siantys pergalę 2020 metų Seimo
rinkimuose. Taip, dešinieji gali
pasigirti pastoviu ir itin ištikimu
elektoratu, bet vien to nepakanka. Jau kurį laiką konservatoriai
liberalėja, o kartu pamažu, bet
atkakliai tolsta nuo konservatoriškų vertybių. Vien tai, kad
prezidento rinkimuose jie rėmė
nepartinę gana liberalių pažiūrų
kandidatę I. Šimonytę, daug ką
pasako. Nors konservatoriai liberalėja, bet tai jiems neatneš daug
papildomų balsų rinkimuose.
Kaip parodė G. Nausėdos kova
antrajame prezidento rinkimų
ture su I. Šimonyte, vien miesto
balsų neužtenka norint juos laimėti. Reikalingi ir taip vadinami
antrosios Lietuvos balsai, kurie ir
nulėmė G. Nausėdos pergalę itin
aiškiu ir jokių abejonių nekeliančiu skirtumu.
Konservatorių pasukimas liberalizmo kryptimi tikrai nėra geras
ir sveikintinas dalykas. Lietuvoje jau ir taip yra trys liberalios
partijos: Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis, Lietuvos laisvės
sąjunga, vadovaujama A. Zuoko, ir visiškai neseniai įsikūrusi
Laisvės partija, kuriai vadovauja
A. Armonaitė. Reikėtų net pabrėžti – Lietuvai ir lietuviams
tenka net trys liberalios partijos!
Jeigu išgėrus pusę litro galima
paklysti tarp trijų pušų, tai net
būdamas visiškai blaivas vargu
ar susigaudysi tarp trijų liberalių
partijų programinių nuostatų ir
jų skirtumų.
Nors konservatoriai vis kalba
apie regionų politiką, bet tai ir
telieka kalbomis. Tereikia prisiminti 2016 metų Seimo rinkimus,
kai po pirmojo jų turo ši dešinioji
partija itin džiūgavo, bet antrąjį
turą pralošė į vienus vartus.
Reikia pažymėti, kad kuo toliau, tuo labiau G. Landsbergio

Adomo Žilinsko piešinys.
vadovavimas konservatoriams
tampa vis didėjančia problema. Tai buvo užprogramuota iš
anksto, kai G. Landsbergis buvo
dirbtinai padarytas šios politinės
jėgos vadovu ir tapo juo vien dėl
to, kad yra prof. V. Landsbergio
anūkas. Gabrielius nepabuvo nei
partijos skyriaus vadovu, nedirbo
partijos struktūroje. Nėra privalumas ir šio politiko jaunas amžius.
Jis dar gana ilgą laiką galėjo dirbti
ir kaupti patirtį nebūdamas partijos pirmininku. Jaunas amžius
politikoje toli gražu nėra privalumas. Konservatoriams ilgą laiką
dar galėjo vadovauti A. Kubilius,
I. Degutienė ar kitas patyręs šios
partijos politikas. G. Landsbergio
reitingai birželio mėnesį atliktoje „Vilmorus“ apklausoje irgi
prasti. Jeigu palankiai jį vertina
25,2 procento apklaustųjų, tai

nepalankiai net 47,8 procento
respondentų. Problemos su demokratija partijoje irgi kyla daugiausiai iš G. Landsbergio pusės.
Vieša paslaptis, kad partijoje jis
apsistatęs sau perdėm lojaliais
raudonžandžiais bernužėliais ir
mergužėlėmis, kurie besąlygiškai
jam paklūsta ir be diskusijų vykdo
visus jo įgeidžius.
Toli ir ieškoti nereikia. Visi
prisimena R. Dagio atvejį, kuris pažymėjo, kad konservatorių
partijoje lieka vis mažiau vietos
konservatoriškoms vertybėms.
Lyg šito atvejo būtų per mažai,
pasirodo, konservatorių partijoje tvyro toks reiškinys kaip bendrapartiečių sekimas. Stebima ne
tik, ką jie kalba viešojoje erdvėje,
bet ir už ką balsuoja ar pasisako
socialiniuose tinkluose. Užteko
antrajame prezidento rinkimų ture

grupelei konservatorių pasisakyti
už G. Nausėdą, kai tai nebuvo
palikta be dėmesio šios politinės
jėgos vyresnybės. Taip, partinė
disciplina itin svarbus dalykas,
bet nereikia dėl to perlenkti lazdos.
Gal ir pats G. Landsbergis pajuto, kad jo vadovavimas konservatoriams nėra be priekaištų ir veda
partiją ne į valdžią, nes ne kartą
užsiminė, jog konservatorius į kitų
metų Seimo rinkimus galėtų vesti
I. Šimonytė. Jeigu G. Landsbergį
galima įvardinti kaip skaldantį
politiką, tai I. Šimonytę galima
pavadinti vienijančia politike. Iš
kitos pusės ją galima pavadinti
gana liberalia asmenybe. Ar tai
išeitų į naudą konservatoriams?
Ir, apskritai, ar ateityje ši partija
neskils į Tėvynės sąjungą ir krikščionis demokratus?

Dėl sausros visoje Lietuvoje paskelbta ekstremali padėtis
Lietuvos žemės ūkį bent du
mėnesius alinant sausrai,
Vyriausybė trečiadienį
paskelbė valstybės lygio
ekstremalią padėtį.

Pasak Žemės ūkio ministerijos,
ekstremali situacija visoje šalyje
skelbiama, kai jos padarinių ribos
viršija trijų savivaldybių teritorijas. Tokia padėtis jau paskelbta
4 savivaldybėse: Varėnos, Prienų, Trakų ir Rokiškio, tačiau jos
padarinių išplitimo ribos apima
didžiąją dalį Lietuvos savivaldybių.
Anot ŽŪM, stichinė sausra
turės didelės įtakos ne tik žemdirbių pajamoms, bet ir šalies
ekonomikai, eksportui. Užsitęsus
sausrai, vasarinių pasėlių derlius,

manoma, sumažės apie 40 proc.,
kviečių, rugių – apie 54 proc.,
rapsų – apie 66 proc., grikių –
52 proc.
Paaiškėjus nuostolių dydžiui,
Vyriausybė vėliau gali nutarti
juos kompensuoti. Ūkininkai
dėl sausros negali tikėtis kompensacijų iš Europos Sąjungos
(ES), nes tai draudiminis įvykis,
Lietuvoje nuo jos draudžia viena
bendrovė. Tačiau Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacijos
vadovė Danutė Karalevičienė yra
sakiusi, kad pernai nebuvo įmanoma apsidrausti nuo sausros.
Žemės ūkio ministerija liepos
mėnesį žada kompensuoti dėl
2018 metų sausros patirtus nuostolius. Kompensacijoms skirta 8,5
mln. eurų.

Sausra. (Andrius Ufartas/Fotobankas)
•
Didelis biuro popieriaus pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai.
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Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo. Neseniai šį postą
paliko puikiai vertinamas specialistas Vytuolis Valūnas. Jis
susirado darbą Alytuje.
Viena iš didžiausių netekčių
savivaldybei tapo Ūkio tarnybos
vadovo Deivydo Palačionio išėjimas iš darbo.
D. Palačionis dar gegužę paliko šį postą. Paklaustas apie
priežastis, privertusias jį priimti
tokį sprendimą, D. Palačionis teigė, jog tai nėra tiesiogiai susiję
su rajono valdžios pasikeitimu.
„Manau, atėjo laikas naujiems
iššūkiams. Savo gyvenimą ir
darbą perkelsiu į Alytų. Ten jau
įsigijome savo būstą“, – sakė
D. Palačionis.
Atėjus naujai valdžiai, bendrovės „Lazdijų vanduo“ direktoriaus postą paliko Justinas
Šmulkštys. Kadangi jis buvo
laikomas buvusio mero Artūro
Margelio statytiniu, tai suvokė,
jog jo naujoji valdžia netoleruos,
todėl suskubo iš darbo išeiti šalių
susitarimu.
Visai neseniai Lazdijų seniūnijos seniūno pareigas paliko Sigitas Arbačiauskas. Jis „Dzūkų
žinioms“ teigė, jog nusprendė išeiti į pensiją ir užleisti savo vietą
jauniems vadovams.
Iš pareigų traukiasi ir ilgametis
Krosnos pagrindinės mokyklos

direktorius Regimantas Jasevičius. Redakcijos duomenimis,
direktorius mokyklą palieka dėl
asmeninių priežasčių.

Atleido grupę darbuotojų
Pradėjus darbą naujajai rajono
valdžiai, į darbą po ilgos ligos sugrįžo Lazdijų ligoninės vadovas
Vitas Šimkonis, kuris akimirksniu
iš darbo atleido net tris darbuotojus.
Darbo neteko personalo administratorė Asta Pilvinienė, kuri
savo atleidimą vadina politiniu.
Kaip spaudoje yra teigusi A. Pilvinienė, ji iš darbo galėjo būti
atleista dėl to, jog yra buvusio
mero pusseserė. Taip pat darbo
ligoninėje neteko direktoriaus
patarėjas Kęstutis Drėzas, atvežęs į Lazdijus profesorių Rimantą
Kėvalą, bei puikus informacinių
technologijų specialistas Andrius
Maldonis.
Nebegalėjo dirbti
Prieš mėnesį darbą savivaldybėje
paliko viešųjų ryšių specialistė
Virginija Tulevičiūtė. Šiuo metu
jau kitame rajone dirbanti profesionali specialistė pripažino, jog
iš darbo Lazdijų rajono savivaldybėje ji buvo priversta išeiti dėl
slogaus mikroklimato ir sudėtingo bendravimo su naująja rajono
valdžia.
„Supratau, jog negalėsiu dirb-

ti tokios įtampos, nesusikalbėjimo ir nepagarbos atmosferoje,
todėl parašiau prašymą išeiti iš
darbo“, – pasakojo V. Tulevičiūtė.
Ji teigė supratusi, jog jos išėjimas iš darbo nebuvo valdžiai
netikėtas, o gal net ir lauktas
žingsnis. Kai ji pateikė prašymą
atleisti iš darbo, iškart prašymas
buvo pasirašytas, su ja niekas iš
valdžios nepanoro kalbėti apie
išėjimo priežastis ir kitus dalykus,
kaip tai paprastai daro civilizuoti
darbdaviai.

Pasitraukti privertė
auditas?
Toliau dar įdomiau. Kaip perkūnas iš giedro dangaus driokstelėjo žinia apie ilgametės Lazdijų
rajono savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro direktorės Romutės Kunigiškienės išėjimą iš
darbo.
Pati moteris „Dzūkų žinioms“
nenorėjo pasakoti apie tai, kodėl
ji, šio biuro įkūrėja, puikiai vertinama sostinės ir net užsienio
kolegų, staiga nusprendė palikti
savo mylimą darbą.
Tačiau „Dzūkų žinios“ išsiaiškino galimas tokio žingsnio
priežastis. Savivaldybė gavo
skundą dėl galimų pažeidimų
Visuomenės sveikatos biure, todėl skubiai buvo inicijuotas biuro
veiklos auditas.

„Dzūkų žinios“ kalbino savivaldybės kontrolierių Arūną
Markūną ir domėjosi Visuomenės sveikatos biuro audito rezultatais.
A. Markūnas patvirtino, jog
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 sistema neužtikrina, kad lėšos būtų
naudojamos skaidriai. Skundas
iš dalies pasitvirtino“, – teigė
A. Markūnas.
Inicijuoti įstaigos veiklos
auditą – nuo sovietmečio laikų
patikrintas metodas, norint iš
darbo išprašyti nepageidaujamą
vadovą. Kas galėtų paneigti, jog
ši taktika buvo panaudota ir Visuomenės sveikatos biuro direktorės atveju?

Ar bus dar vienas išėjimas?
Redakcijos šaltinių duomenimis,
gali būti taip, jog netrukus iš savo
posto bus priversta išeiti Lazdijų
rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus
vedėja Rosvita Rupšienė.
Ši principinga skyriaus vadovė
galimai pateko į kolegų intrigų
pinkles ir sulaukė griežtos rajono
vadovės kritikos.

Šiuo metu atostogaujanti
R. Rupšienė, „Dzūkų žinių“ paklausta apie savo santykius su
rajono vadove, nuo komentarų
susilaikė.

Vietinius keičia atvykėliai
Tuo metu, kai retėja vietinių
specialistų gretos ir rajone didėja bedarbių armija, rajono vadovė į darbą Lazdijuose kviečiasi
darbuotojus iš kitų miestų. Štai
administracijos direktorė atvyko iš Vilniaus, merės patarėja
eksportuota iš Alytaus, o merės
padėjėjos postas patikėtas teisininkei iš sostinės.
Merė Ausma Miškinienė per
interviu „Dzūkų žinioms“ buvo
paklausta, ką ji galvoja apie
specialistų masinius išėjimus iš
darbo savivaldybėje ar jos valdomose įstaigose.
„Kiekvienas yra laisvas pasirinkti, kur dirbti. Žmonės visada
ieško jiems palankesnių sąlygų ir
jei jie randa, renkasi geriau apmokamą arba arčiau gyvenamosios
vietos esantį darbą, negaliu jų
neišleisti. Laisvus etatus planuojame užpildyti skelbdami atvirus
konkursus. Tikiu, kad norinčių
ir galinčių dirbti Lazdijų krašto
labui rasime tiek Lazdijuose, tiek
gretimuose rajonuose“, – teigė
merė.

•

„Dzūkų žinių“ inf.

