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Kaip Lazdijų rajono merė bandė auklėti nacionalinio radijo žurnalistą

K

ai kalbama apie
politikus, kurie
viešojoje erdvėje prikalba per
daug ir ne vietoje, dažnai sakoma: „Praleido progą patylėti“.
Lazdijų rajono merei po praėjusios
savaitės sprendimo nedalyvauti
svarbioje radijo laidoje, ko gero,
galima būtų pritaikyti priešingą
posakį: „Praleido progą pakalbėti“. Maža to, jaunoji Lazdijų rajono vadovė socialiniuose tinkluose
paviešino savo susirašinėjimą su
žurnalistu, o paskui bandė auklėti
žinomą radijo laidų vedėją, praleisdama puikią progą asmeniškai
pabendrauti su nacionalinio transliuotojo generaline direktore.

Galvijus (įskaitant
pienines karves ir
veršingas telyčias),
arklius, avis.
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ūkis prekiauja
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Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8,
Staidarų k., Lazdijų r.
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Pasiskundė socialinių
tinklų paskyroje
Po šios frazės prasidėjo batalijos socialiniuose tinkluose. Merė,
kaip įsižeidusi mergaitė, suskubo apie susidariusią situaciją ir
žurnalisto ketinimą paviešinti
jos atsisakymą dalyvauti laidoje parašyti tekstą socialiniuose
tinkluose, ko gero, tikėdmasi
sulaukti grupelės savo fanų palaikymo ir žurnalisto pasmerkimo. Tačiau jos pasiskundimas
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Kitaip tariant, nusprendė paauklėti žurnalistą, kuris elgėsi ne taip,
kaip ji įsivaizdavo.
Gali būti, kad merė laidoje
atsisakė dalyvauti pamačiusi
žurnalisto atsiųstus klausimus,
kurie, gal jai pasirodė nepatogūs.
(Klausimai buvo ne tik apie kultūrą, bet ir apie politiką, socialines
rajono aktualijas).
Tada E. Kubilius jai parašė, jog
jis praneš per radiją, kad Lazdijų
rajono merė atsisakė dalyvauti
laidoje.

0%

PERKA
mišką.

LRT žurnalistas E. Kubilius (dešinėje) dėkojo „Dzūkų žinioms“ už deleguotus įdomius pašnekovus: knygų autorių, korespondentą A. Mikelionį (centre) ir
poetą, literatą K. Sukacką (antras iš kairės). (Gintaro Jazbučio nuotr.)
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Projektą pradėjo nuo
Veisiejų
Praėjusią savaitę Lietuvos radijas
pradėjo įdomų projektą – tiesioginiame eteryje pasišovė pristatyti
mažąsias kultūros sostines. Transliacijai nuspręsta skirti dvi valandas, per kurias tiesioginiame eteryje
bendraujama su mažųjų sostinių
kultūros, bendruomenės atstovais,
rajono vadovais. Pirmajai šio ciklo
laidai buvo pasirinkti Veisiejai.
Laidos vedėjas, profesionalus,
kultūringas žurnalistas Edvardas
Kubilius intensyviai rengėsi šiai
transliacijai, į kurią nusprendė
pakviesti ir Lazdijų rajono merę
Ausmą Miškinienę.
Liepos 23 dieną E. Kubilius
pakvietė A. Miškinienę dalyvauti
tiesioginėje laidoje, numatytoje transliuoti iš Veisiejų. Merė
sutiko dalyvauti laidoje. Buvo
sutarta, jog žurnalistas vėliau
detalizuos temas, kurios bus paliestos pokalbyje su mere.
Laidos išvakarėse E. Kubilius
priminė merei apie penktadienį (rugpjūčio 2 d.) vyksiančią
tiesioginę laidą ir nusiuntė jai
klausimus, kuriais planuojama
diskutuoti tiesioginiame eteryje.
Jis labai nustebo, kai gavo merės atsakymą, jog ji, anksčiau nesulaukusi patvirtinimo, jog laida
tikrai įvyks, kitaip suplanavo savo
darbotvarkę ir laidoje nedalyvaus.

VASARINIAI
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Savaitės komentaras

Šypsena ir mandagumas — tai, kas mus vis dar skiria nuo Vakarų šalių

Algimantas Mikelionis
Kai vaikštau po gimtąjį miestelį ar būnu kur nors išvykęs ir
sutinku nepažįstamus žmones,
visuomet beveik šimtu procentų
atskiriu užsieniečius iš šimtametes laisvės ir demokratijos tradicijas turinčių šalių nuo lietuvių.
Ne, jie nebūna apsirengę geriau
ar prašmatniau už mus. Taip, sakysite, lengva juos atskirti, nes jie
pirmi angliškai pasisveikina. Ne,
jie pirmiausia šypsosi ar pamatę
mus nusišypso. Nuo jų sklinda
kažkokia gera aura ir nuotaika,
jaučiasi, kad mandagumas nėra
išmoktas, o tiesiog įgimtas dalykas.
Taip pat matyti, kad užsieniečiai jaučiasi atsipalaidavę, neįsitempę ir niekur nelekia, kaip akis
išdegę. Lietuviai kažkokie susikaustę, įsitempę, paniurę, rūstūs
ir pastoviai skuba, nes juk nevalia
atsipalaiduoti, laukia aibės darbų.
Sustoti, apsidairyti, nusišypsoti
tarsi būtų ne mūsų madai ir prigimčiai. Kai kas teigia, kad tos
užsieniečių šypsenos dirbtinės,

bet man jau geriau dirbtinės jų
šypsenos, nei natūraliai surūgę
ir amžinai kažkuo nepatenkinti lietuvių veideliai. Dar galima
pridurti, kad ištikus kokiai nors
bėdai užsieniečiai noriai atskuba į pagalbą ir nėra abejingi kito
skausmui ir problemoms. Lietuvoje buvo atliktas ne vienas eksperimentas, kai gatvėje žmogus
apsimesdavo, kad jam yra bloga.
Nesunku atspėti, kad dauguma
lietuvių ėjo pro šalį ir net nepasidomėjo, kas yra nelaimėliui.
Kaip tai lietuviška, pažįstama ir
„miela“!
Prieš kelerius metus teko nuvykti į Škotiją pasisvečiuoti pas
ten gyvenančias seseris. Natūralu,
kad vienas klaidžiodamas miestelių ar miestų gatvėmis pasiklysdavau ir man prireikdavo vietinių
pagalbos. Jos nereikėdavo net prašyti, nes vietiniai, pamatę, kad sustojęs vietoje dairausi, klausdavo,
ar viskas gerai ir kuo gali padėti?
Tad tas jų mandagumas nėra jau
toks dirbtinis ir parodomasis, kaip
kai kas pas mus vis dar teigia.
Žinoma, padėtis jau daug kartų
geresnė nei dvidešimto amžiaus
pabaigoje ar dvidešimt pirmojo
amžiaus pradžioje. Didesniame
Lietuvos mieste galima sutikti
daugiau besišypsančių ir mandagių žmonių nei mūsų provincijoje, bet mieste vis dėlto pastebimas nemenkas susvetimėjimas
ir nuoširdumo trūkumas. Na, juk

pastarajame pasitaiko, kad nesisveikina net kaimynai. Kas kita
mažame miestelyje ar kaime: čia
vieni kitus gerai pažįsta, tad susitikus galima pašnekėti ne tik
apie orą.
Vis dėlto negalima nepastebėti, kad lietuviai gyvena žymiai
trumpiau nei išsivysčiusių Vakarų
valstybių gyventojai. Iš vienos
pusės galima teigti, kad tai prastesnio mūsų ekonominio gyvenimo padarinys, nes privalome
grumtis dėl geresnio kąsnio ir
patiriame stresą. Iš kitos pusės
vakariečiai nuo mažų dienų yra
mokomi rūpintis ne tik savo fizine, bet ir dvasine sveikata.
Toje pačioje Škotijoje tekdavo
nueiti pietauti į kavinę, tad pastebėjau, kad joje lankosi daug
vyresnio amžiaus asmenų, kurie
iš lėto gurkšnoja kavą ir arbatą,
užkandžiauja ir leidžia laiką niekur neskubėdami. Toks bendravimas padeda išsaugoti dvasinę
sveikatą.
Kai kas teigs, kad senjorai pas
mus tam neturi pinigų. Turi ir dar
net labai daug. Paskaitykite, kiek
iš močiučių telefoniniai sukčiai
išvilioja pinigų. Ne keliasdešimt
ar šimtą eurų, o tūkstančius! Tad
vietoj to, kad senolės palepintų
save, viską kišą į kojinę ir verkia, kad blogai gyvena, taip savo
noru pasirinkdamos pilką ir liūdną gyvenimą be jokių pramogų
ir malonumų.

•

Adomo Žilinsko piešinys.

Metelių regioninis parkas: pasivaikščiojimas Dzūkijos jūros pakrante

Pėsčiųjų pažintinis takas „Prelomciškės kalvomis“. (Luko Balandžio / 15min.lt nuotr.)
Metelių regioninis parkas – įrodymas, kad Lietuvoje yra ką pamatyti. Dusios, Metelio ir Obelijos
ežerų apylinkėse gausu paukščių,
o draustiniuose gyvena itin retai
sutinkamas balinis vėžlys. Parką
apžiūrėti patogiausia vaikštant
pažintiniais takais, nepakartojami
vaizdai atsiveria žvelgiant nuo
apžvalgos bokšto.
Kelionę po Metelių regioninį

parką geriausia pradėti Dusios
ežero, dar vadinamo Dzūkijos
jūra, pakrantėje įsikūrusiame
moderniame lankytojų centre.
Interaktyvi ekspozicija pritaikyta
ne tik mažiesiems, bet ir suaugusiems lankytojams. Pastato sienos
stiklinės, tad pasigrožėti Dusios
kraštovaizdžiu galima patogiai
įsitaisius viduje, be to, čia įrengti
ir specialūs žiūronai.

Metelių regioninio parko apžvalgos bokštas. (Luko Balandžio / 15min.lt nuotr.)

Nuo apžvalgos bokšto atsiveria Metelio apylinkių ir Kemsinės pievos panorama. Pastaroji
– paukščių stebėjimo entuziastų
rojus. Drėgnoje pievoje galima
išvysti galvą nuolat linkčiojančią švygždą, plaukioti mėgstančią plovinę vištelę, ilgasnapį
paprastąjį griciuką, ilgas oranžines kojas išdidžiai kilnojantį
raudonąjį tuliką ar žalsvasnapį

tikutį.
Prelomciškės piliakalnio link
veda šalia Dusios nusidriekęs 3,2
km ilgio kalvotas takas. Smalsesniems parko lankytojams įrengti
informaciniai stendai. Viena iš
gražiausių parko vietų – siauras
Metelio ir Dusios tarpežeris, kuriame tęsiasi 3,5 km ilgio Bijotų–
Širvinto miškų pažintinis takas.
Ypatingą dzūkišką kraštovaizdį

kuria žemyninės kopos. Ar žinotoje, kad gintaro randama ne
tik pajūryje, bet ir prie Dusios
ežero?
Apžiūrėti Metelių regioninį
parką galima ir važiuojant dviračiu. Ežerų ir miškų apsuptose
apylinkėse netrūksta kaimo turizmo sodybų bei poilsiaviečių.

•

15min.lt
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Pieno sektoriaus reikalai Lazdijų rajone nekelia optimizmo
Kodėl pieno sektoriaus rodikliai Lazdijų rajone yra
vieni iš prasčiausių Lietuvoje? Kas susidariusias
problemas sukelia ir kaip
jas išspręsti? Kaip padėti
pieno supirkimo labirintuose klaidžiojantiems
ūkinininkams? Šios ir kitos
problemos buvo nagrinėjamos Valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos
(VMVT) vadovų susitikime
su Lazdijų krašto pieno
gamintojais ir supirkėjais.

