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Svarbus projektas juda į priekį — Barčių žmonės rudenį gers tyrą vandenį

N

uo praėjusio lapkričio arsenu užkrėsto vandens
negalintys gerti
Barčių gyventojai tikisi, jog
valdžia įvykdys savo pažadą ir
iki rugsėjo pradės tiekti šio kaimo gyventojams švarų geriamąjį
vandenį. Darbai juda į priekį, bendrovė, vykdanti vandentvarkos
darbus, nusiteikusi optimistiškai,
vykdytojai mato projekto finalą.

Galvijus (įskaitant
pienines karves ir
veršingas telyčias),
arklius, avis.

0%

PERKA
mišką.

Optimistiniame variante, jeigu visos institucijos geranoriškai ir sparčiai atliks savo pareigas, vanduo iš Veisiejų Barčius turėtų pasiekti jau rugsėjo pabaigoje.
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Surado arseno
Pirmą kartą arseno, pavojingo
žmogaus sveikatai, Barčių kaimo vandenvietėje buvo surasta
praėjusių metų lapkritį, atliekant
vandens tyrimus.
Tada buvo uždrausta maistui
vartoti vandenį iš senojo Barčių
gręžinio, o rajono valdžia pasirūpino, kad kaimo gyventojams
būtų vežamas kokybiškas geriamasis vanduo. Vėliau atlikti vandens tyrimai parodė, jog
Barčių vandenvietės vandenyje
arseno kiekis neviršijo leistinos
normos.
Tuometinė rajono valdžia
konstatavo, jog Barčiuose esantis
vandens gręžinys yra senas ir iš
jo gaunamas vanduo – nekokybiškas. Buvo nuspręsta skubiai
parengti projektą ir iš Veisiejų
nutiesti vandentiekį iki Barčių.

Tel. 8 679 81736.

Prenumeruok
internete
www.prenumerata.lt.
ISSN 2538-6980
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Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.
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„IRWIN“
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Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

STALINIAI
ŠVIESTUVAI

VASARINIAI
DRABUŽIAI

Akcija galioja: 2019.08.01-2019.08.31
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt

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

2

Dzūkų žinios Nr. 31 / 2019 08 01 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Savaitės komentaras

R. Šimašius pasikėsino į Lietuvai nusipelniusių asmenų atminimą

Algimantas Mikelionis
Jau kuris laikas žiniasklaidoje
ir socialiniuose tinkluose verda
karštos diskusijos dėl Vilniaus
savivaldybės priimtų sprendimų:
Jono Noreikos-Generolo Vėtros
atminimo lentos nuėmimo ir
K. Škirpos alėjos pervadinimo
į Trispalvės. Kas džiugina šioje sudėtingoje situacijoje, kad
nemažai lietuvių pasisako prieš
Vilniaus savivaldybės sprendimą
ir jį griežtai kritikuoja. Reiškia,
mūsų tautiečiams toli gražu ne
tas pats, kaip elgiamasi su mūsų
istorine praeitimi. Šiuo atveju
lemiamas žodis įvertinant J. Noreikos ir K. Škirpos veiklą turėtų
priklausyti istorikams ir už tai
atsakingoms institucijoms. Reikia
viską itin kruopščiai ir išsamiai
išanalizuoti ir tuomet pateikti
verdiktą. Negalima minėtų asmenybių istorinių atminimo ženklų nuimti be plačios specialistų
diskusijos ir skubotai, būtent taip,
kaip buvo pasielgta.
Bet kaip dabar lengva teisti
J. Noreiką-Generolą Vėtrą ir
pulkininką ir diplomatą K. Škirpą, kurių nuopelnai Lietuvos
valstybei ir tautai nėra nei kiek
abejotini. Tokie „teisėjai“ teigia,
kad minėti asmenys yra prisidėję prie Lietuvos žydų padėties
pabloginimo praeityje, ir prisi-

menami galbūt antisemitiniai jų
pasisakymai, bet pamirštama,
kokiomis itin sudėtingomis istorinėmis sąlygomis jie veikė. Be
to, reikia aiškiai pasakyti, kad dėl
J. Noreikos ir K. Škirpos veiksmų
nebuvo nužudytas nei vienas žydas. Atsakykime į klausimą: kam
labiausiai naudingas Generolo
Vėtros ir K. Škirpos juodinimas
ir kas tuo labiausiai džiaugiasi?
Ilgai spėlioti ir vargti nereikia,
nes atsakymas paprastas kaip du
kart du – Rusijai, kuri seniai ne
tik šiuos, bet ir kitus mūsų tautai
nusipelniusius asmenis vadina
fašistais, beje, kaip ir visą mūsų
tautą. Galima net neabejoti, kad,
nuėmus Generolo Vėtros atminimo lentą ir pervadinus K. Škirpos
vardo alėją, Rusijos ambasadoje
Vilniuje, Latvių gatvėje, visi ploja
atsistoję ir geria vodką iš litrinių
butelių kakliukų, o Kremlius juokiasi susiėmęs už pilvo – jiems
nereikėjo per daug stengtis, nes
lietuviai patys išpildė jų svajonę
ir paniekino savo istorines asmenybes.
Laimė, kad Generolo Vėtros ir
K. Škirpos atminimo paniekinimu
susirūpino konservatorių pirmininkas G. Landsbergis ir kitas
konservatorius L. Kasčiūnas. Jie
šį klausimą iškėlė į aukštesnį lygį
ir panašu, kad nežada jo palikti
likimo valiai.
Baisiausia ir tragiškiausia visame šitame reikale yra tai, kad, kai
niekinamas ir trypiamas Lietuvos
istorinių asmenybių atminimas,
lyg niekur nieko Vilniuje stovi
kaip stovėjęs P. Cvirkos paminklas ir veikia S. Neries vardo
gimnazija. P. Cvirka buvo geras rašytojas, bet buvo daug už

Adomo Žilinsko piešinys.
jį geresnių rašytojų, kuriems
nepastatytas joks paminklas.
Bet visų pirmiausia P. Cvirkai
paminklas buvo pastatytas kaip
sovietmečio veikėjui, vienam iš
parvežusių Stalino saulę. Sunku
net įsivaizduoti: tuoj bus trisdešimt metų, kai gyvename laisvoje
ir nepriklausomoje Lietuvoje, o
Vilniaus centre lyg niekur nieko
stovi paminklas jos išdavikui.
Nereikia pamiršti, kad būdamas
sovietų Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininku jis įdavė KGB

vieną rašytoją, kurį ir nužudė
minėta organizacija. Kažkodėl
rašant šias eilutes darosi kraupu
ir baisu pagalvoti, kad lietuvių
tautos išdaviko atminimas lyg
niekur nieko paliekamas ramybėje. Jo paminklas turėjo būti
nugriautas pačioje atgimimo
pradžioje. Net trisdešimt metų
pavėluota tai padaryti! Ir labai
panašu, kad šitai stovylai niekas
dar ilgai negrės.
Tas prakeiktas ir nelemtas lietuvių politkorektiškumas, nuo-

lankumas ir bestuburiškumas!
Mindomas ir trypiamas Lietuvos
laisvei ir valstybei nusipelniusių
asmenų atminimas, o kai kurie
populiarūs visuomenės veikėjai
net tam pritaria... Laisvę reikia
ne tik iškovoti, bet sugebėti ją
išsaugoti ir apginti. Jono Noreikos-Generolo Vėtros atminimo
lentos nuėmimas ir K. Škirpos
vardo alėjos pervadinimas yra
tiesus ir itin skausmingas smūgis
mūsų istorijai. Kas skaudžiausia,
jį sudavė patys lietuviai!

•

Saugios javapjūtės patarimai. Kaip išvengti gaisrų?
Ūkininkus lepinant saulėtiems ir šiltiems orams,
šalyje įsibėgėja javapjūtė.
Tačiau javapjūtė tampa
darbymečiu ne tik žemdirbiams, bet ir ugniagesiams. Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo
departamento statistikos
duomenimis, kiekvienais
metais ugnis sunaikina
arba sugadina apie 60
žemės ūkio technikos
vienetų, gaisrai išplinta ir
į javų laukus. Ugniagesiai
gelbėtojai ūkininkams
linki gausaus derliaus ir
įspėja, ką daryti, kad būtų
išvengta gaisrų.

Siekiant išvengti gaisrų, kurie
kyla dėl priešgaisrinės saugos
taisyklių nesilaikymo ar aplaidumo, svarbu:
- užtikrinti, kad į laukus išvyktų
tvarkinga technika, turinti pirmines gaisro gesinimo priemones – kombaine privalo būti 2
gesintuvai po 4 kg bei nedegus
audeklas. Pageidautina turėti ir
kastuvą, kad ugnį galima būtų

nuslopinti žemėmis;
- patikrinti technikos būklę, apžiūrėti, ar nėra kuro, tepalų nutekėjimų, nuvalyti susikaupusias
dulkes ir šiaudus nuo kaistančių
ir besisukančių mechanizmų paviršių;
- nuolat nuvalyti variklį ir jo
mazgus;
- dėl blogai sureguliuotų ir
greitai besisukančių kombaino
mechanizmų susidaro sausa trintis, šie mechanizmai įkaista ir gali
užsidegti, tad būtina užtikrinti,
kad ant jų nebūtų apsivyniojusių
šiaudų;
- naudoti tvarkingus kibirkščių
gesiklius;
- kombainų variklių, neturinčių antvožų, kolektorius reikia
apsaugoti nuimamais metaliniais
skydeliais arba sieteliais su 2 mm
skersmens kiaurymėmis;
- elektros laidų izoliaciją reikia apsaugoti nuo trinties, mechaninio bei šiluminio poveikio, gerai sutepti besisukančius
mazgus;
- remontuoti ir laikyti derliaus
nuėmimo techniką bei agregatus
leidžiama ne arčiau kaip 30 m nuo

javų plotų;
- kombainų, traktorių bei kitų
žemės ūkio mašinų kuro talpos
lauko sąlygomis degalais gali

būti pripildomos tik nedirbant jų
varikliams.
Kilus gaisrui, nedelsdami
skambinkite skubiosios pagalbos

•

tarnybų telefonu – 112.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM ir Lazdijų r.
sav. inf.
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Tarybos posėdyje aktyvi opozicija neleido valdantiesiems snausti
Praėjusį penktadienį
vykusiame Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
posėdyje buvo daug diskusijų, replikų, komentarų ir
ginčų, nes buvo svarstomi
ir savivaldybės valdininkams, ir visiems rajono
gyventojams aktualūs
klausimai. Ypač aktyviai
posėdyje savo nuomonę
reiškė opozicijos atstovai,
o vienas klausimas dėl
nuomonių skirtumų net
buvo atidėtas kitam posėdžiui.

Abejojo lovų perstumdymu
Posėdyje buvo patvirtinta nauja Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos struktūra. Kaip
teigiama aiškinamajame rašte,
savivaldybės struktūra buvo keičiama siekiant didinti administracijos veiklos efektyvumą ir
skaidrumą bei racionaliai naudoti
materialinius ir žmogiškuosius
išteklius. Akivaizdu, jog, rengiant
naują administracijos struktūrą,
buvo gerai padirbėta, išanalizuotos net 20 savivaldybių struktūros
ir parengta Lazdijams subalansuota schema.
A. Margeliui pasidomėjus,
kiek naujoje struktūroje sumažės
darbuotojų ir kiek bus išdalinta
atleidimo lapelių, jis konkretaus
atsakymo iš struktūros rengėjų
neišgirdo.
Posėdyje buvo svarstomas VšĮ
„Lazdijų ligoninė“ lovų perskirstymo klausimas. Buvo siūloma sumažinti Vaikų poskyrio lovų skaičių iki 4, bet padidinti palaikomojo
gydymo skyriaus lovų skaičių.
A. Margelis teigė, kad teisės
aktai numato, jog taryba turi tvirtinti tik slaugos lovų skaičių, o
Vaikų poskyrio lovų skaičius –
ligoninės direktoriaus kompetencija.
„Matau tendenciją, kad einama
į tai, jog būtų panaikintas Vaikų
poskyris, tada jau galima prognozuoti ir ligoninės virsmą į slaugos
ligoninę. Manau, kad palikime
Vaikų poskyrio lovų skaičiaus
nustatymą ne tarybos, bet ligoninės vadovo kompetencijai ir
atsakomybei. Mūsų frakcija nebalsuos už šį sprendimą“, – teigė
A. Margelis.
Merė Ausma Miškinienė posėdžio metu suskubo pažymėti,
kad VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ tikrai
neketinama uždaryti ar perkvalifikuoti į slaugos ligoninę.
Pagailėjo paramos
Tarybos nariai svarstė klausimą
„Dėl projekto „Asociacijos „Noragėlių melioracija“ ir valstybinių
melioracijos sistemų bei jų statinių
rekonstrukcija“, kuris suvienijo
14 ūkininkų. Įgyvendinant minėtą projektą, bus tvarkomi savivaldybės Krikštonių, Seirijų
ir Varnėnų kadastrinių vietovių
bendro naudojimo melioracijos
statiniai. Bendra projekto vertė
750 000 Eur. Posėdyje buvo siūloma, kad savivaldybė prie šio
projekto prisidėtų 15 proc.
A. Margelis pasiūlė savivaldybei prie šio projekto prisidėti ne
15, bet 20 ar net 21 procentu.
Jis prisiminė anksčiau vykdy-

Lazdijų rajono savivaldybė.
tus panašius projektus, tarp jų
ir tą, kuriame dalyvavo merės
brolis, kuriems savivaldybė skirdavo 20 proc.
Merė pripažino, jog savivaldybė finansiškai nepajėgi prisidėti prie projekto didesne suma,
taryba nubalsavo už 15 proc.
prisidėjimą.