Po pusantrų metų tiesioginiai seniūnų rinkimai?
Seimo siūlymas įteisinti
tiesioginius seniūnų rinkimus sukėlė prieštaringus
vertinimus įvairiose institucijose, bendruomenėse,
su savivalda siejamose
organizacijose. Vieni šį
projektą vertina teigiamai,
kiti mano, jog tai nedera su
Konstitucijos nuostatomis.
Savo nuomonę šiuo klausimu išsakė ir kai kurie
Lazdijų rajono seniūnijų
vadovai.

Seime sulaukė pritarimo
Birželį Seimas po pateikimo pritarė Seniūnų rinkimų įstatymo
projektui ir Vietos savivaldos įstatymo pataisoms, kurios numato,
kad pirmieji tiesioginiai seniūnų
rinkimai galėtų vykti kartu su
2020 m. Seimo rinkimais.
Šiuo metu seniūnai yra valstybės karjeros tarnautojai, skiriami
konkurso tvarka, o pagal visuomenės apklausos duomenis, 77
proc. piliečių pritaria tiesioginių
seniūnų rinkimų idėjai, 8 proc. nepritaria, o kiti neturi nuomonės.
Atsižvelgiant į gyventojų nuomonę, teikiamu projektu siūloma
keisti seniūnų rinkimų tvarką ir
numatyti, kad seniūnai būtų renkami tiesioginiuose rinkimuose
4 metų kadencijai. Seniūną į
pareigas rinktų atitinkamos seniūnijos teritorijos gyventojai,
turintys rinkimų teisę.
Tiesioginių merų rinkimų įvedimas parodė, kad tokie pokyčiai
atnešė teigiamų rezultatų savival-

doje, todėl manoma, kad reikėtų
atiduoti daugiau valdžios į žmonių
rankas įvedant ir tiesioginius seniūnų rinkimus, nes šiuo metu seniūnai neturi pakankamai galių spręsti
realias žmonių problemas. Kai kurių politikų nuomone, tiesioginiai
seniūnų rinkimai būtų efektyvi
priemonė stiprinti bendruomenes
visoje Lietuvoje ir kovoti su vietinės valdžios neveiksnumu.
Norint suteikti seniūnijoms ir
pačiam seniūnui kaip įstaigos
vadovui didesnį statusą, Seimui
siūloma apsvarstyti galimybę,
kad seniūnas galėtų būti ir tarybos narys. Į seniūnijos biudžeto
skirstymą intensyviau įtraukiant
vietos bendruomenę, jis taptų
atviresnis ir skaidresnis, bus domimasi, ar įgyvendinti gyventojų
priimti sprendimai.
Atsižvelgdamas į tai, kad išdėstyta, Seimas pritarė keisti seniūnų
rinkimų tvarką ir numatyti, kad
seniūnai būtų renkami 4 metų
kadencijai remiantis visuotine ir
lygia rinkimų teise slaptu balsavimu tiesioginiuose rinkimuose.
Seimui bus teikiami ir Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos
įstatymo pakeitimai, kuriais įtvirtinama, kad seniūnas yra valstybės politikas.

Savivaldos vadovai
prieštarauja
Birželio pabaigoje vykusiame
Lietuvos savivaldybių asociacijos
(LSA) posėdyje savivaldos vadovai aktyviai diskutavo tiesioginių
seniūnų rinkimų tema.

Siūloma, kad pirmieji tiesioginiai seniūnų rinkimai vyktų jau 2020 metais kartu su Seimo rinkimais.
Posėdyje buvo pateikta informacija, jog Seime užregistruoti
siūlymai keisti atitinkamus teisės
aktus ir šalyje įteisinti tiesioginius
seniūnų rinkimus ir siūloma, kad
pirmieji tiesioginiai seniūnų rinkimai vyktų jau 2020 metais kartu
su Seimo rinkimais.
Seniūną į pareigas rinktų atitinkamos seniūnijos teritorijos gyventojai, turintys rinkimų teisę.
Kartu teikiamu Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektu
siūloma nustatyti, kad seniūnas

būtų valstybės politikas.
LSA nariai tokiam siūlymui
nepritarė. Anot jų, šis siūlymas
pasisako apie visai kitokį šalies
savivaldos modelį – apie dviejų
lygių savivaldą. Todėl toks Seimo
narių siūlymas yra visiškai neišbaigtas, netinkamas ir prieštaraujantis esamiems teisės aktams.
„Asociacija atliko apklausą kitų
Europos savivaldybių asociacijų
siekdama išsiaiškinti, ar nors vienoje Europos valstybėje yra taip,
kad tiesiogiai išrinktas politikas

būtų pavaldus vykdomajai institucijai. Apklausa parodė, kad
to niekur nėra. Taip pat svarbu
pažymėti, kad jeigu mes norime
dviejų lygių savivaldos, reikia
keisti Konstituciją“, – teigė LSA
direktorė Roma Žakaitienė.

Seniūnams kyla abejonių
Pasidomėjome, ką apie planuojamą naująją seniūnų rinkimų
tvarką galvoja mūsų krašto seniūnai.
Nukelta į 5 psl.

»
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Naujovės Lazdijuose: modernios aikštelės ir maisto atliekų
surinkimas iš daugiabučių
Lazdijuose ir Veisiejuose
– pasikeitimai. Prie daugiabučių namų stovėjusių
didžiulių varpo formos
ir komunalinių atliekų
konteinerių čia nebelieka –
vietoj jų atsiranda naujos
kartos konteinerių aikštelės, kuriose įrengta po penkis įgilintus konteinerius
įvairių rūšių atliekoms:
komunalinėms atliekoms,
plastiko ir metalo pakuotei
bei atliekoms, popieriaus
ir kartono pakuotei bei
atliekoms, stiklo pakuotei
ir atliekoms bei maisto
atliekoms.

„Didžiausia naujove ir iššūkiu
tampa atskiras maisto atliekų surinkimas iš daugiabučių namų. Iki
šiol atskirai rinkti maisto atliekas
galėjo ir privalėjo tik individualių
namų gyventojai, o pradėjus eksploatuoti naujas aikšteles, maisto
atliekas turi rūšiuoti ir gyvenantys
daugiabučiuose“, – sakė Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
(ARATC) direktorius Algirdas
Reipas.
Atskirai surinktas maisto
atliekas į konteinerius gyventojai raginami mesti be plastikinių
maišelių. Jos iš konteinerių bus
surenkamos ir išvežamos vieną
kartą per savaitę.
Modernūs įgilinti konteineriai
puikiai sugeria ir „užrakina“ kvapus, tad gyventojams nėra jokio
pagrindo nuogąstauti dėl galimų
nepatogumų. Svarbiausia – patiems elgtis atsakingai bei kultūringai, palaikant tvarką ir švarą
naujose aikštelėse.

Nuo liepos 1 dienos pradėjus
eksploatuoti naujas aikšteles,
kuriose įrengti įgilinti konteineriai, Lazdijų rajono savivaldybė tapo pirmąja Alytaus regione ir viena pirmųjų šalyje,
pradėjusia atskirą maisto atliekų
surinkimą iš daugiabučių namų
gyventojų.
Iš viso pagal Europos Sąjungos
lėšomis finansuojamą projektą
„Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra Alytaus regione“ Lazdijų rajono savivaldybėje
– Lazdijų ir Veisiejų miestuose
bei sodų bendrijose – numatyta
įrengti 38 naujos kartos aikšteles:
23 Lazdijuose, 9 Veisiejuose, 6
sodų bendrijose. Pastarosiose
įrengiama po keturis konteinerius, be atskiro konteinerio maisto
atliekoms.
Visos aikštelės įrengtos pagal
parengtą ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos sprendimu
patvirtintą schemą. Parenkant jų
vietas įvertintos ne tik techninės
galimybės bei reikalavimai, bet ir
maksimaliai atsižvelgta į gyventojų pastabas bei pasiūlymus.
Visuose aikštelėse esančiuose konteineriuose yra galimybė
įrengti užrakto sistemas, kurių
gali prireikti tuo atveju, jei būtų
pakeista rinkliavos skaičiavimo
tvarka.
Visų rūšių atliekos iš aikštelių bus išvežamos pagal tą patį
grafiką, kaip ir iki šiol. Paslaugos teikėjas – UAB „Ecoservice projektai“. Kilus neaiškumams, kreiptis į jos atstovus
tel. (8 318) 51034, el. p. zita.
matuleviciene@ecoservice.lt,
adresu Gėlyno g.19, Lazdijai.

Lazdijuose pradėtos eksploatuoti modernios pusiau požeminių konteinerių aikštelės.
„Mes visi norime, kad aplink
mus būtų gražu ir tvarkinga.
Naujos aikštelės su moderniais
konteineriais – tai dar viena galimybė šiam mūsų norui išsipildyti,
bet galutinis rezultatas priklausys
nuo kiekvieno mūsų pastangų ir
suvokimo, kad atliekų rūšiavimas
reikalingas ne kažkam kitam, kad
ne kažkas kitas gauna iš to naudą,
o pirmiausiai mes patys“, – kalbėjo ARATC vadovas A. Reipas,
pripažindamas, kad naujų aikšte-

lių eksploatacija – tai ir žingsnis
į priekį, ir nauja patirtis, kurios
kol kas Lietuvoje nėra iš ko pasisemti – atskiras maisto atliekų
surinkimas mūsų šalyje žengia
pirmuosius žingsnius.
Alytaus regiono miesto individualių namų gyventojai maisto
atliekas pradėjo rūšiuoti pirmieji šalyje praėjusių metų rudenį.
Šiuo metu dalijami papildomi
konteineriai tiems individualių
namų gyventojams, kurie pernai

jų nebuvo gavę.
Pernai Lazdijų miesto individualių namų gyventojams buvo išdalinta 465, Veisiejų – 197 maisto
atliekų konteineriai. Netrukus
juos gaus dar 360 lazdijiečių ir
145 Veisiejų gyventojai.
Atskiras maisto atliekų surinkimas nuo šių metų yra privalomas pagal Europos Sąjungos
reikalavimus, kurių Lietuva yra
įsipareigojusi laikytis.
ARATC inf.

•

Nemunu keliaujantis italas papasakojo, ką galvoja apie Lietuvą
Alius Mikelionis
Andrea Ricci iš Italijos
keliauja po Lietuvą neįprastu būdu – irklente.
Treneriu dirbantis vyras
dar gegužės mėnesį plaukė
Nerimi iš Vilniaus į Kauną, o dabar nusprendė
išbandyti didžiausią upę
mūsų šalyje – Nemuną.
Savo kelionę italas pradėjo
Druskininkuose, pakeliui
stabtelėjo vaikų stovykloje, kur jaunimui pasakojo
apie švarios gamtos išsaugojimo svarbą, o trečiadienį pasiekė Dzūkijos sostinę. Andrea nustebino, kad
upės mūsų šalyje prastai
išnaudojamos. Esą jam
neteko sutikti irkluotojų,
nors vandens kelias mūsų
šalyje yra nuostabus.
„Man upės Lietuvoje pasirodė
tokios natūralios, tikros, su daug
žalios augmenijos ir be plastiko
atliekų. Esu iš Italijos, daug keliauju po Europos vandens telkinius ir čia man buvo staigmena,
kad Lietuvos upėse nėra šiukšlių“, – sakė A. Ricci.

Tris dienas Nemunu plaukiantį italą nustebino mūsų žmonių
draugiškumas. Alytuje vyrui
nakvynę suteikė Miklusėnuose gyvenanti ponia Snieguolė,
įranga pasirūpino verslininkas
ir Menų pirties įkūrėjas Jonas
Balčius.
„Žmonių gerumas čia – tai, dėl
ko aš pradedu įsimylėti Lietuvą.
Vietiniai suteikia man nakvynės
vietą, pavaišina maistu. Žmonėms smalsu, kodėl keliauju
tokiu būdu. Man patinka, kad
lietuviai atviri. Kartais mes kai
kur Europoje to jau pasigendame“, – kalbėjo irkluotojas.
Prieš daugiau nei dešimtmetį atidaryta Alytaus prieplauka
sulaukia tik pavienių turistų,
tačiau gali būti, kad ponas Andrea pasirūpins, kad būtų kiek
daugiau. Kitąmet italas žada pakartoti plaukimą Nemunu kartu
su dviem dešimtis irkluotojų iš
Europos. Plaukimus ponas Andrea organizuoja ir Italijoje, jie
vyksta jau dvidešimt metų. Italas prisimena, kad pradėjo trise,
dabar savaitės žygyje dalyvauja
300.
„Plėtojant turizmą vandeniu

Keliautojas iš Italijos Andrea Ricci.
kas dešimt ar dvidešimt kilometrų turėtų būti kad ir medinė
prieplauka, kad žmonės galėtų
pailsėti, pasižvalgyti po apylinkes. Pavyzdžiui, Alytuje yra gera

prieplauka, būtų gerai, kad čia
būtų galima gauti vandens. Tai
nebūtų didelės investicijos, bet
kas padėtų keliaujantiems“, – pastebėjimais dalijosi užsienietis.

Nustebintas mūsų šalies gamtos ir žmonių draugiškumu italas
kitąmet žada grįžti. Per dieną
užsienietis įveikia maždaug tris
dešimtis kilometrų.

•
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Po pusantrų metų — tiesioginiai
seniūnų rinkimai?

