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Feisbuke kritikavo Lazdijus
Praėjusią savaitę žinoma žurnalistė Rita Miliūtė savo socialinių
tinklų profilyje dalijosi pastebėjimais apie viešųjų pirkimų
sąlygas ir reikalavimus. Jai užkliuvo tai, jog Lazdijų rajono
Vaikų gerovės centras ketina
pirkti lengvąjį automobilį ir
nurodo, jos nuomone, keistus
reikalavimus.
„Lazdijų rajono savivaldybė skelbia perkanti automobilį.
Reikės jo „didinti vaikų gerovę
ir saugumą bei paslaugų šeimai
prieinamumą“, bet pasirodo,
didinimui visiškai netinka automobiliai, jeigu jie yra geltoni, oranžiniai beigi žali (spalvos
nurodytos pirkimų skelbime)“,
– rašė R. Miliūtė.
Netrukus socialiniuose tinkluose ji sulaukė Lazdijų merės
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Savaitės komentaras

Prezidentas ryškiai spindi virš besimurkdančiųjų politinėje pelkėje

Algimantas Mikelionis
Praėjusį šeštadienį, liepos 20
dieną, dienraštyje „Lietuvos rytas“ buvo paskelbti liepos 5–13
dienomis bendrovės „Vilmorus“
atliktos visuomenės nuomonės
apklausos duomenys. Jie atspindi politikų, politinių partijų ir
šalies institucijų populiarumo
reitingus.
Praeita apklausa atlikta maždaug prieš mėnesį, birželio 7–15
dienomis. Jau praeitą mėnesį atsakydami į klausimą, kurie Lietuvos visuomenės veikėjai, jūsų
nuomone, geriausiai atstovauja
jūsų interesams, pirmą vietą
respondentai skyrė prezidentui
G. Nausėdai. Per mėnesį jo rėmėjų padaugėjo net 5 procentais
– nuo 12,9 iki 17,9 procento. Tad
visiškai nenuostabu, kad išaugo ir
rinkėjų pasitikėjimas prezidentu
kaip institucija – nuo 58,2 iki 63,5
procento. Antroje vietoje liko buvusioji prezidentė D. Grybauskaitė, kurios populiarumo reitingas
per mėnesį nepakito – išliko apie
10 procentų. Tik 1,5 procento nuo
jos atsiliko trečiąją vietą išsaugojęs premjeras S. Skvernelis,
nors jo populiarumas per mėnesį
nukrito beveik procentu.
Bendrovė „Vilmorus“ šioje apklausoje uždavė dar vieną klausimą: palankiai ar nepalankiai vertinate šiuos Lietuvos visuomenės
veikėjus? Nieko nuostabaus, kad

pirmoje vietoje vėl atsidūrė prezidentas G. Nausėda. Jeigu birželio
mėnesį jį palankiai vertino 64,7
procento rinkėjų, tai liepą jo ir taip
labai aukštas populiarumas dar
šoktelėjo! Net iki 73,7 procento!
Tai rodo, kad tautos meilė naujai
išrinktam prezidentui liejasi per
kraštus, ir dabar tarp jo ir visuomenės vyrauja net ne medaus, o,
kaip rašė „Lietuvos rytas“, „ambrozijos ar nektaro mėnuo“. Tiesa,
tai buvo būdinga ir visiems iki
šiol buvusiems prezidentams, nes
tauta tik juos išrinkusi apdovanoja dideliu pasitikėjimo avansu.
Prezidentas G. Nausėda oriai ir
išdidžiai laikosi dabar kunkuliuojančio politinių intrigų katilo
atžvilgiu ir yra tarsi pakilęs virš
jo. Tautai reikalingas toks prezidentas kaip idėja, kuri bylotų, kad
politika gali būti ne tik purvina,
bet ir skaidri bei švari.
Palyginus su išdidžiu ir tauriu
prezidento elgesiu po jo kojomis
vykę politiniai procesai atrodė
nykiai ir bjauriai. Tai liečia valdančiosios koalicijos formavimo
procesus ir visas mandagumo,
padorumo ir orumo ribas peržengusias peštynes dėl postų. Nieko
nuostabaus, kad bendrovės „Vilmorus“ atliktoje apklausoje respondentai itin prastai įvertino keturių politinių jėgų, kurios sudarė
valdančiąją koaliciją, lyderius.
Tiesa, tik R. Žemaitaičiui pavyko
išlaikyti pusėtiną populiarumą. Jį
palankiai įvertino 33,3 procento
balsavusiųjų, o nepalankiai – beveik 20 procentų respondentų. Jį
išgelbėjo jaunas amžius ir su tuo
susijęs nepakankamas meistriškumas demagogijos srityje. Kiti
trys „komunarai“: R. Karbauskis,
V. Tomaševskis ir G. Kirkilas,
visuomenės įvertinti itin prastai.

Adomo Žilinsko piešinys.
„Žaliųjų valstiečių“ vadą R. Karbauskį nepalankiai įvertino net
54 procentai apklaustųjų. Ne ką
geriau pasirodė ir G. Kirkilas su
V. Tomaševskiu. Juos nepalankiai įvertino atitinkamai 47,1
ir 48,6 procento respondentų.
G. Kirkilas, kaip senas ir patyręs
„komunaras“, nieko nenustebino ir nesustodamas lyg maldelę
kartojo tuos pačius nuobodžius
ir jau daug sykių girdėtus teiginius. Jis tikras Lietuvos politinio
gyvenimo mamutas, kuris jau seniai miręs politine prasme, tik to
dar nesupranta. Apskritai, jeigu

tarptautinių žodžių žodyne prie
žodžių būtų klijuojami paveikslėliai, tai prie žodžio demagogija
drąsiai galima patalpinti G. Kirkilo portretą. Labai negražiai atrodė ir jo elgesys besigviešiant
Seimo pirmininko posto. Tai atrodė lyg scena iš abiturientų baliaus, į kurį patekęs senas perdyla
siekia jaunų merginų dėmesio.
Savo demagogija ir atviru melu
jau nieko nebestebina ir R. Karbauskis, kuris nepakenčia savo
vadovaujamoje politinėje jėgoje
kitos nuomonės nei jo. Į atvirą
konfrontaciją su R. Karbaus-

kiu stojęs Seimo pirmininkas
V. Pranckietis akivaizdžiai laimėjo žmonių palankumą. Minėtoje
apklausoje palankiai jį įvertino
net 53,2 procento respondentų.
V. Pranckiečio populiarumas
beveik 30 procentų didesnis už
R. Karbauskio.
Tad remiantis šia apklausa akivaizdžiai matyti, kad dabartinę
valdančiąją koaliciją jungia ne
vertybės, o tik postai ir šiltos vietelės. Valdantieji, matyt, ne veltui
taip trokšta valdžios, nes tikimybė, kad po kitų Seimo rinkimų ją
turės, nėra didelė.

•

Lazdijų viešojoje bibliotekoje — Londone eksponuota tarptautinė paroda
Dineta Babarskienė
„Į jūsų biblioteką atkeliavo trijų Baltijos valstybių
100-mečiui skirta tarptautinė vaikų knygų iliustruotojų paroda „Bėgimas
su vilkais“, praėjusių
metų pavasarį eksponuota
Londono knygų mugėje“,
– sakė parodos atstovas
Justinas Vancevičius,
atvežęs neįprastą parodą į
Lazdijų viešąją biblioteką.
Ši paroda buvo surengta ir
parodyta Londono knygų
mugėje 2018 metų pavasarį, į kurią savo šimtmečius
mininčios Lietuva, Latvija
ir Estija buvo pakviestos
kaip garbės viešnios.
Parodos temos idėja kilo estų dailininkei ir parodų organizatorei
Viivei Noor, kuri pasiūlė Estijos

dailininkams kurti iliustracijas
apie vilkus ir vilkolakius. „Bėgimas su vilkais“ – tema, kuri nuo
amžių buvo populiari Europos
kultūroje, kilusi iš senovės legendų ir mitų. Vilkolakiai pasižymi
stipriu charakteriu ir gebėjimu
greitai keisti savo išvaizdą, prisitaiko prie gamtos ir metų laikų
kaitos, gali nustebinti savo žavesiu ir gyvybingumu. Anot parodos
kuratorės Jolitos Liškevičienės,
paroda „Bėgimas su vilkais“ gali
būti suprantama netiesiogiai – tarsi trys stiprios Baltijos šalys ir
jų kūrėjai lekia kartu su Europos
kultūra ir stebina savo kūryba. Juk
šiuose kraštuose yra daug miškų,
laukinės gamtos ir gražių peizažų.
Vaizdai tarsi iš atvirukų. Metaforinė parodos prasmė – stiprus
gamtos ir žmogaus ryšys. Žmogų
supanti gamta visada pilna keistų būtybių. Kartais nusiteikusių

draugiškai, kartais – nevisai. Tai
atsispindi visų trijų šalių tautosakoje. Pasak parodos kuratorės
Jolitos, net ir šiandien gyvendami
mieste, ilgimės laukinės gamtos,
ieškome savo gyvūnų – totemų,
kurie saugo vaiką nuo miesto
baubų.
Trijuose stenduose pateikta
po vieną lietuvių, latvių ir estų
sakmę apie vilkus. Baltijos šalių
parodoje „Bėgimas su vilkais“
pateikiami 44 geriausių šiuolaikinių Lietuvos, Latvijos ir Estijos iliustruotojų darbai, kuriuose vaizduojami vilkai. Gundega
Muzikante ir Silvija Tretjakova
pakvietė Latvijos dailininkus,
o Lietuvos iliustratorius šiai
parodai atrinko dailėtyrininkės
Kristina Kleponytė-Šemeškienė ir Jolita Liškevičienė. Tarp
lietuvių autorių įrašyti šie vardai: Ieva Babilaitė, Inga Dagilė,

Lina Dūdaitė, Lina Itagaki, Rasa
Joni, Dalia Karpavičiūtė, Kęstutis Kasparavičius, Aušra Kiudulaitė, Aistė Misevičiūtė (Akvilė
Magicdust), Martynas Pavilonis,
Rimantas Rolia, Elena Selena,
Karolis Strautniekas, Kotryna
Zylė ir Lina Žutautė.
Paroda skirta vaikams – tai
atsispindi ir jos formoje. Ji kiek
kitokia. Tą jau spėjo įvertinti
parodą aplankiusieji. „Ši paroda
– tai mažesnė Londono ekspozicijos versija“, – sakė parodos
atstovas Justinas Vancevičius,
viešėdamas Lazdijuose. Parodos
organizatoriai vaikams siunčia
tarsi atvirukus: iliustracijos yra
daug mažesnės nei Londone ir
jas galima atidžiai apžiūrėti iš
arčiau. O ir pateikta ji itin įdomiai
– paveikslėliai eksponuojami tiesiog ant baltų staliukų. Parodos
architektė Ieva Cicėnaitė ekspo-

zicijoje siūlo judėti „gyvatėle“
ir magiškai persikėlus į pasakų
pasaulį pamatyti įvairių vilkų ir
jų pavidalų.
Parodą pristato vaikų ir jaunimo literatūros festivalis „Vaikų
Kalėdų sala“, kasmet vykstantis Vilniaus mokytojų namuose.
Parodos partneris – Lietuvos kultūros institutas. Parodos gamybą
ir eksponavimą remia Lietuvos
kultūros taryba ir Vilniaus miesto
savivaldybė.
Parodos organizatoriai kviečia
keliauti pasakų keliais linkėdami
užburiančios kelionės. Tad visi
maloniai kviečiami apsilankyti
parodoje, kuri Lazdijų viešojoje
bibliotekoje bus eksponuojama
iki rugpjūčio vidurio. Vilkai ir
vilkolakiai Lazdijuose „apsigyveno“ ilgesniam laikui... Jiems,
ko gero, tarp knygų visai malonu
pasibūti...

Didelis biuro popieriaus pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai.
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Mažiesiems ligoniukams — tik trys lovos. Ar tai kelias į slaugos ligoninę?

Lazdijų rajono savivaldybės gydytoja L. Džiaukštienė.
Jau ne vienerius metus
Lazdijuose tvyrantis nerimas dėl ligoninės likimo
vis didėja. Ypač dabar, kai
tarybai pateiktas sprendimo projektas dėl lovų skaičiaus sumažinimo Vaikų
ligų skyriuje (poskyryje).
Kas galėtų paneigti, jog po
šio žingsnio gali sekti ir kitas – šios paslaugos atsisakymas. Tokiu atveju tikrai
būtų galima tikėtis labai
liūdnų pasekmių visiems
rajono gyventojams.

Nors už rajono sveikatos paslaugų strategiją atsakingi asmenys
neigia Vaikų ligų skyriaus uždarymo perspektyvą, tačiau opozicijos

A. Margelis, savivaldybės tarybos opozicinės frakcijos
„Pirmyn“ seniūnas.

yra tik Vaikų ligų poskyris, kurio
uždaryti neketinama.
– Kiek vaikų šiemet buvo gydoma Vaikų ligų poskyryje?
– Nuo šių metų pradžios iki
liepos 22 dienos Vaikų ligų poskyryje buvo gydomi 87 mažieji
pacientai ir 27-iems suteikta stebėjimo paslauga. Pažymime, kad
minėtas poskyris per tą patį laiką
buvo pasirengęs gydyti ne mažiau
kaip 450 vaikų.
– Ar ligoninei reikia Vaikų ligų
poskyrio?
– VšĮ „Lazdijų ligoninė“ nesiruošia atsisakyti vaikų ligų gydymo paslaugų.

Kas galėtų paneigti, jog
po šio žingsnio gali sekti
ir kitas — šios paslaugos
atsisakymas.
atstovai, kurie su šia problema yra
susipažinę iš esmės, skambina
pavojaus varpais.
Apie pateiktą sprendimo projektą ir galimas jo pasekmes
kalbamės su Lazdijų rajono
savivaldybės gydytojas Lina
Džiaukštiene.
– Gerbiamoji gydytoja, ar tai,
kad ketinama Vaikų ligų skyriuje lovų skaičių sumažinti iki 3,
reiškia, jog ketinama ateityje šį
skyrių uždaryti?
– Norime atkreipti Jūsų dėmesį,
kad nuo 2015 metų VšĮ „Lazdijų ligoninė“ vaikų skyriaus nėra,

– Kokios gydymo paslaugos
teikiamos vaikams Lazdijų ligoninėje?
– Lazdijų ligoninėje teikiamos
II lygio pediatrinės, stacionarinės
ir ambulatorinės paslaugos.
– Kodėl nebuvo tęsiamas išskirtinis projektas su profesoriumi R. Kėvalu?
– Lazdijų rajono savivaldybė
neturi informacijos apie Jūsų minimą projektą.
– Kokia savivaldybės politika
Vaikų ligų poskyrio klausimu?
Ar tikrai planuojama Lazdijų

ligoninę paversti palaikomojo
gydymo ir slaugos įstaiga?
– Visas Lazdijų ligoninėje teikiamas paslaugas ne tik planuojama išlaikyti, bet ir plėsti papildomai, pvz.: skausmo dienos
stacionaro paslauga, ambulatorinė
geriatrija ir t. t.