Po ginčų – nukėlė klausimo
svarstymą
Klausimas dėl 2019 metų žemės
mokesčio lengvatų sukėlė diskusijų audrą. Nutarimo projekte
buvo siūloma žemės mokesčių
lengvatą taikyti asmenims, nukentėjusiems nuo sovietų represijų 1939–1990 metais, bet tik
tai jų daliai, kurie patys dirba tą
žemę.
Merė A. Miškinienė kalbėjo,
kad siekiama taikyti lengvatą
nuo okupacijos režimo nukentėjusiems ir iki šiol žemdirbyste
užsiimantiems asmenims, tačiau
jei tokie asmenys žemės nedirba ir nedeklaruoja, o mokesčio
lengvata naudojasi tie, kurie jų
žemę dirba nuomos ar panaudos
teise, reikia kuo greičiau tikslinti
lengvatos apibrėžimą ir tokiems
atvejams užkirsti kelią.
Frakcijos „Pirmyn“ vardu pasisakęs A. Margelis pastebėjo, jog
toks sprendimas būtų neteisingas
ir pažeistų nukentėjusiųjų nuo
okupacinio režimo teises.
„Žmogus turi teisę pats disponuoti savo turtu.Tie žmonės,
kurie kūrė Nepriklausomybę,
kentėjo Sibire, turi teisę į tokią
lengvatą“, – teigė A. Margelis.
Jam iš dalies pritarė ir kai kurie
valdančiųjų atstovai.
A. Margelis apkaltino vicemerą
Audrių Klėjų, jog šis apskritai
buvo išbraukęs nukentėjusiuosius
nuo okupantų iš pretendentų į žemės mokesčio lengvatą sąrašo. Šis
rėžė atgal: kodėl A. Margelis pakeitęs nuomonę šiuo klausimu.
Matydama, jog dėl šio klausimo priėmimo gali kilti problemų,

merė suskubo pasiūlyti balsavimą
dėl lengvatų nukelti kitam posėdžiui, iki tol įvertinant jo esmę

Antikorupcijos komisijoje.
Posėdyje taip pat buvo tvirtinamos įvairių komisijų sudėtys, dele-

guoti atstovai bei patvirtinti su turto
valdymu susiję klausimai.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Tarybos posėdyje svarstyti klausimai:
1. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 9-osios tarybos 4 posėdžio darbotvarkės pakeitimo.
2. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių.
3. Dėl 2019 m. žemės mokesčio lengvatų nustatymo.
4. Dėl Peticijų komisijos.
5. Dėl atstovų delegavimo.
6. Dėl įgaliojimo tvirtinti Lazdijų rajono savivaldybės biudžetinių ir švietimo įstaigų vadovų pareigybių aprašymus.
7. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
8. Dėl atstovų delegavimo į Alytaus regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo
koordinavimo darbo grupę.
9. Dėl pritarimo teikti projekto „Saulės fotovoltinės elektrinės įdiegimas VšĮ „Lazdijų ligoninė“ paraišką ir jo dalinio finansavimo.
10. Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ lovų skaičiaus.
11. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. 5TS-21 ,,Dėl 2019
metų Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos“.
12. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nario siūlymo į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją.
13. Dėl viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus
patvirtinimo.
14. Dėl Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos pertvarkymo ir nuostatų patvirtinimo.
15. Dėl projekto „Asociacijos „Noragėlių melioracija“ ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“.
16. Dėl pritarimo inžinerinių statinių kadastrinių matavimų bylų parengimo paslaugų sutarties pasirašymui.
17. Dėl nenaudojamų apleistų žemės sklypų sąrašo patvirtinimo.
18. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 1998 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. 409 „Dėl neprivatizuojamų žemės sklypų“ pakeitimo.
19. Dėl 0,1687 ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-3155-4899), esančio Piliakalnio g. 16, Rudaminos
mstl., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., nuomos.
20. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės valdomų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų darbo užmokesčio
nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
21. Dėl pastato-sandėlio su nuomojamu žemės sklypu, esančio Lazdijų r. sav., Šventežerio sen., Barčių
k., Dusios g. 20C, pradinės pardavimo kainos.
22. Dėl finansinio turto investavimo ir perdavimo VšĮ Lazdijų kultūros centrui.
23. Dėl patalpų, ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto, skirto maisto gamybai, nuomos ir VšĮ
Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės globos namų gyventojų maitinimo paslaugų teikimo.
24. Dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo patikėjimo teise
uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų vanduo“.
25. Dėl turto perdavimo Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gimnazijai.
26. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijų seniūnaitijų seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos
aprašo patvirtinimo.
27. Dėl finansinio turto investavimo ir perdavimo VšĮ Lazdijų švietimo centrui.
28. Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Lazdijų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo
valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.
29. Dėl nepriklausomo audito atlikimo Lazdijų rajono savivaldybės įstaigose ir valdomose įmonėse.
30. Dėl įgyvendinto projekto „Krikštonių Kristaus Karaliaus parapijos bažnyčios ir jos priklausinių
kapitalinis remontas“.
31. Dėl valstybės turto nurašymo.
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Pedagogai ir medikai ieško sprendimų, kaip organizuoti švietimo
ugdymo procesą kaitros metu

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija.
Vaidotas Morkūnas
Mokslo metų pabaiga
birželio pabaigoje mokyklose buvo itin karšta, nes
termometrai kartais rodė
daugiau kaip +30 laipsnių,
todėl higienos specialistams kilo klausimas, ar
nerizikuojama vaikų sveikata, gal verta trumpinti
švietimo ugdymo procesą
ir grįžti prie ankstesnės
tvarkos, kai mokslo metai
baigdavosi birželio 7 dieną.
Dėl to kilo diskusija tarp medikų
ir švietimo specialistų, siekiant
surasti sprendimo būdų, jog vaikai nesėdėtų saulės perkaitintose
klasėse. Lietuvos savivaldybių
asociacijos apklausa parodė, kad
du trečdaliai savivaldybių pasisakė už sutrumpintų mokslo metų
grąžinimą. Tuo tarpu švietimo,
mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius, vertindamas
apklausos rezultatus ir prašymą
atšaukti mokslo metų ilginimą,
tvirtino, kad karščiai gali užklupti
ir rugsėjį, ir gegužę. Ministras
užtikrino, kad dar diskutuos su

švietimo bendruomene ir medikais ir ieškos visoms pusėms
tinkamo sprendimo.
„Dzūkų žinios“ paklausė visuomenės sveikatos centro specialistų bei švietimo darbuotojų
apie šią iškilusią problemą ir kaip
ją spręsti. Alytaus visuomenės
sveikatos centro Lazdijų skyriaus
vedėja Dalytė Nekraševičienė
tvirtino, kad birželio mėnesį gavusi kai kurių signalų, domėjosi, kaip negailestingai kaitinant
saulei švietimo ugdymo procesas
organizuojamas kai kuriose mokyklose ir mokyklose-darželiuose, ar nepažeidinėjamos higienos
normos. Pagal dabar galiojančią
higienos normą, mokyklos klasėse ir kabinetuose, kuriuose mokomi vaikai, temperatūra negali
būti aukštesnė negu +28 laipsniai,
jeigu pasiekia daugiau, jau yra
pažeidimas. Mūsų specialistai
lankėsi Lazdijų M. Gustaičio
gimnazijoje. Tą dieną gimnazijos klasėse ir kabinetuose karštis
neviršijo leistinų normų. Mes tik
paprašėme, kad atsigerti vandens
gimnazistams būtų padėta koridoriuose, o ne prie valgyklos.

Žaliuzės ir užuolaidos buvo visuose kabinetuose ir klasėse. Aišku, dėl karščio gimnazijoje buvo
sutrumpintos pamokos, prailgintos pertraukos, organizuojami kiti
užsiėmimai vėsesnėse vietose ir
t. t. Panaši padėtis ir kitose mokyklose. Manau, kad tikslinga
būtų įvesti viršutines temperatūros minimalias ir maksimalias
normas. Yra nustatyta, kad, jeigu
žiemą temperatūra krenta iki -24
ir daugiau, ugdymo procesas stabdomas, tad šiltuoju periodu, jeigu
temperatūra kyla iki daugiau kaip
+28, irgi galima būtų mokymo
procesą stabdyti, nes toks karštis
yra pavojingas sveikatai. Jeigu
atšilimo procesas tęsis, tai anksčiau ar vėliau teks mokykloms
įsigyti patalpų kondicionierius,
kad oras būtų vėdinamas. Tačiau
mes negalim paveikti švietimo
ugdymo proceso, mes tik galime
rekomenduoti užtikrinti laikytis
sveikatos normų“, – sakė D. Nekraševičienė.
Panašiai mąsto ir šiuo metu laikinai rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo pareigas

užimantis Dalius Mockevičius.
„Diskusiją, ką daryti, sukėlė karšti orai mokslo metų pabaigoje.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija teiravosi, siuntė raštus
mums, mes švietimo bendruomenėms – pasiūlymams pateikti.
Dauguma pasisako, kad reikia
trumpinti mokslo metus, jog jie
būtų trumpesni, kaip anksčiau.
Sąlygos per tokius karščius dirbti
mokyklose tikrai buvo nepavydėtinos. Pas mus mokyklose nėra
kondicionierių, o juos supirkti
daug kainuotų. Tai pirma. Antra,
yra nustatytas laikas, per kurį mokytojai turi išdėstyti mokiniams
bendro ugdymo programas, o jie
įsisavinti žinias. Dėl objektyvių
priežasčių (gripo epidemijos,
susirgimų) stringa ugdymo procesas. Aš manau, kad daugiau
svertų dėl šio ugdymo proceso
turėtų turėti ir savivaldybės kiekviena atskirai. Juk ne visur kilo
gripo epidemija – pas mus buvo,
o kitur, pavyzdžiui, Mažeikių rajone, tokios epidemijos nebuvo,
pas mus buvo karščiai, o kituose
rajonuose jų nebuvo. Tačiau aš
sutikčiau su tuo, kad kaip ir žie-

mą, taip ir šiltuoju metu reikėtų
nustatyti viršutines temperatūros
normas, kurioms esant švietimo
ugdymas būtų sustabdytas. Visgi
mokinių, mokytojų sveikata yra
svarbiausia ir ja rizikuoti nevertėtų“, – kalbėjo D. Mockevičius.
Vakar kalbinta daug metų
mokykloje dirbanti pedagogė
tvirtino, kad, jų manymu, dviem
savaitėmis prailginti mokslo metai nepasiteisina ne tik dėl užklupusių karščių. „Manau, kad čia
tinka patarlė – ko neprivalgei,
to neprilaižysi. Kitaip tariant,
jeigu jau neišmoko per mokslo
metus, tai per dvi savaites tikrai
neišmoks. Kaitra alina visus,
sunku nuo jos pabėgti. Mes pritartume, kad per tas dvi savaites
mokiniams būtų organizuojamos
stovyklos, išvykos, ekskursijos,
susitikimai su rašytojais, kitais
žinomais žmonėmis, kad vaikų
akiračiai prasiplėstų, jie daugiau
sužinotų apie konkrečių profesijų
žmones. Bet ir tam reikia lėšų.
Visgi kaitra alina visus, sunku
nuo jos pabėgti, bet išeičių reikia
vis tiek ieškoti“, – sakė užkalbinta
pedagogė.

•

Svarbus projektas juda į priekį — Barčių žmonės rudenį gers tyrą vandenį
»Atkelta iš 1 psl.

„Lazdijų vanduo“ paskelbė rangovo parinkimo konkursą, o savivaldybė šiam projektui skyrė
144 tūkst. eurų.

Merė vandenį pažadėjo
rugsėjį
Gegužę vėl buvo pranešta, kad
Barčių vandenvietėje tekančiame
vandenyje, kurį naudoja vietiniai
gyventojai, nustatytas didelis
arseno kiekis.
Bendrovės „Lazdijų vanduo“
atstovai prie vandentiekio prisijungusius vandens vartotojus
informavo raštu, kad vandens iš
gręžinio maistui negalima vartoti,
galima tik buitiniams reikalams.
Kad gyventojai turėtų geriamojo vandens, vandentiekio įmonės
darbuotojai atvežė talpą, buvo
surengtas susitikimas su Barčių
gyventojais.
Merė Ausma Miškinienė tada
pažadėjo, kad iki rugsėjo bus nutiesta vandentiekio trasa iš Veisiejų į Barčius.
Redakcijos duomenimis, rimtesnių problemų, vykdant van-

dentiekio tiesimo darbus, nėra.
Merės pavaduotojas Audrius Klėjus teigė, jog „Lazdijų vandens“ ir
„Marto“ (vykdančio vandentvarkos
darbus – red. past.) sutarties finansavimui lėšos buvo skirtos Lazdijų
rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2019 m. kovo 29 d.  
Vicemeras sakė, kad Lazdijų
rajono savivaldybė yra pasirašiusi
finansavimo sutartį su UAB „Lazdijų vanduo“, todėl lėšos projektui
yra pervedamos gavus paraišką iš
UAB „Lazdijų vanduo“.
„Rangos darbų sutartis pasirašyta. Dalis darbų jau atlikta.
Rangos sutartyje yra nurodytos
sutarties vykdymo garantijos,
kurių abi šalys privalo laikytis“,
– teigė vicemeras.