Į susitikimą Lazdijuose atvyko
VMVT direktoriaus pavaduotojas
Mantas Staškevičius bei Veterinarijos sanitarijos skyriaus vedėjavalstybinė veterinarijos inspektorė
Audronė Mikalauskienė. Susirinkimo metu buvo diskutuojama
apie pieno supirkimo ir tiekimo
rinkai aktualijas Lazdijų krašte.
Keletą savaičių buvo atliekami
detalūs ir išsamūs nepriklausomi
patikrinimai, kurių metu įvertinta
pieno sektoriaus situacija ir Lietuvoje, ir Lazdijų krašte. Kaip paaiškėjo iš patikrinimų, mūsų regiono
rodikliai patys prasčiausi. Kokios
tokių rezultatų priežastys?
Patikrinimų rezultatus pristatę
VMVT atstovai konstatavo, jog
net 30% Lazdijų rajono savivaldybėje supirkto pieno neatitinka
teisės aktų nustatytų reikalavimų,
o didžiausias pažeidimų kiekis
nustatytas smulkiuosiuose ūkiuose, kuriuose laikoma nuo 1 iki 5
karvių. Tyrimai taip pat parodė,
jog Lazdijų krašto pieno ūkiuose somatinių ląstelių ir bakterijų
kiekis neatitinka reikalavimų ir
4–5% viršija statistinį Lietuvos
vidurkį. (Daugiau statistinių duo-

menų apie pieno sektoriaus situaciją Lazdijų rajone – straipsnio
pabaigoje pateiktose lentelėse).
„Smulkūs gamintojai dažnai
neturi galimybių arba neinvestuoja į šaldymo įrenginių įsigijimą,
todėl pienas nėra tinkamai atšaldomas“, – pripažino M. Staškevičius.
Buvo iškelta dar viena pieno
sektoriaus problema mūsų krašte
– yra 20 supirkimo punktų ir jie
visi naudojasi pavežėjimo paslauga. Dažniausiai vieno pavežėjimo maršruto trukmė ir atstumas
neatitinka nustatytų normatyvų.
Taip pat nesilaikoma transportavimo reikalavimų, pienas yra
sumaišomas, netinkamai arba
nesąžiningai paimami mėginiai
tyrimams. Specialistų teigimu,
pašalinti nustatytus pažeidimus
ir užtikrinti kokybiškas paslaugas
turėtų pieno supirkėjai.
Nors pieno gaminimo ir supirkimo tvarką reglamentuojantys
teisės aktai galioja jau ne vienerius metus, tačiau jų laikomasi ne
visada, o kai kurie pieno supirkėjai ir pavežėjai nepakankamai
investuoja į suteikiamų paslaugų
kokybę ir numatytų reikalavimų
įgyvendinimą.
Susitikime dalyvavę pieno gamintojai ir supirkėjai išsakė jiems
kylančias problemas, dalijosi asmeniniais pavyzdžiais, o VMVT
specialistai atsakė į pieno sektoriaus atstovų klausimus.
Aktualūs klausimai, kurie buvo
užduoti Lazdijuose viešėjusiems
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos darbuotojams.
1. Kodėl pieno ūkyje negalima
imti mėginių?
Vadovaujantis VMVT direk-

„Smulkūs gamintojai dažnai neturi galimybių arba neinvestuoja į šaldymo įrenginių įsigijimą, todėl pienas nėra
tinkamai atšaldomas“, – pripažino M. Staškevičius.
toriaus 2011 m. balandžio 21 d.
įsakymu Nr. B1-171 „Dėl pieno
transportavimo iki pieno supirkimo punkto“, įregistruoti pieno
supirkėjai gali transportuoti pieno gamintojo pieną, nesumaišytą
su kitų pieno gamintojų pienu, į
pieno supirkimo punktą tik turėdami su pieno gamintoju pasirašytą susitarimą transportuoti
pieną iki pieno supirkimo punkto,
atstovauti pieno gamintojui pieno supirkimo punkte, vertinant
pieno kiekį, pirminius kokybės
rodiklius ir paimant pieno mėginius. Susitarime turi būti nurodytas pieno pakrovimo į transporto
priemonę laikas ir pristatymo į
pieno supirkimo punktą laikas.
Šiuo atveju supirkėjai atsako už
transportuojamo ir superkamo
pieno kiekį, pirminių kokybės

rodiklių įvertinimą, pieno mėginių pieno sudėties ir kokybės
tyrimams paėmimą.
Pieno pirminius kokybės rodiklius vertinti ir pieno mėginius pieno sudėties ir kokybės tyrimams
imti galima tik pieno supirkimo
punkte, nes turi būti sąlygos (mėginių ėmimo įrangos plovimas,
dezinfekavimas, laikymas, taip pat
pieno mėginių laikymas ir t. t.).
Būtent todėl ir neleidžiama superkamo pieno pilti į pienovežius, nes
nėra sąlygų mėginiams imti.
2. Ar galima būtų keliems pieno gamintojams atnešti pieną
pas kaimyną, kuris turi šaldytuvą?
Pieną visi gamintojai suneštų
vienu metu (du kartus per dieną).
Pienas nebūtų supilamas į šaldy-

(5 proc. daugiau nei vidutiniškai respublikoje).

(4 proc. daugiau nei vidutiniškai respublikoje).

,

tuvą, kol nebūtų atrinkti visų gamintojų pieno mėginiai.Teoriškai
galima, praktiškai- iškiltų daug
problemų dėl pieno atšaldymo,
pieno sumaišymo, pieno mėginių
atrinkimo (pieno įmonių pienovežiai dažniausiai iš ūkio surenka
pieną kas antrą dieną, tai reiškia,
kad antro (dienos) melžimo pieną
į šaldytuvą reikėtų supilti neįvertinus pirminių pieno rodiklių. Kitą
dieną superkant pieną, gali būti paimamas tik vienas mėginys. Kaip
žinosite, kurio gamintojo piene
buvo nustatyti inhibitoriai? Nepilant antro melžimo pieno į bendrą
šaldytuvą, pienas turėtų būti atšaldomas iki reikiamos temperatūros
kiekvieno gamintojo individualiai.
Neaišku, kaip bus vykdomas atsiskaitymas už pieną.
3. Ar galimas pieno surinkimas iš gamintojų naudojant
transporto priemonę, kuri automatiškai iš kiekvienos taros
atrenka pieno mėginį?
Galimai tai yra tinkamas pieno mėginių atrinkimo būdas, jei
užtikrinamos nustatytos mėginių
ėmimo (higieniškos, užtikrinant
atsekamumą ir t. t.) ir laikymo
sąlygos (mėginių laikymui ir
gabenimui reikiama temperatūra). Kiekvieną tokią transporto
priemonę teritorinė VMVT vertina atskirai ir priima individualų
sprendimą. Susitikimo metu buvo
diskutuota, kad pavežimo paslauga yra labai reikalinga smulkiems
gamintojams, todėl VMVT yra
lankstūs ir vertina pasiūlymus/
naujoves,kurie padeda užtikrinti
tinkamą žalio pieno pristatymą.
4. Ar galima būtų tarą su pienu (sandariai uždarytą) gabenti atviru būdu, t. y. sudėjus ant
pienovežio kraštų? Pieno punkte
tara su pienu būtų apiplaunama
vandeniu ir tik tada atidaroma
ir sudedama į šaldytuvą.
Toks transportavimo būdas nėra
priimtinas, nes mažais kiekiais
(bidonais – tara) transportuojant
pieną, jis nebūtų apsaugotas nuo
išorės aplinkos veiksnių (tiesioginių saulės spindulių, šilumos ar
karščio, šalčio, lietaus, dulkių ir
kt.), kurie gali turėti įtakos pieno
saugai ir kokybei.
„Dzūkų žinių“ informacija

•
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Kaip Lazdijų rajono merė bandė auklėti nacionalinio radijo žurnalistą
»Atkelta iš 1 psl.

socialiniuose tinkluose sulaukė
prieštaringų vertinimų, didesnė
dalis internautų neįžvelgė žurnalisto klaidų, o kai kas kaltino
merę susireikšminimu.
Kitą rytą, gal supratusi, jog iš
vakaro padarė klaidų – ir atsisakydama dalyvauti laidoje, ir socialiniuose tinkluose paviešinusi
savo susirašinėjimą su žurnalistu,
ji bandė užglaistyti situaciją. Panašu, jog galimų savo klaidų merė
nepripažino bei neatsisakė minties
priminti žurnalistams, kaip reikia
anonsuoti laidas, bei dėliojo savo
pastabas apie kitus žurnalistikos
profesinius aspektus.
Tiesioginė transliacija iš Veisiejų įvyko. Joje pasisakė daug
Lazdijų krašto žmonių, tačiau
merės tarp kalbėjusiųjų nebuvo,
nors pagal laidos planą pokalbiui
su ja buvo skirtos net 25 minutės.
Maža to, į Veisiejus buvo atvykusi LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė,
su kuria buvo galima pasikalbėti
apie įvairias galimybes per na-

cionalinį transliuotoją pristatyti
Lazdijų kraštą.
Kas galėtų paneigti, jog merei
asmeninės ambicijos ir kai kurių
jos draugų, nekenčiančių LRT,
nuomonė svarbesnė už 25 minučių tiesioginį eterį būtent tai
auditorijai, kuri Lazdijų rajone
daugiausia klauso Lietuvos radiją.
Nenorėdami būti šališki, nusprendėme išklausyti abiejų pusių
– LRT žurnalisto E. Kubiliaus ir
Lazdijų merės A. Miškinienės –
pozicijas apie praėjusios savaitės
audrą socialiniuose tinkluose ir
merės atsisakymą dalyvauti radijo
laidoje.

Žurnalistui – pirmas atvejis
– Gerbiamas E. Kubiliau, kaip
pakomentuotumėte nesusipratimą su Lazdijų rajono mere?
– Merė laidoje nedalyvavo.
Mano supratimu, aš, kaip LRT
atstovas, merę laidoje dalyvauti
pakviečiau tinkamai – taip, kaip
įprastai kviečiu kitų savivaldybių
vadovus ar kitus pašnekovus. Iki

šiol per mano 10 metų darbą žurnalistikoje tokių atvejų man nėra
pasitaikę, su pašnekovais kažkaip
sugebėdavome susitarti, jei reikėdavo, ir po darbo valandų.
Merės nuomone, elgiausi netinkamai ir ji laidoje nusprendė
nedalyvauti. Tai yra jos sprendimas, ji argumentus ir savo interpretacijas viešai jau išdėstė,
tad nieko čia plačiau ir neturiu
ko komentuoti. Tikrai nebenoriu
veltis į šią diskusiją, kuri man
atrodo šiek tiek beprasmė. Belieka tik apgailestauti, kad Lazdijų
rajono žmonės neturėjo galimybės išgirsti savo pačių išrinktos
merės pozicijos įvairiais rajonui
aktualiais klausimais“.

Nepalankiai susiklostė
aplinkybės
Redakcija Lazdijų rajono merei
pateikė klausimus apie nesusipratimą su LRT žurnalistu.
– Kodėl atsisakėte dalyvauti
radijo laidoje iš Veisiejų?
– Dalyvauti radijo laidoje,

Susirašinėjimas socialiniuose tinkluose
A. Miškinienės įrašas socialinio tinklo paskyroje (kalba netaisyta):
Naktinis postas apie panakčiais derinamus interviu apie „kultūrą“. Postas ilgokas, bet man kaip jaunai
politikei tokie akibrokštai naujos patirtys... O gal čia taip normalu – nežinau, spręskite ir patarkite Jūs...
bet apie viską iš eilės.
- liepos 23 d. FB gaunu žinutę dalyvauti LRT Radio laidoje tiesiogiai iš Veisiejų.
- sutinku, nes pagal tos dienos planus laiko pokalbiui apie kultūrą yra;
- kvietėjas man parašo, kad per savaitę susirašysime dėl tikslesnių aplinkybių, bet jokio laiško negavau
iki šio vakaro 19.57 val.;
- šį vakar gavusi „priminimą“ ir KLAUSIMUS APIE KULTŪRĄ nustembu. Po pakvietimo nesulaukusi
jokios žinios tikrai maniau, kad kvietimas buvo „juokelis“, suplanavau rytojų ir dalyvauti laidoje negaliu.
P. S. suplanavau, nes tokio tipo žinučių, kai kažkur pakviečia ir pradingsta gaunu daugybę, nesureikšminu
ir natūralu, kad suplanuoju dieną, nes darbai nelaukia;
- bet nemaniau, kad ir čia bėda, susisiekiau su Lazdijų kultūros centro direktoriumi, paprašau, kad jis
laidoje apie kultūrą sudalyvautų vietoj manęs, atsiprašau ir informuoju kvietėją;
- ir čia jau grėsminga grąsinanti žinutė pasiekia mane 21.18 val. Paviešins mane rytoj! Man gėdą padarys...
IR PASAKYKITE DRAUGAI IR PAŽĮSTAMI AR ČIA NORMALU?
KUR ČIA KULTŪRA IR KLAUSIMAI APIE JĄ?
KURIOJE VIETOJE ČIA VEISIEJAI MAŽOJI KULTŪROS SOSTINĖ?
Žurnalisto E. Kubiliaus atsakymas merei socialiniuose tinkluose (kalba netaisyta):
Labas vakaras dar kartą, gerbiama mere Ausma Miškiniene.
Kad jau diskusija iškelta į viešumą, į ją norėčiau įsitraukti ir aš.
Pirma, Jūs labai maloniai ir aiškiai praėjusią savaitę sutikote dalyvauti laidoje ir mes be jokių didesnių
svarstymų iškart numatėme nemenką laidos eterio dalį pokalbiui su Jumis. Toks mūsų laidos formatas,
į tą poziciją bus kviečiami ir kitų savivaldybių, iš kurių mes transliuosime, merai. Ir savo kvietimo mes
neatšaukėme.
Antra, dėl temų. Jums buvo iš karto paminėta, kad Veisiejuose mes kalbėsimės ne tik apie miestą, kaip
Lietuvos mažąją kultūros sostinę, bet ir apie kitas Lazdijų rajono aktualijas bei Jūsų, kaip naujai išrinktos
merės, jau padarytus ir planuojamus darbus. Pagrindines su tuo susijusias temas pažadėjau patikslinti
vėliau, tą ir padariau.
Trečia, dėl klausimų apie Veisiejus. Šie klausimai ir dar daugiau labai paprastų ir gyvenimiškų klausimų
Jums tikrai buvo numatyti, tik nesiųsti, nes nemačiau būtinybės. Jums atsiunčiau tik tas temas, kurias,
mano supratimu, Jums gali reikėti būti šiek tiek iš anksto apmąsčius. Ir tai dariau iš elementaraus žmogiškumo, nes tikrai nedaug žurnalistų savo pašnekovams taip konkrečiai ir detaliai surašo pokalbio temas,
net premjeras ar ministrai tokio detalumo nereikalauja, o mes pagal jokius teisės aktus viso pokalbio iš
anksto atskleisti ir neprivalome.
Su tokiu atveju, kaip šis, kai pašnekovas vienašališkai atšaukia savo dalyvavimą laidoje ir dar išviešina,
mano supratimu, visiškai dalykišką ir normalų pokalbį, per savo 10 metų žurnalistinį darbą susiduriu
pirmą kartą.
Mano pakartotinis klausimas, ar tai buvo Jūsų galutinis sprendimas, manyčiau, yra visiškai normalus. Ir
informuoti Jus, kad apie Jūsų atsisakymą dalyvauti laidoje mes pasakysime eteryje, yra mano pareiga, nes
šiandien faktas, kad laidoje kalbėsimės su Jumis, per radiją anonsiškai transliuojamas jau visą pusdienį.
Nepaisant to, su kolegomis savo kvietimo Jums dalyvauti laidoje tikrai neatšaukiame. Neabejoju, kad
Lazdijų rajono gyventojams tikrai būtų įdomu išgirsti, kaip Jums, kaip naujajai merei, sekasi, kokią esate
savivaldybės ir jai pavaldžių įstaigų reformą numačiusi, kaip ketinate spręsti nedarbo problemą, kaip
pasikeitė požiūris į rajoną, į kurį iš Vilniaus grįžote gyventi ir dirbti, ir apskritai – kiek Jūs džiaugiatės
Veisiejais bei kiek jų žmones palaikote.
Taigi jeigu kartais persigalvotumėte, prašyčiau pranešti. O Kultūros centro direktorių prašytume atšaukti
– LRT žurnalistai iki šiol patys, o ne merai, sprendė, kas jų laidose dalyvaus. O jeigu kartais rytoj Jūs
neatvyktumėte, turime ir planą B, laida tikrai įvyks.
Sėkmės!
Edvardas Kubilius
LRT RADIJO laidų ir žinių vedėjas