Artūras Margelis,
savivaldybės tarybos
opozicinės frakcijos
„Pirmyn“ seniūnas:
„Jau keleri metai ligoninės direktorius nori uždaryti Vaikų ligų
poskyrį. Praėjusios kadencijos tarybai jis teikė klausimą dėl Vaikų
ligų poskyrio lovų skaičiaus sumažinimo iki 4. Aš kaip tuometinis
meras tam prieštaravau. Manau,
jog nėra jokio imperatyvo dabar
šį klausimą svarstyti taryboje, nes
lovų skaičius jokiame skyriuje,
išskyrus Slaugos skyrių, iki šiol
nėra tvirtintas taryboje. Tai visą
laiką darė ligoninės direktorius.
Taigi, ligoninės direktorius dėl
lovų skaičiaus sumažinimo Vaikų
ligų poskyryje nori nusiimti nuo
savęs atsakomybę ir suversti visą
kaltę savivaldybės tarybai, kai tas
skyrius dėl jo sąmoningų veiksmų
užsidarys.
Sveikatos apsaugos ministerijos
nuostata yra tokia, kad minimaliai
ligoninėje turi būti 3 skyriai, kad
ligoninės paslaugas – chirurgiją
ir traumatologiją, reanimaciją ir
vaikų gydymą – finansuotų ligonių kasos. Nelikus bent vieno iš
šių 3 skyrių, jie visi negaus finansavimo ir bus uždaromi. Tokiu
atveju, ligoninė taptų tik slaugos
ligonine, o V. Šimkoniui, norint
likti jos vadovu pasibaigus 5 metų
kadencijai, nereiktų konkurso ir
jo darbo sutartis taptų neterminuota. V. Šimkoniui būtų gerai, o
Lazdijų žmonėms – blogai.

J. Stankevičius, savivaldybės tarybos narys.

Mūsų frakcijos tarybos nariai
nebalsuos už šį sprendimą ir
perspėja valdančiąją koaliciją,
kad nežaistų mūsų rajono žmonių sveikata, o jei bus priimtas
sprendimas sumažinti Vaikų ligų
poskyrio lovų skaičių, tai visa
atsakomybė už pasekmes guls ant
valdančiosios koalicijos ir rajono
merės pečių.“

Jonas Stankevičius,
savivaldybės tarybos
narys:
„Sprendimas sumažinti Vaikų
ligų poskyrio lovų skaičių skubotas, iki galo neišdiskutuotas ir
vedantis į Vaikų ligų poskyrio
uždarymą. Turiu vilties, kad Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
nariai artimiausiame posėdyje
nepritars tokiam sprendimui. Ir
ankstesnioji savivaldybės taryba
buvo gavusi Lazdijų ligoninės
raštus dėl lovų skaičiaus sumažinimo, tačiau visada jie būdavo
atmesti, nes administracija ir tarybos nariai buvo puikiai susipažinę
su situacija ir įvertinę galimas
pasekmes.
Dabar pateiktame tarybos
sprendimo aiškinamajame rašte nurodoma, kad „Vaikų ligų
poskyrio lovų užimtumas siekia
tik 156 dienas. Nesant pakankamo mažųjų pacientų srauto,
neracionaliai naudojamas turimų lovų užimtumas ir finansiniai
bei materialiniai ištekliai“. Ar šio
sprendimo rengėjai pakankamai
įsigilino, dėl kokių priežasčių

mažas lovų užimtumas? Turbūt pagrindinė priežastis ta, kad
dažnai ligoninėje nebūna vaikų
ligų gydytojo. Atvežti į Priėmimo
skyrių mažieji pacientai galimai
neguldomi arba nukreipiami į
aplinkines ligonines, nes dėl nepakankamo vaikų ligų gydytojų
skaičiaus susidaro rizika guldyti
vaiką į šį skyrių. Tada visi finansiniai ištekliai iškeliauja iš mūsų
gydymo įstaigos, todėl netikslinga kalbėti apie lėšų panaudojimo racionalumą. Visų pirma,
reikia susirūpinti naujų gydytojų
paieška, kad pagerėtų paslaugų
kokybė, o tada daryti tam tikrus
sprendimus. Šiuo metu niekas
apie tai nekalba. Kodėl nebuvo
stengiamasi Lazdijuose išsaugoti
profesorių R. Kėvalą? Profesorius buvo aiškiai pasakęs, kad
yra puikių gydytojų rezidentų,
kurie galėtų du kartus per mėnesį
atvykti padirbėti į Lazdijų ligoninės Vaikų skyrių, jiems būtų
puiki praktika. R. Kėvalui dirbant
Lazdijų ligoninėje, čia konsultuotis atvykdavo mažieji pacientai
iš kitų rajonų – Kalvarijos, Alytaus, Marijampolės, Druskininkų.
Profesoriaus R. Kėvalo planuose
buvo Vaikų ligų skyriaus atgaivinimas, net Regiono vaikų ligų
centro kūrimas. Jis siūlė plėsti
Vaikų ligų skyrių, o dabar ketiname priimti priešingą sprendimą.
Turbūt kažkam patogiausia eiti
lengviausiu keliu.“

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Ligoninės direktorius Vitas Šimkonis, paklaustas apie Vaikų ligų poskyrio uždarymą,
teigė, jog apie tai nesvarsto. Pasidomėjus, ar
reikia ligoninei Vaikų ligų poskyrio, V. Šimkonis sakė, jog bus stengiamasi šią paslaugą
išlaikyti.

4

Dzūkų žinios Nr. 30 / 2019 07 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Iš Vilniaus atvykusiai administracijos direktorei kvepia Dzūkija
sutiko atsakyti į klausimus. Atsakymai, kaip pamatysite, buvo
trumpi ir lakoniški, be lyrikos ir
emocijų. Gal juose atsispindi profesionalios finansininkės charakteris, o gal tiesiog direktorė dar
per mažai susipažino su darbu ir
gyvenimu Lazdijuose?
– Gerbiamoji direktore, kodėl priėmėte merės pasiūlymą
ir iš Vilniaus atvažiavote dirbti
į Lazdijus? Kas tai – naujas gyvenimo iššūkis ar noras padėti
jaunai merei?
– Gyvenime mėgstu iššūkius.
Naujovės ir tobulėjimas mane
„veža“, o monotonija vargina.
Įtakos turėjo ir merė, kuri, kaip
jau esu sakiusi anksčiau, man
imponuoja.
– Administracijos direktore
jau dirbate du mėnesius. Kokie
didžiausi netikėtumai Jūsų laukė
Lazdijuose, ką įsivaizdavote visai
kitaip nei pasirodė realybėje?
– Prieš pradėdama dirbti Lazdijų rajono savivaldybėje dirbau
versle. Ten kiek kitaip – darbai
vyksta operatyviau.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė I. Šaparauskienė.
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktorė Ilona
Šaparauskienė jau ne pirmas mėnuo darbo dienos rytą pradeda

Dzūkijoje. Iš sostinės į Lazdijus
atvykusi dirbti patyrusi finansų
žinovė bando sustyguoti Lazdijų
rajono savivaldybės administra-

cijos darbą.
„Dzūkų žinios“ paprašė administracijos direktorės duoti savaitraščiui interviu. Ponia Ilona

– Jau susipažinote su administracijos darbuotojais. Kokią
nuomonę apie juos susidarėte,
ar pakanka Lazdijuose profesio-

nalių valdininkų? Kaip privilioti
viešojo sektoriaus profesionalus
į provinciją?
– Kalbant apie darbuotojus,
svarbiausia kompetencija.
– Kadangi esate finansų specialistė, kaip vertinate savivaldybės biudžeto sandarą? Ką
darytumėte kitaip, jei būtumėte
dalyvavusi biudžeto formavimo
procese?
– Sunku pasakyti, kas būtų, jeigu būtų. Kai 2020-ais metais bus
formuojamas biudžetas, galėsiu
pakomentuoti išsamiau.
– Kokie didžiausi darbai laukia savivaldybės administracijos?
– Manau, kad kiekvienas savivaldybės atliktas darbas svarbus
ir reikšmingas.
– Gyvenate Lazdijų krašte.
Ar nepasiilgstate sostinės šurmulio, renginių. Kas Jus žavi
Lazdijuose?
– Šurmulio nepasiilgau. Man
patinka vieta, kurioje dabar gyvenu, nes tai mano gimtas kraštas.
Dzūkija man kvepia.

•

– Ačiū už pokalbį.
„Dzūkų žinių“ informacija

Ar Lazdijų konservatoriai pamins pamatines partijos vertybes?
nukentėjusiesiems nuo sovietų
okupacinio režimo 1939–1990
metais?
– Ne, tai nebuvo mano iniciatyva.
– Kaip žinome, konservatoriai
yra ta partija, kuri deklaruoja,
jog ypač rūpinasi tais žmonėmis,
kurie patyrė sovietų represijas.
Kodėl Jums kilo mintis atimti
lengvatas iš nukentėjusiųjų?
– Pasikartosiu, kad tai nėra
mano inicijuotas sprendimo projektas. Taip pat noriu pabrėžti,
kad Tėvynės sąjunga-Lietuvos
krikščionys demokratai gina ir
gins sovietų represijas patyrusių
žmonių interesus. Mūsų partijos,
frakcijos nariams ir man pačiam
nekyla minčių kaip nors riboti
suteiktų lengvatų nukentėjusiems nuo sovietų okupacijos
asmenims.
– Kaip toks sprendimas, jei jis
bus priimtas, o jį taryboje Jūs palaikysite, paveiks lengvatos netekusius žmones? Ar nesulauksite
Vicemeras A. Klėjus.
Nors nuo sovietų represijų nukentėjusius asmenis
šalies valdžia stengiasi
pamaloninti įvairiomis
lengvatomis, tačiau Lazdijų valdžia ketina elgtis
priešingai ir rengia jiems
nemalonų siurprizą.

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdžiui parengtas spren-

dimo projektas, kuriuo siūloma
panaikinti žemės mokesčio lengvatą 1939–1990 metais nuo sovietų represijų nukentėjusiems
asmenims.
Redakciją pasiekė informacija,
jog šių lengvatų panaikinimui pritaria Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos valdantieji – konservatoriai, atvirai deklaruojantys išskirtinę pagarbą kovotojams prieš

sovietų valdžią.
Apie šią situaciją kalbamės
su Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų Lazdijų
skyriaus pirmininku, vicemeru
Audriumi Klėjumi.
– Gerbiamas vicemere, ar
Jūs inicijavote tarybos sprendimo projektą, kad žemės mokesčio lengvata nebūtų taikoma

partijos vadovybės kritikos?
– Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų Lazdijų skyrius ir mūsų frakcija yra prieš lengvatų panaikinimą nukentėjusiems
nuo sovietų okupacijos. Pasisakome
už skaidrias mokesčių lengvatas.
– Kokia Jūsų asmeninė nuomonė dėl žemės mokesčio dydžio? Ar teisinga jo diferenciacija? Ar pats turite žemės? Ar Jus
tenkina nustatytas mokestis?
– Manau, kad žemės mokesčių
dydžiai gana liberalūs, daug lengvatų socialiai pažeidžiamoms
asmenų grupėms. Pats žemės neturiu. Mano žmona turi 1,81 ha
žemės. Nemanau, kad mokestis
yra per didelis.
Jei atsitiktų taip, kad konservatoriai nepalaikytų šio sprendimo
projekto, jis, ko gero, gali būti
nepriimtas. Įdomu, ką konservatoriai pasirinks – partijos idealus
ar vietinės reikšmės koalicinę vienybę?
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Aldona Mikalonienė, Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio
aktyvistė, buvusi ilgametė konservatorių narė:
„Jei tokia lengvata būtų panaikinta ir už jos panaikinimą balsuotų
konservatoriai, tai būtų didelis žingsnis atgal. Juk padėti nukentėjusiems nuo okupacijos yra konservatorių partijos ideologijos
vaisius, o pas mus Lazdijuose partijos pirmininkas elgiasi atvirkščiai. Tokie klausimai turi būti jau senai pamiršti, aš kategoriškai
prieš tokį sprendimą, visai nesvarbu, kokios partijos jį palaikytų.
O jei ir konservatoriai pritartų, tai labai gerai, kad ir išmetė mane
iš tokios partijos skyriaus, kuriam vadovauja Audrius Klėjus.“
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Valdininkų ramybę sutrikdė
atidundanti administracijos reforma

Kaip ir buvo kalbama
kovą, pasibaigus savivaldos rinkimams ir į valdžią
Lazdijuose atėjus naujai
politinei daugumai, savivaldybės darbuotojams
baigėsi ramus gyvenimas.
Savivaldybės administracijos reformų laukti ilgai
nereikėjo. Gali būti, jog
labai greitai pasikeis ne
tik savivaldybės padalinių pavadinimai, bet ir jų
vadovai. Jau oficialiai paskelbta apie savivaldybės
administracijos struktūros
keitimą.

Šiuo metu Lazdijų rajono savivaldybės administracijoje yra
14 skyrių. Jei palyginsime analogiškas regiono savivaldybes,
tai Varėnos savivaldybė turi net
15 skyrių, Alytaus rajonas – 13
skyrių, tiek pat ir Druskininkų
savivaldybė.

Neliks kai kurių skyrių
Pagal reorganizacijos projektą, Lazdijų rajono savivaldybės
administracijai pavaldžių skyrių
skaičius turėtų sumažėti. Kai
kurie skyriai bus sujungiami,
kiti naikinami, tik dviejų skyrių
– Informacinių technologijų ir
Centralizuoto savivaldybės vidaus audito – darbuotojai gali būti
ramūs, jie į pertvarkos mašiną
nepateks.
Planuojama, jog bus panaikintas Civilinės metrikacijos skyrius.
Jo funkcijas perims naujas Teisės,

personalo ir civilinės metrikacijos skyrius, sukurtas ant dabar
veikiančio Juridinio skyriaus
pamatų.
Trys dabar veikiantys skyriai –
Ekonomikos, Finansų ir Vietinio
ūkio – turėtų būti sujungti į naują
darinį – Biudžeto, finansų ir turto
valdymo skyrių.
Ūkio tarnyba, kuri iki šiol vis
dar neturėjo vadovo, po reformos
turėtų atsidurti po Vietinio ūkio
skyriaus sparnu.
Šiek tiek pasikeis Socialinės
paramos skyriaus sudėtis, prie
jo bus prijungti sveikatos specialistais ir skyriaus pavadinime
atsiras žodis „sveikata“. Po reformos skyrius vadinsis Socialinės
paramos ir sveikatos.
Keisis ir Dokumentų ir informacijos skyriaus pavadinimas,
prasiplės ir skyriaus veikla, nes
į skyrių bus inkorporuotos viešųjų ryšių specialistų pareigybės,
kurios šiuo metu priskiriamos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriui. Naujasis darinys vadinsis
Komunikacijos ir dokumentų
skyriumi.
Kai kurie skyriai po reformos
pakeis savo pavadinimus – Žemės
ūkio ir melioracijos skyrius bus
perkrikštytas į Kaimo ir žemės
ūkio plėtros, o Investicijų – į Strateginio planavimo ir investicinių
projektų valdymo skyrių.

Įvardijo reformos tikslus
„Dzūkų žinios“ paklausė, ką apie
planuojamą reformą galvoja merė
Ausma Miškinienė.

Dzūkai

kalba, kad...