Vykdytojai nusiteikę
optimistiškai
Iki pažadėto termino likus kiek
daugiau nei mėnesiui, pasidomėjome vykdomo projekto situacija
ir pakalbinome vandentiekio tiesimo darbus vykdančios uždarosios akcinės bendrovės „Martas“
direktorių Dainių Žukauską.

– Gerbiamas direktoriau,   
Jūsų bendrovė laimėjo vandentiekio tiesimo iš Veisiejų į Barčius projekto konkursą. Kaip
vyksta darbai? Ar tai sudėtingas
projektas? Kokia jo vertė?
– Jau yra parengtas techninis
darbo projektas, gauti sklypų savininkų sutikimai bei projektas
įkeltas į „Infostatybą“ derinti.
Slėgio kėlimo stotis užsakyta
pas gamintojus ir tikimės, kad
rugpjūčio pabaigoje pasieks statybų objektą. Tad iš karto, gavę
statybų leidimą, pradėsime tiesti
vandentiekio trasą iš Veisiejų į
Barčius.
Projektas sudėtingas dėl vandentiekio trasos kelyje esančios
miškingos teritorijos ir didelio
kiekio privačių sklypų, kurių savininkų leidimus reikėjo gauti, norint nutiesti vandentiekio trasą.
Tačiau šis etapas jau įveiktas.
Leidimai iš gyventojų ir įmonių,
išsimėčiusių po visą Lietuvą, buvo
gauti gana geranoriškai. Tad liko
sulaukti tik statybos leidimo ir
pradėti fizinius statybos darbus.
Bendra projekto vertė 144 000

Eur be PVM.
–        Ar užsakovas bendrovė „Lazdijų vanduo“ sumokėjo
pinigus už padarytus darbus?
Už kokią sumą Jūs atlikote darbų?
– UAB „Lazdijų vanduo“ už
faktiškai atliktus darbus pateiktas
sąskaitas yra apmokėjusi pagal
terminus. Darbų atlikta už 27 200
Eur be PVM.
– Ar užsakovo atstovai kėlė
klausimą dėl neva per didelės
projekto sumos?
– Mūsų įmonei tokie klausimai nebuvo kelti. Svarstymai
apie per didelę ar per mažą kainą, kol neparengtas techninis
projektas, apskritai negalimi,
nes nėra aiškios darbų apimtys.
Konkursas apima ir projektavimo
darbus, todėl mes, dalyvaudami
konkurse, turim įsivertinti visas
galimas rizikas ir nusistatyti projekto kainą, nes po sutarties pasirašymo nei mažiau, nei daugiau
pinigų prašyti negalėsime. Šis
konkursas taip pat ne išimtis, nes,

kaip paaiškėjo po projektavimo
darbų, vandentiekio trasos ilgis
padidėjo, nuo konkurse nurodyto ilgio skiriasi beveik 0,5 km.
Už padidėjusias darbų apimtis
papildomo finansavimo prašyti
negalėsime. Taip pat darbai vykdomi miškingoje teritorijoje, kurios kirsti negalime, o tai ženkliai
padidina statybos kaštus.
–     Jei viskas vyktų pagal planą, kada Barčiai galėtų mėgautis
švariu geriamuoju vandeniu?
– Optimistiniame variante, jeigu visos institucijos geranoriškai
ir sparčiai atliks savo pareigas,
vanduo iš Veisiejų Barčius turėtų pasiekti jau rugsėjo pabaigoje. Jeigu atsiras nenumatytų
trukdžių, darbai gali užtrukti iki
mėnesio ilgiau.
Pats projekto įgyvendinimas
užsitęs šiek tiek ilgiau, nes dar
reikės tvarkyti po vamzdžio tiesimo sugadintą aplinką ir tinkamai
paruošti statybos dokumentus.

•

– Ačiū už pokalbį.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Ūkininkai keliasi ir gulasi laukuose bei Dzūkai
meldžia dangaus malonių
kalba, kad...
miesčio krašto ūkininkai negali
labai džiaugtis derliumi, o labiau į
vakarus – Šeštokų, Krosnos krašte derlius visai geras.
– Kas lemia tokius skirtumus?
– Viską lemia oras. Veisiejų
krašte beveik nebuvo lietaus, todėl ten viskas išdžiūvo, derlius
menkesnis, o ūkininkai, turintys
žemes Marijampolės ir Kalvarijos
link, nenukentėjo nuo drėgmės
trūkumo. Tenka susidurti su paradoksais – kai viename rajono gale
kaip iš kibiro pila lietus, tuo pat
metu kitame – ūkininkai ramiausiai kulia javus ir šluostosi prakaitą. Oras panašus į loteriją.

g Garsioji žurnalistė feisbuke susigrąžino daug senų
„draugų“, kurie buvo priešai.
Ko gero tai buvo sąmoningai
padaryta dėl žinių pasisėmimo, nes paskutiniu metu ne
kokiose naujienose apie rajono
valdžią žurnalistė užsikonservavo.
g Vicemerui sporto klube
intensyviai sportuoti trukdo
viena sutuoktinių porelė. Ko
gero laiboji žmonelė nori gerai
išdiskutuoti apie galimybes savivaldybės struktūros darbuotojų keitime.
g Sklando gandas, kad il-

gametį, gerai dirbantį šilumos
ūkio vadovą gali pakeisti be
posto Lazdijų valdžioje likusios seniūnės vyras. Ar normalu keisti gerai dirbančius? Prie
šios valdžios normalu keisti
kompetentingus ir gerai dirbančius į savus.

•

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.

– Teko girdėti, jog ūkininkai
skundžiasi, neva labai sunku
parduoti iškultus javus. Ar tai
tiesa?
– Viskas priklauso nuo to, ar jie
buvo sudarę pardavimo sutartis
iš anksto. Jei sutartys sudarytos,
nekyla jokių problemų, o jei –
ne, tai teks laukti ilgose eilėse,
nors dabar grūdų supirkėjų gyvas
galas.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos
skyriaus vedėjas A. Balčius.
Lazdijų rajono ūkininkai
paskendę darbuose. Galima
sakyti, kad visą liepą jie nesudeda bluosto – keliasi su
patamsiais, o į lovą sugrįžta
apie pusiaunaktį. Vyksta
didžioji javapjūtė. Ką sugebėsi per tas paras nuimti,
tą ir turėsi, o jei nespėsi ar
lietus užlis, tai visas darbas
– šuniui ant uodegos.

Apie javapjūtę, orų kaprizus ir būsimą derlių kalbamės su Lazdijų

Vyksta didžioji javapjūtė.

rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir melioracijos
skyriaus vedėju Algiu Balčiumi.
– Gerbiamas vedėjau, dabar
laukuose pats darbų įkarštis.
Koks šiemet grūdų derlius rajono ūkiuose?
– Derlius tikrai nėra blogas, geresnis nei pernai, bet blogesnis
nei užpernai. Atrodo, jog mūsų
rajonas nėra didelis, tačiau derlius
įvairiose jo vietose labai skiriasi. Pavyzdžiui, Veisiejų, Kapčia-

– Kokios šiais metais grūdų
kainos? Ar skiriasi nuo praėjusių metų kainų?
– Kiek man žinoma, už kviečius mokama apie 140–150 eurų
už toną. Pernai kaina buvo šiek
tiek didesnė.
– Ar daug ūkininkų kreipėsi dėl sausros ar šalnų patirtų
nuostolių?
– Besikreipiančiųjų nebuvo
daug. Dėl šalnų sukeltų nuostolių kreipėsi du ūkininkai, o dėl
karščių – vienas augalininkyste
užsiimantis ūkininkas ir vienas
uogininkas, auginantis šaltalankius.
– Kaip prognozuojate derliaus
nuėmimo finalą?
– Viskas priklausys nuo dangaus malonių.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Prenumerata priimama ir
internetu
www.prenumerata.lt
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Aidas Kelionis
Kai buvau pradinių klasių mokinys, turėjau rudą mokyklinį
krepšį, ant kurio buvo nupiešta geltona šuns galva ir kažkas
parašyta angliškai. Mokyklos
inspektorius, gyvenęs mano
daugiabutyje, kartą paklausė:
„Ar žinai, kas užrašyta ant tavo
krepšio?“ Man papurčius galvą,
pasakė: „Šuo – geriausias žmogaus draugas“.
Na, šiuo metu šuo nėra pats
geriausias mano draugas gal dėl
to, kad jo neturiu. Nors geriausi
mano draugai – žmonės, bet kaimyno šuo Reksas irgi yra mano
draugas. Kai prireikia maisto
produktų ar šiaip turiu kokių
nors reikalų miestelio, kuriame gyvenu centre, apsirengiu
ir leidžiuosi nuo kalniuko, ant
kurio stovi daugiabutis. Kiek
nusileidęs prieinu kaimyno
ūkinį pastatą. Prie jo pastatyta
būda, kurioje ir gyvena mano
draugas Reksas. Atsikėlė jis čia
gyventi prieš keletą metų kartu
su kaimynais. Iš pradžių jis man
pasirodė keistas. Neproporcingai
didelė kūnui galva, gelsvas kailis
ir gana juokinga snukio išraiška.
Pirmą kartą jis, mane pamatęs,
intensyviai ir kiek piktokai lojo,
o aš, eidamas iš namų ar į namus, beveik kiekvieną sykį prie
jo stabteldavau ir gražiai švelniai kalbindavau: „Reeeksai...
Reeeksai... Kaip gyveni? Reksas
geeeras, Reksas labai geeeras...“
Taip kalbinau gal kokį mėnesį. Vieną kartą prie jo priėjau
arti, jis pradėjo vizginti uodegą,
pauostė mano batą, savo leteną

uždėjo man ant pėdos, ragindamas su juo pažaisti. Paskui
klestelėjo ant žemės, duodamas
suprasti, kad jis visiškai neturi
nieko prieš, jeigu aš jį paglostyčiau, o būtų dar geriau, jeigu
pakasyčiau.
Po tokio artimesnio bendravimo dabar, mane pamatęs ir išgirdęs, kaip maloniai jį kalbinu,
Reksas vizgina uodegą ir net virpa iš noro, kad prieičiau arčiau ir
jį paglostyčiau. Žinoma, šuniška
draugystė negali būti paremta
kalbinimu, glostymu ir kasymu,
o jai sustiprinti labai tinka mėsos
gabaliukai – kuo didesni, tuo geriau. Nusipirkęs parduotuvėje ko
nors mėsiško užkąsti, stengiuosi
nevalgyti per daug ir laukiu, kol
pasibaigs galiojimo terminas.
Tuomet oficialiai galiu iš namų
išnešti Reksui karališkos užkandos. Mėsos gabaliukus jis gaudo
ore ir labai greitai sumaumoja.
Anksčiau girdėdavau posakį
„ėda kaip šuo muilą“ ir niekaip
jo nesuvokdavau. Pamačius,
kaip Reksas ėda mėsą, šis posakis man tapo aiškus.
Kartais Reksas lindi būdoje:
kai stipriai lyja, būna labai šalta
arba karšta. Tuomet nepakanka
vien gražių žodelių ir malonios
intonacijos norint jį išprašyti
iš būdos. Bet kai prieini prie
pat pastarosios, tuomet Reksas
išlenda bet kokiomis oro sąlygomis.
Susidraugavus su Reksu, net
keista prisiminti, kad kažkada
vaikystėje labai bijojau šunų.
Pirmiausia kaimyno šuns Mobio – juodo vokiečių vilkšunio,
kuris buvo labai protingas ir tik
atrodydavo labai grėsmingai.
Kitas šuo buvo vardu Žulikas.
Tai vienintelis šuo, kurio būdami maži bijojo viso kvartalo
vaikai. Žulikas buvo ypač bjauraus charakterio, labai žiaurus
ir nuožmus. Jis vienintelis iš
šunų man yra įkandęs. Arčiausias kelias iš mokyklos namo
eidavo pro Žuliko valdas. Tekdavo nemenkai padrebėti, kol
jas praeidavai. Visų džiaugsmui
Žuliką užmušė mūsų kvartalo
vaikų vadas Audrukas. Dabar
Mobis ir Žulikas laksto amžinuosiuose medžioklės plotuose.
Tik Žulikas ir ten sugeba prikrėsti eibių.

•

„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!