Į Veisiejus buvo atvykusi LRT generalinė direktorė Monika GarbačiauskaitėBudrienė, su kuria buvo galima pasikalbėti įvairiomis temomis. (Gintaro
Jazbučio nuotr.)
transliuojamoje iš Veisiejų negalėjau, nes tuo metu buvau kitoje Lazdijų rajono vietoje. Noriu pabrėžti, kad liepos 23 dieną
gavusi LRT žurnalisto kvietimą,
tikrai ketinau dalyvauti laidoje.
Sutartu laiku nesulaukusi žadėtos
tikslesnės informacijos, maniau,
kad interviu su manimi nebenumatytas ir suplanavau kitus tos
dienos darbus. Liūdna, kad taip
nepalankiai susiklostė aplinkybės, tačiau paskutinę naktį keisti
suplanuotos dienotvarkės tikrai
negalėjau.
– Ar šį sprendimą priėmėte
savarankiškai, ar su kuo nors
pasitarėte?
– Savo darbotvarkę planuoju
savarankiškai. Joje prioritetas visuomet skiriamas Lazdijų rajono
gyventojams. Dar prieš tapdama
mere žadėjau gyventojams nuolat
su jais bendrauti, visada rasti laiko ne tik išklausyti, bet ir spręsti
jų problemas. Tesiu savo pažadą.
Man svarbiausia ne asmeninis
populiarumas, o Lazdijų rajone
gyvenančių žmonių gerovė.
– Kodėl nepasinaudojote gali-

mybe apie Lazdijų kraštą kalbėti
visai Lietuvai?
– Galimybe apie Lazdijų kraštą
kalbėti visai Lietuvai buvo pasinaudota, tiesiog pašnekovė buvau
ne aš, o Lazdijų kultūros centro
direktorius Arūnas Sujeta, Veisiejų kultūros namų vadovė Lina
Kvedaravičienė, Veisiejų seniūnas Zenonas Sabaliauskas, Lazdijų turizmo informacinio centro
direktorius Mantas Sabaliauskas
ir kiti mūsų krašto aktyvistai.
Džiaugiuosi, kad kolegos įdomiai
ir nuosekliai apie Lazdijų kraštą
papasakojo visai Lietuvai.
– Ar turite žmogų, kuris Jus
konsultuoja komunikacijos
klausimais?
– Lazdijų rajono savivaldybėje
dirba dvi viešųjų ryšių specialistės. Vienos iš specialisčių atsakomybės sritis – konsultuoti
savivaldybės administracijos
darbuotojus, tarp jų ir mane,
viešosios informacijos rengimo
ir teikimo klausimais.
Papildomomis komunikacijos
konsultantų paslaugomis savivaldybė nesinaudoja.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

SAVAITRAŠČIO „DZŪKŲ ŽINIOS“ REDAKCIJOS NUOMONĖ nebūtinai SUTAMPA SU
LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOMONE

Merė padarė klaidą
Eimantas Akromas, viešųjų ryšių specialistas,
komunikacijos bendrovės „Alora“ direktorius:
„Merė turėjo puikią progą per radiją papasakoti apie savo darbus,
planus, svajones ir prisistatyti rajono ir visos Lietuvos žmonėms.
Lietuvos radijas yra tas komunikacijos kanalas, kurio klausytojai –
periferijos gyventojai, todėl merės per šį radiją pateikta informacija
pataikytų į tikslinę klausytojų grupę. Akivaizdu, kad, atsisakydama
dalyvauti laidoje, politikė padarė rimtą klaidą. Turėti dvidešimt minučių tiesioginio eterio – politikams labai retai pasitaikanti galimybė.
Taip pat jai nederėjo socialiniuose tinkluose paviešinti susirašinėjimo
su žurnalistu, tai mažų mažiausia – nesolidu ir nedera savivaldybės
vadovui.
Žurnalistas, iš anksto pateikdamas merei klausimus pokalbiui, padarė
didelį reveransą, paprastai žurnalistai politikus tiesioginiame eteryje
klausinėja be iš anksto pateiktų klausimų, kitaip sakant, žurnalistas
pateikė merei perteklinę informaciją, kuria ji nepasinaudojo.
Valdžios atstovų bandymas veltis į diskusiją su žurnalistu yra pasmerktas pralaimėjimui, nes visuomenėje galioja nuostata, jog valdžia
visada neteisi. Šioje situacijoje merei koją pakišo jos charakterio
savybės, kurios paėmė viršų ir į antrą planą nustūmė politinį mąstymą. Merė pralaimėjo, ir tai gali turėti neigiamų pasekmių ateityje
jai bendraujant su žiniasklaidos atstovais“.
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Dujotiekio su Lenkija darbus ketinama patikėti
Dzūkai
bendrovėms „Alvora“ ir „Šiaulių dujotiekio statyba“ kalba, kad...
g Artūras taip užsiėmęs
javapjūte, aubrakais ir žemės
ūkiu, kad neturi laiko net jo
žento vadovaujamo laikraščio
skaitymui. Sako, jog jis deda
laikraščius į krūvą ir žada rudenį skaityti.
g Į savivaldybę atėjo dzievas–mesijas iš Alytaus patrauklios moteriškės su akiniais
pavidalu. Koridoriuose šnabždama, kad pagal daromą įtaką ji šiuo metu pretenduoja į
faktinės savivaldybės vadovės
statusą, o jai blizginama Investicijų skyriaus vedėjos kėdė.
O kokios aukštumos laukia
paskui?
g Savivaldybės koridoriai
skamba nuo stipraus moteriš-

ko balso, kuris auklėja nepaklusnius savivaldybės darbuotojus. Sako, jog tas pats balsas
skambėjo ir vienoje iš ministerijų, kurioje nuo pavasario
įsivyravo ramybė. Už tai net
buvo iššautas šampanas.
g Savivaldybė nusprendė
nekurti big byto grupės, nes gitaros pasirodė labai brangios.
300 eurų joms susimetė patys
darbuotojai. Bus smagu.
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.

•

(© AB „Amber Grid“ archyvo nuotr.)
Lukas Blekaitis
Lietuvos gamtinių dujų
perdavimo sistemos operatoriaus „Amber Grid“
valdyba priėmė sprendimą
dėl tarptautinės dujotiekių jungties tarp Lenkijos
ir Lietuvos GIPL rangos
darbų pirkimo sutarties
sudarymo su bendrovėmis,
sudarančiomis ūkio subjektų grupę, „Alvora“ ir
„Šiaulių dujotiekio statyba“. Sutarties vertė – 79,85
mln. eurų (be PVM).
Sprendimas bus teikiamas „Amber Grid“ neeiliniam visuotiniam
akcininkų susirinkimui, vyksiančiam rugpjūčio 28 d.
„Daugiau kaip metus trukusios
pirkimo procedūros buvo itin
reikšmingas šio projekto etapas.
Kartu su valstybės institucijomis
vykdydami šį svarbų ir didelės
vertės pirkimą, siekėme kuo didesnės konkurencijos, atrenkant
tiekėją. Norime kaip įmanoma
greičiau pradėti GIPL jungties
statybos darbus, kad įgyvendintume projektą numatytu laiku“,
– pranešime cituojamas „Amber

Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.
Kaip praneša operatorius, GIPL
statybos rangos darbų konkurse
dalyvavo šeši dalyviai. Šiame
konkurse ekonomiškai naudingiausią pateiktą pasiūlymą vertino Nacionaliniam saugumui
užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisija
dėl ketinamos sudaryti sutarties
atitikimo nacionalinio saugumo
interesams.
Liepos 29 d. „Amber Grid“
gavo komisijos išvadą, jog ketinama sudaryti sutartis su pasiūlymą pateikusiu konsorciumu, kurį
sudaro įmonės „Alvora“ ir „Šiaulių dujotiekio statyba“, atitinka
nacionalinio saugumo interesus.
Kiek anksčiau, liepos 25 d.,
buvo pasirašyta pirmoji GIPL
projekto sutartis, numatanti
plieninių vamzdžių, reikalingų
dujotiekių jungčiai, pagaminimą
ir įsigijimą. Sutartį, kurios vertė – 26,4 mln. eurų (be PVM),
pasirašė „Amber Grid“ ir tarptautinį konkursą laimėjusi Lenkijos
bendrovė „Izostal“.
Pasirašius sutartį su rangos
darbų konkurso laimėtoju, ru-

denį bus pradėtos GIPL jungties
statybos. 700 mm skersmens
dujotiekis bus nutiestas nuo Jauniūnų kompresorių stoties, netoli Vilniaus esančiame Širvintų
rajone, iki Lietuvos–Lenkijos
sienos Lazdijų rajone. Planuojama, kad GIPL dujotiekio statyba
bus baigta ir jungtis pradės veikti
2021 m. pabaigoje. Dujotiekio
ilgis bus 508 km, iš jų Lietuvos
teritorijoje – 165 km. Visa GIPL
projekto vertė – 500 mln. eurų,
investicijos Lietuvos pusėje sieks
iki 136 mln. eurų.
Pastačius dujotiekių jungtį, bus
sukurti pajėgumai, leisiantys Baltijos šalių kryptimi transportuoti
iki 27 teravatvalandžių (TWh)
gamtinių dujų per metus, Lenkijos kryptimi – iki 21 TWh per
metus, o Baltijos šalių dujų rinkos taps bendros ES dujų rinkos
dalimi.
ES bendrojo intereso projektą
„Dujotiekių jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos“ (GIPL) „Amber
Grid“ įgyvendina kartu su Lenkijos dujų perdavimo sistemos
operatoriumi GAZ-SYSTEM
S.A.
ELTA

Lazdijų miesto VVG kviečia į
asociacijos narių susirinkimą

•

Lazdijų miesto vietos veiklos grupė 2019-08-12 11.00 val.
adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai (pirmo aukšto seminarų salėje)
kviečia visuotinį asociacijos narių susirinkimą.
Susitikime bus svarstomi šie klausimai:
1. Dėl Lazdijų miesto vietos veiklos grupės vadovo rinkimo.
2. Dėl Lazdijų miesto vietos veiklos grupės valdybos narių
rinkimo.
Lazdijų miesto vietos veiklos grupės vadovas
Marius Varnelis