– Gerbiamoji mere, ko siekiama administracijos reforma?
– Informuojame, kad administracijos reformos tikslai yra
šie: siekis didinti Lazdijų rajono
savivaldybės administracijos veiklos efektyvumą ir skaidrumą ir
racionaliau naudoti materialiuosius, finansinius, informacinius ir
žmogiškuosius išteklius.
– Ar po reformos sumažės savivaldybėje darbuotojų skaičius?
– Pažymime, kad esminis reformos tikslas ne darbuotojų
skaičiaus mažinimas, o efektyvi,
skaidri ir kokybiška savivaldybės
veikla.
– Kaip bus atrenkami naujai
suformuotų skyrių vedėjai?
– Naujai suformuotų skyrių vedėjai bus atrenkami teisės aktų
nustatyta tvarka.

Laukia ir įstaigų pertvarka
Akivaizdu, jog po reformos naujai suformuotiems skyriams vadovaus nauji vadovai. Bus skelbiami
konkursai ir atrenkami geriausieji
(norisi tikėti) kandidatai. Kas galėtų paneigti, kad po šios reformos nepadidės Lazdijų bedarbių
gretos?
Kaip prieš savaitę viešai yra
pareiškusi merė, reorganizacija
vyks ne tik savivaldybės administracijoje. Po pirmosios permainų
bangos laukia naujas cunamis –
savivaldybės biudžetinių įstaigų
ir bendrovių reorganizacija.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

g Šalia Kalniškės mūšio vietos esančioje stovėjimo aikštelėje suversta tokia krūva atliekų,
kad viena šiukšlių gabenimo
mašina vargiai paveš. Valdžia
turbūt per daug užsiėmusi
restruktūrizacijos klausimais,
nemato, kas darosi garbingoje
Lazdijų rajono vietoje.
g Vienas iš opozicijos atstovų laimėjo konkursą ir užims garbingas pavaduotojo
pareigas Druskininkų rajono
savivaldybėje.
g Merė keičia poziciją dėl
alkoholio ribojimo. Mat davė
visiems pylos, jog Šeštokų
šventėje buvo daug išgėrusių
asmenų, tarp jų ir nepilnamečių. Oi, kaip skubam...
g Darželių vadovai po susitikimo su valdžia pradėjo viešinti
labai naudingą informaciją tė-

veliams, kurie veda savo vaikus
į darželius. Dabar vaikai niekur
nepasimes.
g Savivaldybėje tvyro įtampa. Kasdien po vieną darbuotoją apsiverkia nuo merės
diktatūros. Ale jauni žmonės
ir tokie nervuoti – ojojoj. O kur
tolerancija, kur pagarba darbuotojams, kur tada darbo našumas ir t. t.? Gal kursų reikia
pradedantiems valdantiesiems
apie etiką ir konfliktų sprendimą savivaldybėje?..

•

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.

Faktas: kas trečias bendrovės
„Lazdijų vanduo“ darbuotojas
turi giminių rajono valdžioje
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) analitinės
antikorupcinės žvalgybos
valdyba, tęsdama nepotizmo rizikos stebėseną
savivaldoje, atliko visų
246 Lietuvos savivaldybių
valdomų įmonių nepotizmo rizikos intensyvumo
analizę.

Daugiausia darbuotojų, susijusių
giminystės ryšiais, buvo nustatyta
Druskininkų (35 %), Neringos
(34 %) ir Vilniaus rajono (23 %)
savivaldybių valdomose įmonėse.
Savivaldybių valdomos įmonės,
turinčios didžiausią dalį giminystės ryšių pačiose įmonėse:
UAB „Gedmina“ (50 %), UAB
„Neringos komunalininkas“ (42
%), UAB „Kelmės vanduo“ (41
%), UAB „Druskininkų AQUA“
(41 %).
Tyrimo metu birželio mėnesį
šalies savivaldybės valdomose
įmonėse dirbo 21 991 darbuotojas, iš kurių daugiau kaip 4 tūkst.
susiję giminystės ryšiais. Vidutiniškai savivaldybių įmonėse
giminaičiai sudaro 19 proc. visų
darbuotojų, o atskirose įmonėse
giminaičių dalis gali siekti ir iki
50 proc. darbuotojų.
Kalbant apie išorinio nepotizmo
rizikos intensyvumą, nustatyta,
kad vidutiniškai 6 % savivaldybių
įmonių darbuotojų turi giminaičių
tas įmones valdančių savivaldybių administracijose. Tačiau pažymėtina, kad atskirose įmonėse
šis skaičius siekia iki 31 %, t. y.

beveik kas trečias darbuotojas turi
giminių valdančios savivaldybės
administracijoje.
Didesnė išorinio nepotizmo
rizika nustatyta Klaipėdos r. (25
%), Lazdijų r. (23 %) ir Varėnos
r. (22 %) savivaldybių valdomose
įmonėse. Savivaldybių valdomos
įmonės, turinčios didžiausią dalį
giminystės ryšių savivaldybių
administracijose: UAB „Varėnos
vandenys“ (31 %), UAB „Lazdijų vanduo“ (31 %), UAB „Varėnos komunalinis ūkis“ (29 %),
UAB „Šilutės šilumos tinklai“
(28 %).
„Nepotizmas yra viena iš pagrindinių korupcijos priežasčių
savivaldoje. Tęsdami nepotizmo
rizikos stebėseną, matome, kad ši
problema yra aktuali ne tik savivaldybių administracijose, bet ir
jų valdymo srityse. Svarbu užtikrinti, kad ši korupcijos rizika
būtų valdoma, giminaičiai nebūtų
susiję pavaldumo ryšiais, nebūtų
bandoma naudotis pareigomis,
būtų užtikrinamas priimamų
sprendimų skaidrumas“, – sako
STT direktoriaus pirmasis pavaduotojas Jovitas Raškevičius.
2018 metų tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ duomenimis,
gyventojai nepotizmą suvokia
kaip labiausiai Lietuvoje paplitusią korupcijos formą. Vienas
iš trijų Lietuvos gyventojų, turėdamas galimybę, pasinaudotų
giminystės ryšiais darbindamasis
į viešąjį sektorių.

•

ELTA inf.

Asmeniniai skelbimai nemokamai!!

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

Aidas Kelionis
Tikram lietuviui vien tik paminėjus žodžius grybai ar grybavimas kyla nemenkas azartas.
Sunku rasti mūsų šalyje žmonių,
kurie nemėgtų su pintinėmis vasarą ar rudenį išsiruošti į miškus
ir ten leisti laiką rinkdami šias
gėrybes. Na, mūsų šalyje negrybauja nebent tie, kurie negali to
daryti dėl sveikatos būklės.
Bet dzūkai dar labiau siejami su grybavimu. Juk net yra
posakis sudėtas: „Jei ne grybai
ir ne uogos, dzūkų mergos būtų
nuogos.“ Jis tiek sykių girdėtas,
kad jau tapo banalus, bet tik eilinį kartą parodo, kad grybavimas
ne šiaip pomėgis ar laisvalaikio
praleidimo būdas, o kažkas žymiai daugiau. Drįsčiau teigti,
kad tai dzūkų pirmoji religija,
o katalikybė ir krepšinis užima
žemesnes vietas. Na, jeigu kitos Lietuvos vietovės turi gana
derlingas žemes ir grybai bei uogos nėra būtina sąlyga žemaičių,
aukštaičių ir suvalkiečių mergoms būti apsirengusioms, tai
dzūkai su savo ežerais ir smėlynais be grybų ir uogų tikrai
prapultų.
Šviesaus atminimo tėtis gimė
vienkiemyje vidury miškų, ir visai nenuostabu, kad buvo geras
grybautojas. Kadangi Veisiejuose gyvenome prie pat miško,
mane mažą vesdavosi ten ir
mokydavo grybauti ir pažinti
grybus. Dar sovietmečiu, kai
žmonės grybaudavo daugiau
savo reikmėms, o ne tiek norėdami užsidirbti, užtekdavo miškelyje prie namų pasivaikščioti
valandėlę kitą ir vakarienei jau
kirsdavome keptus grybus su
virtomis bulvėmis. Vėliau man
jau besimokant aukštojoje mo-

kykloje, kai grįždavau namo,
kartu su tėčiu važiuodavome į
Kapčiamiesčio girią ir ten radę
daugiau grybų parduodavome
juos už rublius. 1993 m. buvo
įvestas litas. Tų metų vasara
ir ruduo buvo labai grybingi,
o už grybus gerai mokėdavo.
Tad abu su tėčiu kas antrą dieną anksti ryte „Moskvičiumi“
riedėdavome į Kapčiamiesčio
girią ir rinkdavome voveruškas,
kurias vėliau parduodavome
kurioje nors grybų supirktuvėje
Kapčiamiestyje. Grybų derlius
tais metais buvo įspūdingas.
Dažnai po dienos, praleistos
miške, užsidirbdavome šimtą ir
daugiau litų. Nereikia pamiršti,
kad ir lito vertė tik jį įvedus
buvo nemenka. Tą rudenį po
itin derlingo grybavimo sezono nusipirkau „Puma“ firmos
krepšinio batelius. Prieš tai
krepšinį tekdavo žaisti vien su
lietuviškos gamybos sportbačiais. Apsiavęs užsienietiškus
sportbačius supratau, kiek daug
kartų jie tobulesni už mūsiškius.
Kiek vėliau prie mūsų prisijungė sesuo Asta ir šviesaus
atminimo dėdė Ziutas. Ne vienerius metus iš eilės mūsų ketveriukė vasarą ir rudenį anksti
ryte bildėdavo į Kapčiamiesčio
girią ir kiekvienas pasukdavo
savo kryptimi. Sulaukę pietų
meto išsitraukdavome termosą su arbata ir sumuštiniais ir
ištiesę kojas užkandžiaudami
smagiai šnekėdavomės. Ypač
įdomias ir juokingas istorijas
riesdavo dėdė Ziutas, kuris buvo
jūreivis. Išsitraukęs gabalą lašinių ir duonos bei galvą svogūno
pastarąjį pjaudamas ir krimsdamas mėgdavo kartoti: „Česnok
y lūk, ot vsiech niedūg“. Kiek
atsipūtę ir pasišnekučiavę vėl eidavome grybauti, bet visi kartu
kalbėdamiesi padarėme išvadą,
kad liūto dalį voveruškų surinkdavome iki pietų, o po pietų paprastai tiek daug nerasdavome.
Kiekvienas iš mūsų turėjo savitą
grybavimo stilių. Aš eidavau
kartu su tėte, nes itin gerai miške nesiorientuodavau, Ziutas
apeidavo didžiausius plotus iš
mūsų visų, o Asta mėgdavo lėtai
vaikščioti po nedidelius plotelius, bet juos apžiūrėdavo itin
kruopščiai ir rasdavo ne mažiau,
o neretai dar daugiau grybų nei
kiti mūsų šaunios kompanijos
nariai.

•

„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 sau patinkančią
knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!

Nauji konteineriai prie daugiabučių.
Kaip sekasi jiems ir mums?
Lazdijų daugiabučių gyventojai jau kelias savaites
naudojasi naujais, moderniais atliekų konteineriais,
kurie padeda kurti gražesnį, estetiškesnį vaizdą, bet
jų yra ir daugiau – be jau
įprastų stiklo, popieriaus,
plastiko ir mišrioms atliekoms skirtų konteinerių,
įrengti ir maisto atliekų
konteineriai.

„Kai kurių namų gyventojai nuo
pat pirmųjų dienų pradėjo rūšiuoti
maisto atliekas ir jiems puikiai tai
sekasi: maisto ir virtuvės atliekos
į joms skirtus konteinerius kai kur
jau išmetamos be jokių maišelių,
kas yra labai gerai, jos nepatenka
į mišrių atliekų konteinerius ir jie
nėra perpildyti“, – sakė Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
(ARATC) Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo ir kontrolės
padalinio vadovas Martynas Krasauskas.
Anot jo, ARATC ir Lazdijų
rajono savivaldybės specialistai
nuolat stebi, kaip vyksta rūšiavimo procesas, kokių klausimų,
neaiškumų kyla naujais konteineriais pradėjusiems naudotis gyventojams, išklauso jų pastabas.
Kai kurie gyventojai pastebi,
kad labai greitai prisipildo mišrių
atliekų konteineriai, o kiti konteineriai tuo metu stovi pustuščiai. Taip dažniausiai nutinka dėl
netinkamo rūšiavimo. Tinkamai
išrūšiavus atliekas, mišrių atliekų
lieka nedaug ir jų konteineriai
nebūna perpildyti.
„Be abejo, visi konteineriai
turi būti išvežami laiku, pagal
nustatytą grafiką – mes nuolat
tikriname, kaip atliekų vežėjas
vykdo savo įsipareigojimus“, –
sakė M. Krasauskas.
Kad nauji konteineriai būtų
tinkamai aptarnaujami, tvarkingai eksploatuojami, atliekas vežančios bendrovės „Ecoservice
projektai“ darbuotojams buvo
surengti mokymai.
Nauji įgilinti konteineriai prie
daugiabučių namų yra su savaime
užsidarančiais dangčiais. Atkėlus juos reikia prilaikyti, išmesti
atliekas, o paleidus dangtį jis užsidaro savaime. Tai užtikrina, kad
konteineriai visada bus sandariai
uždaryti, į juos neprilis, išmestų
atliekų neišdraskys gyvūnai.
Patartina visas atliekas išrūšiuoti prieš nešant jas išmesti į
konteinerius – taip bus patogiau
ir švariau.
Viena didžiausių problemų,
kuri piktina ir atliekų tvarkytojus,
ir gyventojus – prie rūšiavimo
konteinerių paliekamos didelių
gabaritų ar kitokios atliekos. Tai
labai subjauroja vaizdą, piktina
tvarkingus gyventojus.
„Kai kam vis dar atrodo, kad
kažkas turi ateiti, surinkti ir išvežti jų ne vietoje paliktas atliekas.
Tačiau jas privalome sutvarkyti
kiekvienas pats, todėl numesti savo
atliekas bet kur yra labai didžiulė
nepagarba sau ir aplinkiniams. Toks
elgesys – gėdingas ir smerktinas“,
– kalbėjo M. Krasauskas, raginda-

Prie naujo konteinerio paliktos atliekos.
mas gyventojus būti tvarkingus ir
nepakančius nevalyvumui.
Įgilinti naujos kartos atliekų
konteineriai pakeitė iki šiol buvusius „varpo“ formos konteinerius. Lazdijų daugiabučių namų
gyventojai jais naudojasi nuo

liepos 1 dienos. Naujos atliekų
surinkimo konteinerių aikštelės
įrengtos siekiant užtikrinti saugesnį atliekų tvarkymą, sudaryti
dar geresnes sąlygas jas rūšiuoti
ir sukurti gražesnę aplinką.
ARATC informacija

•

Ką kur mesti?