Laisvės apribojimas už malkų ir
akumuliatoriaus vagystes
Vytautas Šeštokas
Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėjai
išnagrinėjo baudžiamąją
bylą, kurioje A. F. buvo
kaltinamas svetimo turto
vagystėmis.
A. F. įkliuvo šių metų kovo mėnesį, kai pagrobė V. P. priklausantį turtą – du kubinius metrus
skaldytų beržinių malkų bei du
akumuliatorius.
Kaltinamasis A. F., pareiškus
jam įtarimus ir apklausus įtariamuoju, savo kaltę pripažino,
paaiškino, kad malkų kūrenti
žiemą jis turėjo labai mažai, vasario mėnesį jos baigėsi visiškai.
Žinojo, kad sodyba priklausė G.
S., tačiau šis vyriškis maždaug
prieš dvejus metus mirė ir joje
niekas negyveno. Pas G. S., jam
esant gyvam, jis ne kartą lankėsi,

padėdavo dirbti įvairius ūkio darbus, pjaudavo malkas, nešdavo
jas į malkinę, todėl žinojo, kad
jo malkinėje yra skaldytų beržinių malkų. Neturėdamas kuo
kūrenti, pasiėmęs maišą, ėjo pro
šalia esantį namą, kuris yra negyvenamas, ir nuėjo į namo kiemą.  Šalia malkinės prie sienos
pamatė atremtą pagalį, kurį paėmęs užkišo už pleišto ir jį atlupo.
Atlupęs pleištą, atkabino kablį
ir įėjo į malkinės vidų. Į maišą
prisidėjęs malkų, jis išėjo iš malkinės, užkabino kablį, o pleištą,
kurį atlupo, įstatė į vietą. Užsidėjęs maišą ant pečių, malkas parsinešė namo. Po to dar kartą nuėjo
į malkinę ir parsinešė du maišus
malkų. Suprato, kad vagia svetimą turtą. Be malkų taip pat pagrobė ir du traktoriaus akumuliatorius. Vieną išėmė iš traktoriaus,
o kitą rado tvarte.

Nukentėjusioji V. P. nurodė,
kad, atvykusi į jai priklausančią
negyvenamą sodybą, pastebėjo,
kad iš ūkinio pastato pavogti du
akumuliatoriai. Įėjusi į kitą ūkinio
pastato patalpą, pastebėjo, kad
pavogta du kubiniai metrai skaldytos beržinės malkos. Pavogtą
malką įvertino 40 eurų. Iš viso jai
padaryta 280 eurų žala.
Teismas konstatavo, kad kaltinamasis padarė dvi nusikalstamas
veikas, kurios pagal pavojingumo
visuomenei laipsnį priskirtinos
prie apysunkių, yra anksčiau
teistas, tačiau teistumas išnykęs, baustas administracine tvarka, nedirbantis.
Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, A. F. pripažino kaltu
ir paskyrė jam laisvės apribojimą
šešiems mėnesiams, įpareigojant
jį bausmės vykdymo metu būti
namuose nuo 22 val. iki 5 val.

•

Praėjusių metų sausros nuostoliams
kompensuoti gyvulininkystės ūkiai
gaus juokingas išmokas

Už kiekvieną sutartinį gyvūną numatyta kompensuoti beveik 8 eurų suma.
Gediminas Stanišauskas
Gyvulininkystės ūkiams, kurie
patyrė nuostolių dėl praėjusiais
metais buvusios sausros, ketinama nustatyti konkretų išmokos
dydį už kiekvieną gyvūną. Jau
yra paruoštas žemės ūkio ministro
įsakymo projektas, pagal kurį už
kiekvieną gyvūną bus kompen-

suota po... 7,55 euro.
„Nustatau, kad kompensacijos suma už vieną sutartinį ūkinį
gyvūną yra 7,55 Eur“, – rašoma
projekte, kurį veikiausiai dar spės
pasirašyti laikinai einantis žemės
ūkio ministro pareigas Giedrius
Surplys.
Ši kompensacija bus mokama

ūkiams, atsižvelgiant į Pagalbos
gyvulininkystės ir paukštininkystės veikla užsiimantiems subjektams, patyrusiems nuostolių dėl
sausros 2018 m., teikimo taisykles. Jos buvo patvirtintos šių
metų birželio 7 d.

•

agroeta.lt

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,

Seinų g. 12, Lazdijai.
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Dovanota kelionė į Kauno zoologijos sodą — pamatyti žirafą
Dineta Babarskienė
Būrys vaikų glosto duonos
kepalą. Kur tokį vaizdą gali
išvysti? Ogi pono Romo
Poteliūno sodyboje. „Mes
per kalną atėjome“, – tarstelėjo Verstaminų bibliotekos bibliotekininkė Zita
Marčinskienė, atskubėjusi
su būriu vasarojančių
vaikų. Taip visi: kas ratuoti, kas pėsčiomis sugužėjo
pas poną Romą. Jo sodyboje tądien vyko garsiniai
skaitymai, šįkart vaikams,
kuriuos surengė Lazdijų viešosios bibliotekos
mobilioji biblioteka. Tema:
Astridos Lindgren kūryba
– pati mylimiausia viso pasaulio vaikų. Ponas Romas
Poteliūnas savo sodyboje
ne tik svetingai priėmė, bet
dar ir pasižadėjo išpildyti
vaikų svajonę pamatyti
žirafą.

Su vaikais kartu skaitė ir
pats sodybos šeimininkas
Pono Romo sodyboje tiek visko
daug, kad tik spėk dairytis, kiek
įdomybių. Pirmiausia šeimininkas pakvietė vaikus paglostyti šiltą duonos kepalą. O duona išties
buvo šilta! „Sugalvojau paminklą
Duonai pastatyti. Šiemet per Mindaugines su draugais iškilmingai
atidengėme“, – pasakojo šeimininkas šalia akmeninio paminklo
Duonai.
Paskui jau skubėta vandens
taku į paslaptingą namelį skaityti pasakų, minti mįslių, dainuoti,
žaidimų žaisti, uždavinių spręsti.
Poetė Aldona Mikalonienė pasekė
savo pasaką, o paskui jau kiekvienas skaitė dar vieną. Taip pasitikrinta, ar nepamiršo mažiausieji

A. Lindgren pasakų herojė Pepė ir Verstaminų kaimo vaikai R. Poteliūno (kairėje) sodyboje išgyveno kupiną džiaugsmo atostogų dieną, pripildytą vaikiškų
nuotykių, pokštų ir išdaigų.
raidelių smagiai beatostogaudami. Pradėjo pati poetė, o paskui
jau knygelė keliavo iš rankų į
rankas. Su vaikais kartu skaitė ir
sodybos šeimininkas pats ponas
Romas Poteliūnas. Kur buvus, kur
nebus ir Pepė, kurią talentingai
įkūnija Teizų bibliotekos bibliotekininkė Daiva Karaliūnienė, su
savo nuolatiniu palydovu Gintaru
Gražulevičiumi dainą užtraukė.
Uždainavusi apie žirafą, Pepė sustojo ir nei iš šio, nei iš to pasiteiravo, ar visi vaikai yra žirafą matę.
Pasirodo, kad dar yra vaikų, kurie
žirafą matę tik paveikslėliuose ar
televizijos ekranuose. „Pakelkite

rankas, kiek vaikų nėra buvę Kauno zoologijos sode ir nematę žirafos?“ – paklausė ir sodybos šeimininkas Romas Poteliūnas. Kad ir
kaip būtų liūdna, bet tokių vaikų
išties atsirado. „Kviečiu važiuoti
į Kauno zoologijos sodą kartu.
Susitarsime, kada, ir vyksime pamatyti tos žirafos ir, ko gero, ne
vienos. Kviečiu į zoologijos sodą
ir pietų savo restorane“, – tokį
pažadą vaikams davė ponas Romas. Štai kokie stebuklingi Pepės
burtai ir pono Romo dosni širdis!
O štai karo žurnalistas Ričardas
Lapaitis papasakojo, apie ką svajoja vaikai, tokie patys, kaip ir
jie, tik gyvenantys ten, kur vyksta
karas. Pasirodo, jų svajonės visai
kitokios – pačios paprasčiausios,
kaip antai prisiliesti prie kompiuterio klaviatūros. Įsitikinome, kad
ir kokios būtų svajonės, visi pasaulio vaikai svajoja.

Vaišės vaikams
Ponas Romas vaikus vaišino šiltut

Būrys vaikų glosto duonos kepalą.

šiltutėlėmis bandelėmis, o Verstaminų bibliotekos bibliotekininkė
Zita Marčinskienė naminiais sausainiais. Pepė buvo sugalvojusi
begales užduočių, o vaikams jas
atlikus, kartais patiems, kartais su
suaugusiųjų pagalba, saldainiais
vaišino. Ir džiaugsmui galo nebuvo bebėgiojant po kruopščiai sutvarkytą sodybą. „Kaune uždirbu,
čia išleidžiu“, – jau rimtai kalbėjo
sodybos šeimininkas. Jis džiaugėsi sulaukęs mažųjų, tikino, kad
jo sodyba atvira visiems. Ponas
Romas prasitarė, jog jau rugpjūtį
į jo sodybą atvyks dainuojančių
svečių, tad visi norintys laukiami.
Puikiai įrengta salė menininkams
ir žiūrovams, jauki aplinka maloniai nuteikia. O kur dar visos
sodybos paslaptys! Ir vaikams,
vandens taku į paslaptingą namelį
užsukusiems, patiko pasakų klausytis, ir net Undinėlė tvenkinyje
nuščiuvusi klausėsi…
Nepaprastai mieli Verstaminų
kaimo vaikai, atkeliavę kartu su

Verstaminų bibliotekos bibliotekininke Zita, eilės, dainos, Pepė
Ilgakojinė iš Astridos Lindgren
vaizduotės, žaidimai ir pasakojimai, o dar knygų skaitymai –
prasminga diena. Tądien ne tik
vaikai galveles suko atlikdami
Pepės užduotis ir Pepė išmėgino
savo jėgas kraudama malkų krūvą. Oi kokią didžiulę sukrovė!
Astridos Lindgren pasakų herojė
Pepė ir Verstaminų kaimo vaikai išgyveno kupiną džiaugsmo
atostogų dieną, pripildytą vaikiškų nuotykių, pokštų ir išdaigų.
Tą dieną į pasaulį pažvelgėme
kitomis akimis – ir vaikai, ir suaugusieji... Rašytojos Astridos
Lindgren dėka kiekvienas vaikas
įsitikino, kad jis šiame pasaulyje
niekada nebus vienišas, kad jo
svajonės tikrai kažkada išsipildys. Puikiausias įrodymas – penktadienis, praleistas su Astridos
Lindgren pasakomis, ir netikėtai
gautas pažadas išpildyti svajonę –
pamatyti žirafą.

•
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LRT RADIJAS pradeda laidų ciklą iš Lietuvos
mažųjų kultūros sostinių: aplankys 10 miestelių
LRT RADIJO laida „10-12“
pradeda tiesioginių laidų
ciklą iš Lietuvos mažųjų
kultūros sostinių. Pirmoji
transliacija jau šį penktadienį iš Veisiejų.

Per rugpjūtį ir rugsėjį ketinama
apsilankyti visuose 10 miestelių,
kurie šiemet paskelbti Lietuvos
mažosiomis kultūros sostinėmis.
Pasak LRT RADIJO žurnalisto
Edvardo Kubiliaus, norima visai Lietuvai parodyti, kad kultūra
mažesniuose miesteliuose ir egzistuoja, ir kyla jos lygis.
„Prieš porą metų mano gimtasis
Gasčiūnų kaimas irgi buvo paskelbtas mažąja kultūros sostine. Mačiau, kaip šis titulas vietos žmones
pakylėjo ir įkvėpė – prie kultūrinio
gyvenimo prisidėjo praktiškai visas
kaimas, renginiai pasiekė visiškai
kitą lygį. Visi šie geri pokyčiai
tikrai vyksta ir daugiau Lietuvos
vietų, bet jie ne visuomet yra matomi. Todėl mūsų tikslas važiuoti ir
skleisti žinią, kad kokybiškos kultūros reikia ne tik didmiesčiams“,
– sako E. Kubilius.
Į laidas ketinama kviesti ir vietos žiniasklaidos atstovus. LRT

RADIJO žurnalistės Rūtos Kupetytės teigimu, bus įdomu pasižiūrėti, ar keičiasi vietos politikų
ir žiniasklaidos santykis.
„Transliuojant LRT laidas iš
mažesnių vietovių, dažnai žmonės stebisi, kaip mes sau leidžiame kritiškiau pasižiūrėti į temą
arba merui, įtakingam verslininkui užduoti aštresnį klausimą.
Deja, bet akivaizdu, kad politika
ir verslas daro didelę įtaką regioninei žiniasklaidai. Ir problema
čia didelė, nes regioninė žiniasklaida yra populiari“, – sako R.
Kupetytė.
Laidose bus diskutuojama, kokio LRT nori vietos gyventojai.
Tiesioginiame eteryje susirinkusieji galės išsakyti savo pastabas visuomeninio transliuotojo
atstovams. Pasak LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės, šiomis
diskusijomis norima ne tik išgirsti
gyventojų nuomonę, bet ir atsiskaityti jiems.
„Šiemet LRT nutarė atsiskaityti
ne tik Seimui, bet ir visuomenei
– pagal gerąsias Europos praktikas pateikėme išsamią apžvalgą,
kokią vertę LRT kuria visuomenei. LRT strategijoje yra tikslas

telkti Lietuvos žmones bendriems
siekiams, skatinti darnios, bendruomeniškos ir pilietiškos Lietuvos plėtrą, todėl mums labai
svarbu išgirsti Lietuvos žmonių
poreikius bei lūkesčius. Norime
bendrauti su LRT auditorija akis
į akį, norime iš jų pačių sužinoti
apie jų džiaugsmus ir skaudulius
ir kaip sprendžiant jų problemas
gali prisidėti LRT. Laikai, kai
žiniasklaida su savo klausytojais ir žiūrovais bendravo viena
kryptimi, seniai praėjo, tikimės
aktyvaus visuomenės dalyvavimo kuriant LRT turinį“, – LRT
vadovė M. Garbačiauskaitė-Budrienė.
Laida „10–12“ iš Veisiejų bus
transliuojama šį penktadienį, rugpjūčio 2 d., nuo 10.05 iki 12.00
val.
LRT studija įsikurs Veisiejų
Santarvės skvere.
Laidą ves du kartus Lietuvą
apkeliavę R. Kupetytė ir E. Kubilius.
Šių metų Lietuvos mažosiomis kultūros sostinėmis paskelbti
Veisiejai, Žiežmariai, Mosėdis,
Liudvinavas, Adomynė, Baisiogala, Vadžgirys, Kuliai, Nemėžis
ir Dusetos.

