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Savivaldybė planuoja ant pečių užsidėti sunkią naštą

P

anašu, kad naujoji rajono valdžia
nori padidinti
savo įtaką rajone ir ketina savo
žinion perimti
tas įstaigas, kurias iki šiol valdė
šalies centrinės institucijos. Redakcijos žiniomis, merė Ausma
Miškinienė neseniai buvo susitikusi su socialinės apsaugos ir
darbo ministru Linu Kukuraičiu
ir kalbėjosi apie tai, kad Lazdijai
norėtų perimti savo žinion Veisiejų socialinės globos namus. Patikimi šaltiniai teigė, jog pokalbio
metu buvo paliestas ir šios įstaigos vadovo konkursą laimėjusio
asmens klausimas.

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose,
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu:
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

Antspaudų
gamyba pagal
užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.
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Veisiejų socialinės globos namai nėra pats geriausias objektas pinigų neturinčiai Lazdijų rajono savivaldybei.

Politinės aktualijos

Naujienos apie politikų gyvenimą,
rajone priimamus sprendimus ir
jų vykdymą.

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomennių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

Karščiausios nuogirdos ir ne tik.
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į
kitas. Kiekvieni iš jų turi dalį tiesos.
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Išrinko naują vadovą
„Dzūkų žinios“ rašė, jog beveik
tris mėnesius be vadovo dirbę
Veisiejų socialinės globos namai
pagaliau turi naują direktorių.
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos paskelbtą konkursą šios įstaigos vadovo vietai
užimti laimėjo dabartinis Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės
mokyklos direktorius Zigmas
Kukučionis.
Laisva šios įstaigos vadovo vieta tapo šių metų kovą, kai anapilin
iškeliavo ilgametis vadovas Vygantas Mozeris, čia dirbęs nuo
1998 metų.

Visada šviežios ir skanios
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Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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Teikiame visas kapų
įrengimo, restauravimo ir
priežiūros paslaugas
pagal kliento finansines
galimybes.

Tel. 8 605 81979.

LAUKO
ŠVIESTUVAI

TVIRTINIMO
DETALĖS ESSVE

Akcija galioja: 2020.07.01-2020.07.31
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt
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Skaudžios pandemijos pasekmės — sumenkęs
verslas, patuštintas savivaldybės biudžetas
ugdymo aplinkos kokybės gerinimas“ – 1013 tūkst. eurų įgyvendinimo spartinimui.

Apsaugos priemonėms (vienkartinėms veido kaukėms, antbačiams, respiratoriams, vienkartiniams
kombinezonams, pirštinėms ir akiniams) — 36 840 eurų.
Oficialiai paskelbus apie
karantino pabaigą, Lietuva pradėjo skaičiuoti dėl
COVID-19 patirtus nuostolius. Kiekviena savivaldybė
per pandemiją iš biudžeto
išleido solidžias pinigų
sumas, kurios nebuvo
numatytos metų biudžete,
nukentėjo vietinis verslas.
Prireiks nemažai laiko ir
pastangų, kad situacija
būtų stabilizuota.

– Kiek rajono savivaldybės
biudžetui kainavo su COVID19 susijusios priemonės?
– Apsaugos, profilaktikos, medicinos priemonėms ir darbams,
susijusiems su grįžtančių iš užsienio rajono gyventojų parvežimu
bei saviizoliacija dėl COVID-19
savivaldybė išleido 84 940 eurų.
Dėl šios sumos kompensavimo
rajono savivaldybės administracija kreipėsi į LR finansų ministeriją.

Apie per pandemiją patirtus Lazdijų rajono savivaldybės nuostolius kalbamės su Lazdijų rajono
savivaldybės administracijos direktore Ilona Šaparauskiene.

– Ar savivaldybė gavo papildomų pinigų iš Vyriausybės kovai
su COVID-19? Jei gavo, tai kiek
ir kam jie buvo panaudoti?
– Lietuvos Respublikos Vy-

riausybė kovai su COVID-19
yra numačiusi Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso infekcijos
(COVID-19) pasekmių mažinimo
priemones, kurios skirtos spartinti
investicijų programas. Lazdijų
rajono savivaldybei buvo skirta
1227 tūkst. eurų: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m.
gegužės 6 d. nutarimu Nr. 458
Lazdijų rajono savivaldybei lėšos
skirtos dviejų projektų: „Pastatų
komplekso Lazdijuose, Vytauto
g. 18, rekonstravimas, Laisvės
kovų muziejaus, fondų saugyklos ir edukacinės erdvės juose
įrengimas bei įveiklinimas. II etapas“ – 214 tūkst. eurų, „Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos

Bibliotekoje paminėtas kultūros
žurnalo 25 metų jubiliejus
Vytautas Šeštokas
Praėjusią savaitę Lazdijų
viešojoje bibliotekoje paminėtas kultūros gyvenimo
žurnalo „Naujoji Romuva“
25 metų įkūrimo jubiliejus.
Ta proga bibliotekoje buvo
eksponuojama fotomenininko Kęstučio Svėrio fotografijų paroda „Naujosios
Romuvos bičiuliai“.
Nuotraukose užfiksuoti žinomų
poetų, prozininkų, kultūros darbuotojų veidai. Pats fotomenininkas tvirtino, kad jau daug metų
dalyvauja ir fotografuoja žurnalo
bičiulius, kurie nuolat rašo straipsnius žurnalui, spausdinami jų lite-

ratūriniai kūriniai – eilėraščiai, apsakymai, apysakos. Renginį vedė
gerai žinomas mūsų kraštietis iš
Kapčiamiesčio, nenuilstantis kultūros darbuotojas, dzūkiško žodžio
puoselėtojas Juozas Žitkauskas. Jis
teigė jau kuris laikas bendradarbiaujantis su šiuo žurnalu, kuris
mūsų kultūroje užima reikšmingą
vietą, perskaitė keletą eilėraščių,
publikuotų šiame žurnale.
Žurnalo redaktorius Andrius Konickis pasakojo apie žurnalo leidimo istoriją, teigė, kad ne kartą buvo
susidūręs su finansų trūkumu, tačiau
kantriai dirbo kultūrinį darbą priglausdamas po žurnalo stogu įvairių profesijų žmones. „Mes norime,
kad kultūra būtų atspindėta kuo

