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Skandalinga operacija smogia per Lazdijų ligoninės prestižą ir kišenę
Nors liaudyje šiurkščiai
juokaujama, jog medikų
klaidos paslepiamos po
žeme, tačiau Lietuvoje vis
daugėja atvejų, kai pacientai įrodo medikų klaidas ir
prisiteisia už tai nemenkas
pinigines kompensacijas.

Naujausia istorija šia tema – nuo
Lazdijų ligoninės ginekologo nukentėjusi moteris, kuriai neseniai
teismas priteisė per 30 tūkst. eurų
siekiančią kompensaciją už atimtą galimybę pastoti ir gimdyti.

A. ir D. Jankauskams teismo sprendimu Lazdijų ligoninė turės sumokėti apie 31 000 eurų.
tai susilaukė vaiko.

Operacija – Lazdijų
ligoninėje
Medikai konstatavo, kad kitų chi-

rurginių pilvo operacijų, be Cezario pjūvio ir 2016-aisiais atliktos diagnostinės laparoskopijos,
moteriai nebuvo atlikta. Teismo
Nukelta į 4 psl.
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Reikalavo solidžios
kompensacijos
Praėjusią savaitę Kauno apygardos teismas baigė nagrinėti bylą
dėl neteisėtos moters sterilizacijos.
Lazdijų gyventoja Aušra Jankauskienė teisme bandė įrodyti, kad be
jos žinios Cezario operacijos metu
buvo atidalinti kiaušintakiai, o iš
ligoninės ji prašė 150 tūkst. Eur
neturtinės žalos.
Jankauskų 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.
Privačios klinikos medikai
ir nustatė kiaušintakių defektą. Teismo medicinos ekspertai
konstatavo, kad nustatyti gimdos kiaušintakių defektai buvo
simetriški ir vienodi, komisijos
nuomone, tai buvo „mechaninės
kilmės poveikis“, kurio negalima paaiškinti įgimta patologija,
juolab dėl to, jog moteris prieš
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Savaitės komentaras

Valstybės dieną LRT tėškė skambų antausį Lietuvos patriotams

Algimantas Mikelionis
Praėjusį šeštadienį šventėme ir
minėjome vieną svarbiausių datų
per ištisus metus – karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, Valstybės dieną, visa Lietuva ir užsienyje gyvenantys lietuviai vienu
metu giedojo „Tautišką giesmę“.
Tai iš tiesų visai valstybei ir jos
žmonėms išskirtinė ir neeilinė
diena.
Šios dienos proga visos lietuviškos televizijos stengėsi
parengti žiūrovams kuo įdomesnę ir šventiškesnę programą, o
bene geriausiai tokiu atveju tinka filmai ir koncertai. Valstybės
dienos proga itin pasistengti turi
nacionalinis transliuotojas LRT.
Kaip banaliai beskambėtų, jis yra
išlaikomas visų mokesčių mokėtojų. Ir ką jūs sau galvojate?!
Nacionalinis transliuotojas taip
pasistengė, kad maža nepasirodė.
Liepos 6-ąją vakare pačiu geriausiu laiku buvo rodomas sovietinės
Lietuvos kino šedevras „Niekas
nenorėjo mirti“!!! Taip, taip, akys
jūsų neapgavo ir norėdami tuo

įsitikinti dar kartą perskaitykite
prieš tai parašytą sakinį. Valstybės
dieną buvo rodomas filmas apie
gerus stribus ir blogus partizanus,
šiame „šedevre“ paniekinamai
vadinamus banditais, apie dorus
komunistus ir niekšus buržuazinius nacionalistus, apie šlovingus
kolchozų laikus!
Iš pradžių apie tai išgirdęs net
nenorėjau patikėti, kad tai tiesa,
bet deja, deja... Štai jums, mielieji, ir puikioji, naujoji, išgirtoji
ir išliaupsintoji LRT generalinė
direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Kai kas pasakys, kad
ne ji sudarinėja programų tinklelį
ir dėl tokio akibrokšto neturi atsakyti, bet M. GarbačiauskaitėsBudrienės apgailestavimas, kad
rodyti tokį filmą kaip „Niekas
nenorėjo mirti“ Valstybės dienos
proga buvo netinkamas sprendimas, tėra biurokratinis atsikalbinėjimas. Taip, ji teigė, kad kažkas
dėl to bus nubaustas. Pirmiausia
atsakomybę dėl tokio žiauraus
antausio visiems Lietuvos patriotams turėtų prisiimti pati ponia
generalinė direktorė, bet matyt,
kad ji neturi nei sąžinės, nei
drąsos... Mažiausiai, ką ji turėjo
padaryti po tokio akibrokšto, tai
įteikti atsistatydinimo pareiškimą,
o už jos skyrimą atsakinga institucija tegul sprendžia, ką tokiu
atveju daryti.
Norisi tikėti, kad filmo „Niekas
nenorėjo mirti“ rodymas Liepos

Adomo Žilinsko piešinys.
6-ąją tebuvo klaida, apsirikimas ar nelemtas atsitiktinumas,
bet kažkodėl nepalieka tamsios
mintys, kad tai buvo padaryta
specialiai ir gerai apgalvojus.
Liūdniausia, kad šis filmas vadinamas šedevru! Atleiskit, mielieji, kaip galima filmą, kuriame
niekinami mūsų tikrieji didvyriai
partizanai, vadinti šedevru? Kada
režisieriaus talentas panaudojamas klastoti mūsų istoriją, tai

yra dar blogiau. Tokį filmą rodyti
ir eilinę dieną galima tik tuomet,
kai prieš jį yra surengiama istorikų, politikų, dar gyvų partizanų
diskusija apie tragiškus Lietuvai
pokario laikus.
Ar galite įsivaizduoti, kad
kokios nors Izraelio televizijos
eteryje būtų rodomas filmas apie
šaunius fašistus ir blogus žydus?
O nacionalinė Kroatijos televizija
kokios nors valstybinės šventės

proga rodytų „šedevrą“ apie šauniuosius serbų karius?
Nejaugi nacionalinis transliuotojas taip jau neturi nieko įdomaus
parodyti Valstybės dienos proga?
Rodykite „Herkų Mantą“ ar net
„Velnio nuotaką“, bet ką, tik kad
nežemintumėte mūsų „šedevrais“
apie gerus stribus ir blogus partizanus, nes LRT nežino, koks
iš tikrųjų skausmas yra žiūrėti
„Niekas nenorėjo mirti“.

•

Kapčiamiesčio bendruomenė — viena šeima

Kapčiamiesčio bendruomenė pagal Dzūkijos
kaimo plėtros partnerių
asociacijos Vietos plėtros strategijos priemonę
„Parama kaimo gyventojų
aktyvumo ir pilietiškumo
skatinimui, bendrų iniciatyvų rėmimui“ įgyvendino
projektą „Bendruomenė
viena šeima“.

Įgyvendinant projektą 2018 m.
organizuota Kapčiamiesčio bendruomenės 15-os metų veiklos
šventė, kurios metu apdovanoti nusipelnę Kapčiamiesčio
seniūnijos gyventojai, vyko
grupės „Patruliai“ koncertas.
Bendruomenės nariai dalyvavo edukacinėje ekskursijoje
„Anykščių krašto lobiai“, kurioje susipažino su miesto krašto-

vaizdžiu, kultūriniais objektais,
tradicijomis bei papročiais. Šių
metų gegužės 12 d. organizuota šeimų šventė „Bendruomenė
viena šeima“, susirinkusios šeimos pramogavo ant pripučiamų
atrakcionų. Birželio mėnesį kaimyninės bendruomenės susitiko
Kapčiamiesčio bendruomenės
sąskrydyje ir linksmai laiką leido su renginio vedėju. Projektas

įgyvendintas bendradarbiaujant
su Gegutės, Varnėnų, Viktarino ir Barčių kaimų bendruomenėmis. Projekto veiklomis
pagerinti bendruomenės narių
santykiai, padidintas gyventojų užimtumas kaime, sutelkti
miestelio žmonės bendravimui
ir bendradarbiavimui įtraukiant
jaunimą, socialiai pažeidžiamas
žmonių grupes, taip pat susti-

printas tarpusavio bendradarbiavimas su kaimyninėmis bendruomenėmis
Bendra projekto vertė 6793,68
Eur. Parama projektui – 6454,00
Eur – skirta iš Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšų, 339,68 Eur skirta
iš Lazdijų rajono savivaldybės
biudžeto.

•
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Kaip vicemeras A. Klėjus ieškojo Lazdijų dugno
Tai, kad politikams dėstant viešojoje erdvėje savo
mintis, reikia būti ypač
dėmesingiems ir pasverti
kiekvieną žodį, rodo neseniai pasirodžiusi publikacija Lietuvos savivaldybių
asociacijos leidžiamame
žurnale „Savivaldybių
žinios“.

Ten publikuojamame straipsnyje apie Lazdijų savivaldybę „Su
nauja karta ateina proveržis“
kontraversiškai atrodo Lazdijų
vicemero Audriaus Klėjaus kai
kurie pasisakymai. Pateikiame
citatas iš straipsnio ir paprašėme jas pakomentuoti jų autorių
A. Klėjų.
– Jūs teigėte, jog „mūsų pagrindinis siekis – ne postai, bet
konkretūs pokyčiai“. Jei Jums
nesvarbūs postai, tai kodėl pats
tapote vicemeru, o administracijos direktoriaus pavaduotojo
postą atidavėte koalicijos partneriams – socialdemokratams?
– Demokratija svarbi tuo,
kad leidžia įgyvendinti valdžių
simbiozę ir kartu išlaikyti visų
valdžių nepriklausomybę. Atstovaujamoji valdžia yra piliečių išreikštos politinės valios
forma, suteikianti galimybę
politikams kaip atstovaujamosios valdžios atstovams įgyvendinti savo politinę programą.

– Jūs teigiate, jog per ilgas užsisėdėjimas valdžioje nėra geras
dalykas, tai iškreipia demokratiją, susidaro palankios galimybės
feodalizmo apraiškoms rastis.
Merams vertėtų įvesti kadencijas. Ar Jūs manote, jei meras
puikiai dirba ir vykdo tęstinius
projektus, savivaldybė pasiekia
puikių rezultatų, jo veiklą reiktų sustabdyti kadencijomis? Ir
kokio ilgio tos kadencijos turėtų būti, kad išvengtume feodalizmo? Ar manote, jog geriau
naujas ir nieko nesugebantis,
ar patyręs ir situaciją puikiai
valdantis meras?
– Yra tokia patarlė apie stovintį
vandenį – jis ima gesti. Panašiai
yra ir su valdžia. Deja, tenka pripažinti, jog dar nesame pakankamai brandūs, kad politikai, užimdami vienas ar kitas pareigas
ilgesnį laiką, sugebėtų atsispirti
labai žmogiškoms, tačiau ydingoms savybėms – nepotizmui,
valios primetimui aplinkiniams,
susireikšminimui, net savęs perdėtam vertinimui.
Esu ir būsiu už tai, kad savivaldybių vadovams ir kitų valstybės
institucijų vadovams būtų įvestos
kadencijos. Tai leistų atskiriems
asmenims nesusitapatinti savęs su
valdžia, nebaudžiamumu, galia.
Esu tikras, kad ne vien tik užimamos pareigos leidžia siekti
tikslų ir juos pasiekti. Taip, postas
galbūt leidžia tai įgyvendinti grei-

Lazdijų rajono savivaldybės padėtį – finansinę, ekonominę, net
psichologinę.
Tuščias biudžetas, neplanuojamos išlaidos, nesuskaičiuoti
finansiniai įsipareigojimai vykdomiems projektams, ant bankroto
ribos balansuojančios savival-

Auksinės mintys:
Savivaldybių žinios, Nr. 12, 2019 06 22
A. Klėjus: „Kol kas Lazdijų savivaldybė nėra ta
vieta, kurioje rastųsi naujos darbo vietos...
Kol kas savivaldybė ieškome dugno, nuo kurio
atsispyrę galėtume pradėti gaivinti rajoną.
Manau, jau radome. Tik šiek tiek dar reikia
išgryninti, kad galėtume veržliau eiti į priekį."
Vykdomoji valdžia – tai priemonė atstovaujamosios valdžios
siekiams įgyvendinti. Deja, vakarietiškos sampratos demokratija
jau daugelį amžių nesugalvojo
kito būdo, kaip tik vienų ar kitų
pareigų užėmimas tam, kad rinkimų politika būtų įgyvendinta.
Kaip Jūs teisingai pastebite,
mums svarbūs ne postai. Aš didžiuojuosi ir džiaugiuosi, kad
mūsų valdančioji koalicija, suvienijusi politiškai skirtingų polių
politines jėgas, susitarė vardan
bendros programos įgyvendinimo. Vieno ar kito asmens užimamos pareigos – tai būdas įgyvendinti bendrą koalicinę programą
ir pasiekti tų tikslų, kurie Lazdijų
rajono gyventojams atneštų didžiausią naudą ir pažangą visam
kraštui.
Personalijų pavardžių, kaip
neabejotinai Jums žinoma, Koalicijos sutartyje nebuvo numatyta.
Vieno ar kito asmens delegavimas
į pareigas buvo tų partijų vidinis
susitarimas ir teikimas, kurį savivaldybės taryba patvirtino.

