N e p r i k l a u s o m a s L a z d i j ų r a j o n o l a i k r a š t i s www.dzukuzinios.lt

Nr. 29 (8436)
2019 07 18, ketvirtadienis
Leidžiamas ketvirtadieniais
Kaina 0,33 Eur

Ligoninės vadovo atleista administratorė
iškovojo teisę sugrįžti į darbą

esančiam Seinų g. 8, Lazdijuose,

Kavinei „Dvyniai“
reikalinga (-as)

reikalinga (-as)

virėja (-as).

Prekybos centrui „Aibė",

pardavėja (-as).

Tel. 8 687 43110.

Telefonai pasiteirauti:
8 686 77567,
8 614 46030.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 10
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti
paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros
strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016–2023 m.“ (toliau –
VPS) priemones ir veiklos sritis:
Remiamos veiklos:
• Novatoriškų bendradarbiavimo formų skatinimas, įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo
grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti.
• Bendradarbiavimas žemės ūkio produktų perdirbimui, inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti
naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės
produktus.
• Bendradarbiavimas inovatyvių paslaugų ir produktų sukūrimui.
• Žemės ūkio produktų rinkodaros organizavimas, veikla, susijusi
su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba)
plėtra, jungianti teritorijos subjektus, dalyvaujančius žemės
ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse.

Darbo ginčų komisijos sprendimu, Asta Pilvinienė atgavo teisę sugrįžti į darbą Lazdijų ligoninėje.

Tel. 8 679 81736.
Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.

Prenumeruok
internete
www.prenumerata.lt.
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LAISTYMO RINKINIAI,
ŽARNOS, JUNGTYS
IR PURKŠTUVAI

VPS priemonė
„Bendradarbiavimas“,
Nr. LEADER19.2-16, veiklos
sritis „Bendradarbiavimas
įgyvendinant
vietos lygio
populiarinimo
veiklą, skirtą
trumpoms
tiekimo
grandinėms bei
vietos rinkoms
plėtoti“, Nr.
LEADER-19.216-16.4

PUTŲ POLISTIROLAS
„SONAROL EPS 100“
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galvijus (įskaitant
pienines karves ir
veršingas telyčias),
arklius, avis, mišką.

ginčų komisijoje sulauks buvęs
ligoninės direktoriaus patarėjas.
Šešerius metus Lazdijų ligoninėje personalo administratore
dirbusi Asta Pilvinienė iš darbo
buvo atleista gegužės 2 dieną. Ją

-3
0%

PERKA

buotoja Darbo ginčų komisijoje
sugebėjo įrodyti, jog vadovas
buvo neteisus. Moteris atgavo
teisę sugrįžti į darbą. Panašu,
kad analogiškų atvejų gali būti
ir daugiau, didelė tikimybė, jog
tokio paties sprendimo Darbo

-3
0%

L

azdijietės atkaklumas ir noras įrodyti savo teisumą
sulaukė sėkmės.
Ligoninės vadovo Vito Šimkonio
iniciatyva iš darbo atleista dar-

VINTAŽINIAI
ŠVIESTUVAI

MARŠKINĖLIAI
„VALENTO RACING“

Akcija galioja: 2019.07.01-2019.07.31
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios
NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos
organizacijos).
• Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys ir veiklą vykdantys fiziniai asmenys, kuriems sukakę
18 metų (įskaitant ir ūkininkus).
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios
labai mažos ir mažos įmonės.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 039 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
50 000 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
• iki 80 proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai
vietos projektą teikia NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo,
sporto, kultūros ir kitos organizacijos).
• iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas
yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte
įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis)
ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje
Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
• iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas
yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte
įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys mažai įmonei keliamus
reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenis)
ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje
Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.

VPS priemonė
„Socialinio ir
bendruomeninio
verslo kūrimas
ir plėtra‘, Nr.
LEADER-19.2SAVA-1, veiklos
sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“,
LEADER-19.2SAVA- 1.1

Remiamos veiklos:
• Socialinių paslaugų Dzūkijos VVG teritorijoje kūrimas ir
plėtra.
• Prekių gamyba ir paslaugų teikimas, kaip apibrėžta Socialinio
verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones gairėse, kurios patvirtintos Lietuvos
Respublikos Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu
Nr. 3D-720 ,,Dėl socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės gairių patvirtinimo“ (2017 m. lapkričio 29 įsakymo Nr. 3D-764 redakcija).
Tinkami vietos projektų vykdytojai – Dzūkijos VVG teritorijoje
registruoti ir veiklą vykdantys:
• Viešosios įstaigos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO
apibrėžtį.
• Asociacijos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos
asociacijų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.
• Kitos NVO, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos
nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.
• Labdaros ir paramos fondai, įsteigti ir veikiantys pagal Lietuvos
Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.
• Privatūs juridiniai asmenys (maža ar labai maža įmonė).
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VPS priemonė
„Socialinio ir
bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“,
Nr. LEADER19.2-SAVA-1,
veiklos sritis
,,Socialinio
verslo kūrimas
ir plėtra“,
LEADER-19.2SAVA- 1.1

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 000 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
50 000 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
● iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra
privataus socialinio verslo, atitinkančio Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemones gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio
verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones gairių patvirtinimo“ (2017 m. lapkričio 29
įsakymo Nr. 3D-764 redakcija) (toliau – Socialinio verslo gairės),
nuostatas, pobūdžio;
● iki 95 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos
projektas yra viešojo socialinio verslo, atitinkančio Socialinio
verslo gairių nuostatas, pobūdžio.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė
„Socialinio ir
bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“,
Nr. LEADER19.2-SAVA-1,
veiklos sritis
,,Bendruomeninių ir kitų pelno
nesiekiančių
organizacijų
verslų kūrimas
ir plėtra“, Nr.
LEADER-19.2SAVA- 1.2

Remiamos veiklos:
• Paslaugų, teikiamų gyventojams, kūrimas ir plėtra (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos tvarkymo: vejų pjovimas, vaismedžių genėjimas,
šiukšlių išvežimas ir pan., namų priežiūros paslaugos, smulkių žemės
sklypų įdirbimas, buitinių paslaugų: kirpykla, skalbykla, siuvyklą,
batų taisykla ir pan.).
• Veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningu laisvalaikiu ir aktyviu
poilsiu, kūrimas ir plėtra, didelį dėmesį skiriant neįgaliųjų žmonių
integracijai (laisvalaikio užimtumo, sporto veiklos, kultūros veiklos
organizavimo paslaugų teikimas).
• Turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant edukacinių
programų vykdymą, kulinarinio paveldo ir tradicijų puoselėjimą (turizmo maršrutų, edukacinių programų, tradicinio paveldo produktų
vystymo veiklos organizavimas).
• Produktų gamyba, perdirbimas.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veikiančios NVO (kaimo
bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 000 Eur. Didžiausia
galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
• iki 95 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos
projektas yra bendruomeninio verslo, kaip apibrėžta Socialinio verslo
vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemones gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio
verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones gairių patvirtinimo“, pobūdžio.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos:
Dzūkijos VVG teritorijos potencialių ir esamų vietos projektų
pareiškėjų ir vietos projektų vykdytojų mokymai verslumo,
socialinio verslumo, savo realizuojamų produktų rinkos plėtros, inovacijų taikymo kaimo plėtros procesuose, lyderystės,
kooperacijos, trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimo
ir kitomis, susijusiomis su vietos plėtros strategijoje numatytų
priemonių įgyvendinimu, temomis.

VPS priemonė ,,Parama
vietos projektų
pareiškėjų
ir vykdytojų
mokymams
konkurencingumo didinimo,
įgūdžių įgijimo,
inovatyvumo vystymo
srityse“, Nr.
LEADER-19.2SAVA-3

Rusijos akibrokštas — saliutai Vilniaus ir
Kauno užėmimo metinėms

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Nevyriausybinės organizacijos, registruotos Lazdijų rajono
savivaldybės teritorijoje ir vykdančios veiklą Dzūkijos VVG
teritorijoje.
• Lazdijų rajono savivaldybės administracijos įstaigos ar įmonės,
teikiančios viešąsias paslaugas, ir vykdančios veiklą Dzūkijos
VVG teritorijoje.
• Kitos biudžetinės įstaigos, registruotos ir veiklą vykdančios
Dzūkijos VVG teritorijoje.
• Privatūs juridiniai asmenys, registruoti ir veiklą vykdantys
Dzūkijos VVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 40 000 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
20 000 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
• iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų,
kai jį teikia NVO ar kitas viešasis juridinis asmuo;
• iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų,
kai jį teikia privatus juridinis asmuo.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 640 039 Eur iš EŽŪFKP ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėse www.dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje
adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. liepos 25 d. 9.00 val.
iki 2019 m. rugsėjo 24 d. 16.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojai jos
buveinės adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.
Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos
projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu
turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens)
pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.
Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos
paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti
vieną vietos projekto paraišką.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų
įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojos buveinėje adresu: Vilniaus g. 1-427,
Lazdijai ir telefonais 8 616 23197, 8 603 19313, 8 607 93668, 860314820
darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 15.45 valandos.

Algimantas Mikelionis
Rusijos elgesys Lietuvos atžvilgiu
jau seniai nieko neturėtų stebinti,
bet pats Kremlius kartas nuo karto itin nedraugiškai elgiasi mūsų
šalies atžvilgiu. Pasitaiko tokių
mūsų tautiečių ar net politikų,
kurie teigia, kad su Rusija reikia bendrauti draugiškai. Niekas
nesiginčija, kad taip bendrauti
būtų gal ir galima, bet ir kita pusė
Lietuvos atžvilgiu turi būti draugiška. O taip niekada nebuvo ir
nėra, o įžūlus Kremliaus elgesys
rodo, kad ir ateityje taip nebus.
Ir iš tikrųjų, mielieji, kokia gi
gali Lietuvai būti šventė Vilniaus
ir Kauno išlaisvinimas? Taip,
sovietai išvijo nacistus, bet pati
sovietinė okupacija neatnešė Lietuvai laisvės, o pasmerkė mūsų
šalį beveik pusę amžiaus traukti
Kremliaus jungą. „Sąjungininkų
pergalė prieš nacizmą ir nacistinę
ideologiją yra nepaprastai svarbi
Lietuvos ir visos Europos likimui.
Tačiau Antrojo pasaulinio karo
pabaiga Lietuvai neatnešė laisvės – ji reiškė naujos, sovietinės
okupacijos, trukusios beveik pusę
amžiaus pradžią ir tragedijas daugelio Lietuvos žmonių gyvenime.
Sovietinei armijai išvijus nacistinės Vokietijos kariuomenę, Lietuvos teritorijoje buvo sukurtos ir
veikė sovietų okupacinės struktūros, buvo vykdomos Lietuvos
gyventojų tremtys ir represijos,
padaryta didžiulė žala Lietuvos
visuomenei, ūkiui ir gamtai“, –
rašoma Užsienio reikalų ministerijos (URM) pranešime.
1918 metais Lietuva tapo laisva
ir nepriklausoma valstybe. Per
dvidešimt dvejus metus mūsų

Adomo Žilinsko piešinys.
valstybė pasiekė nemažai. Savo
išsivystymo lygiu ji niekuo nenusileido tokioms valstybėms kaip
Suomija, Danija ar Švedija. Labai
skauda širdį, kai pagalvoji, kokių
aukštumų būtume pasiekę, jeigu
ne pusę amžiaus trukusi sovietinė okupacija. Iš mūsų šalies ir
žmonių buvo atimta laisvo ekonominio ir pilietinio vystymosi
perspektyva. Nereikia papildomai
įrodinėti, kad jeigu visą laiką būtų
pavykę išlaikyti nepriklausomybę, dabar apie jokią emigraciją net
nereikėtų kalbėti, o demografinės
problemos mūsų nebekamuotų.
Dabar Lietuvoje gyventų bent
šeši milijonai gyventojų.
Galima pasinaudoti, kad ir Suomijos pavyzdžiu, kuri nepasidavė
sovietų spaudimui, o drąsiai stojo
į kovą su daug kartų labiau ginkluota ir žymiai didesne jų armija. Dabar apie didvyrišką suomių
kovą išleista daug knygų. Juk jeigu suomiai, kaip ir Lietuva, būtų
be kovos pasidavę sovietams, šią
valstybę būtų ištikęs mūsų tragiš-

kas likimas.
Negana to, kad Rusija praėjusį šeštadienį pabūklų salvėmis
pažymėjo Vilniaus išvadavimą,
o Kauno išvadavimą minės rugpjūčio 1 dieną, bet tuo Kremlius
neapsiribos, o taip paminės ir kitų
Vidurio ir Rytų Europos miestų
išvadavimą. Belieka ironiškai pridurti, kad išvaduot tai išvadavo,
bet pamiršo išeiti, o pasiliko penkiasdešimčiai metų...
Lyg tokio pasityčiojimo neužtektų, Rusija dar tėškė vieną
skambų antausį Lietuvai. „Apgailėtina, kad Vilniaus „išvadavimas“ iškilmingai minimas praėjus
savaitei po to, kai buvo atsisakyta
išduoti vizas Lietuvos jaunimo
grupei, ketinusiai vykti tvarkyti sovietinės valdžios ištremtų
lietuvių kapų Rusijos Federacijos teritorijoje. Rusija dar kartą
paraginta atsisakyti selektyvaus
požiūrio į Antrojo pasaulinio karo
istoriją ir liautis neigus sovietinę
Lietuvos okupaciją“, – teigiama
URM pranešime.