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS,
Seinų g. 12, Lazdijai.
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KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Mano šviesaus atminimo tėtė
gimė netoli Leipalingio miške
esančiame vienkiemyje Valančiūnų kaime prie Vidugašlio
ežero ūkininkų šeimoje dvylika
metų prieš Antrojo pasaulinio
karo pradžią. Jo tėvai iš viso
augino septynis vaikus: keturias dukras ir tris sūnus. Bet
tėtis augo Mikalinos kaime,
dar arčiau Leipalingio, dėdės
Vaclovo ir mamos sesers, tetos
Serafinos šeimoje. Jie neturėjo
vaikų, tad paėmė tėtį auginti
pas save.
Tėtės teta Serafina mirė, kai
man buvo šešeri metai, tad ne
itin gerai ją prisimenu. Užtat
Vaclovukas, kaip švelniai jį
visi vadindavo, gerai išliko
mano atmintyje, nes į Anapilį iškeliavo 1986 metais, kai
man buvo beveik penkiolika
metų. Kadangi tėtis pas jį užaugo, tai dažnai su baltu 408
„Moskvičiumi“ (valstybiniai
numeriai 45-84 LYF – rusiškos
abėcėlės raidės) važiuodavome
jo aplankyti į Mikalinos kaimą.
Visuomet jam veždavome kelis
kepaliukus duonos ir keliolika
pakelių „Primos“ cigarečių.
Vaclovukas buvo linksmo
būdo ir mėgdavo riesti nuotaikingas istorijas. Vis prisimenu
jį sėdintį virtuvėje ir rūkantį
„Prima“ cigaretes, visą paskendusį dūmuose. Jis mėgdavo per
latvišką radijo aparatą „VEF“
klausyti „Amerikos balso“, tad
kai mes su tėčiu jį aplankydavome, Vaclovukas pasakodavo,
ką girdėjo per minėtą radijo

stotį, pridėdamas savo interpretacijas. Tuo metu, kai Lenkiją drebino „Solidarnoscz“
streikai ir Lenkijos vadovas
Wojcziechas Jeruzelskis dėl
to turėjo daug problemų,
Vaclovukas, skaniai pūsdamas dūmą, mėgdavo kartoti:
„Klausyk, Jezerskas su lenkais
„rodos“ (tvarkos) negauna“.
Jezerskas buvo Vaclovuko kaimynas iš Mikalinos kaimo, ir
jis mėgdavo taip pravardžiuoti
W. Jeruzelskį.
Netoli Vaclovuko trobos
buvo nedidelis tvenkinys, tad
kai su tėčiu Mikalinos kaime
užtrukdavome ilgiau, mėgdavau jame pažvejoti. Tvenkinyje gyveno tik karosai ir lynai,
tad užmetus tėtės iš lazdyno
padarytą meškerę nereikėdavo ilgai ir nuobodžiai laukti
kibimo. Lynai ir karosai kibdavo tikrai gerai. Jeigu karosus
traukti būdavo nesunku, nors
pasitaikydavo ir gana didelių
egzempliorių, bet lynai, traukiami iš vandens, žymiai labiau
priešindavosi. Nuo to laiko
manau, kad lynai pačios skaniausios žuvys, gyvenančios
Lietuvos vandens telkiniuose.
Pakepi juos ant keptuvės ir su
bulvių koše kerti, kad net ausys
linksta.
Vaclovukas gimė pačioje
dvidešimto amžiaus pradžioje, tad 1986 metais buvo aštuoniasdešimt šešerių metų
amžiaus. Būtent tais metais jis
pradėjo labiau sirgti ir laukdamas vietos Veisiejų ligoninėje
(tuo metu šis miestelis turėjo
net tokią) buvo trumpai apsistojęs mūsų bute ir net nakvojo mūsų su tėčiu kambaryje.
Prisimenu, kai jis gulėdamas
vis prašydavo manęs uždaryti
orlaidę, nes sakydavo, kad jį
gali perpūsti. Mirė Vaclovukas
tų pačių metų gegužės mėnesį
Veisiejų ligoninėje. Būdamas
linksmo būdo, ir iškeliavo į
Anapilį netradiciškai: visiems
pamojavo ir atsigulęs ant šono
ramiai užbaigė savo dienas.
Leipalingio kapinėse statydamas uždegtas žvakutes ant
Vaclovuko ir Serafinos kapo,
visuomet prisimenu jį sakant,
kad nelaidotų jo kartu su žmona, nes ir ten jie barsis.

•

„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!

Naktinis dviračių žygis „Pavyk
saulėlydį 2019“

Rugpjūčio 2 d. pavakare dviračių entuziastai traukė Metelių
ežero pakrantės link, kur buvo
organizuojamas kasmetinis
naktinis žygis „Pavyk saulėlydį“. Šiemet dalyvių susirinko
rekordiškai daug – per 60! Dalyviai atvyko iš Marijampolės,
Alytaus, Nemunaičio, Kauno,
Klaipėdos, Leipalingio. Šių
metų naktinio dviračių žygio
dalyvius į kelionę išlydėjo
Meteliuose vykusio festivalio
„Metelio banga“ pirmą kartą
nuskambėjęs ir staigmena tapęs

festivalio himnas.
Žygio metu dalyviai kopė į
Prelomčiškės piliakalnį, gėrė
stebuklingo Kryžių šventovės šulinio vandens, ant Žagarių kalno
palydėjo saulę, o jau sutemus –
dalyvavo naktinėje ekskursijoje
Metelių regioninio parko lankytojų centre. Pilni įspūdžių ir gerų
emocijų dviratininkai sugrįžo
apie 22.30 val. į starto / finišo
vietą – Metelių ežero pakrantę.
Su sėkmingai įveikta 25 km žygio
atkarpa sveikino ir už dalyvavimą dėkojo VšĮ „Lazdijų turizmo

informacinis centras“ direktorius
Mantas Sabaliauskas. Po naktinio
dviračių žygio dalyviai linksminosi grupių „DaFylk“ ir „2 Donatai“ koncerte.
Pasak dalyvių, žygis buvo turiningas, įdomus ir išskirtinis, nes
vyko saulei leidžiantis.
Naktinį dviračių žygį organizavo VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“, Lazdijų rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ „Lazdijų kultūros
centras“ bei Metelių regioninis
parkas.

•

Lazdijų viešoji biblioteka kviečia teikti kandidatūras
rašytojo, bibliotekininko Albino Andrulionio premijai gauti
Premija skiriama: kūrėjams, kurie praėjusiais
kalendoriniais metais savo
kūrybos tekstais (proza, poezija, publicistika,
eseistika, tinklaraščiais ir
kt.) garsino Lazdijų kraštą
ir jo žmones, arba Lazdijų
rajono savivaldybės bibliotekininkams už reikšmingą
indėlį bibliotekininkystės
srityje.

Komisija vertins pateiktus darbus
pagal medžiagos originalumą ir
autentiškumą, meninę raišką,
kūrybiškumą, stiliaus savitumą,
kalbos ir rašto kultūrą arba bibliotekinio darbo inovatyvumą,
kūrybiškumą, profesinę kompetenciją ir pasiekimus.
Šia premija siekiama įprasminti
pirmojo Lazdijų bibliotekininko,
vaikų rašytojo Albino Andrulionio atminimą.
Premija iš Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšų jau antrą

kartą bus įteikiama tradiciniame
renginyje „Prozos ruduo. Knygų
mugė Lazdijuose“.
Kviečiame užpildytą anketą
kartu su kūrėjų publikuotais kūriniais arba bibliotekininkų veiklos
aprašymais pateikti užklijuotame voke iki 2019 m. spalio 10
d. 17.00 val. Lazdijų viešosios

bibliotekos Vartotojų aptarnavimo skyriuje adresu: Seinų g.1,
Lazdijai.
Premijos nuostatus skaitykite
interneto svetainėje: www.rsvb.
lt.
Kontaktai pasiteirauti: tel.
(8 318) 51 943, el. p. lazdijubiblioteka@rsvb.lt.

•
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Literatūriniuose pietuose Meteliuose rinktos laimės pasagėlės
Dineta Babarskienė
Prabilo smuiko stygos Metelių bibliotekoje. Virpėjo
čia susirinkusiųjų širdys.
„Pirmą kartą Metelių bibliotekoje smuiko garsai“,
– šypsodamasi patikino
Metelių bibliotekos bibliotekininkė Gina Ramanauskienė.
Smuikininkė Simona Alksninytė,
pasirodo, meteliokė. „Bet groju
čia pirmąkart. Sugrįžau atostogų, džiaugiuosi, kad pakvietė“,
– miela šypsena apdovanojusi
prisipažino mergina. Simonos
proseneliai taip pat grojo smuiku, virkdo jį ir Simona. Smuiko
melodijos pradžiugino gausiai
susirinkusius žiūrovus, kurie vos
tilpo Metelių bibliotekoje. Tiek
norinčių tądien atsirado sudalyvauti „Literatūriniuose pietuose
su krašto kūrėjais“. Literatūriniai
pietūs keliauja po krašto bibliotekas. Šįkart – Metelių bibliotekoje. Literatūrinių pietų dalyviai
tuoj sužinojo, kad meniu sudarys
trys pagrindiniai patiekalai: naujausios Julijos Miliūtės knygos
„Kaip svajonė virsta realybe“
pristatymas, Metelių krašto kūrėjų skaitinių klausymasis bei
Simonos Alksninytės koncertinė
programa.
Šiltas, jaukus renginys pakylėjo... Nuoširdus sveikinimais,
gyvenimo džiaugsmu ir tomis
laimės pasagėlėmis, pabirusiomis į širdis žodžiais, mintimis... Ir
nieko jau nepakartosi: nei sveikinimų, nei koncerto – viską reikėjo
pamatyti patiems, o knygą reiks
perskaityti… Na, pasižiūrėti vis
tik galite tądien vykusioje tiesioginėje transliacijoje Lazdijų
viešosios bibliotekos „Facebook“
paskyroje.

Malonu vėl Jus, Julija,
matyti Meteliuose
„Dviem savaitėms sugrįžau į na-

mus“, – prisipažino ponia Julija.
O sugrįžusi tiesiai bibliotekon, į
Metelius atvyko. „Man malonu
pabendrauti su žmonėmis, čia
jų tiek daug susirinko, tad labai džiaugiuosi“, – jaunatviškai
šypsodamasi sakė rašytoja. Meteliuose rašytoja Julija spindėte
spindėjo – ji laiminga. „Dabar
dirbu tai, kas man patinka. To
pasiekiau po trylikos emigracijos metų. Dabar aš turiu drąsos
pasakyti tai, kas man patinka ar
nepatinka“, – prisipažino ji. Ne
veltui, matyt, jos trečioji knyga
„Kaip svajonė virsta realybe“ ragina svajoti ir dirbti, eiti svajonės
link. Julija žada skaitytojams jau
kitą – ketvirtą knygą, kuri bus
apie sugrįžimą Lietuvon. Nors į
Lietuvą ir pati rašytoja sugrįžti
be galo nori, tačiau stabdo baimė,
kaip čia įsikurs, ką dirbs.
Tądien ji pasakojo apie savo
emigrantės kelią, atsakinėjo į
klausimus, o į kvietimą sugrįžti
Julija atsakė tvirtu pažadu. „Sugrįšiu, tikrai sugrįšiu“, – tvirtino
ji. Anot jos, ji norinti pasakyti
čia, Lietuvoje, gyvenantiems,
kad emigrantams ne tik pinigai
svarbiausia, kad jie myli Lietuvą,
dažnai netgi įsivaizduodami ją
gražiau, geriau, nei yra iš tikrųjų. Pasak rašytojos, emigrantai
mokosi, rengia šventes, vaikšto
į koncertus, keliauja. „Jie nėra
nužmogėję. Apie juos tikrai
nereikia galvoti kaip apie žmones, kuriems tik pinigai sukasi
galvoje“, – tikino ji. Pavyzdys
ir pati Julija, kuri emigracijoje
rašo knygas. Džiaugėsi savo dukra ir Julijos mama, sakydama,
kad dukra iš jos daug ką, matyt,
paveldėjusi. „Džiaugiuosi, kad
ir mane motkelę vežasi į tokius
gražius renginius“, – tarmiškai
kalbėjo ji. Ir jaudulio netrūko,
mat prisiminimais, kai teko gyventi be mamos, dalijosi sūnus,
dainavo anūkėlis. Susigraudino ir
pati Julija. „Visada susigraudinu,

Buvusi ilgametė Metelių bibliotekos bibliotekininkė, poetė D. Jelenskienė, Lazdijų rajono viešosios bibliotekos
direktorė R. Rudienė, Metelių bibliotekos bibliotekininkė G. Ramanauskienė.
kai kalba pasisuka apie vaikus“,
– sakė ji. Šiandien ponia Julija
trykšta laime, jos akys džiugiai
švyti. Ir susirinkusieji rinko tas
džiaugsmo, laimės pasagėles
krintančias kiekvieno širdin susitikus su laimingu žmogumi.

Lazdijų viešosios
bibliotekos skirtukas jau
Julijos knygoje
Lazdijų savivaldybės viešosios
bibliotekos direktorė Renata
Rudienė įteikė rašytojai Julijai
Miliūtei knygos skirtuką, iškart
įdėdama į jos naujausią, trečią
knygą. Toks paprastas žestas, bet
itin mielas. Atrodytų, nieko tokio,
bet taip mielai, šiltai nuteikė. Ponia Julija dabar knygas skaitys,
skaitomoje knygoje laikydama
Lazdijų viešosios bibliotekos
knygų skirtuką. Renginys buvo
kupinas jaudulio. „Niekur taip

nesijaudini kaip savame krašte,
tarp savų sienų, tarp savų žmonių“, – pastebėjo ir direktorė. Jai
pritarė visos kūrėjos.
Tądien Metelių bibliotekoje
karaliavo kuriančios moterys.
Metelių krašto kūrėjos Danutė
Jelenskienė, Aldona Ribinskienė, Bronislava Kubilienė dalijosi savo paprastu, bet nuoširdžiu
žodžiu. Jautėmės pakylėti, tarsi
prisilietę prie to, kas žmogaus
gyvenime svarbiausia: tėvynė,
gimtinė, šeima. Jautrios temos
graudino, jaudulio netrūko ir kūrėjoms, ir mums, klausytojams.

Ir rožės visoms:
smuikininkei, rašytojai,
poetėms
Ir vėl smuiko melodijos ir susirinkusiųjų mintys skriejo tolyn
Metelių ežero link, skrodė putotus
vandenis... Beje, Simona žadėjo

sugrįžti bibliotekon, Julija vėl čia
apsilankyti jau su nauja knyga,
poetės čia visad laukiamos, o skaitytojai be knygų juk neištvers...
Visi keliai veda ne tik į Romą,
Meteliuose – jie veda į biblioteką. Ne paslaptis, kad bibliotekininkės Ginos vasarą atostogų
varu neišvarysi. „Negaliu. Vasarą
daug skaitytojų: savų ir iš svetur
atvykstančių. Kaip aš be jų, o jie
– be bibliotekos“, – žvelgdama
savo didelėmis gražiomis akimis,
tikino Metelių bibliotekos bibliotekininkė Gina Ramanauskienė,
dėkodama meteliškiams ir svečiams, tądien suėjusiems draugėn,
panorusiems išgirsti menišką žodį.
O susirinkusieji dar neskubėjo į
namus, maloniai šnekučiavosi,
bendravo, pasimėgavę literatūriniu žodžiu, jau ragavo žemiškų
gardumynų, kurių gausus stalas
prašyte prašėsi ragauti...