•

Sergant katarakta,
delsti negalima

Akies lęšiukas savo
funkcijas atlieka gerai tik
tada, kai jis yra skaidrus,
tačiau yra tokių akių ligų,
kurios trukdo lęšiukui
tinkamai funkcionuoti.
Viena iš jų – katarakta.

Katarakta (akies lęšiuko
sudrumstėjimas) – viena dažniausių regėjimo netekimo priežasčių. Nors ligos išsivystymą
gali įtakoti nemažai veiksnių
– pagrindinis susirgimo rizikos
faktorius yra amžius. Sulėtėjus
medžiagų apykaitai, akies lęšiukas pradeda drumstėti. Tai
natūralūs senatviniai organizmo
pokyčiai, tačiau jei lęšiuko skaidrumas ima trukdyti įprastiniei
veiklai, reiktų nedelsiant kreiptis
į gydytoją. Jaunesniems žmonėms katarakta gali būti nulemta genetiškai, įgyta po traumos,
pasireikšti kaip kitų ligų (pvz.,
cukraligės) komplikacija.

Pagrindiniai kataraktos
simptomai
Vienas pirmųjų ligos pasireiškimo požymių – silpstantis regėjimas, neryškus matymas, lyg
pro rūką ar matinį stiklą. Sergant
katarakta pacientai pastebi daiktų dvejinimąsi, aplinka matoma
su geltonu atspalviu, pasidaro
sunku vairuoti automobilį, atsiranda jautrumas ryškiai šviesai,
nebetinka anksčiau nešioti akiniai. Ligai progresuojant, išlieka
tik šviesos jutimas, galiausiai
žmogus apanka.
Katarakta išgydoma
Kataraktą išgydyti galima tik
atlikus chirurginę drumsto akies
lęšiuko pakeitimo operaciją. Tai
vienintelis efektyvus šios ligos
gydymo būdas. Operacijos metu
pašalinamas neskaidrus ir implantuojamas dirbtinis lęšiukas. Kataraktos operacija neskausminga, o
pasitelkiant naujausias technologijas – ypač saugi ir efektyvi. Regėjimas atgaunamas tuoj pat po
operacijos, ar praėjus trumpam
pooperaciniam periodui. Kadangi
pjūvis labai mažas, jo siūti nereikia. Po operacijos nereikalingas
stacionarus gydymas, pacientas
gali vykti namo.
Svarbu nedelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos
požymius, reikėtų ilgai nedelsti
ir pasikonsultuoti su gydytoju.
Dažnai žmonės, sužinoję apie
ligą, mano, kad operaciją galima

atidėti vėlesniam laikui, tačiau
tai yra klaidingas mąstymas. Kataraktos operacija ir gydymas yra
daug sėkmingesnis ligos pradinėje stadijoje, kol nėra labai ryškių
pakitimų. Per ilgai laukiant liga
progresuoja ir išsivysto vadinamoji perbrendusi katarakta, kuri
gali nulemti antrinės glaukomos
ar akies skausmų pasireiškimą.
Tokiais atvejais kataraktos operacija būna techniškai sudėtinga,
padidėja pooperacinių komplikacijų rizika, regėjimas atsistato
per ilgesnį laikotarpį. Jeigu dėl
antrinės glaukomos žūsta nervas
– regėjimo susigrąžinti nebeįmanoma.

Operuoja gydytojai
profesionalai
Į „Akių chirurgijos centrą“ kreipiasi pacientai ne tik iš visos
Lietuvos, bet ir iš užsienio. Čia
atvykę pacientai gauna aukščiausio lygio oftalmologo paslaugas.
„Akių chirurgijos centre“ naudojama naujausia įranga, kokybiškos priemonės, operuoja ilgametę
darbo patirtį sukaupę šios srities
specialistai, gydytojai Saulius
Ačas, Algirdas Šidlauskas ir
Vytautas Jašinskas. Tai puikūs
savo srities specialistai, atlikę ne
vieną sudėtingą akių operaciją,
kas leido įgyti neįkainojamos
patirties. Kataraktos operacijos
atliekamos pažangiausiu būdu
– fakoemulsifikacija. „Akių chirurgijos centro“ pacientai profesionalią pagalbą gauna nelaukiant
ilgose eilėse, ypač tai aktualu,
jei katarakta sparčiai progresuoja. Sugaišęs vos keletą valandų,
pacientas gali sveikti namuose
ir vėl džiaugtis geru regėjimu.
Svarbiausia nedelsti – laiku
profesionaliai atlikta kataraktos
operacija yra nesudėtinga ir labai
veiksminga.
Visus,
kuriems
gydytojai diagnozavo
kataraktą ir reikia atlikti operaciją,
kviečiame į „Akių chirurgijos
centrą“, esantį Savanorių pr.
66, Kaune.
Šiuolaikinė mikrochirurginė
įranga, kokybiškos priemonės,
profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti
puikių rezultatų.
Registruokitės telefonu
(8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt.

•
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Lietuvos ir Lenkijos istorijos perlai
Liepos 22 dieną startavo
mainų projektas „Lietuvos
ir Lenkijos istorijos perlai“, trukęs šešias dienas.
Projekto dalyviai – jaunimas, besidomintis istorija,
kultūra, politika bei paveldo pažinimu. Juos vienija
bendras tikslas – pažinti
Lietuvos ir Lenkijos istoriją, puoselėti draugiškus
santykius bei gerą kaimyninį bendradarbiavimą.

Jaunuoliai buvo apgyvendinti
Lazdijų rajone įsikūrusioje kaimo turizmo sodyboje „Akmenėlis“. Lietuvos ir Lenkijos grupes
sudarė po 10 jaunuolių ir po 2
vadovus. Į Lazdijus atvyko jaunuoliai iš kaimyninės Lenkijos
Niepolomico miesto ir kartu su
Lazdijų rajono jaunimu pasinėrė
į projekto veiklas. Juk šiandiena
rodo, kad ateitis priklauso nuo
jauno žmogaus, kuris žino savo
šalies istoriją, tradicijas, kultūrą.
Stovykloje buvo rengiamos viktorinos, pokalbiai istorijos, kultūros, paveldo temomis, kurių metu
jaunuoliai gilino savo žinias šiose
srityse, tapo tolerantiškesni kitų
kultūrų atžvilgiu. Stovykloje buvo
ugdomas komandinis darbas, reflektuojama bei analizuojamos patirtys. Organizuojami susitikimai
bei diskusijos su amatininkais,
istorikais, kurie jaunuoliams papasakojo apie Lietuvos ir Lenkijos istoriją, senuosius amatus.
Stovykloje jaunuoliai susipažino, ragavo lietuviškos duonos,
sūrio bei medaus. Edukaciniai vizitai po Lazdijų bei Druskininkų
savivaldybes buvo ir įdomūs, ir
naudingi. Jų metu buvo aplankytos įvairios istorinę reikšmę
turinčios vietovės: „Geležinės
uždangos“ ruožas, Lietuvos–
Lenkijos pasienis, Rudaminos
tradicinių amatų centras, kur savomis rankomis „prakalbintas“
molis, Rudaminos piliakalnis,
Veisiejų bei Kapčiamiesčio apylinkės, Druskininkų savivaldybėje esanti šakočių kepykla, kur
keptas šakotis, taip susipažinta su
kulinariniu paveldu. Apsilankyta
Liškiavoje, pamatytas barokinis

ansamblis: Liškiavos Švč. Trejybės vėlyvojo baroko stiliaus
bažnyčia su buvusiu dominikonų
vienuolynu, varpine ir koplytstulpiu. Veisiejų miesto bibliotekoje atskleistos knygrišystės
paslaptys, dargi patiems leista
pasigaminti suvenyrinę knygelę. Supažindinta su šio amato
raida, įrankiais, medžiagomis.
Apžiūrėtas Veisiejų miestas bei
jo išskirtinio grožio apylinkės.
Aplankyta Veisiejų Šv. Jurgio
bažnyčia, miesto parkas, Veisiejų
regioninio parko lankytojų centras, Vainežeris, Kapčiamiestis. Pabuvota ir Lazdijų mieste,
sužinota jo istorija, aplankytas

Lazdijų krašto muziejus, užsukta
ir į Lazdijų viešąją biblioteką,
Jaunimo centrą. Kartu šoktas
flešmobas, dainuotos sutartinės,
grota skudučiais, pramokta lietuviškų ir lenkiškų tautinių šokių,
pagerintos anglų kalbos žinios.
Vakarais buvo organizuojami
kultūros vakarai, kurių metu
Lenkijos ir Lietuvos jaunuoliai
pristatė savo šalies paveldą, kultūrą, tradicijas bei susipažino su
kitos šalies politika, kultūra, tradicijomis, paveldu.
Šio projekto pagrindė tema bei
veiklos buvo skirtos Lietuvos ir
Lenkijos bendros kultūros, istorijos ir paveldo pažinimo skatini-

mui bei Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo šimtmečio minėjimui.
Jau ruošdamiesi šiam projektui,
jaunuoliai daugiau domėjosi bendra Lietuvos ir Lenkijos istorija,
ieškojo bendrų sąsajų tradicijose,
kultūroje. Stovyklos metu jaunuoliai dar labiau praplėtė savo žinias
istorijos, kultūros srityse. Plačiau
sužinota, kaip šias kaimynines
šalis sieja istorija nuo 1918 –
2018 metų, kuo joms svarbus

valstybingumo šimtmetis.
Jaunuolių užsiėmimai buvo
filmuojami, dabar kuriamas videofilmas „Lietuvai – Lenkijai
100“, atspindėsiantis projekto
„Lietuvos ir Lenkijos perlai“ dvasią, aprėpsiantis projekto metu
nuveiktus darbus.
Projektas „Lietuvos ir Lenkijos
istorijos perlai“ buvo finansuojamas Lietuvos ir Lenkijos Jaunimo
mainų fondo lėšomis.

•

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

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Šią savaitę bus kur kas paprasčiau
bendrauti su artimaisiais. Nebekamuos
jausmas, kad kalbate skirtingomis kalbomis. Harmonija jūsų santykiuose
neatsiras iš niekur: tai bus ilgo mokymosi, kaip geriau suprasti ir pasitikėti
vieni kitais, rezultatas. Mėnulio jaunatis – ypač palankus metas sėti meilės
sėklas ir tikėtis iš jų išaugsiant gražių
vaisių. Šią savaitę tiesiog privalote
skirti bent kažkiek laiko pamąstymui
apie savo santykius su mylimu žmogumi ir žengti nors mažą žingsnelį
juos puoselėjant.
Jautis (04.21—05.21)
Mėnulio jaunatis šią savaitę skatins
jus iš naujo atrasti ryšį su mylimais
žmonėmis ir jį dar labiau sustiprinti. Labai tikėtina, kad tapsite tikra
draugiškų susibūrimų siela, kurioje
kiekvienas pakviestasis jausis jaukiai
ir maloniai. Surenkite grilio vakarėlį
sode ar trumpą savaitgalio išvyką –
tinka viskas, kur galėsite pademonstruoti savo puikius organizacinius įgūdžius bei atvirai pasidžiaugti buvimu
draugėje!
Dvyniai (05.22—06.21)
Šią savaitę pajusite pagyvėjimą verslo
projektuose. Šalia to nepamaišytų iš
naujo įvertinti turimą biudžetą ir finansavimo šaltinius. Savaitei įpusėjus,
Mėnulio jaunatis ir gerų draugų kompanija paskatins jus kurti daugiau naujų
idėjų. Neskubėkite nurašyti kai kurių
drąsesnių pasvarstymų kaip pernelyg
nerealistiškų. Atvirkščiai – dabar yra
puikus metas į dienos šviesą traukti
savo ryškiausius sumanymus.
Vėžys (06.22— 07.22)
Dėl Merkurijaus įtakos šią savaitę
būsite labiau susikoncentravę į asmeninius tikslus. Jums netrūks vidinio
užsispyrimo ir, nuostabiausia tai, jog
aplinkybės paklus kiekvienam jūsų
įgeidžiui. Pasinaudokite unikalia proga pasistūmėti į priekį tiek profesinėje, tiek asmeninėje srityje. Negana to,
šiomis dienomis planetos skatins jus
priimti rizikingą finansinį sprendimą,
kuris, tikėtina, atneš nemenkos naudos. Pasikliaukite savo nepriekaištinga
intuicija ir tikrai nesuklysite!
Liūtas (07.23—08.23)
Mėnulio jaunatis jums yra tarsi asmeniniai Naujieji metai, tad savo naujojo
sumanymo valdymo skydelyje drąsiai
spauskite mygtuką „start“. Žinodami,
ką tiksliai norite nuveikti, pamėginkite sukurti nuoseklų veiksmų planą
ir greičiausiai pastebėsite, kad jūsų
tikslas visiškai realistiškas ir tikrai
pasiekiamas. Savaitei einant į pabaigą, greičiausiai pastebėsite, kad jūsų
nauja puiki idėja nesulaukia deramo
įvertinimo ir gal net yra „nusodinama“. Nelieka nieko kito, tik imtis iniciatyvos patiems ir pakovoti už savo
viziją. Jei širdis jums sako, kad tai, ką
darote, yra teisinga – ji teisi.
Mergelė (08.24—09.23)
Merkurijaus kelionė dangaus skliautu
lems, jog šią savaitę pasijusite lyg
nuo jūsų pečių būtų nusiritusi didžiulė
socialinė našta. Dabar kur kas lengviau sutarsite su šeimos nariais ir
kolegomis darbe. Atrodys, kad pagaliau šie jus supranta iš pusės sakinio!
Pasinaudokite puikia proga pristatyti
savo naujausius sumanymus ir drąsiai
siekite autoritetingų žmonių palaikymo. Savaitgalį skirkite tam vieninteliam žmogui ir dauge nuveikite ką
nors nutrūktgalviško. Pamaitinkite
sielą nuotykiais!