Plastiko konteineris
Plastikinius gėrimų, aliejaus butelius, Tetra Pak pakuotes, plastikinius indelius nuo padažų, majonezo, indų ploviklio, kosmetikos,
skalbimo priemonių, polietileno plėvelę, kitą plastikinę pakuotę,
plastikinius žaislus, indus, plastikinius rašiklius, putplastį, plastikinius kamštelius, dangtelius.
Konservų dėžutes, skardines nuo gėrimų, aliuminio lėkštes, metalines kepimo skardas, puodus, stalo įrankius, metalinius dangtelius,
dėžutes, foliją, kitas buityje susidarančias metalinės pakuotės
atliekas.
Popieriaus konteineris
Žurnalus, laikraščius, pakavimo popierių, kartonines dėžutes,
gofruoto kartono dėžes, žurnalus, kitus spaudinius, lankstinukus,
vokus, skrajutes, spaudos ir rašomąjį popierių, knygas.
Stiklo konteineris
Stiklinius butelius nuo padažų, aliejaus, vyno, alkoholinių gėrimų ir kt., stiklainius, stiklo indus, stiklinius kvepalų buteliukus,
įvairaus dydžio stiklo duženas. Stiklinė tara turi būti be maisto,
skysčių likučių.
Maisto atliekų konteineris
Vaisių ir daržovių likučius, kiaušinių lukštus, arbatos tirščius ir
pakelius, kavos tirščius ir jų filtrus, mėsos atliekas, kaulus, skerdienos liekanas, žuvies likučius, riebalus, aliejų, pieno produktus,
riebalais ir kitais maisto produktais suteptą kartoną ir popierių,
išskyrus pakuotes, naudotus popierinius rankšluosčius, staltieses,
servetėles, naudotus vienkartinius popierinius puodelius, kambarinius augalus ir jų dalis, piktžoles, kitas sodo ir daržo atliekas,
susmulkintas medžių šakas.
Mišrių atliekų konteineris
Sauskelnes, asmeninės higienos priemones, tualetinį popierių (bet
ne kartoninį ruloną), sąšlavas, šaltus pelenus, dantų šepetėlius,
panaudotas virtuvės, dušo kempines, skutimosi peiliukus, lipnias
juostas, tekstilės atliekas, avalynę, porceliano, keramikos, veidrodžių duženas, naminių gyvūnų pakratus, kraiką, užpildytus dulkių
siurblių maišelius ir kitas po rūšiavimo likusias buities atliekas.
Visas kitas atliekas, kurių negalima mesti į čia išvardintus konteinerius, būtina vežti į didelių gabaritų ir kitų atliekų surinkimo
aikšteles.
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Po kritikos socialiniuose tinkluose merė pasiprašė į žurnalistės draugus
»Atkelta iš 1 psl.

Ausmos Miškinienė reakcijos.
Merė pasiprašė į R. Miliūtės
socialinio profilio draugus ir,
kaip nusikaltusi mokinukė, parašė žurnalistei atsakymą: „Laba
diena, dėkoju už pastebėtus perteklinius reikalavimus Lazdijų
rajono savivaldybės vykdomame
automobilių pirkime. Pirkimas
sustabdytas, techninė specifikacija tikslinama. Pagarbiai, Ausma Miškinienė“.

Nustebino merės reakcija
R. Miliūtė po to rašė, jog ją maloniai nustebino „valstiečių“ atsto-

vės noras būti žurnalistės drauge,
nes paprastai, anot R. Miliūtės,
šios partijos nariai su žurnalistais elgiasi pagal vieną šabloną
– žurnalistai ko nors neišmano
ar elgiasi neetiškai.
Žurnalistės kritikos sujaudinta
merė nusprendė paauklėti savo
pavaldinius, atsakingus už minėto
automobilio pirkimą. Pasikvietusi
į kabinetą atsakingus asmenis, ji
aiškinosi, kodėl paraiškoje dėl automobilio pirkimo atsirado sąlyga
dėl tam tikrų spalvų.
Socialinės paramos skyriaus
vedėja Rosvita Rupšienė teigė,
jog automobilio pirkimo kon-

kursas buvo sustabdytas dar iki
pasirodant viešojoje erdvėje
R. Miliūtės ir A. Miškinienės
susirašinėjimui.
„Mes buvome sustabdę automobilio pirkimo konkursą, nes
mums netiko tiekėjo pasiūlytos
sąlygos, ypač mums buvo nepriimtinas automobilio garantinis
remontas“, – sakė R. Rupšienė.
Vedėja teigė, jog pirkimo sąlygose įrašytos nepageidaujamos automobilio spalvos buvo
anksčiau aptartos ir vieningai
palaikytos ir Socialinės paramos
skyriuje, ir Vaikų gerovės centre
„Židinys“.

Ketino pirkti elektrinį
automobilį
„Norėjome, kad šis automobilis
savo spalva nebūtų išskirtinis, kaip
specialią paskirtį turintys automobiliai – geltonieji autobusai, policijos, ugniagesių ar kitų tarnybų
susisiekimo priemonės. Norėjome
eilinio, niekuo neišsiskiriančio automobilio, kuris „Židiniui“ labai
reikalingas“, – sakė R. Rupšienė.
Redakcijos duomenimis, Socialinės paramos skyriaus darbuotojams pavyko įrodyti merei, kad
nepageidaujamos automobilio spalvos nėra perteklinis reikalavimas, o
natūrali būtinybė. Netrukus bus vėl

paskelbtas konkursas automobilio
pirkimui, panašu, kad merei vėl
gali tekti dėl to aiškintis naujajai
savo FB draugei R. Miliūtei.
Apie automobilio pirkimą „Židiniui“ buvo kalbama seniai. Buvusio mero A. Margelio iniciatyva
buvo nuspręsta, jog reikia pirkti
ekologišką elektrinį automobilį.
Tačiau, pasikeitus valdžiai, naujieji savivaldybės šeimininkai
nusprendė, jog elektrinis automobilis būtų prabanga ir rekomendavo skelbti konkursą pirkti
įprastą, naftos produktais varomą
automobilį.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Vaikų vasaros poilsio programa „Atradimų vasara“
Kapčiamiesčio Emilijos
Pliaterytės mokykloje
vyko vaikų vasaros poilsio programa „Atradimų
vasara“.

Vykdomos programos metu buvo
siekiama organizuoti kryptingą
vaikų užimtumą ir poilsį vasaros
atostogų metu. Pagrindinis dėmesys stovykloje buvo skiriamas
vaikui, jo saviraiškai ir asmenybės augimui. Dvi dienas paskyrėme išvykoms ir edukacijoms.
Todėl ir mokiniai edukacinėse
veiklose stengėsi kažką atrasti,
išbandyti savo sugebėjimus, daug
pamatyti, sužinoti.
Taip pat mokiniai žaidė sportinius žaidimus, ilsėjosi prie Ilgio
ežero.
Edukaciniame užsiėmime
„Pirščiukų pasaulis“ mokiniai
siuvo lėles iš medžiagos ir kūrė
spektaklį. Taip pat dalyvavo
pažintinėje programoje Trakų
pilyje, kur pasivaikščiojome po
Trakų pilį ir iš gidės pasakojimų
daug sužinojome. Tada Trakuose plaukėme garlaiviu „Galvė“
Galvės ežere. Plaukiant taip pat
gidė pasakojo apie Galvės ežero
paslaptis. Plaukdami grožėjomės
Galvės ežero kraštovaizdžiu.
Paskutinę vasaros stovyklos
dieną vaikai susirinko pasiruošę kelionei. Tądien vykome į

Varėnos rajone esantį Dzūkijos
nacionalinį parką.
Pirmiausiai išklausėme parko
darbuotojos įdomų pasakojimą
apie parkui būdingą augmeniją
ir gyvūniją, pažiūrėjome parką
pristatantį nuotaikingą filmuką.
Vaikai galėjo pasiklausyti įvairių
paukščių balsų, pažiūrėti, kaip
atrodo gyvūnų pėdos, netgi jas
atspausti smėlyje.
Kita kelionės kryptis buvo
Čepkelių raistas. Vaikai galėjo
pasigrožėti raistu iš ten esančio
bokštelio. Keliaujant po patį
raistą stebėjo, galėjo paliesti raisto augmeniją – kiminus,
kurių šakelę parsivežė eksperimentui, taip pat gėles, kurios
labai panašios į visų žinomas kalijas, smagu buvo pamatyti taip
gausiai žydinčias spanguoles.
Labai susidomėję vaikai klausėsi
įdomios informacijos apie raistą,
kad, pavyzdžiui, vienas lašas,
nukritęs į raistą, iki pat dugno
keliauja 15 metų ir daug kitokių
įdomių dalykų.
Kitas kelionės tikslas – edukacija Marcinkonių kaime „Grikinė
babka“. Ten nuvykus mus pasitiko labai maloni močiutė, kuri
kalbėjo gražia vietine šnekta.
Čia vaikai pamatė, kaip atrodo
grikių grūdeliai, kaip jie virsta
miltais ir, žinoma, patys, močiutei padedant, maišė grikinės

Mokiniai dalyvavo pažintinėje programoje Trakų pilyje.
babkos tešlą. Užmaišė, supylė į
formeles, o po to jau laukė eilės šaukštų ir dubens išlaižymui.
Kadangi kepėjai apsiterliojo, tai
kol kepė babka, maudėsi prie
sodybos esančiame upelyje. O
kai jau visas kiemas prakvipo,
lėkė prie stalo ir godžiai valgė
skanią, kvepiančią, minkštą grikinę babką, užsigerdami šviežia
mėtų arbata. Nelengva buvo palikti šią vietą, atsisveikinome ir

žadėjome sugrįžti.
Paskutinė lankytina vieta –
Druskininkų miško muziejus
„Girios aidas“. Čia vaikai susipažino su įvairiais eksponatais:
medžiais, augalais, žvėreliais ir
t. t. Kiekvienas norėjo apžiūrėti iš medžio pagamintą tikrą
telefoną.
Nuostabi diena, pilna įspūdžių.
Vaikai buvo laimingi daug sužinoję, atradę, pamatę, išbandę,

papramogavę. Linksmi ir, stebėtina, nepavargę grįžo namo.
Vasara – puikus metas vaikams turiningai praleisti laisvalaikį. Organizuojamų išvykų metu mokiniai susipažino,
pamatė ir pajautė širdimi, kaip
atrodo senovė, gamtos vaizdai,
lėlių spektaklio kūrimas, grikinės babkos kepimas. Tobulino
kūrybinius gebėjimus edukacinėse veiklose.

tystės sostinės. Čia jis nusprendė
pastatyti pilį – taip atsirado Senieji Trakai.
Kita legenda byloja, jog Trakus pastatė dėl moterų užgaidos.
Pasak šios legendos, Trakų ir Žemaitijos kunigaikščio Kęstučio
žmona Birutė buvo nepatenkinta
Senųjų Trakų pilimi – neva aplink
per mažai vandens (mat ši buvo
iš Palangos ir ilgėjosi švelnių jūros bangų). Tad XIV a. pabaigoje
Kęstutis pradėjo statyti naują pilį
pusiasalyje ir ten persikėlė 1376
m. Tik jo sūnus, Vytautas Didysis,
kuris ją ir pastatė, gyveno dabartinėje Trakų pilyje Galvės ežero
saloje. Vykusieji išgirdo ne vieną

legendą, istoriją, apipintą mitais,
pasakojusių fantazijomis, kuri tikra, spręsti patiems, aišku viena,
įvairiuose istorijos vingiuose moteris, mylinti, keršijanti, sauganti,
visada buvo šalia stiprių Lietuvos
didžiavyrių.
Patirtos geros emocijos, pažinimas, bendravimas ne vieną
paskatins naujiems iššūkiams,
gražiems darbams ir kelionėms.
Šis projektas ne tik suvienijo
gamtą, kultūrą ir žmones, bet ir
leido gerai praleisti laisvalaikį
dar kartą pamatyti, kokia graži,
turtinga ir išsaugojusi jau šimtmečius skaičiuojantį mūsų tautos
paveldą yra Lietuva.

•

Kelionės — patirtys ir emocijos
Vitas Naujokas
Įgyvendindami projektą „Keliauk
po Lietuvą, pažink ir mokykis“
Mikniškių kaimo bendruomenės
gyventojai keliavo, džiaugėsi ne
tik kelionės metu lydėjusiu gražiu
oru, bet ir patirtais įspūdžiais.
Juk ne dažnai palikęs neužbaigtus vasaros darbus, rūpesčius gali
bent trumpam išvykti, prisiliesti
prie išskirtinės savo žavesiu Lietuvos istorijos. Be to, Trakuose
pilna veiklos – galima paplaukioti
valtimis ar jachtomis, plaukioti,
nardyti, žvejoti, stovyklauti, apsilankyti muziejuose ar kavinėse
ar šiaip pasivaikščioti po miestą
ir pasigrožėti ežerais. Kaip garsi

pasaulinės klasės baleto legenda ir Trakų garbės pilietė Maja
Pliseckaja kartą pasakė: jei yra
rojus žemėje, tai jis – Trakuose.
Aplankytas Trakų istorinis nacionalinis parkas, susipažinta su
regiono lankytinomis vietomis,
lietuvių tautos istoriniais pagrindais. Turbūt kiek benuvažiuotum, visada stebins ir kels daug
klausimų didžiojo kunigaikščio
Kęstučio pilis, kurios sienos sugėrė ir džiaugsmo, ir rūpesčių,
o istoriniai faktai, architektūra
daugeliu atvejų mįslė ir dabarties
žmogui. Kelionės metu susipažinta ir su Vytauto salos pilimi, šio
kunigaikščio valdymo laikotarpio

bruožais, o edukacinė programa
su kulinariniu paveldu „LDK Vytautas ir karaimai“, pažintinė programa „Senoji sostinė – Kernavė“, senovės laidojimo papročiai
arba kelionė po mirusiųjų pasaulį
dar kartą leido pajausti praeities
žmogaus gyvenimą, jo būtį,
bendravimo su išoriniu pasauliu
svarbą, o gal net įtaką dabarčiai.
Lydėjęs kelionėje gidas teigė, jog
yra daugybė legendų apie Trakų
atsiradimą. Pasak vienos jų, po
sėkmingos medžioklės didysis
kunigaikštis Gediminas atrado
gražią, ežerų apsuptą vietelę netoli nuo Kernavės, tuometinės
Lietuvos Didžiosios Kunigaikš-

•
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Šventė Šeštokuose: lengviau suskaičiuoti tuos, kurie nebuvo
Vitas Naujokas
Neįprastai, netikėtai, džiugiai scenoje turbūt net per visą seniūniją
nuskambėję traukinio garsai atvežė Šeštokų šventę, kiekvieną
džiuginusią gražia vidurvasario
gaiva, geromis emocijomis, neragautais skanėstais, atkeliavusiais
net iš Aukštaitijos, džiuginusią
supratimu, kad nėra nieko geriau kaip trumpam sustabdyta
žavi akimirka, talpinanti savyje
dainą, šokį, muziką ir daranti kokteilį lyg vidurvasario gėlių šokį,
kai nežinau, kokia gėlė ir kuo ji
kvepia – sunokusiais ir pradalgio
prašančiais javų laukais, pievų
take pabirusiais gysločiais ar ryto
rūke saulę šaukiančia vorais apsivijusia smilga.
Šventei netrūko žavesio, o
kartkartėm žavėtis skatino ir pati
renginio organizatorė ir vedėja
Agnė Milkuvienė, visą vakarą
sugebėjusi džiuginti bei stebinti
savo išmone ir gebėjimais, nes
niekas nesuskaičiuos, kiek šeštadienio vakarą prigužėjo į Šeštokus svečių ne tik iš mūsų, bet
ir iš gretimų rajonų. Ir turbūt ne
vienas buvęs šventėje pasakys –
turbūt yra lengviau suskaičiuoti
tuos, kurie nebuvo tą vakarą
Šeštokuose.
Tautiška giesmė jungė šventę –
juk niekas negali pasakyti, kiek ir
kokiu mastu pasklidusi Lietuva,
kaip išsibarstę patys šeštokiečiai,
šventės vakarą sugrįžę į namus.
Visada laukiami Šeštokuose, visada žavūs ir draugiški šventėje
savo talentu žavėjo kaimynai –
Kalvarijos KC folkloro ansamblis
„Bruknyčia“ (vadovė Romualda