•

Pasieniečiai kontrabandininką Varėnos rajono keliukais vijosi 18 kilometrų
Aleksandro Barausko užkardos pasieniečiai miško
keliukais ir žvyrkeliais
apie 18 kilometrų vijosi
druskininkiečio vairuotą
automobilį, kuriame buvo
3 tūkst. pakelių kontrabandinių baltarusiškų cigarečių.

Pirmadienį Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) Varėnos
pasienio rinktinės A. Barausko
pasienio užkardos pareigūnai
tarnybiniu visureigiu „Mitsubishi Pajero“ vyko Varėnos rajono
keliu Dubičiai–Rudnia. Buvo
judama miško kelio atkarpa
pasienio su Baltarusija ruožu.
Pasieniečiams prasilenkiant su
automobiliu „Ford Fiesta“, šis
pasirodė įtartinas. VSAT pareigūnai nusprendė patikrinti
mašiną, todėl apsisuko, įjungė
švyturėlius ir garso signalą.
„Ford Fiesta“ vairuotojui buvo
nurodyta sustoti. Ši vieta yra

maždaug už 4 kilometrų nuo
sienos su Baltarusija.
Stabdomas vairuotojas nepakluso pasieniečių reikalavimui,
padidino greitį ir pradėjo sprukti.
VSAT pareigūnai iš pradžių jį
vijosi miško keliu, vėliau gaudynės tęsėsi žvyrkeliu. Pasieniečiai
neleido bėgliui atitrūkti, tačiau
dėl siaurų ir pavojingų vietinių
keliukų ir žvyrkelių nebuvo galimybės saugiai aplenkti ir užblokuoti automobiliui „Ford Fiesta“
kelią. Persekiojimo metu greitis
vietomis siekė iki 130 kilometrų
per valandą.
Kai bėglys išlėkė į asfaltuotą
kelią, jis, matyt, suprato neatitrūksiąs. Kelio Rudnia–Varėna
6 kilometre „Ford Fiesta“ sustojo. Pasieniečiai tuoj pat prišoko
prie vairuotojo ir jį sulaikė, nors
pastarasis dar planavo pėsčiomis
sprukti nuo VSAT pareigūnų.
Iš viso gaudynės tęsėsi apie 18
kilometrų.
Paaiškėjo, kad prie vairo sė-

dėjo 22-ejų Druskininkų gyventojas. „Ford Fiesta“ priklauso
kitam druskininkiečiui. Automobilyje pasieniečiai aptiko 3 tūkst.
pakelių cigarečių „NZ Gold“,
pažymėtų Baltarusijos akcizo
ženklais.
Už nepaklusimą uniformuoto
VSAT pareigūno reikalavimui
sustabdyti transporto priemonę
vairuotojui gresia bauda nuo 850
iki 1200 eurų. Be to, už akcizais
apmokestinamų prekių gabenimą pažeidžiant nustatytą tvarką
Druskininkų gyventojui teismas
skirs baudą nuo 4000 iki 6000
eurų. Taip pat teismas gali konfiskuoti 1999 m. laidos „Ford
Fiesta“.
Po apklausos vairuotoją pasieniečiai paleido, jam įteikę
šaukimą atvykti į Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus bylos nagrinėjimui. Automobilis ir
cigaretės saugomi A. Barausko
užkardoje.
VSAT inf.

•
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Mokesčių žinios

Mokesčių mokėtojai Lazdijuose
aptarnaujami naujose VMI patalpose
Kauno apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija (toliau –
Kauno AVMI) primena, kad nuo
rugpjūčio 1 d. Lazdijų padalinys
įsikūrė naujose patalpose. Visos
paslaugos tiek gyventojams, tiek
juridiniams asmenims teikiamos
adresu: Vilniaus g. 19, Lazdijai.
Mokesčių mokėtojai aptarnaujami pirmadieniais ir trečiadieniais nuo 8 iki 17 val., dirbama
be pietų pertraukos.
„Lazdijų krašto gyventojus
kviečiame aktyviai išnaudoti
elektroninių paslaugų privalumus ir mokestinius klausimus
spręsti sau patogioje vietoje bei
pageidaujamu laiku. Pirmadieniais ir trečiadieniais lazdijiečius
taip pat maloniai aptarnausime
naujose patalpose: lankytojai
kaip visada sulauks kvalifikuotos darbuotojų pagalbos, individualių konsultacijų. Padalinyje
įrengtos ir viešosios interneto
prieigos kompiuterinės darbo
vietos, skirtos norintiems pasinaudoti e. paslaugomis“, – sako
Kauno AVMI viršininkė Judita
Stankienė, pažymėdama, kad
Lazdijų padalinio specialistai visada pasirengę gyventojus supažindinti su elektroninių paslaugų
teikiamomis galimybėmis visus
mokestinius klausimus spręsti
savarankiškai.
Kauno AVMI primena, kad
aktualią informaciją ir paslau-

gas sistemoje „Mano VMI“ gali
rasti įvairią veiklą vykdantys
gyventojai: ūkininkai turi galimybę lengvai stebėti naujausią
informaciją apie gazolių, skirtų
naudoti žemės ūkyje, likučius,
gyventojai gali greitai ir paprastai įsigyti verslo liudijimą
ar įregistruoti individualią veiklą
pagal pažymą.
Sistemoje „Mano VMI“ taip
pat pateikiama informacija
apie nesumokėtus mokesčius,
priskaičiuotus delspinigius, susidariusias mokesčių permokas.
Šioje sistemoje tiek gyventojai,
tiek juridiniai asmenys taip pat
gali perduoti mokesčių administratoriui svarbius dokumentus.
Naudotis elektroninėmis paslaugomis galima ir išmaniuoju
telefonu, tereikia į telefoną iš
„Google Play“ arba „App Store“
parsisiųsti programėlę e.VMI.
Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galima
rasti www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių
klausimais galima paskambinus
telefonu 1882 arba +370 5 260
5060. Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei,
nes pokalbiai yra įrašomi bei
saugomi 5 metus.

•

VMI informacija

Lazdijuose VMI gyventojams
grąžino 567 tūkst. GPM permokos
Kauno apskrities valstybinė
mokesčių inspekcija (toliau –
Kauno AVMI) informuoja, kad
3,9 tūkst. Lazdijų r. savivaldybės
gyventojų, kurie laiku bei teisingai užpildė pajamų deklaracijas,
mokesčių administratorius iki
liepos 31 d. pervedė 567 tūkst.
eurų gyventojų pajamų mokesčio (GPM) permokų.
„Atkreipiame dėmesį, kad deklaracijas pateikę, tačiau permokų iki liepos 31 d. nesulaukę
gyventojai turėtų pasitikrinti, ar
jiems nereikia patikslinti pateiktos deklaracijos. Mokesčių inspekcijos duomenimis, Lazdijų r.
savivaldybėje deklaracijas turėtų
patikslinti 111 gyventojų, kuriems sugrįžtų 15,9 tūkst. eurų
GPM. Visus priminimus apie nepateiktas deklaracijas ar tikslintinus duomenis bei kitus dokumentus galima rasti prisijungus
prie Elektroninio deklaravimo
sistemos (EDS), skiltyje „Pranešimai vartotojui“. Pažymėtina,
kad permoką galima susigrąžinti
už praėjusius penkerius metus“,
– teigia Kauno AVMI viršininkė
Judita Stankienė.
Daugiausia permokų susidarė
dėl per mažo pritaikyto neap-

mokestinamųjų pajamų dydžio
(NPD). GPM permoką gali susigrąžinti ir tie gyventojai, kurie
mokėjo gyvybės draudimo ar
pensijų įmokas, palūkanas už
būsto kreditą, įmokas už studijas. Kaip ir kasmet, grąžinant
permoką, atsižvelgiama, ar gyventojas nėra skolingas valstybei
bei ar yra pateikęs, patikslinęs
ankstesnių laikotarpių turto ir
pajamų deklaracijas, kurias jam
privaloma pateikti.
Susigrąžinti GPM permoką
už 2018 m. dar galėtų 1,1 tūkst.
Lazdijų r. savivaldybės gyventojų, jei pateiktų GPM deklaraciją per EDS. VMI pastaraisiais
metais gyventojus informuoja
asmeniškai apie šią galimybę,
kuria pasinaudoti galima už penkerius praėjusius metus.
Išsami informacija apie pajamų ir turto deklaravimą bei
permokų grąžinimą paskelbta
interneto svetainėje www.vmi.lt,
pasikonsultuoti su VMI specialistais mokesčių klausimais galima
paskambinus mokesčių informacijos telefonu 1882 arba +370 525
53190 arba nuvykus į gyventojų
aptarnavimo skyrius.
VMI informacija

•

Alytaus policijos šuo aptiko gabentas
narkotines medžiagas
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
tarnybinis šuo padėjo aptikti automobiliu gabentą
didelį kiekį narkotinių medžiagų. Jas vežęs vairuotojas įkliuvo Lazdijuose.

Vyras buvo sulaikytas liepos 30
dieną. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešime teigiama, kad šio komisariato pareigūnai, atlikinėdami
prevencines priemones, tikrino,
kaip per valstybinę sieną į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežami
kroviniai.
Liepos 30 d. dirbdami Lazdijų
rajone, pasirinktinai stabdydami
atvykstančias transporto priemones, pareigūnai atkreipė dėmesį į
iš Lenkijos Respublikos teritorijos
įvažiavusį automobilį, kurio vairuotojas, pamatęs policijos pareigūnus, padidino greitį ir nuvažiavo
į šalies gilumą Lazdijų link.
Policijos pareigūnams Lazdijų
mieste sustabdžius šį automobilį,
jo vairuotojas ir keleivis elgėsi

Automobilyje aptiktas didelis kiekis narkotikų. (Vilniaus VPK nuotr.)
įtartinai, akivaizdžiai jaudinosi. Kilus įtarimams, automobilis buvo patikrintas su Alytaus
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato tarnybiniu šunimi,
kuris parodė, kad automobilyje
gali būti gabenamos narkotinės
medžiagos.
Atlikus detalų automobilio
patikrinimą, pareigūnų įtarimai
pasitvirtino. Automobilyje buvo
aptikta slėptuvė, kurioje rasti 7
paketai su baltos spalvos milteliais, kaip įtariama, narkotine
medžiaga.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas
dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti
arba neteisėto disponavimo labai
dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu.
Sulaikyti automobilio vairuotojas ir keleivis uždaryti į areštinę,
artimiausiu metu bus kreipiamasi į
teismą dėl kardomosios priemonės
– suėmimo skyrimo. Sulaikytiems
asmenims gresia laisvės atėmimas
nuo 10 iki 15 metų.
Parengta pagal Vilniaus VPK pranešimą

•
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Šeštadienį Metelio ežero pakrantėje skambėjo roko muzika
Praėjusį šeštadienį antrus
metus iš eilės į Lazdijų
rajoną suvažiavo lietuviško roko mėgėjai, kuriuos
sukvietė tradicinis festivalis „Metelys In Rock“. Nors
tądien Metelio pakrantėje
ir švietė saulė, ir kaupėsi
lietingi debesys, permainingo oro nepabūgę žiūrovai neliko nuvilti.

Koncertą pradėjo pietietišką roką
grojantys vilniečiai „Dead Man’s
Cross“, o juos scenoje pakeitė
hardroko veteranas – ansamblis
„Piligrimas“ iš Kauno. Didelį susidomėjimą kėlė šiemet 40 metų
jubiliejų šventusi jonaviečių grupė „Audronaša“. Prieš atlikėjams
lipant ant scenos, festivalį organizuojančio Sunkiosios muzikos
klubo atstovai apdovanojo muzikantus proginiais marškinėliais
bei atminimo dovanomis. Bene
daugiausiai lankytojų prie scenos sutraukė alytiškių hardroko
kolektyvas „Svaras 409“. Po to
festivalio žiūrovai tapo debiutinio grupės „GrimSphere“ koncerto liudininkais, o oficialiąją
programą užbaigė dzūkams neblogai pažįstama šiauliečių grupė „Stresas“, kurios pasirodymo
pabaigoje Metelių dangų nušvietė
įvairiaspalviai fejerverkai.
Ištvermingiausi žiūrovai vėliau
šėlo pagal klasikinių roko hitų
muziką, kurią grojo jungtinis muzikantų kolektyvas su vokalistu
Vitaliu Kairiūkščiu priešakyje.
Galiausiai dvi legendinės grupės
„Deep Purple“ dainas įspūdingai
atliko iš Lazdijų kilusi dainininkė
Indrė Launikonytė.
Kaip ir praėjusiais metais, „Metelys In Rock“ sutraukė nemažai
žiūrovų iš Vilniaus ar Kauno.
Ilgiau Dzūkijoje nutarę pasisvečiuoti lankytojai galėjo čia pat
apsistoti palapinių miestelyje.
Pasak organizatorių, nors dalyvių registracija į festivalį „Metelys In Rock 2020“ prasidės tik
rudens pabaigoje, jau ne vienas
kolektyvas liko sužavėtas renginiu ir pareiškė norą dalyvauti kitų
metų koncerte.

