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Trumpiausią metų naktį švęs ir trijų kartų Milių giminės Jonai

D

augelį metų
gyvuojanti tradicija birželio
24-osios naktį
švęsti Jonines
arba dar kitaip
vadinamas Rasas neaplenkė mūsų
ir šiemet. Praėjusią naktį tūkstančiai Jonų ir Janinų, Janių ir
Jonių pačiais įvairiausiais būdais
ir netikėčiausiose vietose minėjo
savo vardo dieną. Tarp gausaus
būrio šį vardą turinčių žmonių
yra ir vienas garsus ir garbingas
mūsų žemietis, tradiciškai savo
vardadienį švenčiantis ant Ančios
ežero kranto. Šias Jonines kartu
švęs net trijų kartų Milių giminės
Jonai ir Jonė.
Prieš pat Jonines kalbamės su
mūsų žemiečiu, mokslų daktaru, buvusiu ilgamečiu Lietuvos
maisto ir veterinarijos tarnybos
vadovu, dabar tarptautinio lygio
konsultantu Jonu Miliumi.
– Gerbiamas Jonai, kaip atsitiko, kad tėvai Jums suteikė
Jono vardą?
– Istorija labai paprasta, bet
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Nukelta į 7 psl.

Jonas Milius: ,,Italai mane vadina Giovani, anglai ir amerikiečiai Džonu, latviai ir lenkai Janu, Janiu, ispanakalbiai – Chuanu, prancūzai – Žanu. Tiesa, rusai
bandė mane vadinti Ivanu, bet tokiai versijai „nepasirašiau“.“

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 12
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti
paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros
strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016–2023 m.“ (toliau –
VPS) priemones ir veiklos sritis:

Politinės aktualijos
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• Lietuvos pašto skyriuose,
• „PayPost“ skyriuose,
• telefonu 8 700 55 400,
• www.prenumerata.lt ir
• www.prenumeruok.lt
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PrenumeruoKite

LIETAUS NUVEDIMO
SISTEMOS STRUGA
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Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.

Bendruomenių
naujienos
Dzūkai kalba,
kad...
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Akcija galioja: 2020.05.25-2020.06.28

ta

Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt
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Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veikiančios NVO
(kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos
(jaunimo, sporto, kultūros ir kt.).
• Savivaldybė arba jos įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 80 631,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
64 000 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.

Visada šviežios ir skanios

ta

VPS priemonė
„Pagrindinės
paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ Nr.
LEADER-19.2-7,
veiklos srities
,,Parama
investicijoms į
visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
Nr. LEADER19.2-7.2

Remiamos veiklos:
• inžinerinės infrastruktūros sukūrimas ir atnaujinimas kaimo
gyvenvietėse;
• viešųjų pastatų, statinių gerinimas, atnaujinimas, aplinkos
tvarkymas;
• viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio,
poilsio, sporto ir kultūrine veikla, sukūrimas ir atnaujinimas;
• viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su ekonomine
jaunų žmonių veikla, sukūrimas ir atnaujinimas.

809
614

ISSN 2538-6980

9  771648   848019

Teikiame visas kapų
įrengimo, restauravimo ir
priežiūros paslaugas
pagal kliento finansines
galimybes.

Tel. 8 605 81979.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 80 631,00 Eur iš EŽŪFKP
ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. liepos 1 d. 9.00 val.
iki 2020 m. rugpjūčio 4 d. 15.00 val.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų
įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val., telefonais:
8 616 23197, 8 603 19313, 8 607 93668 ir el. paštu info@dzukijosvvg.lt.

2020 m. liepos 2 d. 14.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį
potencialiems vietos projektų pareiškėjams.
Norintys dalyvauti prašome registruotis el.paštu: edita.savukynaite@dzukijosvvg.lt arba tel. 8 607 93668 iki liepos 1 d.
15.00 val.
Renginio metu aptarsime šių priemonių finansavimo sąlygų
aprašus ir vietos projektų paraiškų pildymą.
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Savaitės komentaras

Karantino metu stipriai krito prezidento G. Nausėdos populiarumas

Algimantas Mikelionis
Iki karantino kiekvieną mėnesį
laikraštis „Lietuvos rytas“ skelbdavo bendrovės „Vilmorus“ visuomenės nuomonės apklausų
rezultatus, kuriuose atsispindėdavo Lietuvos politikų, visuomenės veikėjų, politinių partijų
ir įvairių institucijų populiarumo
reitingai. Karantinas mūsų šalyje
prasidėjo kovo viduryje ir dėl to
bendrovė „Vilmorus“ negalėjo
vykdyti apklausų, nes klausimai
respondentams pateikiami jų namuose. Bet koronaviruso pandemijai mūsų šalyje slūgstant ši
visuomenės nuomonės apklausų
bendrovė birželio 5–13 dienomis
pagaliau surengė apklausą. Jos
rezultatus šeštadienį, birželio 20
dieną, paskelbė laikraštis „Lietuvos rytas“.
Iš karto į akis krinta stipriai
sumenkę Lietuvos Respublikos
prezidento G. Nausėdos populiarumo reitingai. Nors per karantiną
prezidentas ir bandė ieškoti tinkamos nišos savo veiklai, bandė
kažką siūlyti ir patarti, bet jam
tai prastokai sekėsi. Galima net

pasakyti, kad tai buvo tiesiog
blaškymasis ir prezidentas taip
ir neatrado savęs karantino metu.
Tai iš pradžių pastebėjo ne tik
politikos ekspertai ir apžvalgininkai, bet ir paprasti piliečiai, ką
ir byloja „Vilmorus“ apklausos
rezultatai.
Telieka žvilgtelėti į skaičius ir
palyginti birželio apklausos duomenis su kovo mėnesio apklausos
duomenimis. Kovo mėnesį atsakydami į klausimą, kurie Lietuvos
visuomenės veikėjai, jūsų nuomone, geriausiai atstovauja jūsų
interesams, respondentai pirmą
vietą skyrė prezidentui ir už jį pasisakė 20,3 procento apklaustųjų.
Nors po trijų mėnesių prezidentas ir liko pirmoje vietoje, bet jo
rezultatas jau gerokai kuklesnis
– 14,5 procento. Ne itin kokias
tendencijas prezidentui atskleidė
ir kitas bendrovės „Vilmorus“ respondentams užduotas klausimas:
palankiai ar nepalankiai vertinate
šiuos Lietuvos visuomenės veikėjus? Prezidentas G. Nausėda
ir šiuo atveju išlaikė pirmą vietą, bet populiarumo kritimas čia
dar ryškesnis. Jeigu kovo mėnesį
prezidentą palankiai įvertino net
74,8 procento respondentų, tai
šį mėnesį jo palankus įvertinimas jau tik 60,1 procento. Per
tris mėnesius palankus prezidento vertinimas smuko beveik 15
procentų! Natūralu, kad išaugo ir

G. Nausėdą nepalankiai vertinančių respondentų skaičius. Jeigu
kovo mėnesį prezidentą nepalankiai vertino tik 7,8 procento, tai šį
mėnesį – jau 13 procentų.
Žinoma, jokios tragedijos ir
nepataisomo dalyko šiuo atveju
nėra, bet čia galima įžvelgti mūsų
visuomenės įžvalgumą ir signalą, kad net pats prezidentas turi
atrasti savo veiklos nišą, kalbėti
visuomenei suprantama kalba,
būti aktyviu ir laiku spręsti iškilusias problemas. Reikia pastebėti, kad per trisdešimt atkurtos
Lietuvos nepriklausomybės metų
mūsų visuomenė išpruso politiškai ir moka tinkamai vertinti net
pačių aukščiausių mūsų valstybės politikų veiklą. Juo labiau,
kad tokie Lietuvos Respublikos
prezidentai, kaip V. Adamkus ir
D. Grybauskaitė, itin aukštai iškėlė politinio elgesio, moralės ir
problemų sprendimo kartelę.
Be to, kai pačioje savo kadencijos pradžioje prezidentas G. Nausėda turėjo itin aukštus populiarumo ir visuomenės pasitikėjimo
reitingus, buvo galima numatyti,
kad šis medaus mėnuo nesitęs
labai ilgai. Iš pradžių visuomenė, į naują prezidentą dedanti itin
dideles viltis, anksčiau ar vėliau
pareikalauja konkrečių rezultatų
ar bent jau tvirto stuburo ir net
simbolinio trinktelėjimo kumščiu
į stalą.

•

Adomo Žilinsko piešinys.

Apie buvusio ligoninės vadovo neteisėtus
įsakymus išgirdo ir Aukščiausiasis Teismas
Nors jau praėjo pusmetis,
kai iš pareigų buvo atleistas ligoninės vadovas
Vitas Šimkonis, tačiau jo
užmaišyta savivaliavimo
košė ir toliau kunkuliuoja.
Redakciją pasiekė žinia,
kad neteisėtai iš ligoninės
direktoriaus patarėjo pareigų atleistas Egidijus Drėzas
žemesnės instancijos teismų sprendimus dėl kompensacijos dydžio apskundė
Aukščiausiajam Teismui.

Egidijus Drėzas: „Man sunkiai suvokiama, kad savivaldybės
kontroliuojamoje įstaigoje vyksta tokie protu nesuvokiami ir į jokius
teisinius rėmus netelpantys dalykai.“

„Dzūkų žinios“ jau rašė apie
tai, kad iš darbo Vito Šimkonio
iniciatyva neteisėtai atleistiems
darbuotojams Lazdijų ligoninė
turėjo sumokėti keliolika tūkstančių eurų. O šie pinigai juk galėjo būti skirti varganiems medikų
atlyginimams. Bylos nesibaigia,
advokatai dirba ir gauna honorarus iš ligoninės sąskaitos. Ar
neatėjo laikas kompensacijas už
neteisėtus atleidimus ir atlygį teisininkams mokėti iš V. Šimkonio
asmeninės kišenės?

Apie atleidimą nežinojo
Šių metų pradžioje, prieš pat įsa-

kymą dėl atleidimo iš direktoriaus
pareigų, V. Šimkonis teisme pralaimėjo ne pirmą bylą dėl neteisėto darbuotojo atleidimo. Šiuo
atveju prieš V. Šimkonį bylą laimėjo buvęs ligoninės direktoriaus
patarėjas Egidijus Drėzas.
Redakcijos duomenimis, už priverstines 8 mėnesių pravaikštas,
advokatų ir kitas išlaidas teismas
priteisė iš ligoninės apie 16 tūkst.
eurų, tačiau ši byla dar nesibaigusi.
2019 metų gegužę į darbą po
ligos sugrįžęs V. Šimkonis iš
darbo atleido 0,5 etato ligoninės
direktoriaus patarėju dirbusį Egidijų Drėzą.
Pats Egidijus teigė, jog apie
savo atleidimą sužinojo tikrindamas savo banko sąskaitą – pamatė
įrašą „galutinis atsiskaitymas“.
„Kadangi dalį laiko dirbau
nuotoliniu būdu, man niekas nepranešė apie atleidimą iš darbo.
Nežinau, kokiu pagrindu buvau
atleistas. Direktorius manęs nepasikvietė, neperspėjo, visiškas
absurdas, su tokiu teisiniu nihilizmu susiduriu pirmą kartą. Įtariu,
jog šioje situacijoje galėjo būti ir
dokumentų klastojimo faktų“, –

sakė E. Drėzas.
Kadangi E. Drėzas dirbo pagal
patvirtintą grafiką, tam tikromis
nustatytomis dienomis, V. Šimkonis jį iš darbo atleido būtent tą
dieną, kuri oficialiai buvo nustatyta kaip nedarbo diena. Tai – akivaizdus įstatymų pažeidimas.

Kreipėsi į Aukščiausiąjį
Teismą
„Man sunkiai suvokiama, kad
savivaldybės kontroliuojamoje
įstaigoje vyksta tokie protu nesuvokiami ir į jokius teisinius rėmus
netelpantys dalykai. Samdomas
valdiškos įstaigos vadovas elgėsi
kaip nuosavoje įstaigoje, o rajono
valdžia tokias nesąmones ilgai
toleravo. Tai yra kaimas blogąja šio žodžio prasme“, – sakė
E. Drėzas.
Jo teigimu, dėl neprognozuojamų V. Šimkonio veiksmų Lazdijų ligoninė prarado šansą matyti
Lazdijų ligoninėje dirbantį garsų
profesorių Rimantą Kėvalą ir kai
kuriuos kitus iškilius medikus.
„Jei būčiau likęs dirbti Lazdijuose, ko gero, būtų pavykę pritraukti į Lazdijų ligoninę JAV
Nukelta į 5 psl.
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Loreta Jurkonienė: „Gyvenimas tęsiasi nežiūrint iššūkių“
Tai, kad viena geriausių
Lazdijų krašto ikimokyklinio ugdymo specialisčių ir
puiki vadybininkė Loreta
Jurkonienė palieka mokyklos-darželio „Vyturėlis“
direktorės postą, daugeliui
buvo netikėta ir sunkiai
suvokiama. Apie tokio
sprendimo priežastis ponia
Loreta diplomatiškai nutyli, tačiau akivaizdu, jog
yra žinančių visą tiesą apie
tai, kodėl Lazdijai netenka
puikios specialistės.

Nespėjus Lazdijų rajono valdžiai išlydėti ponios Loretos iš
„Vyturėlio“, Lazdijus aplėkė žinia, jog L. Jurkonienė laimėjo
konkursą ir tapo vienos iš Alytaus
ikimokyklinės įstaigos direktore,
šias pareigas ji pradės eiti rudenį.
Ta proga „Dzūkų žinios“ pakalbino ponią Loretą, norėdamos
daugiau sužinoti apie buvusį darbą Lazdijuose ir laukiančius iššūkius Alytuje.
– Gerbiamoji Loreta, kiek
metų išdirbote Lazdijuose? Kokie Jūsų šviesiausi prisiminimai,
kurie liks iš darbo šioje įstaigoje? Kokius savo planus pavyko
įgyvendinti?
– Lazdijų mokyklai-darželiui
„Vyturėlis“ vadovavau daugiau
nei 12 metų. Šviesiausi prisiminimai susiję su projektinėmis vei-

ir jaustųsi laimingi įstaigoje ir
tiek darbuotojai, tiek tėvai, tiek
jų vaikai didžiuotųsi esantys šios
bendruomenės dalimi. Daugelį
planų pavyko įgyvendinti, tačiau,
kaip ir kiekvienam žmogui, pritrūko laiko kai kuriems darbams.
Labai norėjau, kad būtų sutvarkytas sporto aikštynas bei vaikų
žaidimo erdvės, tačiau tikiu, kad
netrukus bus tai padaryta.
– Kodėl nusprendėte pakeisti
darbo vietą? Ar ne gaila palikti
Lazdijus?
– Žmogaus gyvenimas kaip
upė, kartais į upę metamos šiukšlės, o kartais žiedlapiai, bet upė
vis vien teka, taip ir gyvenimas,
jis tęsiasi nežiūrint iššūkių. Darbo
vieta gyvenimas nesibaigia, aplinkui daug galimybių, tik reikia
jas pamatyti ir jomis pasinaudoti.
Lazdijų aš nepalieku, aš myliu šį
miestą, tačiau myliu ir Alytų, nes
esu alytiškė. Labai noriu išbandyti save kitur.
– Kokie iššūkiai laukia Alytuje?
– Naujose pareigose pradėsiu
dirbti prieš rugsėjį, o dabar turiu
galimybę pailsėti. Vadovo darbas darbo valandomis nesibaigia,
todėl pailsėti ir atsipalaiduoti ne
visada pavykdavo. O iššūkių bus
ir Alytuje, man jie patinka... Laukia įstaigos vidaus renovacija bei
daug projektinės veiklos. Taip pat
naujas kolektyvas, nauja tvarka,

tinis Comenius, du tarptautiniai
Erasmus+ projektai ir pradėtas
dar vienas Erasmus+ projektas,
kurį užbaigs sudaryta projekto
vykdymo komanda. Iš tikrųjų
dirbdama su šiais projektais įgijau daug tarptautinės patirties,
išmokau ne tik anglų kalbos,
bet kartu su dauguma mokytojų
įgyvendinome daug naujovių įstaigoje. Išvyko į užsienio šalis ir
mokytojai, ir mokiniai, pradėta
integruoti į ugdomąsias veiklas
robotika, kodavimas bei programavimas, kuriose tobulinami
21-ojo amžiaus įgūdžiai, nes,
kaip žinia, dabar mes ugdome
vaikus ir ruošiame juos ateities
profesijoms, apie kurias galbūt
net nežinome. Taip pat įstaigoje
buvo atnaujintos 3 ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
grupės, tačiau šis projektas buvo
parengtas savivaldybės, aš su komanda vykdžiau stebėseną, už
tai laurų sau prisiimti negaliu.
Naujausias projektas su Baltarusijos mokyklomis bei Lazdijų
ir Veisiejų gimnazijomis buvo ką
tik pradėtas, aš buvau šio projekto
koordinatorė „Vyturėlyje“. Šiuo
projektu buvo numatyta įrengti
Kalbų bei Robotikos klases. Vaikams tai labai patinka ir manau,
kad šie darbai bus atlikti ir vaikai
galės programuoti ir koduoti su
naujausiais robotais. Šias idėjas
parsivežėme ir pradėjome įgyvendinti vykdydami tarptautinį Erasmus+ projektą „Be creative with