plačiau, todėl stengiamės gvildenti
įvairias temas, daug rašo mums ne
tik rašytojai žurnalistai, bet ir filosofai, psichologai, istorikai, kitų
profesijų žmonės. Mes nevengiame
ir aštresnių temų apie istoriją, taip
pat leidžiame poezijos bei prozos
kūrinių knygas“, – sakė darbštusis
šio leidinio redaktorius.
Apie šį leidinį kalbėjo ir žurnalistas Gediminas Zemlickas, savo
kūrybą skaitė rašytojas Robertas
Kundrotas.
Renginio pabaigoje svečiams
dzūkiškų dovanų įteikė rajono vicemeras Audrius Klėjus pažadėjęs
atidžiau paskaityti šį žurnalą ir susipažinti su jame gvildenamomis
temomis.
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– Kokius nuostolius dėl COVID-19 patyrė Lazdijų verslas
ir turizmas?
– Savivaldybėje yra sudaryta
COVID-19 ligos sukeltų padarinių Lazdijų rajono savivaldybėje poveikio mažinimo veiksmų
įgyvendinimo komisija, kuri
priima verslininkų prašymus ir
teikia pasiūlymus dėl prašomos
paramos. Savivaldybė yra gavusi
kelių verslininkų prašymus dėl
nuostolių, patirtų dėl karantino,
kompensavimo: dėl atleidimo
nuo nekilnojamojo turto, žemės
nuomos, patalpų šildymo mokesčių.
– Kaip vertinate savivaldybės
pastangas suvaldyti COVID-19?
Kokios šios pandemijos pamo-

kos?
– Savivaldybei pavyko suvaldyti situaciją, susidariusią dėl
COVID-19 pandemijos. Lazdijų
rajono savivaldybė Vyriausybės
buvome minima kaip viena sėkmingiausiai COVID-19 problemą sprendusių savivaldybių.
Pagrindinė pamoka – gebėjimas
operatyviai dirbti komandoje.
Daugelis savivaldybės darbuotojų, ypač tie, kuriems teko rūpintis
grįžtančių iš užsienio gyventojų
parvežimu, saviizoliacija, apgyvendinimu, savivaldybės ir jos
įstaigų aprūpinimu apsaugos priemonėmis, vienišų, garbaus amžiaus bei neįgalių rajono gyventojų aprūpinimu vaistais, maisto
produktais, dirbo neskaičiuodami
darbo valandų.
– Ačiū už atsakymus.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Savivaldybės išlaidos kovai su COVID-19
sudaro beveik 85 tūkst. eurų
– Apsaugos priemonėms (vienkartinėms veido kaukėms,
antbačiams, respiratoriams, vienkartiniams kombinezonams,
pirštinėms ir akiniams) – 36 840 eurų.
– Dezinfekavimo priemonėms – 13 908 eurai.
– Iš užsienio grįžusių ir saviizoliaciją privalančių atlikti
asmenų apgyvendinimui – 17 659 eurai.
– Patikros punktų (karščiavimo klinikos ir punkto pasienyje
su Lenkija) įrengimui – 4245 eurai.
– Transportui, skirtam parvežti grįžtančius iš užsienio rajono
gyventojus iš oro ir jūrų uostų, – 1923 eurai.
– Saviizoliacijai skirtų patalpų įrengimui, valymui ir dezinfekavimui – 7211 eurų.
– Saviizoliacijos patalpoms skirtoms priemonėms – patalynei,
vienkartiniams indams, asmens higienos priemonėms – 675
eurai.
– Medicininėms priemonėms (termometrams) – 1838 eurai.
– Saviizoliaciją atlikusių asmenų maitinimui – 641 euras.

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.

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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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Samdyti tvarkdariai Lazdijų parke pridarė eibių

Apžėlęs Jotvingių ženklą primenantis labirintas, trimerio valu apkapoti jauni parke pasodinti medeliai. Taip atrodo miesto parkas, kurį už beveik 2 000 eurų tvarkė įmonė iš Alytaus.
Oficialiame savivaldybės
tinklapyje su džiaugsmu
buvo pranešta, kad pavyzdingai sutvarkytas Lazdijų miesto parkas. Tačiau
šviežiai sutvarkytame
parke apsilankę lazdijiečiai
ten pamatė nelabai malonius vaizdus, kurie sukėlė
abejonių dėl ten dirbusių
tvarkdarių atliktų darbų
kokybės. Pasirodo, parką
tvarkė ne vietiniai bedarbiai ar seniūnijos darbininkai, bet pasamdytos bendrovės profesionalai.

„Dzūkų žinių“ redakcija sulaukė
savaitraščio skaitytojo Algimanto
vaizdų, kuriuos jis užfiksavo apsilankęs neseniai sutvarkytame

Lazdijų miesto parke. Nuotraukose matyti nelabai kokybiškai
atliktų parko tvarkymo darbų
ženklai.
Į akis krenta neprofesionalaus darbo trimeriu pavyzdžiai.
Neseniai pasodinti jaunų parko
medelių kamienai pažeisti trimerio valo. Didelė tikimybė, jog po
tokių pažeidimų sutriks medelių
augimas. Kas atsakys už tai, jei
ne vienerius metus puoselėti medeliai nudžius?
Savaitraščio skaitytojas pastebėjo ir paliktas žoles šalia vadinamo Jotvingių labirinto, taip pat
kitų nekokybiškai atliktų darbų.
Norėdami daugiau sužinoti apie
parko tvarkymo detales, kreipėmės į už parko priežiūrą atsakingą
Lazdijų miesto seniūnijos seniūnę

Vaidą Gazdziauskienę.
Paklausta, kas tvarkė Lazdijų
miesto parką ir kiek kainavo šie
darbai, seniūnė atsakė, jog parko
tvarkymo darbai buvo patikėti
įmonei iš Alytaus, UAB „Raguvilė“, ši bendrovė tiekėjų apklausos metu pasiūlė mažiausią kainą.
O darbai, anot seniūnės, kainavo
1786 eurus.
Redakcija domėjosi šienavimo
darbų kainomis Alytaus regione
ir sužinojo, jog vejų šienavimas,
priklausomai nuo to, ar nupjauta
žolė surenkama, ar paliekama,
svyruoja tarp 2–3 eurų už arą.
Turint galvoje, jog parkas užima apie 9 ha, tai kitų tvarkdarių
darbai galėtų kainuoti nuo 1800
iki 2700 Eur. Galima būtų teigti,
jog alytiškiai darbus atliko ne-