•

2019 M. LIEPOS 31 D. 14.00 VAL. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos
VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems vietos projektų pareiškėjams.
Kviečiame dalyvauti potencialius vietos projektų pareiškėjus, kurie ketina teikti vietos projektų
paraiškas pagal paskelbtą 10-ą kvietimą teikti vietos projektus pagal šias priemones:
– „Bendradarbiavimas“, Nr. Leader-19.2-16, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant
vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“, Nr. Leader-19.2-16-16.4 „Investicijos į materialųjį turtą“ Nr. Leader-19.2-4, veiklos srities
„Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. Leader-19.2-4.2;
– „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. Leader-19.2-Sava-1, veiklos
sritis ,,Socialinio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. Leader-19.2-Sava-1.1;
– „Socialinio ir bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“, Nr. Leader-19.2-Sava-1, veiklos
sritis ,,Bendruomeninių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslų kūrimas ir plėtra“, Nr.
Leader-19.2-Sava- 1.2;
– ,,Parama vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymams konkurencingumo didinimo,
įgūdžių įgijimo, inovatyvumo vystymo srityse“, Nr. Leader-19.2-Sava-3.
Renginio metu aptarsime šių priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir vietos projektų paraiškų
pildymą.
Informacinis renginys vyks: Seinų g. 1, 3 aukštas, Lazdijai (Lazdijų švietimo centre).
Norinčius dalyvauti prašome registruotis el. paštu edita.savukynaite@dzukijosvvg.lt
arba tel. 8 607 93668.
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Mokyklos direktorius meta iššūkį konditerijos asams
Vis dažniau tenka girdėti
apie tai, kad žmonės, ilgus
metus dirbę pagal savo
įgytą specialybę ir pasiekę aukštą profesinį lygį,
vieną dieną nusprendžia
imtis visai kitokios veiklos.
Neretai direktoriai tampa
ūkininkais, matematikai –
amatininkais, o inžinieriai
– gėlininkais. Į šią gretą
stojo ir žinomas Lazdijų
rajono ugdymo proceso
vadybininkas, Šventežerio
mokyklos direktorius Artūras Čiurlionis. Šis rajone
žinomas ir gerbiamas pedagogas imasi naujos veiklos
ir meta pirštinę konditerijos profesionalams – pradeda kepti šakočius. Apie
tai ir kalbamės su naujuoju
šakočių meistru.

– Kaip kilo mintis užsiimti šakočių kepimu?
– Pirmieji šakočiai atsirado ne
Vokietijoje, o dar senovės Graikijoje: kepant ant iešmo mėsą
pastebėta, kad galima kepti ir
tešlą. Pasakojama, kad Lietuvoje šakočiai atsirado Barboros
Radvilaitės laikais. Ji paskelbė
skaniausio pyrago konkursą.
Kaip bebūtų keista, laimėjo vyrukas, iškepęs šakotį. Vietoj prizo
– žemės, jis paprašė valdovės
papuošalų, nes norėjo pasipiršti
mylimai merginai, kad ji atrodytų kaip karalienė. Jų vestuvėse
dalyvavo ir pati Barbora. Kaip
matome, tai ypatingas gaminys.
Vaikystėje labai laukėme Kalėdų,
nes tik tada buvo galima paragauti
mamos pyrago ar kažkur iš po
prekystalio gautų mandarinų. Dabar visko pilna ir skanumynų visi
gali valgyti kasdien. Tik šakotis
vis dar išlaikė ypatingos progos
skanėsto statusą. Jis valgomas per
visas svarbiausias šeimos šventes:
vestuves, krikštynas, gimtadienius, dovanojamas iškilmėse ar
vežamas į užsienį lyg dalelė tėvynės skonio. Per vestuves šakotis
dažnai virsta „laimės šuliniu“, iš
kurio jaunieji traukia įvairiausias
dovanas. Visada norėjosi pačiam
išsikepti. Tuo labiau, kad knygoje „Lietuviški valgiai“, išleistoje
1983 m., užkliuvo sakinys, kad
jį kepa tik patyrusios šeimininkės. O kodėl vyrai negali? Dar
Gudonių kaime teko matyti, kaip
jį kepdavo rankiniu būdu – prie
prieždos prieškaktyje sukūrus
ugnį prieš duonkepę krosnį ir
sukant rankomis.
– Ar prieš tai teko turėti rei-

kalų su konditerija? Kas išmokė
kepti šakočius?
– Jei tik vykdavo vestuvės ar
kitos iškilmės, mamos virtuvė būdavo pilna šokoladinių grybukų,
kaštonų ar spalvotų voveraičių.
Tai buvo mano pirmoji pažintis
su kulinarija. Kaip šakotį kepa,
mačiau Druskininkuose, o receptu pasidalino ir kepti išmokė
Benas Markevičius iš Sangrūdos.
Visą kepimo eigą nusifilmavau,
kad tiksliai laikyčiausi jo griežtų
instrukcijų ir eiliškumo, ir proporcijų, dedant produktus. Ir nė
lašo vandens!
– Kokios svarbiausios sąlygos
norint iškepti gardų šakotį? Iš
kur gaunate produktų savo kepamiems šakočiams?
– Svarbiausia kantrybė ir, kaip
minėjau, eiliškumas. Dar volo sukimo greitis, temperatūros reguliavimas, nedegus špagatas... Prie
krosnies labai karšta, tad ištverti
dvi valandas karštį man padeda pirtininko patirtis. Žaliavas
renkuosi tik kokybiškas iš mūsų
rajone ūkininkaujančių darbščių žmonių. Sviestas, grietinė,
kiaušiniai – tik naminiai. Miltai
tik lietuviški. Tik gaila, kad šių
produktų labai sunku gauti, tenka
važinėti po visą rajoną, ieškant
kiaušinių ar sviesto. Ačiū mano
feisbuko draugams, kurie padeda
jų ieškoti.
– Kada iškepėte pirmąjį šakotį, kas buvo pirmieji jo skonio
vertintojai?
– Pirmasis iškeptas šakotis
buvo tik balandžio mėnesį. Tad
aš šiame kelyje dar esu „žalias“
(juokiasi). Labai džiaugiuosi, kad
pirmieji, kurie išdrįso paragauti, – tai mano šeima, Stebulių ir
Šventežerio mokytojai, Stebulių
ateities ir Šventežerio bei N.
Kirsnos bendruomenių žmonės,
buvę mokiniai, draugai ir pažįstami. Smagu girdėti ir pastabas,
taip tobulėju. Tai žmonės, kurie
mėgsta, kad jų namai kvepėtų
duona ir šakočiu.
– Šakočių kepėjų yra tikrai
nemažai. Ką darysite, kad Jūsų
kepami šakočiai būtų išskirtiniai?
– Didžiausias pasaulyje šakotis
yra iškeptas Švedijoje, ilgiausias
Slovakijoje, sunkiausias Prancūzijoje, lygiausias Japonijoje, o
skaniausias Lietuvoje (tikiuosi,
kad tai bus mano keptas šakotis).
Dar kepame tik tris mėnesius, o
jau tenka nuolat girdėti „tokio
gardaus dar nesu ragavęs“. Šita
frazė jau padarė mūsų šakotį iš-

SKELBIMAS
2019 m. rugpjūčio 3 d. Ariogaloje vyks Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis
„Su Lietuva širdy“. Norinčius vykti prašome registruotis
iki 2019 m. liepos 26 dienos telefonu +370 633 30628 arba
elektroniniu paštu vilius.tumosa@lazdijai.lt.
Išvykstame iš Lazdijų rugpjūčio 3 dieną 7.30 val. nuo
Lazdijų r. savivaldybės automobilių stovėjimo aikštelės.
LPKTS Lazdijų filialas

Artūras Čiurlionis šakočius kepa tik tris mėnesius, o jau tenka nuolat girdėti „tokio gardaus dar nesu ragavęs“.
skirtinį. Planuojame vesti edukacijas ir demonstruoti kepimą. Be
to, kepu su meile ir visada šalia
geriausios, mylimiausios pagalbininkės – Vilija ir dukrelė Vaiva.
Vilija dar kepa močiutės recepto
(su raugu) naminę duoną, kurią
peržegnoja (laimina) dukrelė –
taip ji tampa nuostabaus skonio.
– Kaip įsivaizduojate Jūsų
pagamintų šakočių valgytojo
portretą?
– Šakotį, manau, mėgsta ir jaunas, ir senas, ir vyrai ir moterys.

Tai kepinys, kuris sujungia prie
stalo visas kartas bendrai šventei
ar nuoširdžiam pokalbiui.
– Ar šakočių kepimas gali pastūmėti Jus atsisakyti pedagoginės veiklos?
– Kol kas kepu tik savo malonumui. Kas nori, kad iškepčiau,
atveža savo produktus. Man patinka mano darbas mokykloje, jos
mokiniai ir mokytojai. Per tiek
metų sukūrėme puikią Šventežerio mokyklą, kurios mokinių
pasiekimai pagal nacionalinius

mokinių pasiekimus yra aukštesni
nei šalies vidurkis. Be to, šiemet
baigiau ISM universitetą ir įgijau
verslo vadybos magistro laipsnį.
Mano šeima nenori, kad aš traukčiausi iš pedagoginės veiklos, nes
tai darbas iš pašaukimo. Bent kol
kas. Šakočių kepimas tai tik hobis, laisvalaikio praleidimas. Aš
dar auginu agurkus, pomidorus,
puoselėju sodą, auginu žuvis ir
mokausi pirties meno. Na, bet jei
gyvenime atsitiks tai, ko neplanuoju, tada visko gali būti.
„Dzūkų žinių“ inf.

•

„Knygos nuskaidrina sielą,
kelia ir stiprina žmogų, žadina
jį tauriausiems siekiams, aštrina
protą ir švelnina širdį.“
W. Thackeray

Kviečiame užsukti į knygynėlį
(Seinų g. 12, Lazdijai) ir išsirinkti patinkančią
knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!
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Ligoninės vadovo atleista administratorė iškovojo teisę sugrįžti į darbą

Ligoninės direktorius V. Šimkonis.

»Atkelta iš 1 psl.

atleido ką tik po nedarbingumo į
darbą sugrįžęs ligoninės direktorius V. Šimkonis.
Moteris yra įsitikinusi, jog
ją iš darbo atleido dėl politinių
priežasčių, nes ji – didžiausio
V. Šimkonio oponento, buvusio
Lazdijų mero Artūro Margelio
pusseserė.

Pakeitė durų spyną
Kaip pasakojo ponia Asta, jai per
dvi dienas buvo „priklijuoti“ du
darbo drausmės pažeidimai ir ji
buvo skubiai atleista iš darbo už
darbo drausmės pažeidimus. Moteris teigė, jog ji buvo apkaltinta
dėl neva nesutvarkytų ligoninės
direktoriaus patarėjo darbo grafikų ir dėl neva dingusios vieno

darbuotojo asmens kortelės.
„Jutau nuolatinį psichologinį
spaudimą. Buvau iškviesta į tris
susirinkimus, kur viešai svarstė
mano netinkamą darbą. Teko rašyti gausybę pasiaiškinimų. Manau, kad asmens kortelę, kurią
kaltino neva aš pradanginau, jie
turėjo pas save, todėl žinojo, jog
jos nerasiu“, – kalbėjo A. Pilvinienė.
Moteris pasakojo, jog didžiausią stresą ji patyrė gegužės 3
dieną atvykusi į darbą. Ji rado
užplombuotas savo kabineto duris
ir pakeistą durų spyną.
„Pamačiau, kad ant durų užklijuota juostelė su ligoninės antspaudu. Bandžiau atrakinti duris ir
nustebau, jog netinka mano raktas. Visi stebėjo mano reakciją,

kad nepavyksta patekti į kabinetą.
Tai labai mane pažemino, paskui
man buvo pranešta, jog nuo šio
ryto esu atleista iš darbo. Kaip
vėliau sužinojau, įsakymas apie
mano atleidimą į informacinę
sistemą buvo įkeltas gegužės 2
d. 17 val. 45 min.“, – pasakojo
A. Pilvinienė.
Moteris yra įsitikinusi, jog jos
atleidimas iš darbo yra kerštas su
politiniais motyvais.
„Visi žino, jog esu buvusio
mero A. Margelio pusseserė.
V. Šimkonis mane atleido iš darbo
dėl to, jog norėjo parodyti lojalumą naujajai valdžiai. Atleisdamas
mane iš darbo jis, ko gero, norėjo
atkeršyti A. Margeliui. Nors tik
A. Margelio dėka V. Šimkonis
tris kadencijas buvo skiriamas
ligoninės vadovu. Žinoma, kai
A. Margelis nebeįstengė toleruoti
netvarkos ligoninėje, V. Šimkoniui jis tapo priešu. Manau, jog
mano atleidimas – bandymas
nutildyti ir kitus, kurie žino realią situaciją ligoninėje“, – sakė
A. Pilvinienė.

Kitur negautų darbo?
Paklausta, ar ji džiaugiasi sulaukusi tokio komisijos sprendimo,
A. Pilvinienė teigė, jog ji buvo
įsitikinusi savo teisumu ir toks
sprendimas jai buvo malonus.
Pasidomėjus, ar ji tikrai ketina grįžti į darbą ligoninėje ir
ar nebijanti ligoninės vadovo
keršto dėl užginčyto atleidimo
ir pergalės Darbo ginčų komisijoje, A. Pilvinienė buvo atvira:
„Ketinu grįžti į ligoninę, kurioje
jau dirbu šešerius metus. Tikrai
ketinu grįžti ir nieko nebijau.
Kita vertus, neturiu didelio pasirinkimo. Lazdijuose šiuo metu
vyksta politinis persekiojimas.
Kadangi esu buvusio mero giminaitė, naujoji valdžia man,
kaip ir kitiems buvusio mero
bendražygiams ir giminaičiams,
„uždėjo antspaudą“. Lazdijuose
man tikrai būtų sunku susirasti
darbą – į savivaldybės valdomas
bendroves manęs nepriimtų, manau, jog ir kai kurie verslininkai,
bijodami valdžios, nesiryžtų manęs samdyti.“

Apskundė atleidimą
A. Pilvinienė savo atleidimą iš
darbo apskundė Darbo ginčų komisijai. Komisijos posėdžio teko
laukti daugiau nei du mėnesius.
„Pirmasis komisijos posėdis
buvo numatytas birželio viduryje. Nuvažiavau į posėdį Alytuje
ir tik tada sužinojau, jog posėdis
neįvyks, nes jame negali dalyvauti
Lazdijų ligoninės advokatas. Keista, kad jie manęs anksčiau neįspėjo, kad tuščiai važiavau į Alytų“,
– pasakojo A. Pilvinienė.
Praėjusią savaitę posėdis
pagaliau įvyko. Moteris teigė,
jog jame susitiko su ligoninės
interesams atstovaujančiu advokatu.
„Advokatas posėdyje kalbėjo
daug keistų dalykų. Nesupratau,
ar jis tai specialiai darė, ar iš nežinojimo. Komisijos nariai išklausė
advokato, mano parodymų ir labai greitai priėmė sprendimą, kuris man buvo palankus. Komisija
pasakė, jog mano atleidimas iš
darbo – neteisėtas. Dabar laukiu
šį sprendimą patvirtinančių dokumentų“, – sakė A. Pilvinienė.
Pagal Darbo ginčų komisijos
sprendimą, A. Pilvinienė galėtų
sugrįžti į darbą Lazdijų ligoninėje, taip pat ji galėtų reikalauti
piniginės kompensacijos už priverstines pravaikštas.