Vasikonienė) bei to paties kultūros centro merginų liaudiškų
šokių kolektyvas „Jurginėlis“
(vadovė Loreta Vasikonytė).
Smagu buvo matyti, kaip su
„Jurginėlio“ šokėjomis savo jėgas išbandė ir šventėje dalyvavęs
Seimo narys Robertas Šarknickas,
ir turbūt kiekvienas stebėjęs pasakys, jog Seimo narys šoko ne ką
prasčiau nei sprendžia valstybės
lygio problemas. Beje, Seimo
narys R. Šarknickas į Šeštokus
atvyko ne tuščiomis – Šeštokų
seniūnijos seniūnei Lianai Audzevičienei, Vilijai Dadurkienei,
Onai Žukauskienei, Ingai Kaleinikovaitei, Meilutei Januškevičienei jis įteikė ne tik padėkas,
bet ir išsakė daug gražių žodžių.
Turbūt geri žodžiai, mintys, darbai sugrįžta – su susirinkusiais
į šventę Seimo narys bendravo,
juokavo, visur buvo laukiamas,
visiems turėjo ką pasakyti.
Šventėje netrūko nieko – ne tik
gražių žodžių vienas kitam, bet
ir pramogų – kiekvienas galėjo
apsilankyti floristikos dirbtuvėse
pas floristę Ingą Kaleinikovaitę, Rudaminos tradicinių amatų
centro vadovė Irma Gurevičienė
vedė kūrybines molio edukacijas,
užpildžiusieji apklausas renginio
metu galėjo laimėti ir namo parsinešti prizą, nusifotografuoti su
pasakų personažu, laimėti prizą
ūkininkų loterijoje, o gal ir išgerti
skaniausios vasaros gaivos, nes,
kaip sako šeštokiečiai, skanią gaivą gera gerti.
Krašto apsaugos savanorių
pajėgų Dainavos apygardos
1-oji rinktinė Šeštokų seniūni-

Šeštadienio vakarą į Šeštokus prigužėjo svečių ne tik iš mūsų, bet ir iš gretimų rajonų.
jos gyventojus ir svečius taip pat
pasveikino bei kvietė renginio
metu išbandyti rankos taiklumą,
susipažinti su maskavimosi ypatumais bei ekipuote. O ir visi,
kas skanavo kareiviškos košės,
ją gyrė, ir nežinai kodėl, ar kad
pačiam virti nereikia, ar kad su
linksma kompanija viskas skaniau ir smagiau.
Išsibarstę po Šeštokų miestelio
stadioną susirinkusieji mėgavosi
užsiėmimais, ragavo, skanavo,
bendravo, klausė Šeštokų kultūros namų kapelos „Griežlė“,
„Lankučio“, Agnės Milkuvienės,

Agniaus Akromo dainų.
Šventės kulminacija – dainininkų Žygio ir Gabijos, „Bernužėlių“ koncertas, didžėjų „Filtered
tools“ diskoteka. Smuiku grojęs
atlikėjas, atvykęs net iš Baltarusijos, tvirtino pats nustebęs
Šeštokuose susirinkusių žmonių
minia, teigė, jog jam malonumas
čia groti, tad šis muzikos virtuozas savo elegancija, profesionalumu ir meile muzikai užbūrė ne
vieną. Ir turbūt nenuostabu, nes
buvo ir tokių, kurie praeidami pro
šalį tarsi savęs klausę, kodėl jie
čia, patys ir atsakė – nes aš myliu

šitą kraštą.
Lazdijų rajono savivaldybės
administracija rėmė produktais
kareiviškai košei, UAB „Lankų
bokštai“, Nerijus Narauskas,
UAB „Bangenė“, verslininkė
Irena Pyplienė, ūkininkai Rimantas ir Janina Grubiai, šeštokiečiai
Rinkevičiai, Paskevičiai, Tomas
Piličiauskas – renginio nuolatiniai
rėmėjai, be kurių šios šventė nebūtų, o nuostabus Šeštokų mokyklos direktorės Almos Burbaitės
tortas iškeliavo į Kalvariją kaip
padėka už nuostabių dainų ir šokių pynę.

•

Žirgai atnešė Stebuliams žinią:
čia susirinko kone visa Lietuva
Dineta Babarskienė
Prieš akis didingi plotai: kalnai, kalvelės,
kloniai... Ten tolumoje
išvydome vėliavos kraštelį. Ji vis augo, pleveno
vėjyje. Išniro ir eiklieji
žirgai... Raitelio rankose
istorinė Lietuvos vėliava,
besiplaikstanti vėjyje. Ir
žmonių širdys suspurdėjo, smarkiau ėmė plakti...
Vaizdas lyg iš kino filmo
užgniaužė kvapą. Vėjas
atnešė kanopų bildesį,
greiti žirgai skriejo link
sodybos. Užjoję į kalną,
leidosi žemyn... Ir vėliava
raitelio rankose – mūsų
meilė ir pasidižiavimas
savo šalimi... Didinga...
Moterys šluostėsi ašaras...
Verta gyventi savoje žemėje, kurti, dirbti savame
krašte, savoje gimtinėje...
Ir štai žirgų žvengimas pasveikino sodybos šeimininkus bei
susirinkusius svečius iš visos
Lietuvos. Istorinė vėliava perduodama iš rankų į rankas. „Nuo
Dusios nešėme vėliavą, surinkę
Dzūkijos laukų, miškų, klonių,
vandenų grožį“, – sakė raitelis

perduodamas vėliavą – mūsų
meilę ir pasididžiavimą savo
Tėvyne – Stebulių ateities bendruomenės pirmininkui Mantui
Jančiukui.
Iškilmingai iškelta istorinė
Lietuvos vėliava suplazdėjo
virš Ritos ir Almanto Sabestinų
sodybos, virš Stebulių kaimo.
Sugiedotas Lietuvos himnas. Ir
lietuvaitės kanklių melodijos... Ir
supranti, kad išties šie žmonės
– perlai, pažirę čia, Stebuliuose.
Reginys, kuris ilgai neišdils iš
atminties...
Dievas sutvėrė dangų ir žemę,
davė žmogui protą ir širdį pajusti, pajusti tai, ką juto tądien buvę
Stebulių ateities bendruomenės
renginyje „Pastebėkime gyvenimo perlus“, kurio iniciatorė Rita
Sabestinienė. „Ateikite linksmi,
palikę rūpesčius ir reikalus! Atsineškit šypseną, linksmumą, gėlės gražumą ir būkite laimingi!
Pastebėkime gyvenimo perlus
gamtoje ir žmoguje! Pastebėkime gyvenimo perlus! Te padeda
mums Dievas!“ – kviesti į renginį visi, norintys sužinoti, pajusti,
pamatyti daugiau, labiau, giliau...
„Visiem geros dzienos!“ – linkėjo renginio organizatoriai.
Nukelta į 9 psl.
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Stebulių ateities bendruomenės renginyje „Pastebėkime gyvenimo perlus“ dalyvavo gausus būrys žmonių.

»Atkelta iš 8 psl.

Paskaitas skaitė lektoriai iš
visos Lietuvos
Sužinojus lektorių pavardes, iškart kilo klausimas, kaip poniai
Ritai pavyko juos prisivilioti mūsų
kraštan? „Aš labai laiminga, labai
myliu žmones ir jie myli mane“, –
paprastai paaiškino ji. Šio renginio
sumanymas pribloškė. Visų laukė
edukacinis renginys, kuriame Lietuvos kraštovaizdžio gražinimo
talentai perteikė žinias visiems,
norintiems pagražinti savo sodybas, užauginti augalus, sužinoti
jų vertę, įkurti ekologinį ūkį, pagaliau... mėgautis kvapais. Buvo
proga pabendrauti su daug įdomių
žmonių – talentingų, darbščių iš
visos Lietuvos... Tokį grandiozinį
renginį dar žiemą sumanė Rita
Sabestinienė.
Stebulių ateities bendruomenę,
atvykusius svečius, renginio iniciatorę Ritą Sabestinienę pasveikino buvęs Lazdijų rajono meras
Artūras Margelis. Nors oras buvo
kaip užsakytas ir pas Dievulį užprašytas, tačiau lijo. Stebuliuose
tikrai lijo: padėkomis, dovanomis ir nuoširdžiais žodžiais. Iš
Alytaus stilizuotos stebulės atkeliavo. „Stebulės Stebuliams“,
– pašmaikštauta. „Negaliu nepasveikinti šio krašto gėlininkių,
gražios aplinkos puoselėtojų“,
– sakė renginio šeimininkė Rita
Sabestinienė sveikindama mūsų
krašto gėlininkes. Išskirtinis
dėmesys ir raiteliams Ramūnui
Buinauskui ir aštuonmetei Liepai
Buinauskaitei, kuri kartu su tėčiu
įveikė daugiau nei trisdešimt kilometrų, bet vėliavą atnešė, o ir
pajodinėti, paglostyti, nusifotografuoti, pavedžioti žemaitukus
norinčiųjų netrūko. Du žirgai, du
kumeliukai – džiaugsmo į valias.
„Kad paukšteliai šiame sode gyventų“, – sakė Ramūnas Buinauskas dovanodamas inkilą šeiminikei Ritai Sabestinienei. Inkilas
tuoj atrado vietą sodyboje, buvo
įtaisytas medyje. „Kitais metais
jau tikrai čia gyvens paukšteliai“,
– sakė gamtininkas.
Danutė Simonaitienė iš Marijampolės, kardelių ir 1500 jurginų
karalienė, prisipažino, kad prekybos centruose nusipirktus jurginų
gumbus plaunanti indų plovikliu,
tik tuomet jie džiugina įstabiais
žiedais. Ji netgi konkursą surengė prašydama teisingai sudėlioti

jurginų pavadinimus. Patikėkite:
diskusijos užvirė nemenkos.
Nijolė Kuliešienė iš Alytaus,
retų daugiamečių augalų kolekcininkė ir 600 viendienių karalienė,
atsivežė pilną pintinę „maisto“ –
vienadienių žiedų. Patarė ragauti
geltonas, mat jos skaniausios. O
ir klausimų jai netrūko, ir kalba
vijo kalbą.
Vien ką reiškia Kęstučio Ptakausko iš Alytaus atvykimas į
Stebulius. Juk tai žmogus, gerai žinomas ne tik Lietuvoje, bet
ir užsienyje. „Mažieji pasaulio
stebuklai – bonsų medeliai!“ –
tokia tema tądien kalbėjo ponas
Kęstutis. „Džiaugiuosi, kad tokiame nedideliame kaime yra tokių
žmonių kaip šios sodybos šeimininkė, organizuojančių tokius
renginius“, – sakė jis. Lektorius
atsivežė ir keletą bonsų medelių.
„Kaip kerpame plaukus, taip ir
medelius formuojame“, – bandė
įrodyti jis, kad bonsų formavimas
tai joks medžių „kankinimas“.
Vladas Karpavičius, stambaus
gėlininkystės ūkio savininkas, papasakojo apie terasų, balkonų,
pavėsinių apželdinimo kompozicijas ir chrizantemų auginimo
ypatumus. Pono Vlado žinios
stebino. Pasirodo, apie gėles
kažkiek žino kiekviena moteris,
tačiau pasiklausius pono Vlado
atrodo, kad dažna žinių turi tiek
nedaug, kad net gėda pasidaro,
kiek išmano šis vyras.
Genovaitė Sakalauskienė iš
Ukmergės, „Genovaitės uogainė“ savininkė, pasakojo apie
ekologišką daržovių, vaiskrūmių
ir vaismedžių ūkio įkūrimą bei
plėtrą. „Reikia susidraugauti su
vabalų karaliumi ir tuomet jūsų
ekologiniame ūkyje nusistovės
tvarka“, – ir juokais, ir rimtai
kalbėjo ji. Genovaitė ir skanėstų
buvo atsivežusi, tad paragauta.
Anot jos, kiekvienas turėtume
iš gausybės veislių pasirinkti tą
„savąją“ veislę, kuri labiausiai
tinkama augti konkrečiame sode,
darže, skaniausia, geriausiai deranti ir tik tuomet jau gausinti.
„Juk ne viskas pasiteisina“, –
teigė ji.
Žolinčių asociacijos prezidentė
Danutė Kunčienė iš Palangos kalbėjo apie augalus iš Dievo sodo.
Danutė kvietė dzūkus austi iš žolių ir taip pradėti žemaičių kelio
audimą. Ji sakėsi, jog žolelės iš

Dzūkijos miškų, pievų bus vežamos į Žemaitiją ir taip šis audinys įgaus dar didesnę prasmę.
Ir druska buvo grūsta žemės ir
jūros su 20 žolelių, kad saugotų,
globotų namus ir žmones. Visi
dalyvavusieji grūdo druską, išsakydami savo palinkėjimus vieni
kitiems. Išsakė juos ir Stebulių
ateities bendruomenės pirmininkas Mantas Jančiukas bei šventės
iniciatorė Rita Sabestinienė. O
paskui jau dalintasi ir į namus
neštasi – po šaukštelį druskos kiekvienam buvusiam šventiniame
renginyje atseikėta su nuoširdžiausiu palinkėjimu džiaugtis
kiekviena gyvenimo akimirka,
nes kitos gali ir nebūti.
Žadvilė Kalinauskienė iš Vilniaus skaitė paskaitą apie natūraliąją aromaterapiją. Čia jau moterų rojus! Pamėginta, išbandyta...
Pauostyta... Visko tokia gausybė,
kad nežinia, nuo ko galva sukosi:
nuo produktų gausos ar žemiškų
ir nežemiškų kvapų.
Aistė Virketė, Augalų gyvybės
langelio įkūrėja, Stebuliuose taip
pat skaitė paskaitą. „Juk būna,
kad augalas miršta ir jį mes išmetame, tad man kilo idėja pagelbėti
tokiems augalams. O „pasveikę“
augalai dažnai atsidėkoja sužydėdami, tuomet atsiranda norinčių
nusifotografuoti, surengti fotosesiją“, – sakė ji.
Gėlės žydėjo ir Marytės Didikienės paveiksluose. „Tau, Ritule,
našlaitės – nereiks nei sodinti, nei
laistyti“, – sakė ji dovanodama
paveikslą šventės šeimininkei.