čiau, tačiau neabejoju, kad geras
meras, net ir įvedus kadencijas,
tikrai rastų, kur pritaikyti savo
žinias ir sugebėjimus, kad būtų
maksimaliai naudingas kraštui
ir bendruomenei.
Kitą kartą trumpas atokvėpis
ant atsarginių suolelio leidžia į
situaciją pažvelgti iš šalies, pamatyti ją kitomis akimis ir net
įžvelgti galimai padarytas klaidas
– kad su nauja energija ir naujomis idėjomis imtumeisi visko
iš naujo.
– Jūs teigiate, jog Lazdijų savivaldybė vis dar ieško dugno, nuo
kurio atsispyrę galėtume pradėti
gaivinti rajoną. Ar tai reiškia,
kad stengiatės kristi vis žemiau,
kad suvoktumėte, kaip reiks iš to
išlipti? Ką reiškia ši Jūsų tezė?
Sakote, jog jau radote tą dugną.
Tai kur tas dugnas? Ar jau visi
Lazdijai dugne?
– Kad ir kaip norėčiau būti
optimistas, deja, tuomet tektų
būti melagiu. Po rinkimų naujoji koalicija pamatė labai prastą

dybės įmonės „Lazdijų vanduo“
ir „Lazdijų šiluma“, įbauginti
specialistai, kompetencijų ir
atsakomybės stoka iš kai kurių
darbuotojų... Galima vardinti
daug, tik ar to reikia? Ir ką toks
įvardinimas pakeis? Pakeisti gali
tik darbas – bendras darbas, nesidairant atgal, neieškant priešų
ir neverčiant visko buvusiesiems
valdžioje.
Tai – jau praeitis. Ateitis – telktis naujiems darbams.
Klausiate, ar tai jau dugnas? Tai
atsakysiu, kad kas kaip tą dugną
supranta. Galima nukristi duobėn
ir jos krante kasti laiptelius, kad
išliptumei. Bet galima ir raustis
dar giliau, kol pasieksi Kinijos
šachtininkus – ir šaukti, kad dugno dar nėra.
– Jūs sakote, jog dabar neigiamą informaciją apie Lazdijus
keičia teigiama. Kaip šio teiginio
kontekste vertinate nacionalinėje žiniasklaidoje pasirodžiusią
informaciją apie Jūsų galimus
įstatymų pažeidimus ir darbą

dviejuose darbuose vienu metu
– vicemeru ir Seimo narės padėjėju? Ar tai teigiama informacija?
– Vienareikšmiškai tokia informacija nebuvo teigiama, kalbant
apie mūsų įvaizdį, tiek mano kaip
politiko, tiek savivaldybės. Dėl ko
aš dar kartą, naudodamasis proga,
atsiprašau rajono gyventojų.
Tačiau ši informacija turėjo ir
savo teigiamą vertę. Ji parodė,

kad visi mes žmonės ir klystame,
svarbu tik, kad toje klaidoje nepasiliktume, o išmoktume pamokas
ir ateityje jų nekartotume.
Tai taip pat parodė ir tai, kad
rajone nėra ir nebus neliečiamų,
nebaudžiamų, „savų“ ir kad turime išmokti priimti kritiką ne
kaip asmeniškumą, o kaip demokratijos vaistus, kurie gydo, bet
ne užmuša. Kaip vaistus, kurie
stiprina mūsų atsakomybę.

•

Artūras Margelis,
tarybos narys, opozicinės
frakcijos „Pirmyn“
seniūnas.
Nevaryk, Audriau, Lazdijų
krašto į dugną, nes gali
ir pats nuskęsti, tada
ir Kinijos šachtininkai
nepadės...
Kalbos apie tai, kad naujoji Lazdijų valdančioji koalicija buvo
sudaryta bendrų siekių ir vertybių pagrindu, yra visiškas blefas.
Matome viešojoje erdvėje vykstančias aršias diskusijas ir net sostinės kuluaruose iškastą karo kirvį tarp konservatorių ir „valstiečių“,
jų vertybės yra visiškai skirtingos. Lazdijuose, pasirodo, šioms
partijoms galioja visai kita programa. Kodėl vieną kartą garsiai
nepasakoma, jog pagrindinės valdančiųjų vertybės ir rinkimų
programa – „bet kokia kaina nuverskime Margelį“? Ir pažadėti
žmonėms mistines permainas, tik neaišku, ar geras, ar blogas...
Manau, jog yra populizmas kalbėti apie merų kadencijų įvedimą,
ypač dabar, kai merai yra renkami tiesiogiai. Pagalvokite apie
tokią situaciją – žmonės nori rinkti merą, bet negali to daryti,
nes nustatytos dvi kadencijos, ir jis nebegali būti renkamas. Kur
demokratija, kur rinkėjų laisva galimybė pasirinkti?
Kai dėl svarstymų apie dugną, kurio, vicemero teigimu, Lazdijai
vis dar nepasiekia, tai aš suprantu, jog naujoji savivaldybės koalicija daro viską, kad pasiektų dugną, o paskui tik pradės gelbėti
ir gaivinti Lazdijų kraštą.
Tokį veikimą galima vertinti kaip kenkimą Lazdijų krašto žmonėms. Varymas į dugną, kad paskui galėtum nuo jo atsispirti, gali
turėti liūdnų pasekmių ne tik žmonėms, bet ir pačiam vicemerui,
gali tekti gaivinti jį patį, tik nežinia, ar pavyks, tada ir Kinijos
šachtininkai nepadės...
Žinia apie tai, kad vicemeras vienu metu dirbo du darbus ir apie
tai nutylėjo, taip galimai pažeisdamas įstatymą, buvo nemaloni
visiems Lazdijams. Jei taip būtų pasielgęs politikos ar viešojo
administravimo naujokas, galima būtų suprasti, tačiau A. Klėjus –
patyręs politikas, partijos Lazdijų skyriaus vadovas. Tokie dalykai
sunkiai suvokiami. Tai daro gėdą visai Lazdijų rajono savivaldybės
tarybai, smogia per rinkėjų pasitikėjimą išrinkta valdžia.
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Skandalinga operacija smogia per Lazdijų ligoninės prestižą ir kišenę
išgyvenimus patiria ne tik ji su
vyru, bet ir paauglys sūnus.

Norėjo perspėti visuomenę
Kaip rašo portalas lrytas.lt, sutuoktinių nuomone, ginekologą
V. A. Tutlį šiurkščiai pažeisti
Hipokrato priesaiką galėjo
įkalbėti jų artimieji – D. Jankauskas teigė girdėjęs pastarųjų
pokalbius, esą vaikų susilaukusi pora „sumes juos kitiems
žmonėms ant sprando“, todėl
reikia „juos sutvarkyti“. „Tai,
kad mano žmona sėdi vežimėlyje, niekam nesuteikia teisės
spręsti, kokią šeimą turime sukurti. Mes esame atsakingi ir
veiksnūs žmonės“, – piktinosi
D. Jankauskas, kuris yra įgijęs
istorijos mokytojo specialybę.
Viešindami savo istoriją sutuoktiniai nutarė perspėti visuomenę, kad tokie dalykai vyksta.
Ketina skųsti teismo
sprendimą
Pasidomėjome, ką galvoja apie
šią istoriją Lazdijų ligoninės direktorius Vitas Šimkonis.

Lazdijų ligoninės vadovas Vitas Šimkonis.

»Atkelta iš 1 psl.

medicinos ekspertai patvirtino,
jog kiaušidžių atidalijimo procedūra galėjo būti padaryta tik
ligoninėje.
Kaip paaiškėjo per atliktą tyrimą, tai buvo padaryta Lazdijų
ligoninėje 2004 metų sausio 26
dieną atliktos Cezario pjūvio operacijos metu. Teismas konstatavo,
jog minėtoje operacijoje dalyvavo
keturi medikai, kurie savo kaltę neigė. Operacijoje dalyvavęs
gydytojas ginekologas Vytautas
Antanas Tutlys byloje pripažintas
trečiuoju asmeniu, jam ieškinys
nebuvo pareikštas.
Pasak Kauno apygardos teismo
atstovės spaudai Joanos Daubaraitės, proceso metu nepavyko
nustatyti, kas iš operacijoje dalyvavusių medikų atliko tyčinius
arba neatsargius veiksmus, pažeidusius pacientės teises. Taip
pat buvo atmesti sutuoktinių argumentai, jog kiti asmenys tyčia

iš anksto susitarė su ginekologu,
kad neleistini veiksmai buvo atlikti diskriminuojant neįgaliųjų
šeimą.

Sumažino ieškinio sumą
Teismas nusprendė, kad ieškinys
tenkinamas iš dalies – moteriai
priteista iš viso 26 tūkst. Eur – 25
tūkst. Eur neturtinės ir 1 tūkst.
Eur turtinės žalos. Moters vyrui
priteista 6 tūkst. Eur neturtinės
žalos. Šias sumas turės sumokėti
Lazdijų ligoninė.
Šiuo metu 42 metų A. Jankauskienė, dėl cerebrinio paralyžiaus
prikaustyta prie vežimėlio, 2004aisiais su vyru Dariumi po Cezario pjūvio operacijos susilaukė
sūnaus.
Moteris pabrėžė, jog svarbiausia šeimai – ne pinigai, o išsiaiškinti tiesą ir nustatyti kaltuosius.
Pasak A. Jankauskienės, ligoninės atstovai nejaučia savo kaltės.
Moteris tvirtino, jog skaudžius

– Gerbiamas direktoriau, kaip
vertinate teismo priimtą sprendimą dėl A. Jankauskienės sveikatai padarytos žalos?
– Neigiamai.
– Ar priteistą 31 tūkst. eurų
sumą Lazdijų ligoninė bus finansiškai pajėgi sumokėti?
– Priteista 31 tūkst. eurų suma
tikrai nėra Lazdijų ligoninei į
naudą.
– Kaip tokios sumos netekimas
gali atsiliepti ligoninės veiklai?
– Lazdijų ligoninė ir toliau suteiks visas jai priklausančias ir
patikėtas medicininės pagalbos
funkcijas.
– Kiek ligoninei kainavo bylinėjimosi išlaidos šioje byloje?
– Nuo 2016 metų iki 2018
metų spalio mėn. vidurio teisines paslaugas teikusiai advokatų kontorai už bylinėjimąsi
buvo išmokėta 2062,55 Eur.
2018 metų spalio mėnesį tuometinis asmuo, kuris atliko Lazdijų
ligoninės direktoriaus funkci-

jas, sudarė naują sutartį su kitu
advokatu, kuriam nuo 2018 m.
spalio iki 2019 metų balandžio
mėnesio už bylinėjimąsi šioje
byloje keliuose posėdžiuose
buvo išmokėta 3484,8 Eur (iš
viso už teisininkų paslaugas
šioje byloje Lazdijų ligoninė
išmokėjo per 5,5 tūkst. eurų, –
red. past.).

ligoninėje?
– Nieko apie tai nežinojau. Ši
problema paaiškėjo tik po A. Jankauskienės skundo. Cezario operacijoje dalyvavę medikai Lazdijų
ligoninėje nedirba.

– Ar Jūs žinote, kas konkrečiai dalyvavo operacijoje, kai
A. Jankauskienei buvo atliktas
kiaušintakių atidalijimas?
– Mes žinome, kas dalyvavo
Cezario pjūvio operacijoje.

– Kokių priemonių ketinate
imtis, kad analogiška situacija
nepasikartotų?
– Jokių, kadangi šiuo metu
mūsų ligoninėje ginekologijosakušerijos skyrius neegzistuoja.

– Ar Jums atėjus dirbti į Lazdijų ligoninę, žinojote apie šią
istoriją, ar išgirdote tik 2016
metais, kai prasidėjo teisminiai
procesai? Ar operacijoje dalyvavę medikai dar dirba Lazdijų

– Ar ketinate nukreipti priteistos sumos išieškojimą operacijoje
dalyvavusiems medikams?
– Šis klausimas bus sprendžiamas atsižvelgiant į galutinį teismo
sprendimą šioje byloje.

– Ar ketinate skųsti teismo
sprendimą?
– Taip.

•

„Dzūkų žinių“ inf.
Egidijus Drėzas, kovotojas už pacientų teises:
„Kai dėl Kauno ligoninės medikų kaltės mirė mūsų sūnus, prireikė
net penkerių metų, kol įrodėme medikų kaltę. Gerai, kad atsiranda
vis daugiau žmonių, kurie negaili laiko ir jėgų siekdami apginti
savo kaip pacientų teises. Mane džiugina, kad Jankauskų šeima
metė iššūkį nesąžiningiems medikams ir laimėjo. Žinoma, jiems
priteistos kompensacijos suma yra tikrai juokinga – šeima prarado
ne tik sveikatą, bet ir galimybę turėti vaikų, o kompensacija labai
menka, net iš darbo metami valdininkai kartais pasiima daug
didesnę kompensaciją.“

Gintautas Salatka,
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys:
„Tai labai liūdna istorija, gaila, kad dėl jos ligoninė neteks solidžios
pinigų sumos. Kai ramiai pagalvoji, tai už tuos 31 tūkst. eurų būtų
galima padidinti slaugytojų, kurios gauna mažiausias algas, darbo
užmokestį ar kitaip panaudoti šiuos pinigus, kurių ligoninei visada
trūksta. Kompensacijos išmokėjimas pacientei – rimta finansinė
netektis Lazdijų ligoninei, nekalbant apie šios gydymo įstaigos
prestižą. Šiuo metu Lazdijų ligoninės slaugytojos alga, neatskaičius
visų mokesčių, sudaro 940 eurų per mėnesį. Tai tų pinigų, kuriuos
gali tekti ligoninei pakloti pagal teismo sprendimą, užtektų trijų
slaugytojų metiniams atlyginimams. Ligoninė turi labai taupiai
naudoti lėšas, nes, kitose ligoninėse kylant medikų atlyginimams,
o Lazdijuose stovint vietoje, galime netekti gerų specialistų. O be
specialistų – tiesiausias kelias į ligoninės uždarymą.“

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, internete www.prenumerata.lt ir
redakcijoje adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
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Sveikatos srityje — pavojingų Dzūkai
permainų nuojautos
kalba, kad...
Šią savaitę posėdžiavęs
savivaldybės tarybos Sveikatos apsaugos, šeimos ir
socialinių reikalų komitetas svarstė ne vieną aktualų klausimą.