brangiai, žinoma, jei kokybei
nebūtų priekaištų.
Seniūnės nuomone, parkas
buvo nušienautas kokybiškai.
„Seniūnija gavo ne vieną miesto
gyventojų ir svečių padėką dėl
gražiai sutvarkytos parko teritorijos“, – teigė V. Gazdziauskienė.
Paklausta, kas atsakingas už
tai, kad būtų laikomasi projekte
numatytos parko tvarkymo koncepcijos, seniūnė patikino, jog dėl
projekte numatytos parko tvarkymo koncepcijos buvo tariamasi
su savivaldybės administracijos
specialistais, vykdančiais projektą „Kraštovaizdžio formavimas
Lazdijų rajono savivaldybėje“.
„Esu tikra, jog koncepcijos yra
laikomasi“, – kalbėjo seniūnė.
Domėjomės, ar daug žmonių

lankosi šiame parke, kiek renginių jame vyksta per metus. Seniūnės nuomone, parke lankosi daug
žmonių. „Karantino laikotarpiu
renginiai parke nevyko. Pasibaigus karantinui parke vyko renginys „Kino naktys“. Artimiausiu
metu parke vyks Oninių šventė,
dvyliktokų išleistuvės“, – sakė
V. Gazdziauskienė.
Šį pavasarį Lazdijų gyventojai
ir rajono centro svečiai buvo nemaloniai nustebinti, kai reprezentacinėse miesto vietose nebuvo
atnaujinti gėlynai, o jų vietoje
buvo paliktos dykros. Tuomet
Lazdijų miesto seniūnė teisinosi,
jog dėl pandemijos nebuvo nei
lėšų, nei darbininkų gėlynams
atnaujinti.
„Dzūkų žinių“ informacija

•
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Atkaklus jaunuolis parvežė į Seirijus pasaulio vicečempiono taurę
Tai, kad ir mažuose miesteliuose gali išaugti tarptautinio lygio sportininkai,
dar kartą įrodė atkaklus
ir ryžtingas jaunuolis iš
Seirijų. Gimnazistas Rokas
Tamašauskas, neseniai dalyvavęs vis populiarėjančios sporto šakos – gatvės
gimnastikos – Pasaulio
taurės etapo varžybose
Jūrmaloje, įveikęs kelias
dešimtis konkurentų, ten
laimėjo antrąją vietą ir
pateko į Pasaulio taurės
superfinalą.

Šiuo metu Rokas po varžybų ilsisi
namuose, prie Seirijo ežero. Pasaulio taurės etapo vicečempionas
sutiko pasikalbėti apie pasibaigusias varžybas ir ilgą kelią iki
prizininkų pakylos.
– Paaiškink, kas yra gatvės
gimnastika.
– Tai atletinis sportavimas, išnaudojant savo kūno svorį ir naudojantis įrankiais – lygiagretėmis
Nukelta į 9 psl.

»

Gatvės gimnastas Rokas Tamašauskas (viduryje) pateko į Pasaulio taurės superfinalą.

Nelinksmos naujienos

Didžiausias nedarbas Lietuvoje — Lazdijuose Motiną numetęs ant
žemės sulaukė atpildo
Vaidotas Morkūnas
Alytaus apylinkės teismo
Lazdijų rūmų teisėjai išnagrinėjo baudžiamąją bylą,
kurioje A. R. buvo kaltinamas nesunkiu sveikatos
sutrikdymu.

Asociatyvi nuotrauka.
Registruotas nedarbas
neaugo 18 iš 60 šalies
savivaldybių, informuoja
Užimtumo tarnyba. Jos
duomenimis, daugiausia
darbingo amžiaus gyventojų neturi darbo Lazdijų rajone (19,2 proc.), Kelmės r.
(18,2 proc.) ir Rokiškio r. ,
Zarasų r. bei Kalvarijos (po
17,8 proc.) savivaldybėse.

Žemiausi registruoto nedarbo rodikliai – Neringoje (3,3 proc.),
Klaipėdos r. (7,2 proc.) ir Birštone (8,1 proc.) Iš penkių didžiųjų
šalies miestų aukščiausias nedarbas registruotas Panevėžyje
ir Kaune (13,4 proc.), žemiausias
– Šiauliuose (10,5 proc.).
Dzūkijoje po Lazdijų daugiau-

sia darbingo amžiaus gyventojų
neturi darbo Druskininkų savivaldybėje (14,5 proc.), Alytaus
mieste (14,4 proc.), Alytaus rajone (13,8 proc.) ir Varėnos rajone
(13,7 proc.)
Užimtumo tarnybos klientų
aptarnavimo skyriuose buvo registruota 218,4 tūkst. darbo neturinčių asmenų, jie sudaro 12,7
proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų (0,1 proc. punkto daugiau
nei prieš savaitę). Nuo birželio
moterų nedarbo rodiklis pralenkė
vyrų ir išlieka aukštesnis. Šiuo
metu darbo neturi 109,2 tūkst.
(12,8 proc.) šalies darbingo amžiaus moterų.
Tarp darbo neturinčių asmenų
daugiausiai augo nekvalifikuotų
darbininkų (1,4 proc. punkto) bei

įrengimų ir mašinų operatorių ir
surinkėjų (0,9 proc. punkto) dalis. Mažėjo paslaugų sektoriaus
darbuotojų ir pardavėjų (1,1 proc.
punkto) dalis.
Labiausia darbuotojų ieško didmeninės ir mažmeninės prekybos bei apdirbamosios gamybos
sektorių įmonės, jos įregistravo
39,1 proc. visų darbo pasiūlymų. Laisvų darbo vietų daugiau
įregistravo elektros, dujų, garo
tiekimo ir oro kondicionavimo
bei vandens tiekimo, nuotekų
valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo veiklas vykdančios
įmonės, kurios daugiausia ieško
šaltkalvių, pagalbinių darbininkų
ir mechanizatorių.

•

alytausgidas.lt

Rajono policijos komisariato pareigūnai nustatė, kad A. R. padarė nusikalstamą veiką šių metų
vasario 5 dieną. Būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, gyvenamojo
namo kambaryje smurtavo artimoje aplinkoje prieš savo artimą
giminaitį ir šeimos narį – kartu
gyvenančią motiną A. B. R., kurią paėmęs už rankų metė ant
žemės, tokiais savo veiksmais
padarė nukentėjusiajai A. B. R.
nesunkų sveikatos sutrikdymą,
nes dėl kairio šlaunikaulio lūžimo sveikata buvo sutrikdyta
ilgesniam nei dešimties dienų
laikotarpiui.
Kaltinamasis kaltu neprisipažino. Paaiškino, kad įvykio metu
gyveno kartu su motina. Tą dieną
jis grįžo namo iš kaimyno, su
kuriuo vartojo alkoholinius gėrimus. Grįžęs namo norėjo dar
išgerti, tačiau neturėjo pinigų.
Namuose buvo mama A. B. R.
Jis paprašė pinigų, tačiau mama
nedavė, pradėjo kalbėti, kad jis
vartojąs per daug alkoholio.
A. R. supyko, paėmė rankomis
mamą per liemenį, pakėlė ir numetė ant žemės. Į kur atsitrenkė
mama, jis neprisimena, nes buvo
stipriai apsvaigęs nuo alkoholio.
Mama pasakė, kad skauda, ir apsiverkė, o jis išėjo pas kaimyną.
Nemanė, kad mamai kažkas galėjo atsitikti. Dėl šio įvykio labai
nuoširdžiai gailisi, supranta, kad