Dzūkai

kalba, kad...
g Nerandant naujo tinkamo vadovo Ūkio tarnybai ji
ketinama jungti su Investicijų
skyriumi ir kas galėtų paneigti,
kad tai ne akrobatiniai valdžios
manevrai?
g Ketinama įsteigti Icestock
trenerio etatą prie Lazdijų gimnazijos. Įdomu, ar neperlenkiama lazda, kadangi tokio
trenerio Lietuvoje nerengia
jokia aukštoji mokykla. Kas
treniruos? Gal atleisti mokyklų sargai?
g Visa švietimo bendruomenė kaip susitarusi krikštija
naują švietimo skyriaus vedėją,

V. Žukauskienė, Krosnos seniūnijos seniūnė.

»Atkelta iš 3 psl.

Valda Žukauskienė, Krosnos
seniūnijos seniūnė:
„Naująją seniūnų rinkimų tvarką
vertinu dvejopai. Labai svarbu,
kad žmonės gali išreikšti savo
nuomonę ir būti išgirsti. Tačiau
kalbant apie seniūno galimybes,
išteklius, tiek materialinius, tiek
finansinius, bus labai sunku pateisinti žmonių lūkesčius.
Negalvoju, kad seniūnas turėtų
būti dar vienas politikas savivaldoje. Nors seniūno pareigos ir
taip labai atsakingos, tačiau po
rinkimų atsakomybės bus dar
daugiau, o gaunamas atlygis,
einant tokias pareigas, tikrai nepakankamas.
Kalbant apie galias ir nepriklausomybes, nemanau, jog jų
bus daugiau. Kad taip įvyktų, reikia keisti vietos savivaldos valdymo sistemą, o tai pareikalaus
dar daugiau išteklių bei vargu ar

Z. Sabaliauskas, Veisiejų seniūnijos seniūnas.

būtų tikslinga.
Jei rinkimų tvarka būtų pakeista, kandidato sėkmę rinkimuose
lemtų žmonių pasitikėjimas, tai
labai svarbus aspektas.“
Zenonas Sabaliauskas, Veisiejų seniūnijos seniūnas:
„Pastebiu, kad labai populiaru
politikams garsinti žinią apie seniūnų rinkimus. Išties tai skamba
viliojamai – rinktume vietoje artimiausią valdžią, turėtume savo
žmogų valdžioje.
Deja, realybė visiškai kitokia.
Seniūnų rinkimai – tai visiškai
kita teisinė bazė. Išrinkti seniūnai jau automatiškai taptų politikais, o biudžetą vis tiek tvarkys
rajono taryba su meru priešakyje. Jeigu seniūnas neturės svertų
tvarkyti seniūnijos biudžetą, tai
kaip jis atsiskaitys jį rinkusiems
gyventojams? O juk gyventojų
lūkesčiai išrinktam seniūnui bus

dideli.
Projektą Seimui pateikę politikai pasielgė labai lengvabūdiškai,
tik norėdami nukreipti dėmesį
nuo naujai kuriamos koalicijos
problemų. Esant dabartinei įstatyminei bazei seniūnų rinkimai
tiesiog neįmanomi.
Bet kad visoms rajono vietovėms būtų atstovaujama šiuo
metu rajono taryboje (ji faktiškai
ir lemia rajono gyvenimą), būtų
protinga siūlyti kitokią tarybos
rinkimo tvarką. Pavyzdžiui, į
rajono tarybą rinkti nuo kiekvienos seniūnijos tam tikrą skaičių
tarybos narių. Jie ir atstovautų
tai vietovei sprendžiant visus
reikalus.
Akivaizdu, jog nepriklausomumą seniūnams lemia ne jų rinkimas, o seniūnijos biudžetas. Nelabai tikiu, kad kitą rudenį kartu
su Seimo rinkimais vyks ir tiesioginiai seniūnų rinkimai.“

•

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.

Nenaudokite geriamojo
vandens iš Lazdijų šaltinėlio

•

nuomonė

Bendruomenių nuvilti negalima
Jonas Stankevičius,
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys
„Tai, kas vyksta tarybos posėdžiuose, priimant mūsų žmonėms svarbius sprendimus, man dažnai kelia nuostabą ir
nusivylimą.
Nemanau, kad yra teisingas sprendimas neskirti lėšų
Mikniškių ir Vidzgailų kaimo bendruomenėms. Tarybos
posėdyje balsavau prieš, kadangi iš valdančiųjų neišgirdau
nei vieno konkretaus argumento, kodėl buvo nutarta neskirti
lėšų šioms bendruomenėms, kuo šios bendruomenės skiriasi
nuo kitų. Juolab, kad pinigų sumos nebuvo didelės, o bendruomenių lūkesčiai tikrai dideli.
Parama bendruomenėms – be galo svarbus prioritetas,
nes būtent vietos bendruomenės yra arčiausiai žmogaus,
jos geriau už rajono valdžią žino, kokių socialinių paslaugų,
infrastruktūros labiausiai trūksta, pagaliau, ką konkrečiam
žmogui skauda ir kaip jam padėti, todėl savivaldybė turi
prisidėti finansiškai prie šių bendruomenių stiprinimo.
Toks sprendimas, mano nuomone, yra iš principo ydingas. Buvusioji rajono valdžia bendruomenėms tą paramą
jau buvo paskyrusi. Darbą pradėjusi naujoji taryba tiesiog
panaikino buvusios valdžios sprendimą. Tokie dalykai kelia
žmonių nusivylimą valdžia, kaip po tokių sprendimų apskritai
išsaugoti tikėjimą valdžia kaip demokratiškai išrinkta institucija?
Neskiriant pinigų bendruomenei, buvo padaryta klaida. Ją atitaisyti, kaip ir susigrąžinti žmonių pasitikėjimą, bus tikrai nelengva.“

•

didelė tikimybė, kad juo taps
vienintelis šiuo metu skyriuje
dirbantis vyras.
g Veisiejų Janė, aktyviai kovojusi už PSPC išlikimą, ketina
nuleisti rankas ir paklusti Audriaus nurodymams. Janyte,
kur dingo patriotizmas?

Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos užsakymu vėl
buvo atlikti Lazdijų miesto
šaltinėlio, esančio prie Turistų gatvės, mikrobiologiniai
vandens tyrimai. Nacionalinio
maisto ir veterinarijos rizikos
vertinimo instituto atliktų tyrimų išvadose nurodoma, kad
šaltinėlio vanduo yra užterštas
ir neatitinka Lietuvos higienos
normų. Tirtame vandenyje buvo
rasta žarninių lazdelių (E. coli),

žarninių enterokokų ir lūžinių
klostridijų.
Žmogui, išgėrusiam vandens,
kuriame yra žarninių lazdelių
(E. coli), žarninių enterokokų ir
lūžinių klostridijų, gali pakilti
temperatūra, atsirasti pykinimas,
vėmimas, viduriavimas. Toks
vanduo itin pavojingas vaikams
ir vyresnio amžiaus asmenims.
Rekomenduojama šio vandens
nevartoti.
Lazdijų r. sav. inf.

•

Š. m. liepos 7 d. Šlavantų Viešpaties
Apreiškimo Švč. Mergelėi Marijai
parapijoje bus iškilmingai švenčiami
Marijos Krikščioniškų šeimų
Karalienės atlaidai.
Šv. Mišių pradžia 12 val. Atlaidams vadovaus
ir pamokslą pasakys Alytaus dekanato dekanas,
Alytaus Angelų Sargų parapijos klebonas kanauninkas Arūnas Užupis.
Per Mišias giedos, o po Mišių atliks sakralinės muzikos
koncertą labai garsios viešnios – Julija Stupnianek-Kalėdienė –
Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė; Lietuvos
muzikos akademijos Dainavimo katedros docentė, tarptautinių
konkursų laureatė, jos absolventė Julija Smolič ir pianistė Nijolė
Baranauskaitė – Lietuvos muzikos akademijos dėstytoja, tarptautinių konkursų laureatė.
Po šv. Mišių vaišinsimės suneštine agape. Atlaidų dalyvius
linksmins liaudiškos muzikos kapela.
Visus labai kviečiame ir laukiame.
Klebonas Tadeus Vallian ir Pastoracinė taryba
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KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Gerai neprisimenu, kada pirmą
kartą paragavau šokolado. Dar
nėjau į mokyklą ir itin mėgau
karštą kakavą. Kai buvau vaikas, į mūsų ir kaimyninius daugiabučius užeidavo kažkokios
moterys, kurios už kelis rublius
pardavinėdavo žuvies formos
didelius šokoladus, su viduje
esančiais neskaldytais lazdynų
riešutais. Su peiliu skaldydavome tuos šokolado gabalus ir su
malonumu ragaudavome.
Itin didelį ir netaisyklingos
formos šokolado gabalą mama
dar gūdžiu sovietmečiu parvežė
iš kelionės į Rytų Vokietiją. Jis
buvo velniškai skanus, ir kasdien gaudavau jo paragauti. Po
to šokolado meteoritas būdavo
uždedamas ant spintos sesers
kambaryje. Kai nieko nebūdavo
namie, pasistatydavau kėdę ir
nusiėmęs šokolado gabalą pats
atsiriekdavau paragauti. Stengdavausi itin daug nesukirsti,
kad suaugusieji nepastebėtų
akivaizdaus šokolado gabalo
sumažėjimo.
Dar būdamas vaikas kartu su
klase nuvykau į Operos ir baleto
teatrą, kur teko paragauti legendinio karšto šokolado, kuriuo
sovietinės kulinarijos ir konditerijos itin neišlepinti receptoriai
ypač apsidžiaugė. Ten kirtome
ir saldainius „Nomeda“. Kiek

mažai vaikui tereikėdavo iki
pilnos laimės!
Nuo mažens domėjausi geografija, tad sovietmečiu paprašydavau, kad šviesaus atminimo
tėtis spaudos kioskuose nupirktų
Rytų Vokietijos žurnalą „NBI“.
Kiekvieno jo numerio gale būdavo dailininko pieštas kurios
nors pasaulio šalies žemėlapis,
kuriame atsispindėdavo konkrečios valstybės turimos naudingos iškasenos ir pagrindinės
žemės ūkio kultūros. Afrikos
šalies Ganos žemėlapį buvau
pasikabinęs ant savo kambario
sienos ir žvelgdamas į jį matydavau, jog ši valstybė itin gausiai augino kakavmedžius, kurių
vaisius dideliais kiekiais eksportuodavo į užsienį. Valgydamas
šokoladą visuomet galvodavau:
iš kokios pasaulio šalies kakavmedžio vaisų jis yra pagamintas.
Vaikystėje smagiausia šokoladą
valgyti ne vienam, o kartu su
bičiuliu ar draugų būryje, žinoma, kai kiekvienas turėdavo po
šokoladą rankoje, nes dar nebuvome gerai išmokę dalintis.
Įstojęs į aukštąją mokyklą
Vilniuje Gedimino prospekte
buvau atradęs tokią vietelę, į
kurią dažnai užsukdavau pasmaguriauti. Visuomet imdavau
puodelį karšto šokolado ir taurę
su skystu ir vėsiu šokoladu ir
žemės riešutais.
Dvidešimto amžiaus pabaigoje buvo tokie laikai, kai vienas pats galėdavau sukirsti visą
„Karūnos“ šokoladą. Nežinau,
kas atsitiko, bet dabar juodojo
šokolado nemėgstu ir kartą ar
du per mėnesį suvalgau vieną
jo juostelę arba, kitaip tariant,
tik tris gabaliukus. Gyvename
pertekliuje ir laikai, kai valgydami prėską ir vienodą maistą
sovietmečiu, seniai liko praeityje, o gal tapę suaugusiaisiais
vis mažiau atrandame paprastų
kasdienių stebuklų.

•

Asmeniniai skelbimai nemokamai!!

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

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

Kataraktos operacija — vienintelis
būdas pagyti
Šiandieninis gyvenimo
būdas ypač vargina mūsų
akis. Vis daugiau žmonių
skundžiasi silpstančiu
regėjimu: darosi sunku
skaityti, vairuoti automobilį, užsiimti mėgstamais
pomėgiais. Dauguma
mūsų į specialistą kreiptis
neskuba, tačiau silpstantis
regėjimas yra pagrindinis
vienos dažniausių akių ligų
– kataraktos simptomas.
Kokia tai liga, kada reiktų
susirūpinti ir kaip gydyti kataraktą, klausiame
A. Klinikos „Akių chirurgijos centro“ gydytojo
Saulius Ačo.