Kaip teigė komiteto narė, opozicinės frakcijos „Pirmyn“ atstovė
Odeta Lenkauskienė, posėdyje
daug dėmesio buvo skirta Visuomenės sveikatos biuro reikalams.
Pagal naujausią planą, ketinama
tarybai siūlyti Visuomenės sveikatos biurą prijungti prie Pirminės
sveikatos priežiūros centro.
Redakcijos duomenimis, taip
į vieną darinį sujungtų dviejų
įstaigų nėra nė vienoje šalies savivaldybėje.
Merė Ausma Miškinienė buvo
susitikusi su sveikatos apsaugos
ministru Aurelijumi Veryga ir
domėjosi galimybe sujungti šias
dvi įstaigas. Ministras teigiamai
įvertino šį pasiūlymą ir rekomendavo tęsti šį planą.
„Žinoma, šių dviejų įstaigų
veiklos kryptys šiek tiek skiriasi,
skirtingi jų ir finansavimo šaltiniai, tačiau, išsprendus juridinius klausimus, toks sujungimas
galėtų duoti finansinės naudos,
nes sumažėtų administravimo
sąnaudos“, – teigė O. Lenkauskienė.
Svarstoma galimybė Visuomenės sveikatos biuro darbuotojų
darbo vietas perkelti į laisvas
Lazdijų ligoninės patalpas.
Kitas svarbus klausimas, kurį
svarstė komitetas, lovų perstum-

Lazdijų rajono tarybos narė Odeta Lenkauskienė.
dymas Lazdijų ligoninėje.
Komiteto nariams pateiktame
aiškinamajame rašte teigiama,
jog smarkiai pasikeitus Lazdijų
rajono gyventojų demografinei
situacijai, t. y. padaugėjus slaugos
ir palaikomojo gydymo pacientų
srautams ir esant labai nedideliems vaikų ligų poskyrio pacientų srautams, 2018 m. VšĮ Lazdijų
ligoninė Palaikomojo gydymo ir
slaugos skyriaus lovų užimtumas
padidėjo iki 380 dienų per metus.
Vaikų ligų poskyrio lovų užimtumas siekia tik 156 dienas. Nesant pakankamo mažųjų pacientų
srauto, neracionaliai naudojamas
turimų lovų užimtumas ir finansiniai bei materialiniai ištekliai.
Tarybai bus siūloma VšĮ Lazdijų ligoninės Palaikomojo gy-

dymo ir paliatyviosios pagalbos
skyriuje padidinti palaikomojo
gydymo ir slaugos lovų skaičių
nuo 39 iki 44 lovų, o Vaikų ligų
poskyrio lovų skaičių sumažinti
nuo 7 iki 4 lovų.
O. Lenkauskienė teigė nepritarianti tokiam lovų perstumdymui
ligoninėje.
„Akivaizdu, jog tokia pertvarka
veda į tai, ko mes labiausiai ir
bijojome – ligoninės reorganizavimo iš platesnį gydymo paslaugų
spektrą teikiančios ligoninės į palaikomojo gydymo įstaigą. Turiu
blogą nuojautą, jog po kurio laiko
gali būti panaikintos ir kitos Vaikų skyriaus lovos, o tada – tiesus
kelias į ligoninės, kokią dabar
turime, sunaikinimą“, – teigė
O. Lenkauskienė.

g Merės padėjėja nesėkmingai kandidatavo į Vilniaus miesto tarybą. Paaiškėjo, kad ji tikra
vilnietė. Įdomu, įdomu. Gal reikėjo merei pasisamdyti dar legionierių iš užsienio valstybių?
Nes turbūt žmonių iš Lazdijų
krašto jau nėra.
g Benius nemetė savo tradicijos važiuodamas į susitikimus vežtis šakotį, brendį ir
dešrukes. Visi seniai žino, kad
tokia Beniaus „stafkė“. Pataškys
rajono biudžetą Benius.
g Noragėlių seniūnijos gyventojai nustebę, jog rajono
vadovė ieško naujos namų
tvarkytojos. Vilniuje namus
tvarkydavo vyras, kadangi jai
nepatinka tvarkytis. Ponia būti
gera.

g Planuojamos dviejų įstaigų jungtuvės. Pirminės
sveikatos priežiūros centro ir
Sveikatos biuro – tokio atvejo
Lietuvoje dar nėra buvę.
g Greideriuotoja iš Šeštokų
nenustoja stebinti Šeštokų bendruomenės. Kopijuodama Žanos d'Ark kovotojos principus
rengia socialiniuose tinkluose
akcijas pavadinimu „Greideriai
pirmyn“. Vienas lauke ne karys.
Albinai, padėk.
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.

•

Lietuvos čempionato
bronza — į Lazdijus

•

Už abiturientų pastangas — solidi
rajono vadovų padėka
Rajono abiturientai baigė
laikyti brandos egzaminus,
netrukus paaiškės visų egzaminų rezultatai. Jau tapo
gražia tradicija, paskelbus
egzaminų rezultatus, rajono
vadovams pagerbti ir apdovanoti geriausiuosius. Buvęs
rajono meras Artūras Margelis pažadėjo visiems šimtukininkams skirti po 1 000 eurų
premijas, tai didžiausia suma
Lietuvoje, kurią galėtų gauti
šimtukininkas. Ar naujoji
rajono valdžia laikysis šio
pažado, kaip sekėsi mūsų
abiturientams, kalbamės su
Lazdijų rajono savivaldybės
mere Ausma Miškiniene.

– Gerbiamoji mere, kaip vertinate rajono abiturientų brandos
egzaminų rezultatus?
– Kol kas nėra žinomi istorijos,
matematikos ir geografijos brandos
egzaminų rezultatai. Jie bus žinomi penktadienį. Vis dėlto pirmieji
rezultatai džiugina. Turime jau 8
šimtukus – aukščiausius valstybinių brandos egzaminų įvertinimus.
Už juos nuoširdžiai dėkoju abiturientų mokytojams ir mokyklų ben-

Sofija Salatkaitė.
Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė.
druomenėms, be kurių pagalbos ir
palaikymo tokių puikių rezultatų
nebūtų pavykę pasiekti.
– Ar savivaldybė planuoja
materialiai paskatinti šimtukus
gavusius abiturientus?
– Be abejo, ketiname apdovanoti šimtukus gavusius abiturientus.
Neketiname pamiršti ir tų, kurie
mokyklas ar gimnazijas baigė su
pagyrimu bei juos taip puikiai

atitinkamiems egzaminams paruošusių mokytojų.
– Ar yra numatytos konkrečios
sumos už šimtuką?
– Ketinu tesėti buvusio rajono
mero duotą pažadą ir už kiekvieną šimtuką siūlyti abiturientams
skirti po 1 000 eurų. Savivaldybės administracijai jaunimas ir
jų ateities gerovė yra vienas iš
veiklos prioritetų.

•

Liepos 4–7 dienomis Joniškio rajone įsikūrusio
sporto klubo „Audruvis“
žirginio sporto bazėje vyko
atviras Lietuvos konkūrų
čempionatas 2019. Šiose
didžiausiose nacionalinėse
žirginio sporto varžybose
susirungė stipriausi Lietuvos duetai dėl Lietuvos
konkūrų čempiono titulo
12-oje užskaitų.

Duetai dvi dienas rungėsi greičio
ir stiliaus konkūruose. Trečią die-

ną geriausiai pasirodę raiteliai ir
žirgai kovojo finale. Susumavus
visų dienų gautus balus kiekvienoje užskaitoje buvo išrinkti 3
stipriausi duetai Lietuvoje. Jaunių užskaitoje trečią vietą iškovojo lazdijietė Sofija Salatkaitė
su žirgu Verdis. Šis duetas gynė
Seirijuose įsikūrusio jauno sporto
klubo NSO garbę. Treneris – šio
klubo savininkas ir daugkartinis
Lietuvos čempionas Nerijus Šipaila. Sofija su Verdžiu į sportą
sugrįžo po daugiau nei metus
trukusios pertraukos.

•
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Vaikų laisvalaikio užimtumas Birutės kaimo bendruomenėje
Vaikų dienos centre
apsilankė akių priežiūros specialistė
Įgyvendinant projektą „Po pamokų“ savo veiklą pradėjo vykdyti Viešosios įstaigos Lazdijų
socialinių paslaugų centro Vaikų
dienos centras. Visos laisvalaikio
užimtumo veiklos yra vykdomos
atsižvelgiant į vaikų pomėgius
ir gebėjimus. Daug dėmesio yra
skiriama vaikų bendravimo įgūdžiams lavinti. Dienos centrą
lankantys vaikai ruošia namų
darbus, gamina smulkius rankdarbius, kurie visi suranda vietas ir puošia socialinių paslaugų
centrą. Laisvalaikiu vaikai žaidžia
stalo žaidimus, sportuoja miesto
parke. Edukaciniame užsiėmime
Lazdijų krašto muziejuje vaikai
gamino angeliukus ir pynė apy-

rankes, taip pat aplankė Lazdijų
vaiko teisių apsaugos skyrių. Su
Lazdijų Visuomenės sveikatos
biuro specialistais dalyvavo akcijoje Pasaulinei dienai be tabako
paminėti „Obuolys vietoj cigaretės“ ir lankė pirmosios pagalbos ir
higienos įgūdžių pamokėles. Visi
dienos centrą lankantys vaikai su
savo tėvais turi galimybę lankyti
psichologo konsultacijas.
Visus norinčius save išbandyti
savanoriškoje veikloje kviečiame
atvykti į Viešąją įstaigą Lazdijų socialinių paslaugų centrą ir
tapti savanoriais dirbant su vaikais.
Rita Busilienė,
socialinė darbuotoja

•

KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Sovietmečiu mano gimtajame
miestelyje ypač buvo populiarus
stalo tenisas. Tad nieko nuostabaus, kad ir aš dar būdamas
vaikas patraukiau į šios sporto
šakos treniruotes. Pastarosios
vykdavo Veisiejų vidurinės
mokyklos sporto salėje jau pavakary. Po pamokų spėdavome
pareiti namo papietauti, dar kažką nuveikti ir tekdavo keliauti į
salę, kur raketėmis gainiodavome mažą baltą kamuoliuką.
Jau tapęs paaugliu pradėjau
lankyti krepšinio treniruotes, kurios atimdavo daug jėgų ir laiko,
tad kitoms sporto šakoms nerūpestingame paauglio gyvenime
nelikdavo vietos. Bet tie keleri
metai, praleisti stalo teniso treniruotėse, padėjo pamėgti šią
sporto šaką.
Namuose buvo riešutinis
stalas, kurį buvo galima dar
padidinti ištraukus ir išskleidus vidurį. Toks visai neblogas
stalas savo ilgiu beveik prilygo
tikro stalo teniso stalui, tik buvo
siauresnis. Sesuo nupirko tinkliuką ir dvi raketes bei tuziną
vietnamietiškų kamuoliukų. Tad
atsirado galimybė smagiai leisti
laiką namuose, ypač savaitgaliais ar ilgais tamsiais vakarais.
Sesuo, vyresnė už mane vienuolika metų, per Lenkijos radijo
Trečiąją programą klausydavo
laidos „Lista przebojow“, per
kurią išgirdau geriausias pasau-

lio grupes ir geriausius kūrinius.
Buvo aštuoniasdešimtieji dvidešimto amžiaus metai. Minėtą
laidą vesdavo legendinis didžėjus Marekas Niedzwieckis.
Vieną iš savaitgalio vakarų
sesers išprašydavau iškepti kokį
nors skanumyną: dažniausiai tai
būdavo biskvitiniai sausainiai
ar prancūziškas obuolių pyragas. Tad klausydami Lenkijos
radijo Trečios programos laidos
„Lista przebojow“ žaisdavome
stalo tenisą, o per pertraukėles
krimsdavome puikų desertą.
Liūto dalį sumaumodavau aš,
o sesuo kaip tikra kepėja savo
paruošto skanumyno tik paragaudavo.
Tais laikais pasaulinio garso
stalo tenisininkai buvo lenkai
Andrzejus Gruba ir Leszekas
Kucharskis bei švedai Janas
Ove Valdneris ir Jiorgenas
Personas. Jų kovas dažnai rodydavo per Lenkijos televiziją.
Tad mes žaisdami su seserimi
stalo tenisą pasivadindavome
jų pavardėmis.
Kai pradėjau studijuoti Vilniuje, mes jau nebežaisdavome
stalo teniso, bet vis dėlto radau,
kur galima jį palošti. Bendrabutyje M. K. Čiurlionio gatvėje
rūsyje prie dušo buvo patalpa,
priversta senų geležinių lovų.
Šalia jų stovėjo stalo teniso stalas. Kas nors bendrabutyje turėdavo stalo teniso raketes ir mažų
baltų kamuoliukų. Tad kartas
nuo karto su bičiuliais eidavome
pažaisti, tik jeigu kamuoliukas
nuskriedavo į suverstų geležinių
lovų krūvą, tekdavo nemenkai
pavargti norint jį surasti ir iškrapštyti.
Dabar stalo teniso neturiu kur
ir su kuo pažaisti, tad vietoj to
pasitenkinu geriausių pasaulio
stalo tenisininkų dvikovomis per
Youtube'ą. Neseniai teko matyti
šių metų pasaulio stalo teniso
čempionato Budapešte finalinę
vyrų dvikovą tarp kino Ma Longo ir švedo M. Falko. Spėkite,
kas buvo švedo treneris?! Ogi
senas geras pažįstamas švedas
Jiorgenas Personas. Koks mažas
pasaulis...

•

Tądien žmonės rinkosi noriai: ir vyresni, ir jauni, ir jau garbaus amžiaus sulaukę.
Dineta Babarskienė
Žinia, jog itin svarbu reguliariai
lankytis pas akių priežiūros specialistą, kad pasirūpintume savo
akių sveikata. Specialistai tikina, jog akys pasako apie sveikatą žymiai daugiau nei tik tai, ar
regėjimas geras, ar ne. Anot jų,
reguliarus lankymasis pas akių
priežiūros specialistą padeda
palaikyti gerą regėjimą, išvengti akių ligų ir net nustatyti kitas
sveikatos problemas. Praleistas
akių regėjimo patikrinimas – tai
praleista galimybė nustatyti galimas sveikatos problemas. Tad
Birutės kaimo bendruomenės
žmonės nudžiugo, jog akių gydytoja pati atvyks pas juos. „Mūsų
bendruomenėje didžioji dalis
žmonių jau garbaus amžiaus. Tad
sužinoję, kad atvyks akių gydytoja, jie sakėsi tikrai ateis“, – tikino paskambinusi Birutės kaimo
bendruomenės pirmininkė Lina
Gencerauskaitė. Ir tikrai tądien
žmonės rinkosi noriai: ir vyresni,
ir jauni, ir jau garbaus amžiaus
sulaukę. Kol laukta gydytojos,
vaišintasi žolelių arbatomis iš
bendruomenės pirmininkės sodo.
Kvepėjo mėta, raudonėlis, ragauta naminio pyrago. Šis susiėjimas

Atvykus akių gydytojai Ž. Rilytei, tikrintos akys.
buvo puiki proga aptarti naminius
reikalus, papasakoti, kas nutiko,
kol vieni su kitais nesimatė, papostringauta apie šiųmetinį orą.
Kaipgi be šios temos? Juk kiekvienam aktualu.
Atvykus gydytojai, tikrintos
akys. Akių gydytoja Živilė Rilytė
iš Centro optikos patikrino akis,
atidžiai išklausė nusiskundimus,
nuogąstavimus, pasikalbėjo su
kiekvienu individualiai. Kas norėjo, kam reikėjo, ir akinukus čia

pat pas specialistę galėjo užsisakyti. Džiaugėsi žmonės, kad, anot
jų pačių, nereikėjo kelti kojos iš
namų, daktarė pati atvažiavo. O
kartu ir susitikta, pasikalbėta,
pabendrauta ir, rodos, gyvenimas kitomis spalvomis nušvito.
„Džiaugiuosi, jog bendruomenės
namuose vėl šurmuliuoja žmonės“, – pasidžiaugė Birutės kaimo
bendruomenės pirmininkė Lina
Gencerauskaitė prisipažinusi, jog
ir susiėję jau buvo seniai.