pasielgė netinkamai. Kaltinamasis motinos dėl tokio savo elgesio
atsiprašė, ji sakėsi atleidžianti.
Nukentėjusioji A. B. R. patvirtino, kad tą dieną grįžęs sūnus iš
kaimyno ją sėdėjusią ant priekrosnio staigiai pagriebė, pakėlė
ant rankų ir nieko nesakęs stipriai
metė ant grindų. Ant grindų ji
krito kairės pusės šonu. Nukritusi ant žemės, moteris juto labai
didelį skausmą, negalėjo atsistoti
ant kojų. Tada sūnus reikalavo iš
jos pinigų, motina sakė pinigų
neturinti, o vyriškis paieškojęs
ir neradęs išėjo. Dėdama dideles
pastangas, moteris nušliaužė prie
kambaryje esančio lango ir pradėjo į jį belsti, šaukė pagalbos.
Po kurio laiko išgirdusi pagalbos
šauksmą atėjo kaimynystėje gyvenanti V. G. Pamačiusi nukentėjusiąją, gulinčią ant grindų, ji iš
karto paskambino vaikaitei S. R.
Po pusvalandžio atvažiavo vaikaitė, kuri, pamačiusi močiutę
tokios būklės, apie tai pranešė
bendruoju pagalbos telefonu. Po
kurio laiko atvyko medikai, kurie
moterį iš karto išvežė į Lazdijų
ligoninės Priėmimo skyrių. Ligoninėje jai konstatavo kairės
kojos šlaunikaulio lūžį.
Teismas pažymėjo, kad A. R.
būdamas anksčiau teistas už tyčinį nusikaltimą, kurį padarė būdamas pilnametis, teistumui esant
neišnykusiam ir nepanaikintam,
vėl padarė tyčinį nusikaltimą,
todėl yra recidyvistas.
Teismas A. R. pripažino kaltu ir
paskyrė aštuonių mėnesių terminuotą laisvės atėmimo bausmę,
taip pat priteisė iš A. R. 5 086,31
euro gydymo išlaidų Vilniaus
teritorinei ligonių kasai.
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Kaip Lazdijus ištraukti iš gilaus liūno? (3)
Prieš mėnesį „Dzūkų žinios“ publikavo interviu su
Lazdijų rajono vyriausiuoju architektu Ričardu Vyšniausku. Straipsnyje buvo
rašoma apie problemas, su
kuriomis susiduria rajono
architektas, vykdydamas
savo profesines pareigas.
Tuomet R. Vyšniauskas
pažadėjo plačiau išdėstyti
savo įžvalgas apie tai, kaip
jis įsivaizduoja rajono
vyriausiojo architekto misiją, kaip galima Lazdijus
ištraukti iš įvairių problemų liūno.

Lazdijų rajono architektas tęsia
straipsnių ciklą apie diskusiją su
rajono valdžia dėl saulės jėgainių statybos galimybių. Rajono
valdžia nori kuo greičiau leisti
verslininkams šalia Lazdijų statyti didžiulį žemės plotą užimančias saulės baterijas, o architektas
tam prieštarauja, nes verslininkų
planai, anot jo, prasilenkia su įstatymais. Architekto publikacijomis
„Dzūkų žiniose“ susidomėjo nacionalinė žiniasklaida ir Lietuvos
architektų bendruomenė.

Pateikiame trečiąją
architekto Ričardo
Vyšniausko publikacijos
dalį, kurioje jis
komentuoja Lazdijų rajono
savivaldybės Bendrojo
plano rengimo procesą.
Pajuto spaudimą
atsistatydinti
Esminis straipsnis, kuriuo vadovaujuosi, nesutikdamas pritarti
saulės jėgainių įkūrimui šalia
Lazdijų, Lietuvos Respublikos
Teritorijų planavimo įstatymo 20
str. nuostatos 4 dalis, kuri teigia,
jog atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statyba turi būti
numatyta savivaldybės lygmens
Bendrajame plane ar inžinerinės
infrastruktūros vystymo planuose
(išskyrus atvejus, numatytus Atsinaujinančių išteklių energetikos
įstatyme).
Nežiūrint visos šios mano argumentacijos ir bandymo paaiškinti
situaciją vadovybei, administracijos direktorė, papildomai ir iš
naujo per DVS sistemą liepė man
išspręsti susidariusią situaciją ir
užbaigti užduotį, tai yra pritarti
reikalavimams, į kuriuos anksčiau buvau atsakęs, kad to daryti
negaliu, nes pažeidžiamas įstatymas. Šią poziciją palaikė vienas
savivaldybės darbuotojų. Vėliau
į kitus vadovybės raginimus atsakiau, kad, esant tokiai situacijai,
prašau leisti kreiptis į Aplinkos
ministeriją, kad būtų išaiškinta
situacija, kadangi kitokios argumentacijos šiuo metu neturiu.
2020-06-04 per DVS sistemą
gavau pakartotinį ir paskutinį
administracijos direktorės nurodymą užbaigti užduotį, keičiant
žemės paskirtį – iš žemės ūkio
į kitą.
Šiuo metu vadovybė spaudžia
mane skubiai išeiti iš darbo, pasirašant abipusio susitarimo sutartį, kitu atveju, gąsdina ir grasina

bausmėmis, kad būsiu pašalintas
iš darbo dėl visokių nuobaudų,
kurias man pareikš dėl darbuotojų
skundų ir blogo darbo. Manau,
kad tie skundai yra neobjektyvūs
ir atsiradę dėl mano nepritarimo
elektrinėms.
Šioje vietoje su savo pasakojimu apie elektrines turėčiau grįžti kiek atgal, kadangi istorija su
elektrinėmis prasidėjo dar kiek
anksčiau. Pirmosios elektrinės
buvo ne Panarvės kaime, o jau
statomos šalia Lazdijų hipodromo. Tai prasidėjo tik man užėmus
vyr. architekto pareigas Lazdijų
rajono savivaldybėje, tai yra pirmomis mano darbo savaitėmis
tarp Kalėdų ir Naujųjų metų,
kai pas mane atvyko tas pats
gerbiamas Vilpišauskas derinti
elektrinių plėtros klausimų visoje Lazdijų rajono savivaldybės
teritorijoje. Daug ir ilgai kalbėtis
neteko, kai buvo paminėtos elektrinės šalia hipodromo, aš iškart
pasakiau, kad šioje vietoje tokio
dydžio elektrinių rengti negalima,
kadangi tai turės neigiamos įtakos
miestui, jo žmonėms, vystymuisi,
hipodromui, taip pat ir gamtai.