Žmogaus gyvenimas kaip upė, kartais į
upę metamos šiukšlės, o kartais žiedlapiai,
bet upė vis vien teka, taip ir gyvenimas, jis
tęsiasi nežiūrint iššūkių.
klomis, su vaikais užsienio valstybėse bei priimant užsieniečius
svečius, vykdant tarptautinius
Erasmus+ projektus bei renginiai,
kai atsakingai ruošdavomės, o
man drėkdavo delnai, kai scenoje
pasirodydavo „Vyturėlio“ vaikai.
Aš visada labai jaudindavausi, būdavo, iš to gražumo net ašarą tekdavo nubraukti. Ateidama dirbti
prieš daugiau nei 12 metų turėjau
daug planų, norėjau, kad „Vyturėlis“ būtų šauniausias, ugdytiniai
pasiektų kuo aukštesnių rezultatų

nauji vadovai... Reiks daug ko
išmokti.
– Lazdijuose buvote parengę
ir vykdėte nemažai projektų.
Kokie tai projektai? Ar esate
rami, kad Jūsų pradėti darbai
bus užbaigti?
– Dirbant „Vyturėlyje“ man pavyko suformuoti kompetentingą
komandą, su kuria rengėme bei
vykdėme projektus. Buvo įgyvendintas energetinio ūkio modernizavimo projektas, tarptau-

REIKIA
KOMPOSTO?
Komposto galima įsigyti visose
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse.

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Gėlyno g. 23, Lazdijai.
Tel. 8 672 89288.
Aikštelės darbo laikas. II–VI 9.00–18.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

Erasmus“ 2017–2019 metais.
Buvo įgyvendinta ir daugiau
projektų, vienas iš jų ankstyvasis
anglų kalbos mokymas mišraus
amžiaus ikimokyklinio ugdymo
grupėje, kur kelias valandas per
dieną dirba anglų kalbos mokytoja bei mokytoja, vykdanti ikimokyklinio ugdymo programą.
Čia vaikai anglų kalbos pradžiamokslį įgyja žaisdami, per veiklas. Ir daug kitų projektų, visų
ir neišvardinsiu...
– Kaip manote, ar yra skirtumas tarp darbo periferijos vaikų
ugdymo įstaigoje ir apskrities
centre?
– Dirbti ir stengtis reikia visur,
siekti savo darbą atlikti kaip galima geriausiai.
– Kaip vertinate naujausią
ministerijos nuostatą – maišyti
penktų klasių sudėtis? Ar vaikams tai nebus psichologinė
trauma?
– Mano nuomone, klasių maišymas tiek pirmose, tiek penktoje
klasėse yra netinkamas variantas,
kadangi vaikams ir taip sunku
adaptuotis naujoje aplinkoje, o
jie dar ir netenka savo draugų,
kartais vienintelių, kuriais gali
pasitikėti. Vyresnėse klasėse gal
ir neblogai. Bet čia tik mano nuo-

Lazdijus aplėkė žinia, jog L. Jurkonienė laimėjo konkursą ir tapo vienos iš
Alytaus ikimokyklinės įstaigos direktore.
monė.
– Kokia linkme Lietuvoje eina
ikimokyklinis ugdymas, ar matote šviesių perspektyvų šioje
srityje?
– Ikimokyklinis ugdymas yra
pati svarbiausia pakopa ir jam
turėtų būti skiriamas pats didžiausias dėmesys. Svarbiausia, kad
patys mažiausi būtų saugūs ir
laimingi. Manau, kad pirmiausia
turėtų būti atsižvelgta į mokytojus, vykdančius ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas, ir mokamas tinkamas atlyginimas. Neturėtų būti atotrūkio
čia, neturėtų būti nuvertinamas jų
darbas. Ugdymas pačių mažiausių
yra pats svarbiausias. Juk kokią
sėklą pasėsime, tokį derlių surinksime, todėl manau, kad šviesios
perspektyvos ateityje, reikia tik
motyvacijos ir meilės darbui.

– Kokie Jūsų palinkėjimai
Jūsų vadovautą įstaigą lankantiems vaikučiams ir jų tėveliams?
– Mano palinkėjimai kuo šilčiausi ir nuoširdžiausi. Pirmiausia
saugios vasaros, saugių pramogų
ir visiems sveikiems grįžti į savo
mylimą mokyklą. Apkabinu visus
kartu ir atskirai.
P. S. Konkursas į „Vyturėlio“
vadovo postą vyks tik lapkritį.
Kas galėtų paneigti, kad rajono
valdžia lauks, kol viena iš numatytų pretendenčių į šį postą
perlaikys kvalifikacinį egzaminą,
kurio iš pirmo karto neišlaikė?
Tikėkime, jog sprendžiant vadovo
kandidatūrą nebus atsižvelgta į
giminystės ryšius su įtakingais
giminaičiais.

•
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Jurgita Stankauskaitė. Pagaliau Lietuva laisvai pasiekiama
Praaitos savaitės pabeiga ryškiai
insirašė mūs krašto kalendoruj.
Istorinių įvykių dzienas pamėginau užanspauduoc savo darytose
nuotraukose. Biržalio 12 dzienų
buvo nugrautos iš žvyro supyltos „sienos“, katros skyrė mus
no Lietuvos per visų karantino
laikotarpį. Kadangi gyvenu prie
pac sienos, per tris mėnasius negalėjom ramiai insukc in savo
namų kelukų, prie katro 24 val.
per parų stovėjo Lenkijos pasieniecai. Iš pradzų kožnas mūs išvažavimas in Pūnckų ir grįžimas
su pirkiniais buvo palydzimas keturų akių. Neapsėjo be stabdzymo ir nusbrydusių klausimų: „A
Pani, to kto?“ („Kas Jūs tokia?“),
„Gdzie Pani mieszka?“ („Kur
gyvenate?“). Vis baksnodavau
pirštu in savo kalnukų, turėdama
vilcies, kad jau šitų kartų mani
acimys ir kitusyk nestabdzis. Iš
teisybių, kap pamisnu, nabagam
buvo pramoga su vieciniais keliais žodzais persimesc, ba niekas
daugiau tuom keliu nevažinėjo.
Apė mūs svecus net nešneku,
ba ciej nusgandį mislydavo, kad
lieps atgal važuoc, nelais pakylc

in mūs kalnukų. Paskiau iš langvo
piktumo imdavom daryc baikas.
Važuodami pro juos apypietėj in
Pūnckų, paklausdavom, ar kokio

alaus neparvežč prie karaiviško
maisto. Cik nusjuokdavo, ba
daugiau mes pradėjom jiem in
akis lįsc nei jiej mumiem. Vieni

Biržalio 12 dzienų buvo nugrautos iš žvyro supyltos „sienos“, katros skyrė Lietuvą no Lenkijos per visų karantino
laikotarpį.

pasrodė labai profesionalūs, o kici
– ilgaliežuviai. Vėpteldavo tokius
dalykus, kokių neturėj teisės paprastam kaimo žmogui pasakyc.
Nugi visokių žmonių yra ir raikia.
Dažinota daugiau, nei raikia.
Per tuos tris mėnasius nejauku būdavo praaidzinėc pro pacų
sienų, bijotasi net kojų iškišč pro
ribas žanklinancį stulpų. Kad būt
įdomiau, tai net prie ažaro nemožnėj nuveic, nor no jo mani
skyrė koki dzvidešimc žingsnių.
Laimei, šunės da galėjo kasdzien
acilakc lietuviško vandenio. Pacoj pradzoj cikrai misnom, kad
sienų suvaržymas truks pirmas
dzvi karantino savaites, alia per
pasieniecų iškalbumų po kelių
dzienų dažinojom, kad sienas
žvyrum užvertė mažausiai mėnasiui. Taigi, jau tadu supratom,
kad televizoruj ne visų ciesų sako.
Cikrausia dėl žmonių gerovės,
mažasnės panikos ir nenuspėjamos visuomenės reakcijos. Jau
pac usidarymas ankštuose butuose buvo šokas visiem.
Atėjus tai lauktai sienų acida-

rymo dzienai, nesnorėj cikėc, kad
jau šitų kartų cikrai imsim vėl
laisvai judėc in Lietuvų. Pavierinau cik pamatius karaiviškas
mašinas pasienin ir karaivukus
su lopetom. Vaizdas buvo gražus, nor kartu ir liūdnas, ba ciej
vyrukai mosikavo tom lopetom
per dzidzausį karščį. Ogi šiltų ir
ilgų karaiviškų batų jiem nusiauc
nevalia, kad ir kas dėtųsi. Nor
oficialiai sienų buvo galima kirsc
cik vidurnakcin, kap kalendoruj
išmuš biržalio 13 dziena, pasieniecai pasakė, kad jiem pastraukus bus galima jau važuoc. Mes
pasbijojom kažkų daryc prieš
valdzos insakymų, alia sakė, kad
buvo tokių, katriej jau maišėsi pažįstamuose kaimukuose Lietuvos
pusėn. Nelabai pasieniecai norėj
jų prižūrėc. Prisispoksoj per tuos
tris mėnasius ne cik tų pacų veidų,
alia ir prisklausė šoni bliaunancų
gaspadoraus karvių.

•

Jurgita Stankauskaitė,
punskas.pl
Autorės nuotr.

Koronavirusas aptiktas jau ir Seinuose
Šeštadienį, birželio 20 dieną, buvo nustatyti pirmieji
Seinų apskrityje užsikrėtimo SARS-CoV-2 atvejai.
Kaip praneša Seinų sanitarinė ir epidemiologinė
stotis, dabar užsikrėtę yra
trys žmonės. Jų būklė gera,
todėl jiems skirta namų
izoliacija.

Pasak vietinės žiniasklaidos, tarp
užsikrėtusių yra Seinų apskrities
darbuotojas, kuris su žmona, Gibų
valsčiaus tarėja, birželio pradžioje dalyvavo vestuvėse Gibuose.
Mėginiai buvo paimti ir iš kitų šių
iškilmių dalyvių. 11 ėminių buvo
neigiami, trys žmonės dar laukia
savo tyrimo rezultatų.
Nuo birželio 22 d. uždaroma Seinų apskrities įstaiga, o

visiems jos darbuotojams skirta saviizoliacija. Saviizoliacija
skirta ir Gibų valsčiaus viršaičiui.
Šio valsčiaus darbuotojai, turėję
kontaktų su užsikrėtusia Gibų
valsčiaus tarėja, tiriami. Įstaiga
dirba, tačiau žmonės į ją kol kas
nebus įleidžiami.
Seinų apskritis iki šeštadienio
buvo vienintelė Palenkės vaivadijoje ir viena iš nedaugelio Lenkijoje, kur koronavirusas nebuvo
ištirtas. Šiuo metu iš viso Seinų
apskrityje 85 žmonėms skirta saviizoliacija. Birželio pradžioje
viruso antikūnai buvo nustatyti
šešiems Seinų savivaldybės ir
švietimo darbuotojams. Tikėtina,
kad šie žmonės persirgo be būdingų COVID-19 simptomų.

•

punskas.pl

Šiuo metu iš viso Seinų apskrityje 85 žmonėms skirta saviizoliacija.

5

Nr. 26 / 2020 06 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Apie buvusio ligoninės vadovo Dzūkai
neteisėtus įsakymus išgirdo ir kalba, kad...
Aukščiausiasis Teismas
g Paskutiniam posėdy
Lazdijų rajono savivaldybės
taryba pakeitė reglamentą.
Svarstomus klausimus taryboje nuo šiol galės pristatinėti ir savivaldybės įstaigų vadovai, nors visoje Lietuvoje
yra kitaip. Gaila, kad tokie
sprendimai atsiranda tada, kai
padaroma klaida, kurios nenorima pripažinti. Savivaldybės
teisės agronomas užmerkė akis
ir nieko negirdėjo.
g Viena įstaiga pamėgo
apsipirkti Lenkijoje. Ir perka
ne tik dešras ir sviestą, bet ir
prekybines kėdes, prekybines
palapines. Visa Lietuva kalba, kad pas mūsų kaimynus
pigiau, tikriausiai tai suprato ir
tos įstaigos vadovai. Atsivertus
gruodžio mėnesio sutartį, pavadintą Prekybinės kėdės, randi
pirkinį – 12 prekybinių palapinių, atsivertus vasario sutartį,
randi dar 8 prekybines palapines, iš viso palapinių-kėdžių
net 20, apie kainas kada nors
vėliau. Ar ten tikrai pigiau.
g Vienai statybinių prekių
parduotuvei paskelbus, kad
ieško pardavėjo konsultanto, pasidarė aišku, kas užims
savivaldybės ūkvedžio vietą.

»Atkelta iš 2 psl.

investicijas. Manau, jog nuostoliai, kurie susidarė V. Šimkonio
savivaliavimo laikotarpiu, yra
daug didesni nei kompensacijos
už neteisėtus darbuotojų atleidimus“, – sakė E. Drėzas.
E. Drėzas teigė, jog buvęs ligoninės vadovas negailėjo ligoninės
biudžeto advokatams ir teisininkams, gynusiems jo neteisėtus
įsakymus teismuose.
„Teismas man priteisė mažesnę kompensaciją nei priklauso,
todėl tą sprendimą apskundžiau
Aukščiausiajam Teismui“, – sakė
E. Drėzas.