•
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Pasibaigė stovykla „Aš jus draugais vadinu“
Roma Stankauskienė,
stovyklos vyr. vadovė
Višakio Rūdos Šv. Vysk.
Stanislovo parapijos klebono Vidmanto Strioko
rūpesčiu ir pastangomis
jau daugiau nei 10 metų
organizuojamos jaunimo stovyklos. Šiemet
birželio 29 d. į Višakio
Rūdą (Kazlų Rūdos sav.)
eilinį kartą sugužėjo
gražus pulkelis jaunimo
iš Marijampolės, Kauno,
Lazdijų, Šventežerio, Višakio Rūdos ir aplinkinių
kaimelių.
Iki liepos 7 d. jaunimas vykdė
įvairias veiklas: sportavo, darė
darbelius iš tešlos, piešė ant medžio, statė bokštus iš zefyrų ir
makaronų, rodė savo talentus,
ieškojo „lobio“, dainavo prie
laužo, ėjo į tikrą naktinį žygį...
Visko nė neišvardinsi. Kiekvieną
dieną repetavome 2013 m. Jaunimo dienų himną – šokį „Jus aš
draugais vadinu“, kurį šokome
Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės bažnyčios
šventoriuje.
Ši stovykla yra kažkuo ypatinga, nes keleri metai iš eilės
savanoriauja vadovai: Rasa
Sventickaitė, Edvinas Račinskas, Evelina Dobilaitė, Mažvydas
Norkus (buvęs stovyklautojas). Į
mūsų, vadovų, gretas su naujomis
idėjomis įsiliejo Rūta MargelytėBrinzienė, Eisvina Jurkevičiūtė.
AČIŪ joms.
O svarbiausia, kad šios savanorių komandos dėka mes „išsiderėjome“ 30 vietų Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos
mokiniams ir tėveliams, kurie
mumis pasitiki.
Skaniai maitino Višakio Rūdos
virėjos Virginija Žemaitienė ir
Virginija Navikienė. AČIŪ.
Į naktinį žygį stovyklautojus
vedė Suvalkijos šaulių 4-osios
rinktinės Kazlų Rūdos 407-osios
kuopos šauliai, vadovaujami Dainiaus Ragausko. AČIŪ jiems.
Na, o tie, kuriems įdomus mūsų

Akimirkos iš stovyklos.
praėjusios stovyklos gyvenimas, galite pasižiūrėti feisbuke „Aš jus draugais vadinu“
puslapyje.
Iki susitikimo kitais metais.

Baimės akys didelės, bet galimybės mažos!

•

• 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
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Valgom visi. Ir maisto atliekų visi
turim. Tik labai jų bijom. O visai be
reikalo! Pabandykit jas surinkti atskirai ir pamatysite, kaip bus gerai!
Kam man tas maisto atliekų konteineris?!
Maisto atliekoms. Jas reikia rinkti atskirai. Tai privaloma. Visiems.
Aš maisto atliekų neturiu – viską
suvalgau!
Bulvių lupenų, bananų, apelsinų žievių,
taip pat arbatos tirščių bei pakelių, kavos

tirščių ir jų filtrų, riebalais ir kitais maisto produktais sutepto popieriaus ir šlapių
popierinių rankšluosčių tikrai nevalgote. O visa tai reikia mesti į maisto atliekų konteinerį.

Ar į maisto atliekų konteinerį galima mesti žolę, medžių lapus?
Galima, jei telpa. Bet jei susidaro daugiau – kompostuokit arba vežkit į kompostavimo aikšteles.

Ar dažnai išveš maisto atliekas?
Šiltuoju metų laiku – du kartus per
mėnesį. Žiemos sezonu – vieną kartą per
mėnesį.

Tai ką galima mesti į tuos maisto
konteinerius?
Tai, ką išmetate ruošdami maistą ir
pakildami nuo stalo: vaisių ir daržovių likučius, kiaušinių lukštus, arbatos tirščius
ir pakelius, kavos tirščius ir jų filtrus, mėsos atliekas, kaulus, skerdienos liekanas,
žuvies likučius, riebalus, aliejų, riebaluotą popierių, popierinius rankšluosčius,
staltieses, servetėles, smulkias žaliąsias
atliekas.

Kas bus, jei maisto atliekas, kaip ir
anksčiau, mesiu į bendrą konteinerį?
Blogai bus. Šio konteinerio niekas neišveš. Ir tuomet jame surinktos mišrios
atliekos tikrai pradės smirdėti. Norint,
kad būtų išvežtos, jums teks tas atliekas
patiems perrinkti, išrūšiuoti ir tik tada
atliekų vežėjai konteinerį ištuštins. O
paskui už tokį elgesį dar ir baudą gausite.
Atskirai surinktos maisto atliekos
smirdės...
Nė vienos rūšies atliekos nekvepia.
Atskirai surinktos maisto atliekos nesmirdės labiau už kitas. Joms rinkti yra išdalinti specialūs kibirėliai su maksimalia
ventiliacija ir specialūs konteineriai, kurių apačioje yra vieta iš atliekų susidariusiam skysčiui kauptis. Labiausia dvokia neišrūšiuotos, visos kartu sumestos
atliekos.

Ar maisto atliekas į konteinerį geriau mesti su plastikiniu maišeliu, ar
be jo?
Ogi kaip jums patogiau. Galima ir taip,
ir taip. Maišeliuose atliekos ilgiau pūva ir
labiau dvokia.
Turite klausimų?
Skambinkite 8 315 72842
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras
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Vaistažolių burtininkė dalijosi savo patirtimi su teiziškiais
Dineta Aukščiūnaitė
Pasidalinti savo žolininkės
patirtimi bei patarimais
trečiadienį į Teizus buvo
atvykusi ypatinga viešnia –
mokslų daktarė, žolininkė
Stanislava Visockaitė-Kalasauskienė, gerai žinoma
visoje Lietuvoje. Ponios
Stanislavos žolelių receptai
ne vienam padėjo sustiprinti sveikatą, atsikratyti
įvairių ligų bei naujai atrasti gyvenimo džiaugsmą.

Vasarvidžio puokštėje bibliotekininkės Daivutės suskintas žoleles žolininkė
Stanislava žino, pažįsta.

Pasidalyti patirtimi ir padėti suprasti apie vaistinių augalų naudą
pakvietusi vaistažolių burtininkę
Teizų bibliotekos bibliotekininkė
Daiva Karaliūnienė sakėsi norinti,
kad kuo daugiau žmonių išgirstų
ponios Stanislavos žinias, jomis
dalintųsi. Tad sveikindama viešnią šio susitikimo organizatorė
Teizų bibliotekos bibliotekininkė
Daiva Karaliūnienė ragino gausų
būrį vyresnio amžiaus teiziškių,
kurie atėjo į susitikimą, pateikti
aktualius klausimus. Pusantros
valandos trukusiame pokalbyje
su žolininke teiziškiai sužinojo
daug patarimų sveikatos klausimais. Juk žolininkė Stanislava
apie gydymą žolėmis gali kalbėti
ilgai. O ir vasarvidžio puokštėje
bibliotekininkės Daivutės suskintas žoleles kone iš visų Teizų
laukų išvardino – žino, pažįsta,
ko gero, visus augalus garsioji
žolininkė. Pasirodo, puokštėje
buvo įvairiausių žolelių: vienos
jų gydančios, kitos ne. Pati kilusi
iš Barčių, ji žoleles renkanti šiose

apylinkėse, tad net pasakė vietas,
kur jų galima prisirinkti dar ir
šiandien, o pasakymai, kad tik iki
Joninių galima rinkti vaistinius
augalus, nėra tiesa. „Daug augalų
išėję iš savo augimviečių, kitur
auga“, – teigė viešnia. Ji maloniai
konsultuoja, patikslina receptus,
bet visa tai tik po gero mėnesio,
mat tik tuomet ponia Stanislava paliks mūsų kraštą ir sugrįš
į sostinę. Apkeliavusi 36 šalis
chemikė pagal specialybę prisipažįsta, jog jos namų vaistinėlėje
tik trijų rūšių tabletės: citramonas,
paracetamolis ir aspirinas. O jau
trauktinių, vaistažolių mišinių,
kuriuos pati pagaminusi, bet „ingredientų“ kone iš viso pasaulio
prisivežusi, jos namuose apstu.
Juk vaistinių augalų derinimo
tradicijos skaičiuoja šimtmečius.
Iki cheminių preparatų atradimo
žmonės savo sveikatą patikėdavo
žolininkams, kurie gerai išmanė
apie gydomąjį vaistažolių poveikį
mūsų organizmui. Tačiau, anot
ponios Stanislavos, nė viena žolelė nėra panacėja, bet kad padeda,
tai tikrai, ir to paneigti nieks negali. Kepenims, širdžiai, žarnynui
– kiekvienam organui „apie save
priminus“, suskaudus, yra žolelių,
kurios pagelbėti gali. Sutikite, vos
sunegalavus tikrai nebūtina iškart
griebtis cheminių vaistų. Kartais
puikiausiai gelbsti ir vaistažolės.
Tik kad vaistiniai augalai iš tiesų
teiktų naudos bei gydytų, reikia
labai tiksliai žinoti, kaip juos tinkamai paruošti ir vartoti. Ponia
Stanislava savo amatą išmano,
tad pateikė ne vieną receptą, dar-

gi konkrečiai pasakė, kur kokį
augalėlį surasti. Juk įsibėgėjus
vasarai pats tinkamiausias metas
pradėti kaupti vaistažolių kraitelį
žiemai. Teiziškės daug klausinėjo,
domėjosi, net užsirašė receptus,
o ko žolininkė neatsiminė, sakėsi
patikslins, tereikia jai paskambinti.
Ponia Stanislava nėra „ragana“, burianti dūmais, voratinkliais ar dar kokiais magiškais
monais. Anot jos pačios, ji tik
pramogai paburianti iš rankos.
O ir anekdotų begales žinanti,
linksmų istorijų ir vos tik kam
paskaitoje nusižiovavus, ji tuoj
iš kojų verčiantį anekdotą papasakojanti ir vėl apie žoleles kalbanti. Ji yra išleidusi visą krūvą
knygų apie vaistinius augalus,
tad buvo galima nusipirkti, paskaityti.
„Tai Dievo dovana, duota
žmogui“, – taip savo žinias bei
gebėjimus įvardija žolininkė
Stanislava. Ji itin vertina paprastas šio krašto moteris, mat
jos, ypač vyresniosios kartos,
daug išmano apie gydymąsi žolelėmis. Ko gero, naivu tikėtis,
kad šiuolaikinis žmogus gydysis
vien tik žolelėmis, tačiau klausytis ponios Stanislavos buvo
išties įdomu, o ir išmėginti kai
ką knieti, tereikia į laukus bėgti
žolelių pasirinkti ir, anot paprastų kaimo moterėlių, nepamiršti
kiekvienam skinamam augaliukui padėkoti už tai, kad jis padės
sustiprinti sveikatą, ir juos rinkti
taip, kad nepakenktume motulei
gamtai.

•

Lietuvos mokyklose — 2 000 kūrybiško programavimo valandų
Visą pusmetį net 40-yje
Lietuvos mokyklų penktokai ir šeštokai per informatikos pamokas mokėsi
kūrybinio programavimo
– moksleiviai tapo projekto
„Kompiuteriukų ralis – IT
pamokas keičianti kelionė“
dalyviais. Mokytojai su
vaikais informacinių technologijų pamokose kūrė
IT projektus, o įspūdingą
pusmetį trukusią kelionę
vainikavo birželį surengtos
pirmosios Lietuvoje kompiuteriukų lenktynės.

IT pamokose – kūrybiškumas
Projekto rėmėjas „Pildyk“ vaikus pakvietė dalyvauti iššūkyje
„Gerink savo žaislą“. Naudodami
mikrokompiuteriukus ir įvairius
elektronikos priedus, kurie mokykloms buvo išdalinti projekto
pradžioje, moksleiviai perdarė
savo senus žaislus, kad jie judėtų,
mirksėtų, skleistų garsus.
„Kvietėme vaikus naujam gyvenimui prikelti savo senus žaislus.
Stebėjome, kaip penktokai ar šeštokai kuria žingsniamačius, žaislinius tankus paverčia temperatūros
matavimo prietaisais ir daugybę
kitų įspūdingų transformacijų. Išlaisvinta vaikų vaizduotė ir kūrybingumas stebino ne tik mus, bet ir
moksleivius pažįstančius mokyto-

jus“, – sako „Pildyk“ prekės ženklo
vadovė Dominyka Jonušienė.

Pirmosios Lietuvoje
kompiuteriukų lenktynės
Kartu su projekto sumanytojais
– Kompiuteriukų paramos fondu – „Pildyk“ išdalino kompiuteriukų rinkinių 20-iai Lietuvos
mokyklų, kurių atstovai – net 150
moksleivių – birželį susitiko Vilniuje pademonstruoti, ko išmoko
nuo sausio mėnesio. Čia įvyko ir
pirmosios Lietuvoje „Micro:bit“
kompiuteriukų lenktynės „Aplink
Lietuvą“.
Renginio dieną moksleivių sukonstruotos mašinytės skriejo Lietuvos teritoriją primenančiomis

trasomis. Vieni vaikai iš anksto
turėjo taip suprogramuoti įrenginius, kad jie patys įveiktų trasą,
kiti varžėsi dėl geriausio dizaino,
dar kiti savo kompiuteriukų judėjimą trasoje valdė radijo bangomis
ir telefonu.
Labiausiai išpuoštos ir gražiausios mašinytės laurai atiteko
Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ir
Šiaulių rajono Pakapės mokyklos
jungtinei komandai. Greičiausia
„Micro:bit“ kompiuteriukais valdoma buvo tituluota Rumšiškių
Antano Baranausko gimnazijos
mašinytė. Greičiausiai trasą, valdant telefonu, įveikė Panevėžio
„Saulėtekio“ progimnazijos komanda, o nuotolinio valdymo

kategorijoje lygių neturėjo Šiaulių Dainų progimnazijos moksleiviai.