Nežinojo, kad yra atleistas
V. Šimkonio rugpjūtį laukia dar
nemalonesnis teisinis ginčas.
Darbo ginčų komisijoje jam teks
aiškintis dėl buvusio direktoriaus
padėjėjo Egidijaus Drėzo atleidimo aplinkybių.

Gegužę V. Šimkonis iš darbo
atleido 0,5 etato ligoninės direktoriaus patarėju dirbusį Egidijų
Drėzą.
Pats Egidijus teigė, jog apie
savo atleidimą sužinojo tikrindamas savo banko sąskaitą – pamatė
įrašą: „galutinis atsiskaitymas“.
„Kadangi dalį laiko dirbau
nuotoliniu būdu, man niekas
nepranešė apie atleidimą iš darbo. Nežinau, kokiu pagrindu
esu atleistas. Direktorius manęs
nepasikvietė, neperspėjo, visiškas absurdas, su tokiu teisiniu
nihilizmu susiduriu pirmą kartą.
Įtariu, jog šioje situacijoje galėjo būti ir dokumentų klastojimo
faktų, todėl viskas gali išvirsti į
baudžiamąją bylą. To taip nepaliksiu, su teisininkais jau tariuosi
apie rimtą teisinį procesą. Esu
tikras, jog teisinį ginčą laimėsiu“,
– sakė E. Drėzas.
Jis teigė, jog į rugpjūčio pradžioje vyksiantį Darbo ginčų komisijos posėdį jis prašys pakviesti
V. Šimkonį, taip pat laikinąjį ligoninės vadovą Kęstutį Mazurkevičių ir A. Pilvinienę.
„Gaila, kad sugrįžo V. Šimkonis. Turėjau parengęs investicinį
projektą su viena JAV gydymo
įstaiga. Manau, jog šis projektas
būtų atvedęs į Lazdijus nemažas
investicijas“, – sakė E. Drėzas.
„Dzūkų žinių“ inf.

•

Ligoninės direktoriui pateikėme keturis klausimus,
susijusius su galimu A. Pilvinienės sugrąžinimu į darbą.
• Kaip vertinate Darbo ginčų komisijos sprendimą sugrąžinti Astą
Pilvinienę į darbą Lazdijų ligoninėje?
• Ar toks sprendimas nesudarys Jums bendravimo sunkumų su
A. Pilviniene?
• Ar sprendimas atleisti iš darbo A. Pilvinienę neturėjo politinio
atspalvio – ji Jūsų didžiausio oponento ir kritiko A. Margelio
giminaitė?
• A. Pilvinienė turėjo priverstinę 2 mėn. prastovą. Kas sumokės
jai kompensaciją?
Pateikiame ligoninės direktoriaus V. Šimkonio atsakymą
(kalba netaisyta):
„Į Jūsų pateiktus klausimus A. Pilvinienės tema atsakyti negalime,
kadangi gautą Darbo ginčų komisijos sprendimą VšĮ „Lazdijų ligoninė“ administracija analizuos ir priims sprendimą, ar vadovaujantis
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 230 str. 1 dalimi, nesutinkant
su sprendimu, reikšime ieškinį apylinkės teisme, vadovaujantis
Civilinio proceso kodekso nuostatomis per mėnesį laiko nuo darbo
ginčų komisijos sprendimo priėmimo dienos.“

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

Bedarbių skaičiumi Lazdijai pirmauja
visame regione

kalba, kad...
g Merė feisbuke pareiškė,
kad į Seimą tikrai nekandidatuos. Pažiūrėsime, ar tai ne
Karbauskio mokinė ir nekeis
10 kartų nuomonės.
g Benius ketina suvesti senas sąskaitas su buvusiu meru
Joneliu dėl seniūnijų. Visiems
žinoma, kaip kadaise Jonelis
su Vabuolu nepastatė į Teizų
seniūnus Beniaus. Tačiau dabar
Benius ketina grąžinti skolą –
Jonelį pastatyti Lazdijų seniūnijos seniūnu. Gal Benius visai
susimaišė? Ar neatsimena senų
laikų?
g Ūkio tarnybos kolektyvas
pagaliau sulaukė pastiprinimo.
Priimtas pagyvenęs, senjoro
pažymėjimą jau turintis ir pensiją gaunantis asmuo, tikriausiai tinkamas tik mokesčiams
turguje surinkti.
g Valstiečių sąskrydyje žmonių buvo labai mažai. Gal tai jų
valdymo politikos pasekmė?
Vienas iš garbingiausių svečių
sąskrydyje buvo savivaldybės

ugniagesių vadas, kuris liaudyje
vadinamas ugningųjų vadu.
g Referentė Sigita pradėjo
atlikti referentės pareigas ne
tik savivaldybėje, bet ir asmeniniame merės gyvenime.
Vakar atvyko į darželį paimti
merės dukros, kuri nesutiko
eiti su ja.
g „Kregždutės“ direktorė užsitraukė merės rūstybę,
mat asmeniškai nepranešė,
kad jos mergaitė bus perkelta
į sujungtą grupę. Pirmadienio
rytas prasidėjo nekaip.
g Tarnavičius nors ir buvo
sąskrydyje, bet tai jam nepadėjo laimėti konkurso į šiltas
vadovo pareigas.

•

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.

UAB „Lazdijų vanduo“
turi naują direktorių
Liepos 1 dieną bedarbiai Lazdijuose sudarė 12,7 proc. visų darbingų gyventojų.
Vienos iš didžiausių Lazdijų rajono problemų – nedarbo – vis dar nepavyksta
įveikti. Naujausi statistikos duomenys teigia, kad
bedarbių skaičius Lazdijuose per pirmąjį šių metų
pusmetį išlieka didžiausias
Alytaus apskrityje.

Liepos 1 dieną bedarbiai Lazdijuose sudarė 12,7 proc. visų
darbingų gyventojų. Tiesa, šis
rodiklis, lyginant su tuo pačiu
praėjusių metų laikotarpiu, šiek
tiek sumažėjo, pernai, liepos
1-osios duomenimis, Lazdijuose darbo neturėjo net 14,5 proc.
darbingų rajono gyventojų.
Jei palyginsime Lietuvos nedarbo lygį, tai jis pernai liepą
sudarė 8,3 proc., o šiemet – 8

proc. Alytaus apskrityje šie rodikliai atitinkamai buvo 9,7 proc.
(pernai) ir 9,2 proc. (šiemet).
Stebint, kaip kito nedarbo lygis
Lazdijų rajone nuo šių metų pradžios, verta pastebėti, jog sausio
mėn. jis buvo labai aukštas ir
sudarė 15,5 proc, vasarį – net
15,7 proc., kovą – 15,3 proc., balandį – 14,9 proc., gegužę – 13, 8
proc., o birželį – 13 proc. Tokia
nedarbo lygio dinamika pastebima jau ne vienerius metus – žiemą bedarbių daugiau, o pavasarį
ir vasarą jų mažėja, nes tam tikra
dalis bedarbių susiranda įvairių
darbų pas ūkininkus, laikinai įsidarbina pas verslininkus.
Jei analizuosime Alytaus apskrities savivaldybių nedarbo
lygį, tai šioje srityje geriausia
situacija Druskininkų savival-

dybėje. Čia nedarbo lygis žemiausias apskrityje, šių metų
liepos 1 dieną siekė 8 proc., šis
rodiklis atitinka šalies nedarbo
lygio vidurkį.
Neblogai su nedarbu sekasi
kovoti Alytaus rajono savivaldybei. Pernai liepą šiame rajone
nedarbas siekė 9,9 proc., o šiemet nukrito iki 8,8 proc.
Alytaus miesto ir Varėnos rajono savivaldybėse nedarbo lygis
šių metų liepos 1 dieną buvo vienodas – po 8,9 proc. tik skirtumas tas, jog lyginant su praėjusių
metų tuo pačiu laikotarpiu, nedarbas Varėnos rajone sumažėjo,
o Alytaus mieste – padidėjo.
Lietuvos nedarbo rodikliai per
metus pasikeitė, bedarbių procentas šiemet sumažėjo 0,3 proc.
„Dzūkų žinių“ inf.

•

REGISTRUOTAS NEDARBAS 2019 M. (proc. visų darbingų gyventojų)

Šalyje

2018
VII.1

2019
I.1

2019
II.1

2019
III.1

2019
IV.1

2019
V.1

2019
VI.1

2019
VII.1

8,3

8,9

9,2

9,2

9,0

8,3

7,9

8,0

Alytaus apskrityje

9,7

11,1

11,5

11,4

11,0

10,1

9,5

9,2

Druskininkų savivaldybėje

8,2

10,0

10,6

10,6

10,0

8,9

8,1

8,0

36-37

26

27

26-27

28

28-29

36

37

Vieta tarp savivaldybių:

VII.1

I.1

II.1

III.1

IV.1

V.1

VI.1

VII.1

Alytaus m. savivaldybėje

8,6

10,5

10,7

10,6

10,2

9,5

9,1

8,9

Alytaus r. savivaldybėje

9,9

11,0

11,4

11,1

10,8

9,9

9,1

8,8

Druskininkų savivaldybėje

8,2

10,0

10,6

10,6

10,0

8,9

8,1

8,0

Lazdijų r. savivaldybėje

14,5

15,5

15,7

15,3

14,9

13,8

13,0

12,7

Varėnos r. savivaldybėje

9,3

9,7

10,9

11,2

10,8

9,7

9,1

8,9

Ūkio skyriaus vedėjas Valdas Kuleckas

Antradienį, liepos 16 dieną,
vyko konkursas UAB „Lazdijų vanduo“ įstaigos direktoriaus pareigoms užimti.

Redakcijos duomenimis, dokumentus pateikė du pretendentai.
Konkursą laimėjo ir įmonės
vadovo pareigas užims Eimantas Zabūras. Primename, kad

anksčiau pareigas ėjęs Justinas
Šmulkštys iš pareigų pasitraukė
dėl asmeninių priežasčių.
E. Zaburas jau yra vadovavęs
UAB „Lazdijų vanduo“. Į pareigas jį tuomet priėmė rajone valdžią paėmusi socialdemokratų ir
konservatorių koalicija.

•

„Dzūkų žinių“ inf.
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KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Visas mano gyvenimas nuo vienuolikos metų amžiaus suskirstytas Pasaulio futbolo čempionatų kadencijomis. Esu prisiekęs
futbolo fanas, ir iš visų futbolo
varžybų būtent Pasaulio futbolo
pirmenybės yra mano mėgstamiausios ir laukiamiausios. Pirmos šio rango varžybos, kurias
jau atsimenu, 1982 metais vyko
Ispanijoje, o man tuomet buvo
vienuolika metų.
Gyvenau prie Lenkijos sienos
ir turėjau galimybę stebėti šios
šalies televiziją. Tuo metu lenkai
turėjo stiprią rinktinę ir pateko į
vieną pogrupį su Italija, Kamerūnu ir Peru. Tada lenkai mikliai
sukūrė dvieilį prognozuodami,
kas pateks į kitą pirmenybių
etapą: „Ani Wlochy, ani Peru,
tylko Polska i Kamerun.“
Nors šiame Pasaulio futbolo čempionate rungtyniavo ir
SSSR rinktinė, bet sovietinės
televizijos programos nerodė itin
daug rungtynių. Kas kita Lenkijos televizija: ji futbolo rodė
itin daug. Tai buvo tiesioginės
transliacijos, kurių metu prieš
rungtynes ir per jų pertraukas
virdavo karštos diskusijos studijoje. Rytais Lenkijos televizija rodydavo vakarykštės dienos
rungtynių santraukas.
Lenkijos futbolo rinktinė
pogrupyje užėmė pirmą vietą
lygiosiomis sužaidusi su Italija ir Kamerūnu, o trečiosiose
rungtynėse sutriuškino Peru
vienuolikę 5:1. Patekusi į kitą
etapą kaimynų rinktinė dėl teisės žaisti pusfinalyje susirungė

su Belgijos ir SSSR komandomis. Iš pradžių lenkai ir sovietai nugalėjo belgus, bet jeigu
kaimynai laimėjo 3:0 (visus
tris įvarčius pelnė legendinis
puolėjas Zbignevas Bonekas),
tai SSSR rinktinė prieš belgus
laimėjo tik 1:0. Taigi šios grupės
lemiamoje dvikovoje dėl patekimo į pusfinalį susirungė Lenkija su sovietais. Šios rungtynės
turėjo svarbų politinį atspalvį,
nes tribūnose plevėsavo lenkų
sirgalių atsinešta „Solidarnoscz“
vėliava. Lenkai išlaikė nulines
lygiąsias ir pateko tarp keturių
stipriausių pasaulio komandų.
Kita futbolo rinktinė, mane
itin sužavėjusi savo lengvu
atakuojančiu žaidimu, buvo
Prancūzija. Jos gretose išsiskyrė
futbolo virtuozai Michelis Platinis, Alainas Giresseas ir Jeanas
Tigana. Kiti futbolininkai puikiai papildė šiuos asus. Jeigu
pogrupyje prancūzai rungtyniaudami su Anglija, Čekoslovakija ir Kuveitu dar nebuvo
įgavę savo geriausios formos,
tai antrame etape kovodami dėl
kelialapio į pusfinalį su austrais
ir šiaurės airiais jau siautė kaip
reikalas.
Pusfinaliuose kaimynai lenkai
susitiko su italais, o prancūzai
su vakarų vokiečiais. Prieš pirmąjį pusfinalį Ispanijoje vyravo labai dideli karščiai. Jeigu
italai prieš rungtynes ilsėjosi
viešbutyje su kondicionieriais,
tai lenkai vargo ir prakaitavo
viešbutyje be jų ir naktį praleido
be miego. Be to, mače su italais
dėl geltonų kortelių pertekliaus
negalėjo žaisti jų lyderis Z. Bonekas.
Tad gal ir nieko nuostabaus,
kad lenkai italams pralaimėjo
0:2. Kitas pusfinalis tarp Prancūzijos ir VFR tapo, ko gero,
vienomis gražiausių ir įspūdingiausių rungtynių futbolo istorijoje. Devyniasdešimt mačo
minučių pasibaigė lygiosiomis
1:1, o pratęsimas prasidėjo virtuoziškomis prancūzų atakomis.
Pastarieji pelnė du įvarčius ir
pirmavo 3:1, bet vakarų vokiečiai antrajame pratęsimo kėlinuke įmušė du įvarčius ir išlygino
rezultatą 3:3. Vienuolikos metrų baudinių serijoje triumfavo
VFR...