Liepė suderinti statybos
leidimą
Mes nuvažiavome apžiūrėti
vietos realioje aplinkoje, po to
mano pozicija nepasikeitė ir aš
dar sykį pasakiau, kad derinti tokio projekto nesiruošiu, tačiau tai
truko neilgai. Kai mes grįžome
į savivaldybę, po kelių valandų
mane pokalbiui išsikvietė merė ir
susitikimo metu man buvo vienareikšmiškai paaiškinta, kad elektrinės prie hipodromo klausimas
nekvestionuojamas, viskas jau
nuspręsta, visa įranga supirkta ir
mes negalime trukdyti verslo plėtrai, stabdyti milijoninių įplaukų
į savivaldybės biudžetą ir naujų
darbo vietų kūrimo. Buvo liepta
skubiai suderinti statybos leidimą
ir nestabdyti proceso.
Turiu prisipažinti, kad aš šioje
vietoje palūžau, bandžiau kalbėtis
su Sporto centro direktoriumi Dariumi Liaukevičiumi, kuris kaip ir
sutiko su mano pozicija ir pritarė,
tačiau nežinodamas, kaip elgtis
tokioje situacijoje, negalėjo nieko padėti. Bandžiau kalbėti apie
saulės jėgainių neigiamą poveikį
arkliams ir verslui, kalbėjau su
skyriaus darbuotojais bei savivaldybės darbuotojais, tačiau tik
atėjęs į šias pareigas, neturėdamas
ir negavęs reikiamo palaikymo ir
atspirties taško, jausdamas spaudimą iš valdžios ir nepasitenkinimo bangą, nusileidau ir pasirašiau
leidimą šiam projektui. Tai dariau
pasitikėdamas administracijos vadovų ir kolegų patirtimi ir ilgamečio darbo šioje srityje stažu,
bet, pasirodo, veltui. Neturėjau
to daryti, tačiau šis įvykis man
buvo lemiamas apsisprendžiant
dėl visų likusių elektrinių klausimų visoje Lazdijų rajono savivaldybėje, tame tarpe ir Panarvės
kaime, todėl pareiškiau nepritarimą bei ypatingą požiūrį į visas
kitas saulės elektrines, kurios jau
projektuojamos ir planuojamos
savivaldybės teritorijoje.

Platesniam situacijos suvokimui turiu pakomentuoti šalia
elektrinių klausimo vykstantį
Bendrojo plano (BP) ruošimo
procesą, kuriame aš taip pat susilaukiau vadovybės nemalonės
ir priekaištų.
Šiuo metu Lazdijų rajono savivaldybė rengia BP keitimą, vyksta
koncepcijos pritarimo etapas, kuriame aš kaip šiuo metu einantis
savivaldybėje vyriausio architekto pareigas valstybės tarnautojas,
pagal įstatymo 25 straipsnio 7
punktą, turiu pritarti kiekvienam
šio straipsnio 5 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytiems rengimo etapo
stadijos sprendiniams...
Tačiau gavęs iš rengėjų medžiagą tvirtinimui ir suderinimui, įkaitant SPAV, kadangi,
mano nuomone, medžiaga buvo
parengta neišsamiai, nepakankamai, neįvertinus nemažai esminių
klausimų savivaldybės teritorijai
ir jos ateičiai, aš paprašiau rengėjų, UAB „CityForm“, papildyti,
atsakyti į jiems iškeltus klausimus
ir pakartotinai man teikti medžiagą derinimui.
Atrodytų, kad geri tikslai ir norai savivaldybės atžvilgiu turėtų
teigiamai paveikti vadovybės
sprendimus ir požiūrį, tačiau,
pasirodo, gali būti ir priešingai,
už iniciatyvą baudžiama. Taip
atsitiko ir mano minėtu atveju,
mano iniciatyva buvo neigiamai
įvertinta, kaip suprantu, už delsimą, neatsižvelgiant į rezultatus ir
buvo paprašyta, kad aš pateikčiau
pasiaiškinimą, kodėl tai padariau
savavališkai, nederindamas savo
veiksmų su administracijos direktore, t. y. prašydamas rengėjų
papildymų ir nederindamas su
I. Šaparauskiene prašymo turinio.

Nesutarė profesiniais
klausimais
Šioje vietoje turėčiau dar nukrypti
į šoną ir paaiškinti, kad nuo pirmos atėjimo dienos į savivaldybę
ir pradėjęs eiti savo pareigas, jaučiau nuolatinį spaudimą ir nepasitenkinimą iš skyriaus darbuotojų,
iš administracijos ir vadovybės,
t. y. jie žiūrėjo į mane ne kaip į
savivaldybės tarnautoją, einantį
vyriausiojo architekto pareigas,
ne kaip į architektą, kuris atsako
už savo veiksmus ir sprendinius,
o buvo žiūrima kaip į tarnautoją,
kuris turi aklai paklusti ir atlikti
vadovų įsakymus, visai nepaisant
LR Architektų rūmų įstatymų, architektūros principų, etiketo ir etikos principų bei normų, ką dažnai
man primygtinai primindavo merė
Ausma Miškinienė. Tarp mūsų
buvo nuolatiniai nesutarimai įvairiais klausimais, ypač kai sprendiniai liesdavo profesionalų požiūrį
ir reikalavimų ir normų laikymąsi.
Būdavo reikalaujama to atsisakyti
ir pateikti neteisingus sprendinius,
kaip ir yra daugelyje savivaldybės
sprendinių, su kuriais aš nesutikdavau ir nesutinku.
Dėl administracijos požiūrio
bei darbo įvertinimo noriu paminėti labai gerai tai atspindintį
įvykį. Bendrojo plano keitimo
metu, kadangi jis dėl karantino

vyko nuotoliniu būdu, BP rengėjams pristatant paruoštą medžiagą
savivaldybės darbuotojams, visuomenei bei kitiems suinteresuotiems žmonėms, manęs, kaip
vyr. architekto, kuris atsako už
parengtą produktą ir tvirtina savo
asmeniniu parašu, net ir neprireikė, niekas net nepaklausė, kur aš,
net nepasiteiravo, ar dalyvauju
pristatymo procese... O kam, juk
ir taip viskas aišku, viską juk
paruošia rengėjai, už tai jie juk
ir atsako? Tik ką jie paruošia ir
kaip, tai administracijai nesvarbu,
svarbu, kad viskas vyktų pagal
grafiką, svarbu, kad nebūtų jokių
proceso trikdžių, kad viskas judėtų sklandžiai. O tai, koks BP yra,
ar ten viskas teisinga, ar neteisinga, jiems visai nesvarbu.