Ant austų divonų
mėgautasi kaimiškomis
melodijomis
Išpuoselėtoje Ritos ir Almanto
Sabestinų sodyboje vaikštinėjo
gėlėtos ponios, galantiški ponai,
kiti gi prisėdę ramiai sau leido laiką stebėdami renginio programą
– visi čia turėjo ką veikti. „Aprangos kodas – gėlė“, – iš anksto
buvo įspėjusi svečius renginio
iniciatorė Rita.
Ir ne tik paskaitų klausytasi, bet
ir muzikos. Muzikiniai intarpai
leido atsipalaiduoti, pasikalbėti,
o besišnekučiuojant pasivaišinti
kavos, arbatos puodeliu.
Ir suvirpėjo oras, ir net paukščiai pritilo... Vlado Karpavičiaus
ir Rūtos muzikinis duetas iš Kauno
suvirpino širdis. Lyriškos dainos

palietė sielos gelmes, tad klausytasi pritilus, tik lapų šnarėjimas
kartais pasigirsdavo. Prasmingi,
jautrūs tekstai žmones užbūrė.
Jautru, nuoširdu, tauru...
Lazdijų Neįgaliųjų draugijos ansamblis „Atjauta“ (vadovas Robertas Vilkauskas) atliko
savo repertuarą. Tiesa, ne visą,
mat kiek dainų jie moka, pernakt
neišdainuotų.
Kalvarijos KC Jungėnų kultūros namų kapela „Jungvala“,
vadovaujama Birutės Leonavičiūtės-Zavistauskienės, sudrebino
sodybą ir kaip kadais, senovėje,
laukais, kalvelėmis, pritariant
banguojantiems javų laukams,
nuvilnijo jų dainos...
O kai užgrojo Šeštokų kultūros
namų kapela „Griežlė“ (vadovas
V. Trampas), Stebuliai sudrebėjo. Su sesėmis Rita ir Vilija, o ir
visiems susirinkusiems pritariant
Stebulių himną sugiedojo. Visi
kartu – vieningai, pakiliai. „Sesės
bus mūsų kapelos solistės“, – be
jokių diskusijų nusprendė kapelos
vadovas Vitas Trampas. Kapelos
vyrų šeimininkė nenorėjo namo
išleisti, prie vaišėmis nukrauto
stalo kvietė.
„Uždainuokim, sese!“ – kvietė
Rita Viliją padainuoti kaip jau ne
kartą darė.
Ir jau iki sutemų... Ir pirmieji Stebulių gaidžiai užgiedojo...
Ryto brėkštant sulaukta...

Virta karka ir žuvienė
Tik ką tarsi po lietaus išdygusioje pavėsinėje stalai nukrauti
vaišėmis. Virta karka čia pat iš
kaimiško „bliūdo“ šeimininkės
pjaustoma, gardi kopūstienė ir
bulvės su lupena kvieste kvietė
pasistiprinti. Kugelis ir dzūkiškos
bandos kaipmat buvo išgraibstytos kone šimto susirinkusiųjų.
O kiek tolėliau kvepėjo žuvienė, ant laužo verdama, į kurią
pats žvejys Jonas Didika supylė
visą „viedrą“ žuvų. Sakėsi pats
ir prigaudęs, pats skrodęs, pats
ir žuvienę verdantis. O kai jau
pilstė sriubą, tai tik žiūrėjo, kad
damoms vyriškos lyties žuvelių
įdėtų, sakė, nuo to geriau moterims, ir dar skanesnių pridėdavo
gerą samtį. Senas žvejys, daug
matęs, matyt, žino. Artūro Čiurlionio šakočiai ragauti ir Vilijos
Padimanskienės „Močiutės duona“ dosniai dalintasi. O kaipgi

į Manto Jančiuko ūkį atvykus
troškintos triušienos neparagauti? Būtinai reikia, kad ir kiek jau
priragauta, privalgyta iki soties.
„Nesineškite plastikinių, „skraidančių“ indų. Geriau kokį molinį ar uždengiamą nuo musyčių
indą“, – buvo įspėjusi sodybos
šeimininkė Rita visiems indų pati
parūpinusi. Prie „bačkelės“ pati
plovusi indus ir, anot jos, jokio
vargo nematanti.

Loterijoje: žąsys, triušis
Ne visiems pasisekė loterijoje
laimėti net 4 žąsis, triušį. Laimingiesiems smagu buvo į namus parsinešti ilgaausį, didelį,
pūkuotą. O ir žąselės puikiai
tiks paukščių būriui kieme papildyti. Ko gero, dargi kiaušinių
sudės. O nelaimėjusieji nė kiek
nesijaudino, mat jie galėjo tikrai
nebrangiai įsigyti įvairių augalų ir
į namus tuščiomis tikrai negrįžo.
Juk dalyvavusieji renginyje buvo
pasižadėję, sugrįžę į namus, pasodinti bent vieną gėlę ar medį savo
sodybose. Tad pirktos ir gėlės,
ir medeliai, ir įvairūs krūmeliai.
Ir dovanota vieni kitiems dosniai. O ir ekologinių produktų į
krepšelį buvo galima įsidėti: iš
E. Jastramsko ekologinio ūkio
įvairių produktų, medaus iš Alytaus krašto.
Renginys pranoko visus lūkesčius. Padirbėta iš peties su meile
ir atsidavimu savam kraštui, saviems žmonėms. „Niekas nebus
laimingas gyvendamas tik sau.
Dalinkimės tuo, ką turime: meile,
atjauta, širdies šiluma, draugyste, gerumu... Norėjome, kad būtų
įdomu, linksma, kad laikas nebūtų
praleistas tuščiai“, – tikino renginio iniciatorė Rita Sabestinienė.
O susirinkusieji kaip susitarę
linkėjo kiekvienam, kad ir nedideliam kaimeliui, po tokią Ritą
ir gimtinė nušvis kitomis spalvomis, bus dar gražesnė, dar mielesnė, dar savesnė. Svarbiausia,
kad meilė savam kraštui širdyje
degtų. Tuomet žirgai nuo kalvų
vėliavą neš gimtinės laukais ir
kloniais, iškilmingai skambės
Tautiška giesmė ir žmonės sodins
medžius, kels inkilus paukščiams,
dainuos dainas, augins vaikus...
Ne svetur – savam krašte. „Savam
krašte man gražiausia“, – tarstelėjo pavargusi, bet laiminga ponia
Rita.

•
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Žavingoji Saulė lems, kad ištisą savaitę būsite nusiteikę gana svajingai.
Trokšite praleisti kuo daugiau laiko su
artimais žmonėmis, flirtuoti bei leistis
į naujas romantiškas pažintis. Negana
to, planetos skatins ieškoti naujų saviraiškos būdų, tad nevaržykite savęs
iš anksto susigalvotomis kliūtimis ir
drąsiai siekite to, apie ką visada svajojote. Savaitei baigiantis galite pasijusti
neįvertinti darbe, dėl šios priežasties
trumpam prarasite motyvaciją. Neliūdėkite – sunkumai tik užgrūdina!
Jautis (04.21—05.21)
Romantiškoji Venera lems, kad šią savaitę visas jūsų gyvenimas suksis apie
namus bei mylimus žmones. Trokšite
ramybės, komforto, tad tai ypač palankus metas pertvarkyti gyvenamąją
erdvę ar suplanuoti šeimos atostogas.
To tikrai nesigailėsite! Artėjant savaitgaliui Mėnulis ir Neptūnas trumpam
apkartins santykius su kolegomis darbe.
Labai gali būti, kad dėl to nukentės
vienas iš jūsų komandinių projektų,
kurio neseniai ėmėtės. Jeigu jaučiate,
kad negalite pasikliauti turima informacija, trumpam susilaikykite nuo svarbių
sprendimų – dabar skubėjimu nieko
gero nepasieksite.
Dvyniai (05.22—06.21)
Šią savaitę kartu su bičiuliais ar šeimos
nariais trokšite pasinerti į intelektinę
veiklą, tad suplanuokite aplankyti meno
muziejų ar drauge paskaityti naują knygą. Mėgaukitės smagiu laisvalaikiu, juk
tai neabejotinai įkvėps jūsų santykiams
naujų atspalvių. Artėjant savaitgaliui
galite susidurti su šiokiais tokiais profesiniais iššūkiais. Gali pasirodyti, kad
kažkas sąmoningai bando jus suklaidinti,
dė šios priežasties svarbiausius darbinius
sprendimus atidėkite kitai savaitei.
Vėžys (06.22—07.22)
Šią savaitę planetos skatins jus labiau
pasirūpinti savo finansiniais reikalais.
Viena vertus, turėsite labiau pasistengti, kad prasimanytumėte naujų būdų
užsidirbti, kita, pagaliau galėsite leisti
sau ilgai atidėliotą pirkinį ar pramogą,
pavyzdžiui, atostogas su šeima. Antradienį ir trečiadienį rizikuojate susikivirčyti su vienu iš bendradarbių dėl
laiku neatliktų užduočių. Kaip bebūtų,
pasistenkite nesikarščiuoti ir svarbiausius profesinius sumanymus atidėkite
kitai savaitei.
Liūtas (07.23—08.23)
Šią savaitę trokšite praleisti su mylimiausiais žmonėmis, todėl namai ir šeima taps
jūsų pagrindiniu prioritetu. Trečiadienį
ir ketvirtadienį galite susidurti su netikėtomis profesinėmis kliūtimis, tačiau
tai jūsų nė kiek negąsdins. Priešingai, į
kiekvieną sunkumą žvelgsite kūrybiškai ir entuziastingai. Savaitgalį skirkite
poilsiui. Pasinaudokite puikia proga
perkrauti savo vidines baterijas prieš
prasidedant naujai darbo savaitei.
Mergelė (08.24—09.23)
Šią savaitę sulauksite daugybės profesinių pasiūlymų, tačiau atminkite, kad
tikrai neprivalote su kiekvienu sutikti.
Priimdami sprendimus, būtinai atsižvelkite į tai, kiek emocinio pasitenkinimo bei finansinės naudos šie jums
suteiks. Trečiadienį ir ketvirtadienį
planetos skatins jus sulėtinti tempą ir
praleisti daugiau laiko su šeima. Dėl
šios priežasties greičiausiai nespėsite
padaryti visko, ką buvote suplanavę,
iki prasidedant savaitgaliui. Nesisielokite, pasidalinkite nerimu su artimu
bičiuliu ir sekmadienį paskirkite kūno
bei dvasios ramybei.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Saulės ir Veneros paskatinti šią savaitę
džiaugsitės galėdami praleisti daugiau
laiko su artimais žmonėmis. Negana
to, tapsite savotiškais bendro laisvalaikio ambasadoriais, mat kiekvienas
jūsų pasiūlymas sulauks besąlygiško
šeimos narių pritarimo. Pasinaudokite
susiklosčiusia situacija ir pasikvieskite bičiulius vakarienės, praleiskite
vakarą žaisdami stalo žaidimus ar visi
drauge pasivažinėkite dviračiais. Apie
trečiadienį galite pakliūti į nemalonią
dviprasmišką situaciją darbe. Pasistenkite nesikarščiuoti ir venkite skubotų
sprendimų!
Skorpionas (10.24—11.22)
Visata apdovanojo jus puikiais organizaciniais įgūdžiais, tad planetų padedami šią savaitę nesunkiai aplink save
subursite aibę bendraminčių, kurie bus
pasirengę ištiesti jums pagalbos ranką,
jeigu tik to paprašysite. Nebūkite išdidūs ir noriai dalinkitės atsakomybe!
Labai tikėtina, jog artėjant šeštadieniui
sulauksite nemažai liaupsių iš aplinkinių. Pasimėgauktie pelnyta sėkme
ir savaitgalį kaip reikiant pasilinksminkite!
Šaulys (11.23—12.21)
Keletas įtakingų planetų lems, kad šią
savaitę susidursite su daugybe profesinių iššūkių. Laimei, dėl jų nė kiek
nesijaudinsite ir džiaugsitės galėdami
parodyti pasauliui savo neeilines žinias bei įgūdžius. Artėjant savaitgaliui
jums gali pritrūkti iniciatyvos bei pasitikėjimo savimi, tačiau pernelyg dėl
to nesikrimskite – ši kosminė situacija
netruks pasikeisti ir jau penktadienį–
sekmadienį vėl dalyvausite įdomiose
diskusijose bei leisite laiką su artimiausiais bičiuliais. Puiku!
Ožiaragis (12.22—01.20)
Šią savaitę panetos jums ypač palankios, tad jeigu tik užsispirsite, sugebėsite įgyvendinti net patį beprotiškiausią
savo sumanymą. Kalbėdami apie savo
užmojus, nevyniokite žodžių į vatą
ir, jeigu norite, kad aplinkiniai mielai
jums padėtų, aiškiai išdėstykite savo
pasiūlymus. Nemanykite, kad gyvenate
apsupti aiškiaregių! Penktadienis ir
šeštadienis – ypač tinkamos dienos
puoselėti santykius su artimiausiais
žmonėmis: praleiskite daugiau laiko
su šeima ir bičiuliais, drauge papramogaukite!
Vandenis (01.21—02.19)
Šią savaitę svarbų vaidmenį jūsų gyvenime užims broliai, seserys bei artimiausi draugai. Būsite kupini jėgų,
tačiau nuo trečiadienio šis entuziazmas
ims pamažu blėsti. Dėl šios priežasties
antroje savaitės pusėje neplanuokite
jokių vakarėlių ar susitikimų su bičiuliais. Labai tikėtina, kad šiuos planus
vis tiek atšauksite. Jeigu jau norite su
kažkuo pabendrauti ar nelikti namie,
rinkitės intymų pasibuvimą su vienu,
daugiausiai dviem žmonėmis. Savaitgalį venkite apkalbų ir atviros kritikos!
Žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę Visata apdovanos jus gana
permaininga nuotaika. Nepaisant to,
sugebėsite susikaupti ir sklandžiai
įgyvendinti daugelį suplanuotų darbų.
Vieną po kitos brauksite užduotis savo
įtemptoje darbotvarkėje, greičiausiai
taip maskuodami gana sudėtingą vidinę būseną. Savaitės viduryje turėsite
daugiau laiko apsvarstyti savo jausmus – jūsų laukia įdomūs asmeniniai
atradimai. Savaitgalį skirkite atviriems
pokalbiams su šeimos nariais ar draugais.

Eteris
Ketvirtadienis
, liepos 25 d. Saulė teka 5.15, leidžiasi 21.35, dienos ilgumas
16.20. Delčia. Vardadieniai: Jokūbas, Kargaudas, Aušrinė, Kristoforas, Kristupas.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 8“.
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 „Tamsos pa-

kraštys“.
0.50 „Juodasis sąrašas“.
1.40 „Skvoteriai“.
3.25 Alchemija. VDU
karta.
3.55 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

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

ginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paslaptingas

gyvenimas“.
12.00 „Tai bent giminai-

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

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

kraujas 3“.
0.05 „Kaulai“.
1.05 „24 valandos.
Palikimas“.
1.55 „Detektyvas
Bekstriomas“.
2.45 „Salemas“.
3.40 „Kaulai“.
4.30 „Moderni šeima“.

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 „Naktinis pasivažinėjimas“.
22.55 „Pagalbos
šauksmas“.
0.45 „F. T. Budrioji akis“.
1.35 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 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

21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Praplėšta

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 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
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 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
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“.
6.50 Mano tėviškė. Stanislovas ir Liudvika
Didžiuliai.
7.05 Stop juosta.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
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 Pasaulio plaukimo
čempionatas.
Pusfinaliai ir finalai.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi“.
19.00 Mano tėviškė.
Juozas Zikaras.
19.15 „Magritte. Vyras su
skrybėle“.
20.05 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi
Lietuvas.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.

uždanga“.
23.35 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
1.25 „Mustangės“.
3.05 „Prime Orchestra“
simfoninis šou
„Pasauliniai hitai“.
4.50 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 „Žvėrelių būrys“.
14.35 „Džekio Čano

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

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

„Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir dvasių
namai“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.45 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.30 „Midsomerio
žmogžudystės VI.
Kruvina akvarelė“.
4.10 „Tėvas Motiejus“.