– Katarakta – kokia tai liga?
– Katarakta – akių liga, kai lęšiukas pamažu netenka skaidrumo, formuojasi drumstys, kurios
trukdo šviesai patekti į akį. Su metais drumstys ryškėja, plečiasi, kas
lemia palaipsniui silpstantį regėjimą. Didžiąją katarakta sergančių
žmonių dalį sudaro vyresni žmonės, kadangi lęšiuko drumstėjimas
– dažnas senatvinis procesas.
– Kokie pagrindiniai kataraktos požymiai?
– Sergant katarakta silpnėja
matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę, matomi tarsi žiūrint
per rūką. Drumstėdamas lęšiukas
iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis matymas. Kad ir kokius akinius žmogus užsidėtų, matymas
nepagerėja. Sergant katarakta
darosi sunku skaityti, sudėtinga
vairuoti automobilį, atsiranda
trukdžiai dirbant kasdienius darbus. Kai lęšiuko drumstis pradeda
kliudyti pilnaverčiam gyvenimui,
darbinei veiklai, reikėtų nedelsiant kreiptis į specialistą.
– Kaip gydoma katarakta?
– Vienintelis kataraktos gydymo būdas – operacija: sudrumstėjęs lęšiukas pakeičiamas dirbtiniu. Vaistų kataraktai gydyti nėra.
Naudojant šiuolaikišką mikrochi-

rurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3 mm dydžio
pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs
lęšiukas ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis. Daugeliu atvejų
kataraktos operacijos atliekamos
taikant vietinį nuskausminimą,
netaikant bendrosios anestezijos.
Todėl operacijos metu žmogus
išlieka sąmoningas, tačiau visiškai nejaučia skausmo. Kataraktos
operacija yra neskausminga procedūra, dažniausiai trunka apie
30 minučių, po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas,
pacientai gali vykti namo.
– Ar gali būti komplikacijų?
– Negydant kataraktos regėjimas nusilpsta iki šviesos jutimo
– žmogus gali skirti tik šviesą
nuo tamsos. Padidėjus akispūdžiui kyla rizika susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus
regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma. Todėl pastebėjus pirmuosius
ligos požymius rekomenduojama
iškart kreiptis į gydytoją. Katarakta gydoma daug sėkmingiau
jos pradinėje stadijoje, kol dar
nėra ryškių pakitimų.
– Kaip pasikeičia regėjimas po
operacijos?
– Kataraktos operacija labai
efektyvi – dauguma žmonių iškart po operacijos pastebi staigų
regėjimo pagerėjimą, tačiau visiškas atsistatymo periodas gali
užtrukti keletą savaičių. Per kiek
laiko regėjimas pacientui atsistatys, tiksliai pasakyti negalima,
kadangi operacijos rezultatas
priklauso nuo daugelio veiksnių:
kitų regėjimo sutrikimų, katarak-

tos stadijos, gydytojo meistriškumo, naudojamos įrangos ir kt.
Labai svarbu nelaukti, kol liga
komplikuosis, operacijai pasiryžti
laiku.

Operuoja gydytojai
profesionalai
„Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka savo srities profesionalai – gydytojai Saulius Ačas,
Algirdas Šidlauskas ir Vytautas
Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kurie nuolat gilina savo žinias, stažuojasi
užsienyje. Šie gydytojai atliko ne
vieną ypač sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos
patirties. Gydytojai pelnė pacientų pasitikėjimą – jų ypatingas dėmesys kiekvienam žmogui, noras
kuo greičiau ir efektyviau padėti
sergančiajam neliko nepastebėtas.
Jei katarakta vargina jus ar jūsų
artimuosius nedelskite – patikėkite savo regos problemas šios
srities profesionalams.
Visus,
kuriems
gydytojai diagnozavo
kataraktą ir reikia atlikti operaciją,
kviečiame į „Akių chirurgijos
centrą“, esantį Savanorių pr.
66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė
įranga, kokybiškos priemonės,
profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti
puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu
(8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt.
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Priklausomybė — visos šeimos liga
Kuo pasižymi žmonės,
kurie tampa priklausomi? Ar bet kuris asmuo
rizikuoja kuriuo nors
gyvenimo periodu pakliūti
į priklausomybės liūną?
Kokios aplinkybės lemia
didesnį ar mažesnį polinkį
į priklausomybes ir kaip
pasveikti priklausomybes
turintiems žmonėms, papasakojo Valstybės vaiko
teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Panevėžio
apskrities vaiko teisių
apsaugos skyriaus mobiliosios komandos specialistės
– psichologė AURA SVETIKIENĖ, socialinė darbuotoja RASA BLOŽIENĖ
ir specialistė, dirbanti su
priklausomybes turinčiais asmenimis, RENATA
KARPOVIENĖ.

Kaip atpažinti
priklausomybę?
Pasak psichologės Auros Svetikienės, priklausomybė yra liga,
kuri pagal Tarptautinę statistinę
ligų ir sveikatos problemų klasifikaciją priskiriama psichikos ir
elgesio sutrikimams.
Vienas iš labiausiai pastebimų
požymių, A. Svetikienės teigimu,
asmuo ima nebekontroliuoti savo
elgesio: „Tampa nebesvarbūs artimi žmonės, jis gali prarasti darbą, susigadinti sveikatą. Visi tie
praradimai priklausomo asmens
nuo vartojimo ar kitų veiksmų
(pavyzdžiui, nuo lošimo) nesustabdo. Kai kalbama apie priklausomybes, dažniausiai galvojama
apie narkotines medžiagas ir alkoholį. Tai geriausiai žinomos ir
labiausiai ištirtos priklausomybės.
Tačiau priklausomybę sukelia
ne tik alkoholis, psichoaktyvios
medžiagos, tokios kaip heroinas,
kokainas, amfetaminas ir tabako
dūmuose esančios medžiagos. Ją
sukelti gali ir azartiniai lošimai,
kompiuteriniai žaidimai, trumpųjų teksto žinučių rašymas ir kt.“
Psichologės A. Svetikienės
tvirtinimu, yra daug ir įvairių
rizikos veiksnių, kurie nulemia
priklausomybės išsivystymą:
„Tai sudėtinga liga, todėl sunku
ją suprasti. Kada asmuo taps priklausomas ir nuo kokios medžiagos bei kokio kiekio, negalime
nurodyti, nes kiekvienas gyvena
skirtingoje aplinkoje, turi karta iš
kartos matytą savo šeimos modelį. Taip pat kiekvieno iš mūsų
psichinė bei fizinė sveikata yra
skirtingos. Vienam gali užtekti
ir vieno karto (vartojimo ar, pavyzdžiui, lošimo), kad išsivystytų
priklausomybė. Yra žinoma tai,
kad kuo jaunesniame amžiuje asmuo pradeda vartoti psichiką veikiančias medžiagas, tuo greičiau
jis tampa priklausomas“, – sako
psichologė.
Kada yra didžiausia rizika
paslysti?
Anot mobiliosios komandos psichologės A. Svetikienės, kai mus
ištinka nesėkmė, išgyvename netektį, esame liūdni, pikti ir pan.,
stengiamės padaryti viską, kad to
išvengtume: „Tuomet viskas priklauso nuo būdų, kaip tai darome,

kokius metodus naudojome. Vieni turi platesnį, įvairesnį įrankių,
padedančių savimi pasirūpinti,
kompleksą, o kiti renkasi nelabai
sveikus, net žalingus būdus. Nuolat kartojant tuos žalingus būdus,
jaučiamas trumpalaikis palengvėjimas (pagerėjimas), vyksta
tam tikras išmokimas: smegenys
mokosi – arba vartoti alkoholį,
arba, pavyzdžiui, nusipirkti naują rūbą ar daiktą. Užsifiksuoja,
kad tai padeda nesijausti blogai,
jaučiamas malonumas pagilina
išmokimą. Laikui bėgant pasirinkimų galimybės susiaurėja iki
vieno pasirinkimo, o visa kita nublanksta.“

Mitas, jog alkoholis
ir narkotikai padeda
atsipalaiduoti
Panevėžio apskrities vaiko teisių
apsaugos skyriaus mobiliosios
komandos specialistė, dirbanti
su priklausomais asmenimis,
Renata Karpovienė tvirtina, jog
gyventi šiuolaikiniame pasaulyje
sudėtinga – patiriame daug streso,
įtampos, nerimo, todėl didėja ir
poreikis atsipalaiduoti, atgauti
jėgas, užsimiršti. Visgi tai, kad
atsipalaiduoti gali padėti psichotropinės medžiagos, tėra tik iliuzija. Dauguma asmenų galvoja: „jei
vartosiu ne kasdien, narkomanu
netapsiu“, „keli kartai tikrai nepakenks“, „žolė“ visai nekenkia“,
„nuo vieno karto nieko neatsitiks“
ir pan.
R. Karpovienės teigimu, priklausomas nuo narkotikų gali
tapti bet kokio amžiaus asmuo,
netgi įsčiose esantis vaisius, jei
motina vartoja narkotikus: „Psichotropinių medžiagų poveikis
priklauso ir nuo paties asmens –
jo imuniteto stiprumo, amžiaus.
Vartojant bet kokią psichotropinę medžiagą organizme vystosi
fiziniai ir psichiniai pakitimai.
Apsvaigus nuo alkoholio, net
ir vienintelis atvejis gali turėti
lemtingų pasekmių: nelaimingi
atsitikimai kelyje, vandenyje,
traumos, sužalojimai, savižudybės, nusikaltimai, žmogžudystės,
išžaginimai, užsikrėtimas lytiškai
plintančiomis ligomis. Galima
teigti, kad, vartojant psichotropines medžiagas, deja, problemos
tampa ne tik opesnės, bet jų ir
daugėja, ilgainiui vystosi ir priklausomybė.“
Priklausomybės požymiai
Priklausomybės mechanizmas
visiems yra vienodas: kai asmuo
tampa priklausomas, keičiasi jo
elgesys, mąstymas, gyvenimo
būdas – tai tampa nebe norma,
o patologija. Priklausomybė pasižymi tuo, kad pačioje jos pradžioje pats asmuo nemano, kad
yra priklausomas – pirmiausia tai
pastebi aplinkiniai.
Mobiliosios komandos psichologės A. Svetikienės teigimu, kad
asmuo jau yra priklausomas, galima įtarti iš šių požymių: pirmiausia – dirglumas, didelė emocijų
kaita: „Asmuo tai liūdnas, tai
linksmas. Atsiranda naujų draugų,
kurie dažniausiai taip pat turi žalingų įpročių. Kai asmuo vartoja
narkotikus, pastebimos žaizdos,
injekcijų žymės. Šiek tiek kei-

Asociatyvi nuotr.
čiasi asmens išvaizda. Išvaizdos
pokyčiai priklauso nuo to, kokias medžiagas asmuo vartoja.
Laikui bėgant galima pastebėti,
kad asmuo vengia bendrų veiklų,
ypač nesilaiko susitarimų, pažadų, taip pat nebelieka mėgstamų
pomėgių. Vis dažniau pastebimas
emocinis nestabilumas, nes, kaip
teigia specialistai, priklausomybė
dažnai susijusi su gėda dėl kontrolės praradimo. Asmuo nesijaučia gerai, nes nesuvaldo savo
elgesio, todėl atsiranda nerimastingumas, baimė, šiurkštumas.
Tačiau vienareikšmiškai teigti,
kad išvardyti požymiai yra sukelti
priklausomybės, negalima, kaip
ir konstatuoti diagnozę – ją išsiaiškinti gali specialistai.“

Kaip priklausomybės
paveikia žmonių gyvenimus?
Anot R. Karpovienės, priklausomas asmuo daugiau energijos
skiria priklausomybės procesui:
„Kaip ir bet kuri kita progresuojanti liga, priklausomybė iš asmens atima daugiau energijos,
susitelkimo ir gebėjimo veikti,
griaudama gebėjimą būti „normaliu“ asmeniu. Veikla ir žmonės,
kurie praeityje buvo svarbūs, dabar yra mažiau svarbūs. Laikas,
skirtas praleisti su šeima, senais
draugais bei pramogoms, yra nustumiamas į šalį, kad atsirastų
vietos priklausomybei. Dažnai
asmenys praranda darbą, nuolatines pajamas. Žalingų medžiagų
vartojimas asmenį dažnai atveda
ir iki ankstyvos mirties.“
Priklausomybės dažnai paveikia ne tik priklausomą asmenį,
tačiau ir visus šeimos narius. „Ne
veltui sakoma, kad priklausomybė – visos šeimos liga, neišvengiamai veikianti ir visą priklausomo asmens aplinką. Artimieji
neturėtų galvoti pateisinimų ar
dangstyti piktnaudžiavimo, nes
priklausomam asmeniui neleidžiama susidurti su realiomis jo
elgesio pasekmėmis ir nesuteikiama proga pamatyti problemos
mastą. Šeimos nariams taip pat
būtina pagalba, nes jie nuolat patiria nerimą, bejėgiškumo jausmą,

pyktį ar gėdą“, – sako R. Karpovienė.
Mobiliosios komandos specialistai pastebi, kad turintys
priklausomybę tėvai praranda
ryšį su vaikais, nebesidomi jų
mokymosi procesu, nesirūpina
tinkama vaikų sveikata, šeimos
namuose dažnai lankosi pašaliniai
asmenys, vaikai paliekami vieni,
be priežiūros, vaikams neužtikrinama saugi aplinka. Dėl šių
priežasčių dažniausiai jiems turi
būti užtikrinama saugi aplinka ne
biologinėje šeimoje.
Vis dėlto priklausomiems asmenims įmanoma padėti.