Laimėjo ir administratorė
2019 metų gegužę V. Šimkonio iš
Lazdijų ligoninės administratorės
pareigų atleista Asta Pilvinienė
Darbo ginčų komisijoje, o vėliau
ir teisme sugebėjo įrodyti, jog
vadovas buvo neteisus. Iš darbo
ji buvo atleista neteisėtai. Teismas
priteisė jai apie 12 tūkst. eurų siekiančią kompensaciją.
Šešerius metus Lazdijų ligoninėje personalo administratore dirbusi A. Pilvinienė iš darbo buvo
atleista 2019 metų gegužės 2 dieną. Ją atleido ką tik po nedarbingumo į darbą sugrįžęs ligoninės
direktorius V. Šimkonis.
Moteris yra įsitikinusi, jog
ją iš darbo atleido dėl politinių
priežasčių, nes ji – didžiausio
V. Šimkonio oponento, buvusio
Lazdijų mero Artūro Margelio
pusseserė.
Išleido 16 000 eurų
Apie tai, kaip ligoninei sekasi
teismuose ir kokias pinigų sumas tai kainuoja, kalbamės su
naujuoju ligoninės vadovu Valdu
Vabuolu.
– Kiek ligoninė turėjo (turi) per
paskutinius metus teisinių ginčų
dėl darbuotojų atleidimų?
– VšĮ Lazdijų ligoninė dėl
darbo santykių per pastaruosius
metus turėjo 5 teisinius ginčus.
Tris sprendimus dėl darbuotojų
atleidimo teismas pripažino teisėtais, vieną darbo sutartį teismas
pripažino negaliojančia, nes ją
pasirašęs laikinai direktoriaus
pareigas ėjęs patarėjas tam neturėjo įgaliojimų, vieno darbuotojo
atleidimą iš darbo teismas pripa-

VšĮ Lazdijų ligoninės vadovas Valdas Vabuolas: ,,Teismų ir kitos su ginčais
dėl darbo santykių susijusios išlaidos ligoninei sudaro apie 16 tūkst. eurų.“
žino neteisėtu.

rime.

– Ar tiesa, kad išlaidos advokatams ir kitos teismo išlaidos
dėl šių ginčų pernai ir šiemet
sudaro 16 tūkst. eurų?
– Taip, teismų ir kitos su ginčais dėl darbo santykių susijusios išlaidos sudaro apie 16 tūkst.
eurų.

– Ar neketinama patirtus finansinius nuostolius, susidariusius dėl teisinių ginčų, neteisėtai
atleidus darbuotojus, išieškoti iš
asmens, kuris inicijavo ir juridiškai įformino tuos atleidimus?
– Kiekviena byla yra vertinama atskirai ir aiškinamasi, kokios
priežastys lėmė ginčus ir kokius
nuostolius ligoninė patyrė pralaimėtose bylose darbo ginčų
komisijose ir teisme.

– Iš kokių lėšų ligoninė dengia
teisines ir su teisiniais ginčais
susijusias išlaidas?
– Teisinės išlaidos mokamos iš
įstaigos lėšų, o po to išieškomos iš
bylas pralaimėjusių šalių. Vienas
atleistas darbuotojas geranoriškai
įvykdė teismo sprendimą – įstaigai pervedė priteistą sumą, o iš
kitų dviejų teisėtai atleistų darbuotojų priteistas sumas išieško
antstoliai.
– Ar tiesa, kad kai kurie ginčai
pasiekė Aukščiausiąjį Teismą?
– Tokių duomenų mes netu-

– Ar šiuo metu ligoninė turi
savo teisininką, ar naudojasi
teisinių firmų paslaugomis?
– VšĮ Lazdijų ligoninės juristas
šiuo metu yra tėvystės atostogose.
Kito teisininko neturime, teisinių
firmų paslaugomis įstaiga nesinaudoja.

•

– Dėkojame už atsakymus.
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skaitytojo nuomonė
Dalė Pupininkaitė
Tiesiog pasidarė įdomu.
Lazdijų kultūros centras savo
FB paskyroje kviečia į Joninių
šventes Veisiejuose ir Seirijuose. Kai paklausiau, kodėl
Lazdijų miesto gyventojams
nieko nėra, „postas“ su plakatais buvo pašalintas. Tai visgi
atsakykite, kodėl lazdijiečiams
ir miesto svečiams nieko nesiū-

lote? Erdvių surengti paprastą
ir jaukią šventę tikrai yra ir tam
nereikia didelių išlaidų. Svarbu žmonėms susieiti, pabūti
kartu ir pabendrauti, nuotaiką
prasiskaidrinti. Tikėjomės, kad
šiemet kažko sulauksim, deja...
Būtumėm kelios visuomeninės
organizacijos tikrai kažką surengusios. Minčių ir pasiūlymų
buvo. Deja, yra, kaip yra.

•

Toje parduotuvėje dirbęs jaunas vyras, šviesų operatorius,
Šventežeryje ūkvedys, Luksnėnuose stalius, statybinių
prekių konsultantas, ko gero,
bus savivaldybės ūkvedys.
Karjeros šuolis.
g Mieste žolė auga kaip pyragas ant mielių, daugiabučių
teritorijose gyventojams jau
baisu išvesti savo augintinius,
nes juos puola erkės. Panašu,
jog seniūnijoje baigėsi trimeriams skirtas valas arba prakiuro benzino bakeliai.
g Lazdijus užplūdusios
„importinės bobos“ iš visos
Lietuvos baigia užknisti rajoną ir gyventojus. Gal kas
galite pasakyti, kur ir kurioje
Lietuvos savivaldybėje žemės
ūkio skyrius įkurdintas ketvirtajame savivaldybės aukšte?
Kad tik kaimo žmogui būtų
patogiau. Ar ne? Gėda valdžiažmogiams.
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.

•

Auksinės mintys

Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias,
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek atvažiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau
ištraukti?

T

aip, ištraukti maisto atliekų konteinerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra
numeruojami, tad vežėjai ant konteinerio užklijuoja numerį. Kita vertus,
rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos,
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra visuose
namuose. Tik daugelis jas
vis dar meta į mišrių atliekų
konteinerius, o jie tikrinami
ir aptikus netinkamų atliekų
netuštinami. Tad kam jums
tos problemos?

Rūšiuokite!
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Miško medžių genetinių išteklių apsauga
Svarbiausias miško medžių
genetinių išteklių apsaugos
tikslas – genetinės įvairovės išsaugojimas ateinančioms kartoms, vietinėms
medžių rūšims ir jų populiacijoms atsikuriant ar jas
atkuriant dirbtiniu būdu ir
prisitaikant prie kintančių
aplinkos sąlygų.

Dabar visi daugiau ar mažiau
supranta biologinės įvairovės
reikšmę, tačiau genetinė įvairovė, be kurios negali egzistuoti
biologinė įvairovė, dažnai nepelnytai užmirštama. Genetinė įvairovė – visos biologinės įvairovės
pagrindas, tik dėl paveldimumo
nulemtos adaptacijos rūšys, populiacijos ar atskiri individai
prisitaiko prie besikeičiančių
klimato ir aplinkos sąlygų, sugeba išlikti ir turėti palikuonių.
Kalbant paprasčiau, labai pablogėjus medžių rūšies gyvavimo
sąlygoms (klimato šiltėjimas,
ligos, kenkėjai, aplinkos užterštumas ir kt.), tik genetinė rūšies
įvairovė lemia, ar rūšis išliks. Jei
genetinė įvairovė pakankama, net
ir sunkiausiomis sąlygomis keletas individų išliks, užtikrindami
rūšies tęstinumą ir atsikūrimą.
Todėl miško medžių genetiniai
ištekliai – labai vertingas mūsų
šalies nacionalinis turtas. Nei vienas gyvas organizmas negyvena

amžinai, visi būna jauni, pasensta
ir pasiekia irimo stadiją. Taip atsitinka ir su medžiais: kadangi jų
gyvenimo trukmė gerokai viršija
žmogaus gyvenimo trukmę, dažnai mums apgaulingai atrodo,
kad medžiai gali gyventi amžinai.
Tačiau medžiai, kaip ir žmonės,
išlieka tik turėdami palikuonių.
Todėl miškininkai ir skiria daug
laiko ir lėšų, atkurdami miškus,
formuodami naujas miško kartas
ir taip išsaugodami mūsų miškų
genetinę įvairovę.
Medžių genetinę įvairovę „pačiupinėti“ sunku – tai populiacijų
ir atskirų individų požymių visuma, užkoduota medžių DNR.
Kuo tų požymių daugiau ir jie
įvairesni, tuo genetinė įvairovė
didesnė. Todėl miškininkai ieško
šios įvairovės gausos arba išskirtinumo ,,centrų“ vietinėse miško medžių populiacijose ir juos
saugo statiniais ir dinaminiais
metodais.
Statinis metodas – medžių genetinės medžiagos (sėklų, žiedadulkių, audinių) saugojimas
genų banko saugyklose. Genetinė
medžiaga saugoma šiais metodais – reguliuojant temperatūrą
sulėtinus visus gyvybinius procesus ir užšaldžius ją labai žemoje
temperatūroje. Saugant genetinę
medžiagą sulėtinus gyvybinius
procesus prieš padedant sėklas
į saugyklą jos išdžiovinamos iki

3–6 proc. drėgnumo, priklausomai nuo medžio rūšies, ir hermetiškai supakuojamos į laminuotus
folijos maišelius. Taip paruoštos
sėklos saugomos šaldikliuose
iki -300 C temperatūros. Tokios
laikymo sąlygos užtikrina sėklų
išsilaikymą keletą dešimtmečių
(spygliuočių – iki 40 metų). Saugykla kasmet papildoma naujais
sėklų pavyzdžiais iš genetinių
miško medžių išteklių objektų ir
nuolat atnaujinama.
Saugant genetinę medžiagą sustabdžius gyvybinius procesus
-1960 C temperatūroje, ją galima
laikyti neribotą laiką. Naudojant
šį metodą gali būti saugomos
ne tik sėklos, bet ir augalų dalys
(pumpurai, meristemos), iš kurių augalas gali būti regeneruotas
naudojant in vitro metodą – mėgintuvėlyje specialioje terpėje iš
organo gabaliuko, sprogdinant
pumpurus ar kaliuso ląstelių. Šis
metodas turi pranašumų: jį naudojant galima gauti neribotą skaičių klonuotų sodmenų, saugoma
medžiaga užima mažai vietos,
todėl galima išsaugoti didelį individų skaičių, augalai užauginami
per gana trumpą laiką bet kuriuo
metų laiku, išauginami sterilūs
augalai, neužkrėsti ligoms.
Miško medžių genetiniai ištekliai Lietuvoje šiuo metu saugomi
dvejuose genų bankuose: Augalų genų banke Dotnuvoje (šal-

dikliuose) ir Valstybinėje miškų
tarnyboje Kaune (šaldikliuose ir
skystame azote).
Dinaminis genetinių išteklių
išsaugojimas – tai medžių populiacijų ar jų dalių saugojimas
jų kilmės vietose in situ, taikant
įvairias priemones jiems atkurti,
išlaikant tą pačią populiacijos
genetinę įvairovę. Tai medynų,
skirtų genetinei įvairovei išsaugoti, atkūrimas, apsauga ir priežiūra.
Svarbiausias dinaminio genetinių
išteklių išsaugojimo pranašumas,
lyginant su statiniu, – jis garantuoja nuolatinį populiacijų ir atskirų individų prisitaikymą prie
besikeičiančių aplinkos sąlygų
daugelyje kartų. Dinaminis genetinių išteklių saugojimo metodas
sudaro sąlygas vykti nuolatinei
medžių ar jų populiacijų adaptacijai kintant aplinkos sąlygoms.
Saugant dinaminiais metodais turi
būti formuojama įvairiaamžė medyno struktūra ir sudaromos sąlygos medynui nuolat atsikurti, t. y.
medyne visų amžiaus klasių medžių turi būti maždaug vienodas
kiekis: suformavus 3–5 skirtingo
amžiaus miško plotus (jaunuolyną, pusamžį, pribręstantį, brandų
ir perbrendusį), visuomet turėsime pakankamai gyvybingą, prie
besikeičiančių aplinkos sąlygų
nuolat prisitaikantį medyną. Nenukentės ir kitų gyvūnų ir augalų
rūšių biologinė įvairovė – joms iš-

likti ir tarpti taip pat reikia įvairių
medyno ontogenezės stadijų. Dinaminis metodas – patikimiausias
miško medžių genetinių išteklių
apsaugos būdas. Medžių genetinių išteklių nykimą gerai iliustruoja prieš 30–50 metų išskirti
gamtiniai rezervatai, kuriuose,
nevykdant jokios ūkinės veiklos,
medžiai perseno ir nedera. Todėl
ir būtina medžių genetinių išteklių objektuose taikyti ūkines
priemones, įskaitant kirtimus.
Priešingu atveju jų vietoje susiformuos kitų medžių rūšių medynai ar krūmynai, o saugomos
medžių rūšies genetinė įvairovė
bus negrįžtamai prarasta.
Lietuvos miškuose atrinkti,
saugomi ir prižiūrimi 160 genetiniai draustiniai ir medynai, 2772
rinktiniai medžiai. Išsamiau apie
juos galima sužinoti Valstybinės
miškų tarnybos interneto svetainėje adresu www.amvmt.lt.
Informacija parengta
Aplinkos ministerijos užsakymu.

Darbo sutarties nutraukimas šalių susitarimu
Laikui bėgant keičiasi
aplinkybės bei situacija
ir tai, kas kelerius metus
tenkino darbuotoją ar tiko
darbdaviui, vieną dieną gali pasikeisti. Esami
darbo santykiai gali nebeatitikti nė vienos darbo
sutarties šalių lūkesčių.
Kai darbuotojo atliekamos
funkcijos, darbo sutarties
ir darbo sąlygos nebetenkina nei darbuotojo, nei
darbdavio, darbo santykius galima nutraukti šalių
susitarimu pagal Darbo
kodekso (DK) 54 straipsnį.
Tai vienas iš tiesioginio
dialogo darbo santykiuose
tarp darbuotojo ir darbdavio pavyzdžių.

Norint nutraukti darbo sutartį
šio straipsnio pagrindu, tai gali

padaryti bet kuri iš darbo santykių šalių – tiek darbuotojas,
tiek darbdavys. Tačiau svarbu
paminėti, kad norint, jog darbo
santykiai pasibaigtų, turi būti
laikomasi DK įtvirtintos darbo
santykių nutraukimo procedūros.
Nutraukiant darbo sutartį šalių
susitarimu labai svarbi darbo sutarties šalių tikroji valia. Ta šalis,
kuri pateikia raštišką pasiūlymą
nutraukti darbo sutartį šiuo pagrindu, negali gauti kitos šalies
sutikimo naudojant prievartą,
apgaulę, kitus neleistinus veiksmus ar neleistiną poveikį.
Pirmas dalykas, ką turi padaryti darbuotojas arba darbdavys,
norintis darbo santykius pabaigti darbo sutartį nutraukiant šalių
susitarimu, tai pateikti pasiūlymą kitai darbo sutarties šaliai.
Jis turi būti pateiktas raštu. Tai
reiškia, kad žodinis pasiūlymas

dėl darbo santykių nutraukimo,
juridinės galios neturėtų. Pagal
jau minėtą DK 54 straipsnio 2
dalį, pasiūlyme turi būti išdėstytos darbo sutarties nutraukimo
sąlygos, t. y. nuo kada pasibaigia darbo santykiai, koks yra
kompensacijos dydis, kokia nepanaudotų atostogų suteikimo
tvarka, atsiskaitymo tvarka ir
kita. Pagal DK nuostatas, darbo
sutarties šalims turi būti suteikiamas penkių darbo dienų terminas pasiūlymui apsvarstyti.
Sutikimas dėl darbo sutarties
nutraukimo taip pat turi būti
pateiktas raštu. Jeigu darbo sutarties šalis per penkias darbo
dienas neatsako į pasiūlymą, lai-

koma, kad pasiūlymas nutraukti
darbo sutartį atmestas ir darbo
santykiai tęsiasi toliau. Taip pat
reikėtų paminėti, kad aukščiau
nurodyto straipsnio 4 dalis suponuoja, kad nutraukiant darbo
sutartį šalių susitarimu gali būti
sudaromas ir darbo šalių susitarimas dėl darbo santykių pasibaigimo šiuo pagrindu. Visgi,
kad ateityje nekiltų nesusipratimų ir ginčų, rekomenduojame prie pasiūlymo pasirengti
ir pasirašyti atskirą susitarimą
dėl darbo santykių pasibaigimo šalių susitarimu. DK darbo
sutarties šalims nenumato galimybės vienašališkai atšaukti
jau duoto rašytinio sutikimo dėl

darbo sutarties nutraukimo šalių
susitarimu.
Galiausiai reikia dar kartą
prisiminti, kad ir pasiūlymas,
ir susitarimas turi būti parengtas aiškus ir išsamus, juose turi
atsispindėti visos darbo sutarties
nutraukimo sąlygos ir tikroji šalių valia. Darbo sutarties nutraukimas (jo teisėtumas) darbdavio
valia šalių gali būti ginčijamas
darbo ginčams dėl teisės nustatyta tvarka.
Jei turite daugiau klausimų,
kviečiame konsultuotis su
Valstybine darbo inspekcija
arba įsilieti į socialinį dialogą
internete adresu https://www.
socdialogas.lt/.