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

kablys.
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 „Kito gyvenime“.
23.15 „Aukščiausia

pavara“.
0.30 „Pėdsakai“.
1.20 „Svieto

lygintojai“.
2.10 Dainų dvikova.
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Eteris
Penktadienis
, liepos 26 d. Saulė teka 5.16, leidžiasi 21.33, dienos ilgumas 16.17.
Delčia. Vardadieniai: Joakimas, Ona, Daugintas, Eigirdė, Jokimas, Anna, Aneta, Ana.

šeštadienis
, liepos 27 d. Saulė teka 5.18, leidžiasi 21.32, dienos ilgumas 16.14.
Delčia. Vardadieniai: Natalija, Panteleonas, Žintautas, Svalia, Sergijus.

LRT Televizija

8.55 „Aš matau tave“.
10.00 „Paslaptingas

LRT Televizija

gyvenimas“.
12.00 „Svotai“.
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 PREMJERA.
„Gnomai“.
21.05 „Naktinis pasimatymas“.
22.55 „Patruliai“.
1.05 „Rembo. Pirmasis
kraujas 3“.
2.50 „Už priešo linijos.
Kolumbija“.
4.30 „Tai bent giminaičiai“.

blikos himnas.
6.05 Gyvenimas.
7.00 Klausimėlis.lt.
7.30 Premjera. „Supermokytoja“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Nilas.
Didingoji upė.
Mėnulio kalnai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Atšiaurioji
Kanada. Ledynų
pakrašty“.
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 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
23.10 „Antikvariato paslaptys 7. Žudymo
menas“.
0.35 „Žaidimas“.
2.40 Tarptautinis
sportinių šokių
konkursas „Gintarinė pora 2017“.
4.00 Klausimėlis.lt.
4.25 „Džesika Flečer 8“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 8“.
11.10 „Komisaras Reksas
16“.
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 „Žaidimas“.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 (Ne)emigrantai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Komisaras Reksas
16“.
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 PREMJERA.
„Bušvikas“.
22.55 „Mirties kelias“.
0.45 „Voratinklis“.
2.30 „Tamsos pakraštys“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Merginos“.

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

gatvės“.
9.05 „Teisingumo
agentai“.
10.05 „Kobra 11“.
11.05 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Penktas Dievo įsakymas – nežudyk“.
23.20 „Naktinis pasivažinėjimas“.
1.15 „F. T. Budrioji akis“.

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

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

6.00 Lietuvos Respu-

„Gnomai“, 19.30, TV3
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 Nusikaltimas ir

bausmė.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
0.30 „Miškinis“.
1.35 „Gluchariovas“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 Nusikaltimas ir

bausmė.
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

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
1.35 „Praplėšta
uždanga“.
3.40 Čiurlionis
kitaip. Fortepijonu
skambina Jurgis
Karnavičius.
5.05 „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“.
6.45 Mano tėviškė.
Juozas Zikaras.
7.00 Mokytojų kambarys.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
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 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“.
19.10 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi
Lietuvas.
19.15 „Australijos
lietuviai – tolimi ir
artimi“.
20.05 Šimtas. Trumpos
istorijos apie dvi
Lietuvas.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Virš mūsų tik
dangus“.
22.30 Grupės „Mannazz“
koncertas.
24.00 DW naujienos rusų

pingvinai“.
13.40 „Ogis ir tarakonai“.
14.10 „Žvėrelių būrys“.
14.35 „Džekio Čano

nuotykiai“.
15.00 „Detektyvė Rizoli“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Širdžių daktaras“.
20.05 „Detektyvė Rizoli“.
21.00 PREMJERA. „Vera.
Ledinė upė“.
22.55 „Vis dar Elis“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.30 „Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir dvasių
namai“.
4.00 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Skorpionas“.
8.30 „Rezidentai“.
9.00 Sandėlių karai.
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“.
18.30 „Mikė“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Mirtinas

smūgis“.
0.00 „Drakonų kova.

Evoliucija“.
1.35 „Apsėstasis

Maiklas Kingas“.

LNK
6.35 „Tomas ir Džeris“.
7.05 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
7.30 „„Nickelodeon“

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.55 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.20 „Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“.
10.00 „Mažieji genijai“.
11.55 „Princesė Enė“.
14.15 „Gamtos jėgos“.
16.20 „Robinas Hudas.
Vyrai su triko“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA.
„Gerokai keistas
filmas“.
20.35 „Drilbitas“.
22.45 „Vaikinams tai
patinka!“.
0.45 „Kerštas“.
2.35 „Bušvikas“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Elena iš Avaloro“.
7.00 „Keršytojų

komanda“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Elena iš Avaloro“.
8.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
9.00 „Simpsonai“.
9.30 Skaniai ir paprastai.

10.00 Maisto kelias.
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Bembis“.
12.55 „Aldabra“.
14.25 „Meilė keliauja

laiku. Smaragdas“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Dantukų fėja“.
21.40 „Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“.
23.45 „Nepatyręs“.
1.50 „Pro stiklą“.
3.45 „Patruliai“.

BTV
6.05 „Varom!“.
6.30 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 „Džiunglių princesė

Šina“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Galiūnų čempionatas. Lietuvos
rinktinė–Pasaulio
rinktinė.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Gamtos stebuklas.
Našlaičiai“.
11.40 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.40 „Policijos akademija“.
14.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.15 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Gelbėjimo
misija 2. Mirtinas
pavojus“.
23.50 „Bendrabutis“.
1.30 „F. T. Budrioji akis“.

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

ninkai. Danguolė
Mikulėnienė“.
7.55 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Ona
Vytautienė“.
8.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Rožė
Parčevskytė“.
9.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius
Luisas. Nenuspėjamas protas“.
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“.
3.45 Nusikaltimas ir

bausmė.
4.30 „Mylima moky-

toja“.
6.20 „Pasaulis iš

viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.

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.
Berlyno klezmerių
karalius“.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.25 Gioachino Rossini.
Opera „Sevilijos
kirpėjas“.
14.00 Pasaulio plaukimo
čempionatas.
Pusfinaliai ir finalai.
16.40 Euromaxx.
17.10 Stilius.
18.10 Istorijos detektyvai.
18.55 Daiktų istorijos.
19.40 „Dauntono abatija
4“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Jos Didenybės
tarnyboje“.
23.15 10 metų su baletu.
1.15 Dabar pasaulyje.
1.45 „Virš mūsų tik
dangus“.
3.15 „Meno ritmai.
Berlyno klezmerių
karalius“.
3.45 ARTS21.

4.15 „Magritte. Vyras su

skrybėle“.
5.05 Stilius.

TV1
6.45 „Akloji“.
7.15 „Pragaro katytė“.
8.15 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.35 „Būrėja“.
11.45 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai.
12.15 „Akloji“.
13.45 „Mylėk savo sodą“.
14.45 „Nekviesta meilė
4“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Likimo šešėlis“.
23.10 „Begėdis“.
1.25 „Kelyje“.
2.55 „Vera. Ledinė upė“.

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

verslo.
9.30 Statybų gidas.
10.00 „Įspūdingiausios

atostogų vietos“.
10.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Azija iš paukščio
skrydžio“.
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 „Miestas ar
kaimas“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Persikėlimas“.
0.15 „Kito gyvenime“.
2.25 „Mirtinas smūgis“.

„Robinas Hudas. Vyrai su triko“, 16.20,
LNK

12

Dzūkų žinios Nr. 30 / 2019 07 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Eteris
sekmadienis, liepos 28 d. Saulė teka 5.20, leidžiasi 21.30, dienos ilgumas
16.10. Delčia. Vardadieniai: Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras, Vytas.

pirmadienis
, liepos 29 d. Saulė teka 5.21, leidžiasi 21.28, dienos ilgumas 16.07.
Delčia. Vardadieniai: Beatričė, Faustinas, Feliksas, Morta, Simplicijus, Mantvydas, Mantvydė, Laimis.

LRT Televizija

18.45 Ekspedicija „Nuo

LRT Televizija

Baltijos iki Bengalijos“.
19.40 „Dauntono abatija
4“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Viešnia
– dainininkė Sarah
Brightman (Didžioji
Britanija).
21.50 Gustav Mahler.
Simfonija Nr. 3
d-moll.
23.30 „Jos Didenybės
tarnyboje“.
1.50 „Antikvariato paslaptys 7. Žudymo
menas“.
3.15 „Australijos
lietuviai – tolimi ir
artimi“.
4.00 Mano tėviškė.
Juozas Zikaras.
4.20 Daiktų istorijos.
5.05 Vartotojų kontrolė.

6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos

virtuvė.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime
gera. Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų
pasakos. Apie žvejį
ir jo pačią“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
Rasa Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji
planeta 2. Vienas
vandenynas“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas.
Mūšio linijos“.
13.50 „Džesika Flečer 8“.
14.40 Klausimėlis.lt.
15.00 Kryžių kalno
atlaidai. Šv. Mišių
tiesioginė transliacija.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.25 Loterija „Keno
Loto“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim
garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
Orai.
21.00 „Laisvės kaina.
Sąjūdis“.
22.00 „Marija Terezė“.
23.45 „Negyvėliams
netinka pledai“.
1.10 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji
planeta 2. Vienas
vandenynas“.
2.00 Pasaulio dokumentika. „Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas“.
2.55 Pasaulio dokumentika. „Nilas.
Didingoji upė.
Mėnulio kalnai“.
3.45 Pasaulio dokumentika. „Atšiaurioji
Kanada. Ledynų
pakrašty“.
4.40 Klausimėlis.lt.
5.10 „Džesika Flečer 8“.

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 „Ogis ir tarakonai“.

9.00 „Tomas ir Džeris

svečiuose pas Ozo
šalies burtininką“.
10.10 „Šuo futbolininkas.
Europos taurė“.
11.55 „Pelenės istorija.
Gražiausios
dainos“.
13.45 „Linksmuolė
Momo“.
15.30 „Mano tėtis nuvarė
mašiną“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Transformeriai.
Išnykimo amžius“.
22.45 „Rizikinga erzinti
diedukus 2“.
0.55 „Penktadienis,
13-oji“.
2.35 „Vaikinams tai
patinka!“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Elena iš Avaloro“.
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 „Gyvenimo knyga“.
13.15 „Titanikas“.
17.25 „Havajai 5.0“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Naktis muziejuje

2“.
21.35 „Pagrobimas 2.
Neišvengiamas
kerštas“.
23.25 „Padaras“.
1.30 „Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“.

BTV
6.30 Galiūnų čempi-

onatas. Lietuvos
rinktinė–Pasaulio
rinktinė.
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 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.10 „Būk
ekstremalas“.
12.40 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.40 „Policijos akademija“.
14.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.15 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 „Šuo“.
21.40 „Juodasis
sąrašas“.
22.35 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.

23.35 „Penktas Dievo įsa-

kymas – nežudyk“.
1.15 „Bendrabutis“.

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.
Stambulas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Grupės „Mannazz“
koncertas.
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.
9.00 Misija: Vilnija.
9.30 Euromaxx.
10.00 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Adalbertas
Vaitiekus ir
Kryžiaus žygiai“.
10.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
11.00 „Pirmosios ekspedicijos į Igarką 30osioms metinėms.
Sugrįžimas“.
11.45 Mano tėviškė. Stanislovas ir Liudvika
Didžiuliai.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 „Neribotos žmogaus galimybės“.
13.00 Stop juosta.
13.30 „Sporto galia.
Vokietijos futbolo
sėkmės paslaptys“.
14.00 Pasaulio plaukimo
čempionatas.
Finalai.
16.40 Mokslo sriuba.
17.10 Vartotojų kontrolė.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.

TV1
7.10 „Akloji“.
7.40 „Pragaro katytė“.
8.40 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
10.55 Už vaikystę.
11.25 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Džinas Italijos
pakrantėje“.
13.00 „Laukiam svečių su
Reičele Alen“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 PREMJERA. „Kapitonė Marlo. Balsas
naktyje“.
23.05 „Super 8“.
1.20 „Kelyje“.
2.50 „Likimo šešėlis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Candy Crush“.
7.30 Ledo kelias.
8.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Sandėlių karai.
11.00 „Azija iš paukščio
skrydžio“.
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.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė policija 8“.
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“.
23.43 „Kostiumuotieji 4“.
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.
17.25 PREMJERA.
„Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
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 „Draugeliai“.
0.40 „Juodasis
sąrašas“.
1.35 „Rizikinga erzinti
diedukus 2“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Ūkio šefas.
8.20 Skaniai ir paprastai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paslaptingas
gyvenimas“.
12.00 „Svotai“.
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 „Žmonijos biuras“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „Legendos“.
1.45 „Detektyvas
Bekstriomas“.
2.35 „Salemas“.
3.30 „Kaulai“.
4.20 „Moderni šeima“.
4.50 „Svotai“.

BTV
6.25 „Mentalistas“.
7.20 „Pragaro

virtuvė“.
8.15 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.15 „Teisingumo

agentai“.
10.15 „Kobra 11“.
11.15 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Gaudynės“.
23.05 „Gelbėjimo
misija 2. Mirtinas
pavojus“.
0.50 „Juodasis sąrašas“.
1.40 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
2.35 „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.
M. Mikutavičius.
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.
16.58 Orai.
17.00 2019 m. „Formu-

lės-1“ čempionato
Vokietijos GP
apžvalga.
18.00 Reporteris.
18.40 Sportas.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika „Verslo
genas“.
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.
23.25 Orai.
23.27 Rubrika „Verslo
genas“.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
0.30 „Miškinis“.
1.35 2019 m. „Formulės-1“ čempionato
Vokietijos GP
apžvalga.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 Laikykitės ten.
M. Mikutavičius.
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 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Adalbertas
Vaitiekus ir
Kryžiaus žygiai“.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.50 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
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 „Dauntono abatija
4“.
15.40 „Detektyvė
Miretė“.
15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
16.05 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
16.30 Laba diena, Lietuva
18.00 Mokslo
ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.
19.00 Mano tėviškė.

Juozas Zikaras.
19.15 „Lecho Walęsos

portretas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Nesamasis laikas“.
22.55 „Viskas arba nieko.

Bondo istorija“.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
2.00 „Negyvėliams
netinka pledai“.
3.25 „Sugrįžimas“.
4.15 Stop juosta.
4.45 Mano tėviškė.
Juozas Zikaras.
5.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.

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 „Žvėrelių būrys“.
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 „Tarp jaunų ir

karštų“.
23.05 „Amžina meilė“.
1.00 „Senojo Tilto

paslaptis“.
2.40 „Kapitonė Marlo.

Balsas naktyje“.
4.15 „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“.
13.00 „Mikė“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Mikė“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Paktas“.
0.50 „Pėdsakai“.
1.35 „Svieto

lygintojai“.
2.25 „Dainų

dvikova“.
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Eteris
Antradienis
, liepos 30 d. Saulė teka 5.23, leidžiasi 21.27, dienos ilgumas 16.04.
Delčia. Vardadieniai: Abdonas, Nortautas, Radvilė, Donatilė.