•

• 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

Sulaikomi įtariamieji kontrabanda Lazdijų
rajone taranavo policijos automobilius
Antradienio vakarą Lazdijų rajone, Krosnoje, sulaikomi įtariamieji cigarečių
kontrabanda taranavo
policijos automobilius.

Kaip pranešė Policijos departamentas, Marijampolės apskrities
policijos pareigūnai turėjo duomenų, kad bus gabenamas didelis
kiekis kontrabandinių cigarečių ir
surengė operaciją.
Jos metu buvo sulaikomas automobilis „VW Passat“, tačiau 1983
metais gimęs jo vairuotojas nepakluso reikalavimams sustoti.
Važiuodamas atbuline eiga, jis
automobiliu taranavo jo link važiavusius tarnybinius automobilius su įjungtais švyturėliais.
Automobilio vairuotojas ir du
kartu vykę asmenys sulaikyti, įtariamųjų automobilyje rastos cigaretės ir valstybiniai numeriai.
Policijos duomenimis, pareigūnai rimtų sužalojimų išvengė,
vienas policininkas nuvežtas
į ligoninę, kur buvo apžiūrėtas
medikų.

•

Sulaikomi įtariamieji cigarečių kontrabanda taranavo policijos automobilius.
(Policijos departamento nuotr.)
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Sprendimai dėl giminių ir artimųjų kelia problemų?
Gyventi ir dirbti mažoje
savivaldybėje, kur vieni iš
giminių yra savivaldybės
ar jos padalinių vadovai,
o kiti – jų pavaldiniai arba
tiesiog rajono piliečiai, kuriems būtini kitų giminaičių priimami sprendimai,
kelia daug problemų. Ne
tik problemų, bet ir įtarimų dėl nepotizmo.

Pateikiame du Lazdijų savivaldybės administracijos direktorės
Ilonos Šaparauskienės pasirašytus įsakymus. Pabandykite surasti
tarp jų panašumų ir skirtumų.

Pripažino seniūnės
pažeidimą
2019 m. liepos 9 d. įsakymu
administracijos direktorė pripažino, kad Šeštokų seniūnė Liana
Audzevičienė, pasirašydama įsakymus (sprendimus) dėl šildymo
išlaidų kompensacijos skyrimo
bei dėl socialinės pašalpos skyrimo, kuriais buvo skirtos kompensacijos ir pašalpos seniūnės
Lianos Audzevičienės seseriai
Editai Švetkauskienei, pažeidė
LR viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nuostatas. Taip buvo konstatuota, jog ta pati seniūnė laiku
nepateikė patikslintos privačių
interesų deklaracijos apie seserį
Editą Švetkauskienę.
Gal seniūnė ir pažeidė įstatymą,

tačiau akivaizdu, jog jos sesuo turėjo teisę gauti socialinę pašalpą
ir kompensaciją už šildymo išlaidas, tik kas formaliai, neskaitant
seniūnės, galėjo E. Švetkauskienei paskirti pašalpą ir kompensaciją?

Paskyrė priedą merės
brolienei
Praėjus vienai dienai, liepos 10ąją, administracijos direktorė
I. Šaparauskienė pasirašė įsakymą, kuriuo skyrė Buhalterinės
apskaitos vyresniajai buhalterei
Ernestai Skirkevičienei 30 proc.
pareiginės algos pastoviosios
dalies dydžio priemoką už papildomų pareigų ar užduočių, nenustatytų pareigybės aprašyme ir
suformuluotų raštu, vykdymą.
Įsakyme nurodyti ir tie papildomi darbai, už kuriuos skirta
priemoka – Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos, Lazdijų meno mokyklos, Šeštokų
mokyklos buhalterinės apskaitos
tvarkymas.
Ko gero, mažai kas abejotų,
jog priemoka E. Skirkevičienei
skiriama pelnytai, jei ne tas faktas, jog ji – merės Ausmos Miškinienės brolio žmona, liaudiškai
tariant, brolienė. Ir vėl pradeda
sklisti kalbos apie baisų žodį „nepotizmas“.
Pateikėme du administracijos
direktorės įsakymus. Kai kurie
skaitytojai tarp tų įsakymų nesu-

ras nieko bendra, tačiau atidesni
gali įžvelgti panašumų.

Nepotizmo situacija
savivaldybėse
Nepotizmas – tai giminystės ar
draugystės ryšių įtaka, iškreipianti samdos, atlygio ir kitokius
organizacinius sprendimus įstaigose, įmonėse ar organizacijose.
Lotyniškas tokių ryšių pavadinimas kilo nuo XVI a. Romos
popiežių praktikos į svarbius
tuometinio Vatikano valstybės
postus skirti artimus gimines –
lotyniškai nepotes reiškia sūnėną.
STT duomenimis, pagrindinės
korupcijos paplitimo priežastys
savivaldos srityje yra nepotizmas,
politizacija ir interesų konfliktai.
Biudžetinių viešųjų įstaigų vadovai yra susiję su sutuoktinių arba
giminių verslo įmonėmis, laiminčiomis viešuosius pirkimus, nors
formaliai yra nusišalinę. Problema išlieka nepotizmas savivaldoje, ypač ten, kur yra didelis nedarbas, o pagrindinis darbdavys
yra pati savivaldybė ir dar kelios
jai pavaldžios įstaigos.
Vidutinis nepotizmo rizikos
intensyvumas Lietuvos savivaldybių administracijose siekia 18
proc. ir kas 5 savivaldybės administracijos darbuotojas yra susijęs
giminystės ryšiais, o 25 Lietuvos
savivaldybių administracijose šis
rodiklis viršija vidurkį.
„Dzūkų žinių“ inf.

•

Šeštokų seniūnė L. Audzevičienė.

Mūsų krašto vardą garsino kojinių mezgimo čempionate Radviliškyje
Dineta Babarskienė
Kai Radviliškyje buvo pirmąkart surengtas daugelį
nustebinęs ir būrį smalsuolių pritraukęs kojinių
mezgimo čempionatas, organizatoriai tyliai svajojo,
kad tai galėtų tapti gražia
tradicija. Dabar, nuvilnijus
jau dešimtosioms virbalų
virtuozių varžytuvėms,
džiaugtasi, jog mezgimo
čempionatas sutraukia vis
daugiau šio amato mylėtojų
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš
užsienio, o ir žiūrovų apstu. Pasak organizatorių,
kojinių mezgimo čempionatas yra vienintelis tokio
pobūdžio renginys ne tik
Lietuvoje, bet ir Europoje.
10-asis kojinių mezgimo čempionatas „Žemaičių pynė“ vėl sukvietė mezgėjas, profesionales ir
pradedančias, kurios padedamos
profesionalių amato meistrių mezgė kojines. Šiemet čempionatas
skirtas Žemaitijos metams paminėti, todėl mezgėjai buvo vertinami
pagal Žemaitijos regiono mezgimo
raštų panaudojimą savo darbuose,
kruopštumą, preciziškumą ir spalvų derinimą. Čempionate varžėsi
27 dalyviai, atvykę iš įvairiausių
Lietuvos kampelių. Konkurse dalyvavo ne tik moterys – tarp jų
buvo ir vienas mezgėjas. „Dalyvavau jau aštuntą kartą kojinių
mezgimo čempionate“, – sakė
tautodailininkė Danutė Juškienė

iš Veisiejų. Šį, jubiliejinį, 10-ąjį
mezgimo čempionatą atidarė Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, kuris pasidžiaugė ir padėkojo mezgėjoms
dzūkėms, kad iš taip toli atvažiavo.
Danutė Juškienė prasitarė sulaukusi išskirtinio Radviliškio mero
dėmesio, mat jis yra iš Lazdijų
rajono, Mikyčių kaimo. Čempionate dalyvavo dar viena dzūkė
– Rita Valiukevičienė iš Alytaus,
kuri dargi gavusi čempionate dovanų – siūlų rinkinį. Kiekvienai
mezgėjai buvo įteikta padėka už
dalyvavimą ir atminimo dovanėlė.
Komisija geriausia kojinių mezgėja ir čempionato nugalėtoja išrinko
Lizdeikos gimnazijos matematikos
mokytoją Laimutę Indilienę. Dalyviams buvo skiriamos nominacijos
už kruopštumą, spalvų suderinimą, spartą mezgant, sudėtingiausią
mezgimo techniką, sparčiausią tobulėjimą. Mezgėjoms besivaržant,
žiūrovams koncertavo Radviliškio
miesto kultūros centro liaudiškos
muzikos kapela „Radvija“.
Džiugu, kad mūsų kraštietė
tautodailininkė Danutė Juškienė dega entuziazmu, nemezgusi
negali nė dienos, o tokie čempionatai jai – tai pabuvimas mezgėjų
rojuje, atgaiva sielai. Tautodailininkė myli savo kraštą, savo
amatu garsina jį. „Smagu pabūti
su bendramintėmis, džiugu, kad
mūsų krašto vardas skamba ir
kojinių mezgimo čempionate“,
– šypsodamasi sakė užkietėjusi
mezgėja Danutė Juškienė.

•

10-asis kojinių mezgimo čempionatas „Žemaičių pynė“ vėl sukvietė mezgėjas.

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,

Seinų g. 12, Lazdijai.

8

Dzūkų žinios Nr. 29 / 2019 07 18 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Vasariškos „Tele2“ nuolaidos: išmanieji telefonai iki 150 Eur pigiau
Operatorius „Tele2“ ir
toliau skelbia vasariškas
nuolaidas išmaniesiems
įsigyti ir dalija gigabaitus
dovanų. Naujausi viliojantys pasiūlymai klientų laukia visuose operatoriaus
salonuose ir internetinėje
parduotuvėje www.tele2.lt.

įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį
su „Tele2“ neribotų pokalbių bei
SMS planais (nuo 7,50 Eur/mėn.),
skelbiamais www.tele2.lt, šis telefonas su 128 GB vidine atmintine
kainuos 10,58 Eur/mėn. Perkant
išmanųjį su sutartimi, jis kainuos
298,92 Eur (kaina be sutarties –
349,00 Eur).

„Vasara puikus metas atsinaujinti
savo išmanųjį, todėl savo klientams
parengėme išskirtinius pasiūlymus
vienų populiariausių gamintojų telefonams įsigyti. O tam, kad atostogų metu nereikėtų galvoti apie
interneto duomenų likutį, pasirinkusiems naują planą visą vasarą
dovanosime neribotus gigabaitus“,
– sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“
pardavimų direktorė.

Dar didesnis ekranas
Norintiems „Samsung“ išmaniojo su didesniu, net 6,7 colių
įstrižainės ekranu, verta rinktis
modelį „Samsung Galaxy A70“.
Sumokėjus 52 Eur pradinę įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį su „Tele2“ neribotų pokalbių bei SMS
planais (nuo 7,50 Eur/mėn.), skelbiamais www.tele2.lt, šis telefonas su 128 GB vidine atmintine
kainuos 12,37 Eur/mėn. Perkant
išmanųjį su sutartimi, jis kainuos
348,88 Eur (kaina be sutarties –
399,00 Eur).

Gera žinia „Samsung“
gerbėjams
Ketinantiems įsigyti naują išmanųjį su sutartimi šiuo metu
„Tele2“ siūlo rinktis iš trijų viliojančių pasiūlymų ir sutaupyti
net iki 150 Eur.
Vienas tokių yra skirtas stilingam minimalistinio dizaino
išmaniajam „Samsung Galaxy
A50“. Sumokėjus 45 Eur pradinę

Reta proga – „Huawei P30“
net 150 Eur pigiau
Svajojantys apie „Huawei“ išmanųjį turėtų ypač suskubti, nes
šiuo metu „Huawei P30“ įsigyti
galima net 150 Eur pigiau. Sumokėjus 82 Eur pradinę įmoką ir

sudarius 24 mėn. sutartį su „Tele2“ neribotų pokalbių bei SMS
planais (nuo 7,50 Eur/mėn.), skelbiamais www.tele2.lt, šis telefonas su 128 GB vidine atmintine
kainuos 19,45 Eur/mėn. Perkant
išmanųjį su sutartimi, jis kainuos
548,80 Eur (kaina be sutarties –
699,00 Eur).
Pasiūlymas galioja nurodytiems
telefonams, nurodytomis įmokomis, pasirašius 24 mėn. sutartį ir
pasirinkus vieną iš neribotų pokalbių bei SMS planų (nuo 7,50

Eur/mėn.), skelbiamų www.tele2.
lt. Taikomas valstybės nustatytas
laikmenos mokestis – 5,25 Eur.