Siekė tobulinti Bendrąjį
planą
Valdžiai nesuprantamos vyr. architekto pastangos dirbti ir tobulinti BP sprendinius, kurie tikrai
yra labai sudėtingi ir reikalauja
daug laiko, jėgų ir žinių. Visos
tos pastangos nubraukiamos argumentuojant, kad darbą daro
rengėjai, duodant suprasti, kad
vyr. architektas atlieka tik pasirašančio tarnautojo vaidmenį, aklai
vykdo įsakymus, nors po visų pataisymų ir papildymų, kuriuos
atliko rengėjai po mano pastabų,
atsirado labai svarbių pakeitimų
Lazdijų urbanistinėje struktūroje,
kas turėtų labai pozityviai atsiliepti savivaldybės žmonėms ateityje ir kas yra pozityviai įvertinta
pačių BP rengėjų.
Akivaizdu, kad administracijos direktorė ir vadovybė kišasi į mano sprendinius ir bando
paveikti profesionalią jų pusę
– sumenkindama ir neigdama,
tačiau pagrindinę žalą darydama
ne man, o visuomenei.
Esminis momentas dėl BP
sprendinių taip pat susijęs su saulės elektrinių sprendiniais, kurie
turės būti aptarti ir pateikti ruošiamame BP, dėl to su BP pakeitimų
rengėjais mes ir aptarėme klausimą, kaip reikia spręsti minėtą
situaciją, kokiu pagrindu, kur ir
kaip statyti saulės elektrines. Kaip
jas statyti nepažeidžiant gamtos,
darant kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai, žmonėms, bandėme siūlyti sprendimus, kaip tai išsaugoti ir kaip viską subalansuoti.
Pirminės gairės buvo pateiktos
jau BP pristatyme, joms pritarė
ir jas patvirtino ir administracijos
direktorė.
Manau, kad tokie siūlymai, kurie numatyti BP, taip pat nepalankūs savivaldybės vadovybei,
nes valdžia siekia, kad nebūtų
jokių ribojimų ir kad verslininkai
galėtų statyti elektrines, kur jiems
norisi, neatsižvelgdami į jokius
reikalavimus, sąlygas ir t. t. Dėl
to šioje pozicijoje mano matymas
ir supratimas vadovybei pasirodė
nepriimtinas ir netoleruojamas.
Manau, jog dėl to ir kilo noras
prašyti mano pasiaiškinimo dėl
savo veiksmų tobulinant BP rengimą, kad būtų galima pareikšti
papeikimą už drausmės pažeidimus ir kuo greičiau pašalinti

Lazdijų rajono savivaldybės
vyriausiasis architektas Ričardas
Vyšniauskas.
mane iš užimamų pareigų, kad
netrukdyčiau laisvai vykti procesui, kuris būtų parankus ir palankus vadovybei.
Lazdijų BP rengiama medžiaga
rengėjams papildyti ir pataisyti
buvo grąžinta ir antrą kartą. Antrojo taisymo pastabos nebuvo
globalios, tačiau jos buvo. Vertindamas šios dienos BP turimus
rezultatus, įdėjus nemažai mano
ir rengėjų pastangų ir laiko, galiu
teigti, kad šiandien BP vertinčiau
tik 7–8 balais. Taip yra dėl laiko
stygiaus, kurio nenorėjo suteikti
administracijos vadovybė, todėl
ir negalime vertinti BP dešimčia
balų.
Rengdami ir tobulindami su
rengėjais BP, padarėme išvadą,
kad turi būti sukurta sistema,
apsprendžianti vieningą saulės
elektrinių statybos sistemą visoje
Lietuvoje, kuri įgalintų verslininkus ir savivaldybių administracijų
vadovus elgtis sistemingai, laikantis įstatymų ir normų, planuojant saulės elektrinių išdėstymą,
kad nebūtų vadovaujamasi anarchistiniais metodais, kai saulės
elektrinės dėstomos visur, kur
kažkas užsinori, neatsižvelgiant
į kraštovaizdį, gamtos išskirtinumus. Kad nebūtų elektrinės dėstomos pagal piniginės storumą ir
išmokamus arbatpinigius, darant
neatitaisomą žalą Lietuvos gamtai
ir žmonėms, spekuliuojant elektrinių kūrimo būtinumu, gaunamais
milijonais į biudžetą ir t. t. Tačiau
tai negali būti daroma žmonių ir
gamtos niokojimo sąskaita. Taip,
elektrinės būtinos, tik negalima
jų dėlioti bet kur ir bet kaip, nes
tokia praktika greitu metu Lietuvą
pavers į gyvas ES kapines.
Sistema ir normos turėtų būti
kuriamos neatidėliotinai, ir tai
turėtų skubiai inicijuoti Aplinkos
ministerija.
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Dzūkės linksmina už dyką
Dineta Babarskienė
„Viskas prasidėjo jau prieš
aštuonerius metus. Tuomet Jadzė atvyko į gimtadienį pas draugę, kuri
vėliau irgi sutiko vaidinti:
pabūti Kaziu, dabar Jane“,
– prisimena jos. Dar buvo
Orestinas ir Džildita, vaikų
šventėse klounais apsirengia. „Su kaukėmis pradžioje vaidinome, tai buvo dar
sunkiau, jau geriau dabar“,
– sako jos. Anot pašnekovių, galėtų persirengti bet
kuo, jeigu to prireiktų.
„Mes smėlio dėžėje žaidėme kartu“, – pasakoja. Čia, Gegutėje,
gyveno Janės seneliai. Artisčių
mamos draugavo. Čia vasaras
leisdavo abi mergaitės. „Po 30
metų vienas berniukas, dabar jau
vyriškis, lankelį man atpirko, kur
kadais sulaužė – nepamiršau šito
iki šiol“, – pasakoja juokdamasi
Pranė.