Kaip padėti priklausomam
asmeniui?
Sužinojus apie asmens priklausomybę, pasak Panevėžio apskrities
vaiko teisių apsaugos skyriaus
mobiliosios komandos socialinės darbuotojos Rasos Bložienės,
jokiu būdu negalima kaltinti ir
gėdinti: „Tai patiriantis asmuo
nepradės kalbėti, atsiverti ir pripažinti savo problemos, ją įvardydamas. Bendraujant reikia laikytis
mylinčio, bet griežto asmens pozicijos, atvirai kalbėtis išsakant,
ką pastebite, dėl ko nerimaujate.
Priklausomas asmuo linkęs neigti
savo problemą, jos nepripažinti,
todėl turėtų vykti nuolatiniai pokalbiai, nors tai būna sunku, jei
pats asmuo – nemotyvuotas. Ypač
svarbus artimųjų palaikymas.
Mūsų darbe dažniausiai klientai
neturi išplėstinės šeimos palaikymo. Iš kartos į kartą perduodami elgesio modeliai: alkoholio
vartojimas, socialinių, kasdienių
ir tėvystės įgūdžių stoka, vaikų
nepriežiūra. Dažnai smurtas artimoje aplinkoje tapęs norma.“
Mobiliosios komandos specialistai išanalizuoja šeimos situaciją
iš pateiktos informacijos, gautos
iš įvairių šaltinių: ugdymo ir gydymo įstaigų, kaimynų, giminaičių, vaiko teisių apsaugos skyrių.
Vykstant į šeimą, atkreipiamas dėmesys, ar šeima jau buvo žinoma
vaiko teisių apsaugos skyriui, ar
joje vyrauja besikartojančios tos
pačios problemos, kokių pagalbos

priemonių buvo imtasi problemoms spręsti, analizuojama, kas
buvo veiksminga, kas – ne.
Mobiliosios komandos tikslas – įvertinti rizikos ir saugumo
veiksnius šeimoje, šeimos stiprybes, poreikį intensyviai pagalbai.
Dažniausiai krizinės situacijos
šeimoje kaltininkas – alkoholio
vartojimas.
Mobiliosios komandos specialistai taiko motyvavimo technikas
siekdamas, jog priklausomybės
ligomis sergantis šeimos narys
priimtų siūlomą pagalbą, padidėtų asmens vidinė motyvacija
keisti savo elgesį. Vaiko tėvams
sutikus priimti mobiliosios komandos pagalbą, priklausomai
nuo problemos pobūdžio, jiems
rekomenduojami tiek skubios pagalbos būdai, tiek ilgalaikė pagalba, inicijuojamos psichologo,
psichiatro, priklausomybių specialisto konsultacijos. Remiantis
psichiatro išvadomis, asmenys
nukreipiami gydymuisi į Priklausomybių ligų centrus bei ilgalaikei reabilitacijai bendruomenėje,
taip pat rekomenduojama lankyti
anoniminių alkoholikų grupes.
Specialistės pažymi, kad pirmiausia reikalingas priklausomybės pripažinimas, jos įvardijimas
– tai vienas iš pirmųjų gydymo
etapų. Asmuo turi pripažinti, kad
pats savo pastangomis negali
susitvarkyti su priklausomybės
problemomis, peržengti baimės,
gėdos, puikybės ribas ir kreiptis
pagalbos į specialistus, anoniminių alkoholikų grupes, vykdyti jų
rekomendacijas, dirbti bendradarbiaudamas, dėti valios pastangas
ir sutelkti kantrybę.
Taip pat svarbu žinoti, kad
sveikimo procesas visuomet individualus. Tai gana ilga kelionė į
save, neužkraunant atsakomybės
aplinkiniams žmonėms. Tai laikas, skirtas apmąstymams: kaip
aš gyvenu, kas vyksta mano gyvenime, kaip aš iš tikrųjų noriu
gyventi? Kad asmuo visa tai pasiektų, reikalinga valia.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos informacija
Bernardinai.lt
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Skandalingas nuosprendis: moteris sterilizuota be jos žinios
Kauno apygardos teismas
baigė nagrinėti bylą dėl
neteisėtos moters sterilizacijos. Lazdijų gyventoja
teisme bandė įrodyti, kad
be jos žinios Cezario operacijos metu buvo atidalinti kiaušintakiai, o iš ligoninės ji prašė 150 tūkst. Eur
neturtinės žalos.

Ieškinį sumažino
Lazdijų gyventoja Aušra Jankauskienė prieš kelerius metus sužinojo, kad yra nevaisinga. Teigiama,
kad be jos žinios, galimai atliekant Cezario pjūvį, buvo atliktas kiaušintakių atidalijimas. Tai
buvo padaryta Lazdijų ligoninėje
2004 metų sausio 26 dienos atliktos Cezario pjūvio operacijos
metu po vaisiaus užgimimo.
Teismas nusprendė, kad ieškinys tenkinamas iš dalies – moteriai priteista iš viso 26 tūkst.
Eur – 25 tūkst. Eur neturtinės ir
1 tūkst. turtinės žalos.

Moters vyrui priteista 6 tūkst.
Eur neturtinės žalos.
Šias sumas turės sumokėti Lazdijų ligoninė.
„Nenustatyta, kuris iš medikų
atliko veiksmus, kurie pažeidė
pacientės teises“, – teigė Kauno
apygardos teismo atstovė Joana
Daubaraitė.
Šioje operacijoje dalyvavo
keturi medikai, kurie savo kaltę
neigė. Byla buvo nagrinėjama
uždaruose teismo posėdžiuose,
todėl daugiau detalių nea
tskleidžiama.
Šis teismo sprendimas dar gali
būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.
Skelbiant nuosprendį nė vienas
iš proceso dalyvių nedalyvavo.

Sužinojo po daugelio metų
Teismo medicinos ekspertai patvirtino, jog ši procedūra galėjo
būti padaryta tik ligoninėje. Šiuo
metu 42 metų A. Jankauskienė dėl
cerebrinio paralyžiaus prikaustyta

Minimali alga nuo 2020-ųjų
turėtų didėti iki 607 eurų

Minimali mėnesio alga
(MMA) nuo kitų metų turėtų didėti 9,4 proc. – nuo 555
iki 607 eurų (iki mokesčių).
Minimalus valandos atlygis
didėtų 9,7 proc. – nuo 3,39
iki 3,72 euro. Skaičiuojama, kad tam iš valstybės
biudžeto reikės apie 17
mln. eurų per metus.

Vyriausybė sprendimą turėtų priimti trečiadienį.
Vyriausybės, darbdavių ir darbuotojų interesams atstovaujanti
Trišalė taryba gegužės pabaigoje
nesusitarė, kiek nuo 2020 metų
turėtų didėti MMA. Profesinių
sąjungų ir Vyriausybės atstovai
siūlė minimalią algą didinti iki
607 eurų, tuo metu darbdaviai
siūlė ją didinti iki 580 eurų.
Pernai Trišalei tarybai po ilgų
diskusijų taip pat nepavyko rasti bendro sprendimo dėl MMA
didinimo nuo 2019-ųjų, todėl šį
rodiklį tvirtino Vyriausybė.

Trišalė taryba yra nusprendusi,
kad MMA turi sudaryti 45–50
proc. vidutinės algos. Patvirtinus
607 eurų MM, ji siektų 47,5 proc.
(ES svyruoja nuo 45 proc. iki 51
proc.).
Pasak Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos, Lietuvos laisvosios rinkos institutas nepritaria
MMA didinimui – anot jo, tarptautinės organizacijos perspėja
Lietuvą dėl spartaus atlyginimų
augimo ir dar 2016 metais rekomendavo pristabdyti jo didinimą. Be to, LLRI nuomone, toks
žingsnis ypač neigiamai atsilieps
mažai pelningoms ar santykinai
daug nekvalifikuotų žmonių įdarbinančioms įmonėms.
LLRI taip pat perspėja, kad gali
sulėtėti nedarbo mažėjimas, daugėti nelegaliai dirbančiųjų, didėti
prekių ir paslaugų kainos.
Lietuvoje MMA ir mažiau gauna apie 156 tūkst. darbuotojų, iš jų
biudžetininkų – apie 28 tūkst.
15min.lt

•

prie vežimėlio, 2004-aisiais su
vyru Dariumi po Cezario pjūvio
operacijos ji susilaukė sūnaus.
Medikai patvirtino, kad būtent
tuomet A. Jankauskienei buvo atliktas ir kiaušintakių atidalijimas,
nes kitų chirurginių operacijų moteriai nebuvo atlikta. Nors moteris
su vyru iš ligoninės nori prisiteisti
apie 150 tūkst. eurų kompensaciją, tačiau pirmiausiai ji nori
sužinoti, kas ir kodėl ją sužalojo ir atėmė bet kokią galimybę
pastoti.
Pats medikas sako daręs tik Cezario pjūvį, bet ne sterilizaciją.
Šeima apie tai, jog negali turėti
daugiau vaikų dėl chirurginės intervencijos, sužinojo 2016-aisiais,
kai po kelerius metus nepavykusių bandymų susilaukti daugiau
vaikų jie kreipėsi į privačią medicinos įstaigą.
Jos medikai ir nustatė kiaušintakių defektą.
Teismo medicinos ekspertai
konstatavo, kad nustatyti gim-

Kauno apylinkės teismo sprendimu, Lazdijų ligoninė turės sumokėti 32000 eurų.
dos kiaušintakių defektai buvo
simetriški ir vienodi – komisijos
nuomone, tai buvo „mechaninės
kilmės poveikis“, kurio negalima paaiškinti įgimta patologija,
juolab dėl to, jog moteris prieš tai
susilaukė vaiko. Medikai konsta-

tavo, kad kitų chirurginių pilvo
operacijų be Cezario pjūvio ir
2016-aisiais atliktos diagnostinės
laparoskopijos, moteriai nebuvo
atlikta.

•
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Pirmąkart susirinko Stebulių ateities bendruomenės nariai
Dineta Babarskienė
Po sėkmingai pavykusių
švenčių malonūs įspūdžiai
ilgai išlieka atmintyje,
išblukindami tuos sunkumus ir begales rūpesčių, su
kuriais teko susidurti siekiant užsibrėžto tikslo. Tai
pasakytina ir apie Stebulių
ateities bendruomenės
organizuotą bendruomenės
šventę „Seneliai čia gyveno
ir aš čia gyvenu“. Jau seniai
planuotas Stebulių ateities
bendruomenės narių susiėjimas draugėn pagaliau
įvyko. Susibėgti visiems 42
bendruomenės nariams,
anot sodybos šeimininkės
Ritos Sabestinienės, šįkart
nepavyko, tačiau visi, kas
tik galėjo, laisvą pavakarį turėjo, atvyko. „Mūsų
bendruomenės nariai, kaip
aš sakau, nuo kryžkelės
žiūrint, įsikūrę ir link
Teizų, ir link Babrauninkų,
ir link Skovagalių, ir link
Seimeniškių“, – sakė ji. O
susirinkusieji dargi pajuokavo, kad kone visų didžiųjų Lietuvos miestų atstovai
čia atvyko: ir iš Vilniaus,
ir iš Kauno, ir iš Marijampolės, mat ši bendruomenė
savo būrin kviečia ne tik
čia gyvenančius, bet ir iš
šių kraštų kilusius ar kažkada gyvenusius, bet dabar
jau įsikūrusius kitur.

Bendruomenės eglaitę
sodino vyresnieji
Įstabioj augalų apsupty, išpuoselėtoje Ritos Sabestinienės sodyboje, kur jai darbuotis itin padeda
ir jos vyras Almantas Sabestinas,
kur kiekvienas augalėlis turi savo
vietą, kur pažvelgsi, gėlių oazės
džiugina akį, kur puoselėjamos
senolių tradicijos, susirinkę bendruomenės žmonės sugiedojo
Lietuvos himną. Pakiliai, iš visos
širdies...
Išrinko vietą ir pasodino savo
pirmam bendram susiėjimui atminti bendruomenės eglaitę.
Vyresnieji sodino, o mažiausias
tądien buvęs Stebulių ateities
bendruomenės narys keturmetis
Adolis palaistė ir pasimatavo, ku-

Pirmąkart susirinkę Stebulių ateities bendruomenės nariai sugiedojo Lietuvos himną.
ris gi didesnis: jis ar žaliaskarė.
Bendruomenės nariai sakėsi stebėsią, kaip bendruomenės eglutė
ir mažasis Adolis augs.
Iš seno šulinio pasisemti tyro
vandens, iš „kružiko“ atsigerti ir
senolių išminties, stiprybės pasisemti kvietė Rita Sabestinienė.
Taip poetiškai kreipėsi ji į susirinkusius.
Rimtai apie rimtus reikalus
kalbėjo šios bendruomenės
pirmininkas. Stebulių ateities
bendruomenės pirmininkas
Mantas Jančiukas pateikė bendruomenės finansinę ataskaitą,
Rita Sabestinienė supažindino
su tais, kurie pareiškė norą dalyvauti bendruomenės veikloje.
Šventežerio seniūnijos seniūnė
Aldona Burbienė dovanodama
gėlę džiaugėsi gražiu mamos ir
sūnaus bendravimu, supratimu
ir susikalbėjimu. Anot jos, gerai,
kai jaunimas išklauso vyresniuosius, o jau klausyti ar ne, daryti
pagal juos ar savaip, anot jos,

lai sprendžia patys, savo galva
vadovaujasi. Mantas juokavo,
kad jam labiausiai tai patiko, kad
seniūnė patarė, jog ne visada reikia klausyti mamos.

tviskančiuose Rožių namuose
patiekalų degustacija
Stilingieji Rožių namai sulaukė
svečių. Ir viskas čia apgalvota iki
mažiausios smulkmenos. Gėlės,
pirtininko Rimanto Silkės vantos
su uogele, stilingi dekoratyvūs
daikčiukai šventei suteikė solidumo, jaukumo ir to nenusakomo
jausmo, kad esi čia laukiamas.
Ir paskendome tam baltume.
O tuomet prasidėjo, anot pačių
bendruomenės narių, patiekalų
degustacija. Ragauta troškintos
triušienos iš Stebulių ateities
bendruomenės pirmininko Manto Jančiuko ūkio, rūkyta žuvis
kvepėjo lyg tik ką iš rūkyklos
atnešta. O paskui šimtalapis,
Artūro Čiurlionio šakotis. Dargi svetingų šeimininkų sveteliai

kviesti keptomis dešrelėmis pasistiprinti. O ir atvykusieji savo
skanėstų atsivežė, tad ragauta,
skanauta, girta. Ir norom nenorom norisi pasigirti, jog vakarieniauta baltai, pavydėkit juodai.
Mat stilinga aplinka ne tik Rožių
name – kiekviename žingsnelyje,
kiekviename žemės lopinėlyje.
Praeinant galima įkvėpti levandų aromato ar žemuogę, braškę
nusiskinti, prie tvenkinio pastoviniuoti ar žydinčiomis gėlėmis
pasidžiaugti, o ir dekoratyvinių
medelių įvairovė stebino. Čia
gražiai dera ir senovinės rūtos,
ir dekoratyviniai augalai, ir prieskoniai, ir vaistažolės – šeimininkės Ritos išmonei, fantazijai
ir geram skoniui, ko gero, ribų
nėra. O ir mielų žmonių būrys
su šypsenomis, pakilia nuotaika
ir maloniais pašnekesiais, kvietimais užsukti į svečius, pasišnekučiuoti, arbatos išgerti. Ir
Ritos Sabestinienės dainos sūnui,
vyrui, bendruomenei... Itin jaudi-

nantis sugrįžimas į Stebulius Vidos Purienės po 28 metų. Vidutė
nesulaikė ašarų, sakėsi, pakviesta
negalėjo atsisakyti, atvažiavo.
Pasidžiaugta, jog jie turi, kur
susirinkti, kad šioje sodyboje visad laukiami. Sakėsi, jog stengsis
vėl susibėgti. „Gal dar ir šiais metais“, – vylėsi Rita. Anot jos, dabar, kai jau bendruomenė įkurta,
jie kai tik galės, bandys rašyti projektus, mat tai jiems itin svarbu.
„Bandysime, rašysime, tikimės,
jog pavyks“, – sakė ji.
Ir taip linksmai dainas dainuodami susirinkusieji net nepastebėjo, kaip greitai prabėgo vakaras
ir atėjo laikas skirtis. Pasidalinę
šiluma bei gerumu ir padėkoję
vieni kitiems, skirstėsi namo.
Skirstėsi neskubėdami – juk čia
buvo gera… Juk gyvena šie žmonės ten, kur paliepė širdis... Tikimasi, jog jie padarys daug gražių
darbų. Rožių namai visad atviri... užbėgti, pasitarti, pasidalinti
džiaugsmais ir rūpesčiais.