Vasarą naršykite neribotai
– gigabaitai dovanų!
Tai dar ne viskas. Pasirašiusiems
12 arba 24 mėn. sutartį ir pasirinkusiems mokėjimo planą su
neribotais pokalbiais, SMS ir 500
MB ar daugiau duomenų (nuo
7,50 Eur/mėn.) „Tele2“ visą vasarą dovanos neribotus gigabaitus.
Dovanojami duomenys galioja 90

dienų Lietuvos teritorijoje.
Paslaugoms taikomos sąžiningo naudojimosi taisyklės. Pasiūlymo laikas ir kiekiai riboti. ES
šalyse taikomas duomenų kiekio perskaičiavimas. Išnaudoję
suteikiamą (ES/EEE šalyse –
perskaičiuotą) duomenų kiekį,
galėsite jį papildomai užsisakyti,
pasirinkdami iš Jums pateiktų pasiūlymų. Daugiau informacijos
rasite www.tele2.lt/ES arba paskambinus trumpuoju numeriu
117.

•

Vos gimusią mergaitę nužudžiusį kelių gaidelį paleido lygtinai:
padarė naują avariją, o policija neranda
2011 metais Ramūnas
Balkūnas per visą Lietuvą pagarsėjo kaip itin
pavojingas kelių gaidelis,
sukėlęs avariją ir užmušęs
kelis žmones, tarp jų – ir
vos kelių savaičių sulaukusią mergytę. Kalėti nuteistas vairuotojas 2018 m.
pradžioje buvo paleistas
lygtinai, tačiau, matyt, veltui – laisvėje sėdo už vairo,
padarė avariją, pabėgo
iš jos, o dabar nesirodo
teisme.

Pirmadienį Vilniaus miesto apylinkės teismas jau penktą kartą
pamėgino atversti R. Balkūnui
iškeltą administracinio nusižengimo bylą, tačiau bergždžiai – prieš
tai teisme nesirodęs vyras turėjo
būti atvesdintas, tačiau policija
jo nepristatė, teisėjai teks spręsti, ką toliau daryti su neklusniu
vairuotoju.
Jei R. Balkūnas nebūtų pagarsėjęs kelių gaidelis, jo padarytas
nusižengimas nebūtų itin sunkus
ar kažkuo neįprastas – kovo 7 d.
ryte vyras tarp Justiniškių ir Medeinos gatvių iš pašalinio kelio
kirto pagrindinį ir įvažiavo į kitą
transporto priemonę. Susidūrus
automobiliams, kaltininkas pasišalino.

Už eismo įvykio sukėlimą ir
pabėgimą R. Balkūnui gali tekti sumokėti iki 1,5 tūkst. eurų,
tačiau finansinė bauda – ne didžiausia šio vyro problema: nors
buvo likę kalėti dar daugiau nei
metai, 2018 m. sausį R. Balkūnas
buvo paleistas į laisvę anksčiau
laiko.
Neklusnus vairuotojas itin neigiamos šlovės susilaukė po 2011
m. gegužės 22 d. sukeltos avarijos. Tądien R. Balkūnas siauroje S. Nėries gatvėje, sėdęs prie
„Honda“ automobilio vairo, lenktyniavo su BMW. Nors minėtoje
vietoje leidžiamas greitis siekia
vos 40 kilometrų, R. Balkūnas
spaudė pedalą iki 123 kilometrų
per valandą.
Lenktynės baigėsi tuo, kad
R. Balkūnas prarado automobilio kontrolę ir nuvažiavo ant
šaligatvio, o tuomet rėžėsi į žmones. Avarija buvo tragiška – žuvo
1987 m. gimęs vyras, vos kelių
savaičių mergytė, pastarosios motina ir dešimtmetė mergaitė buvo
paguldytos į ligoninę.
Vežimėlyje gulėjusi mergytė
buvo išsviesta iš vežimėlio ir
nuo smūgio sunkiai sužalota. Į
avarijos vietą atskubėję medikai
dar bandė gelbėti kūdikį, tačiau
išgelbėti gležnutės gyvybės nepavyko.

R. Balkūnas per visą Lietuvą pagarsėjo kaip itin pavojingas kelių gaidelis. (E. Genio nuotr.)
Kaip paaiškėjo, vos 21 metų
R. Balkūnas turėjo gan prastus
vairavimo įgūdžius, be to, jo organizme buvo rasta amfetamino
pėdsakų. Tačiau kelių gaidelis
ir jo keleivis avarijos metu liko

sveiki, nors jų automobilis ir
vertėsi.
Iš pradžių R. Balkūnas buvo
nuteistas kalėti 10 metų, tačiau
vėliau aukštesnės instancijos sumažino šį terminą iki aštuonerių

Asmeniniai skelbimai nemokamai!

metų, mat pritrūko įrodymų, kad
narkotines medžiagas vairuotojas
vartojo būtent avarijos metu ar
prieš ją.

•

Alfa.lt
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„Parėję“ iš jūros: keturios dienos, keturios sostinės

Per keturias dienas keturiose sostinėse keliautojai išgirdo itin daug istorinių faktų, įdomių istorijų, su humoro gaidele
pasakojamų gidės.
Dineta Babarskienė
Net 4 dienos, 4 šalys, 4
žavingos sostinės – kelionė moderniais laivais
skrodžiant Baltijos jūros
bangas. Nepakartojama
kelionė, kuri išliks atmintyje ilgam!
Kruizai Baltijos jūra – puiki idėja
įdomiai kelionei ir atostogoms po
darbingų mokslo metų pravėdinti galvas, patirti nepamirštamų
įspūdžių. Šią idėją „pasigavo“
Šeštokų mokyklos bendruomenė.
Jau plaukė! Šeštokų mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja Aurelija Paciukonienė, kaip ir kasmet,
pakvietė mokytojus, moksleivius,
jų tėvelius bei draugus vėl pajusti
kelionių malonumą. Šįkart plaukta, bijota, bet plaukta ir nuspręsta,
kad visai nebaisu. Keliauta aplankyti 4 sostinių: Rygos, Stokholmo, Helsinkio, Talino. Kol
plaukta, mėgautasi pramogomis
bei gastronominėmis kelionėmis
po laivo kavinukes, klausytasi
koncertų, dalyvauta loterijose ir
net pasišokta. Grožėtasi saulėlydžiu, labas rytas sakyta laivo
denyje – verta patirti, pamatyti.
Net pasvajota apie savo salelę
iš daugybės matytų salų, kurias
baltu pavydu akimis palydėjo keliautojai nuo laivo denio.
Įspūdžių, anot keliautojų, tiek,
kad galvoje sukasi, pinasi: kur ir

ką matei, reikia gerai pagalvoti,
„atsirinkti“ ir tik tuomet jau gali
draugams papasakoti.
Pirmiausia kelias vedė į Taliną. Gidė Audronė, jau ne pirmus metus lydinti šeštokiečius
ir jų draugus į keliones, pakvietė
pasivaikščioti jaukiomis Talino
senamiesčio gatvelėmis, aplankyti mažas parduotuvėles, mielas
kavinukes. „Tere!“ – sveikintasi
estiškai. Apžvalginė ekskursija
pėsčiomis po senamiestį: Tompea
pilis, Domo katedra, apžvalgos
aikštelės, nuo kurių atsivėrė vaizdas į Talino įlanką ir senamiestį,
„Trumpoji koja“, miesto rotušė,
„bandelių“ skersgatvis, „Storosios Margaritos“ bokštas. „Čia ir
storumas – privalumas, ne tik lieknos madingos“, – savaip šmaikštavo moterys iš Dzūkijos.
Sakoma, kad geriausi dalykai
gyvenime yra nemokami. Ši tiesa
nebūtinai galioja per atostogas,
o pigumu Helsinkis paprastai
negarsėja. Vis dėlto sutaupyti
šiek tiek pinigų ir nemokamai
gauti įdomių įspūdžių tikrai nėra
blogas derinys arba išleisti tikrai
nedaug, dar ir ledų porcijai pasilikti bei mieliems suvenyrams
iš svečios šalies, skanėstams į
namus. Ir tikrai nenusivilta. Pasirodo, Helsinkis – jūra kvepiantis
miestas, pasitinkantis įplaukiančius ir išlydintis išplaukiančius
laivus. Susipažinta iš arčiau su

baltuoju šiaurės miestu: Maršalo
Manerheimo prospektas su žymiais pastatais: Suomijos parlamento rūmai, Operos rūmai,
unikali granitinėje uoloje iškalta
Tempeliaukio bažnyčia.
„Atraskite kvapą gniaužiančius Švedijos kraštovaizdžius
ir turtingą kultūrą. Leiskitės į
ekskursiją po slėpiningą Stokholmo senamiestį“, – kvietė gidė
Audronė. Apžvalginė ekskursija
po Švedijos sostinę, dėl daugybės
kanalų dažnai vadinamą „Šiaurės
Venecija“ arba „Vandenų karaliene“: Rotušė, kurioje kasmet
vyksta Nobelio premijos laureatų
banketai, Rotušės bokštas. Gamla
Stan – Stokholmo senamiestis,
išraižytas siauromis, paslaptingomis gatvelėmis su nedidelėmis
aikštėmis, kurias supa daugybė
kavinukių, restoranų, galerijų ir
suvenyrų parduotuvių. Karalių
rūmai – Stokholmo simbolis –
visais laikais atviri visuomenei.
Aplankytas populiariausias
Skandinavijoje „Vaza“ muziejus, kuriame eksponuojamas didingas, iš jūros dugno iškeltas
XVII amžiaus karališkas karo
laivas. Muziejuje „Vaza“ eksponuojamas laivas yra ir didžiausia
švedų gėda, ir pasididžiavimas.
Karinis laivas „Vaza“, pastatytas 1626–1628 metais, buvo tuo
metu valdžiusios Vazų dinastijos pasididžiavimas. Didžiausias

Su garsiąja rašytoja A. Lindgren skaito Rudaminos bibliotekininkė
D. Blažaitienė ir Šeštokų mokyklos mokytoja L. Šimeliauskienė.

to meto karinis laivas į pirmąją
kelionę buvo išlydėtas iškilmingai, su patrankų saliutais, tačiau
plaukiant link uosto vartų, vėjo
gūsiai apvertė laivą ant šono, nes
jo viršutinis denis buvo per sunkus. Taip dvejus metus statytas
laivas kartu su visa įgula atsidūrė
jūros dugne nuplaukęs tik šiek
tiek daugiau kaip kilometrą... 333
metus Baltijos jūros dugne išgulėjęs laivas buvo sėkmingai iškeltas ir įkurtas jo muziejus, kuris
yra pats lankomiausias Švedijoje!
Šis muziejus itin patiko moksleiviams, suaugusieji labiau žavėjosi Stokholmo vaizdais. „Tai
miestas, į kurį norisi sugrįžti vėl“,
– sakė suaugusieji grožėdamiesi
Stokholmo senamiesčiu.
„Labdien!“ – jau ne pirmą
kartą daugelis keliautojų pasisveikino Rygoje. Bažnyčios,
ilgaamžė architektūra, siauros
gatvelės ir viduramžių dvasia
kartu su šiuolaikiniu gyvenimu –
tai Rygos senamiestis, kur norisi
sugrįžti vėl ir vėl, kad ir kiek
kartų esi ten buvęs. Tokia jauki
toji Ryga. Apžvalginė ekskursija po senamiestį: Rygos pilis ir
gynybinė siena, „Trijų brolių“
namai, Domo katedra ir vienuolyno kompleksas, Rotušės aikštė,
kurioje atstatytas gražiausias ir
puošniausias Rygos pastatas –
„Juodagalvių“ gildijos namai,
Šv. Petro bažnyčia, Laisvės

paminklas, didžioji ir mažoji
miesto gildijos, „namas su katinu“. Suktas ratas senamiesčio
gatvelių labirintais.
Ir kur tik mokytojai, ten ir
„pamokos“. Šįkart ir mokytojus
pamokė gidė Audronė: latviškai, estiškai. Kai kas išmokta:
nedaug, bet juk sakoma: gera
pradžia – pusė darbo. O kur
dar visi neplanuoti renginiai:
muzikinis festivalis, riteriai ant
gražuolių žirgų, demonstruojantys savo kovinius įgūdžius... Ir
norai galvoti kone kiekvienoje
šalyje: kam Brėmeno muzikantai
sėkmę atneš, kam nusilenkimas
prie Astridos Lindgren paminklo, kam mažiausias Stokholme,
Böllhustäppan aikštėje, sėdintis
mažas berniukas, dažnai vadinamas Olle, norus išpildys. Anot
vietinių, nors skulptūrėlių, „pildančių“ norus, yra galybė visur,
ši, esanti Stokholme, norus pildo
iš tikrųjų.
Keliautojai dėkingi Šeštokų
mokyklos mokytojai Aurelijai Paciukonienei už vaizdus, jausmus,
kvapus, skonius šioje kelionėje.
Juokavo keliauninkai, jog jie
kaip „tikri“ jūreiviai sėkmingai
„parėjo“ iš jūros... Kitais metais
Šeštokų mokyklos bendruomenė
gal važiuos, gal plauks, gal skris.
Kas žino? Juk Stokholmo mažasis berniukas pažadėjo, jog norus
tikrai pildys...