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Prenumerata — tai ne tik aktualios žinios, atkeliaujančios į Jūsų namus ir biurus, bet ir originali bei

praktiška dovana bet kokia proga.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, bet ir telefonu 8 700 55
400 bei internetu, www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.
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Trumpiausią metų naktį švęs ir trijų kartų Milių giminės Jonai
»Atkelta iš 1 psl.

simboliška. Jono vardą atsinešiau gimdamas, taip sutapo, jog
gimiau birželio 24-ąją, tai tėvai
net ir negalėjo galvoti apie kitokį
vardą – tik Jonas, juk Dievulis
tokį suteikė, paleisdamas į šį
pasaulį.
– Ar jaunystėje švęsdavote
Jonines?
– Visada būdavo šventė, juk
vardadienis ir gimtadienis – tą
pačią dieną. Atsimenu, jog daugelį metų per Jonines laikydavomės visų senovinių tradicijų – ieškojome paparčio žiedo,
plukdydavome vainikus, degindavome laužus. Savo gyvenimo
be šios šventės neįsivaizduoju.
– Jūs dešimtmetį dirbote
Lazdijuose, vadovavote veterinarijos tarnybai. Nors paskui
išvykote į sostinę, tačiau su Lazdijais ryšio nepraradote. Kas
Jus čia traukia?
– Taip, kai mane paskyrė vadovauti Lazdijų veterinarijos
tarnybai, buvau vos 27-erių,
jauniausias tarnybos vadovas
Lietuvoje. Labai susigyvenau
su Lazdijų krašto žmonėmis. Čia
pasistačiau namą, prie Ančios
nedidukę pirtelę, todėl esu iki

šiol surištas su Lazdijais. Beveik
kiekvieną savaitgalį sugrįžtu į
Lazdijus. O per Jonines – visada. Mano bičiuliai, gyvenantys
visoje Lietuvoje, žino, jog per
Jonines mane suras ant Ančios.
Aš irgi žinau, kad nieko kviesti
nereikia, per Jonines visi draugai susirinks ant Ančios ežero
kranto.
Atvirai pasakysiu, Vilnius, kuriame gyvenu jau daug metų,
man iki šiol netapo artimas. Kai
tik artėja savaitgalis ar atostogos,
mano judėjimo kryptis aiški –
link Lazdijų, arčiau Dzūkijos. Ir
nieko čia nepadarysi. Išvažinėjau darbo reikalais visą pasaulį,
tačiau galiu pasakyti, kad Dzūkijoje man geriausia ir tik čia
jaučiuosi savimi. Juk čia tokie
nuoširdūs žmonės.
– Užsiminėte, jog aplankėte
daug šalių, dirbote su įvairių
pasaulio valstybių prezidentais,
ministrais, verslo atstovais. Ar
Jono vardas padėjo Jums greičiau surasti kalbą su užsienio
partneriais?
– Tikrai taip. Mano užsienio
kolegos labai greitai ir paprastai įsimindavo mano vardą ir jį
perversdavo į savo kalbos Jono
atitikmenį. Italai mane vadina

Giovani, anglai ir amerikiečiai
Džonu, latviai ir lenkai Janu,
Janiu, ispanakalbiai – Chuanu,
prancūzai – Žanu. Tiesa, rusai
bandė mane vadinti Ivanu, bet
tokiai versijai „nepasirašiau“.
Taigi, Jono vardas man supaprastino bendravimą su užsieniečiais.
– Nors Jono vardo populiarumas paskutiniaisiais dešimtmečiais smarkia blėso, tačiau
Jūs savo sūnui suteikėte Jono
vardą. Kodėl?
– Tai senas, mūsų tautos tradicijas išlaikantis vardas, nusprendėme, jog sūnui tikrai bus garbė
nešioti tokį vardą. Džiaugiuosi,
kad mano anūkai irgi turi lietuviškus vardus.
– Kaip švęsite šias Jonines?
Taip, kaip visada, ant Ančios
kranto, su bičiuliais?
– Ne, šiemet viskas bus šiek
tiek kitaip. Šventė bus ant Ančios, bet tik artimųjų rate. Labai
džiaugiuosi, kad marti visai neseniai padovanojo mums anūkę
ir suteikė jai Jonės vardą. Kadangi mergytė dar visai maža, o tas
negeras virusas vis dar gyvena
šalia mūsų, tai šios Joninės bus
šeimos rate, su mūsų varduvi-

ninkų kompaniją papildžiusia
dar viena Jono šaknies vardo
turėtoja.
– Ko norėtumėte palinkėti
visiems Jonams ir Janinoms,
Jonėms ir Janėms?
– Džiaukitės savo vardu ir
stenkitės pateisinti šio vardo

senąją garbę. Nepamirškime šio
vardo, suteikime jį savo vaikams
ir anūkams. Kol bus Jonų, tol
galėsime švęsti Jonines ir būsime lietuviai.
– Ačiū už pokalbį ir gražios
šventės!
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Šiemet – tik 75 Jonukai
Gyventojų registro duomenimis, Lietuvoje 2020 m. birželio
viduryje gyveno per 50 tūkst. Jonų ir Janinų. Iš viso – 28 256
Jonai ir 22 470 Janinų. Remiantis Valstybinės lietuvių kalbos
komisijos (VLKK) Lietuvos piliečių vardų sąvado duomenimis,
Lietuvoje taip pat gyvena apie 2000 moterų vardu Janė, apie
630 moterų vardu Jonė, apie 20 vyrų vardu Jonis.
Jonų ir Janinų skaičius Lietuvoje mažėja. Per daugiau negu
dešimtmetį jų sumažėjo maždaug trečdaliu. 2006 m. Lietuvoje
gyveno 81 tūkst. Jono vardo savininkų – apie 45 tūkst. Jonų ir
36 tūkst. Janinų ir Jonių. Pagal Gyventojų registrą, vardo Jonas
populiarumas ėmė smukti apie 1960 m. 1940–1960 m. Jono
vardą kasmet gaudavo bent apie tūkstantis vaikų, Tuo metu
1980–1990 m. Jono vardą kasmet jau gaudavo tik 150–250
vaikų. Jonų skaičiaus mažėjimo tendencija tęsėsi ir atkūrus
Nepriklausomybę. 2001 m. Jono vardą gavo tik 120 kūdikių.
1991–2010 m. vardas „Jonas“ pagal populiarumą tarp berniukų
vardų tebuvo aštuonioliktas. Bet naujajame tūkstantmetyje Jono
vardas bent iš dalies „grįžo į madą“. Nuo 2001 m. šio vardo populiarumas gana stabiliai augo ir 2016 m. Jonų gimė daugiausia
po Nepriklausomybės atkūrimo – 387. 2018 m. Jonų gimė kiek
mažiau – 314, tačiau Jonas išliko populiariausių kūdikių vardų
penketuke. 2019 m. gimė 273 Jonai, šiemet, pagal Registrų
centrą, Lietuvoje gimė 75 Jonai.
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Prie Dusios ežero atitempė maisto furgoną —
čirškina tai, ką dzūkai valgė per amžius
Audrė Srėbalienė
Per karantiną Metelių
regioniniame parke išdygo
maisto furgonėlis. Net čia
kažkas kepa kebabus, picas
arba mėsainius?
Tačiau meniu priverčia nustebti,
mat jame – tikri dzūkiški patiekalai.
Žmonės sujudo keliauti – suka
ratus iš miestų ir į Metelių regioninį parką, esantį Lazdijų rajone.
Užtrenkę automobilių duris
pirmiausia nuskuba į šio parko
lankytojų centrą, esantį ant Dusios ežero kranto.
Jame įrengta interaktyvi ekspozicija, ir keliauninkai, surinkę
žinių apie parko gamtos turtus,
traukia link „Keleivinės“. Vieni
– kavos, kiti – vildamiesi, kad
gaus pavalgyti.
Maisto furgoną „Keleivinė“ į
parką atgabeno Kristina ir Vidas
Stašauskai. Jie viliasi, kad iki
turizmo sezono pabaigos darbo
nestigs.

Išnešiojo sumanymą
„Startavome pliaupiant lietui ir
audrai šėlstant. Bet pasisekė – jau
buvo valgytojų“, – pasidžiaugė 40
metų K. Stašauskienė.
Paskrudę, traškūs bulviniai
blynai, patiekti su „Darytinio“
padažu („Darycinio“, patikslintų dzūkai), kurį K. Stašauskienė
gamina iš grietinės bei varškės
ir pagardina česnakais, druska ir
pipirais. Toks patiekalas kainuoja
3,5 euro.
„Dzūkai „Darycinį“ valgo dar
ir su bulvių plokštainiu, ir su
bandomis. O štai mano dzūkas
uošvis jį labai mėgsta ir su juoda duona“, – paaiškino Kristina.

Ji pati dzūkė, kilusi iš Kumečių
kaimo, nuo Metelių nutolusio vos
6 kilometrus. Bet prireikė poros
dešimtmečių, kad verslas ją iš
Vilniaus sugrąžintų į gimtąsias
vietas.
Pernai prieš tradicinį festivalį
„Metelio banga“ K. Stašauskienė
miestelio žmonėms pasisiūlė pagelbėti – prikepti bulvinių blynų
ir patiekti juos su „Daryciniu“.
„Man visuomet patiko gaminti
maistą. Esu maisto technologė,
ilgai dirbau pagal specialybę,
– pratarė moteris. – Taigi tame
festivalyje visi čirškinome blynus lauko keptuvėse. Visi valgė
ir gyrė. Štai tada ir ėmiau mąstyti, kad laikas būtų pradėti dirbti
sau“, – pasakojo Kristina.
Anot jos, kasmet ji iš sostinės
grįždavo į gimtąsias vietas, mynė
takus Dusios ežero pakrante, tačiau čia nebuvo nei kur prisėsti,
nei kur atsigerti kavos. Tai ir nulėmė šeimos sprendimą.

Startavo per karantiną
„Keleivinė“ – karantino „produktas“. Bulvinius blynus, taip pat ir
miltinius lietinius, gardinamus
uogiene, Kristina pradėjo kepti
kaip tik tuo metu, kai kavinėms
buvo leista žmones susodinti prie
lauko staliukų.
Ar nekilo noras atidėti sumanymą, nes tuo metu visi maisto
gamintojai guodėsi, kad susigrąžinti klientus sunku?
„Apie savo verslo steigimą pradėjau galvoti lapkritį. Iš pradžių
maniau, kad įrangai supirkti reikėtų prašyti ES paramos. Bet su
vyru nutarėme, kad pasistengsime
išsiversti naudodami savo santaupas – padarysime viską patys
ir neliksime niekam skolingi. O
ko reikės, patys užsiauginsime“,

K. Stašauskienė svarstė, ar neatidėjus verslo pradžios kitiems metams, tačiau apsisprendė to nedaryti.
(A. Srėbalienės nuotr.)
– pasakojo ji.
Už 6 tūkst. eurų šeima Vokietijoje įsigijo naudotą furgonėlį
su jame sumontuota patiekalams
gaminti būtina įranga, – naujas
toks pirkinys būtų kainavęs dvigubai brangiau.
Viskas jau buvo paruošta, kai
kovą Lietuvą pasiekė koronaviruso pandemija.
Pasak Kristinos, tuo metu, kai
kovo 16-ąją buvo paskelbtas karantinas, ją apėmė pagunda išsižadėti sumanymo – atidėti viską
kitiems metams. Tačiau 21 metų
jos dukra neleido trauktis atgal.
Esą viskas juk paruošta, tereikia
drąsos.
„Dukra man vis aiškindavo,

Metelių regioniniame parke įsikūrusi „Keleivinė“ jau pritraukė klientų. (A. Srėbalienės nuotr.)

kad naujos veiklos baimė yra natūrali būsena, kad gailėsiuosi, jei
nepadarysiu to, ką sumaniau.
Taigi ryžausi startuoti gegužės
pirmą savaitgalį, per Motinos dieną. Tačiau kai kurie dokumentai
vėlavo, ir pirmuosius blynus parke iškepiau po poros savaičių“,
– paaiškino ji.
Tarkius bulviniams blynams,
kaip ir tešlą lietiniams, Kristina
paruošia namie. Būtent taip ji
yra aprašiusi gamybos procesą
ir jo laikosi. Tiesiog furgonėlis
– per mažas, kad jame, laikantis
nustatytų maisto gamybos reikalavimų, būtų įmanoma atlikti
visus darbus.

Pančių dar — į valias
Tad kokią veiklą ji iškeitė į bulvinius blynus?
Pasak K. Stašauskienės, jos
gyvenime buvo kelios svarbios
darbo vietos. Viena jų – tai komunikacijų bendrovės „Omnitel“
(dabar „Telia“) bei „Tele 2“. Jose
dirbdama ji įgyvendino įvairius
projektus, susijusius su produktų
pardavimu.
O prieš tai, 2010-aisiais, ji žengė koja išvien su Rasa ir Ryčiu
Godelaičiais, sumaniusiais kūdikiams ir vaikams skirto maisto
„Marmaluzi“ gamybą.
„Esu maisto technologė, ir
kartu su šiais žmonėmis dirbau
pačioje jų veiklos pradžioje. Tai
buvo iššūkis – tėvų, auginusių
mažus vaikus ir norėjusių įrodyti,
kad ekologiškų ūkių užaugintų
daržovių ir vaisių įmanoma sukurti puikų lietuvišką kūdikiams
skirtą maistą“, – pasakojo pašnekovė.
Taigi patirties ji turi. Bet ar sunku įvykdyti tuos reikalavimus,
kuriuos maisto gamintojams kelia
Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos specialistai?
„Suradau šioje tarnyboje priimtiną žmogų, kuris viską paaiškina
ir išaiškina. Nėra sunku – skam-

binu ir konsultuojuosi. Bet yra
dalykų, kurie man nepatinka.
Pavyzdžiui, norėčiau panaudoti
patiekalams tai, ką užauginu savo
ūkyje: salotų, krapų, prieskonių,
daržovių, bet negaliu. Tai neleistina, nes reikalaujama, kad ūkis
turėtų sertifikatą.
Atrodytų, kad viskas paprasta –
juk tai, ką užsiauginame, visi šeimoje valgome, vaikai – taip pat.
Laikome ir vištas, tad galėtume
čia pat iškepti kiaušinienės. Deja,
negalime“, – apmaudo neslėpė
K. Stašauskienė.
Ji sakė, kad žiemą, kai atsiras
galimybė atsitraukti nuo puodų, ji
imsis žygių ledams pralaužti. Nes
reikia, kad kaimo žmonės galėtų
pardavinėti tai, ką užsiaugina.
„Sertifikatai juk nėra esminis
dalykas. Svarbiausia – maisto gamintojo atsakomybė“, – patikino
moteris.