Tikslas – auginti ne
vartotojus, o kūrėjus
Pagrindinis pusmetį trukusio projekto „Kompiuteriukų ralis – IT
pamokas keičianti kelionė“ iniciatorius Kompiuteriukų paramos
fondas šiais mokslo metais siekė,
kad informacinių technologijų
pamokos vaikams taptų kuo įdomesnės. Fondo vadovė Viltautė
Žvirzdinaitė skaičiuoja, kad moksleiviai su mokytojais per pusmetį
programavimui paskyrė beveik 2
tūkst. valandų.
„Mums labai svarbu, kad in-

formacinių technologijų pamokos
būtų įtraukiančios. Dabar informatikos mokytojas kartu su muzikos,
fizikos ar matematikos mokytoju
rengia integruotas pamokas ir
mąsto, kaip programavimas gali
padėti išmokti šių dalykų. O
moksleivis tampa ne tik technologijų vartotoju, bet ir jų kūrėju“,
– sako V. Žvirzdinaitė.
Fondas nuo 2017-ųjų iki dabar
šalies penktokams jau išdalino
daugiau kaip 20 tūkst. „Micro:bit“
kompiuteriukų. Šiais metais kartu
su „Pildyk“ parama programavimo rinkiniai pasiekė labiausiai
motyvuotus mokytojus, kurie ir
toliau mokys vaikus kūrybinio
programavimo.

•
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Garsiniai skaitymai ant moderniausio šalyje viaduko Šeštokuose

Mobilioji biblioteka pasirinko skaityti garsiai neįtikėtinoje vietoje – ant moderniausio šalyje viaduko Šeštokuose.
Dineta Babarskienė
Ne tik Lietuvoje, bet ir
įvairiose pasaulio šalyse dažnai vykstantys
garsiniai skaitymai jau
tapo įprastu kultūriniu
reiškiniu. Lazdijų viešosios bibliotekos mobilioji
biblioteka šįkart pasirinko skaityti garsiai neįtikėtinoje vietoje – ant moderniausio šalyje viaduko
Šeštokuose. Klausytis
raiškiai skaitomų tekstų
galėjai prisėdęs tiesiog ant
viaduko laiptelių. Vėjas
kedeno plaukus, dundėjo traukiniai, skambėjo
Gintaro Gražulevičiaus
atliekama daina „Sustok,
traukiny...“ O paskui jau
eilės... Garsiai...

„Mobilioji biblioteka šįkart Šeštokuose. Pėsčiųjų viadukas per
„Rail Baltica“ geležinkelį tapo
Lazdijų rajono literatų susitikimo vieta. Įdomu, ar ne?“ – ir
klausė, ir teigė Lazdijų saviraiškos klubo „Lazdijų menė“ prezidentas Ričardas Lapaitis. Šeštokai šiandien, o ypač 1992 metais,
buvo vadinami vartais į Europą.
Miestelis – svarbus tranzitinis
taškas tarp Baltijos valstybių ir į
vakarus esančių Europos Sąjungos šalių. Tai ir riba, skirianti du
Lietuvos regionus – Dzūkiją ir
Suvalkiją. Vietiniai gyventojai
sako, jog šiapus geležinkelio
bėgių – Dzūkija, o kitapus –
Suvalkijos lygumos. „Šiukštu, į
Suvalkiją neik vandens prašyti“,
– juokauja vietiniai. Kaimynai
apie čia gyvenančius pašmaikš-

taudami sako, kad jie suvalkiečių
išvyti, dzūkų nepriimti. Šeštokai mena ir liūdną praeitį, kai
1941 metais birželio 14-ąją iš
šios geležinkelio stoties buvo
pradėti tremti šviesiausi apylinkių žmonės. „Mūsų eilės buvo
skirtos visiems, kas prisilietė
prie Šeštokų miestelio istorijos,
– kalbėjo Ričardas Lapaitis. – O
ji tikrai didelė ir nepaprasta! Juk
Šeštokams daugiau nei 400 metų
ir ši raudonų plytų geležinkelio
stotis mena dar caro laikus – ji
pastatyta 1895 metais.“
Šeštokietė, jau drąsiai ją galima taip „tituluoti“, mat dvylika
metų gyvenanti čia, poetė Zita
Tumosienė skaitė savo naujausią
kūrybą, parašytą vos prieš dvi
dienas. Ponia Zita yra parašiusi
eilių ir Šeštokams. „Prie gele-

Tądien į Šeštokus žvelgta iš aukštybių...
žinkelio vėžės tyliai \ Prigludęs
rymo miestelis – Šeštokai, \ Jis
šimtmečius savus skaičiuoja,
\ Metų išgyveno daug ir įvairiai“, – vis dar skamba poetės
Zitos Tumosienės eilės. Ričardas
Lapaitis, kaip visada, žodžio kišenėje neieškojo: ir skaitė, ir pasakojo. Gintaro Gražulevičiaus
gitara neilgai ilsėjosi ant viaduko
laiptelių – vis prašyta dar pagroti. Pravažiuojantys traukiniai
bildėjo, geležinkelininkai dairėsi
į neįprastą reginį – žmogų su
gitara, traukiantį dainas ant viaduko. Kiti gi su knygomis rankose – skaitė. „Mūsų eilės tapo
tiltu tarp praeities ir dabarties“,
– labai simboliškai nuskambėjo
Ričardo Lapaičio žodžiai. Žinia,
šeštokiečiai didžiuojasi savo praeitimi, noriai priima nūdienos

iššūkius.
Tądien į Šeštokus žvelgta iš
aukštybių... Anot atvykusiųjų,
pasižvalgyta po Šeštokų apylinkes iš paukščio skrydžio.
Mat nuo viaduko atsiveriantys
vaizdai išties daro įspūdį. O
paskui apsilankyta Šeštokų bibliotekoje, kur maloniai priėmė
Šeštokų bibliotekininkė Vilija
Labenskienė su pyragu, arbata.
Vaišintasi aviena. Pasirodo, aviena gali patikti visiems. „Tinkamai paruošta ji yra ne tik skanus,
bet ir sveikas maistas“, – nutarė
ragavusieji.
Mano nuomone, tokie literatūriniai pabuvimai žmones sušildo, atitraukia nuo kasdienybės ir
galbūt skatina kurti pačius. Taigi, skaitykite garsiai ir pajuskite
skaitymo malonumą...

•

Lietuviškasis „Dakaras“ atvyksta į Lazdijus
Liepos 24–27 d. Lietuvoje
jau devintą kartą vyks bekelės maratonas „4x4 perimetras“. Pati ilgiausia Lietuvoje automobilių lenktynių
trasa, kurios ilgis apie 2300
km, driekiasi Lietuvos pasieniu ir atkartoja Lietuvos
valstybės kontūrą. Lazdijų
rajono savivaldybėje numatyti net du greičio ruožai.
Pirmasis – 72 km ruožas –
ilgiausias maratono greičio
ruožas per visą istoriją,
antrasis – 53 km. Šis ruožas
drieksis prie Lenkijos ir
Baltarusijos sienos.

Šio Lietuvoje ir Europoje unikalaus automobilių renginio startas
ir finišas vyks Druskininkuose.
Visureigių ekipažai ir motociklininkai liepos 24 d. vakare dalyvaus parodomajame važiavime
– prologe. Į ilgąjį maratoną aplink
Lietuvą ekipažai pajudės ankstų
liepos 25 d. rytą ir važiuos priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi, o liepos 27 d. vakare sugrįš į
Druskininkus.
Net 60 valandų trunkančio bekelės maratono ruožais važiuos
automobilių, motociklų ir ketur-

račių klasių dalyviai, kurie turės
įveikti 2300 km. Iš jų: 1800 km
– orientacinis ruožas, o 500 km
– greičio ruožas. Greičio ruožai
yra suskirstyti į 4 zonas: Lazdijų,
Ruklos, Pabradės ir Druskininkų.
Nuo 2018 m. Lazdijų rajono savivaldybėje numatyti greičio ruožai
dalyviams suteikia galimybę susipažinti su Dzūkijos landšaftu ir
specifinėmis, tik Lazdijų rajono
savivaldybei būdingomis ilgomis
ir smėlėtomis atkarpomis.
„Šiais metais orientacinių ruožų ekipažams reikės žinoti ne
tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei
Lenkijos eismo taisykles. Suradome naujų atkarpų bei vaizdingų
vietovių pasienyje su Lenkija, o
dzūkiška trasos dalis bus labai
smagi – aukštos įkalnės, nuokalnės, daugybė vingių ir medžių
šaknų miškuose. Orientaciniai
ruožai šiemet sunkesni ir ilgai
dvejojome juos parinkdami – tik
po ilgų svarstymų nusprendėme
palikti vadinamąją „Dieveniškių
kilpą“, – teigia maratono organizatorius Gediminas Grigaitis.
Kaip ir ankstesniais metais, taip
ir šiemet prie maratono organizavimo daug prisideda Dzūkijos
miestai – Druskininkai bei Laz-

Lazdijų rajone numatyti net du greičio ruožai. Pirmasis – 72 km – ilgiausias greičio ruožas per visą istoriją, antrasis – 53 km.
dijai. Jų rajonuose numatyti du
greičio ruožai. „Abiejų miestų
savivaldybės jau ne pirmus metus
patiki mūsų idėja ir suteikia visą
įmanomą pagalbą, todėl šiemet
sportinių įskaitų dalyviai vėl galės džiaugtis gražiuose miškuose
išdėstytais greičio ruožais, o turis-

tai – mėgautis nuostabiu Dzūkijos
kraštovaizdžiu. Per 3 maratono
dienas kiekvienas ekipažas suranda naują mėgstamiausią Lietuvos
vietą. Tikimės, kad artimiausiu
metu į „dzūkišką kadrilį“ įsijungs
ir Varėnos rajonas, kuriame taip
pat gausu įstabių vietų“, – sako

G. Grigaitis.
Lazdijų rajonas išsiskiria savo
reljefu, todėl turi galimybę 2020
m. organizuoti atskirą Lietuvos
bekelės lenktynių („rally raid“)
čempionato etapą. Šiai idėjai pritaria ir organizatoriai, ir rajono
savivaldybės vadovai.

•
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Dėl Marso ir Merkurijaus įtakos keletą
pirmųjų savaitės dienų jus valdys romantiškos nuotaikos. Negana to, šiomis
dienomis kur kas atviriau kalbėsite apie
savo jausmus ir slapčiausias svajones.
Kas žino, galbūt tik to ir tereikia, kad
norai pradėtų sparčiai pildytis? Nuo trečiadienio Saulė ir Saturnas skatins jus
ieškoti pusiausvyros tarp šeimyninio bei
profesinio gyvenimo. Viena vertus, drąsiai imsitės naujų karjeros iššūkių, kita,
nepraleisite progos pasitarti su šeimos
nariais. Neskubėkite ir viskas, dėl ko taip
stengiatės, eisis kaip per sviestą!
Jautis (04.21—05.21)
Pirmoje savaitės pusėje planetos skatins
jus labiau pasitikėti savo jėgomis ir
drąsiau kalbėti apie beprotiškiausius
savo sumanymus. Tai puikus metas
pasidalinti savo planais su autoritetingais žmonėmis, ieškoti paramos bei
bendražygių. Artėjant savaitgaliui jūsų
link papūs romantiški vėjai. Taigi trokšite praleisti daugiau laiko su mylimu
žmogumi. Suplanuokite nuotykių ir
romantikos kupiną savaitgalį ir pamaitinkite artumo ištroškusią sielą naujais
įspūdžiais!
Dvyniai (05.22—06.21)
Veikiami Merkurijaus ir Marso pirmoje
savaitės pusėje spinduliuosite originaliomis kūrybiškomis idėjomis, kuriomis
netruksite suburti apie save ištikimų pasekėjų ratą. Pasinaudokite šiuo magišku
laikotarpiu ir padarykite viską, kad svajonės imtų pildytis. Prasidedant savaitgaliui jūsų link papūs romantiški vėjai, tad
daugiau laiko norėsis praleisti mylimojo
glėbyje. Tai puikus metas drauge nuveikti
ką nors nekasdieniško ir taip nuspalvinti savo šeimyninę kasdienybę naujomis
spalvomis!
Vėžys (06.22—07.22)
Keletą pirmųjų savaitės dienų Marsas ir
Merkurijus skatins ieškoti naujų būdų užsidirbti ar kitaip pagerinti savo materialinę
padėtį. Nuostabiausia tai, kad dabar visos
idėjos, kurias pasiųsite į Kosmosą, netruks
išsipildyti realybėje. Pasinaudokite šiuo
magišku laikotarpiu ir prikelkite senus
savo sumanymus naujam gyvenimui. Nuo
trečiadienio didėja tikimybė rimtai susipykti su vienu iš savo bendradarbių ar
verslo partnerių. Tai žinodami, nesikarščiuokite ir neskubėkite priimti lemtingų
sprendimų.
Liūtas (07.23—08.23)
Dėl Marso ir Merkurijaus įtakos pirmoje savaitės pusėje spinduliuosite
išskirtine energija ir būsite pasirengę
įgyvendinti didžiausius savo užmojus.
Jūsų įtaigai bus sunku atsispirti, tad,
labai tikėtina, greitai surasite reikiamų kompanjonų. Artėjant savaitgaliui
svajingasis Neptūnas skatins jus atsipalaiduoti ir įgyvendinti slapčiausius
savo laisvalaikio planus. Nebedelskite
nė minutės ir darykite tai, apie ką seniai
svajojote!
Mergelė (08.24—09.23)
Saulės ir Merkurijaus draugystė keletą
pirmųjų savaitės dienų padės atsiskleisti
jūsų beribei vaizduotei, o tai suteiks papildomų spalvų tiek šeimyniniam, tiek
profesiniam gyvenimui. Šiomis dienomis
ypač puikiai tvarkysitės su komandiniais
projektais, tereikia pasitikėti savimi ir
nebijoti rizikuoti. Savaitgalį Visata paskatins jus atsigręžti į savo jausmus bei
slapčiausius norus. Tebūnie tai laikas
tik jums!
Svarstyklės (09.24—10.23)
Dėl Merkurijaus ir Marso įtakos keletas
pirmųjų savaitės dienų bus ypač palan-

kios imtis naujų profesinių iššūkių, ypač
jeigu jie susiję su komandiniu darbu. Taigi pirmadienį–ketvirtadienį jums netrūks
vidinės motyvacijos, jausitės energingi,
žvalūs, o savo įtaiga netruksite palenkti
savo pusėn net pačius didžiausius skeptikus. Savaitei baigiantis Venera ir Mėnulis suteiks papildomo postūmio jūsų
naujausiems darbiniams sumanymams.
Nepraleiskite progos padaryti įspūdį autoritetingiems žmonėms ir pagerinti savo
materialinę padėtį!