•

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

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Mėnulis reikšmingai paveiks jūsų karjeros kelią. Sieksite, kad jums suteiktų
daugiau atsakomybės, trokšite pripažinimo, vadovybės dėmesio ir stambių
projektų. Pagerinti savo emocinę būklę
galėtumėte atkurdami ryšius su šeima
ar giminaičiais arba tiesiog pripažindami tam tikras emocines problemas.
Susitaikykite su savimi, įsiklausykite į
savo širdį – tuomet galėsite susitaikyti
ir su aplinkiniais.
Jautis (04.21—05.21)
Nepaisant to, kad šiaip jau esate įpročio
žmonės, šią savaitę Mėnulis skatins
jus peržengti komforto zonos ribas ir
priimti drąsų karjeros ar profesinio
gyvenimo sprendimą. Sekite širdimi
ir tikrai nenusivilsite! Penktadienį–
sekmadienį rizikuojate patekti į dviprasmišką situaciją, susijusią su jūsų
kolegomis darbe ar šeimos nariais. Kad
ir kaip prastai atrodytų susiklosčiusi
situacija, pasistenkite nesikarščiuoti
ir išlikite kantrūs.
Dvyniai (05.22—06.21)
Mėnulis privers atkreipti dėmesį į problemas, įsivyravusias jūsų santykiuose
su artimiausiais žmonėmis. Taip pat
gali tekti diskutuoti apie bendrus piniginius reikalus. Bet kokiu atveju,
jums seksis apginti savo poreikius,
kartu gerbiant jums brangių žmonių
norus. Nuo ketvirtadienio kūrybiška
Veneros ir Neptūno sąjunga padės jums
sugalvoti daug unikalių, spalvingų ir
net beprotiškų idėjų. Išdrįskite jomis
pasidalinti su kolegomis – rezultatai
pranoks lūkesčius.
Vėžys (06.22—07.22)
Didžiąją savaitės dalį Mėnulis gerokai paaštrins jūsų pečius užgriuvusias
santykių problemas. Nesvarbu, ar tai
būtų konfliktas su verslo partneriu, ar
paprastas barnis su šeimos nariu, šiuo
laikotarpiu tai pareikalaus iš jūsų išskirtinės kantrybės bei diplomatinių
sugebėjimų. Laimei, jau nuo penktadienio Veneros ir svajingojo Neptūno
padedami galėsite atsipalaiduoti ir mėgautis romantišku savaitgaliu. Taigi
čiupkite mylimą žmogų už parankės
ir drauge nuveikite tai, apie ką seniai
svajojote!
Liūtas (07.23—08.23)
Jei iki šiol nepersistengėte lankydami
sporto klubą ar taisyklingai maitindamiesi, labai tikėtina, kad artimiausiu
metu jūsų supratimas apie savo pačių
grožį ir fizinę formą susidurs su negailestinga realybe. Tačiau galite daug
ką pakeisti savo užsispyrimu ir valia.
Maždaug nuo penktadienio gali atrodyti, kad įstrigote ir niekaip nepriartėjate
prie užsibrėžtų asmeninių tikslų. Nenusiminkite ir pasikliaukite intuicija – ji
jums parodys teisingą kelią.
Mergelė (08.24—09.23)
Mėnulio paskatinti šią savaitę trokšite
atsiduoti kūrybai, romantiškiems nuotykiams bei įvairiai netradicinei veiklai.
Nuostabiausia tai, kad iš prigimties esate puikiai organizuotos asmenybės, tad
nesunkiai suplanuosite darbus taip, kad
galiausiai galėtumėte mėgautis gyvenimo malonumais. Jeigu jaučiate, kad
širdis veržiasi nuveikti ką nors ypatingo,
nestabdykite savęs! Savaitgalį skirkite seniai matytiems bičiuliams ar net
verslo partneriams. Jeigu negalite su
jais susitikti, paprasčiausiai paskambinkite!
Svarstyklės (09.24—10.23)
Mėnulis jums lems padidėjusią konflikto tikimybę. Tai gali nutikti šeimoje

ar su mylimu žmogumi. Galbūt teks
pripažinti, kad artimiausi planai renovuoti namus ar net išsikelti gyventi
kitur iš tiesų jus veda į niekur. Daugiau
pasikliaukite nuojauta, o ne išskaičiavimais. Nuo penktadienio galimi nesusikalbėjimai su darbo vadovybe. Gali
tekti grįžti prie projekto, kuris, jūsų
manymu, buvo pabaigtas. Nepasiduokite nusivylimui ir įveikite šias kliūtis
– jos laikinos.

Skorpionas (10.24—11.22)
Šią savaitę Mėnulis apsunkins bendravimą su kitais žmonėmis, tad neretai
jausitės taip, lyg kalbėtumėte visiems
svetima kalba. Nurimkite, ši nemaloni
situacija – labai laikina, o kol negalite nieko pakeisti, sutelkite mintis į
ilgalaikius tikslus ir pamąstykite, kaip
žingsnis po žingsnio galėtumėte juos
įgyvendinti. Savaitgalį Veneros ir
Neptūno paskatinti trokšite nuveikti
ką nors pašėlusio, neįprasto. Taigi,
jeigu jau seniai svajojate išvykti į nuotykių kupiną kelionę, išbandyti naują saviraiškos formą ar, pavyzdžiui,
pasipiršti, nebegaiškite nė minutės
– žvaigždės globos kiekvieną jūsų
sumanymą!
Šaulys (11.23—12.21)
Mėnulio veikiami pamąstykite, kiek
laiko, jėgų, dėmesio ir kitokių resursų esate pasirengę paaukoti vardan
trokštamo tikslo. Mąstykite plačiai –
tai suteiks jūsų planui aiškumo. Nuo
penktadienio bus ypač svarbu išlikti
atviriems ir teisingiems savo partnerių
ir mylimųjų atžvilgiu. Lygiai tas pats
galioja jūsų finansiniams įsipareigojimams. Pripažinkite viską taip, kaip yra
iš tiesų – tik po to viskas ims klostytis
taip, kaip norėtumėte matyti.
Ožiaragis (12.22—01.20)
Esate iš tų, kuriems reputacija – aukso vertės, tad šią savaitę labai jautriai
reaguosite, jeigu jūsų požiūris į save
nesutaps su tuo, kokiais jus mato aplinkiniai. Nurimkite, tai – tik nuomonė. Užuot nerimavę dėl to, ko negalite
pakeisti, susitelkite į savo ilgalaikius
tikslus bei prioritetus. Deja, bet savaitgalį Merkurijus gali paaštrinti kai
kuriuos nesenus konfliktus tarp jūsų
ir mylimo žmogaus ar kolegos darbe.
Kad ir kas benutiktų, nedarykite skubotų prielaidų ir bendraudami nekelkite
balso. Nuolankumu pasieksite kur kas
daugiau nei aršia kova!
Vandenis (01.21—02.19)
Panašu, kad esate fiziškai ir emociškai išsunkti ir patys tai žinote. Jums
gyvybiškai būtina skirti laiko pailsėti
nuo kasdienio streso. Neišvengiamai
dėmesio pasiprašys ir jūsų sveikata bei
fizinė forma. Ko gero, sporto klubo
abonementas pats savaime neišspręs
jūsų problemų, jei ir toliau juo nesinaudosite. Tiek judėjimo, tiek mitybos klausimai pareikalaus iš jūsų
kruopštumo ir kūrybiško požiūrio. Šis
derinys jums suteiks neįkainojamos
naudos.
Žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę jums pasitaikys unikali galimybė padirbėti dideliame komandiniame projekte, o jeigu per jį dar rasite
būdą, kaip prisidėti prie bendruomenės
gerovės, iš viso nuostabu! Nujaučiate,
kad būdami svarbia didelės komandos
dalimi, turėsite apčiuopiamos profesinės naudos ateityje. Nuostabu! Savaitgalį Merkurijus skatins jus atsipalaiduoti ir kaip reikiant pasilinksminti.
Taigi, jūsų laukia nuotykių, aistros ir
smagybių kupinos dienos. Mėgaukitės!

Eteris
Ketvirtadienis
, liepos 18 d. Saulė teka 5.04, leidžiasi 21.45, dienos ilgumas
16.41. Pilnatis. Vardadieniai: Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas, Arnas, Arentas.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

timo amžius.
4.15 RETROSPEKTYVA.

blikos himnas.

Ciklas „Menininkų
portretai“.

6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė 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 3“.
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
6.05 „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 „Paskolinta meilė“.
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 „Įspėjantis pranešimas“.
1.20 „Kortų namelis“.
2.25 „Pabėgimas“.
3.50 Alchemija. Švie-

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 „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! Merginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Rembo. Pirmasis
kraujas 2“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „24 valandos.
Palikimas“.
1.45 „Detektyvas
Bekstriomas“.
2.35 „Salemas“.
3.30 „Kaulai“.
4.20 „Moderni šeima“.
4.45 „Tai bent giminaičiai“.

BTV
6.05 „Mentalistas“.
7.00 „Pragaro virtuvė“.
7.55 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
8.55 „Teisingumo

agentai“.
9.55 „Kobra 11“.
10.55 „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 „Persekiojimas“.
22.50 „Lemiamos lenktynės“.
0.40 „F. T. Budrioji akis“.
1.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

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

praeities“.
12.10 „Bruto ir Neto“.

12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia –

įstatymas“.
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 „Laisvės keliu“.
20.00 Reporteris.
20.23 Sportas.
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 „Rojus“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Marni“.
23.40 „Prancūzų bran-

duolinių bombų
aukos“.
0.55 DW naujienos rusų
kalba.
1.10 Dabar pasaulyje.
1.40 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
2.30 „Įtūžis“.
4.25 „Lietuvos mokslininkai. Archeologas
Vladas Žulkus“.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
5.10 „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

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

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

blikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
7.05 Stop juosta.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 Į sveikatą!
8.50 „Šunų ABC 3“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Kalbantys tekstai.
14.30 „Didžiosios Visatos
paslaptys su
Morganu Freemanu
3. Pasąmonės
paslaptys“.
15.15 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
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.
Juozas Tumas-Vaižgantas.
19.15 „Pokalbiai pas Bergmaną. Atskirtis“.
20.05 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi
Lietuvas.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.

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 kraštas
tarp dviejų jūrų“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.25 „Midsomerio
žmogžudystės VI.
Talentas gyventi“.
4.05 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.20 „Simpsonai“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Išlikimas“.
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 „Londono bul-

varas“.
23.05 Aukščiausia pavara.
0.15 „Pėdsakai“.
1.10 „Svieto

lygintojai“.
2.00 Dainų dvikova.
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Eteris
Penktadienis
, liepos 19 d. Saulė teka 5.06, leidžiasi 21.44, dienos ilgumas 16.38.
Pilnatis. Vardadieniai: Aurėja, Galigantas, Mantigailė, Vincentas, Auksė, Vincas.

šeštadienis
, liepos 20 d. Saulė teka 5.07, leidžiasi 21.42, dienos ilgumas
16.35. Pilnatis. Vardadieniai: Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Alvyda.

LRT Televizija

LRT Televizija

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 (Ne)emigrantai.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
22.40 „Jonukas ir Grytutė:
raganų medžiotojai“.
0.05 Gyvenimas.
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 „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 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Baudžiauninkė“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Džonas Vikas 2“.
23.25 „Paskutinė tvirtovė“.
2.00 „Įspėjantis pranešimas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

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

ginos“.
8.55 „Aš matau tave“.
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 „Mažoji undinėlė“.
21.10 „Kodas. L.O.B.I.A.I.

Paslapčių knyga“.
23.45 „Sensacija“.
2.05 „Rembo. Pirmasis
kraujas 2“.
3.45 „Aš, kitas aš ir
Irena“.

BTV
6.05 „Mentalistas“.
6.55 „Pragaro virtuvė“.
7.50 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
8.50 „Teisingumo

agentai“.
9.50 „Kobra 11“.
10.50 „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 „Kietasis būrys“.
23.45 „Persekiojimas“.
1.30 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
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 –

įstatymas“.
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 Reporteris.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 „Dzūkijos ir
kultūros aidai“.
19.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Reporteris.
20.23 Sportas.
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.

2.00 „Paskutinė tvir-

6.00 Lietuvos Respu-

„Mažoji undinėlė“, 19.30, TV3
23.28 Orai.
0.30 „Miškinis“.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 Nusikaltimas ir

bausmė. Daktarai
pirmasis kraujas.
3.40 „Žmogus be
praeities“.
4.30 „Gyvybės
langelis“.
5.20 „Rojus“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius

24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Marni“.
2.55 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
5.10 „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

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
6.50 ...formatas. Poetas
Albinas Galinis.
7.05 Mokytojų kambarys.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 Euromaxx.
8.50 „Šunų ABC 3“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
13.10 Daiktų istorijos.
14.00 Pašauktieji.
14.25 „Pokalbiai pas Bergmaną. Atskirtis“.
15.10 Brydė. Alfonsas
Nyka-Niliūnas.
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“.
19.10 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi
Lietuvas.
19.15 Argentinos lietuviai
tango ritmu.
20.05 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi
Lietuvas.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Paskutinė nuostabi diena“.
22.30 Alina Orlova „88“.
23.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.

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.
Kvailelis“.
22.55 „Naujienų medžiotojas“.
1.15 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.50 „Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir kraštas
tarp dviejų jūrų“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.

blikos himnas.
6.05 Gyvenimas.
7.00 Klausimėlis.lt.
7.30 „Raganų nebūna“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Gvadalkivyras. Didžioji
upė“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Atšiaurioji
Kanada. Šalies
gilumoje“.
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 Koncertas „Kur
balti keliai“. Algimanto Raudonikio
dainos.
22.40 „Antikvariato
paslaptys 6.
Žmogžudystės
pagal romanus“.
0.05 „Jonukas ir Grytutė:
raganų medžiotojai“.
1.30 „Žalgirio mūšis“.
3.05 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
3.30 Pasaulio dokumentika. „Atšiaurioji
Kanada. Šalies
gilumoje“.
4.25 „Džesika Flečer 8“.