Dirbs iki vėlyvo rudens
K. Stašauskienė maitinti parko
lankytojus planuoja iki spalio
1-osios – turizmo sezono pabaigos. Tačiau nesigina ir minčių
sukarti kelio į renginius, galbūt
– net Vilnių.
„Mano vyras Vidas – stalo tenisininkas. Jis daug sportuoja, taigi
būtų prasminga nuvežti furgoną į
varžybas žiūrovams pamaitinti.
Per rugpjūčio renginius – „Metelio bangą“ ar Onines – taip pat
reikėtų pasiekti švęsiančius žmones, nes ir ten prireiks maitinimo
paslaugos“, – svarstė moteris.
Ar ji dar nenusivylė? „Oi, tikrai
ne, – suskubo patikinti Kristina. –
Savaitgaliais čia dirbame visi su
šeima, nes lankytojų būna daug.
Darbo dienomis suskumbu viską
atlikti viena. O jei atsiranda laiko, pasiimu kompiuterį ir nudirbu
kitus darbus.
Turiu dabar tai, ko man labiausiai reikia – laiką, kurį galiu skirti
sau, ir ramybę“.
lrytas.lt

•

9

Nr. 26 / 2020 06 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Sumušęs nepilnametį brangiai sumokėjo
Vaidotas Morkūnas
Alytaus apylinkės teismo
Lazdijų rūmų teisėjai išnagrinėjo baudžiamąją bylą,
kurioje G. M. buvo kaltinamas viešosios tvarkos
pažeidimu.
Rajono policijos komisariato pareigūnai nustatė, kad G. M., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio,
kas turėjo įtakos nusikalstamos
veikos padarymui, praeitų metų
gruodžio 26 dieną apie 22 valandą Krosnos miestelyje, prie
Krosnos kultūros namų, pašalinių žmonių akivaizdoje įžūliu
elgesiu demonstravo nepagarbą
aplinkiniams ir aplinkai, sudavė
nukentėjusiajam D. P. vieną smūgį kumščiu į veidą, padarė jam
kirstinę viršutinės lūpos žaizdą,
taip nežymiai sutrikdė nukentėjusiojo D. P. sveikatą.
Tiek ikiteisminio tyrimo metu,
tiek nagrinėjant bylą teisme kaltinamasis visiškai pripažino kaltę.
Jis patvirtino, kad tą vakarą su
draugais gėrė degtinę ir apie 22
valandą girtas atėjo į diskoteką
Krosnos kultūros namuose. Kieme jis iš nugaros pusės priėjo prie
nukentėjusiojo, atsisuko jį į save
ir ranka sudavė vieną smūgį tiesiais į veidą. Nukentėjusysis nuo
smūgio nugriuvo. Tuo metu šalia
buvo ir daugiau žmonių, kurie tai
matė. Kaltinamasis gailisi savo
veiksmų ir sutinka su visais ieš-

kiniais šioje byloje, juos atlygins,
kai gaus darbo užmokestį, nes
pradėjo dirbti. Rajono policijos
komisariate buvo gautas pranešimas, kad prie kultūros namų
sumuštas 16 metų paauglys – jam
prakirsta lūpa.
Policijos pareigūnus, nuvykusius į įvykio vietą, prie Krosnos
laisvalaikio salės pasitikęs E. A.
paaiškino, kad jo draugą D. P.
be jokios priežasties kitų žmonių akivaizdoje sumušė G. M.,
kuris jam sudavė vieną smūgį
ranka į veido sritį ir praskėlė
viršutinę lūpą. Smurtautojui
nustatytas 2,85 promilės girtumas. Apklaustas pareigūnų
nukentėjęs D. P. papasakojo,
kad jis tą vakarą su broliu K. P.
ir draugu E. A. buvo Krosnos
miestelyje vykusiuose šokiuose
kultūros namuose. Ten matė G.
M., suprato, kad jis buvo neblaivus, kadangi kalbėjo nerišliai
ir vaikščiodamas svirduliavo.
Apie 22 valandą prie jo priėjo G. M. ir, kiek jam draugai
sakė, paklausė, ar yra kas nors
iš svetimų atvažiavę į šokius, ar
galima čia ką nors sumušti, o kai
jam atsakė, kad čia nieko nėra,
G. M. jam trenkė į veidą kumščiu. Pataikė į lūpą ir po smūgio
vaikinas nukrito ant žemės, kurį
laiką buvo praradęs sąmonę.
Po kelių akimirkų atsipeikėjo
ir draugai jam padėjo nueiti iki
kriauklės apsiprausti veidą, nes

buvo kruvinas. Visas konfliktas
vyko kieme, prie suoliukų. Šį
konfliktą matė E. A. Po konflikto pribėgo daugiau žmonių
pasižiūrėti, kas įvyko.
Sumušto vaikino tėvas V. P.
tyrimą atlikusiems pareigūnams
papasakojo, kad tą vakarą abu
sūnus jis išleido į šokius, kurie
vyko Krosnos miestelyje. Apie
vidurnaktį paskambino jo sūnus
K. P. ir pasakė, kad jis su broliu
šiuo metu yra Alytaus S. Kudirkos
ligoninėje, kadangi broliui buvo
prakirsta lūpa. Sūnus telefoninio
pokalbio metu pasakė, kad G. M.
smogė D. P. ranka. Pasak tėvo, jo
sūnui žaizda buvo susiūta. Dėl
šio įvykio reikš civilinį ieškinį,
nes sūnų reikėjo vežti reguliariai
į ligoninę, pirkti vaistus ir vežti
pas teismo medicinos ekspertus
į Alytų. Sakosi nėra išsaugojęs
čekių už patirtas išlaidas, bet kurui išleido 42 eurus ir 158 eurus
vaistams ir tepalams nuo randų.
Todėl jam padaryta 200 eurų turtinė žala.
Nukentėjusiojo brolis K. P.
teigė, kad šokiuose jis pamatė
G. M., kuris buvo stipriai išgėręs, svirduliavo, nerišliai kalbėjo,
kabinėjosi prie žmonių. Apie sumuštą brolį jam pranešė draugas.
Išbėgęs į kiemą pamatė, kad jo
brolis buvo laikomas, nesiorientavo aplinkoje, jo veidas kruvinas
ir prakirsta lūpa. Po kelių minučių
E. A. iškvietė policijos pareigū-

nus ir greitąją medicinos pagalbą.
Brolį išvežė į Alytaus S. Kudirkos
ligoninę, kurioje jam ir susiuvo
lūpą. Jau būdamas ligoninėje, jis
paskambino savo tėvui V. P. ir
papasakojo, kas įvyko.
Teismas konstatavo, kad kaltinamasis praeityje yra teistas, o
dabar padarė nesunkų nusikaltimą, sudavė tik vieną smūgį ir
sunkesnių pasekmių nukentėjusiojo sveikatai nesukėlė, pripažįsta savo kaltę ir visus civilinius
ieškinius, pradėjo dirbti. Todėl
siekiant išsaugoti jo socialinius
ryšius ir skatinti dorą gyvenimo
būdą bei sudaryti sąlygas atlyginti
šiuo nusikaltimu padarytą žalą,

jam skirtina su laisvės atėmimu
nesusijusi bausmė. Jis sutiko sumokėti nukentėjusiajam padarytą
žalą – 200 eurų.
Teismas išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą paskyrė G. M.
laisvės apribojimą dešimčiai mėnesių, įpareigojo būti namuose
nuo 23 valandos iki 6 valandos.
Nusprendė nukentėjusiojo civilinį ieškinį patenkinti ir priteisė iš
kaltinamojo G. M. po 200 eurų
nukentėjusiajam D. P bei nukentėjusiojo tėvui V. P. neturtinei žalai atlyginti, taip pat priteisė iš
G. M. 35,44 euro turtinės žalos
atlyginimo Vilniaus teritorinei
ligonių kasai.

•

Pasirodė pirmos lietuviškos bulvės — prekybininkai
nerimauja dėl karantino ir konkurencijos iš Lenkijos

Daržovių augintojų asociacija ragina atidžiau tikrinti ankstyvųjų bulvių pardavėjus turguose — esą dažnai lenkiškos
parduodamos kaip lietuviškos.
Jūratė Anilionytė
Ūkininkai pradeda kasti
ankstyvąsias bulves – dėl
šalto ir ilgo pavasario šįmet
savaite vėliau nei ankstesniais metais.

Daugiau kaip eurą kainuojančios bulvės jau pasiekė prekybos centrus, o daržovių augintojų
asociacija ragina atidžiau tikrinti ankstyvųjų bulvių pardavėjus
turguose – esą dažnai lenkiškos
parduodamos kaip lietuviškos.

Ūkininkas Martynas Laukaitis
pirmąsias bulves sodino balandžio pradžioje, kiti Šakių rajono
ūkininkai – keliomis savaitėmis
anksčiau.
Šią savaitę ankstyvas bulves
ūkininkai pradėjo kasti. Sako, dėl

ilgo ir šalto pavasario jos augti
neskubėjo, o Kėdainių rajone pavasarį iškritęs sniegas ir smarkus
vėjas kai kurių ūkininkų derlių
beveik sunaikino.
„Ankstyvos bulvės yra kaip loterija – jei viskas gerai, tu uždirbi,
bet yra labai didelės rizikos. Yra
didesnė rizika šalnų, šiuo atveju,
sniego, sakykim, visi kiti faktoriai
labai smarkiai daro įtaką“, – pasakoja ūkininkas.
Daržovių augintojų asociacijos
vadovė sako, šįmet bulvės kasamos savaite vėliau nei ankstesniais
metais. Pačias ankstyviausias augina apie dešimt ūkininkų, nes
apsaugoms nuo šalnų, auginimo
technologijoms, reikia papildomų
investicijų – iki 7 tūkstančių eurų
hektarui bulvių.
„Optimizmo yra, kad viskas
bus gerai, neramina augintojus
kitkas – ar vėl neprasidės karantinas, ar vėl nebus apribojimų
prekybai. Taip pat labai trukdo
konkurencijai iš Lenkijos ir kitų
pietinių šalių atvežtos bulvės,
Lietuvoje pardavinėjamos kaip
lietuviškos“, – aiškina Daržovių
augintojų asociacijos vadovė Zofija Cironkienė.
Į stoties turgų Kaune pardavėjai
lietuviškas ankstyvąsias bulves
sako atvežę iš Žemaitijos. Kaina

– euras dvidešimt centų už mažas,
pusantro – už didesnes.
„Šįmet lietaus mažai Žemaitijoje, čia Žemaitijos bulvytės, tai
blynus jau iš šitų kepa, kugeliuką“, – apie parduodamas bulves
pasakoja prekeivis.
„Yra tų pirkėjų, bet savas ratas,
kaip sako, tie patys, kurie visą laiką perka žiemą vasarą“, – klientų
gausą vertina kitas prekeivis.
Pradėjus prekybą ankstyvosiomis bulvėmis, įspėjimai: lenkiškos
parduodamos kaip lietuviškos?
Daržovių augintojų asociacija
kreipėsi į Valstybinę augalininkystės tarnybą, kad prekiautojai
ankstyvosiomis bulvėmis turguose būtų tikrinami atidžiau.
„Kad pareigūnai nuvyktų realiai
į ūkį ir tiesiog pasižiūrėtų, ar yra
šiuo laiku kasamų bulvių. Mano
žiniomis, šita kontrolė vyksta ir
iš tikrųjų, pirminiais duomenimis, nelabai ką randa“, – teigia
Z. Cironkienė.
Kooperatyvai bulves pradeda
tiekti į prekybos centrus – šiuo
metu jų kilogramas kai kuriuose
kainuoja eurą devyniolika centų.
Ūkininkai sako, artimiausiomis
savaitėmis bulvių kas vis daugiau,
tad kainos turėtų kristi.

•
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KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Mano virtuvės langas yra tarsi strateginė stebėjimo vieta. Žvelgdamas per jį
matau praeinančius kaimynus ir kitus
žmones, pravažiuojančias mašinas, bėgiojančias laukines kates ir valkataujančius šunis. Bet daugiausia veiksmo
regėti šiltuoju metų laiku, kai kaimynai
išeina į savo daržus ir ten puoselėdami
ežias augina daržoves. Tuo užsiima
pensijos sulaukusios moterys, kurioms
jau stuktelėjo ne tik septyniasdešimt
metų, bet ir sulaukusios virš aštuoniasdešimties.
Žinoma, jeigu sveikata leidžia, kodėl
gi neužsiauginus savo šviežių daržovių,
o jų dar atlikus susikonservuoti ir žiemai. Prie karštų patiekalų ar lašinukų
bus puikus garnyras. Kol sveikata leidžia, laikas, praleistas darže, yra puikus
laisvalaikio užsiėmimas gryname ore,
o šioks toks fizinis krūvis dar niekam
nepakenkė.
Kitas reikalas, kai šiltuoju metų laiku
darbas darže tampa vieninteliu užsiėmimu ar net kankinančia prievole.
Kad ir nenoriu, nelabai reikia ir netgi
neapsimoka, rausiu daržus, nes ką gi
kaimynai pasakys? Negali visi žmonės
būti vienodi ir laisvalaikiu tik tupėti
darže. Šis užsiėmimas toli gražu nėra
vienintelė laisvalaikio veikla, o daržais
laiko leidimas nei prasideda, nei baigiasi. Dar keisčiau skamba kai kurių
žmonių tvirtinimai, kad daržų augini-

mas duoda ekonominę naudą. Kažin?
Šiuo klausimu galima pasiginčyti. Visas
daržoves šiais laikais galima nusipirkti
parduotuvėse: šviežias ir konservuotas.
Kiekvieną kartą galima nusipirkti po
truputį, tik tiek, kiek reikia vienam ar
keliems kartams. Be to, suskaičiavus,
kiek laiko, jėgų ir kitų išlaidų įdedama į
daržų auginimą ir priežiūrą, kažin ar ne
pigiau daržovių yra nusipirkti, o žinant,
kuo kai kurie žmonės laisto daržus, ir
apie ekologiškas daržoves nelabai išeina
kalbėti.
Reikėtų priminti, kaip atsirado daržai
prie namų ar kitose vietose. Tuo metu,
kai lietuviai iš nuosavų ūkių buvo suvaryti į kolchozus, ir atsirado daržai. Tada
daržai žmonėms buvo reikalingi, kad
jie nenumirtų iš bado. Tie laikai seniai
praėjo, ir dabar ant beveik kiekvieno
lietuvio stalo maisto yra tiek daug, kad
pagal išmetamo maisto į sąvartynus
kiekį priklausome išsivysčiusioms Europos šalims. Tad klausimas, ar daržai
yra būtini dabar, kad kiekviena šeima
išgyventų, tėra retorinis.
Tad šiais laikais daržuose neretai dirbama iš seno sovietinio įpročio teigiant,
kad jie yra neva naudingi ekonomiškai
ir duoda kažkokią apčiuopiamą materialinę naudą. Kai žmonės neskaito knygų,
nesiklauso muzikos, nesilanko teatre ir
mažiau laiko skiria savo dvasinei kultūrai, tuomet belieka laiką leisti daržuose ir
vien tik juos šiltuoju metų laiku tematyti.
Kuomet daržus puoselėjantis žmogus
suvokia, kad yra ir kitokia laisvalaikio
praleidimo forma, tuomet viskas tvarkoj,
bet kai pilietis, laisvalaikiu nieko be
daržų nematantis ir juose telindintis,
ima smerkti tuos, kurie daržų nedirba,
o daržoves perka parduotuvėse, tuomet
jau visai blogai. Mielieji, atsipeikėkite
ir suvokite, kad kaimynų ar kitų žmonių
negalima matuoti savo matu, nes yra
daugybė žymiai prasmingesnių laisvalaikio praleidimo formų nei tūnojimas
daržuose.