Pirmiausia išsijuokia
pačios, paskui jau kitus
linksmina
„Svarbiausia, kad būtų kitaip nei
kitų“, – sako artistės. Jei ką pamato internete, tai nenuteikia jų
darbui. „Kol kas turime savų minčių, dar neišsisėmėme“, – sako
jos. O jei jau, sakosi, išsisems,
padarys pertrauką. „Bet viską laikas parodys“, – sako Janė. Tvirtai
žino – nekopijuos. „Jaunesnės
nebūsime, tai mums viskas tinka.
Juk proanūkiai lakioja aplink“, –
juokiasi moterys.
Kuriami vaidmenys – humoristiniai. „Kai matai besišypsančius žmones, viską pamiršti. Jų
šypsenos – geriausias atlygis“,
– tikina artistės. O talentas vai-

dinti iš kur? „Kritikos kol kas
nesusilaukėme, bet jei kas geriau
padarys, lai daro“,– teigia Janė
prisipažindama, jog jos tikrai ne
profesionalės. Išvis nežino, kaip
čia po 30-ies taip nutiko, kad
pradėjusios vaidinti. „Vaikystėje buvome lėtos. Verkdavome ir
verkdavome, tad kas mus pažįsta,
net netiki, kad taip gali būti, kad
mes galime vaidinti“, – sako Janė,
jai pritaria Pranė.
Jaudinatės prieš pasirodymus?
„Jaudintis nebūna laiko“, – sako
jos. Jau įprasta bendrauti su svečiais: ar jų 200 bendruomenių
šventėje, ar 50 privačiame vakarėlyje.
Ar išvirs į verslą šie jų pasirodymai bent jau privačiuose
vakarėliuose? Jos tik kvatoja sakydamos, kad apie užmokestį jos
ir pačios dažnai pamiršta. „Kartą
gavome tokį krepšelį, pilną kaimiškų gėrybių, kad net pačios
buvome nustebusios“, – tikina.
Anot jų, vargu, ar tai verslas – tai
jau veikiau laisvalaikio praleidimas, kuriant gerą nuotaiką aplinkiniams. „Pačios užsidirbame.
Gal nelabai reikia pinigų?“ – ir
sako, ir svarsto Janė. Pranė sakosi, kad jos tiesiog džiaugiasi,
kad kiti džiaugiasi, o ir sugrįžta
apimtos euforijos. „Kuris žmogus
kytras, tai neišleidžia tuščiomis.
Būna, paskambina ir sako, kad
pamiršo – neatsidėkojo“, – tikina
artistės. Kaip pačios sakosi, jos
juk artistės savamokslės, tai kokia
čia kaina gali būti? „Viskas dar
ateityje“, – vėl kvatoja moteriškės. Joms smagu vien dėlto, kad
visi sužino apie Gegutę, žino, kad
jos iš Gegutės kaimo.
„Jei viena rimčiau pakalba, tai
kita linksmiau. Suki, apsuki temą
ir gaunasi“, – sako Pranė. Artistės

„Drūtos kaimo moteriškės esame“, — sako artistės. Tik su medinėmis
klumpėmis bevaikščiodamos kojų padus atmuša.

„Vaikystėje buvome lėtos. Verkdavome ir verkdavome, tad kas mus pažįsta, net netiki, kad taip gali būti, kad mes
galime vaidinti“, — sako Janė, jai pritaria Pranė.
nerepetuoja. „Viskas gaunasi, nes
suprantame viena kitą be žodžių,
tik susižvalgome ir žinome, ką
tuoj reiks sakyti“, – tikina Pranė.
O iš kur tie juokeliai? „Visi juokai
iš gyvenimo. Mums kada nors
įvykę arba kažkam kitam“, – sako
Janė. Anot artisčių, jos scenarijaus niekada nerašo. „Bandėme
rašyti, neįgyvendiname. Nutarėme, kad nereikia“, – tikina jos.
Janė ir Pranė – dzūkės, kalba tik
dzūkiškai. „Ir tas labai traukia
žmones“, – sako Janė.
Artistės niekur nesiviešino.
„Negalvojome, kad to reikia“,
– aiškina jos. Apie moteris daugiausia sužinota karantino metu,
kai sumanė palinksminti žmones.
Tuomet jos pradėjo kelti filmuotą
medžiagą į Facebook‘ą: tai sveikindamos vyrus su Vyrų diena, tai
žvejus su Žvejų diena. „Norėjome
parodyti, kad gyvenimas tęsiasi,
kad pas mus veiksmas vyksta:
mes turime planų, idėjų“, – sako
Pranė.
Anot Janės, jos net filmuojasi
be jokių repeticijų – iš karto. „Nes
būna, kad iš kito karto nepavyksta
kaip pirmą. O ir laiko nėra“, – tikina jos. Ieško jos senovinių daiktų savo pasirodymams ir aplinkos,
iš amžių glūdumų dar išlikusios.
Kaip pačios sakosi, jei randa išmestus batus, tai jų joms būtinai
gali prireikti. „Reikia visko: ir
čeverykų ir uslanų, ir čemodanų“,
– sako pašnekovės.
„Senovė ir paprastumas žavi
žmones“, – tikina artistės.
Dabartinis Janės ir Pranės tandemas gimė prieš metus Gegutės
kaimo bendruomenės šventėje
„Derėk, obelėle“. „Atvykome
į šventę kaip viešnios“, – sako
moterys pridurdamos, kad tąsyk
kaip ponios atvyko žirgais kinkyta karieta. Tuomet ir prasidėjo
jų karjera krašto bendruomenių
šventėse. Per Sekmines Janė ir
Pranė po Gegutės kaimą bastėsi –
kiaušiniene vaišino: senoviška su
spirgučiais ir naujoviška su daržovėmis. Kaimo žmonės jas priima
kaip savas, tad artistės sako, kad
joms lengva vaidinti. Yra ir tokių

gerbėjų, kurie su visais jų vaidintais personažais nuotraukų turi.
„Jei viena pavargsta, kita imasi
iniciatyvos. Taip papildome viena
kitą“, – sako. Anksčiau jas žinojo
tik draugai, giminės, pažįstami,
kurie ėmė Jadzę ir Kazį, dabar jau
Janę ir Pranę prašyti linksmai pasveikinti švenčiantį gimtadienį.