LNK
6.30 „Tomas ir Džeris“.
7.00 „Įspūdingasis

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

atostogų vietos“.
9.30 „Išlikimas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.25 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Dredas“.
23.55 „Persis Džeksonas.
Monstrų jūra“.
1.50 „Londono bulvaras“.

Žmogus-voras“.
7.25 „„Nickelodeon“

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.50 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.15 „Riterių princesė
Nela“.
8.45 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.15 „Ogis ir tarakonai“.
9.45 „Tomas ir Džeris.
Robinas Hudas
ir linksmasis
peliukas“.
10.50 „Keturkojai didvyriai“.
12.35 „Tiltas į Terabitiją“.
14.30 „Šnipų klubas“.
16.20 „Galaktikos gelbėtojai“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Vėžliukai nindzės.
Šešėlių įkaitai“.
21.45 „Pasižadėjęs
kitai“.
0.05 „Galvok kaip vyras
2“.

tovė“.

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 Skaniai ir paprastai.
10.00 Maisto kelias.
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Jūrų dinozaurai

3D“.
12.15 „Mėnesių valdovai“.
14.25 „Meilė keliauja
laiku. Safyrė“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Šuns kailyje“.
21.20 „Iksmenai 2“.
0.10 „Regresija“.
2.10 „Kodas. L.O.B.I.A.I.
Paslapčių knyga“.
4.20 „Moderni šeima“.
4.45 „Tai bent giminaičiai“.

BTV
6.05 „Varom!“.
7.30 „Džiunglių princesė

Šina“.
8.30 „Varom!“.
9.00 Žiemos galiūnas.
10.00 „Geriausi šuns

draugai“.
10.30 „Šarvuočių vieš-

butis“.
11.40 „Iš visų jėgų“.
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.35 „Policijos akademija“.
14.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.25 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Gelbėjimo misija“.
23.55 „Šėtono vaikas“.
1.50 „F. T. Budrioji akis“.

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

lininkai. Arūnas
Krotkus“.
7.55 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Marija Kazimiera Kaupaitė“.
8.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Marijona
Rakauskaitė“.
9.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio
reikalas.
11.00 „Inspektorius
Luisas. Tamsa“.

13.00 „Grobis“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias.
17.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
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 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.05 „Rasputinas“.
2.15 „Moterų

daktaras“.

19.40 „Dauntono abatija

4“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Kazino „Royale““.
23.10 Čiurlionis

kitaip. Fortepijonu
skambina Jurgis
Karnavičius.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 „Paskutinė nuostabi diena“.
2.30 „Meno ritmai.
Pagaminta Tokijuje.
Menas, mada ir
muzika“.
3.00 „Prancūzų branduolinių bombų
aukos“.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

3.45 Nusikaltimas ir

TV1

bausmė.
4.30 „Mylima mokytoja“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

6.50 „Akloji“.
7.20 „Pragaro katytė“.
8.20 „Daktaras Ozas.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Kelias.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 ARTS21.
8.30 Mažesnieji broliai.

Pranciškonų kelias
Lietuvoje.
9.00 Mano mama
gamina geriau!
10.00 Į sveikatą!
10.30 „Meno ritmai.
Pagaminta Tokijuje.
Menas, mada ir
muzika“.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Piotras Čaikovskis.
Baletas „Gulbių
ežeras“.
13.30 „Sporto galia.
Jordanijos
karališkosios žirgų
lenktynės“.
14.00 XVII vaikų ir
jaunimo muzikos
festivalis „Mes –
Pasaulis“. Ar žinai,
kad...
15.20 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
15.50 Euromaxx.
16.20 Klauskite daktaro.
17.10 Stilius.
18.10 Istorijos
detektyvai.
18.55 Daiktų
istorijos.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.20 „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 „Likimo šešėlis“.
23.10 „Begėdis“.
1.20 „Aš – šnipas“.
2.55 „Naujienų medžiotojas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Candy Crush“.
7.30 Ledo kelias.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Nuo amato iki

verslo.
9.30 Statybų gidas.
10.00 „Įspūdingiausios

atostogų vietos“.
10.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 TIESIOGIAI. Aurum
1006 km lenktynių
festivalis.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Olimpo
apgultis“.
0.15 „Mašina“.
1.50 „Nebylios
dvasios“.

„Olimpo apgultis“, 22.00, TV6
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Eteris
sekmadienis, liepos 21 d. Saulė teka 5.09, leidžiasi 21.41, dienos ilgumas 16.32.
Pilnatis. Vardadieniai: Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė, Danielius.

pirmadienis
, liepos 22 d. Saulė teka 5.10, leidžiasi 21.40, dienos ilgumas
16.30. Pilnatis. Vardadieniai: Magdalena, Dalius, Mantilė.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

9.40 „Ponas Bynas“.
10.05 „Sniego

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. Velnias
su trimis aukso
plaukais“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
Rasa Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Baltoji
pelėda – šiaurės
karalienė“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas.
Slapti pasauliai“.
13.50 „Mis Marpl 4.
Rugiai kišenėje“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos
detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Laisvės
kaina. Sąjūdis“.
22.00 Premjera. „Marija
Terezė“.
23.45 „Kur klaidžioja
bizonai“.
1.25 Pasaulio dokumentika. „Baltoji
pelėda – šiaurės
karalienė“.
2.20 Pasaulio dokumentika. „Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas.
Slapti pasauliai“.
3.15 Pasaulio dokumentika. „Gvadalkivyras. Didžioji
upė“.
4.05 Klausimėlis.lt.
4.20 „Mis Marpl 4.
Rugiai kišenėje“.

LNK
6.25 „Tomas ir

Džeris“.
6.55 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
7.20 „„Nickelodeon“

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.45 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.10 „Riterių princesė
Nela“.
8.40 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.10 „Ogis ir tarakonai“.

karalienė“.
11.40 „Operacija „Saugi

kaimynystė““.
13.30 „Neriam“.
15.10 „Trumano šou“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Transformeriai.

Tamsioji Mėnulio
pusė“.
22.35 „Rizikinga erzinti
diedukus“.
0.45 „Skambutis 2“.
2.40 „Galvok kaip vyras
2“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Keršytojų

komanda“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Elena iš
Avaloro“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 „Simpsonai“.
9.30 Ūkio šefas.
10.00 Keliauk
išmaniai.
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Marlis ir aš.
šuniukų metai“.
13.15 „Išdykėlis Danstonas“.
15.00 „Princas ir
kalvis“.
17.25 „Havajai 5.0“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Naktis
muziejuje“.
21.45 „Džo Breivenas“.
23.40 PREMJERA. „Priemiesčio nakviša“.
1.20 „Iksmenai 2“.

BTV
6.30 Žiemos galiūnas.
7.30 „Džiunglių princesė

Šina“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Geriau vėliau,

negu niekada“.
10.00 „Geriausi šuns

draugai“.
10.30 „Gamtos stebuklas.
Našlaičiai“.
11.40 „Iš visų jėgų“.
12.10 „Būk
ekstremalas“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.35 „Policijos akademija“.
14.30 „Chantilly Arts &
Elegance Richard
Mille“ lenktynės.
15.00 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.20 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 „Šuo“.
21.35 „Juodasis
sąrašas“.
22.30 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
23.35 „Kietasis būrys“.

1.40 „Šėtono vaikas“.

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 „Grobis“.
14.00 „Tu esi mano”.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
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 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.05 „Grobis“.
2.15 „Rojus“.
3.00 „24/7“.
3.40 „Detektyvas Linlis“.
5.10 „Kelrodė žvaigždė“.
5.50 „Pasaulio turgūs.
Tailandas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Alina Orlova „88“.
7.00 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 Mažesnieji broliai.
Pranciškonų kelias
Lietuvoje.
9.00 Misija: Vilnija.
9.30 Euromaxx.
10.00 „Lietuvos mokslininkai. Chemikas
Rimantas Petras
Venskutonis“.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 „Neribotos žmogaus galimybės“.
13.00 Stop juosta.
13.30 „Sporto galia. Tour
du Faso – svarbiausios dviračių
lenktynės Afrikoje“.
14.00 Pasaulio plaukimo
čempionatas.
Pusfinaliai ir finalai.
16.15 Mokslo ekspresas.
16.30 Mokslo sriuba.
17.00 Vartotojų
kontrolė.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.45 Ekspedicija „Nuo

Baltijos iki Bengalijos“.
19.40 „Dauntono abatija
4“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Operos
solistas Ianas
Storey.
22.00 „Prime Orchestra“
simfoninis šou
„Pasauliniai hitai“.
23.50 „Kazino
„Royale““.
1.55 „Antikvariato
paslaptys 6“.
3.20 Argentinos lietuviai
tango ritmu.
4.10 Daiktų istorijos.
4.50 Mokslo
ekspresas.
5.05 Vartotojų kontrolė.

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

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.50 Už vaikystę.
11.20 „Būrėja“.
11.55 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.25 „Hemsley ir
Hemsley: skanu ir
sveika“.
12.55 „Gardžiausi Merės
Berės patiekalai“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Kapitonė Marlo.
Niekada daugiau
nemirti“.
23.05 „Taksi
vairuotojas“.
1.20 „Aš – šnipas“.
2.55 „Likimo
šešėlis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Amerikos

dievaitis.
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 „Azija iš paukščio
skrydžio“.
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.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

Sukilėliai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Ūkio šefas.
8.20 Skaniai ir paprastai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Tai bent giminai-

linė 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 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji 3“.
0.30 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Komisaras Reksas
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 „Paskolinta meilė“.
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 „Masalas“.
0.20 „Kortų namelis“.
1.25 „Rizikinga erzinti
diedukus“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

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.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Už priešo linijos.

Kolumbija“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „24 valandos.

Palikimas“.
1.45 „Detektyvas

Bekstriomas“.
2.35 „Salemas“.
3.30 „Kaulai“.
4.20 „Moderni šeima“.
4.45 „Tai bent giminai-

čiai“.

BTV
6.05 „Mentalistas“.
7.00 „Pragaro virtuvė“.
7.55 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
8.55 „Teisingumo
agentai“.
9.55 „Kobra 11“.
10.55 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Absoliutus
blogis. Pomirtinis
gyvenimas“.
22.55 „Gelbėjimo misija“.
0.45 „Juodasis sąrašas“.
1.35 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
2.25 „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 „Svarbiausia –
įstatymas“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.

16.55 Rubrika „Verslo

genas“.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
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 Rubrika „Verslo
genas“.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
0.30 „Miškinis“.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Rojus“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Čiurlionis

kitaip. Fortepijonu
skambina Jurgis
Karnavičius.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 „Neribotos žmogaus galimybės“.
8.50 „Šunų ABC 3“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Istorijos detektyvai.
14.00 Pasaulio plaukimo
čempionatas.
Pusfinaliai ir finalai.
16.05 „Lesė 2“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
19.00 Mano tėviškė. Stanislovas ir Liudvika
Didžiuliai.
19.15 „Ukrainos šerifai“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Edeno sodas“.
23.10 „Palaukit mūsų!“.
0.40 DW naujienos rusų
kalba.
0.55 Dabar pasaulyje.
1.25 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
2.10 „Ten, kur klaidžioja
bizonai“.
3.45 Kultūringai su
Nomeda.
4.30 Stop juosta.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.

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

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 „Nusikaltėlis

kūdikio veidu“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.50 „Senojo Tilto

paslaptis“.
2.25 „Kapitonė Marlo.

Niekada daugiau
nemirti“.
4.00 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.30 „Topmodeliai“.
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 „Apsėstasis

Maiklas Kingas“.
0.35 „Pėdsakai“.
1.30 „Svieto lygintojai“.
2.20 Dainų dvikova.

„Absoliutus blogis. Pomirtinis gyvenimas“,
21.00, BTV
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Eteris
Antradienis
, liepos 23 d. Saulė teka 5.12, leidžiasi 21.38, dienos ilgumas 16.26.
Pilnatis. Vardadieniai: Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas, Saida.

, liepos 24 d. Saulė teka 5.13, leidžiasi 21.37, dienos ilgumas 16.24.
Delčia. Vardadieniai: Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė, Kristupas.

LRT Televizija

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

LRT Televizija

dama“.
23.10 „Mes vagiame paslaptis. „Wikileaks“
istorija“.
1.15 DW naujienos rusų
kalba.
1.30 Dabar pasaulyje.
2.00 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
3.00 „Edeno sodas“.
4.35 Mano tėviškė. Gabrielė PetkevičaitėBitė.
4.50 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.

6.05 Labas rytas,

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 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 „Paskolinta
meilė“.
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 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
0.50 „Kortų namelis“.
1.50 „Masalas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Merginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės sparnai“.
12.00 „Tai bent giminaičiai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Atsargiai! Merginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Sugrįžimas“.
23.50 „Kaulai“.
0.50 „24 valandos.
Palikimas“.
1.40 „Detektyvas
Bekstriomas“.
2.30 „Salemas“.
3.20 „Kaulai“.
4.10 „Moderni šeima“.
4.35 „Tai bent giminaičiai“.

BTV
6.20 „Pragaro virtuvė“.
7.15 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
8.15 „Teisingumo
agentai“.
9.15 „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 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Kaip žaibo
trenksmas“.
23.20 „Absoliutus
blogis. Pomirtinis
gyvenimas“.
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.

Pokalbių laida.
10.00 „Rojus“.

11.05 Laikykitės ten.

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

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
6.50 Mokslo ekspresas.
7.05 Linija, spalva,
forma.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Lesė 2“.
8.20 „Lietuvos mokslininkai. Matematikas Konstantinas
Pileckas“.
8.50 „Šunų ABC 3“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Istorijos
detektyvai.
14.00 Pasaulio plaukimo
čempionatas.
Pusfinaliai ir finalai.
16.25 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi
Lietuvas.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
19.00 Mano tėviškė. Gabrielė PetkevičaitėBitė.
19.15 „Pokyčių
karta“.
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 „Midsomerio

žmogžudystės VI.
Mirtis ir sapnai“.
23.10 „Amžina meilė“.
1.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.45 „Nusikaltėlis
kūdikio veidu“.
4.15 „Tėvas Motiejus“.