, liepos 31 d. Saulė teka 5.25, leidžiasi 21.25, dienos ilgumas 16.00.
Delčia. Vardadieniai: Elena, Ignacas, Sanginas, Vykintė, Ignotas.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 8“.
11.10 „Komisaras Reksas
16“.
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 4“.
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
16“.
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.
17.25 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
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 reagavimo būrys. Ugnies
audra“.
0.20 „Juodasis sąrašas“.
1.15 „Draugeliai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.

6.00 Lietuvos Respu-

6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paslaptingas

gyvenimas“.
11.00 „Paslaptingas

gyvenimas“.
12.00 „Svotai“.
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 „Teta Helena“.
0.25 „Kaulai“.
1.20 „Legendos“.
2.10 „Detektyvas
Bekstriomas“.
3.00 „Greislendas“.
3.50 „Kaulai“.
4.40 „Svotai“.

BTV

„Gatvių kovotojas“, 21.00, BTV
prakalbinimas.

virš Nevados“.

19.30 Svečiuose pas

21.30 „Damos. Pelenų

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.
Lavrinovičiai.
Pokalbiai.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Rojus“.

dama“.
23.15 „Jerzy Popieluszko.
Tiesos pasiuntinys“.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
2.20 „Nesamasis laikas.
Mistinė drama“.
3.40 10 metų su baletu.
5.40 Kultūrų kryžkelė.
Menora.

LRT Plius

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-

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

gatvės“.
9.15 „Teisingumo

agentai“.
10.15 „Kobra 11“.
11.15 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Gatvių kovotojas“.
23.05 „Gaudynės“.
1.00 „F. T. Budrioji akis“.
1.50 „Akloji zona“.

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

Lavrinovičiai.
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

Trečiadienis

blikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.
XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
7.05 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.50 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
8.15 „Lietuvos mokslininkai. Biologas,
biofizikas Vincas
Būda“.
8.45 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Mano tėviškė.
Maironis.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Istorijos detektyvai.
14.00 Muzikos talentų
lyga 2019.
15.25 ...formatas. Poetas
Aivaras Veiknys.
15.40 „Detektyvė
Miretė“.
15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
16.05 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
18.40 UEFA Europos
lygos atranka.
Marijampolės
„Sūduva“–San
Marino „SP Tre
Penne“.
20.45 „Atominės bombos

pingvinai“.
13.40 „Ogis ir tarakonai“.
14.10 „Žvėrelių būrys“.
14.35 „Džekio Čano

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

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

žmogžudystės VI.
Sakmė apie du
kaimelius“.
23.10 „Amžina meilė“.
1.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.40 „Tarp jaunų ir
karštų“.
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 „Mikė“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
18.00 „Mikė“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Aplink pasaulį per
80 dienų“.
23.25 „Aukščiausia
pavara“.
0.30 „Pėdsakai“.
1.25 „Svieto lygintojai“.
2.10 „Dainų dvikova“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 8“.
11.10 „Komisaras Reksas
16“.
12.00 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Mano mama
gamina geriau!
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
22.30 Dviračio
žinios.
23.00 „Kostiumuotieji 4“.
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
16“.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

20.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Aklavietė“.
0.15 „Juodasis sąrašas“.
1.10 „Greitojo reaga-

vimo būrys. Ugnies
audra“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

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

ginos“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paslaptingas
gyvenimas“.
12.00 „Svotai“.
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 „Alinanti misija“.
22.25 „Vikinglotto“.
23.50 „Kaulai“.
0.50 „Legendos“.
1.40 „Detektyvas
Bekstriomas“.
2.30 „Greislendas“.
3.20 „Kaulai“.
4.10 „Moderni šeima“.
4.35 „Naujakuriai“.
5.00 „Svotai“.

BTV
6.35 „Mentalistas“.
7.30 „Pragaro virtuvė“.
8.25 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.25 „Teisingumo

agentai“.
10.25 „Kobra 11“.
11.25 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
15.55 „Teisingumo

agentai“.

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.
17.25 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...

17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Pavojus iš kos-

moso“.
22.55 „Gatvių kovotojas“.
0.50 „F. T. Budrioji akis“.
1.40 „Akloji zona“.

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

praeities“.
12.10 „Bruto ir Neto“.

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

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 vysku-

pijos 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-

20.00 Šimtas. Trumpos

istorijos apie dvi
Lietuvas.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Žvaigždėta
naktis“.
23.05 „Interneto valytojai“.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Nik Bärtsch's
Ronin. Džiazo
vakaras.
1.50 „Damos. Pelenų
dama“.
3.35 „Jerzy Popieluszko.
Tiesos pasiuntinys“.
5.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Rožių karas“.
10.05 „Akloji“.
11.05 „Būrėja“.
12.10 „Širdžių daktaras“.
13.10 „Ponas Bynas“.
13.40 „Ogis ir tarakonai“.
14.10 „Žvėrelių būrys“.
14.35 „Džekio Čano

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

blikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.

XXV tarptautinis
festivalis „Bliuzo
naktys 2017“.
7.10 Mano tėviškė.
Maironis.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.50 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
8.15 Pradėk nuo savęs.
8.45 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Mano tėviškė.
Šatrijos Ragana.
12.15 Aš – laidos vedėjas.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Pradėk nuo savęs.
14.30 „Lecho Walęsos
portretas“.
15.25 ...formatas. Poetė
Rasa Kutkaitė.
15.40 „Detektyvė
Miretė“.
15.50 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
16.05 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Mokslo ekspresas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.
19.00 Mano tėviškė.
Šatrijos Ragana.
19.15 „Didžiosios Visatos
paslaptys su
Morganu Freemanu
3. Ar amžinybė
baigsis?“.

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.
Plėšrieji paukščiai“.
23.10 „Amžina meilė“.
1.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.45 „Midsomerio
žmogžudystės VI.
Sakmė apie du
kaimelius“.
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 „Mikė“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Mikė“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Eragonas“.
23.05 „Aukščiausia

pavara“.
0.15 „Pėdsakai“.
1.10 „Svieto

lygintojai“.
2.00 „Dainų

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

PARDUODA

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

valda, geras privažiavimas),
kaina sutartinė.
Tel. 8 608 16834.

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.

••

••

•Krosnos
•Sodybąsen.vienkiemyje
(2,5 ha su namų
Žemės ūkio paskirties sklypus Barzdžiūnų k., Druskininkų
sav. (6.21 ha, 7.04 ha, 6.36 ha,
4.92 ha (1.92 ha iš jų miškas),
9.92 ha (3.03 ha iš jų miškas),
0.30 ha namų valda su apleista
sodyba), kaina 3000 Eur/ha.
Tel. 8 636 24985.

••

3 k. butą Lazdijų centre
(tvarkingas, 5 a., su baldais ir
buitine technika), kaina 21 000
Eur. Tel. 8 679 08011.

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

Rulonavimas. Šienainio
gamyba.

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

„Sūduvos galvijai“

Brangiai perka.

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

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

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

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

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

Tel. 8 688 80688.

Žemės sklypą Jūratės g. 10,
Alytus (12 a, namų valda, puiki
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
PC „Senukai“, arti mokyklos
bei darželiai, sklypo dokumentai tvarkingi, neįkeistas, miesto
komunikacijos (išskyrus
dujas), gatvė įtraukta į miesto
plėtros projektą), kaina 1 000
Eur/a, galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.

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

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

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste

PARDUODA.

8 688 80175.

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.

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

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

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

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

suvirinimo
•aparatus.
•PalečiųTel.vežimėlį,
8 698 78040.
anglies už pusę
•kainos.
•4 t akmens
Tel. 8 620 57733.
žoliapjovę.
•Tel.•Naudotą
8 688 11982.
••Malkas. Tel. 8 680 83000.
akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdi-

juose. Tel. (8 318) 52156 (po
sklypą Lazdijų r.,
•šalia•Žemės
ežero. Tel. 8 686 70841.
darbo valandų ir savaitgaliais).
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
bendrijoje
PE R K A
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).
Kombainą
„Niva“
(1993
•m.).• Tel. 8 679 46868.
Tel. 8 656 12800.
NEKILNOJAMASIS TURTAS
Lazdijų ••Lenkišką bulvių kasamąją,
•mieste.
•NamąTel.su815603a sklypu
••Žemę. Tel. 8 688 80688.
24679.
mėšlo krautuvą ir kratytuvą,
Žemės ūkio paskirties
rulonų griebtuvą ir savadarbę
•
•
1
k.
butą
Simne
(2
aukštas,
žemę.
Tel.: 8 615 94920,
savivartę
priekabą.
•34,14
• kv. m, su daline buitine Tel. 8 686 70818.
8 614 56206.
technika, nauji langai, šarvuotosios durys, nauja santechniTRANSPORTO PRIEMONĖS ••Brangiai mišką (gali būti
bendraturčių, neatidalytas, su
ka) kartu su kolektyviniu sodu
„Opel
Zafira“
(važiuojanskolomis). Sutvarkau doku(6 a). Tel. 8 601 93000.
•tis).• Tel. 8 606 57346.
mentus. Tel. 8 644 55355.
Žemės
sklypus
namų
•statybai
• šalia Lazdijų (įvairaus
GYVULIAI
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
dydžio, visos komunikacijos,
traukiamą kelio
šalia interneto linija), kaina
••Gaidį. Tel. 8 656 68604. •lygintuvą
•Traktoriumi
(greiderį).
sutartinė. Tel. 8 616 33781.
5 sav. ir 2 mėn. veršelius.
Tel. 8 658 18636.
•
•
Tel.
8
607
24733.
Namą
Vytauto
g.
41,
Laz•dijai• (15 a namų valda) ir 15 a
MTZ 50 padangą (13.6/
•
•
Ėringas
avis.
R38,
gali būti padilusi).
sklypą Sodų g.
•Tel.• 8 642 07624.
Tel. 8 656 68604.
Tel. 8 672 05028.
kokią žemės ūkio techLazdijuose arba keiAUGALAI
•čiu•Sodybą
•niką.•BetPerku
į 2 k. butą I arba II aukšte.
traktorių, priekabą,
Esparcetų
sėklas,
kaina
3
Tel. 8 670 61649.
sunkvežimį
ir jų padargus. Gali
•Eur/kg.
• Tel. 8 686 71256. būti neveikianti,
su defektais.
3
k.
butą
Veisiejuose
(3
Tel.
8
680
77728.
•aukštas,
• netoli pušynas, eže- ••G. Vasiukonio gėlininkystės
ūkis prekiauja našlaitėmis.
ras), kaina 14 600 Eur.
••Padangą 12-16/163 (tinka
Tel. 8 686 65095.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

rekreacinės
įvairiais gėlių
•paskirties
•Nedidelįžemės
•sodinukais,
•Prekiaujame
sklypą prie
skaldele kapams,

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

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

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

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

nuo kombaino „Niva“ arba
rusiško 7 t kratytuvo).
Tel. 8 688 80688.

šieną, šiaudus.
•Tel.•Šienainį,
8 622 33441.
TRANSPORTO PRIEMONĖS
išpardavimas. Turiarba
•me•Gėlių
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
daug įvairių gėlių ir gražių
pagamintą
raudonų begonijų. Siauroji g.
8, Lazdijai pas Ziną. Prašome
apsilankyti. Tel. 8 630 61842.

••

KITI

Televizorių „ORION Color
2051 Stereo“ (japonų 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.

••

Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.

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

visų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.
Gali

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.
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perka
GYVULIAI

gamybines-san- ••Taisome automatines skal•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,
bimo mašinas. Atvykstame į
Veisiejuose. Tel. 8 698 78040.

namus. Tel. 8 615 73404.

– pienu girdomus
išnuomojamos
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
•patalpos
•Nebrangiai
••Atliekame visus vidaus
(2–8
Alytaus miesto centre apdailos darbus.
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

••

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

••

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

KITi

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

••

Nuomoju betono maišyklę.
Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

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

būstą.
•Pageidautina
•Išsinuomočiau
Veisiejų seniūni-

Tel. 8 623 00597.

sprendimai“
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės

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

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

pianiną.
joje. Tel. 8 620 46498.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
Glaistau, dažau bei galiu
•
•
dirbti
kitus statybinius darbus.
Brangiai
išsinuomočiau
•
•
Metalo
laužo
supirkimas:
žemės
Krosnos,
Šeštokų
sen.
Tel.
8
622
60230.
•juodojo
• metalo laužas – 160– Tel. 8 688 80688.
ir kokybiškai
180 Eur/t, skarda – 110–140
•dažau
•Nebrangiai
namus, fasadus, tvoras.
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame ••Išsinuomočiau žemės
Švientežerio sen. Laiku moku
Kokybė garantuota.
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

darbas namų
•tvarkytojoms
•Garantuotas(-ams)
Anglijoje.
Anglų kalba nebūtina. Uždarbis 1500–2000 Eur/mėn. Be
žalingų įpročių.
Tel. 8 672 41083;
www.superdarbas.com.

NUO MA
SIŪLO

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

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.

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 67150589.

••

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

••

PASLAUGOS

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

Tel. 8 682 60899.

UAB „Noselis“
vykdydama 2019 m. birželio 17 d. vietinių užimtumo iniciatyvų
projekto įgyvendinimo sutartį VUIA (19.2)-21

Skelbia restorano patalpų
remonto PIRKIMO KONKURSĄ
Nugalėtojas bus renkamas pagal mažiausios kainos kriterijų ir
atitikimą konkurso sąlygoms. Vienas tiekėjas gali pateikti tik vieną
pasiūlymą.
Pasiūlymai teikiamai iki 2019 m. rugpjūčio 9 d. 12 val. Lietuvos
laiku.
Vokai su atsakymais bus atplėšiami UAB „Noselis“ adresu: Dvaro
g. 2, Staidarų k., Lazdijų r. 2019 m. rugpjūčio 9 d. 12 val. Visais
klausimais dėl pirkimų bei techninės dokumentacijos galite kreiptis
el.paštu uabnoselis@gmail.com, tel. 8 602 34474 arba adresu Dvaro
g. 2, Staidarų k., Lazdijų r.

Tel. 8 609 15652.

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

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

duris namams,
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptus ir

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

DĖmesio!
Informuojame, kad Lazdijų r. sav. 3-iajame notaro biure
(Nepriklausomybės a. 4-2, Lazdijai, tel. (8 318) 51112)
2019 m. liepos 29 d. 12.00 val. bus skelbiamas mirusiojo
ANTANO VEKTERIO testamentas.
• 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).

Informuojame, kad 2019 m. rugpjūčio 5 d. nuo 15 val.
bus atliekami R. D. priklausančių žemės sklypų, kurių kad. Nr.:
5901/0003:130, 5901/0003:131, esančių Paliūnų k., Seirijų sen.,
Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo žemės
sklypo, kurio kad. Nr. 5901/0003:156, bendrasavininkus J. O. N.,
I. L., R. Š., taip pat A. Z. (mirę) turtinių teisių paveldėtojus, žemės
sklypo, kad. Nr. 5901/0003:17, savininką A. D. ir žemės sklypo,
kad. Nr. 5901/0003:155, savininką V. A. dalyvauti ženklinant
žemės sklypo ribas.
Darbus atliks UAB „Hanis“ matininkė Edita Saladinskienė,
Seinų g. 3, Lazdijai, tel. 8 610 88554, el. paštas uab.hanis@
gmail.com.

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

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.

• 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

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,
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