•

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, internete www.prenumerata.lt ir
redakcijoje adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Šią savaitę išmintingasis Jupiteris pakurstys pačias beprotiškiausias jūsų
svajones. Kad ir kas tai būtų – egzotiška kelionė su geru bičiuliu, naujų
studijų pradžia ar pokalbis dėl didesnio
atlyginimo – galite neabejoti, jog dabar
Visata globos jus kiekviename žingsnyje. Artėjant savaitgaliui, pajusite,
kaip jūsų širdį užlieja romantikos banga. Tai puikus metas praleisti daugiau
laiko su mylimu žmogumi!
Jautis (04.21—05.21)
Šią savaitę Uranas skatins jus apmąstyti savo gyvenimą ir atsikratyti dalykų,
kurie neleidžia jaustis iki galo laimingais. Nesvarbu, ar tai būtų darbas, ar
santykiai su kai kuriais žmonėmis –
priimdami sprendimus, neabejokite!
Šiomis dienomis turėsite unikalią galimybę pažvelgti į savo sielos gelmes, o
tai geriausiai padaryti padės meditacija
ar tykus pasivaikščiojimas gamtoje.
Savaitgalį skirkite daugiau laiko šeimai. Padarykite tai, ką seniai žadėjote
ir vis nerasdavote laiko.
Dvyniai (05.22—06.21)
Trykštate daugybe kūrybiškų idėjų,
tačiau kol kas sunku apsakyti, kaip
galėtumėte įgyvendinti jas realybėje? Nesijaudinkite dėl to, ko negalite pakeisti, ir luktelėkite, kol ne itin
palanki Mėnulio ir Merkurijaus įtaka
ims blėsti. Jau visai netrukus atgausite
sau įprastą pasitikėjimą savimi ir su
didžiuliu antuziazmu sugrįšite stebinti pasaulį! Kaip bebūtų, dėl Saulės
ir Jupiterio įtakos šiomis dienomis
būsite ypač patrauklūs priešingos
lyties atstovams, tad labai tikėtina,
kad, savaitei dar nesibaigus, galėsite pasidžiaugti nauja intriguojančia
pažintimi.
Vėžys (06.22—07.22)
Dėl Mėnulio ir Merkurijaus įtakos šią
savaitę net ir geriausi jūsų ketinimai
gali likti nesuprasti. Siekdami savo
tikslų, stenkitės diplomatinius įgūdžius
derinti su atvirais pokalbiais, o priimdami sprendimus vadovaukitės intuicija. Savaitgalį Jupiterio paskatinti
drąsiai imsitės keisti savo gyvenseną.
Jeigu jau seniai svajojate užsirašyti į
sporto klubą ar į meniu įsivesti keletą
sveikesnių patiekalų, daugiau nebelaukite nė minutės – Visata padės jums
nesuklupti pasirinktame kelyje.
Liūtas (07.23—08.23)
Veneros ir Jupiterio kelionė dangaus
skliautu žada, jog savaitės pradžia
žaižaruos išskirtinėmis romantinėmis kibirkštimis. Jeigu jau sutikote
tą vienintelį, dabar ypač palankus metas planuoti bendrą ateitį ir numatyti
svarbiausius tikslus. Esate vieniši?
Pasipuoškite ir išeikite į žmones. Kas
žino, galbūt meilė slepiasi visai čia
pat? Savaitgalį išmintingasis Merkurijus padės jums įgyvendinti pačius
beprotiškiausius sumanymus. Pasitikėkite savimi ir nesidrovėkite savo idėjas
pristatyti platesnei auditorijai.
Mergelė (08.24—09.23)
Dėl Mėnulio ir Merkurijaus įtakos savaitės pradžioje galite pakliūtį į daugybę dviprasmiškų situacijų, susijusių su
darbo reikalais bei kolegomis, tad neskubėkite priimti profesinių sprendimų
ir drąsiai atidėkite nesvarbias užduotis. Dabar tiesiog privalote paspausti
„STOP“ mygtuką, kad išvengtumėte
didesnių pasekmių ateityje. Antroje
savaitės pusėje labiau susitelkite į šeimyninius reikalus bei įsipareigojimus.
Jūsų laukia daugybė atvirų, jautrių
pokalbių!

Svarstyklės (09.24—10.23)
Kad ir kaip šią savaitę norėtumėte niekur neskubėti ir praleisti daugiau laiko
su mylimais žmonėmis, pareigingasis
Saturnas skatins jus nežiūrėti pro pirštus į duotus pažadus. Tai žinodami,
darbotvarkę planuokite taip, kad kasdien atliktumėte kažką iš savo svarbiausių reikalų sąrašo, o vakarą galėtumėte skirti poilsiui ir artimiesiems.
Savaitgalį turėsite puikią galimybę
pristatyti savo sumanymus autoritetingiems žmonėms. Pasinaudokite proga
sužibėti ir pelnyti jų palankumą.
Skorpionas (10.24—11.22)
Susikaupkite ir Saulės bei Jupiterio
padedami šią savaitę sugebėsite nuversti kalnus! Nesvarbu, planavote
imtis naujo projekto, iniciatyvos šeimoje ar vadovo paprašyti didesnės
algos, galite neabejoti, kad dabartiniai
jūsų sprendimai atneš taip lauktų rezultatų. Savaitgalį Uranas paskatins
jus labiau paanalizuoti santykius su
mylimu žmogumi. Galbūt yra dalykų,
kurie neleidžia iki gali pasidžiaugti
meile? Išdrįskite apie tai pasikalbėti
ir įtampa, slėgusi jūsų pečius, netruks
išnykti kaip dūmas!
Šaulys (11.23—12.21)
Dėl Mėnulio ir Saturno įtakos pirmąją
savaitės dalį bus sunku suderinti savo
profesinius įsipreigojimus su laisvės ir
nuotykių troškimu. Kaip bebūtų, yra
darbų, kurių vėlesniam laikui atidėti
tiesiog nevalia. Taigi susikaupkite,
padarykite, ką privalote, o tada ramia
širdimi leiskitės į vasariškų atradimų
kupiną kelionę. Nuostabu tai, jog savaitei baigiantis planetos padės išsipildyti slapčiausioms jūsų romantinėms
vizijoms. Čiupkite partnerį už parankės ir drauge džiaukitės šiuo magišku
bei įkvepiančiu laikotarpiu.
Ožiaragis (12.22—01.20)
Šią savaitę jausitės pervargę nuo nuolatinio skubėjimo bei nesibaigiančių
darbų, tad, jeigu norite galutinai neprarasti vidinės pusiausvyros, tiesiog
privalote sustoti, apgalvoti savo prioritetus ir nusistatyti aiškias ribas. Artėjant savaitgaliui, jus užplūs išskirtinis
intymumo ilgesys, tad trokšite praleisti
kuo daugiau laiko su mylimu žmogumi.
Pasinaudokite puikia proga atsikvėpti
nuo profesinių reikalų!
Vandenis (01.21—02.19)
Pirmoje savaitės pusėje Visata skatins
jus atsiduoti jausmams. Turėsite ypač
palankių progų praleisti daugiau laiko
su mylimuoju, tad pasidalinkite su juo
slapčiausiais savo norais bei viltimis.
Galite neabejoti, kad atvirumas dabar
atsipirks su kaupu! Artėjant savaitgaliui, Neptūno padedami atsirinkite
labiausiai dėmesio vertus savo profesinius sumanymus. Jau visai netrukus
planetos apdovanos jus papildoma įtaiga, tad nesunkiai įtikinsite savo planais
bet kokią auditoriją.
Žuvys (02.20—03.20)
Savaitės pradžia – ypač palanki inicijuoti permainas tiek profesiniame,
tiek asmeniniame gyvenime. Nebijokite drąsių sprendimų, mat dabar
turite išties tvirtą planetų užnugarį.
Šiomis dienomis jums netrūks įžvalgos bei užsispyrimo, todėl sugalvokite
planą, ženkite pirmąjį žingsnį, o visa
kita stos į savas vietas savaime. Artėjant savaitgaliui, būsite ypač jautrūs
aplinkinių žmonių išgyvenimams ir
problemoms. Kaip bebūtų, planetos
pataria nesikišti, nes dabar objektyviai suvokti situaciją bus ypač sunku.
Kantrybė – dorybė!

Eteris
Ketvirtadienis
, rugpjūčio 8 d. Saulė teka 5.39, leidžiasi 21.09, dienos
ilgumas 15.30. Priešpilnis. Vardadieniai: Dominykas, Tulgirdas, Daina, Elidijus, Gustavas.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė 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.
15.00 Žinios. Orai.
15.10 Laba diena,
Lietuva.
16.00 Žinios. Sportas.
Orai.
16.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 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 „Baudėjas“.
1.00 „Juodasis

sąrašas“.
1.50 „Detonatorius“.
3.20 Alchemija. VDU
karta.
3.50 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! Mer-

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

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

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

gatvės“.
9.10 „Teisingumo

agentai“.
10.10 „Kobra 11“.
11.10 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Aurora. Operacija
„Likvidavimas“.
22.55 „Kario kumštis“.
0.45 „F. T. Budrioji akis“.
1.40 „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 Laikykitės ten su

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

Andriumi Tapinu.
0.30 „Gluchariovas“.
1.35 „Šeimininkė“.
2.35 „Bruto ir
Neto“.
3.00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
3.40 „Žmogus be
praeities“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Rojus“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
7.15 ...formatas. Poetas
Rimantas Kmita.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
8.15 Į sveikatą!
8.45 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Mano tėviškė.
Povilas Višinskis.
12.15 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Kalbantys tekstai.
14.30 „Černobylis, Fukušima. Gyvenimas
po katastrofos“.
15.25 ...formatas. Poetas
Vytautas Kaziela.
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 Choro dirigento,
kompozitoriaus
Liongino Abariaus
90-mečiui.
Legendos.
18.45 Choro dirigento

ir kompozitoriaus
Liongino Abariaus
jubiliejinis vakaras.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Šeimos intrigos“.
23.30 Legendos.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
1.55 „Karas“.
3.55 Linksmos Grigorijaus Kanovičiaus
akys.
5.20 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
5.35 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.

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 PREMJERA.

„Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Bloga žemė“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.30 „Midsomerio
žmogžudystės VII.
Prastos naujienos“.
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.
20.58 Orai.
21.00 „Beždžionių

planeta“.
23.30 Aukščiausia

pavara.
0.45 „Pėdsakai“.
1.35 „Svieto

lygintojai“.
2.25 „Gaudynės“.
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Eteris
Penktadienis
, rugpjūčio 9 d. Saulė teka 5.41, leidžiasi 21.07, dienos ilgumas
15.26. Priešpilnis. Vardadieniai: Romanas, Mintaras, Tarvilė, Rolandas, Romas, Rolanda, Rolana.

šeštadienis
, rugpjūčio 10 d. Saulė teka 5.43, leidžiasi 21.05, dienos ilgumas
15.22. Priešpilnis. Vardadieniai: Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija, Astra.

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 (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. Smogo
dykynė“.
1.15 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
1.40 Klausimėlis.lt.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Komisaras Reksas
16“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės
vardo“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Mirties
lenktynės“.
23.10 „Slėgis“.
1.00 „Įtėvis“.
2.45 „Baudėjas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.

7.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.55 „Aš matau tave“.
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 „Ledynmetis“.
21.05 „Paskutinį kartą
Vegase“.
23.20 „Mačetė žudo“.
1.30 „Tiksinti bomba“.
3.05 „Patrulių zona“.
4.50 „Greislendas“.

BTV
6.10 „Mentalistas“.
7.05 „Pragaro virtuvė“.
8.00 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.00 „Teisingumo

agentai“.
10.00 „Kobra 11“.
11.00 „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 „Įkaitų krizė“.
23.20 „Aurora. Operacija
„Likvidavimas“.
1.10 „F. T. Budrioji akis“.

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

Andriumi Tapinu.
10.00 Dekonstrukcijos su

Edmundu Jakilaičiu.
11.05 „Šeimininkė“.
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 Kitoks pokalbis

su D. Žeimyte.
Kunigas Rimantas
Gudelis.
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.
Kunigas Rimantas

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Gyvenimas.
7.00 Klausimėlis.lt.
7.15 „Mažasis princas“.
9.00 Labas rytas,

„Ledynmetis “, 19.30, TV3
Gudelis.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 Nusikaltimas ir
bausmė.
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 Nusikaltimas ir
bausmė.
3.40 „Žmogus be
praeities“.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Rojus“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
7.10 ...formatas. Poetas
Vytautas Kaziela.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
8.15 Euromaxx.
8.45 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Mano tėviškė.
Jonas Basanavičius
ir Mykolas Biržiška.
12.15 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
13.10 Daiktų istorijos.
14.00 „Neribotos žmogaus galimybės“.
14.30 „Nuotraukos iš
Mėnulio“.
15.25 ...formatas. Poetė
Giedrė Kazlauskaitė.
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 Basanavičius
ir Mykolas Biržiška.
19.15 Dokumentinis
filmas „2beLT.
Kartu Amerikoje“.

Lietuva.

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

Plačiakelnis“.

BTV

Pokalbiai. E.
Dragūnas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 Nusikaltimas ir
bausmė.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. D.
Filmanavičiūtė.
0.05 „Karo merginos“.
2.15 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
3.45 Nusikaltimas ir
bausmė.
4.30 „Žmogus be
praeities“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte. Mindaugas Balčiūnas.