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

verslo.
9.30 „Topmodeliai“.
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 „Prezidento
lėktuvas“.
23.25 „Aukščiausia
pavara“.
0.40 „Pėdsakai“.
1.30 „Svieto
lygintojai“.
2.20 Dainų dvikova.

Trečiadienis
6.00 Lietuvos Respu-

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

linė policija 7“.
11.10 „Komisaras Reksas
15“.
12.00 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite
daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
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

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 „Paskolinta
meilė“.
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 „Skvoteriai“.
0.40 „Kortų namelis“.
1.40 „Greitojo reaga-

8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 Lrytas tiesiogiai.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be

vimo būrys“.

praeities“.

6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

12.10 Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Svarbiausia –

TV3
Sukilėliai.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Merginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės sparnai“.
11.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
12.00 „Tai bent giminaičiai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Atsargiai! Merginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Pro stiklą“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.10 „Kaulai“.
1.10 „24 valandos.
Palikimas“.
2.00 „Detektyvas
Bekstriomas“.
2.50 „Salemas“.
3.45 „Kaulai“.
4.35 „Moderni šeima“.
5.00 „Tai bent giminaičiai“.

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 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Pagalbos
šauksmas“.
22.50 „Kaip žaibo
trenksmas“.
1.00 „F. T. Budrioji akis“.
1.50 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Skonio

reikalas.
7.00 „Gluchariovas“.

įstatymas“.
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 Pozicija.
19.30 Vilkaviškio vyskupijos laida „Geroji
naujiena“.
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-

blikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
7.00 Lietuva mūsų
lūpose.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 Premjera. „Leksė
ir Lotė – šauniosios detektyvės
dvynukės“.
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 Pasaulio plaukimo
čempionatas.
Pusfinaliai ir finalai.
16.40 Laba diena,
Lietuva.
18.10 Mokslo ekspresas.
18.25 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
19.15 „Didžiosios Visatos
paslaptys su Morganu Freemanu 3.
Ar mes susikūrėme
Dievą?“.
20.05 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi
Lietuvas.

20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Mustangės“.
23.10 „Lūžio taškas“.
0.40 DW naujienos rusų

kalba.
0.55 Dabar pasaulyje.
1.25 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
2.10 „Damos. Kozirių
dama“.
3.50 Alina Orlova „88“.
Albumo pristatymas.
4.50 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.10 „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

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.
Kruvina akvarelė“.
23.10 „Amžina meilė“.
1.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.45 „Midsomerio
žmogžudystės VI.
Mirtis ir sapnai“.
4.25 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Topmodeliai“.
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 „Drakonų kova.

Evoliucija“.
22.40 „Aukščiausia

pavara“.
23.50 „Pėdsakai“.
0.50 „Svieto

lygintojai“.
1.35 Dainų dvikova.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

PAR DUODA

KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

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

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

namų valdos
•sklypus:
•Gretimus
0,27 ha ir 0,46 ha,

Panarvės k., kainos: 2 200 Eur,
3 000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir
1,06 ha žemės ūkio paskirties
sklypus, kaina po 4 200 Eur.
Visi sklypai tinkami namų
statybai. Arti Lazdijų miestas
bei miškas.
Tel. 8 679 08011.

Brangiai perka.

karves, jaučius, telyčias.
Tvarko subsidijas.
Atsiskaito iš karto.
Moka 6–21 proc.
Sveria, pasiima.

Tel.: 8 613 79515,
8 620 35000,
8 614 44299.

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

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

Tel. 8 626 79757.

•Lazdijuose.
•Puikų didelį sklypą statybai
Tel. 8 686 70841.

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

bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.

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

••

Medinį gyvenamąjį namą
su mediniu priestatu Kalnų g.,
Lazdijai (4,65 a žemės sklypas,
elektra, vanduo).
Tel. 8 690 29090.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

sklypą Jūratės g. 10,
•Alytus
•Žemės
••Lengvojo automobilio prie(12 a, namų valda, puiki ••Namą su 15 a sklypu Lazdijų kabą be dokumentų, kaina 90
mieste.
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
Eur. Tel. 8 694 70334.
Tel. 8 603 24679.
PC „Senukai“, arti mokyklos
lydinio ratlankius
bei darželiai, sklypo dokumen•(tinka
•Lengvojo
„Opel“, R15, 4 skylės),
tai tvarkingi, neįkeistas, miesto ••1 k. butą Simne (2 aukštas,
komunikacijos (išskyrus
dujas), gatvė įtraukta į miesto
plėtros projektą), kaina 1 000
Eur/a, galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.

Rulonavimas. Šienainio
gamyba.

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
leipalingio.giria@gmail.com

„Sūduvos galvijai“

Veisiejuose (30 kv. ••Gyvenamąjį namą Mikniš•m,•32 a.),k. butą
•aparatus.
•Palečių vežimėlį, suvirinimo
kaina 5 500 Eur.
kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m,

Tel. 8 688 80688.

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.

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

GYVULIAI

•avinukus.
•Nebrangiai avis ir jaunus
Tel. 8 676 05927.

veršingą karvę
•(veršiuosis
•3 veršiu gruodžio
mėn.),
kaina 800 Eur.
Tel. 8 620 26475.

Vytauto g. 41, Laz•dijai•Namą
(15 a namų valda) ir 15 a
avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

••

Sodybą Lazdijuose arba keičiu į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 670 61649.

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

Gudelių k. (30 a
•namų
•Sodybą
valda, 2,25 ha žemės
ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

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

AUGALAI

••
PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Žemės sklypą Nemajūnų k. (80 a, žemės ūkio
paskirtis, su tvenkiniu ir
nedideliu statiniu), kaina
6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

Nedidelį rekreacinės
paskirties žemės sklypą
prie ežero (iki vandens
apie 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.

•kainos.
•4 t akmens anglies už pusę
Tel. 8 620 57733.

žoliapjovę.
•Tel.•Naudotą
8 688 11982.
akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuose.
Tel. (8 318) 52156 (po darbo
valandų ir savaitgaliais).

PERK A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

kokią žemės ūkio tech•niką.•BetPerku
traktorių, priekabą,

sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

rulonus.
•Tel.•Šieno
8 686 56949.
Padangą 12-16/163 (tinka
•
•
Sausą
šieną
rulonuose.
nuo
kombaino „Niva“ arba
•Tel.• 8 607 69489.
rusiško 7 t kratytuvo).
Tel. 8 688 80688.
G.
Vasiukonio
gėlininkystės
•ūkis• prekiauja gėlėmis.
TRANSPORTO PRIEMONĖS
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
arba
Staidarų k., Lazdijų r.
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą
nuo 1985 m. Gali būti techšieną, šiaudus.
•Tel.•Šienainį,
8 622 33441.
niškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
Gėlių
išpardavimas.
Turime
•daug• įvairių gėlių ir gražių variantus.
Tel. 8 687 89742.
raudonų begonijų. Siauroji g.
8, Lazdijai pas Ziną. Prašome
visų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.
Gali
apsilankyti. Tel. 8 630 61842.

KITI

Vainiūnų k. (bu- ••Televizorių „Orion Color
•vusi•Namą
valgykla, namų valda, 2051 Stereo“ (japoniškas
30 a), kaina 16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

Tel. 8 698 78040.

modelis, pagamintas pagal vokiečių užsakymą), kaina 8 Eur.
Tel. 8 612 41428.

••

Televizorių „Samsung“
(kineskopinis, 51 cm įstrižainė,
plokščias ekranas, pultelis),
kaina 15 Eur. „LG“ ir „Panasonic“ pultelius, kaina nuo 2 Eur.
Tel. 8 686 43600.

būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus 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.

GYVULIAI

– pienu girdomus
••
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
(2–8
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
ir 21 proc. Sveria elektroni••Prekiaujame įvairiais gėlių 6nėmis
sodinukais, skaldele kapams,
svarstyklėmis.
Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.

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

Tel. 8 646 81037.

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

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

par duoda

NU O MA

GYVULIAI

SIŪLO

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

PASLAUGOS

būdu restauruo•jame•Karštuoju
vonias. Dengiame impor-

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

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

arba telyčią nuo 6
išnuomojamos
visus vidaus ap•mėn.•Veršelį
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
•dailos
•Atliekame
iki 3 metų tolimesniam
Lazdijų
darbus. Tel. 8 623 00597.
auginimui. Taip pat pienines
miesto centre („Holivudas“).
sprendimai“
melžiamas karves arba visą
Tel. 8 698 78040.
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės
remonbandą. Tel. 8 625 93679.
tas,
virinimo
darbai,
padangų
Išnuomoju
gamybines-san•dėliavimo
• patalpas Radvilų g., montavimas ir balansavimas,
KITI
Veisiejuose.
žemės ūkio mašinų, sunkvežimių
Naudotą
pianiną.
Tel.
8
698
78040.
padangų montavimas ir remon•Tel.• 8 659 60507.
tas, tepalų prekyba, keitimas,
Nebrangiai
išnuomojamos
įvairios žemės ūkio paslaugos,
•
•
Metalo
laužo
supirkimas:
patalpos
Alytaus
miesto
centre
naudota žemės ūkio
•juodojo
• metalo laužas – 160– (pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m). prekyba
technika. Alytaus g., Krosna.
180 Eur/t, skarda – 110–140
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–IV 8.00–16.30
val., V 8.00–16.00 val., VI
8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

DAR BAS
SIŪLO

Tel. 8 698 78040.

Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051.

stogus iš savo ir
betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
•užsakovo
•Dengiame
8 614 56206.
medžiagų. Lankstinių

IEŠKO

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

žemės ūkio
dažau bei galiu
•paskirties
•Išsinuomočiau
•dirbti
•Glaistau,
žemės. Gali būti
kitus statybinius darbus.
apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.

Tel. 8 622 60230.

Informuojame, kad 2019-08-16 d. 11.00
val. bus atliekami T. G. priklausančio žemės
sklypo (kad. skl. Nr. 5913/0001:53), esančio
Seiliūnų k., Noragėlių sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad.
skl. Nr. 5913/0004:415) mirusio savininko
T. P. A. 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.
Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 2 d. nuo 14 val.
bus atliekami V. G. priklausančių žemės sklypų, kurių kad. Nr.:
5958/0004:278, 5958/0003:344, esančių Kuolonių k., Veisiejų sen.,
Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo žemės
sklypo, kurio kad. Nr. 5958/0003:38 (14 val.), savininką B. L., taip
pat žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5958/0004:309 (15 val.), bendrasavininkus D. V., A. V., L. S., O. V., I. A., R. V., R. M., Z. M., žemės
sklypo, kurio kad. Nr. 5958/0003:348 (14 val.), bendrasavininkus
J. M., G. Š., T. S., S. S., J. S., G. M., taip pat A. S. (miręs) turinių
teisų paveldėtojus, žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5958/0003:334
(14.30 val.), bendrasavininkus V. B., N. B., žemės sklypo, kurio kad.
Nr. 5958/0003:219 (14.30 val.), savininką L. G., ir žemės sklypo,
kurio kad. Nr. 5958/0003:394 (14.30 val.), bendrasavininkus O. V.,
R. M., R. V., I. A., Z. M. dalyvauti ribų paženklinime.
Darbus atliks UAB „Hanis“ matininkė Edita Saladinskienė, adr. Seinų
g. 3, Lazdijai, tel. 8 610 88554, el. paštas uab.hanis@gmail.com.
Informuojame, kad 2019-07-29 9.30 val. bus atliekami žemės
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5915/0002:89, esančio Saltininkų
k., Krosnos sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Sklypas
ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5915/0002:465,
kviečiu žemės sklypo savininkus į matavimus. Darbus atliks
matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-2008). Smulkesnė informacija el. paštu geo.lazdijai@
gmail.com arba tel. 8 680 83000.

ir kokybiškai
•dažau
•Nebrangiai
namus, fasadus, tvoras.

••
darbas namų
Kokybė garantuota.
•tvarkytojoms
•Garantuotas(-ams)
Anglijoje.
Tel. 8 609 15652.
Anglų kalba nebūtina. Uždarbūstą.
bis 1500–2000 Eur/mėn. Be
•Pageidautina
•Išsinuomočiau
••Trinkelių dėjimas kapuose.
Veisiejų seniūni- Kapaviečių užpylimas skaldele
žalingų įpročių.
Tel. 8 672 41083;
www.superdarbas.com.

DOVAN OJA

nusigriauti medinį
•ūkinį•Atiduodu
pastatą.
Tel. 8 629 79244.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

pagal pageidavimus:
skaldytos, pjautos, rąstais.
Beržinės, alksninės,
pušinės, drebulinės,
ąžuolinės,
eglinės. Atraižos.
Vežame mažais kiekiais.

Tel. 8 657 88458.

Parduoda 13 a namų
valdos sklypą Margirio g. 3,
Miklusėnų k., Alytaus r.

Jauna šeima išsinuomotų
būstą Lazdijuose.
Tel. 8 673 24549.

joje. Tel. 8 620 46498.

(AKMENUKAIS).
Tel. 8 682 31375.

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
Šienainio
•gamyba.
•Rulonavimas.
Tel. 8 688 80688.
Tel. 8 688 80688.
duris namams,
žemės
•Švientežerio
•Išsinuomočiau
•ūkiniams
•Gaminame
sen. Laiku moku
pastatams, laiptus ir
sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

kitus gaminius. Kokybę garantuojame. Tel. 8 686 71689.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas
•
Kompiuterių
tvarkymas

programinės

įrangos

• Navigacijų naujinimas
• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas
• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės
technikos priežiūra
• Kompiuterių ir projektorių nuoma

(gyvatvorė, veja, visos
komunikacijos šalia,
kaina 1 500 Eur/a).

Tel. 8 682 60899.

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

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

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

Tel. 8 602 21748.
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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

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

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