Skorpionas (10.24—11.22)
Dėl Saulės ir svajingojo Neptūno įtakos didžiąją savaitės dalį skraidžiosite
padebesiais bandydami paįvairinti savo
kasdienybę netradicinėmis veiklomis
bei pasimatymais su mylimu žmogumi.
Savaitgalį pasistenkite neišlaidauti, mat
šeštadienį ir sekmadienį Visata uždės
jums savotiškus rožinius akinius, per
kuriuos jūsų finansinė situacija atrodys
kur kas geresnė nei yra iš tiesų. Prieš
praverdami piniginę suskaičiuokite bent
iki dešimties!
Šaulys (11.23—12.21)
Marso ir Merkurijaus paskatinti keletą
pirmųjų savaitės dienų būsite linkę priimti rizikingus profesinius sprendimus.
Labai tikėtina, kad pirmadienį–trečiadienį
drąsiai suorganizuosite vienos naujausių
savo idėjų pristatymą platesnei kolegų
ar investuotojų auditorijai arba pagaliau ryšitės pokalbiui su vadovybe dėl
aukštesnės pozicijos darbe. Šeštadienį
ir sekmadienį jūsų laukia nemalonumai
namie. Galbūt susikivirčysite su vienu iš
šeimos narių, o gal teks skirti nenumatyto
laiko ar pinigų staiga sugedusiam namų
prietaisui. Mąstykite, kiek įmanoma, labiau pragmatiškai ir greitai viskas stos į
savas vietas.
Ožiaragis (12.22—01.20)
Aistringajam Marsui ir Merkurijui padedant pirmadienį–ketvirtadienį kalbėti apie
savo seksualinius bei dvasinius poreikius
atrodys kur kas labiau natūralu nei iki
šiol. Apie savaitės vidurį galite stipriai
susikivirčyti su mylimu žmogumi. Kad ir
kokios mintys suktųsi ant liežuvio galo,
pasistenkite susivaldyti (juk žodis – ne
žvirblis!). Nuolankumu bei abipusiu įsiklausymu galite nuversti kalnus!
Vandenis (01.21—02.19)
Keletą pirmųjų savaitės dienų Marsas ir
Merkurijus skatins jus dalintis profesine atsakomybe su darbo kolega ar kitu
kompetentingu asmeniu. Paprastai jums
netrūksta originalių idėjų bei ryžto joms
įgyvendinti, tačiau šiuo atveju pasieksite kur kas daugiau, jeigu pasiskirstysite
rolėmis ir vienu metu susitelksite į vieną
smulkią užduotį. Artėjant savaitgaliui planetos paskatins jus labiau susirūpinti savo
fizine sveikata. Pasistenkite praleisti daugiau laiko gryname ore, rinkitės sveikesnius produktus, reguliariai judėkite. Jeigu
jau seniai planuojate vizitą pas gydytoją,
dabar geriausias metas tai padaryti!
Žuvys (02.20—03.20)
Didžiąją savaitės dalį Marsas ir Merkurijus skatins jus labiau rūpintis savo fizine
sveikata. Taigi pirmadienį–ketvirtadienį
tiesiog nekantrausite išbandyti kokį nors
sveiką receptą, sudalyvauti naujoje treniruotėje ar užsirašyti į sveikos gyvensenos
mokymus. Pasidalinkite savo planais
su artimu draugu ar giminaičiu – juk
sportuoti ar gaminti maistą drauge kur
kas smagiau! Artėjant savaitgaliui galite
suabejoti savo pastaraisiais profesiniais
sprendimais, tačiau visa tai labai laikina.
Svarbiausius sprendimus atidėkite kitai
darbo savaitei, o kol kas leiskite mintims
šiek tiek susigulėti ir nebijokite su kuo
nors apie jas pasikalbėti.

Eteris
Ketvirtadienis
, liepos 11 d. Saulė teka 4.55, leidžiasi 21.53, dienos
ilgumas 16.58. Priešpilnis. Vardadieniai: Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, Pijus, Kipras.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė policija 7“.
11.10 „Komisaras Reksas

15“.
12.00 Gyvenimas.
13.00 Klauskite

daktaro.
13.58 Loterija „Keno

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
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 Vakaras su
Edita.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio
žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Komisaras Reksas
15“.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.15 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „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 „Pasekmė“.
0.25 „Kortų namelis“.
1.25 „Paskutinė

s#####“.
3.05 Alchemija. Švietimo amžius.
3.35 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

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

ginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „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 „Rembo. Pirmasis
kraujas“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „24 valandos.
Palikimas“.
1.45 „Detektyvas
Bekstriomas“.
2.35 „Salemas“.
3.30 „Kaulai“.
4.20 „Moderni šeima“.
4.45 „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 „Kariai angelai“.
22.50 „Amerikos kikboksininkas“.
0.40 „F. T. Budrioji akis“.
1.35 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

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

8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Rojus“.
11.05 „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 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 Ne spaudai.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
0.30 „Miškinis“.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 Ne spaudai.
3.40 „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“.
7.15 ...formatas. Poetė

Tautvydė Marcinkevičiūtė.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
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 pašalinti
blogį?“.
15.15 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
15.25 ...formatas. Poetas
Gintaras Patackas.
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:

miesto tapatumo
kodas. Šv. Mikalojaus (Benediktinių)
bažnyčia.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Paukščiai“.
23.30 „Raoulis Ruizas.
Kino vizionierius“.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Kaunas Jazz 2019.
3.00 „Didybės kapinės“.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
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 PREMJERA.

„Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir Šiaurės
šventė“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.30 „Modus“.
4.00 „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“.
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 „Nemirtingieji“.
23.10 „Grotos gyve-

nimui“.
2.15 „Pėdsakai“.
3.05 „Svieto lygintojai“.
3.50 „Rezidentai“.
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Eteris
Penktadienis
, liepos 12 d. Saulė teka 4.56, leidžiasi 21.52, dienos ilgumas 16.56.
Priešpilnis. Vardadieniai: Bonifacas, Brunonas, Sigisbertas, Margiris, Vyliaudė, Izabelė, Sigitas.

, liepos 13 d. Saulė teka 4.57, leidžiasi 21.51, dienos ilgumas 16.54.
Priešpilnis. Vardadieniai: Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas.

LRT Televizija

16.00 Labas vakaras,

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

Lietuva.
17.30 „Baudžiauninkė“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Džonas Vikas“.
23.05 „Banga“.
1.10 „Mirties angelas“.
2.35 „Pasekmė“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
8.55 „Lietuvos Respu-

blikos prezidentai.
Antanas Smetona,
Kazys Grinius,
Aleksandras
Stulginskis“.
9.55 Lietuvos Respublikos Prezidento
Gitano Nausėdos
inauguracija.
13.00 Šv. Mišios, skirtos
Lietuvos Respublikos Prezidento
inauguracijai.
14.20 Lietuvos Respublikos Prezidento
Gitano Nausėdos
inauguracija.
16.00 Lietuvos Respublikos Prezidento
inauguracijos
šventinis koncertas.
17.25 Loterija „Keno
Loto“.
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 „Pasaulio pabaiga“.
0.30 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 (Ne)emigrantai.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Mano tautinis
kostiumas: būta ir
atkurta.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.05 Kolumbijoje tvoros
nežydi.

LNK
6.15 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „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“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Merginos“.
8.55 „Aš matau tave“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Gyvenimo
išdaigos“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Liūtas
karalius“.
21.15 „Kodas.
L.O. B. I. A. I.“.
23.50 „Žmogus prieš...“.
1.30 „Geras, blogas ir
negyvas“.
2.55 „Ginkluotas
atsakas“.
4.30 „24 valandos.
Palikimas“.

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 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Pasmerktieji 2“.
23.15 „Kariai
angelai“.
1.05 „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 Ne spaudai.
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.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
0.30 „Miškinis“.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Nusikaltimas ir
bausmė. Mirtis
mafijos bosui“.
3.40 „Žmogus be
praeities“.
4.30 „Gyvybės
langelis“.
5.20 „Namas su
lelijomis“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Kultūra
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Žagarės vyšnių

festivalis 2015.
7.00 Mokytojų kam-

barys.
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. Baimė“.
15.15 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Mikalojaus (Benediktinių)
bažnyčia.
15.20 ...formatas. Poetė
Nijolė Kepenienė.
15.40 „Detektyvė
Miretė“.
15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
16.05 „Lesė 2“.
16.30 Giedrius Kuprevičius. Opera
„Prūsai“.
18.05 Mokslo

ekspresas.

šeštadienis

7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko

18.20 „Ten, kur namai 6“.
19.15 Kolumbijoje tvoros

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

istorija“.

nežydi.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Trūkusi
kantrybė“.
22.30 Grupės „Golden
Parazyth“ koncertas.
23.30 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
0.25 DW naujienos rusų
kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 „Paukščiai“.
3.05 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
5.10 „Ten, kur namai 6“.

6.05 Gyvenimas.
7.00 Klausimėlis.lt.
7.30 Premjera. „Džekas

8.30 „Kempiniukas

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 PREMJERA. „Vera.
Akloji zona“.
22.55 „Pradink“.
1.00 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.40 „Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir Šiaurės
šventė“.
4.10 „Tėvas Motiejus“.

nori broliuko“.
9.00 Labas rytas,

Lietuva.
12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Laukinės
gamtos sekliai.
Išdaigos ir
pokštai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Atšiaurioji
Kanada. Laukiniai
vakarai“.
13.50 „Džesika Flečer 8“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Muzikos festivalis
„Nida 2019“.
22.40 „Antikvariato
paslaptys 5. Kaltas,
kol neįrodyta
priešingai“.
0.05 „Pasaulio pabaiga“.
1.50 Tarptautinės
sportinių šokių
varžybos „Gintarinė
pora 2019“.
3.30 Pasaulio dokumentika. „Atšiaurioji
Kanada. Laukiniai
vakarai“.
4.25 „Džesika Flečer 8“.

LNK
6.25 „Tomas ir Džeris“.
6.55 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.

TV6

7.20 „„Nickelodeon“

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 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Javos karštis“.
0.05 „Užkandinė ant
ratų“.
2.10 „Persis Džeksonas
ir Olimpo dievai.
žaibo vagis“.

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.15 „Riterių princesė
Nela“.
8.45 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.15 „Ogis ir tarakonai“.
9.45 „Vėžliuko Semio
nuotykiai 2“.
11.40 „Berniuko Rykliuko
ir Lavos mergaitės
nuotykiai“.
13.25 „Sidnė Vait“.
15.40 „Forestas Gampas“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Vėžliukai nindzės“.
21.35 „Ponas ir ponia
gangsteriai“.
23.40 „Seks video“.
1.30 „Džonas Vikas“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Keršytojų

komanda“.

Plačiakelnis“.
9.00 „Simpsonai“.
9.30 Skaniai ir paprastai.
10.00 Maisto kelias.
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 PREMJERA.

„Žvaigždė prieš
blogio jėgas“.
13.10 „Užburta meilė“.
14.15 „Meilė keliauja
laiku. Rubinė“.
16.50 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Narnijos kronikos.
Aušros užkariautojo kelionė“.
21.50 „Iksmenai“.
23.50 „Slaptas mamos
gyvenimas“.
1.35 „Kodas. L.O. B. I. A.
I.“.
3.45 „Rembo. Pirmasis
kraujas“.

13.00 Premjera. „Grobis“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „Nusikaltimas ir

bausmė“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Rasputinas“.
1.10 „Moterų daktaras“.
3.00 „Nusikaltimas ir

bausmė. Lenkų
ekstrasensai“.
3.40 „Mylima mokytoja“.
5.20 „Pamiršk mane“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

LRT Kultūra
6.00 Lietuvos Respu-

BTV

blikos himnas.

6.05 „Varom!“.
7.30 „Džiunglių princesė

Šina“.
8.30 „Varom!“.
9.00 Ultimate Stron-

gman Pasaulio
veteranų 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 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.20 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.25 „Kas žudikas?“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Išvadavimas“.
0.15 „Bleiro ragana“.
1.55 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Lietuvos moks-

lininkai. Antanas
Tyla“.
7.55 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Liudvika
Didžiulienė –
Žmona“.
8.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Mariana
Korvelytė – Moravskienė“.
9.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius
Luisas. Auksinio
taško klausimas“.

6.05 Duokim garo!
7.30 Misija: Vilnija.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Mano mama

gamina geriau!
10.00 Į sveikatą!
10.30 „Meno ritmai.

Rodeno krateris.
Didžiausias meno
kūrinys pasaulyje“.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 „Orfėjaus medis“.
12.40 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
12.50 Legendos.
13.40 Muzikos talentų
lyga 2019.
15.15 Skrendam.
15.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
16.00 Euromaxx.
16.30 Klauskite daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 Istorijos detektyvai.
19.00 Daiktų istorijos.
19.45 Stambiu planu.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Gyvenk du kartus“.
23.00 Tarptautinis
pučiamųjų muzikos
festivalis „Amber
Wind 2019“.
0.15 Dabar pasaulyje.

0.45 „Trūkusi kantrybė“.
2.15 „Meno ritmai.

Rodeno krateris“.
2.45 Pranciškonų metai.