Svarstyklės (09.24—10.23)
Visą šią savaitę ir net ilgiau, padedami
Merkurijaus, galite „pramušti“ senokai įstrigusius projektus, rasti naujų
veiklos būdų, leisiančių apeiti iki šiol
jums gyvenimą nuodijusias kliūtis.
Pasitelkę atkaklumą ir kantrybę, tikrai
pelnysite vadovybės dėmesį. Veikiami
Mėnulio jaunaties, tapsite ypač draugiški, ieškosite žmogiško bendravimo.
Mėginsite susitikti su senais draugais
ar net užmegzti pažintis, ieškodami
naujų.
Skorpionas (10.24—11.22)
Šią savaitę Mėnulio jaunatis įkvėps jus
didingiems profesiniams žygdarbiams.
Dabar kaip niekad pasitikėsite savo
jėgomis bei turimomis žiniomis, tad
drąsiai sieksite daugiau atsakomybės,
didesnio prestižo ir galų gale solidesnės algos. Nesustokite pusiaukelėje ir
netrukus galėsite džiaugtis puikiais pasiekimais! Labai tikėtina, kad kažkas
iš jūsų artimųjų savaitgalį atvyks pas
jus paprašyti patarimo. Skirkite šiam
žmogui dalelę savo laiko ir stebėkite,
kaip gerumas sugrįžta su kaupu!
Šaulys (11.23—12.21)
Ko gero iki šiol nemažai svarstėte įvairiausius būdus, kaip mylimam žmogui
pasakyti savo tikruosius jausmus arba
pradėti pokalbį aktualia, tačiau jautria
tema. Nuo trečiadienio Merkurijus
„atriš“ jums protą ir liežuvį, tad sugebėsite nesunkiai bendrauti bet kokia
tema. Atsiverdami mylimajam ar mylimajai, su juo sukursite tik dar stipresnį
ryšį nei iki šiol. Savaitei įpusėjus,
palanku mokytis naujų įgūdžių arba
patobulinti senuosius. Drąsiai rinkitės
jums patinkančius kursus, mokymus
ar komandiruotes – čia patirsite akis
atveriantį nušvitimą.
Ožiaragis (12.22—01.20)
Išmintingasis Merkurijus lems, kad
šią savaitę pajusite ženklų pagerėjimą
bendraudami su artimaisiais bei kolegomis darbe. Tai žinodami, išdrįskite
atvirai aptarti su jais pagrindinius jums
ramybės neduodančiu aspektus. Labai
tikėtina, kad keletas nemalonaus pokalbio minučių amžiams išsklaidys jūsų
širdį kausčiusią įtampą. Prasidedant
savaitgaliui, žaismingoji Venera įkvėps
jus atsipalaiduoti ir paprasčiausiai pasimėgauti gyvenimu. Planuodami laisvalaikį, neužmirkište šeimos narių!
Vandenis (01.21—02.19)
Veikiami Merkurijaus, pagaliau rasite
laiko savo sveikatos ir grožio puoselėjimui. Jei jaučiate, kad esate apleidę
savo jogos ar aerobikos užsiėmimus,
galite drąsai į juos grįžti ir jums už
tai nieko nebus, išskyrus pagerėjusią
savijautą ir padidėjusį ryžtą siekti dar
geresnių rezultatų. Nuo trečiadienio
ypač didelį dėmesį parodysite artimiausiems savo žmonėms. Nuoširdžiai pasikalbėję su jums kritusiu į
akį žmogumi, potencialiu partneriu
ar geriausiu draugu, pereisite į naują
santykių lygmenį.
Žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę keletas įtakingų planetų susivienys, kad įkvėptų jus gyventi sveikiau. Pradėkite nuo mažų žingsnelių
– ilgesnio pasivaikščiojimo gryname
ore ar kavos be cukraus – ir artėjant
savaitgaliui nė patys nepajusite, kaip
nenustosite šypsotis visą dieną žavėdamiesi savo pagerėjusia savijauta.
Savaitgalis – ypač tinkamas metas
aptarti su mylimu žmogumi ateities
planus ir šiek tiek drauge pašėlioti.
Puoselėkite santykius ir mėgaukitės
jų teikiamais privalumais.

Eteris
Ketvirtadienis
, rugpjūčio 1 d. Saulė teka 5.27, leidžiasi 21.23, dienos
ilgumas 15.56. Jaunatis. Vardadieniai: Bartautas, Bartautė, Almeda.
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 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 4“.
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
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 „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 „Misionierius“.
0.25 „Juodasis sąrašas“.
1.20 „Aklavietė“.
2.45 Alchemija. VDU
karta.
3.15 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 „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 „Aukštis“.
23.45 „Kaulai“.
0.45 „Legendos“.
1.35 „Raitelis be
galvos“.
2.25 „Greislendas“.
3.15 „Kaulai“.
4.05 „Naujakuriai“.
4.55 „Svotai“.

„Rytojaus žemė“, 21.00, TV6
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 „Šeimininkė“.
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“.

BTV

LRT Plius

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

6.00 Lietuvos Respu-

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 „Akloji zona“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Atvira ugnis“.
22.50 „Pavojus iš kos-

moso“.
0.45 „F. T. Budrioji akis“.
1.35 „Akloji zona“.

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

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

įstatymas“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.45 Sportas.

21.30 „Topazas“.
23.30 Pirmoji nuolatinė

blikos himnas.
6.05 Nik Bärtsch's
Ronin. Džiazo
vakaras.
7.00 Lietuva mūsų
lūpose.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.50 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
8.15 Į sveikatą!
8.45 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Mano tėviškė.
Jonas Biliūnas.
12.15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Kalbantys tekstai.
14.30 „Atominės bombos
virš Nevados“.
15.25 ...formatas. Poetas
Gvidas Latakas.
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.
Jonas Biliūnas.
19.15 „Leonardas.
Žmogus, išgelbėjęs
mokslą“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.

konstitucija.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Nik Bärtsch's

Ronin. Džiazo
vakaras.
1.15 „Žvaigždėta
naktis“.
2.55 Grupės „Mannazz“
koncertas.
4.30 Kultūringai su
Nomeda.
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“.
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 PREMJERA.“

Nusikaltimo vieta –
Hamburgas. Juodi
laikai“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.30 „Midsomerio
žmogžudystės VI.
Plėšrieji paukščiai“.
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 „Mikė“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Mikė“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Rytojaus žemė“.
23.35 „Aukščiausia

pavara“.
1.00 „Pėdsakai“.
1.45 „Svieto lygintojai“.
2.35 „Dainų

dvikova“.
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Eteris
Penktadienis
, rugpjūčio 2 d. Saulė teka 5.28, leidžiasi 21.21, dienos ilgumas
15.53. Jaunatis. Vardadieniai: Euzebijus, Steponas, Tautvilas, Guoda, Gustavas, Alfonsas.

šeštadienis
, rugpjūčio 3 d. Saulė teka 5.30, leidžiasi 21.19, dienos ilgumas
15.49. Jaunatis. Vardadieniai: Lidija, Mangirdas, Lengvinė, Augustė.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

8.55 „Aš matau tave“.
10.00 „Paslaptingas

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė 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 „Hobitas: nelaukta
kelionė“.
1.25 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
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“.
11.55 „Neklausk meilės
vardo“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Bėgte visą naktį“.
23.20 „Viskas ore!“.
1.25 „Baimės kaina“.
3.25 „Misionierius“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

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

6.00 Lietuvos Respu-

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 TIESIOGIAI. Kon-

trolinės vyrų krepšinio rungtynės.
Ispanija–Lietuva.
21.30 „Nepriklausomybės
diena. Atgimimas“.
23.50 „Džesabelė“.
1.30 „Teta Helena“.
3.35 „Žmonijos biuras“.

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“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Snaiperis. Palikimas“.
23.35 „Atvira ugnis“.
1.25 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Čempionai. Valde-

maras Novickis.
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. 13metis Rytis Sakas.
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. 13metis Rytis Sakas.
20.58 Orai.

blikos himnas.
6.05 Gyvenimas.
7.00 Klausimėlis.lt.
7.25 „Jaunieji detektyvai

„Nepriklausomybės diena. Atgimimas“, 21.30,
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 Nusikaltimas ir

20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Nepagrįstai

bausmė.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lrytas tiesiogiai.
0.30 „Šeimininkė“.
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“.

apkaltintas. Hario
Viorco byla“.
22.30 Gera muzika gyvai.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 Džiaze tik merginos.
1.35 „Topazas“.
3.35 Gustav Mahler.
Simfonija Nr. 3
d-moll.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nik Bärtsch's

Ronin. Džiazo
vakaras.
7.00 Mokytojų kambarys.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.50 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
8.15 Euromaxx.
8.45 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Mano tėviškė.
Tadas Ivanauskas
ir Adomas Hrebnickis.
12.15 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
13.10 Daiktų istorijos.
14.00 „Neribotos žmogaus galimybės“.
14.30 „Leonardas.
Žmogus, išgelbėjęs
mokslą“.
15.25 ...formatas.
Poetas Viktoras
Rudžianskas.
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.
Tadas Ivanauskas
ir Adomas Hrebnickis.
19.15 „Australijos
lietuviai – tolimi ir
artimi“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Rožių karas“.
10.05 „Akloji“.
11.05 „Būrėja“.
12.10 „Širdžių daktaras“.
13.10 „Ponas Bynas“.
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“.
20.00 PREMJERA. „Sugrį-

žimas į salą“.
21.00 PREMJERA. „Vera.

„Kiro“ klubas“.
22.55 „Akivaizdus ir tikras
pavojus“.
1.35 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.15 „Nusikaltimo vieta
– Hamburgas. Juodi
laikai“.
4.45 „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 „Mikė“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Mikė“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Bado žaidynės“.
0.55 „Paktas“.
2.25 „Aplink pasaulį per

80 dienų“.
4.25 „Amerikietiška
siaubo istorija“.

ir Juodojo karaliaus
prakeiksmas“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Nilas.
Didingoji upė.
Riaumojantys
vandenys“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Įstabiausios
Indonezijos salos.
Milžinų karalystė“.
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 Gražiausios poetų
dainos.
22.40 „Antikvariato
paslaptys 9. Atsisveikinimo žinutė“.
0.05 „Hobitas: nelaukta
kelionė“.
2.50 Klausimėlis.lt.
3.05 54-osios Tarptautinės sportinių
šokių varžybos
„Gintarinė pora
2018“.
4.30 „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“.
8.15 „Riterių princesė
Nela“.
8.45 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.15 „Ogis ir tarakonai“.
9.50 „Ponas Bynas“.
10.15 „Pabėgimas iš
Žemės planetos“.
12.00 „Paskutinis drakonų
nugalėtojas“.
14.15 „Šnipė Harieta“.
16.20 „Šeimos savaitgalis“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Šunų viešbutis“.
21.35 „Zūlanderis 2“.
23.40 „Kosminė stotis
76“.
1.35 „Bėgte visą naktį“.

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“.
10.00 Maisto kelias.
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Kačių motina“.
13.20 „Įpėdiniai“.
15.45 „Havajai 5.0“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Šuns tikslas“.
21.25 „Iksmenai. Pradžia.
Ernis“.
23.40 „Pavojingas susitarimas“.
1.25 „Nepriklausomybės
diena. Atgimimas“.
3.25 „Alinanti misija“.
5.00 „Svotai“.

17.00 Laikykitės ten.

H. Mackevičius.
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.
B. Tiškevič. Pokalbiai.
0.05 „Rasputinas“.
2.15 „Moterų daktaras“.
3.45 Nusikaltimas ir
bausmė.
4.30 „Žmogus be
praeities“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

BTV

blikos himnas.

6.05 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 „Džiunglių princesė

Šina“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Lietuvos galiūnų

čempionato
atrankinis etapas.
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“.
14.35 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.55 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
17.50 „Nusikaltimų
miestas“.
18.20 „Pavojingi kaimynai“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Tuk tuk“.
0.10 „Išleistuvių naktis“.
1.50 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
6.10 „Pasaulis iš

viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Lietuvos moks-

lininkai. Domas
Kaunas“.
7.55 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje“.
9.00 „Pasaulis iš
viršaus“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 Laikykitės ten.
G. Savickas. Pokalbiai.
12.00 „Inspektorius
Luisas“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias.