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)
Veržlusis Marsas aktyviai veiks jūsų meilės reikalus, todėl santykiuose su priešinga lytimi stengsitės žūtbūt patenkinti savo
troškimus. Jausitės žaismingi, energingi
ir nesunkiai gebėsite išreikšti savo norus
– tai jums labiausiai padės kelyje į sėkmę. Stengsitės namams suteikti daugiau
jaukumo, saugumo ir komforto. Pamąstykite apie remontą ar net išsikraustymą
į kitą būstą. Nespręskite nieko žaibiškai,
o giliai įsiklausykite į savo nuojautą ir
tik tada imkitės veiksmų. Sakoma: gera
pradžia – pusė darbo.
Jautis (04.21—05.21)
Įsitrauksite į gyvas diskusijas su kolegomis, fantazuosite apie didelius
projektus, siurbsite į save daugybę
informacijos. Pagalvokite, kaip jūsų
naujai įgytos žinios pasitarnautų jūsų
profesinėje srityje. Veikiami Mėnulio ir
Urano, išdrįsite palikti komforto zoną,
ypač kalbant apie širdies reikalus. Savo
dabartiniame partneryje išvysite nuostabių dalykų, kuriuos iki šiol pražiūrėdavote. Jei esate vieniši, jūsų padidėjusi
drąsa automatiškai padidins tikimybę
sutikti jums skirtą žmogų.
Dvyniai (05.22—06.21)
Ko gero, visiškai naujai pažvelgsite į galimus pajamų šaltinius, paramas, paskolas
ar net savo kasdienes išlaidas. Pagalvoję
kurį laiką „palikite“ šias mintis nuošalyje,
o vėliau pabandykite praktikoje pritaikyti tas, kurios atrodo vertingiausios.
Savaitei baigiantis, informacijos ištroškęs
Merkurijus paveiks jūsų komunikacijos
sferą, todėl iš naujo permąstysite apie
savo santykius su žmonėmis, darbą arba
sveikatingumo įpročius. Galbūt kai kurios
išvados jus suglumins, bet ilgalaikėje
perspektyvoje ši savianalizė jums padės
gyventi kokybiškiau.

savaitei baigiantis, Merkurijaus dėka
galite pasijusti tarsi kažko stokojantys,
tarsi įstrigę savo pačių asmeniniuose
sumanymuose. Šiuo laikotarpiu neapseisite be meditacijos, apmąstymų, būtina
atsižvelgti į intuicijos balsą. Niekas už
jį geriau nepatars, kuria kryptimi turite
pasukti.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Labai tikėtina, kad jūsų viršininkai jumis
patikės ir pasiūlys jums imtis atsakingesnių pareigų, o gal tiesiog sulauksite
pripažinimo už savo darbo etiką. Atėjo
puikus metas nuspręsti, kuria kryptimi
toliau norėtumėte vystyti savo karjerą.
Savaitei sukantis į antrąją pusę, prieš
jus tarsi iš niekur išdygs praeityje jus
supę draugai ir bendradarbiai. Tinkamai
įvertinkite jų naudą diskutuojant apie
savo norus, viltis ir svajones, nes tai
gali tapti naujų bendrysčių ir projektų
pradžia.
Skorpionas (10.24—11.22)
Aktyvus, veiksmą ir ryžtą mėgstantis
Marsas savaitės pradžioje paskatins jus
imtis dar didesnių profesini iššūkių ir
drąsiai apie juos kalbėti, užsiimti jų reprezentavimu. Jūs trokštate kažko didingo, ilgalaikio, kažko visiškai naujo ir
neįprasto. Jei pamatysite bent mažiausią
galimybę įgyvendinti savo troškimą, neabejokite savimi.
Šaulys (11.23—12.21)
Suderinkite savo širdies balsą su karščiausiais troškimais ir išdrįskite atvirai
tuo pasidalinti. Neabejotinai tai pakreips
jūsų santykius tinkama linkme. Savaitei
baigiantis, Uranas harmonizuos jūsų karjeros reikalus. Jūsų sprendimai ypač gerai
derės su jūsų emociniais poreikiais – bet
tik tuomet, jei pastariesiems neatsiduosite
besąlygiškai.

Vėžys (06.22—07.22)
Iš naujo atraskite save, kad galėtumėte
su naujomis jėgomis imtis užsibrėžtų asmeninių tikslų. Kai suprasite, kokie esate ir ko jums galbūt trūksta, bus žymiai
paprasčiau pakelti save į visiškai naują
lygmenį. Savaitei artėjant į pabaigą, Merkurijaus trajektorija palies jūsų pajamų
šaltinius, priversdama jus pakeisti išlaidų
ir investicijų planus. Atidžiai stebėkite
savo banko sąskaitas ir pabandykite aptikti, kur dingsta pinigai. Aptikę spragas
ir tinkamai perorganizavę savo išlaidas,
gyvensite žymiai ramiau. Ne šiaip sau
sakoma: žinojimas – jėga.

Ožiaragis (12.22—01.20)
Veikiami atkakliojo Marso, pageidausite daugiau fizinio ryšio ir emocinio
artumo su savo partneriu arba simpatijų
objektu. Tiksliai žinodami, ko norite,
vis tiek anksčiau ar vėliau tai gausite.
Susimąstykite apie jums svarbius ryšius
su žmonėmis – mylimaisiais, kolegomis,
draugais. Pagalvokite, ar pakankamai
pasitikite vieni kitais, ar bendradarbiavimas apskritai džiugina. Pamąstykite,
kuriuos aspektus būtų galima pagerinti
ir kaip tai padaryti. Tai ne tik sutvirtins
jūsų ryšius, bet ir prisidės prie asmeninės
sėkmės.

Liūtas (07.23—08.23)
Pirmosiomis dienomis jūsų ženklą ypač
veiks veiksmą mėgstantis Marsas, kuris
suteiks jums energijos pliūpsnį siekti
ambicingiausių asmeninių tikslų. Nesvarbu, ar tai naujas mitybos, treniruočių, gyvensenos planas, ar bandymas
gauti išsvajotą darbą – dabar turite
galimybę paversti savo viziją jaudinančia tikrove. Kita vertus, savaitės
pabaigoje pasireikšiantis Merkurijus
paskatins užsiimti savianalize ir atsakyti patiems sau: ar tai, ko siekiate,
tikrai yra tai, ko jūs norite? Kaip jūsų
dabartinis troškimas dera su ilgalaikiais
tikslais ar vertybėmis? Viską suderinę
tarpusavyje, galėsite žymiai užtikrinčiau judėti pirmyn

Vandenis (01.21—02.19)
Susimąstysite apie tai, kaip rūpinatės savo
sveikata ir fizine forma. Nekantrausite
totaliai pakoreguoti mitybą, sužinoti apie
greta jūsų veikiančią fitneso studiją arba
pasikalbėti su gydytoju dėl nerimą keliančių dalykų. Savaitei įpusėjus ir einant
į pabaigą, Merkurijus privers atsigręžti į
emocines problemas, kylančias iš praeities. Išgydę senas žaizdas, jausitės ir
laimingesni, ir sveikesni.

Mergelė (08.24—09.23)
Savaitės pradžioje žvagždės teigiamai
paveiks jūsų bendradarbiavimo įgūdžius.
Tai jums gali padėti pasiekti reikšmingą
proveržį vykdant komandinį projektą jūsų
darbe. Jei dirbate vieni, greičiausiai užmegsite vertingų kontaktų, kurie pakels
jūsų strategiją į visiškai naują lygmenį.
Visa tai jums neabejotinai padės pasiekti
pelnytą sėkmę ir pripažinimą. Vis dėlto,

Žuvys (02.20—03.20)
Savaitės pradžia įtempta, tačiau sulig
savaitės viduriu aplinkybės ims dėliotis
jums palankia linkme. Pirmosiomis savaitės dienomis galimi nesusipratimai
asmeniniame gyvenime, išryškės problemos, susijusios su vaikais, mylimaisiais.
Antradienį turėsite progos apvalyti savo
šaknis, transformuoti giminės programas
– skirkite laiko dvasiniam tobulėjimui,
sąmoningam darbui su savimi, gryninkite jums svarbius santykius. Dažniau
pamąstykite apie ateitį, vizualizuokite
karjeros perspektyvas ir netrukus įsitikinsite, kad svajonės pildosi. Savaitės
pabaigoje laukia daug veiksmo darbo
aplinkoje.
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22.00 „Karo kiaulės“.
23.45 „Kaulai“.
0.45 „X failai“.
1.35 „APB“.
2.25 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.15 „Kaulai“.
4.05 „Moderni šeima“.
4.30 „Gyvenimo
išdaigos“.

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

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
7.00 „Pasižvalgykime

po... Honkongas“.
7.30 „Detektyvė
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo

6.35 „Mentalistas“.
7.30 „Pragaro virtuvė“.
8.30 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.30 „Teisingumo

agentai“.
10.25 „Kobra 11“.
11.25 „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 „Tikra istorija“.
23.05 „Plieniniai rykliai“.
1.00 „F. T. Budrioji akis“.
1.50 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

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

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

lelijomis“.

Miretė“.

BTV

miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Apsilankymo pas
Elžbietą (Pažaislio)
bažnyčia.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Psichopatas“.
23.15 „Sugrįžimas“.
0.40 DW naujienos rusų
kalba.
0.55 Dabar pasaulyje.
1.25 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
2.25 „Laukinė širdis“.
4.25 Kalbantys tekstai.
4.50 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
5.05 „Ten, kur namai 6“.

nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 Į sveikatą!
8.50 „Šunų ABC 2“.
9.15 Labas rytas,

Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Kalbantys tekstai.
14.30 „Didžiosios Visatos
paslaptys su
Morganu Freemanu
3. Ar galime prikelti
mirusiuosius?“.
15.15 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Gertrūdos (Marijonų)
bažnyčia.
15.20 ...formatas. Poetas
Liutauras Degėsys.
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 „Pokalbiai pas
Bergmaną“.
20.00 Kauno bažnyčios:

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

„Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir tamsusis internetas“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.40 „Senjora“.
2.00 „Modus“.
3.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Vienam gale

kablys.
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“.
17.00 TIESIOGIAI. 3x3

krepšinis. FIBA
Raudondvaris
Challenger 2019.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Mano ištakos“.
23.10 „Grotos gyvenimui“.
2.10 „Pėdsakai“.
2.50 „Svieto
lygintojai“.
3.40 „Rezidentai“.
4.40 Topmodeliai.
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Eteris
Penktadienis
, liepos 5 d. Saulė teka 4.49, leidžiasi 21.57, dienos ilgumas 17.08.
Jaunatis. Vardadieniai: Antanas, Butginas, Mantmilė, Karolina, Filomena.

, liepos 6 d. Saulė teka 4.50, leidžiasi 21.57, dienos ilgumas 17.07. Jaunatis.
Vardadieniai: Marija, Nervydas, Ginvilė, Dominyka, Domė, Mindaugas, Nervilė, Nervilas, Nerilė, Nerilis.