Mažesnysis brolis
Augustinas Dirvelė.
3.45 ARTS21.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.50 „Akloji“.
7.20 „Pragaro katytė“.
8.15 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.35 „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.
Atpildas“.
23.00 „Begėdis“.
1.10 „Operacija „Delta
farsas““.
2.45 „Pradink“.
4.25 „Vera. Akloji zona“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Candy Crush“.
7.30 Ledo 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 per Amerikas“.
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 „Amerikos dievaitis“.
20.00 Miestas ar
kaimas.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Karaliaus vardu.
Požemių pasaulio
sakmė“.
0.25 „Nemirtingieji“.
2.25 „Javos karštis“.

„Narnijos kronikos. Aušros užkariautojo
kelionė“, 19.30, TV3
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Eteris
sekmadienis, liepos 14 d. Saulė teka 4.59, leidžiasi 21.50, dienos ilgumas 16.51.
Priešpilnis. Vardadieniai: Kamilas, Vydas, Eigilė, Libertas.

pirmadienis
, liepos 15 d. Saulė teka 5.00, leidžiasi 21.49, dienos ilgumas
16.49. Priešpilnis. Vardadieniai: Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė, Herkus.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime
gera. Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų pasakos. Skiautinė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Paslaptingos Šangri La
beždžionės“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas.
Šviežias kraujas“.
13.50 „Mis Marpl 3. „Bertramo“ viešbutis“.
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 „Laisvės kaina.
Sąjūdis“.
22.00 Premjera. „Zacherio viešbutis.
Vieno suvedžiojimo
istorija“.
23.45 „Fotografas“.
1.20 Pasaulio dokumentika. „Paslaptingos Šangri La
beždžionės“.
2.15 Pasaulio dokumentika. „Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas.
Šviežias kraujas“.
3.10 Pasaulio dokumentika. „Laukinės
gamtos sekliai.
Išdaigos ir pokštai“.
4.05 Klausimėlis.lt.
4.20 „Mis Marpl 3. „Bertramo“ viešbutis“.

LNK
6.30 „Tomas ir

Džeris“.
7.00 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
7.25 „„Nickelodeon“

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.50 „Kung Fu Panda“.
8.20 „Riterių princesė
Nela“.
8.50 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.20 „Ogis ir
tarakonai“.
9.50 „Tomas ir Džeris.
Pasaka apie

Spragtuką“.
10.50 „Storulis ringe“.
13.00 „Mano monstriukas

ir aš“.
15.10 „Kongas“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Transformeriai.
Nugalėtųjų
kerštas“.
22.25 „Turistas“.
0.30 „Gelbėk mus nuo
pikto“.
2.35 „Ponas ir ponia
gangsteriai“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Keršytojų

komanda“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko
istorija“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 „Simpsonai“.
9.30 Ūkio šefas.
10.00 Keliauk
išmaniai.
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Beilio nuotykiai.
Naktis Kautaune“.
13.15 „Daktaras Dolitlis
3“.
15.10 „Nilo perlas“.
17.25 „Havajai 5.0“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Šimto žingsnių
kelionė“.
21.55 „Džekas Ryčeris“.
0.45 „30 dienų nakties“.
2.40 „Iksmenai“.

BTV
6.30 Ultimate Stron-

gman Pasaulio
veteranų čempionatas.
7.30 „Džiunglių princesė
Šina“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Geriau vėliau,
negu niekada“.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Žirafos. Ramiosios
Afrikos milžinės“.
11.40 „Iš visų jėgų“.
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Policijos akademija“.
14.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.15 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.15 „Kas žudikas?“.
19.30 „Šuo“.
21.30 „Juodasis sąrašas“.
22.25 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
23.25 „Pasmerktieji 2“.
1.10 „Bleiro ragana“.

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 „Detektyvas Linlis“.
13.00 Premjera. „Grobis“.
14.00 „Tu esi mano“.
15.45 Keliauk su Reporteriu.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 „Grobis“.
1.10 „Rojus“.
3.00 „24/7“.
3.40 „Detektyvas Linlis“.
5.10 „Kelrodė žvaigždė“.
5.50 „Pasaulio turgūs.
Akas“.

LRT Kultūra
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Grupės „Golden

Parazyth“ koncertas.
7.05 Kalbantys tekstai.
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. Archeologas
Vladas Žulkus“.
10.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 „Brydė. Alfonsas
Nyka-Niliūnas“.
12.30 „Pašauktieji“.
13.00 Stop juosta.
13.25 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
15.35 Šventadienio
mintys.
16.00 Mokytojų kambarys.
16.25 Mokslo
sriuba.
16.50 Vartotojų
kontrolė.
17.45 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
19.20 „Dauntono abatija
4“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– kompozitorius,
dirigentas Krzysztofas Pendereckis
(Lenkija).
22.00 Moniuszko 200.
Keturios Aušros
Vartų litanijos.
„Vilniaus festivalio
2019“ koncertas.
23.10 „Orfėjaus medis“.
23.50 Kolumbijoje tvoros
nežydi.
0.40 „Gyvenk du kartus“.
2.30 „Antikvariato
paslaptys 5. Kaltas,
kol neįrodyta
priešingai“.
4.00 Legendos.
4.50 Skrendam.
5.05 Vartotojų kontrolė.

TV1
7.05 „Akloji“.
7.35 „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 Žvaigždžių duetai.
15.35 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 PREMJERA. „Kapitonė Marlo. Juodos
nendrės“.
23.05 „Mafijos bosai“.
1.05 „Operacija „Delta
farsas““.
2.35 „Prieblanda.
Atpildas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Candy Crush“.
7.30 Ledo 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 Ledo kelias.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Amerikos dievaitis“.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Nakties TOP.
Vasara.
22.30 Geriausi mūsų
metai.
1.20 „Karaliaus vardu.
Požemių pasaulio
sakmė“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 7“.
11.10 „Komisaras Reksas
15“.
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 Premjera. „Žalgirio
mūšis“.
23.10 Dviračio žinios.
23.40 „Kostiumuotieji 2“.
0.23 „Kostiumuotieji 3“.
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
15“.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „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 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Pasaulinė invazija.
Mūšis dėl Los
Andželo“.

0.50 „Kortų namelis“.
1.50 „Turistas“.

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.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Už priešo linijos

2“.
0.00 „Kaulai“.
1.00 „24 valandos.
Palikimas“.
1.55 „Detektyvas
Bekstriomas“.
2.45 „Salemas“.
3.40 „Kaulai“.
4.30 „Moderni šeima“.
4.55 „Gyvenimo
išdaigos“.

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

gatvės“.
9.15 „Teisingumo

agentai“.
10.15 „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 „Žvaigždžių kelias į
begalybę“.
23.20 „Išvadavimas“.
1.20 „Juodasis sąrašas“.
2.05 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
2.55 „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 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.

13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Namas su

lelijomis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 2019 m. „Formulės-1“ čempionatas.
18.00 Reporteris.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 „Dzūkijos istorijos
slenksčiai“.
19.30 „Jūsų sveikatai“.
20.00 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.55 „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 2019 m. „Formulės-1“ čempionatas.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Namas su
lelijomis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

23.40 Poeto Alfonso

Nykos-Niliūno 100osioms gimimo
metinėms. LRT studija Vilniaus knygų
mugėje 2015.
Poetas Alfonsas
Nyka-Niliūnas.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
2.15 „Fotografas“.
3.50 Žagarės vyšnių
festivalis 2015.
4.50 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Mikalojaus (Benediktinių)
bažnyčia.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
5.10 „Ten, kur namai 6“.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „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

6.05 Tarptautinis

pučiamųjų muzikos
festivalis „Amber
Wind 2019“.
7.20 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) 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.
14.00 „Dauntono abatija
4“.
15.10 „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 „Kalė. Sveiki atvykę
į džiungles“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Ramybė mūsų
sapnuose“.
23.15 Poeto Alfonso
Nykos-Niliūno 100osioms gimimo
metinėms. Po 54
metų. Alfonsas
Nyka-Niliūnas.

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 „Myliu tave,

žmogau“.
23.10 „Amžina meilė“.
1.05 „Senojo Tilto

paslaptis“.
2.45 „Kapitonė Marlo.

Juodos nendrės“.
4.20 „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 „Nebylios dvasios“.
1.00 „Pėdsakai“.
1.45 „Svieto lygintojai“.
2.30 „Rezidentai“.
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Antradienis
, liepos 16 d. Saulė teka 5.01, leidžiasi 21.47, dienos ilgumas 16.46.
Pilnatis. Vardadieniai: Vaigaudas, Danguolė, Faustas, Marija.

, liepos 17 d. Saulė teka 5.03, leidžiasi 21.46, dienos ilgumas 16.43.
Pilnatis. Vardadieniai: Aleksas, Magdalena, Darius, Girėnas, Vaiga.

LRT Televizija

21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Damos. Kraujo

LRT Televizija

dama“.
23.15 „Jerzy Popieluszko.
Tiesos pasiuntinys“.
0.45 DW naujienos rusų
kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
2.10 „Ramybė mūsų
sapnuose“.
3.55 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– kompozitorius,
dirigentas Krzysztofas Pendereckis
(Lenkija).
4.50 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.05 „Ten, kur namai 6“.

6.05 Labas rytas,

6.00 Lietuvos Respu-

0.20 „Kortų namelis“.
1.20 „Pasaulinė invazija.

blikos himnas.

Mūšis dėl Los
Andželo“.

6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė 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 3“.
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
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.30 „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 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Menas vogti“.

TV3

Pokalbiai.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia –

įstatymas“.

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 „Tai bent giminai-

čiai“.
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.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Aš, kitas aš ir
Irena“.
0.15 „Kaulai“.
1.15 „24 valandos.
Palikimas“.
2.05 „Detektyvas
Bekstriomas“.
2.55 „Salemas“.
3.50 „Kaulai“.
4.40 „Tai bent giminaičiai“.

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

prakalbinimas“.
19.30 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
20.00 Reporteris.
20.23 Sportas.
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 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Namas su
lelijomis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

BTV

6.05 Bliuzo vakaras.

6.15 „Mentalistas“.
7.10 „Pragaro virtuvė“.
8.05 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.05 „Teisingumo

agentai“.
10.05 „Kobra 11“.
11.05 „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 „Neramumai
Bronkse“.
22.50 „Žvaigždžių kelias į
begalybę“.
1.10 „F. T. Budrioji akis“.
2.00 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Kaimo

akademija.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 Lrytas

tiesiogiai.
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
7.05 Po 54 metų.
Alfonsas NykaNiliūnas.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 „Lietuvos mokslininkai. Biochemikas Mindaugas
Zaremba“.
8.50 „Šunų ABC 3“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Misija – Pasaulio
Lietuva.
14.00 Muzikos talentų
lyga 2019.
15.25 ...formatas. Poetas
Albinas Galinis.
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.
Permainų metai“.
20.10 Kultūros
diena.
20.30 Panorama.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „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
paslaptis“.
2.35 „Myliu tave,
žmogau“.
4.15 „Tėvas Motiejus“.

Trečiadienis
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė 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.
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 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji 3“.
0.30 Klausimėlis.lt.
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
6.05 „Mano gyvenimo

TV6

šviesa“.

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 „Mašina“.
22.50 „Grotos gyve-

nimui“.
1.50 „Pėdsakai“.
2.40 „Svieto lygintojai“.
3.25 „Rezidentai“.

6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Mer-

7.30 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
11.00 „Kandisė Renuar“.
12.10 „Neklausk meilės
vardo“.
12.40 „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 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Pabėgimas“.
0.15 „Kortų namelis“.
1.15 „Menas vogti“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.

ginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Tai bent giminai-

čiai“.
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.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Geležinkelio

tigrai“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.40 „Kaulai“.
1.35 „24 valandos.

Palikimas“.
2.25 „Detektyvas
Bekstriomas“.
3.15 „Salemas“.
4.05 „Kaulai“.
4.55 „Tai bent giminaičiai“.

BTV
6.20 „Mentalistas“.
7.15 „Pragaro virtuvė“.
8.10 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.10 „Teisingumo

agentai“.
10.10 „Kobra 11“.
11.10 „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 „Lemiamos lenktynės“.
22.55 „Neramumai
Bronkse“.
0.45 „F. T. Budrioji akis“.
1.35 „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 „Svarbiausia –

17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 „Laisvės keliu“.
19.30 „Jūsų sveikatai“.
20.00 Reporteris.
20.23 Sportas.
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 „Rojus“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

21.30 „Įtūžis“.
23.30 „Už laisvę bėgti“.
1.10 DW naujienos rusų

kalba.
1.25 Dabar pasaulyje.
2.00 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
3.00 „Damos. Kraujo
dama“.
4.45 Mokslo ekspresas.
5.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „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

blikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
6.50 „Orfėjaus medis“.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Šunų ABC 3“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Aš – laidos vedėjas.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Pradėk nuo savęs.
14.30 „Kalė. Sveiki atvykę
į džiungles“.
15.20 ...formatas. Poetas
Edmundas Janušaitis.
15.40 „Detektyvė
Miretė“.
15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
16.05 „Lesė 2“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
19.00 Mano tėviškė.
Dionizas Poška.
19.15 „Didžiosios Visatos
paslaptys su
Morganu Freemanu
3. Pasąmonės
paslaptys“.
20.05 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi
Lietuvas.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.

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 „Midsomerio

žmogžudystės VI.
Talentas gyventi“.
23.10 „Amžina meilė“.
1.00 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.45 „Modus“.
4.15 „Tėvas Motiejus“.

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

bendrikas“.
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.

Monstrų jūra“.
23.05 Aukščiausia pavara.
0.15 „Pėdsakai“.
1.10 „Svieto

lygintojai“.
2.00 Dainų dvikova.

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

„Baudžiauninkė“, 17.30, LNK
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ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

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

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

PERKA
galvijus
arklius,
avis,
mišką.

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

(gyvatvorė, veja, visos
komunikacijos šalia,
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.

Tel. 8 688 80688.

PAR D UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Eur/a, galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.

34,14 kv. m, su daline buitine
technika, nauji langai, šarvuotosios durys, nauja santechnika) kartu su kolektyviniu sodu
(6 a). Tel. 8 601 93000.

••

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

Vytauto g. 41, Lazdijai
•(15•Namą
a namų valda) ir 15 a sklypą

••

8 688 80175.

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

Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

Tel. 8 662 39070.