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.
Laisvasis stilius.
Džiazas Kinijoje“.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Šokio ir gyvos
violončelių muzikos
spektaklis „Bolero –
Extended“.
13.00 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
14.00 XVII vaikų ir
jaunimo muzikos
festivalis „Mes –
Pasaulis“. Ar žinai,
kad...
15.20 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
15.50 Euromaxx.
16.20 Klauskite daktaro.
17.10 Stilius.
18.05 Istorijos detektyvai.
18.55 Daiktų istorijos.
19.40 „Dauntono abatija
4“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Deimantai
amžiams“.
23.00 Linksmos Grigorijaus Kanovičiaus
akys. Groja Lukas
Geniušas (fortepijonas).
0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 „Nepagrįstai
apkaltintas. Hario

Viorco byla“.
2.25 „Meno ritmai.

Laisvasis stilius.
Džiazas Kinijoje“.
2.55 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Viešnia
– dainininkė Sarah
Brightman.
3.45 ARTS21.
4.15 Klauskite daktaro.
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 PREMJERA.
„Begėdis“.
1.20 „Uodega vizgina
šunį“.
2.55 „Vera. „Kiro“
klubas“.

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 Jokių kliūčių!
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 „Mančesteris prie
jūros“.
0.50 „Rytojaus žemė“.
3.00 „Kalėdų
karštinė“.
4.30 „Amerikietiška
siaubo istorija“.

„Šunų viešbutis“, 19.30, LNK
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Eteris
sekmadienis, rugpjūčio 4 d. Saulė teka 5.32, leidžiasi 21.17, dienos ilgumas
15.54. Jaunatis. Vardadieniai: Gerimantas, Milgedė, Dominykas.

pirmadienis
, rugpjūčio 5 d. Saulė teka 5.34, leidžiasi 21.15, dienos ilgumas 15.41.
Jaunatis. Vardadieniai: Felicisimas, Nona, Rimtas, Mintarė, Osvaldas, Vilija.

LRT Televizija

19.40 „Dauntono abatija

LRT Televizija

4“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Viešnia –
choreografė Sasha
Walz (Vokietija).
22.00 Tarptautinis Klaipėdos violončelės
festivalis 2019.
23.10 „Deimantai
amžiams“.
1.05 „Antikvariato
paslaptys 9. Atsisveikinimo žinutė“.
2.30 „Australijos
lietuviai – tolimi ir
artimi“.
3.20 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
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. Skaistaveidė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji
planeta 2. Gelmės“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas.
Triukšmingas
sugrįžimas“.
13.50 „Mis Marpl. Žudyti
lengva“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Laisvės kaina.
Sąjūdis“.
22.50 „Ūsuotasis ponas
Mordekajus“.
0.35 „Ekspromtas“.
2.20 Klausimėlis.lt.
2.35 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji
planeta 2. Gelmės“.
3.30 Pasaulio dokumentika. „Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas.
Triukšmingas
sugrįžimas“.
4.25 „Mis Marpl Žudyti
lengva“.

LNK
6.25 „Tomas ir Džeris“.
6.55 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
7.20 „Sveiki atvykę į
„Veiną““.
7.45 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.15 „Riterių princesė
Nela“.
8.45 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.15 „Ogis ir tarakonai“.
9.35 „Beprotiškiausios
melodijos. Nuotykiai tęsiasi“.
11.25 „Kapitonas
Zumas“.
13.10 „Nelydimi nepilnamečiai“.
15.00 „Pamišę dėl šokių“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.

19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Transformeriai.

Paskutinis riteris“.
22.30 „Angelai ir

Demonai“.
1.15 „Šmėklų namai“.
2.40 „Zūlanderis 2“.

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 „Pinokis“.
13.15 „Paauglių paplū-

dimys 2“.
15.40 „Mylinčios širdys“.
17.25 PREMJERA. Už

Kaukazo.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI. Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės.
Lietuva–Suomija.
21.30 „Įniršis“.
0.10 „Iksmenai. Pradžia.
Ernis“.
2.10 „Aukštis“.

7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 2019 m. „Formu-

lės-1“ čempionato
Vokietijos GP
apžvalga.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Laikykitės ten. N.
Oželytė. Pokalbiai.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 Laikykitės ten. D.
Filmanavičiūtė.
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. Lavrinovičiai. Pokalbiai.
0.05 „Inspektorius
Luisas“.
2.15 „Rojus“.
3.00 „24/7“.
3.40 „Detektyvas Linlis“.
5.10 „Kelrodė
žvaigždė“.
5.50 „Pasaulio turgūs“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

BTV

blikos himnas.

6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato
atrankinis etapas.
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“.
16.50 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
17.50 „Nusikaltimų
miestas“.
18.20 „Pavojingi kaimynai“.
19.30 „Šuo“.
21.50 „Juodasis sąrašas“.
22.50 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
23.50 „Snaiperis. Palikimas“.
1.40 „Išleistuvių naktis“.

Dzūkijos TV
6.20 „Pasaulis iš

viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte. Laura
Bartkevičiūtė–
Rumbešt.
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.

6.05 Gera muzika

gyvai.
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.
Kunigaikštis
Butautas – pirmieji
Gediminaičių
pėdsakai čekų
žemėse“.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 „Neribotos žmogaus galimybės“.
13.00 Stop juosta.
13.30 „Eurovizija 2019“.
15.30 „Saros muzika.
Šiuolaikinė klasika“.
15.45 Šventadienio
mintys.
16.10 Mokytojų kambarys.
16.35 Mokslo sriuba.
17.05 Vartotojų kontrolė.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.45 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.

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“.
23.05 „Pumų
medžioklė“.
0.55 „Uodega vizgina
šunį“.
2.30 „Likimo šešėlis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
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 Jokių kliūčių!
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 Žinios.
20.50 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio ralio
kroso čempionatas
Kanadoje.
23.00 „Bado žaidynės“.
1.45 „Mančesteris prie
jūros“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 8“.
11.10 „Komisaras Reksas
16“.
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 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
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 „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 „Kvailių apsauga“.
0.25 „Juodasis sąrašas“.
1.20 „Angelai ir

Demonai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Ūkio šefas.
8.20 Maisto kelias.
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! Mer-

ginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Plėšikai“.
0.10 „Kaulai“.
1.10 „Legendos“.
2.00 „Raitelis be

galvos“.
2.50 „Greislendas“.
3.40 „Kaulai“.
4.25 „Naujakuriai“.
4.50 „Svotai“.

16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 2019 m. „Formu-

lės-1“ čempionatas.
Vengrijos GP
apžvalga.
18.00 Reporteris.
18.45 Sportas.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika „Verslo
genas“.
19.00 Dzūkijos istorijos
slenkščiai.
19.30 Jūsų sveikatai.
20.00 Reporteris.
20.48 Sportas.
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 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
0.30 2019 m. „Formulės-1“ čempionatas.
Vengrijos GP
apžvalga.
1.35 „Šeimininkė“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 Laikykitės ten.
Pokalbiai. H.
Mackevičius.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Rojus“.

BTV

LRT Plius

6.40 „Mentalistas“.
7.35 „Pragaro virtuvė“.
8.30 „Sudužusių žibintų

6.00 Lietuvos Respu-

gatvės“.
9.30 „Teisingumo

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

mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Stalingradas“.
23.35 „Tuk tuk“.
1.30 „Juodasis sąrašas“.
2.15 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
3.10 „Akloji zona“.

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

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien

kimba.
8.00 Ant bangos.
9.00 „24/7“.
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten.
Pokalbiai. H.
Mackevičius.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.55 „Svarbiausia –
įstatymas“.
15.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.

blikos himnas.
6.05 Šokio ir gyvos
violončelių muzikos
spektaklis „Bolero –
Extended“.
7.05 „Nežinoma
Čekijos Lietuva.
Kunigaikštis
Butautas – pirmieji
Gediminaičių
pėdsakai čekų
žemėse“.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
8.20 „Neribotos žmogaus galimybės“.
8.45 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Mano tėviškė.
Sofija ir Marija
Ivanauskaitės.
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.

Sofija ir Marija
Ivanauskaitės.
19.15 „Holokausto
pabėgimo tunelis“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Karalių pamaina“.
23.15 „Kissingeris“.
0.55 Dabar pasaulyje.
1.25 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
2.30 „Ūsuotasis ponas
Mordekajus“.
4.15 Kultūringai su
Nomeda.
5.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.

TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Mylėk savo sodą“.
11.05 „Akloji“.
11.35 „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 „Sugrįžimas į salą“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į

širdį“.
19.00 „Širdžių

daktaras“.
20.00 „Sugrįžimas į

salą“.
21.00 „Mergina iš

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

paslaptis“.
2.45 „Kapitonė Marlo“.
4.20 „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 „Mikė“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „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 2“.
0.55 „Pėdsakai“.
1.45 „Svieto

lygintojai“.
2.30 Dainų

dvikova.
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Eteris
Antradienis
, rugpjūčio 6 d. Saulė teka 5.35, leidžiasi 21.13, dienos ilgumas
15.38. Jaunatis. Vardadieniai: Bylotas, Daiva.

Trečiadienis
, rugpjūčio 7 d. Saulė teka 5.37, leidžiasi 21.11, dienos ilgumas 15.34.
Jaunatis. Vardadieniai: Donatas, Kajetonas, Sikstas, Drąsutis, Jogailė, Klaudija, Jogilė.

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.
17.30 „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 „Skolos kaina“.
0.35 „Juodasis sąrašas“.
1.30 „Kvailių apsauga“.

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 „Tiksinti bomba“.
23.50 „Kaulai“.
0.50 „Legendos“.
1.40 „Raitelis be
galvos“.
2.30 „Greislendas“.
3.20 „Kaulai“.
4.10 „Naujakuriai“.
5.00 „Svotai“.

BTV
6.45 „Mentalistas“.
7.40 „Pragaro virtuvė“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Teisingumo

agentai“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „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 „Slaptas planas“.
22.55 „Stalingradas“.
1.20 „F. T. Budrioji akis“.
2.10 „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 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
10.00 „Rojus“.
11.05 Laikykitės ten.

Pokalbiai. D.
Filmanavičiūtė.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.55 „Svarbiausia –
įstatymas“.
15.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.
18.45 Sportas.
18.53 Orai.
19.00 Žemės ir laiko
prakalbinimas.
19.30 Svečiuose pas

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

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

6.05 Labas rytas,

„Transporteris“, 21.00, TV6
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 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
0.30 „Gluchariovas“.
1.35 „Šeimininkė“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 Laikykitės ten.

Pokalbiai. D.
Filmanavičiūtė.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Rojus“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiaze tik merginos.
7.15 Mano tėviškė.
Sofija ir Marija
Ivanauskaitės.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
8.15 „Lietuvos mokslininkai. Archeologas
Vladas Žulkus“.
8.45 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Mano tėviškė.
Antanas Juška ir
Kazimieras Būga.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 „Eurovizija 2019“.
Nacionalinė
atranka.
15.10 „Saros muzika.
Šiuolaikinė klasika“.
15.25 ...formatas. Poetas
Petras Panavas.
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 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
18.30 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.
19.15 „Černobylis, Fukušima. Gyvenimas
po katastrofos“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.

21.30 „Kalnų istorijos“.
23.00 „Putinas amžinai?“.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Džiazo muzikos

vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
2.15 „Karalių pamaina“.
4.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija
4.30 Linija, spalva,
forma.
5.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.

TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Meilės sparnai“.
10.05 „Akloji“.
11.05 „Būrėja“.
12.10 „Širdžių daktaras“.
13.10 „Ponas Bynas“.
13.40 „Ogis ir tarakonai“.
14.00 „Žvėrelių būrys“.
14.25 „Džekio Čano

nuotykiai“.
14.50 „Sugrįžimas į salą“.
15.50 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Širdžių daktaras“.
20.00 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Midsomerio

žmogžudystės VII.
Žaliasis žmogus“.
23.10 „Amžina
meilė“.
1.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.45 „Mergina iš
Džersio“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.

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“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.

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

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

reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės

vardo“.

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“.
17.00 „Univeras. Naujas

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

pavara.
0.00 „Pėdsakai“.
1.00 „Svieto

lygintojai“.
1.45 Dainų dvikova.

13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,

Lietuva.
17.30 „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 „Detonatorius“.
0.25 „Juodasis sąrašas“.
1.20 „Skolos kaina“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

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! Mer-

ginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Patrulių zona“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Patrulių zona“.
0.05„Kaulai“.
1.05 „Legendos“.
1.55 „Raitelis be

galvos“.
2.45 „Greislendas“.
3.30 „Kaulai“.
4.25 „Naujakuriai“.
4.50 „Svotai“.

BTV
6.45 „Mentalistas“.
7.40 „Pragaro virtuvė“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Teisingumo

agentai“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „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 „Kario kumštis“.
22.50 „Slaptas planas“.
0.45 „F. T. Budrioji akis“.
1.40 „Akloji zona“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Grilio skanėstai.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Reporteris.
8.50 Sportas.
8.58 Orai.
9.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
10.00 „Rojus“.
11.05 „Žmogus be
praeities“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk mane“.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
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 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 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
0.30 „Gluchariovas“.
1.35 „Šeimininkė“.
2.35 „Bruto ir Neto“.
3.00 „Pamiršk mane“.
3.40 „Žmogus be

praeities“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Rojus“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
7.05 „Saros muzika.
Šiuolaikinė klasika“.
7.15 ...formatas. Poetas
Petras Panavas.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „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.
Simonas Stanevičius ir Simonas
Daukantas.
12.15 Aš – laidos vedėjas.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Pradėk nuo savęs.
14.30 „Holokausto
pabėgimo tunelis“.
15.25 ...formatas. Poetas
Rimantas Kmita.
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.
Simonas Stanevičius ir Simonas
Daukantas.
19.15 „Nuotraukos iš
Mėnulio“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.