6.05 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 „Džiunglių princesė

LRT Plius

9.00 „Simpsonai“.
10.00 Maisto kelias.
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Sarila. Prarastoji

20.00 Šimtas. Trumpos

12.00 Pasaulio dokumen-

žemė“.

istorijos apie dvi
Lietuvas.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Kam plėšytis?“.
22.30 Kristupo vasaros
festivalis 2016.
23.25 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
0.50 Dabar pasaulyje.
1.20 „Šeimos intrigos“.
3.15 „Eurovizija 2019“.
Nacionalinė
atranka.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 2“.

tika. „Nilas. Didingoji upė. Gyvybės
gija dykumoje“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Įstabiausios
Indonezijos salos.
Musonų srities
salos“.
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. Žudanti
aistra“.
0.05 „Hobitas. Smogo
dykynė“.
2.40 Pasaulio dokumentika. „Nilas. Didingoji upė. Gyvybės
gija dykumoje“.
3.30 Pasaulio dokumentika. „Įstabiausios
Indonezijos salos.
Musonų srities
salos“.
4.25 „Džesika Flečer 8“.

13.05 „Nimės sala“.
14.55 „Sugrįžimas į

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 PREMJERA. „Nebylus liudijimas“.
23.15 „Nerūpestingas
keliautojas“.
1.10 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.50 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Bloga žemė“.
4.20 „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.

Ugnies medžioklė“.
1.00 „Transporteris“.
2.30 „Paktas 2“.
4.05 „Amerikietiška

siaubo istorija“.

LNK
6.35 „Tomas ir Džeris“.
7.05 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
7.30 „Nickelodeon“

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną“.
7.55 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.25 „Riterių princesė
Nela“.
8.55 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.25 „Ogis ir tarakonai“.
10.00 „Ponas Bynas“.
10.25 „Kas išgelbės
Gulą“.
12.05 „Monte Karlas“.
14.20 „Mamos eina į
trasą“.
16.25 „Naujokė“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Užburtoji Ela“.
21.25 „Ponas ir ponia
Smitai“.
23.50 „Pagirių žaidynės“.
1.25 „Mirties lenktynės“.

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

komanda“.

16.28 Orai.
16.30 Baltijos kelias.
17.00 Laikykitės ten.

Nimės salą“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Ilgai ir laimingai.

Pelenės istorija“.
22.00 TIESIOGIAI. Kon-

trolinės vyrų krepšinio rungtynės.
Serbija–Lietuva.
0.00 „Aukšta klasė“.
2.15 „Paskutinį kartą
Vegase“.
4.05 „Greislendas“.
4.55 „Svotai“.

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

čempionato finalas.
10.00 „Geriausi šuns

draugai“.
10.30 „Gamtos stebuklas.

Našlaičiai“.
11.45 „Ekstremalūs

išbandymai“.
12.15 „Būk ekstremalas“.
12.45 „Gordonas Ramzis.

Iki pragaro ir atgal“.
13.45 „Policijos akade-

mija“.
14.45 „Ekstrasensų

mūšis“.
17.20 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.20 „Pavojingi kaimynai“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Drąsiaširdis“.
0.10 „Demonų miškas“.
1.55 „F. T. Budrioji akis“.

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

ninkai. Konstantinas Pileckas“.
7.55 TV Europa pristato.
„Vyrų šešėlyje.
Marija De Neri –
Oginskienė“.
8.30 TV Europa pristato.
„Vyrų šešėlyje.
Padangių moterys“.
9.00 „Nuostabūs
pojūčiai“.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis
su D. Žeimyte.
Psichologė Aušra
Kurienė.
11.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. M. Katleris.
12.00 „Inspektorius
Luisas“.
14.00 „Tu esi mano“.
16.00 Žinios.

6.00 Lietuvos Respu-

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

Pranciškonų kelias
Lietuvoje.
9.00 Mano mama
gamina geriau!
10.00 Į sveikatą!
10.30 „Meno ritmai.
Poliarinio rato
rokas. Gyvybinga
Islandijos muzikinė
scena“.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Jules Massenet.
Opera „Manon“.
14.10 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.
18.50 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
19.20 „Dauntono abatija
4“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Gyvenk ir leisk
mirti“.
23.00 Tyli Madrido
nakties muzika.

23.45 ARTS21.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Kam plėšytis?“.
2.10 „Meno ritmai.

Poliarinio rato
rokas. Gyvybinga
Islandijos muzikinė
scena“.
2.40 Choro dirigento
ir kompozitoriaus
Liongino Abariaus
jubiliejinis vakaras.
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 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Likimo šešėlis“.
23.15 „Begėdis“.
1.25 „Aeroplanas“.
2.50 „Nebylus liudijimas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
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!
12.55 „Didieji senovės
statiniai“.
14.00 Išlikimas.
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 „Neištikimybė“.
0.10 „Bado žaidynės.
Ugnies medžioklė“.
2.45 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.35 „Lujis“.

„Užburtoji Ela“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis, rugpjūčio 11 d. Saulė teka 5.44, leidžiasi 21.03, dienos ilgumas
15.19. Priešpilnis. Vardadieniai: Donatas, Kajetonas, Sikstas, Drąsutis, Jogailė, Klaudija, Jogilė.

pirmadienis
, rugpjūčio 12 d. Saulė teka 5.46, leidžiasi 21.01, dienos ilgumas
15.15. Priešpilnis. Vardadieniai: Radegunda, Laimonas, Laimona, Klara, Radė.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime

gera. Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su

Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų

pasakos. Šešetas
traukia per
pasaulį“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji
planeta 2. Koraliniai
rifai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Namibo dykumos karalystė“.
13.50 „Mis Marpl.
Kodėl nepaklausė
Evans?“.
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 „Melo išradimas“.
0.30 „Miestiečiai“.
2.20 Klausimėlis.lt.
2.35 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji
planeta 2. Koraliniai
rifai“.
3.25 Pasaulio dokumentika. „Namibo dykumos karalystė“.
4.20 „Mis Marpl.
Kodėl nepaklausė
Evans?“.

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“.
9.10 „Ogis ir
tarakonai“.
9.30 „Džimis Neutronas.
Genialus berniukas“.
11.15 „Gyvenimas ant
ratų“.
13.20 „Rembo sūnus“.
15.15 „Fantomas“.
17.20 Teleloto.

18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Geležinis

žmogus“.
21.55 „Nežinomas“.
0.10 „Kaulinis tomahaukas“.
2.25 „Ponas ir ponia
Smitai“.

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 „Aštuonkojis

Dipas“.
13.15 „Gerbėja“.
15.05 „Princas ir aš“.
17.25 „Už Kaukazo“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Naktis muziejuje.

Kapo paslaptis“.
21.25 „Purvini pinigai“.
23.35 „Nesunaikinamieji“.
1.35 „Mačetė žudo“.
3.30 „Purvini pinigai“.

BTV
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato finalas.
7.30 „Džiunglių princesė

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

negu niekada“.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Gamtos stebuklas.
Našlaičiai“.
11.40 „Ekstremalūs
išbandymai“.
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.40 „Policijos akademija“.
14.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.15 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
18.20 „Pavojingi kaimynai“.
19.30 „Šuo“.
21.50 „Juodasis
sąrašas“.
22.50 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
0.00 „Įkaitų krizė“.
1.40 „Demonų
miškas“.

Dzūkijos TV
7.03 TV parduotuvė.
7.03 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo

akademija.
9.00 „Neprijaukinti“.
9.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien

kimba.

11.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. A. Toliatas.
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.
Pokalbiai. I. Valinskienė.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pamiršk mane“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Šviesoforas“.
21.30 Nusikaltimas ir
bausmė.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. H.
Mackevičius.
0.05 „Inspektorius
Luisas“.
2.15 „Rojus“.
3.00 Nusikaltimas ir
bausmė.
3.40 „Detektyvas Linlis“.
5.10 „Kelrodė žvaigždė“.
5.50 „Pasaulio turgūs“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
7.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Mažesnieji broliai.
Pranciškonų kelias
Lietuvoje.
9.00 Vilniečiai. Kęstutis
Makariūnas.
9.30 Euromaxx.
10.00 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Ar Vytautas buvo Čekijos
karalius?“.
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.
18.55 „Dauntono abatija
4“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias

– džiazo pianistas,
kompozitorius
Tord Gustavsen
(Norvegija).
21.55 Tarptautinis Klaipėdos violončelės
festivalis 2019.
Vien tik Vivaldi.
22.55 „Gyvenk ir leisk
mirti“.
0.55 „Antikvariato
paslaptys. Žudanti
aistra“.
2.20 Kristupo vasaros
festivalis 2016.
3.15 Dokumentinis
filmas „2beLT.
Kartu Amerikoje“.
4.00 Stop juosta.
4.25 Mokytojų kambarys.
4.50 Mano tėviškė.
Jonas Basanavičius
ir Mykolas Biržiška.
5.05 Vartotojų kontrolė.

TV1
7.05 „Akloji“.
7.35 „Pragaro katytė“.
8.35 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.35 „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 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 PREMJERA. „Aš
gyvas“.
22.35 „Alfis“.
0.40 „Aeroplanas“.
2.15 „Likimo šešėlis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 Iš peties.
8.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Sandėlių karai.
10.55 „Didieji senovės
statiniai“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Didieji senovės
statiniai“.
14.05 Išlikimas.
15.00 „Aliaskos geležinkeliai“.
16.00 Iš peties.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Amerikos dievaitis.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
22.00 Nakties TOP.
Vasara.
22.30 Aukščiausia pavara.
23.55 „Neištikimybė“.
1.50 „Beždžionių
planeta“.
3.50 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
4.45 „Lujis“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
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“.
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“.
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 „Baudėjas. Karo
zona“.
0.35 „Juodasis sąrašas“.
1.30 „Nežinomas“.

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 TIESIOGIAI. Kontrolinės vyrų krepšinio rungtynės.
Lietuva–Serbija.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.22 TV3 sportas.
22.27 TV3 orai.
22.30 „Hitmanas.
Agentas 47“.
0.20 „Kaulai“.
1.15 „Legendos“.
2.05 „Raitelis be
galvos“.
2.55 „Greislendas“.
3.45 „Kaulai“.
4.35 „Legendos“.

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

gatvės“.
9.15 „Teisingumo

agentai“.
10.15 „Kobra 11“.
11.15 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Tikras išbandymas“.
23.15 „Drąsiaširdis“.
1.15 „Juodasis sąrašas“.
2.00 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VI“.
2.50 „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 Laikykitės ten su

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

Pokalbiai. E.
Dragūnas.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
13.55 „Karo merginos“.
15.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gluchariovas“.
18.00 Reporteris.

18.45 Sportas.
18.50 Orai.
18.52 Rubrika „Verslo

21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Apsimetėliai“.
23.10 „Angela Merkel.

genas“.
18.55 Dzūkijos istorijos

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

Pokalbiai. E.
Dragūnas.
4.30 „Gyvybės langelis“.
5.20 „Rojus“.

LRT Plius

Neįtikėtina karjera“.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 Džiazo muzikos

vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
2.20 „Melo išradimas“.
3.55 Tyli Madrido
nakties muzika.
4.40 Mokslo ekspresas.
4.55 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

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
7.15 Mano tėviškė.
Povilas Višinskis.
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 Savaitė.
12.55 „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. Mamertas Indriliūnas.
19.15 „Kurdų ryžtas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.

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 „Nebaigti reika-

liukai“.
22.50 „Amžina meilė“.
0.45 „Senojo Tilto

paslaptis“.
2.25 „Aš gyvas“.
3.40 „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 „Įsikūnijęs blogis“.
0.40 „Pėdsakai“.
1.30 „Svieto lygintojai“.
2.20 „Gaudynės“.

„Tikras išbandymas“, 21.00, BTV
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Eteris
Antradienis
, rugpjūčio 13 d. Saulė teka 5.48, leidžiasi 20.59, dienos ilgumas
15.11. Priešpilnis. Vardadieniai: Kasijonas, Poncijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas, Diana.

Trečiadienis
, rugpjūčio 14 d. Saulė teka 5.50, leidžiasi 20.57, dienos ilgumas
15.07. Priešpilnis. Vardadieniai: Euzebijus, Maksimilijonas, Grintautas, Guostė.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė policija“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
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“.
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“.
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 „Mirtinos žaizdos“..
0.40 „Juodasis sąrašas“.
1.35 „Baudėjas. Karo
zona“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 „Svotai“.
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 „Pagrobimas“.
23.50 „Kaulai“.
.50 „Legendos“.
1.45 „Raitelis be
galvos“.
2.35 „Greislendas“.
3.20 „Kaulai“.
4.10 „Naujakuriai“.
4.35 „Naujakuriai“.
5.00 „Svotai“.

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

gatvės“.
9.20 „Teisingumo

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

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

gatvės“.
15.55 „Teisingumo

agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Sergėtojas“.
22.50 „Tikras išbandymas“.
1.00 „F. T. Budrioji akis“.
1.50 „Akloji zona“.