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

„Audi A6“ (1997 m., dyzelinas, 1,9 l, 81 kW, sedanas,
tamsiai žalia spalva), kaina
1 750 Eur.
Tel. 8 614 01382.

(1997 m., 1,9
•l, TDI,
•„VWTAPassat“
iki 2021 m. vasario

mėn., lengvojo lydinio ratlankiai su geromis padangomis,
kablys, klimato kontrolė), kaina
950 Eur. Tel. 8 605 00476.

PERK A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••Žemę. Tel. 8 688 80688.
ūkio paskirties žemę.
•Tel.:•Žemės
8 615 94920, 8 614 56206.
(gali būti
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
neatidalytas, su
skolomis). Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

Lazdijuose arba kei•čiu•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukšte.
Megane Scenic“
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
•(2003
•„Renault
m., 1,8 l, benzinas, iš
Tel. 8 670 61649.
Bet kokią žemės ūkio techOlandijos), kaina sutartinė.
•
•
niką.
Perku traktorių, priekabą,
3
k.
butą
Veisiejuose
(3
Tel.
8
623
23430.
•aukštas,
• netoli pušynas, ežesunkvežimį ir jų padargus. Gali
ras), kaina 14 600 Eur.
lydinio ratlankius
būti neveikianti, su defektais.
•(tinka
•Lengvojo
„Opel“, R15, 4 skylės),
Tel. 8 686 65095.
Tel. 8 680 77728.
kaina 15 Eur/vnt.
Gudelių k. (30 a
Tel. 8 682 64169.
12-16/163 (tinka
•namų
•Sodybą
•nuo•Padangą
valda, 2,25 ha žemės
kombaino „Niva“ arba

Žemės sklypą Lazdijų
mieste (30 a, tinka namo
statybai, gražioje vietoje, prie miško ir vandens
telkinio, atlikti geodeziniai
matavimai, visos miesto komunikacijos), kaina 20 000
Eur. Tel. 8 686 70841.

PARDUODA.

„Orion Color
•2051•Televizorių
Stereo“ (japoniškas

Palečių vežimėlį, suvirinimo
sklypą Lazdijų r.,
•šalia•Žemės
•
•
ežero. Tel. 8 686 70841.
aparatus.
Tel. 8 698 78040.
Skubiai
ir
labai
pigiai
–
3
k.
•butą• Barčių k., Veisiejų sen.
bendrijoje
(graži vieta, 6 butų namas, I
•„Baltasis“
•Sodo namelį
••Žvyrą, smėlį, skaldą.
(11 a žemės).
aukštas, autonominis šildymas Tel. 8 694 30799.
Tel. 8 656 12800.
kietuoju kuru).
4 t akmens anglies už pusę
Tel. 8 682 13349.
•
•
kainos.
Tel. 8 620 57733.
Namą
su
15
a
sklypu
Lazdijų
•mieste.
• Tel. 8 603 24679.
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
Pigiai labradorito akmens
•
•
1
k.
butą
Simne
(2
aukštas,
4
t
rusišką
mėšlo
kratytuvą.
plokštes
iš Ukrainos Lazdi••
••

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

žemės, tvenkinys, yra nedidelis
statinys), kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

KITI

sklypą statybai
modelis, pagamintas pagal vo•Lazdijuose.
•Puikų didelį
Tel. 8 686 70841.
kiečių užsakymą), kaina 8 Eur.
Gyvenamąjį
namą
MiknišTel. 8 612 41428.
•
•
Žemės
sklypą
Jūratės
g.
10,
kių
k.,
Šeštokų
sen.
(87
kv.
m,
•Alytus
• (12 a, namų valda, puiki 63 a sklypas, gera būklė, pa- ••Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
keisti langai, tinkamas gyventi
PC „Senukai“, arti mokyklos
iš karto, su ūkiniais pastatais),
įvairiais gėlių
bei darželiai, sklypo dokumen- kaina sutartinė.
•sodinukais,
•Prekiaujame
skaldele kapams,
tai tvarkingi, neįkeistas, miesto Tel. 8 698 78040.
fasuota akmens anglimi ir
komunikacijos (išskyrus
durpių briketais.
Gyvenamąjį
namą
Kalnų
g.,
dujas), gatvė įtraukta į miesto
•Lazdijai
• (medinis, su mediniu baltarusiškų
Atvežame. UAB „Martas“,
plėtros projektą), kaina 1 000

Sodų g. Tel. 8 672 05028.

Baldų papildymas!

sklypą Nemajūnų
•k. •(80Žemės
a žemės ūkio paskirties

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

Vasiukonio gėlininkystės
•ūkis•G.prekiauja
begonijomis.

Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
Staidarų k., Lazdijų r.

rusiško 7 t kratytuvo).
Tel. 8 688 80688.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Zafira“.
•Tel.•„Opel
8 606 57346 .
arba
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą

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

Vainiūnų k. (bu- ••Žieminius ir vasarinius
•vusi•Namą
valgykla, namų valda kviečius. Tel. 8 694 16 386
30 a), kaina 16 000 Eur.
šieną, šiaudus.
visų markių auTel. 8 686 70841.
•Tel.•Šienainį,
•tomobilius,
•Superkamekemperius.
8 622 33441.
Gali būti
nevažiuojantys
ar
po
autoįvykio
Nedidelį
rekreacinės
•paskirties
• žemės sklypą ••Gėlių išpardavimas. Turime bei parvežti iš Anglijos. Pasiimadaug įvairių gėlių ir gražių
prie ežero (iki vandens
me patys, sutvarkome reikalinapie 50 m, 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.

raudonų begonijų. Siauroji g.
8, Lazdijai, pas Ziną. Prašome
apsilankyti. Tel. 8 630 61842.

••
kviečius, kaina 10
•Eur/cnt.
•Žieminius
Tel. 8 662 39070.
Šieną rulonais.
Tel. 8 610 83619.

gus dokumentus, atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 636 60454.

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, sutvarkome dokumentus. Tel. 8 686 94982.
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gaminame paminklus, antkapius,
tvoreles, kapavietes dengiame
akmens plokštėmis...
Gaminiai iš juodo ir kitų spalvų akmens (Švedija, Karelija).
Projektuojame ir sumontuojame pagal Jūsų pageidavimus.
Vainežerio kaimas, Kapčiamiesčio sen.,
Lazdijų r.
Tel.: 8 685 50911, 8 601 01090.
www.paminkludirbtuves.lt

per ka

••

GYVULIAI

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

••

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

••

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

KITI

••

PASLAUG OS

Karštuoju būdu restauruojame vonias. Dengiame importinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis 27 metai.
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

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

išnuomojamos
•patalpos
•Nebrangiai
Alytaus miesto centre ••Atliekame visus vidaus
apdailos darbus.
(pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).

••

••

įgaliotus asmenis.
2019-08-06 d. 10.00 val. bus atliekami R. B. ir G. B. priklausančio žemės sklypo (kad. skl. Nr. 5918/0001:111), esančio
Akmenių k., Kučiūnų sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame
atvykti gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5918/0001:468) mirusio
savininko J. M. turto paveldėtojus.
Matavimus atliks UAB „Geodala“
matininkė Erika Petruškevičiūtė.
Tel. 8 685 08308. Vasario 16-osios g. 6-4,
44250 Kaunas. El. p. info@geodala.lt.

stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
medžiagų. Lankstinių

Informuojame, kad 2019-07-22 9.30 val. bus atliekami žemės
sklypų, kurių kadastrinis Nr. 5901/0003:152 ir Nr. 5901/0003:153,
esančių Paliūnų k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Sklypai ribojasi su žemės sklypais, kurių kadastriniai
Nr. 5901/0003:74 ir Nr. 5901/0003:75. Darbus atliks matininkas
Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008).
Smulkesnė informacija el. paštu geo.lazdijai@gmail.com arba
tel. 8 680 83000.

Nuomoju betono maišyklę.
Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.
šeima išsinuomotų
•būstą
•JaunaLazdijuose.
Tel. 8 673 24549.

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

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.

UAB „Staigūs sprendimai“
autoservisas. Važiuoklės
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.

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

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

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas

tolimųjų reisų
•vairuotojas
•Reikalingas(turintis
CE kate-

•
Kompiuterių
tvarkymas

NUO MA

••

SIŪLO

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

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

Informuojame, kad 2019-08-05 d. 13.00
val. bus atliekami K. Š. suprojektuoto žemės
sklypo (proj. skl. Nr. 1085N), esančio Miškinių k., Kučiūnų sen., kadastriniai matavimai.
Kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad. skl.
Nr. 5918/0001:63) savininkę O. B. arba jos

Tel. 8 623 00597.

Anglijoje be jokių įdarbinimo
mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. 8 672 41083;
www.superdarbas.com.

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

Nuoširdžiai užjaučiame Sandrą Sinkevičienę dėl mylimos
mamytės mirties.
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG)

Tel. 8 698 78040.

••
ir kokybiškai
Tel. 8 688 80688.
•dažau
•Nebrangiai
namus, fasadus, tvoras.
laužo supirkimas:
laisvos žemės nuoKokybė garantuota.
•juodojo
•Metalometalo
•mai•Turite
laužas – 160–
Teizų apylinkėse? Padėki- Tel. 8 609 15652.
180 Eur/t, skarda – 110–140
te jaunam ir naujai besikuriandėjimas kapinėse.
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame čiam ūkiui plėstis.
•Kapaviečių
•Trinkeliųužpylimas
skaldele
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Tel. 8 653 90001.
(AKMENUKAIS).
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Tel. 8 682 31375.
butą LazDarbo laikas I–IV 8.00–16.30
•dijuose.
•Išsinuomočiau
Mokėsiu iki 100 Eur/
val., V 8.00–16.00 val.,
mėn. už nuomą.
Šienainio
VI 8.00–12.00.
•gamyba.
•Rulonavimas.
Tel. 8 688 80688.
Tel. 8 603 30577.
Tel. 8 698 30902.
duris namams,
DAR BAS
PAŽ IN T YS
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptus ir
m. vyras susipažintų su
kitus gaminius. Kokybę garanSIŪLO
•laisva
•53 rimta
moterimi apie 50
tuojame.
Siūlome
patikimą
darm.
Tel.
8
623
23430.
Tel. 8 686 71689.
•bą•namų tvarkytojoms (-ams)
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

Nuoširdžiai užjaučiame Vladislavą Štreimikį dėl sesers
mirties.
A. Kizelienė, A. Kunigiškienė, E. ir V. Grabliauskai

programinės

įrangos

• Navigacijų naujinimas
• 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

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS „PIENININKYSTĖS KOMPLEKSO PLĖTRA,
ŽVEJŲ G. 17, AŠTRIOSIOS KIRSNOS K., BŪDVIEČIO SEN., LAZDIJŲ R.“
poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita
Ūkinės veiklos organizatorius: ūkininkas Naglis Narauskas, Žvejų g. 17,
Aštriosios Kirsnos k., Būdviečio sen., LT-67391, Lazdijų r. sav. Ataskaitos
rengėjas: UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, Vilnius,
tel. 8 608 86500, el. p. sandra@rachel.lt, kontaktinis asmuo – projekto
vadovė – S. Vadakojytė-Kareivienė. Ūkinės veiklos pavadinimas, vieta
(adresas): Pienininkystės komplekso plėtra, Žvejų g. 17, Aštriosios Kirsnos
k., Būdviečio sen., LT-67391, Lazdijų r. sav. Trumpas planuojamos ūkinės
veiklos aprašymas: planuojama pieninių galvijų bandos struktūrą didinti iki
1390 SG, t. y.: 963 vnt. melžiamų karvių, 97 vnt. užtrūkusių karvių, 420 vnt.
prieauglio iki 12 mėn., 321 vnt. prieauglio 12–24 mėn. bei komplekso teritorijoje esančiose arklidėse laikyti 13 arklių. Komplekso teritorijoje planuojama
statyti 463 vietų karvidę, 5 siloso tranšėjas. Žemės ūkio paskirties sklypuose,
Pagrūdų ir Jukneliškės kaimuose, 2 skysto mėšlo lagūnas. Bus pradėtas mėšlo
priedų „Plocher“ naudojimas, kuris leis kvapo emisijas iš tvartų sumažinti 3
kartus. Ataskaita viešai eksponuojama: nuo 2019 m. liepos 11 d. iki 2019
m. liepos 24 d. Būdviečio seniūnijos patalpose, adresu: Dzūkų g. 2, Dzūkų
k. ir ataskaitos rengėjo UAB „R.A.C.H.E.L. Consulting“ patalpose, adresu:
S. Žukausko g. 33-53, Vilnius. Darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Ataskaitos el. versiją atsisiųsti galima internetinėje svetainėje – www.rachel.
lt. Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks: 2019 m. liepos
25 d. 17.00 val. Būdviečio seniūnijos patalpose, adresu: Dzūkų g. 2, Dzūkų
k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav., LT-67391. Iki viešo visuomenės supažindinimo su ataskaita, susirinkimo pasiūlymus teikti raštu: ataskaitos
rengėjui UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting”, S. Žukausko g. 33-53, LT-09129,
Vilnius, el. p. info@rachel.lt. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
galimybių priimanti institucija: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas, adresas: Savanorių g. 4, Alytus. Tel. (8 315) 51 182, El. p. alytus@nvsc.lt.

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

Tel. 8 602 21748.
Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085.
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Dėmesio!
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.

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

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

alp
pat

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

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

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

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

Tel. 8 650 54363.

VANTOS

.

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

PERKAME
MIŠKĄ

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

arba fasuota po 25 kg).
• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
Tel. 8 680 81777
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
Perkame mišką
• Medžio granules (sertiir apvaliąją
fikuotos).
didžiausiomismedieną
kainomissu žeme
arba išsikirsti.
Lietuvoje.
Tel. 8 652 71212.
Atliekame sanitarinius kirtimus
Mokame avansus.
bei retinimus. Konsultuojame.
Atsiskaitome iškarto.

PERKAME
MIŠKĄ

Tel. 8 633 59539.

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

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

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

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

Tel. 8 680 81777

Tel. 8 605 44445

PERKAME
MIŠKĄ.

UAB „Galvijų eksportas“

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

Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir kokybiškai

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

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 612 34503.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

Tel. 8 652 50282.

www.dzukijosgranitas.lt

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

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

Tel. 8 699 03929.

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