21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Karas“.
23.30 „Mano draugas Bo-

risas Nemcovas“.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Džiazo muzikos

vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
2.20 „Kalnų istorijos.
Mano širdis grįžta į
Cilertalį“.
3.50 Tarptautinis Klaipėdos violončelės
festivalis 2019.
5.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
8.05 „Meilės sparnai“.
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 „Sugrįžimas į salą“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Širdžių daktaras“.
20.00 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Midsomerio

žmogžudystės VII.
Prastos naujienos“.
23.10 „Amžina meilė“.
1.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.45 „Midsomerio
žmogžudystės VII.
Žaliasis žmogus“.
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“.
17.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Mikė“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
21.00 „Bėgantis taikinys“.
23.00 Aukščiausia pavara.
0.20 „Pėdsakai“.
1.20 „Svieto lygintojai“.
2.05 „Gaudynės“.

„Patrulių zona“, 22.00, TV3
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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
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
leipalingio.giria@gmail.com

„Sūduvos galvijai“

ūkio paskirties skly•pus•Žemės
(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.
Druskininkų sav. Barzdžiūnų k.
Tel. 8 636 24985.

••

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

Rulonavimas. Šienainio
gamyba.

Tel. 8 688 80688.

namą Šeštokų
dangą be asbesto.
•m,•32 a.).k. butą Veisiejuose (30 kv. •sen.•Gyvenamąjį
•Tel.•Stogo
Mikniškių k. (87 kv. m,
8 611 06069.
Tel. 8 626 79757.
sklypas 63 a, būklė gera, paKineskopinį televizorių
keisti langai, tinkamas gyventi
•
•
„Samsung“
(51 cm įstrižainė,
Puikų
didelį
sklypą
statybai
iš
karto)
su
ūkiniais
pastatais.
••
Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

Kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

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

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

Tel. 8 656 12800.

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

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

(15 a namų valda) ir 15 a sklypą
Sodų g. Tel. 8 672 05028.

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

ras). Kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

sodyba (30
•a namų
•Parduodama
valda, 2.25 ha žemės

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

ūkio paskirties žemės) Gudelių
kaime. Tel. 8 615 96091.

Baldų papildymas!

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

Tel. 8 686 70 841.

labradorito
•akmens
•Pigiaiplokštes
iš Ukrai-

(2003 m., 1.8 l, benzinas, labai
geros būklės), kaina sutartinė.
Dvivietį namelį ant ratų (iš Anglijos, labai geros būklės, 1990
m.), kaina sutartinė.
Tel. 8 623 23430.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
•telyčią.
•Angusų veislės veršingą
Tel. 8 686 53424.

AUGALAI

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.
žoliapjovę.
•Tel.•Naudotą
8 688 11982.
••Malkas. Tel. 8 680 83000.
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raudonų begonijų. Siauroji g.
8, Lazdijai, pas Ziną. Prašome
apsilankyti.
Tel. 8 630 61842.

mentus. Tel. 8 644 55355.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

traukiamą kelio
•lygintuvą
•Traktoriumi
(greiderį).

nos Lazdijuose.
Tel. (8 318) 52 156 (po
darbo valandų ir savaitgaliais).

••

••

••
sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikiantys, su defektais.
Žieminius
miežius
ir
kvieTel. 8 680 77728.
•čius.• Tel. 8 686 12417.
Padangą 12-16/163 (tinka
•
•
Sauso
šieno
rulonus.
nuo
kombaino NIVOS arba
•Tel.• 8 608 85747.
rusiško 7 t kratytuvo).
Tel. 8 688 80688.
Ekologiškus
kviečius.
•Tel.• 8 611 06069.
TRANSPORTO PRIEMONĖS
arba
KITI
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą
1985 m. Gali būti tech••Televizorių „ORION Color nuo
2051 Stereo“ (japonų modelis,
niškai netvarkingas, daužtas,

80 a žemės ūkio
paskirties žemės sklypą
su tvenkiniu ir nedideliu
statiniu Nemajūnų kaime.
Kaina 6000 Eur.
Tel. 8 686 70 841.

PARDUODA

8 688 80175.

ka, 6 kw), kaina 155 Eur. Įvairių
išmatavimų faneruotus naudotus skydus, dvp plokštes, durų
varčias.
Tel. 8 686 43600.

sklypą namo statybai
NEKILNOJAMASIS TURTAS
•Lazdijų
•30 amieste,
gražioje vietoje, ••G. Vasiukonio gėlininkystės
ūkis jau prekiauja našlaitėmis.
prie miško ir vandens telkinio.
••Žemę. Tel.: 8 688 80688.
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
Atlikti geodeziniai matavimai.
ūkio paskirties
Staidarų k., Lazdijų r.
Visos miesto komunikacijos.
•žemę.
•Žemės
Tel.: 8 615 94920,
Kaina 20 000 Eur.
8 614 56206.
šieną, šiaudus.
Tel. 8 686 70 841.
•Tel.•Šienainį,
8 622 33441.
(buv. valgyklą) Vai•niūnų
•Namą
••Brangiai mišką (gali būti
kaime. Namų valda 30 a. ••Gėlių išpardavimas. Turime bendraturčių, neatidalytas, su
daug įvairių gėlių ir gražių
Kaina 16000 Eur.
skolomis). Sutvarkau doku-

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

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

krosnelę
•(„Harvia
•ElektrinęVegapirties
BC60, suomiš-

40“ (vientiltis).
(2 aukštas,
•34,14
•1 k.kv.butąm, Simne
•Tel.•„T8 686
su daline buitine
54040.
technika, nauji langai, šarvuoNešiojamąjį kompiuterį
•
•
Bulvių
kasamąją,
mėšlo
„Samsung“.
tos durys, nauja santechnika)
•pakrovėją
• ir kratytuvą, rulonų Tel. 8 607 69489.
kartu su kolektyviniu sodu (6
griebtuvą.
a). Tel. 8 601 93000.
3 kub. cisterną be ratų.
Tel. 8 686 70818.
•
•
Tel.
Žemės
sklypus
namų
•statybai
• šalia Lazdijų (įvairaus TRANSPORTO PRIEMONĖS 8 686 70818.
Ketinius radiatorius.
dydžio, visos komunikacijos,
•
•
Važiuojančią
„Opel
Zafyra“.
Tel.
8 614 56206.
šalia interneto linija), kaina
•Tel.• 8 606 57346.
sutartinė. Tel. 8 616 33781.
Prekiaujame įvairiais gėlių
•
•
„Renault
Megane
Scenic“
Namą
Vytauto
g.
41,
Lazdijai,
sodinukais,
skaldele kapams,
••
••

(3
•aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
pušynas, eže-

brangiai perka.

Lazdijai (4.65 a žemės sklypas,
elektra, vanduo).
Tel. 8 690 29090.

plokščias ekranas, pultelis),
kaina 15 Eur. „LG“ ir „Panasonic“ pultelius, kaina nuo 2 Eur.
Tel. 8 686 43600.

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą

prie ežero (iki vandens
apie 50 m). Sklypą iš
vienos pusės riboja keliukas, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis
iki ežero. Idealus variantas sklype turėti tvenkinį.
Patogus privažiavimas.
Kaina 12000 Eur.
Tel. 8 686 70 841.

Esparceto sėklą, kaina 3
Eur/kg.
Tel. 8 686 71256.
Sauso šieno rulonus.
Tel. 8 686 54040.

pagamintas pagal vokiečių
užsakymą). Kaina 8 Eur.
Tel. 8 612 41428.

Tel. 8 658 18636.

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

nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.
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Tvarkome (nuo 1 ha) laukus, paežeres, griovius,
savaiminiais želdiniais, medžiais ir krūmais apaugusius
žemės ūkio paskirties sklypus. Už didelį ir tankiai apaugusį
sklypą sumokėsime. Tel. 8 603 30577.

perka
TRANSPORTO PRIEMONĖS

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.

supirkimas,
•visų•Automobilių
markių. Gali būti neva-

žiuojantys, be technikinės
apžiūros, po autoįvykio. Atsiskaitome vietoje, sutvarkome
dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

GYVULIAI

••

Metalo laužo supirkimas:
juodojo metalo laužas – 160–
180 Eur/t, skarda – 110–140
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I-IV 8.00-16.30
val., V 8.00-16.00 val., VI
8.00-12.00.
Tel. 8 698 30902.

DAR BA S
SIŪLO

••

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

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

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

••

KITI

Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

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.

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

Tel. 8 682 60899.

joje. Tel. 8 620 46498.

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
Tel. 8 688 80688.

žemės
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
sen. Laiku moku
sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

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

PA SL AUG OS

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

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

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

būstą.
•Pageidautina
•Išsinuomočiau
Veisiejų seniūni-

NU O MA
SIŪLO

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

••

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

••

Nebrangiai išnuomojamos
patalpos pusrūsyje, esančios
Alytaus miesto centre (70 ir
100 kv. m).
Tel. 8 698 78040.
betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.

••

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties žemės. Gali būti
apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.
šeima išsinuomotų
•būstą
•JaunaLazdijuose.
Tel. 8 673 24549.

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.

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

••

Nebrangiai ir kokybiškai
dažau namus, fasadus, tvoras.
Kokybė garantuota.
Tel. 8 609 15652.

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

Šienainio
•gamyba.
•Rulonavimas.
Tel. 8 688 80688.
duris namams,
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptus ir

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

Informuojame,
kad dėl profilaktinių vandentiekio tinklų plovimo darbų rugpjūčio 5–9 dienomis gali būti sutrikęs vandens tiekimas Lazdijų mieste. Po darbų atlikimo gali būti pablogėjusi vandens kokybė.
Atsiprašome už nepatogumus.
UAB „Lazdijų vanduo“ administracija

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

Suklupęs žmogus tyliai nuleidžia galvą prieš
išeinančius Anapilin. Širdyje lieka netekties skausmas
ir laiko nepaliečiamas prisiminimas.
Nuoširdžiai užjaučiame Viliją Padimanskienę dėl
mylimos mamytės mirties.
Stebulių mokyklos kolektyvas
Išėjus amžiams mylimam žmogui, lieka skausmas ir tuštuma.
Teužpildo ją nuoširdi mūsų užuojauta.
Nuoširdžiai užjaučiame Viliją Padimanskienę dėl mylimos
mamytės mirties.
Rūta ir Darius Brindzai
Mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai užjaučiame Ritą
Sebestinienę.
Artūras Margelis
Judėjimo „Pirmyn! Kartu mes galime“ vardu
Mirus mamai, žmonai, nuoširdžiai užjaučiame dukras Viliją
Padimanskienę ir Ritą Sebestinienę, sūnų Vainorą Janecką
bei mirusios vyrą.
Lina ir Artūras Margeliai

DĖmesio!
Informuojame, kad 2019 m. sausio 13 d. mirus Jūsų
motinai ALBINAI AMBRAZEVIČIENEI, gim. 194306-01, dėl jos turto paveldėjimo pagal įstatymą į Lazdijų
r. sav. 3-iąjį notaro biurą kreipėsi testamentinis įpėdinis.
Prašome informuoti Lazdijų r. sav. 3-iąjį notaro biurą,
esantį Nepriklausomybės a. 4-2, Lazdijai, (e. pašto adresas: Lazdiju.r.3.nb@notarai.lt, tel. (8 318) 51112), ar Jūs
kaip teisėtas Albinos Ambrazevičienės paveldėtojas, ketinate pretenduoti į palikimą, ar kreipsitės dėl palikimo
priėmimo, dėl juridinio fakto nustatymo, dėl paveldėjimo
teisės liudijimo išdavimo, ar atliksite bet kokius su turtu
susijusius veiksmus.
Negavus iš Jūsų jokio atsakymo, paveldėjimo teisės liudijimas pagal testamentą bus išduotas kitam įpėdiniui.

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

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

Tel. 8 602 21748.

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

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

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

alp
pat

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

Nau

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

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

Tel. 8 650 54363.

PERKAME
MIŠKĄ

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

Tel. 8 680 81777

Perkame mišką

• 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

UAB „Rividė“
.
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
parduoda ir pristato:
Įvairioms pirtims.
ARKLIUS, JAUČIUS,
Įvairiems. vanojimams.
TELYČIAS,
KARVES
• Plautas aukščiausios
rūDidesnį kiekį galiu atvežti.
šies akmens anglis (palaidos
Tel. 8 625 93 679
Kviečiu susipažinti su
arba fasuota po 25 kg).
lietuviškos pirties
• Granulines akmens anglis
tradicijomis
ir ritualais.
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifikuotos).

PERKAME
didžiausiomis kainomis
MIŠKĄ
Lietuvoje.

Tel. 8 652 71212.

ir apvaliąją
Mokame avansus.
medieną su žeme
Atsiskaitomearba
iškarto.
išsikirsti.

Tel. 8 633 59539.

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

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

Atliekame
sanitarinius kirtimus
Tel. 8 605bei
44445
retinimus. Konsultuojame.

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

PERKAME
MIŠKĄ.

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

UAB „Galvijų eksportas“
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.

• 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

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

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

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

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos
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