LRT Televizija

10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Gyvenimo

LRT Televizija

TV3

10.30 Kitoks pokalbis

21.45 Giedrius Kupre-

6.00 Lietuvos Respu-

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 „Pelenė“.
21.05 „Pakvaišę dėl
Merės“.
23.30 „Henrio nusikaltimas“.
1.40 „Nakties klajūnai
2“.
3.15 „Kautynės Maniloje“.
4.45 „Gyvenimo
išdaigos“.

blikos himnas.
6.05 Gyvenimas.
6.55 Klausimėlis.lt.
7.25 „Linkėjimai nuo
Maiko“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Lietuvos Valstybės
diena. Iškilmingas
valstybės vėliavos
ir istorinės vėliavos
pakėlimas. Lietuvos
Respublikos
Prezidentės Dalios
Grybauskaitės
kalba.
12.30 Dainuoju Lietuvą.
13.00 Valstybės diena.
Šv. Mišių tiesioginė
transliacija iš
Vilniaus.
14.15 Mano tautinis
kostiumas: būta ir
atkurta.
15.15 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 „Ketvirtasis prezidentas“.
19.05 Dainuoju
Lietuvą.
19.30 „Tautiška giesmė
aplink pasaulį“. 10
metų.
21.00 „Vardan tos
Lietuvos vienybė
težydi“. Stabtelk ir
sugiedok „Tautišką
giesmę“.
21.10 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
21.15 Panorama.
21.37 Sportas. Orai.
21.45 Gražiausios poetų
dainos.
22.45 „Niekas nenorėjo
mirti“.
0.30 „Ieškojimai“.
2.40 Tarptautinis sportinių šokių festivalis
„Lithuanian Open
2018“.
4.05 „Senekos diena“.

6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

su D. Žeimyte.
Pokalbių laida.
11.00 „40 plius, arba
jausmų geometrija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Agros
lobiai“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „Nusikaltimas ir
bausmė“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Pagrindinis
įtariamasis“.
1.20 „Moterų daktaras“.
3.10 „Nusikaltimas ir
bausmė. Motina
žudikė 2“.
3.50 „Mylima mokytoja“.
5.30 „Pamiršk mane“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

vičius. Opera
„Prūsai“.
23.20 FIFA moterų
pasaulio futbolo
čempionatas.
Rungtynės dėl 3
vietos.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 „Svajoti nėra kada“.
3.00 ARTS21.
3.30 Kauno dainų
ir šokių šventė
„Lietuva brangi“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė 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 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi“.
22.40 „Ieškojimai“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Specialus tyrimas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gyvenimas.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Komisaras Reksas
14“.
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 mi-

sija. Slaptoji tauta“.
23.35 „Blogas poelgis“.
1.15 „Vilkolakis“.
2.50 „Kruvinas dei-

mantas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

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

ginos“.
8.55 „Aš matau tave“.

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

gatvės“.
9.20 „Teisingumo

agentai“.
10.20 „Kobra 11“.
11.20 „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 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Pasmerktieji“.
23.45 „Tikra istorija“.
1.40 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
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 „Žmogus be

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

lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Nusikaltimas ir
bausmė. Daktarai.
Pirmasis kraujas“.
22.30 Reporteris.

„Pakvaišę dėl Merės“, 20.05, TV3
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. Motina
žudikė 1“.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Namas su
lelijomis“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
1.30 „Psichopatas“.
3.15 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
3.40 Sakartvelo muzikos
ir šokių ansamblis
„Gori“.
5.05 „Ten, kur namai 6“.

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

blikos himnas.
6.05 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
7.10 Mokslo ekspresas.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 Euromaxx.
8.50 „Šunų ABC 2“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
13.10 Daiktų istorijos.
14.00 Pašauktieji.
14.30 „Pokalbiai pas
Bergmaną. Tyla“.
15.15 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Apsilankymo pas
Elžbietą (Pažaislio)
bažnyčia.
15.25 ...formatas.
Poetas Antanas A.
Jonynas.
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“.
19.10 „Europos parkas.
Pradžia“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Svajoti nėra
kada“.
22.30 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.

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 „Širdžių daktaras“.
20.05 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 PREMJERA. „Vera.
Darkvoteris“.
22.55 „Mano gyvenimo
žuvis“.
1.20 „Senjora“.
2.45 „Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir tamsusis internetas“.
4.15 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Sandėlių karai.
9.30 „Išlikimas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Rezidentai“.
12.30 Candy Crush.
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 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Raudonoji aušra“.
23.55 „Juodabarzdis“.
1.35 „Juodabarzdis 2“.

šeštadienis

LNK
6.30 „Linksmieji Tomas

ir Džeris“.
6.55 „Vėžliuko Semio

nuotykiai“.
8.30 „Srovės

nublokšti“.
10.05 „Jau baigėm?“.
12.00 „Agentas Kodis

Benksas“.
14.00 „Neįtikėtinos
Lemoni Sniketo
istorijos“.
16.05 „Kalifornijos
svajos“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Paskutinis Oro
valdovas. Ango
legenda“.
21.35 „Pikseliai“.
23.40 „Be įsipareigojimų“.
1.45 „Neįmanoma misija. Slaptoji tauta“.

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 „Heida“.
12.45 „Aleksandras ir

baisiai, labai siaubingai nesėkminga
diena“.
14.20 „G būrys“.
16.05 „Galiūnas Džo“.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 TIESIOGIAI.
„Laisvės karalystė.
Tautiškos giesmės
giedojimas“.
22.00 „Dangaus karalystė“.
0.55 „Prezidento
medžioklė“.
2.25 „Pakvaišę dėl
Merės“.
4.25 „Moderni šeima“.
4.55 „Gyvenimo
išdaigos“.

BTV
6.05 „Varom!“.
7.30 „Džiunglių princesė

Šina“.
8.30 „Varom!“.
9.00 Ultimate Strongman Pasaulio
komandinis
čempionatas.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Nematoma
karalystė“.
11.40 „Iš visų jėgų“.
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Policijos akademija“.
14.40 „Metų laikai“.
16.30 „Dirbtinis intelektas“.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
23.10 „Gelbstint eilinį
Rajaną“.
2.15 „Stiklo namai 2.
Geroji Motina“.
3.45 „F. T. Budrioji akis“.

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

pristato. Vyrų šešėlyje. Magdalena
Draugelytė-Galdikienė“.
8.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. ŽibutėRozalija Preibytė“.
9.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!

Joninės.
8.30 ARTS21.
9.00 Gyvenimas.
9.50 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Apsilankymo pas
Elžbietą (Pažaislio)
bažnyčia.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
11.10 Kauno dainų
ir šokių šventė
„Lietuva brangi“.
13.40 Muzikos talentų
lyga 2019.
15.15 Skrendam.
15.30 Euromaxx.
16.00 Muzikinė-dokumentinė drama
„Lietuva – valstybė“.
18.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19.45 „Tautiška giesmė
aplink pasaulį“.
21.00 „Vardan tos
Lietuvos vienybė
težydi“. Stabtelk ir
sugiedok „Tautišką
giesmę“.
21.15 Panorama.
21.37 Sportas. Orai.

TV1
7.20 „Akloji“.
7.50 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.30 „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. Tėvai
ir vaikai“.
23.00 „Begėdis“.
1.10 „Absoliuti valdžia“.
3.15 „Mano gyvenimo
žuvis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Candy Crush.
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 per Amerikas“.
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 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Geriausi mūsų
metai.
23.30 „Deadpool“.
1.35 „Raudonoji aušra“.
3.05 „Mano ištakos“.

„Paskutinis Oro valdovas. Ango legenda“,
19.30, LNK
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Eteris
sekmadienis, liepos 7 d. Saulė teka 4.51, leidžiasi 21.56, dienos ilgumas 17.05.
Jaunatis. Vardadieniai: Sangailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita, Sangaudas.

pirmadienis
, liepos 8 d. Saulė teka 4.52, leidžiasi 21.55, dienos ilgumas 17.03.
Jaunatis. Vardadieniai: Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas, Arentas.

LRT Televizija

TV3

LRT Televizija

22.28 Telefoninė loterija

6.00 Lietuvos Respu-

6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

6.00 Lietuvos Respu-

1634.
22.30 „Rydiko kronikos“.
0.50 „Gyvi numirėliai“.
1.50 „Hankokas“.

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime
gera. Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų
pasakos. Henzelis ir
Grėtel“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Didieji Žemaičių
Kalvarijos atlaidai.
13.50 „Mis Marpl 3. Nekaltumo įrodymas“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Gražiausios poetų
dainos.
22.00 Premjera. „Zacherio viešbutis.
Vieno suvedžiojimo
istorija“.
23.45 „Raudonplaukė“.
1.35 Mano tautinis
kostiumas: būta ir
atkurta.
2.30 „Ketvirtasis prezidentas“.
3.35 Istorijos detektyvai.
4.20 „Mis Marpl 3. Nekaltumo įrodymas“.

LNK
6.20 „Linksmieji Tomas

ir Džeris“.
6.45 „Nickelodeon“

valanda. „Įspūdingasis Žmogusvoras“.
7.10 „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 „Plojus“.
11.15 „Agentas Kodis
Benksas. Užduotis
Londone“.
13.15 „Naujokė 2“.
15.10 „Po kauke“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Transformeriai“.
22.20 „Hankokas“.
0.10 „Atsisveikinimo
žodis“.
2.10 „Be įsipareigojimų“.

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 „Džiunglių knyga
2“.
12.55 „Daktaras Dolitlis
5. Lakis keliauja į
Holivudą!“.
14.45 „Kosmoso kariai“.
16.40 „Žavios ir labai pavojingos. Filmas“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Diena po rytojaus“.
22.00 „Povandeninis
horizontas“.
0.05 „Lengvi pinigai“.
1.50 „Karo kiaulės“.

BTV
6.30 Ultimate Stron-

gman Pasaulio
komandinis
čempionatas.
7.30 „Džiunglių princesė
Šina“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Nematoma
karalystė“.
11.40 „Iš visų jėgų“
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Policijos akademija“.
14.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.10 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.15 „Kas žudikas?“.
19.30 „Šuo“.
21.40 „Juodasis sąrašas“.
22.35 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
23.35 „Pasmerktieji“.
1.45 „Stiklo namai 2.
Geroji Motina“.

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

viršaus“.
9.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Namas prie

šaltinio“.
15.45 Keliauk su Repor-

teriu.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

„Juodasis sąrašas“, 21.40, BTV
18.30 „Šerloko Holmso

ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Agros
lobiai“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Pagrindinis
įtariamasis“.
1.20 „Širdies plakimas“.
2.25 „Rojus“.
3.15 „24/7“.
3.55 „Detektyvas Linlis“.
5.25 „Kelrodė žvaigždė“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
„Shorena Rocks!“.
7.00 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
Koncertuoja grupė
„Smokie“.
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 Misija: Vilnija.
9.30 Euromaxx.
10.00 „Lietuvos mokslininkai. Biologas,
biofizikas Vincas
Būda“.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 Pašauktieji.
13.00 Stop juosta.
13.30 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
15.35 Šventadienio
mintys.
16.00 Mokytojų kambarys.
16.30 Mokslo sriuba.
17.00 Vartotojų kontrolė.
17.50 FIFA moterų
pasaulio futbolo
čempionatas.
Finalas.
20.15 Mokslo ekspresas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Vienos filharmonijos orkestro
2019-ųjų vasaros
koncertas Šėnbrune.
22.30 „Mano tautinis

kostiumas: būta ir
atkurta“.
23.25 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
0.05 „Europos parkas.
Pradžia“.
1.10 Gražiausios poetų
dainos.
2.05 Istorijos detektyvai.
2.50 Muzikinė-dokumentinė drama
„Lietuva – valstybė“.
5.05 Vartotojų kontrolė.

TV1
7.00 „Akloji“.
7.30 „Pragaro katytė“.
8.30 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.50 Už vaikystę.
11.20 „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 „Kapitonė Marlo.
Dvigubas žaidimas“.
23.00 „Nepageidaujamas
kaimynas“.
1.10 „Absoliuti valdžia“.
3.15 „Prieblanda. Tėvai
ir vaikai“.

TV6
6.15 Televitrina
6.30 Candy Crush.
7.30 Pragaro kelias.
8.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Sandėlių karai.
11.00 „Žygis per Amerikas“.
12.00 Candy Crush.
13.00 „Žygis per Amerikas“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio ralio kroso
čempionatas.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Blogas policininkas“.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Nakties TOP.
Vasara.
22.30 Geriausi mūsų
metai.

linė 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.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji 2“.
0.30 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Komisaras Reksas
14“.
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.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Supermamos“.
21.00 Laba diena.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Ūkio šefas“.
8.20 „Skaniai ir

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

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

ginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Geras, blogas ir
negyvas“.
23.45 „Kaulai“.
0.40 „24 valandos.
Palikimas“.
1.30 „APB“.
2.20 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.20 „Kaulai“.
4.10 „Moderni šeima“.
4.35 „Gyvenimo
išdaigos“.

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

gatvės“.
9.20 „Teisingumo
agentai“.
10.20 „Kobra 11“.
11.20 „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 „Tolyn į tamsą.
Žvaigždžių kelias“.
23.40 „Gelbstint eilinį
Rajaną“.
2.30 „Juodasis sąrašas“.
3.15 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
4.05 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

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

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 Ant bangos.
9.00 „24/7“.

10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be

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

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

genas“.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Dokumentinių
apybraižų filmas
„Žemaitis fizikas
su etnografo
pašaukimu“ 1 dalis
„Šeima“.
18.30 „Jūsų sveikatai“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.35 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.40 Sportas.
20.45 Keliauk su Reporteriu.
20.55 Rubrika „Verslo
genas“.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
0.30 „Miškinis“.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Namas su
lelijomis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
Grupė „Jumprava“.
6.45 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
7.25 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Gertrūdos (Marijonų)
bažnyčia.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 Pašauktieji.
8.50 „Šunų ABC 2“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Istorijos detektyvai.
13.55 Mano tautinis
kostiumas: būta ir
atkurta.
14.50 „Šunų ABC 2“.
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 „Europos varguo-

menė“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Lošėjas“.
23.15 Pranciškonų

metai. Premjera.
Mažesnysis brolis
Augustinas Dirvelė.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
2.10 „Raudonplaukė“.
4.00 Gražiausios poetų
dainos.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
5.10 „Ten, kur namai 6“.

TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.00 „Rožių karas“.
10.05 „Mylėk savo sodą“.
11.05 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Širdžių daktaras“.
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 „Širdžių daktaras“.
20.05 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Vyras už pinigus 2.

Žigolo Europoje“.
22.45 „Amžina meilė“.
0.45 „Senjora“.
2.20 „Kapitonė Marlo.

Dvigubas žaidimas“.
3.55 „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“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Farai“.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Velnio stuburo

paslaptis“.
0.40 „Pėdsakai“.
1.35 „Svieto lygintojai“.
2.20 „Rezidentai“.
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Eteris
Antradienis
, liepos 9 d. Saulė teka 4.53, leidžiasi 21.54, dienos ilgumas 17.01.
Priešpilnis. Vardadieniai: Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė, Vera.

, liepos 10 d. Saulė teka 4.54, leidžiasi 21.54, dienos ilgumas 17.00.
Priešpilnis. Vardadieniai: Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas, Eirimė.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Mer-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė policija 7“.
11.10 „Komisaras Reksas
15“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji 2“.
0.30 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Komisaras Reksas
15“.
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.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Supermamos“.
21.00 Laba diena.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Šakalas“.
1.00 „Gyvi numirėliai“.
2.00 „Rydiko kronikos“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.

Trečiadienis
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

ginos“.

6.05 Labas rytas,

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

išdaigos“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Atsargiai! Merginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Didelės akys“.
0.05 „Kaulai“.
1.05 „24 valandos.
Palikimas“.
1.55 „APB“..
2.45 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.40 „Kaulai“.
4.30 „Moderni šeima“.
4.55 „Gyvenimo
išdaigos“.

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

gatvės“.
9.20 „Teisingumo

agentai“.
10.20 „Kobra 11“.
11.20 „Ekstrasensų

mūšis“.

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

„Detektyvė Rizoli“, 15.00, TV1
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Dokumentinių

apybraižų filmas
„Žemaitis fizikas
su etnografo
pašaukimu“ 2 dalis
„Etnografija“.
18.30 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.25 Orai.
19.30 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.25 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
0.30 „Miškinis“.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Šeimininkė“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Namas su
lelijomis“.

LRT Kultūra

13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų

6.00 Lietuvos Respu-

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 „Artėjant prie
nežinomybės“.
22.45 „Tolyn į tamsą.
Žvaigždžių kelias“.
1.10 „F. T. Budrioji akis“.
2.05 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

6.05 Roko festivalis

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be

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

lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.

blikos himnas.
„Lituanika 2015“.
7.15 Skrendam.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 „Lietuvos mokslininkai. Istorikas
Antanas Tyla“.
8.50 „Šunų ABC 2“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Misija – Pasaulio
Lietuva.
14.00 Muzikos talentų
lyga 2019. 5 d.
15.30 ...formatas. Poetas
Romas Daugirdas.
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 „Pokyčių karta“.
20.10 Kultūros diena.
20.25 „Sporto galia“.
20.55 UEFA Čempionų
lygos atranka.
Marijampolės „Sūduva“ – Belgrado
„Crvena zvazda“.

23.00 „Veiksmas ir

bausmė“.
0.30 DW naujienos rusų

kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
2.10 Lošėjas. Veiksmo

drama.
3.55 Stop juosta.
4.25 Pašauktieji.
4.50 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
5.05 „Ten, kur namai 6“.

TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.00 „Rožių karas“.
10.05 „Akloji“.
11.05 „Būrėja“.
12.10 „Širdžių daktaras“.
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“.
17.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Širdžių daktaras“.
20.05 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Modus“.
23.00 „Amžina meilė“.
0.55 „Senjora“.
2.20 „Vyras už pinigus 2.

Žigolo Europoje“.
3.40 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Nuo amato iki

verslo.
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“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Užkandinė ant
ratų“.
23.15 „Grotos gyvenimui“.
2.10 „Pėdsakai“.
3.00 „Svieto lygintojai“.
3.50 „Rezidentai“.

linė policija 7“.
11.10 „Komisaras Reksas
15“.
12.00 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena,
Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas.
Orai.
16.15 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 Mano mama
gamina geriau!
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Lūkesčiai ir vizijos.
Kokio LRT tikisi
visuomenė?
23.00 Dviračio žinios.
23.30 „Kostiumuotieji 2“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Komisaras Reksas
15“.
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.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Supermamos“.
21.00 Laba diena.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.

22.30 PREMJERA. „Pa-

skutinė s#####“.
0.25 „Gyvi numirėliai“.
1.25 „Šakalas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
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! Mer-

ginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Ginkluotas

atsakas“.
22.25 „Vikinglotto“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „24 valandos.

Palikimas“.
1.45 „Detektyvas
Bekstriomas“.
2.35 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.30 „Kaulai“.
4.25 „Moderni šeima“.
4.50 „Gyvenimo
išdaigos“.

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

gatvės“.
9.20 „Teisingumo
agentai“.
10.20 „Kobra 11“.
11.15 „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 „Amerikos kikboksininkas“.
22.50 „Artėjant prie
nežinomybės“.
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 Skonio reikalas.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Rojus“.

11.05 „Žmogus be

praeities“.
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 Dokumentinių
apybraižų filmas
„Žemaitis fizikas
su etnografo
pašaukimu“ 3 dalis
„Mokslas“.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19/15 Orai.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20/15 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
0.30 „Miškinis“.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Žmogus be
praeities“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Namas su
lelijomis“.

LRT Kultūra
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
7.00 Lietuva mūsų

miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Didybės kapinės“.
23.30 „Revoliucijos
muziejus“.
0.45 DW naujienos rusų
kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
2.40 „Veiksmas ir
bausmė“.
4.10 „Lietuvos mokslininkai. Biologas,
biofizikas Vincas
Būda“.
4.40 Mokslo ekspresas.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.10 „Ten, kur namai 6“.

TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.00 „Rožių karas“.
10.05 „Akloji“.
11.05 „Būrėja“.
12.10 „Širdžių daktaras“.
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 „Širdžių daktaras“.
20.05 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 „Modus“.
23.00 „Amžina meilė“.
0.55 „Senojo Tilto

lūpose.

paslaptis“.

7.30 „Detektyvė

2.50 „Modus“.
4.25 „Tėvas Motiejus“.

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.
14.00 Pradėk nuo savęs.
14.30 „Europos varguomenė“.
15.25 ...formatas. Poetė
Tautvydė Marcinkevičiūtė.
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 pašalinti
blogį?“.
20.00 Kauno bažnyčios:

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“.
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 „Persis Džeksonas

ir Olimpo dievai.
žaibo vagis“.
23.20 „Grotos gyvenimui“.
2.20 „Pėdsakai“.
3.05 „Svieto lygintojai“.
3.50 „Rezidentai“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
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,
kaina 1 500 Eur/a).

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.

PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

(3
•aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
pušynas, ežeras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

•Lazdijuose.
•Puikų didelį sklypą statybai ••Sodybą Gudelių k. (30 a
namų valda, 2,25 ha žemės
Tel. 8 686 70841.
ūkio paskirties žemės).
Žemės
sklypą
Jūratės
g.
10,
•Alytus
• (12 a, namų valda, puiki Tel. 8 615 96091.
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,
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.

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

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

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su

tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••
Nedidelį rekreacinės
•
•
1
k.
butą
Simne
(2
aukštas,
paskirties
žemės sklypą prie
•34,14
• kv. m, su daline buitine ežero (iki vandens
apie 50 m,
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.

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

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

••

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

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

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 70841.

namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,

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

Medinį gyvenamąjį namą
•su•mediniu
priestatu Kalnų g.,

Lazdijai (4,65 a žemės sklypas,
elektra, vanduo).
Tel. 8 690 29090.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

kratytuvą, kaina
•550•4Eur.t mėšlo
Priekabą-platformą

(buvusio 7 t kratytuvo), kaina
300 Eur. 3 korpusų hidrofikuotą
plūgą, kaina 550 Eur. Bulvių
kombainą „Grimme“ (vokiškas),
kaina 1 700 Eur. Grūdų kombainą „Fortschritt 517“, kaina apie
4 500 Eur. Tel. 8 694 70334.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

lydinio ratlankius
•(tinka
•Lengvojo
„Opel“, R15, 4 skylės),
kaina 15 Eur/vnt.
Tel. 8 682 64169.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

rulonuose.
•Tel.•Šieną
8 686 75609.
Vasiukonio gėlininkystės
•ūkis•G.prekiauja
našlaitėmis.

Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
Staidarų k., Lazdijų r.
ir vasarinius
•kviečius.
•Žieminius
Tel. 8 694 16 386.
šieną, šiaudus.
•Tel.•Šienainį,
8 622 33441.

KITI

radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
įvairiais gėlių
•sodinukais,
•Prekiaujame
skaldele kapams,

fasuota akmens anglimi ir
baltarusiškų durpių briketais.
Atvežame. UAB „Martas“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

ir labai pigiai – 3 k.
suvirinimo
•butą•Skubiai
•aparatus.
•PalečiųTel.vežimėlį,
Barčių k., Veisiejų sen. (6
8 698 78040.
butų name, I aukšte, gražioje
vietoje, autonominis šildymas
••Žvyrą, smėlį, skaldą.
kietuoju kuru). Tel. 8 682 13349. Tel. 8 694 30799.

e
m
a
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Pre

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

parduoda
kiti

akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdi-

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

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••

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.

gamybines-san•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

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

KITI

••

IEŠKO

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

Tel. 8 673 24549.

būstą.
•Pageidautina
•Išsinuomočiau
Veisiejų seniūni-

joje. Tel. 8 620 46498.
••Žemę. Tel.: 8 688 80688. ••Naudotą pianiną.
ūkio paskirties
Tel. 8 659 60507.
išsinuomočiau
•žemę.
•Žemės
•žemės
•Brangiai
Tel.: 8 615 94920,
Krosnos, Šeštokų
laužo supirkimas:
8 614 56206.
sen. Tel. 8 688 80688.
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 160–
(gali būti
180 Eur/t, skarda – 110–140
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
••Turite laisvos žemės nuoneatidalytas, su
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame mai Teizų apylinkėse? Padėkiskolomis). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

Lengvąjį automobilį arba
mikroautobusą, pagamintą
nuo 1985 m. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

••

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

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 BA S
SIŪLO
Reikalingas
tarptautinių
reisų vairuotojas.
Tel. 8 682 48286.

Siūlome patikimą dar•bą•namų
tvarkytojoms (-ams)
Anglijoje be jokių įdarbinimo
mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. 8672 41083;
www.superdarbas.com.

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
••Reikalingas tolimųjų reisų
Gali būti nevažiuo- vairuotojas (turintis CE katejantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, sutvarkome dokumentus. Tel. 8 686 94982.

GYVULIAI

veršelį arba telyčią
•nuo•Perku
6 mėn. iki 3 metų toli-

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

goriją). Pervežimai maršrutu
Lietuva–Lenkija. Savaitgaliai
namuose. Tel.: 8 685 35335,
8 656 29324.

NU O MA
SIŪLO

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

Mirus mylimai mamai nuoširdžiai užjaučiame Stasę
Marazienę.
Kaimynai

visus vidaus
betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
•apdailos
•Atliekame
8 614 56206.
darbus.

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

Nuoširdžiai užjaučiame Gintautą Kardoką, mirus mylimai
mamai.
A. ir L. Margeliai

te jaunam ir naujai besikuriančiam ūkiui plėstis.
Tel. 8 653 90001.

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

PA ŽI N T YS

metų vyras ieško pana•šaus•53amžiaus
rimtos gyvenimo
draugės (iš Veisiejų ar Seirijų
seniūnijų).
Tel. 8 623 23430.

PA SL AUGOS

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

sprendimai“
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės

remontas, virinimo darbai,
padangų montavimas ir balansavimas, žemės ūkio mašinų,
sunkvežimių padangų montavimas ir remontas, tepalų
prekyba, keitimas, įvairios
žemės ūkio paslaugos, prekyba
naudota žemės ūkio technika.
Alytaus g., Krosna.
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051.

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

Tel. 8 623 00597.

stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
medžiagų. Lankstinių
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybinius darbus. ••Trinkelių dėjimas kapinėse.
Kapaviečių užpylimas skaldele
Tel. 8 622 60230.
(AKMENUKAIS).
Nebrangiai
ir
kokybiškai
•dažau
• namus, fasadus, tvoras. Tel. 8 682 31375.
Kokybė garantuota.
Šienainio
•gamyba.
•Rulonavimas.
Tel. 8 688 80688.
Tel. 8 609 15652.

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

Informuojame, kad 2019 m. liepos 15 d. 9 val. bus pakartotinai
atliekami E. B. ir V. M. nuosavybės teise priklausančių žemės
sklypų, esančių Lazdijų r. sav., Teizų k., kad. Nr. 5948/0004:321,
Nr. 5948/0005:348, Nr. 5948/0005:349, Nr. 5948/0005:430,
kadastriniai matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų
(kad. Nr. 5948/0004:73, Nr. 5948/0004:71, Nr. 5948/0005:131)
savininką G. Z.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Nepriklausomybės a. 4,
Lazdijai. Tel. 8 656 94485.

TVENKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.
• Vežame smėlį,
žvyrą, juodžemį.
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

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.
ose

ose

j
Nau
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pat

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

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

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

įrangos

• 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.