•

Smulkieji ūkininkai gali
tikėtis 200 eurų išmokų

ketvirtadi
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Džesika Flečer“.
9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.35 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Pasaulio puodai.
13.00 Įdomiosios
pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio teisuoliai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija
3“.
0.30 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kauno laiptai ir
keltuvai“.
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 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Kostiumuotieji“.
4.45 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kauno laiptai ir
keltuvai“.
5.15 „Ponių rojus“.

Apie 40 tūkst. nedidelių ūkininkų
gali tikėtis 200 eurų per mėnesį valstybės kompensacijų. Už
penkis mėnesius – tris karantino
ir du po jo – jiems iš viso būtų
išdalinta apie 20 mln. eurų.

LNK
6.00 „Iš širdies į širdį“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

Seimas šią savaitę ėmėsi svarstyti tokį siūlymą. Parama esą pasiektų smulkius ūkius,
kurių šalies žemės ūkyje yra dauguma.
Subsidija būtų mokama ūkininkams,
kurių ūkis ne didesnis nei 4 ekonominio
dydžio vienetai (EDV) ir kurių pajamos
iš darbo santykių neviršytų minimalios
algos arba jie iš viso nedirbtų, taip pat
būtų deklaravę pasėlius arba turėtų bent
vieną sąlyginį gyvulį, gyvenantys kaime
ir negaunantys nei nedarbo draudimo, nei
savarankiškai dirbančiojo išmokos.
400 eurų išmokos už du pirmus karantino mėnesius pasiektų visus tokius
ūkininkus, o nuo gegužės vidurio iki
rugpjūčio vidurio po 200 eurų gautų tik
uždirbantieji, bet ne daugiau kaip minimali alga. Nedirbantieji per karantiną ir
du mėnesius po jo gali gauti 200 eurų
bedarbio išmokas.

11.00 „Varom!“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,

reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo

policija“.

4 EDV nesiekiančiame ūkyje gali būti
iki 11 melžiamų karvių arba auginama
iki 17 ha kviečių, jų pajamos per metus
negali viršyti 8,7 tūkst. eurų, o pelnas –
4,8 tūkst. eurų. Tokie ūkininkai atleisti
nuo „Sodros“ mokesčių, bet moka privalomojo sveikatos draudimo įmokas.
„Sodros“ duomenimis, 2018 metais
buvo beveik 152 tūkst. mažesnių nei 4
EDV ūkininkų, pusė jų buvo pensininkai.
Valstybės subsidija dabar mokama visiems savarankiškai dirbantiems asmenims, kurie atitinka tam tikras sąlygas,
ir smulkiems ūkininkams, kurių ūkis
didesnis negu 4 EDV.
agroeta.lt
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Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė varguolė“.
21.00 „Varom!“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Užtikrintas

teisingumas“.
0.35 „Rivjera“.

1.30 „Taisyklės nega-

lioja“.
3.30 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
5.00 Alchemija XVI.

Mada yra menas.
TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 „Viešbutis“.
9.00 „Šviesoforas“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
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 „Viešbutis“.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Už priešo linijos.
Kolumbija“.
23.50 „Skubi pagalba“.
0.50 „Kobra 11“.
1.45 „Rezidentas“.
2.35 „Vieniši tėvai“.
3.25 „Skubi pagalba“.
4.15 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
4.40 „Paskutinis iš vyrų“.
5.25 „Kobra 11“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Įteisintas faras“.
11.35 „Paskutinis laivas“.
12.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Techninis nokautas“.
22.50 „Terminatorius.
Išsigelbėjimas“.
0.55 „Kobra 11“.
1.45 „Iš visų jėgų“.
2.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
7.30 Alfa taškas.
8.00 „Mentų karai:

Kijevas. Sidabrinis
durklas“ .
9.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.

„Už priešo linijos. Kolumbija“, 22.00, TV3
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente“.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai:

Kijevas. Sidabrinis
durklas“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
19.00 „Dainuok,Dzūkija“.
20.00 „Dzūkijos istorijos
slenksčiai“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Meilės lygtis“.
2.20 „Pone prezidente“.
2.40 „Mentų karai:
Kijevas. Sidabrinis
durklas“.
3.25 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
4.10 „Kelrodė žvaigždė“.
4.55 Alfa taškas.
5.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Akacijų alėja 2018.
7.20 Prisiminkime.

Vyganto Telksnio
dainos.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Mūsų gyvūnai.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Veranda.
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 Daiktų istorijos.
14.50 „Pakilau skrydžiui“.
15.40 Prisiminkime.
Vyganto Telksnio
dainos.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 „Atėnė“.
17.10 „Dvynukės“.
18.00 „Dauntono abatija“.
18.50 Daiktų istorijos.

19.40 „Kino istorija.

Devintasis dešimtmetis“.
20.25 Premjera. „Pasakojimai iš Japonijos“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Nemeilė“.
23.35 Dar penkios
minutės nakties.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
0.55 Euromaxx.
1.25 Akacijų alėja 2018.
3.00 Literatūros
pėdsekys. Nijolė
Miliauskaitė.
3.30 Auksinis protas.
4.40 Nacionalinis turtas.
5.05 Stilius.
TV1
6.10 „Tabatos salonas“.
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Stažuotoja“.
13.30 „Visa menanti“.
14.25 „Nina“.
15.30 „Sugrįžimas į salą“.
16.40 „Būk su manim“.
17.15 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Nina“.
19.50 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 PREMJERA. „Į

šiaurę per šiaurės
vakarus. Ponia
Irmler“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.40 „Rožių karas“.
2.25 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Burgundijoje“.
3.55 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.00 „Naujokė“.
9.30 „Virtuvė“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Skilusios kaukolės
iššūkis“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Virtuvė“.
19.05 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rytojus priklauso
mums“.
21.00 „Drakonų kova.
Evoliucija“.
22.50 „Havajai 5.0“.
0.40 „Kaulai“.
1.35 „Svieto
lygintojai“.
2.20 „Greislendas“.
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Eteris
Penktadienis
, birželio 26 d. Saulė teka 4.43, leidžiasi 22.00, dienos
ilgumas 17.17. Jaunatis. Vardadieniai: Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius, Viltautė.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Džesika Flečer“.
9.50 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Pasaulio teisuoliai.
13.00 Įdomiosios
pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Auksinis protas.
Vasara.
22.20 „Juros periodo
pasaulis“.
0.20 „Pasiklydę vertime“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Visi kalba.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Šoka Lietuva.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.00 „Iš širdies į širdį“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo

policija“.
11.00 „Varom!“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,

Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Žudikų brolija“.
23.10 „Dvigubas smūgis“.
1.10 „Užtikrintas
teisingumas“.
2.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.20 „Rosenheimo
policija“.
TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.

7.55 „Viešbutis“.
9.00 „Šviesoforas“.
9.55 „Nuo likimo

nepabėgsi“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
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 „Princesė ir
varlius“.
21.20 „Bėgantis labirintu
2“.
0.00 „Velnio ranka“.
1.40 „Poilsiautojai.
Pavydo žaidynės“.
3.30 „Pavojingasis
Bankokas“.
5.15 „Rezidentas“.
6.00 „Paskutinis iš vyrų“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Įteisintas faras“.
11.35 „Paskutinis laivas“.
12.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų

šeštadienis
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

„Princesė ir varlius“, 19.30, TV3
20.00 „Dainuok, Dzūkija“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.

Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
23.30 Protų kovos su
Robertu Petrausku.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Meilės lygtis“.
2.20 „Pone prezidente“.
2.40 „Mentų karai:
Kijevas. Sidabrinis
durklas“.
3.25 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
4.10 4 kampai.
4.30 Pagaliau savaitgalis.
4.55 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
5.30 Nauja diena.
6.00 „Pone prezidente“.

gatvės“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
19.30 „Amerikietiškos

imtynės“.
21.30 „Pavojingos

gatvės“.
23.40 „Techninis nokautas“.
1.20 „Kobra 11“.
2.55 „Iš visų jėgų“.
3.45 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.30 Nauja diena.
7.30 Alfa taškas.
8.00 „Mentų karai:

Kijevas. Sidabrinis
durklas“.
9.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente“.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai:
Kijevas. Sidabrinis
durklas“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Alfa taškas.
16.58 Orai.
17.00 4 kampai.
17.30 Pagaliau savaitgalis.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Gyvenk taupiau“.
18.50 „Laisvės keliu“.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.

šeštadienis
, birželio 27 d. Saulė teka 4.44, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas
17.16. Priešpilnis. Vardadieniai: Ema, Kirilas, Vladislovas, Gediminas, Norgailė, Vladas.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Akacijų alėja 2018.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 2 Eilė: teatro
žmonės. Grasiela
Kriaučiūnaitė.
13.05 Legendos. Šiandien
ir visados. Poetas
Justinas Marcinkevičius.
14.00 Daiktų istorijos.
14.50 „Kino istorija.
Devintasis dešimtmetis“.
15.30 ...formatas. Poetas
Liutauras Degėsys.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 „Atėnė“.
17.10 „Dvynukės“.
18.00 „Dauntono abatija“.
19.10 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kaunas carinės
Rusijos valdžioje“.
19.35 Kultūros diena.

20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Bili

Kukuk. Margot turi
likti“.
22.30 Jubiliejinis Rositos
Čivilytės koncertas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Strazdanota
vasara“.
1.45 „Nemeilė“.
3.50 ...formatas. Poetas
Liutauras Degėsys.
4.10 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.40 Nacionalinis turtas.
Rašytojas Sigitas
Parulskis.
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
TV1
6.10 „Tabatos salonas“.
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Stažuotoja“.
13.30 „Visa menanti“.
14.25 „Nina“.
15.30 „Sugrįžimas į salą“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Nina“.
19.50 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 PREMJERA.

„Rebeka Martinson.
Elnių jėga“.
22.55 „Sicilijos mafija“.
0.35 „Rožių karas“.
2.20 „Į šiaurę per
šiaurės vakarus.
Ponia Irmler“.
3.50 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Virtuvė“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Skilusios kaukolės
iššūkis“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Virtuvė“.
19.05 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rytojus priklauso
mums“.
21.00 Žinios.
22.00 „Loganas“.
0.50 „Trys įtemptos
dienos“.
3.05 „Maksimali
bausmė“.
4.45 „Greislendas“.

blikos himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 Pasaulio puodai.
7.30 Šoka Lietuva.
7.40 „Keistuolių sala“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Keisčiausi
pasaulyje. Keistenybės“.
12.50 Pasaulio dokumentika. „Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės“.
13.35 Klausimėlis.
13.50 „Džesika
Flečer“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 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 „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
22.30 „Ana Marija muilo
operų šalyje“.
24.00 „Juros periodo
pasaulis“.
2.00 „Bili Kukuk. Margot
turi likti“.
3.30 „Narsutis Dumbauskas. Dviračių
sporto profesorius“.
4.40 „Keistuolių
sala“.

7.00 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
7.30 „Ilgo plauko
istorija“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 Skaniai ir paprastai.
9.30 Maisto kelias.
10.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
11.00 „Sosto įpėdinis“.
13.00 „Kita sesuo“.
15.40 „Havajai 5.0“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Vakaro pasakojimai“.
21.20 „Karo dievas“.
23.55 „Ankstyvas paleidimas“.
1.40 „Už priešo linijos.
Kolumbija“.
3.15 „Kung Fu Joga“.
5.05 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
5.30 „Paskutinis iš vyrų“.
5.55 „Vieniši tėvai“.
BTV
6.30 „Geriausi šuns

draugai“.
7.30 „Juodasis

sąrašas“.
8.30 „Pričiupom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.00 „Geriausi šuns

draugai“.
10.30 „Laukinė karalystė“.
11.30 „Pričiupom!“.
12.00 „Spec. būrys.

Išlieka stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis.

Iki pragaro ir atgal“.
14.00 „Pragaro

LNK
7.00 „Tomas ir

Džeris“.
7.30 „Saugokis meškinų“.
8.00 „Ogis ir tarakonai“.
8.20 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.45 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.10 „Nuotykių
metas“.
9.35 „Tinginių
miestelis“.
10.00 „Pelėdų karalystės
sargai“.
11.55 „Nuotykių ieškotojas Tedas“.
13.35 „Mano gyvenimo
žuvis“.
16.05 „Valstybės
galva“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Haris Poteris ir
ugnies taurė“.
22.30 „Blondinė ieško
vyro“.
0.35 „Kai šėlsta
mamos“.
2.00 „Žudikų brolija“.
TV3
6.30 „Ančiukų istorijos“.

virtuvė“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 „Ekstrasensų

mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis

sąrašas“.
21.30 „Pragaras

rojuje“.
23.45 „Žiemos spąs-

tuose“.
1.20 „Pavojingos

gatvės“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Pone prezidente“.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Gražina
Pigagaitė“.
7.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
9.30 4 kampai.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Grilio skanėstai.
12.00 „Kelrodė
žvaigždė“.
14.00 „Merginos iš

Ukrainos“.
15.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Gyvenimas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
19.30 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Filomena
Grincevičiūtė“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 Grilio skanėstai.
1.00 „Kelrodė žvaigždė“.
2.50 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 „Pasaulis iš
viršaus“.
4.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
4.40 Gyvenimas.
5.20 Pinigų karta.
5.40 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
6.00 „Gluchariovas“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Auksinis

protas.
8.45 Klausimėlis.
9.00 „Laikinosios

sostinės fenomenas. Inžinierius
Steponas Kairys“.
9.30 Etnos. Vydūnas.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Tarp dalių (ne)
plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 Į sveikatą!
13.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
14.00 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
16.05 Pasaulio
puodai.
17.00 Klauskite
daktaro.
17.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
18.00 Stambiu planu.
Vilius Dranseika.
18.55 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Juozas Tumas-Vaižgantas“.
19.40 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Vidurnakčio
žmogus“.
22.55 Grupės „Antikva-

riniai Kašpirovskio
dantys“ koncertas
„Nieko nereikia
daryt“.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.50 „Pasiklydę vertime“.
2.30 „Laikinosios
sostinės fenomenas. Inžinierius
Steponas Kairys“.
2.55 Stop juosta. Alaus
pramonė.
3.25 Etnos. Vydūnas.
3.55 Į sveikatą!
4.20 Kelias.
4.45 Auksinis protas.
TV1
6.20 „Akloji“.
7.50 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
8.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.50 „Tėvas Motiejus“.
11.10 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
11.40 „Populiariausi
užkandžiai“.
12.10 „Kai norisi
žalumos“.
13.00 „Akloji“.
14.45 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Nusikaltimo
vieta – Berlynas.
Tiesiausias kelias“.
22.55 „Laiko
įkaitai“.
1.00 „Sicilijos mafija“.
2.30 „Rebeka Martinson.
Elnių jėga“.
TV6
6.20 Candy Crush.
7.20 Jukono auksas.
8.20 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų

gidas.
10.00 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Didieji senovės
statiniai“.
12.00 Candy Crush.
13.00 „Didieji senovės
statiniai“.
14.00 Išlikimas.
16.00 Jukono
auksas.
17.00 Sandėlių
karai.
18.00 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
19.00 Lietuvos
talentai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Kietas riešutėlis.
Puiki diena mirti“.
23.55 „Drakonų kova.
Evoliucija“.
1.30 „Loganas“.
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Eteris
Sekmadienis, birželio 28 d. Saulė teka 4.44, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas
17.16. Priešpilnis. Vardadieniai: Irenėjus, Tulgedas, Gaudrė.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Į sveikatą!
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų
pasakos. Skaistaveidė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų
gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Europos
tyrai. Miškingos
vietovės“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Gyvūnų
dinastijos. Kitu
kampu“.
13.45 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos
detektyvai.
16.35 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai“.
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 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Pasimatysime
sapne“.
23.05 „Šoklys“.
0.30 „Vidurnakčio
žmogus“.
2.25 Pasaulio dokumentika. „Gyvūnų
dinastijos. Kitu
kampu“.
3.15 Etnos. Vydūnas.
3.45 Klausimėlis.
4.00 Šventadienio
mintys.
4.25 „Ana Marija muilo
operų šalyje“.
LNK
6.50 „Tomas ir

Džeris“.
7.20 „Saugokis meš-

kinų“.
7.50 „Ogis ir

tarakonai“.
8.10 „Berniukas Blo-

giukas“.
8.35 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.00 „Nuotykių
metas“.
9.20 „Riteris Rastis
2. Metalo laužo
sukilimas“.
11.05 „Flukas“.
12.55 „Gyvūnas“.
14.40 „Forestas
Gampas“.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.