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

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

Pokalbiai. I. Valinskienė.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Šviesoforas“.
13.40 TV parduotuvė.
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.
18.55 Žemės ir laiko

prakalbinimas.
19.30 Svečiuose pas

Marceliutę.
20.00 Reporteris.
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 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. I. Valinskienė.
4.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.20 „Rojus“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
7.15 Mano tėviškė. Mamertas Indriliūnas.
7.30 „Detektyvė
Miretė“.
7.40 „Pašėlę Blinkio Bilo
nuotykiai“.
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
8.15 „Lietuvos mokslininkai. Chemikas
Rimantas Petras
Venskutonis“.
8.45 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Mano tėviškė.
Balys Sruoga.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 „Eurovizija 2019“.
15.10 „Saros muzika.
Šiuolaikinė klasika“.
15.25 ...formatas. Poetė
Elena Karnauskaitė.
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.
Balys Sruoga.
19.15 „Svajonės apie
Naująjį pasaulį.
Europiečių emigracijos istorija“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Kalnų istorijos.

Vilkų tarpeklio
paslaptis“.
23.00 „Wajda. Kino
pamoka“.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
2.00 „Apsimetėliai“.
3.40 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– džiazo pianistas,
kompozitorius
Tord Gustavsen
(Norvegija).
4.35 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Ar Vytautas buvo Čekijos
karalius?“.
5.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
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.
Karalius žvejys“.
23.05 „Amžina meilė“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.35 „Nebaigti reikaliukai“.
4.00 „Tėvas Motiejus“.

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

verslo.
9.30 „Topmodeliai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
12.30 „Mikė“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Skorpionas“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
18.00 „Mikė“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rezidentai“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Transporteris 2“.
22.40 „Aukščiausia

pavara“.
0.05 „Pėdsakai“.
1.00 „Svieto

lygintojai“.
1.50 „Gaudynės“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė policija“.
11.10 „Komisaras
Reksas“.
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“.
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 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Komisaras
Reksas“.
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 „Naktinis reisas“.
0.10 „Juodasis sąrašas“.
1.05 „Mirtinos žaizdos“.

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! Mer-

ginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Išlikęs gyvas“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.30 „Nuodėmių

daktaras“.
1.30 „Raitelis be
galvos“.
2.15 „Greislendas“.
3.05 „Nuodėmių
daktaras“.
3.55 „Naujakuriai“.
4.45 „Svotai“.

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

gatvės“.
9.05 „Teisingumo

agentai“.
10.05 „Kobra 11“.
11.05 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Teisingumo
agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Saulės ašaros“.
23.25 „Sergėtojas“.
1.10 „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 „Šeimininkė“.
12.10 „Bruto ir Neto“.
12.40 „Pamiršk

mane“.
13.40 TV parduotuvė.
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.
18.55 Dzūkijos ir kultūros

aidai.
19.20 Jūsų sveikatai.
20.00 Reporteris.
20.23 Sportas.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Bruto ir Neto“.
21.30 „Pamiršk mane“.
22.30 Reporteris.
23.20 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 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 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
5.20 „Rojus“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
7.00 Lietuva mūsų
lūpose.
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.
Vincas MykolaitisPutinas ir Justinas
Vienožinskis.
12.15 Aš – laidos vedėjas.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Pradėk nuo savęs.
14.30 „Svajonės apie
Naująjį pasaulį.
Europiečių
emigracijos istorija.
Pirmieji metai“.
15.25 ...formatas. Poetas
Antanas Gailius.
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.
Vincas MykolaitisPutinas ir Justinas
Vienožinskis.
19.15 „Mokslas apie

miegą“.
20.00 Smegenų

paslaptys. Igoris
Stravinskis.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Nekalti prisiminimai“.
23.05 „Aktyvios priemonės“.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
2.30 „Kalnų istorijos.
Vilkų tarpeklio
paslaptis“.
4.00 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“.
14.00 „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.
Nuodėmių irštva“.
23.05 „Amžina meilė“.
1.00 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.45 „Midsomerio
žmogžudystės VII.
Karalius žvejys“.
4.20 „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.
20.58 Orai.
21.00 „Kikboksininkas“.
23.00 „Transporteris“.
0.10 „Pėdsakai“.
1.05 „Svieto

lygintojai“.
1.50 „Gaudynės“.
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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“

brangiai perka.

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

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

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

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

centre
•(tvarkingas,
•3 k. butą Lazdijų
5 a., su baldais ir

buitine technika), kaina 21 000
Eur. Tel. 8 679 08011.

••

Gretimus namų valdos
sklypus: 0,27 ha ir 0,46 ha,
Panarvės k., kainos: 2 200 Eur,
3 000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir
1,06 ha žemės ūkio paskirties
sklypus, kaina po 4 200 Eur.
Visi sklypai tinkami namų
statybai. Arti Lazdijų miestas
bei miškas.
Tel. 8 679 08011.

sklypą Jūratės g. 10, ••3 k. butą Veisiejuose (3
•Alytus
•Žemės
(12 a, namų valda, puiki aukštas, netoli pušynas, eževieta, 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.

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

Veisiejuose (30 kv. ••Namą su 15 a sklypu Lazdijų
•m,•32 a.),k. butą
kaina 5200 Eur.
mieste.
Tel. 8 626 79757.

Tel. 8 603 24679.

vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 20 000
Eur. Tel. 8 686 70841.

namų valda 30 a), kaina
16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••
PARDUODA

8 688 80175.

••

Gyvenamąjį namą Šeštokų
sen. Mikniškių k. (87 kv. m,
sklypas 63 a, būklė gera, pakeisti langai, tinkamas gyventi
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

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

butą Vartuose, Krosnos
•sen.,•2 k.kaina
sutartinė.
Tel. 8 603 20920.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuose.
Tel. (8 318) 52 156 (po darbo
valandų ir savaitgaliais).
radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
įvairiais gėlių
•sodinukais,
•Prekiaujame
skaldele kapams,
fasuota akmens anglimi ir
baltarusiškų durpių briketais.
Atvežame. UAB „Martas“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

•aparatus.
•Palečių vežimėlį, suvirinimo
Tel. 8 698 78040.

plūgą, 4 t mėšlo
didelį sklypą namo
(2 aukštas,
žoliapjovę.
•statybai
•PuikųLazdijuose.
•34,14
•1 k.kv.butąm, Simne
•kratytuvą,
•3 korpusųbulvių
•Tel.•Naudotą
su daline buitine
kombainą.
8 688 11982.
Tel. 8 686 70841.
technika, nauji langai, šarvuoTel. 8 694 70334.
PARDUODU malkas.
tosios durys, nauja santechni•
•
Tel.
8 680 83000.
ka)
kartu
su
kolektyviniu
sodu
TRANSPORTO
PRIEMONĖS
Rulonavimas. Šienainio
(6 a).
gamyba.
„Opel Zafyra“. ••Televizorių „ORION Color
Tel. 8 601 93000.
•Tel.•Važiuojančią
8 606 57346.
2051 Stereo“ (japonų modelis,
pagal vokiečių
Žemės
sklypus
namų
•statybai
• šalia Lazdijų (įvairaus ••„Renault Megane Scenic“ pagamintas
užsakymą). Kaina 6 Eur.
(2003 m., 1.8 l, benzinas, labai
dydžio, visos komunikacijos,
Tel. 8 612 41428.
Tel. 8 688 80688.
geros būklės), kaina sutartinė.
šalia interneto linija), kaina
Dvivietį namelį ant ratų (iš An- ••Kineskopinį televizorių
sutartinė.
glijos, labai geros būklės, 1990 „Samsung“ (51 cm įstrižainė,
Tel. 8 616 33781.
plokščias ekranas, pultelis),
m.), kaina sutartinė.
kaina 15 Eur. „LG“ ir „PanasoNamą
Vytauto
g.
41,
LazTel.
8
623
23430.
•dijai• (15 a namų valda) ir 15 a
nic“ pultelius, kaina nuo 2 Eur.
sklypą Sodų g.
Namelį
ant
2
ratų
(iš
An•glijos,
• 1990 m., 2 vietų, ideali Tel. 8 686 43600.
Tel. 8 672 05028.
būklė).
Elektrinę pirties krosnelę
•
•
„Harvia
Vega BC60“ (suoSodybą
Lazdijuose
arba
keiTel.
8
623
23430.
GYVULIAI
•čiu•į 2 k. butą I arba II aukšte.
miška, 6 kw), kaina 155 Eur.
avis.
Tel. 8 670 61649.
Įvairių išmatavimų faneruotus
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
naudotus skydus, dvp plokštes,
Sodybą
Gudelių
k.
(30
a
durų varčias.
•namų
• valda, 2,25 ha žemės ••Fazanus.
Tel. 8 686 43600.
Tel. 8 613 67862.
ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.
Tekinimo stakles (6-16).
•
•
Šarolė
veislės
karvę
su
Tel.
8 694 70334.
•
•
prieaugliu
ir
simentalų
veislės
Žemės
sklypą
namo
•statybai
• Lazdijų mieste (30 a, karvę su prieaugliu.
šulinio dangtį.
•Tel.•Dvišlaitį
8 603 10152.
gražioje vietoje, prie miško ir
Tel 8 687 86601.

Vainiūnų k., Sei•rijų•Namą
sen. (buvusi valgykla,

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

ras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

KITI

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

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 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

AUGALAI

Vasiukonio gėlininkystės
•ūkis•G.prekiauja
našlaitėmis.

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

išpardavimas. Turime
•daug•Gėlių
įvairių gėlių ir gražių
raudonų begonijų. Siauroji g.
8, Lazdijai, pas Ziną. Prašome
apsilankyti. Tel. 8 630 61842.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

(gali būti
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
neatidalytas, su

skolomis). Sutvarkau dokusėklą, kaina 3
•Eur/kg.
•Esparceto
Tel. 8 686 71256.
mentus.
Tel. 8 644 55355.
Žieminius
kviečius.
•Tel.• 8 671 25549.
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
kokią žemės ūkio tech•kviečius.
•Rugius, žieminius miežius ir •niką.•BetPerku
traktorių, priekabą,
Tel. 8 686 12417.

„Edvins“ (akuotuo•ti),•Kviečius
kaina 200 Eur/t. Kvietrugius „Dinaro“, kaina 160 Eur/t.
Rugius, kaina 150 Eur/t. Grūdai
valyti 2 kartus.
Tel. 8 698 50782. Leipalingis.

sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikiantys, su defektais.
Tel. 8 680 77728.
12-16/163 (tinka
•nuo•Padangą
kombaino NIVOS arba
rusiško 7 t kratytuvo).
Tel. 8 688 80688.
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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

DAR BA S

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

SIŪLO

Savos gamybos traktoriuką
darbas namų
•su•padargais.
•tvarkytojoms
•Garantuotas(-ams)
Arba rusišką
Anglijoje.
traktorių, traktoriuką nebrangiai.
Tel. 8 601 71805.

••

Traktorių T25 arba
T40.
Tel. 8 620 26475.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Anglų kalba nebūtina. Uždarbis 1500–2000 Eur/mėn. Be
žalingų įpročių.
Tel. 8 672 41083;
www.superdarbas.com.

••

Ieškau meistro restauruoti
betoninius laiptus ir nudažyti
metalinius. Tel. 8 638 76047.

••

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

visų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.
Gali

būti nevažiuojantys ar po autoįvykio bei parvežti iš Anglijos.
Pasiimame patys, sutvarkome
reikalingus dokumentus, atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 636 60454.

••

Automobilių supirkimas,
visų markių. Gali būti nevažiuojantys, be technikinės
apžiūros, po autoįvykio. Atsiskaitome vietoje, sutvarkome
dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

GYVULIAI

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

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

NU O MA
SIŪLO

(miegama•jame•Druskininkuose
rajone) visiškai įrengtą
maisto prekių parduotuvę (65
kv. m, su įranga arba be įrangos). Galima kita veikla.
Tel. 8 612 12197.

KITI

Lazdijų miesto centre („Holivudas“). Tel. 8 698 78040.

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.

sprendimai“
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės
remon-

tas, 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.

visus vidaus
•apdailos
•Atliekame
darbus.
Tel. 8 623 00597.

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

••

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

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

Žmogus – tik žemės svečias,
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios...
Nuoširdžiai užjaučiame Onutę STANKEVIČIENĘ, vaikus ir visus
artimuosius dėl vyro ir tėvelio mirties.
Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

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

Kokybė garantuota.
Tel. 8 609 15652.

(AKMENUKAIS).
Tel. 8 682 31375.

gamybines-san- ••Rulonavimas. Šienainio
•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Veisiejuogamyba. Tel. 8 688 80688.
se, Radvilų g.
duris namams,
Tel. 8 698 78040.
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptus ir
kitus gaminius. Kokybę garanišnuomojamos
•patalpos
•Nebrangiai
pusrūsyje, esančios
tuojame. Tel. 8 686 71689.
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.

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 67150589.
Metalo
laužo
supirkimas:
•juodojo
• metalo laužas – 160– ••Išsinuomočiau butą Lazdijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/mėn.
180 Eur/t, skarda – 110–140
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

Taisome automatines skalbimo mašinas. Atvykstame į
namus. Tel. 8 615 73404.

išnuomojamos
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos,
••Trinkelių dėjimas kapuose.
esančios Kapaviečių užpylimas skaldele

būstą.
veršelį arba telyčią
•nuo•Perku
•Pageidautina
•Išsinuomočiau
6 mėn. iki 3 metų tolesVeisiejų seniūniniam auginimui. Taip pat pienines melžiamas karves arba
visą bandą.
Tel. 8 625 93679.

••

PA SL AUGOS

už nuomą. Tel. 8 603 30577.

PAŽ IN T YS

ieško rimtos
•bendraamžės
•53 m. vyrasgyvenimo
draugės. Tel. 8 629 64511.

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

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

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

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