19.27 Orai.
19.30 „Medalionas“.
21.20 „Ties riba į

rytojų“.
23.35 „Maksimali

rizika“.
1.30 „Blondinė ieško

vyro“.
TV3
6.30 „Ančiukų

istorijos“.
7.00 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
7.30 „Ilgo plauko
istorija“.
8.00 „Ančiukų
istorijos“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 Ūkio šefas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 „Princas ir kalvis“.
13.20 „Gatvės šokiai“.
15.25 „Įsimintinas
kelias“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Bibliotekininkas
2. sugrįžimas į karaliaus Saliamono
kasyklas“.
21.20 „Džo Breivenas“.
23.15 „Daina po
dainos“.
1.45 „Bėgantis labirintu
2“.
4.00 „Ankstyvas paleidimas“.
5.35 „Paskutinis iš
vyrų“.
BTV
6.30 „Ultimate Stron-

gman“ pasaulio
komandinis galiūnų
čempionatas.
7.30 „Juodasis
sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai. Pasaulio
taurė.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Laukinė
karalystė“.
11.30 „Pričiupom!“.
12.00 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
14.00 „Pragaro
virtuvė“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 „Ekstrasensų
mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 „Jūrų
pėstininkai“.
20.30 „Juodasis
sąrašas“.
21.30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
22.45 „Sūnus paklydėlis“.
23.45 „Pragaras rojuje“.
1.45 „Žiemos spąstuose“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Pagaliau savait-

galis.

8.30 Kaimo akademija.
9.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Šarūnas
Marčiulionis. LKL –
krepšinis Lietuvoje
vėl!“.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Merginos iš
Ukrainos“.
15.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Protų kovos su
Robertu Petrausku.
19.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Jadvyga
Juškytė-Širšė“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 Šarūnas Marčiulionis. „LKL –
krepšinis Lietuvoje
vėl!“.
1.00 „Kelrodė žvaigždė“.
2.50 Protų kovos su
Robertu Petrausku.
3.35 „Pasaulio turgūs“.
4.00 „24/7“.
4.40 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Jubiliejinis Rositos
Čivilytės koncertas.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
9.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Literatūros
pėdsekys. Paulius
Širvys.
11.00 Stop juosta. Susisiekimo pramonė.
11.30 Nacionalinis turtas.
Pianistas Petras
Geniušas.
11.55 Nacionalinis turtas.
Fotomenininkas
Algirdas Šeškus.
12.20 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
12.30 Šv. Mišios iš
Balbieriškio Švč.
Mergelės Marijos
Rožančinės bažnyčios.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.05 Mokslo sriuba.
14.30 Euromaxx.
15.00 2 Eilė: teatro

žmonės. Algis
Galinis.
15.30 Premjera. „Erdvės
menas“.
15.55 Muzikos talentų
lyga 2017.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Legendos. Antanas
Šurna.
19.40 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Istorinės FIFA Pasaulio čempionato
rungtynės. 2018
m. Ketvirtfinalis.
Kroatija–Rusija.
23.50 Koncertuoja
Justina Gringytė
(mecosopranas)
ir Petras Geniušas
(fortepijonas).
0.50 „Močiute, Guten
Tag!“.
2.15 „Pasimatysime
sapne“.
3.50 Klausimėlis.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!
TV1
6.20 „Akloji“.
7.50 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
8.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.50 „Tėvas Motiejus“.
11.10 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
11.40 „Populiariausi
užkandžiai“.
12.10 „Kai norisi
žalumos“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Praradimas“.
23.05 „Kitoks parodijų
filmas“.
0.55 „Laiko įkaitai“.
2.50 „Nusikaltimo
vieta – Berlynas.
Tiesiausias kelias“.
TV6
6.15 Candy Crush.
7.20 Jukono auksas.
8.15 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Didieji senovės
statiniai“.
14.05 Išlikimas.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Jukono auksas.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
19.00 Lietuvos talentai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Potvynis“.

pirmadienis
, birželio 29 d. Saulė teka 4.45, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas 17.14.
Priešpilnis. Vardadieniai: Paulius, Petras, Mantigirdas, Gedrimė, Benita, Povilas.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Džesika Flečer“.
9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.35 „Komisaras

Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Įdomiosios atostogos.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 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.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija
3“.
0.30 Stop juosta. Alaus
pramonė.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio
žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Kostiumuotieji“.
4.45 Stop juosta. Alaus
pramonė.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.15 „Iš širdies į širdį“.
7.40 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo
policija“.
11.00 „Atsargiai – moterys!“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė
varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė
varguolė“.
21.00 „Kvailiai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Pavojai

gelmėse“.
0.45 „Rivjera“.
1.45 „Ties riba į rytojų“.
3.30 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
5.00 „Rosenheimo
policija“.
TV3
6.00 „Vieniši tėvai“.
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Pasaulis pagal
moteris.
9.00 „Šviesoforas“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
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 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Alinanti misija“.
23.50 „Skubi pagalba“.
0.45 „Kobra 11“.
1.40 „Rezidentas“.
2.30 „Vieniši tėvai“.
3.20 „Skubi pagalba“.
4.10 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
4.35 „Paskutinis iš vyrų“.
5.25 „Kobra 11“.
BTV
6.25 „Pragaro virtuvė“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Įteisintas faras“.
11.35 „Reali mistika“.
12.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis
laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Mano tobulas
gangsteris“.
22.50 „Jūrų
pėstininkai“.
0.40 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
1.45 „Sūnus paklydėlis“.
2.30 „Kobra 11“.
3.20 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
4.05 „Visa menanti“.
Dzūkijos Tv
5.29 Programa.
5.30 Šiandien

kimba.
6.30 „Pone prezidente“.

7.00 4 kampai.
7.30 Kaimo

akademija.
8.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
9.00 Pinigų karta.
9.30 Pagaliau savaitgalis.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente“.
13.00 Pinigų karta.
13.30 Pagaliau savaitgalis.
14.00 „Meilės lygtis“.
15.00 „Mentų karai.
Kijevas. Sidabrinis
durklas“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Kaimo akademija.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
19.30 „Dzūkiška pynė“.
20.00 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
2.20 Kaimo
akademija.
2.40 „Meilės lygtis“.
3.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.10 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.30 „Pone prezidente“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT +
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Savaitė.
7.00 Etnos. Vydūnas.
7.30 „Džiunglių

knyga“.
7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
7.55 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Mūsų gyvūnai.
9.15 Labas rytas,

Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
12.40 Čia – kinas.
13.10 Kultūros diena.
14.05 Muzikos talentų
lyga 2017.
15.40 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. apaštalų
Petro ir Povilo arkikatedra bazilika.

15.50 „Džiunglių

knyga“.
16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
16.15 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
16.40 „Atėnė“.
17.10 „Dvynukės“
18.00 „Dauntono

abatija“.
18.50 Daiktų istorijos.
19.40 „Milžiniški nacių

statiniai“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Sapnuoju, kad

einu“.
22.55 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo
kodas. Šv. apaštalų
Petro ir Povilo arkikatedra bazilika.
23.00 Veranda.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kelias.
1.05 Šlagerių festivalis
„Palanga 2019“.
3.10 „Šoklys“.
4.35 Krikščionio žodis.
4.50 Prisikėlimo liudytojai.
5.05 Pasaulio Lietuva.
TV1
6.10 „Tabatos salonas“.
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Stažuotoja“.
13.30 „Visa menanti“.
14.25 „Nina“.
15.30 „Sugrįžimas į salą“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Nina“.
19.50 „Sugrįžimas į

salą“.
21.00 „Juokdarių vaka-

rienė“.
23.15 „Aukštakulnių

kerštas“.
1.10 „Rožių karas“.
2.50 „Praradimas“.
4.25 „Tėvas

Motiejus“.
TV6
6.20 „CSI kriminalistai“.
7.20 „Kobra 11“.
8.20 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
9.00 „Naujokė“.
9.30 „Virtuvė“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Skilusios kaukolės

iššūkis.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
17.55 „Virtuvė“.
19.05 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rytojus priklauso

mums“.
21.00 „7 dienos Ente-

bėje“.
23.10 „Įsikūnijęs blogis“.
0.55 „Potvynis“.
2.40 „Svieto

lygintojai“.
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Eteris
Antradienis
, birželio 30 d. Saulė teka 4.46, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas 17.13.
Priešpilnis. Vardadieniai: Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina, Adelė.

Trečiadienis
, liepos 1 d. Saulė teka 4.46, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas 17.13.
Priešpilnis. Vardadieniai: Julijus, Tautrimas, Liepa, Julius.

2020. 06
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
trečiadienis
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

3.30 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
5.00 „Rosenheimo
policija“.

6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Džesika Flečer“.
9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.35 „Komisaras

Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Daiktų istorijos.
13.00 Įdomiosios atostogos.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 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.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija
3“.
0.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Kostiumuotieji“.
4.45 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.10 „Iš širdies į širdį“.
7.40 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo
policija“.
11.00 „Kvailiai šėlsta“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė varguolė“.
21.00 „Kvailiai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Belaisvė“.
0.45 „Rivjera“.
1.45 „Pavojai gelmėse“.

TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 „Viešbutis“.
9.00 „Šviesoforas“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
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 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Barbaras. Kario
iškilimas“.
23.40 „Skubi pagalba“.
0.45 „Kobra 11“.
1.35 „Rezidentas“.
2.25 „Vieniši tėvai“.
3.20 „Skubi pagalba“.
4.10 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
4.35 „Paskutinis iš vyrų“.
5.25 „Kobra 11“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Įteisintas faras“.
11.35 „Paskutinis laivas“.
12.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Snaiperis. Palikimas“.
23.05 „Mano tobulas
gangsteris“.
0.55 „Kobra 11“.
1.45 „Iš visų jėgų“.
2.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.20 „Visa menanti“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 „Merginos iš

Ukrainos“.
6.30 „Pone prezidente“.
7.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
7.30 Pinigų karta.
8.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
9.00 „Kelrodė žvaigždė“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente“.
13.00 „Merginos iš

Ukrainos“.
14.00 „Meilės lygtis“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
19.00 „Laisvės keliu“.
19.30 „Dainuok,Dzūkija“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
2.20 Pinigų karta.
2.40 „Meilės lygtis“.
3.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.10 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.30 „Pone prezidente“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Čia – kinas.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Mūsų gyvūnai.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.05 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Daiktų istorijos.
14.50 „Milžiniški nacių
statiniai“.
15.35 Mano tėviškė.
Vincas MykolaitisPutinas ir Justinas
Vienožinskis.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 „Atėnė“.
17.10 „Dvynukės“.
17.50 Prisiminkime.
Dainuoja Eduardas
Kaniava.
18.00 „Dauntono
abatija“.
18.50 Daiktų istorijos.

19.35 Pirmą kartą.
19.40 „Septintasis de-

šimtmetis. Pokyčių
vėjai“.
20.25 Premjera. „Pasakojimai iš Japonijos“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija“.
23.10 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Juozas Tumas-Vaižgantas“.
23.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mokslo sriuba.
1.10 Bliuzo vakaras.
1.55 Stambiu planu.
Vilius Dranseika.
2.50 2 Eilė: teatro
žmonės. Algis
Galinis.
3.15 Šoka Lietuva.
3.25 Auksinis protas.
4.40 „Laikinosios
sostinės fenomenas. Inžinierius
Steponas Kairys“.
5.05 Legendos. Antanas
Šurna.
TV1
6.10 „Tabatos salonas“.
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Stažuotoja“.
13.30 „Visa menanti“.
14.25 „Nina“.
15.30 „Sugrįžimas į salą“.
16.40 „Būk su manim“.
17.10 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Nina“.
19.50 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtys La Rošelyje“.
23.05 „Aukštakulnių
kerštas“.
1.00 „Rožių karas“.
2.40 „Juokdarių vakarienė“.
4.30 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.20 „CSI kriminalistai“.
7.25 „Kobra 11“.
8.20 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
9.00 „Naujokė“.
9.30 „Virtuvė“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Skilusios kaukolės
iššūkis.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
17.55 „Virtuvė“.
19.00 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rytojus priklauso
mums“.
21.00 „Sabotažas“.
23.10 „Havajai 5.0“.
1.10 „Kaulai“.
1.55 „Svieto
lygintojai“.
2.45 „Tėvynė“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.15 „Džesika

Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 Premjera. „Hadsonas ir Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Įdomiosios atostogos.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Pasaulio
puodai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija
3“.
0.30 Veranda.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Kostiumuotieji“.
4.45 Veranda.
5.15 „Ponių rojus“.

22.30 „Miesto teisin-

gumas“.
0.30 „Rivjera“.
1.30 „Belaisvė“.
3.20 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.50 „Rosenheimo
policija“.
TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 „Viešbutis“.
9.00 „Šviesoforas“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
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 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms mergi-

noms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Deganti žemė“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Deganti žemė“.
23.55 „Skubi pagalba“.
0.50 „Kobra 11“.
1.45 „Rezidentas“.
2.35 „Vieniši tėvai“.
3.25 „Skubi pagalba“.
4.15 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
4.40 „Paskutinis iš vyrų“.
5.30 „Kobra 11“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Įteisintas faras“.
11.35 „Paskutinis laivas“.
12.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė

LNK
6.10 „Iš širdies į

širdį“.
7.40 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo
policija“.
11.00 „Kvailiai šėlsta“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė
varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė varguolė“.
21.00 „Kvailiai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.

geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis

laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Gelbėjimo misija“.
22.45 „Snaiperis. Pali-

kimas“.
0.40 „Kobra 11“.
1.35 „Iš visų jėgų“.
2.25 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
3.10 „Visa menanti“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 „Merginos iš

Ukrainos“.
6.30 „Pone prezidente“.
7.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.

7.30 4 kampai.
8.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
9.00 „Kelrodė žvaigždė“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente“.
13.00 „Merginos iš
Ukrainos“.
14.00 „Meilės lygtis“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 4 kampai.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Dainuok,Dzūkija“.
19.30 „Laisvės keliu“.
20.00 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Meilės lygtis“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
2.20 4 kampai.
2.40 „Meilės lygtis“.
3.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.10 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.30 „Pone prezidente“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Bliuzo vakaras.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 Tarp dalių (ne)
plojama.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Mūsų gyvūnai.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
13.10 Stambiu planu.
Vilius Dranseika.
14.00 Daiktų istorijos.
14.50 „Septintasis dešimtmetis. Pokyčių
vėjai“.
15.35 Prisiminkime.
Dainuoja Eduardas
Kaniava.
15.50 „Džiunglių
knyga“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.

16.15 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
16.40 „Atėnė“.
17.10 „Dvynukės“.
18.00 „Dauntono abatija“.
19.10 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Besikurianti
laikinoji sostinė“.
19.40 „8 dienos. Iki
Mėnulio ir atgal“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Janis. Liūdnoji
mergaitė“.
23.15 2 Eilė: teatro
žmonės. Algis
Galinis.
23.40 „Erdvės menas“.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Etnos. Vydūnas.
1.15 Bliuzo vakaras.
2.05 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
4.10 Veranda.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.
TV1
6.10 „Tabatos salonas“.
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Stažuotoja“.
13.30 „Visa menanti“.
14.25 „Nina“.
15.30 „Sugrįžimas į salą“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Nina“.
19.50 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtys Rė saloje“.
23.05 „Aukštakulnių
kerštas“.
1.00 „Rožių karas“.
2.40 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys La Rošelyje“.
4.15 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.20 „CSI kriminalistai“.
7.20 „Kobra 11“.
8.20 Pavojingiausi pa-

saulio vairuotojai.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Virtuvė“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Skilusios kaukolės

iššūkis.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Virtuvė“.
19.05 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rytojus priklauso

mums“.
21.00 „Keleiviai“.
22.55 „Havajai 5.0“.
0.50 „Kaulai“.
1.40 „Svieto

lygintojai“.
2.30 „Tėvynė“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)

Jautis (04.21—05.21)

Dvyniai (05.22—06.21)
Turbūt net keletą pastarųjų savaičių praleidote
galvodami apie tai, kaip norėtumėte save pristatyti pasauliui, kaip norėtumėt būti matomi
iš šalies, tačiau susilaikydavote nuo konkrečių
veiksmų. Šią savaitę atėjo laikas įgyvendinti
savo svarbiausias kūrybines idėjas. Jos kuo
puikiausiai veiks jūsų labui, ypač jei praktikuosite nesavanaudišką meilę sau. Meilė
sau – ne savimyla, o rūpinimasis savimi tam,
kad galėtumėt mylėti jus supančius žmones.
Savaitei įpusėjus, įgausite daugiau energijos,
gerai seksis tie projektai, kuriuose dalyvauja
daugiau žmonių.

Vėžys (06.22—07.22)
Jums tikriausiai jau kurį laiką neduoda ramybės
keistos fantazijos ir besikeičianti emocinė būklė.
Gera naujiena ta, kad šią savaitę pagaliau su
tuo susigyvensite. Atrasite būdų, kaip išgryninti
savo giliausius troškimus ir juos aiškiai išreikšti,
o tai padės jums sukurti tvarų pagrindą tam,
kas jūsų dar laukia ateityje. Esate teisingame
kelyje. Savaitei baigiantis jums ypač rūpės karjera. Rodysite iniciatyvą ir būsite pasirengę
vadovybei pademonstruoti savo geriausius
pasiekimus.

Liūtas (07.23—08.23)
Jei jus domina, kas iš tiesų vyksta jūsų santykiuose su artimiausiais žmonėmis, šią savaitę
jums iš tiesų pavyks nusiimti rožinius akinius
ir matyti tai, ko iki šiol nepastebėdavote. Pažvelgę realybei į akis, aiškiau matysite, ką jums
žada ateitis – tiek stiprinant meilės ryšį, tiek
sutelkiant pastangas vystyti bendrą veiklą.
Savaitei baigiantis, aiškesni taps ir platoniški
bei kolegiški santykiai. Puikiai jausite žmones,
todėl seksis grupiniai projektai.

Mergelė (08.24—09.23)
Kol esate pernelyg susirūpinę smulkiomis santykių su artimiausiais žmonėmis detalėmis,
nematote visumos. Laimei, šią savaitę jums
pavyks į viską pažvelgti plačiau. Greičiausiai
pastebėsite, kad tiek jūsų romantiškiems santykiams, tiek verslo partnerystei trūksta abipusių
pastangų. Net jei tai buvo jūsų kaltė, savaitės
viduryje turėsite puikią progą pasitaisyti, nes
ypač suaktyvės jūsų troškimas būti kartu ir
daryti viską, kad partneriui būtų geriau.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Savaitės pradžioje Venera skatins niekur neskubėti ir ramiai įvertinti savo ateities perspektyvas. Jeigu tik galite, susilaikykite nuo atsakingų
sprendimų, nepasirašinėkite svarbių dokumentų
– tam planetos bus kur kas palankesnės artėjant savaitgaliui. Planuodami ateitį pasitikėkite

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

N. Kirsnos k.,
•Lazdijų
•Sodybą
•mieste.
•Namą su 15 a sklypu Lazdijų
r. (sodyba prižiūrėta,

Jei kurį laiką jautėtės nesuprasti netgi artimiausių žmonių, ką jau kalbėti apie draugų ratą,
nenusiminkite – savaitės pradžioje tai pasikeis.
Palanki planetų padėtis lems, kad sugebėsite
rasti būdų aiškiau išreikšti savo norus. Antrojoje
savaitės pusėje gerai seksis įgyvendinti svarbius
asmeninius sumanymus, taip pat imtis naujo
fizinio aktyvumo ar mitybos plano.
Jau kurį laiką kovojate su įvairaus pobūdžio
atidėliojimasi (ypač finansiniais) ir ieškote naujo
darbo galimybių, tačiau šią savaitę reikalai
pagaliau pajudės. Dabar jūsų rūpestis bus išsiaiškinti, kurie jūsų turimi darbai, užsiėmimai
ir projektai tarnauja jums, o kurie neverti jūsų
dėmesio ir pastangų – nei dabar, nei juo labiau
ateityje. Antroje savaitės pusėje pastebėsite
tam tikrų dvasinio augimo požymių. Praleiskite
šiek tiek laiko vieni, galvodami, ko norite iš gyvenimo ir kur link iš tiesų einate – tai bus daug
produktyvesnis laikotarpis nei gali atrodyti.

PA RD U ODA

savimi ir skirkite deramą dėmesį detalėms.
Šeštadienis ir sekmadienis – puikios dienos
kartą ir visiems laikams išsiaiškinti santykius
su mylimu žmogumi ar kolega darbe. Tai, ką
dabar pasiryšite pasakyti, turės lemiamos įtakos
visai vasarai.

Skorpionas (10.24—11.22)
Keletą pirmųjų savaitės dienų jausite mistiškojo
Neptūno įtaką, todėl ypatingą dėmesį skirsite
santykiams su žmonėmis, analizuosite savo
jausmus. Tai padės pažvelgti į savo kasdienybę
iš šalies ir galbūt atrasti daugiau būdų jaustis
laimingiems. Artėjant savaitgaliui pasinersite
į sveikesnės gyvensenos subtilybes. Galbūt
praturtinsite savo mitybą naujais produktais
arba nuspręsite sudalyvauti pėsčiųjų žygyje?

Šaulys (11.23—12.21)
Jeigu tik panorėsite, Veneros padedami šią
savaitę įveiksite bet kokius nesutarimus su mylimu žmogumi, šeimos nariu ar kolega iš darbo.
Pasinaudokite Visatos malone ir susigrąžinkite
harmoniją į savo namus! Nuo ketvirtadienio
jums pasitaikys ne viena puiki galimybė užsidirbti papildomai. Mąstykite kūrybiškai ir prireikus nesidrovėkite pasinaudoti savo pažintimis,
tam, kad greičiau įgyvendintumėte numatytus
tikslus. Savaitgalį niekur neskubėkite ir leiskite
pašėlioti savo vidiniam vaikui!

Ožiaragis (12.22—01.20)
Savaitės pradžioje Visatos padedami puikiai
tvarkysitės su bet kokiais profesiniais reikalais.
Planuojate pristatyti savo sumanymus didesnei klausytojų auditorijai, ieškoti investicijų ar
patikimų bendražygių? Pasitikėkite savimi ir
viskas klostysis kaip per sviestą! Nuo ketvirtadienio pajusite nenumaldomą norą pertvarkyti
savo gyvenamąją aplinką, tačiau pasistenkite
neišlaidauti. Galbūt tam, kad pasijustumėte laimingi, visai nebūtina pirkti naują sofą – užtektų
pasikabinti kitas užuolaidas?

galima gyventi iš karto, namas
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių,
su baldais ir buitine technika,
apšildomas kietuoju kuru,
vietinis centrinis šildymas,
komunalinis vandentiekis,
sodyboje yra ūkiniai pastatai,
garažas, šulinys, prižiūrėtas
sodas ir aplinka, 45 a dirbamos
žemės, šalia galima įsigyti 7 ha
žemės), kaina sutartinė.
Tel. 8 611 50514.

Tel. 8 603 24679.

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

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

namų valdos
•sklypus
•Gretimus
Panarvės k. (0,27 ha
Lazdijuose arba
•keičiu
•Sodybą
į 2 k. butą I arba II
ir 0,46 ha), 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.

aukšte.
Tel. 8 670 61649.

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

Gervėnų k., Lazdijų
•r. (70
•Sodybą
••Žemės sklypą namo
a, medinis namas, ūkinis statybai Lazdijų mieste (30 a,
pastatas, svirnas, du garažai,
galima papildomai pirkti 10 ha
žemės). Tel. 8 614 04094.

Žuvys (02.20—03.20)
Mistiškojo Neptūno paskatinti šią savaitę praleisite valandų valandas galvodami apie tai, kaip
norėtumėte prisistatyti pasauliui. Svarstysite,
ar padarėte viską, kad atskleistumėte savo
įgimtus talentus ir jaustumėtės šimtu procentų
laimingi. Nuo ketvirtadienio į jūsų akiratį pateks
vis daugiau papildomo uždarbio galimybių, taigi
nežiopsokite ir išnaudokite paskutines mėnesio
dienas produktyviai.

ežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
keliukas, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.
namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,

63 a sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina
sutartinė.
Tel. 8 698 78040.
sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
k. (su grūdų pikiavimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

įvairių gėlių
•daigais,
•Prekiaujame
skaldele kapams, bal-

pievos
•Kamarūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
Leipalingio sen.

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 650 Eur
už a.
Tel. 8 686 70841.

••

Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
valda 34 a,
kviečius, maistines
•bulves
•Miežius,
„Vineta“, avižų ir vikių
trifazis elektros įvadas, atlikti

Tel. 8 614 04094.

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

Virtuvės baldai, sofos, lovos,
kampai, lentynos, komodos,
kėdės, prieškambariai, šaldytuvai, šaldikliai, trimeriai.
Atvežame. Galima išsimokėtinai.

Ulonų g. 16 ir
Naujoji g. 50, Alytus.
Telefonas 8 674 05844

geodeziniai matavimai), kaina
16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

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

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

Vandenis (01.21—02.19)
Jeigu pastaruoju metu jautėtės lyg ne savo
vėžėse, tai šią savaitę Visata padės jums pažvelgti į savo sielos gelmes ir suvokti, ko iš tiesų
trokštate. Pirmadienį–ketvirtadienį aplinkybės
klostysis jūsų naudai, tad galėsite ramiai apgalvoti savo prioritetus bei numatyti artimiausias
ateities gaires. Nuostabiausia tai, kad dabar
užteks tik papasakoti apie savo sumanymus
garsiai ir netrukus šie pradės pildytis. Taigi
svajokite atsakingai! Savaitgalį leiskite pasireikšti savo įgimtam artistiškumui ir nuveikite
ką nors nekasdieniško. Galbūt sudalyvaukite
karaokė vakare ar nusifilmuokite videodienoraščio siužetui?

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą netoli

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

tarusiškais durpių briketais ir
akmens anglimis. UAB „Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

mišinį (likę apie 150 kg).
Tel. 8 623 21314.
šienainį.
•Tel.•Šieną,
8 622 33441.

Parduodame
Našlaites
Užsakymus priimame
nuotoliniu būdu.
Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
parduoda
augalai

kviečius, kaina 7
•Eur•Žieminius
už cnt. Tel. 8 662 39070.
m. sausą šieną, šie•nainį•2020
ritiniais, minimalus kiekis
38 vnt. Atveža.
Tel. 8 698 78024.

KITI

••
•aparatus.
•Palečių vežimėlį, suvirinimo
Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.

Tel. 8 698 78040.

••

Pigiai labradorito akmens
plokštes iš Ukrainos Lazdijuose.
Tel. (8 318) 52156.

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

••

Brangiai mišką (gali būti
bendraturčių, neatidalytas, su
skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.
Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
PERKAME miškus
•visoje
•Brangiai
Lietuvoje. Atsiskaitome
iš karto.
Tel. +370 699 29992.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖ

arba
•mikroautobusą.
•Lengvąjį automobilį
Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato.
• Medžio briketus.
• Medžio granules (sertifikuotos).
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens anglis

Tel. 8 652 71212.

visų markių au•tomobilius:
•Superkame„Mazda“,
„Audi“,

BMW, „Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“ ir kt. Pasiimame
patys, sutvarkome reikiamus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto. Dirbame savaitgaliais ir
šventinėmis dienomis.
Tel. 8 681 20546.
automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

GYVULIAI

dėliavimo patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

••

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

••

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

••

Įmonė superka karves, bulius ir telyčias AB „Krekenavos
agrofirma“ supirkimo kainomis. Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 685 86131,
8 698 28063.

KITi

••
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 150–
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

tinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis 28 metai.
Tel.: 8 617 78494,
8 636 79331.

le (akmenukais).
Tel. 8 682 31375.

baseinus.
Tel. 8 623 93738.

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
tinkuotų, medi•nių•DAŽOME
namų fasadus ir jų stogus.
nestandarTel. 8 621 99958.
•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų
Atvežame geriamojo
•
•
vandens
artezinio šulinio,
Trinkelių
dėjimas
kapinėse.
miesto centre (autonominis
•Kapaviečių
• užpildymas skalde- užpildomeiš šulinius,
kubilus,
šildymas).
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
ūkio paskirties žemės.
Gali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

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

stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
••Karštuoju būdu restauruomedžiagų. Lankstinių jame vonias. Dengiame impor-

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

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

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

PA ŽI N T YS

sunkiai vaikš•čiojantis
•Stambus,
vyras ieško vienišos

Informuoju žemės sklypo, Nr. 5948/0008:74, esančio Liepų g.
4, Verstaminų k., Lazdijų r. sav., savininką, kad matininkas Tadas
Varanka (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2002) 2020-0707 12.10 vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5948/0008:116),
esančio Sodų g. 10, Verstaminų k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis adresu Kauno
g. 133A, Marijampolė, el. paštu tadasvaranka@gmail.com arba
telefonu +370 614 88155.
Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Laukiame Jūsų!

moters, kad gyventų kaime.
Tel. 8 601 71805.

PA SL AU GOS

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

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

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085.

170 Eur/t, skarda – 120–140
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V 8.00–16.00
val., VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

DOVA N OJA

ožką.
•Tel.•Dovanoju
8 612 64506.

NUO MA
SIŪLO

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

••Išnuomoju gamybines-sanPARDUODAME

šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos BORTUS,
ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577

Karščiausios nuogirdos ir ne tik. Istorijos,
sklindančios iš vienų lūpų į kitas.
Kiekvieni iš jų turi dalį tiesos.
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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.

Jau dirbame!

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

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

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

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

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

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

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

Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,
užpildyti tonerį? Susisiekite:

Antspaudų
gamyba pagal
užsakymą

Tel. 8 646 71901.

Seinų g. 12, Lazdijai.

E. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Tel. 8 646 71 901.

UAB „Galvijų eksportas“
perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

FACEBOOK, MESSENGER
Lazdijų knygynėlis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt
AKCIJA KAPOTOMS ir
pjautoms MALKOMS!
Pušinės malkos (gali būti
kapotos, pjautos arba rąsteliais).
Beržinės ir alksninės malkos
(gali būti kapotos arba pjautos).
Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes
nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

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.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

pagal pageidavimus.
Skaldytos, pjautos, rąstais,
beržinės, alksninės,
pušinės, drebulinės,
ąžuolinės,
eglinės, atraižos.
Vežame mažais kiekiais.

Tel. 8 657 88458.

„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.

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

PARDUODA

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

• 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

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901.

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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