Važiuoja pusvalandžiui –
užtrunka dvi valandas
Janė ir Pranė žavi visus. Kaip
pačios juokiasi, esančios universalios: gali sutikti su duona ir
druska, pasveikinti jaunavedžius
kad ir ant piliakalnio. „Teko sveikinti ir trisdešimtmečio proga, ir
80 metų senolę“, – sako jos. Ir
dabar dar juokiasi prisiminusios,
kai toji močiutė pagalvojo, kad
tai jos klasiokės, tik labai pasikeitusios. „Gėlių tuomet neturėjome, tai sustojusios pakeliui
nupirkome iš vienos moterėlės“,
– sako Pranė. „O kitą kartą bute
vienai poniai įteikėme dovaną
– labai nustebo, nesitikėjo“, –
sako Janė.
„Būna, kad šventės dalyviai jų
nenori paleisti. „Kartą iki saliutų išbuvome“, – sako Pranė. „O
kartais jie nieko nenori daryti,
tik už telefonų ir mus filmuoja“,
– pasakoja Janė.
O ką vyrai sako, kad žmonos
vakarėliuose iki vėlumos? „Vyrai
veža dažniausia, vaikus močiutės prižiūri“, – tikina moterys.
Anot jų, būna, kad jau atsisveikina, išeina ir vėl sugrįžta su dar
didesniu pliūpsniu energijos, ir
naujais juokais – visi nustemba,
žiūri, kas čia dedasi.
Tiesa, Janės ir Pranės nieks
nemato, kaip jos išties atrodo.
„Mes niekad nematome šventės
pabaigos, einame galvų plautis,
nusirengti savo „sceninių“ drabužių. Be sceninių drabužių, šiukštu, mūsų niekas nemato“, – sako
Janė. Jos atvyksta pasiruošusios
savo vaidmeniui. „Persirengiame
namie, tad mūsų net neatpažįsta.
Kiti net netiki, kad tai mes“, –
sako jos. Artistės pasakoja, kaip
kartą persirengusios vyko svei-

kinti jubiliatės į pasienio ruožą,
buvo sustabdytos pasieniečių, o jų
išvaizda toli gražu ne tokia kaip
dokumentuose. „Susikalbėjome“,
– kvatoja entuziastės.
Jų įvaizdis, kaip pačios sako,
tokios pilnos moteriškės, pavalgiusios. „Pasisiuvome dideles krūtines, užpakalius“, – sako Pranė.
„Na, gal kada ir sulieknėsime, jei
gerai pasportuosime su treniruokliais, sporto salę palankysime“,
– juokiasi Janė. O anuomet Pranė
sukarpiusi, kaip pati sako, kaldrą,
tokias „gundančias“ moteriškas
detales pasiuvusi. „Drūtos kaimo moteriškės esame“, – sako
jos. Tik su medinėmis klumpėmis bevaikščiodamos kojų padus
atmuša.

Mucinį darė ir labai valgė
Kartais artistės net atsisako kai
kurių progų pavaidinti, nes, anot
jų, visur negali suspėti, tad tenka
atsisakyti. „Pirmenybę teikiame
bendruomenei, o ir asmeninių
reikalų juk atsiranda. Bet kada
galime, tai mielai“, – tikina jos.
„Minčių daug, tik įgyvendinti
neturime kur“, – tikina moterys.
Žiemą Gegutės bendruomenės
namuose šalta. Janė jau atrado sau
kambarėlį, įkurtuves per Jonines
šventė, mucinį darė, iš metalinių
dubenėlių visi valgė. „Sakau iš
tų pačių dubenėlių ir mucinį valgysite, ir tortą. Ir valgė – viskas
gerai buvo“, – pasakoja Pranė.
„Šventėje žmogui turi būti, kur
atsisėsti, pavalgyti ir iš ko išgerti“, – sako Janė.
Jas žmonės puikiai priima –
džiaugiasi ir vyresnioji Gegutės
kaimo bendruomenės karta, ir
jaunesnieji. Gegutės kaimo bendruomenei šiemet – 15.
Jos pasiryžusios edukacijas
vesti, bet... „Vasarą žmonės užsiėmę, o žiemą šalta bendruomenės patalpose. O gaila“, – tikina
moterys.
Spėjančios viską. „Ne vieną
idėją rankoje laikome, bet nenorime girtis. Lai būna staigmena“,
– sako Janė.
Nukelta į 9 psl.
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V. Prajara perkeliamas į Seirijus, Dzūkai

Lazdijų dekanatui vadovaus N. Žvirblys kalba, kad...
g Juos stebina tai, kad seniūnijos darbininkui ar mokytojo padėjėjui, dirbantiems už
minimumą, skelbiama atranka. Čia į abi pozicijas atrankos
nereikėjo. Vis dažniau išlenda į
šviesą faktai, kai savivaldybės
darbuotojai, kurie net neturėdami tinkamo išsilavinimo,
staiga tampa vyr. specialistais.
Keista ta savivaldybės personalo atrankos politika.
g Nedarbas Lazdijų rajone
pasiekė piką – darbo neturi
beveik 20 procentų darbingo
amžiaus žmonių. Tokios situacijos Lazdijų rajone niekada
nebuvo, mūsų rajonas – Lietuvos nedarbo lyderis. Gal valdžia pamiršo savo pažadus,
kad sukurs daug darbo vietų, o
bedarbių Lazdijuose neliks.
g Krikštonių–Noragėlių
vieškelis tiek subaladotas,
kad Krikštonių gyventojai, bijodami prarasti automobilių
važiuokles arba dantis, į seniūniją Noragėliuose važiuoja
ratu – per Seirijus. Kada horizonte pasirodys greideriai?
Kun. Nerijus Žvirblys skiriamas Lazdijų dekanato dekanu.

Vilkaviškio vyskupijos
kunigų paskyrimai
Kun. Jonas Cikana yra atleidžiamas iš Gerdašių Švč. Mergelės
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo ir
Liškiavos Švč. Trejybės parapijų
klebono bei iš Pilnų namų bendruomenės Dievo Gailestingumo
koplyčios rektoriaus pareigų.
Kun. Vidmantas Striokas
yra atleidžiamas iš Bagotosios
Šv. Antano Paduviečio, Nemirų
Šv. Dvasios ir Višakio Rūdos Šv.
vysk. Stanislovo parapijų klebono
pareigų ir skiriamas Liškiavos
Švč. Trejybės parapijos klebonu ir Pilnų namų bendruomenės
Dievo Gailestingumo koplyčios
rektoriumi.
Kun. Vitalij Volodkovič yra
atleidžiamas iš Prienų Kristaus
Apsireiškimo parapijos vikaro
pareigų ir skiriamas Bagotosios
Šv. Antano Paduviečio, Nemirų
Šv. Dvasios ir Višakio Rūdos Šv.
vysk. Stanislovo parapijų klebonu.
Kun. Paulius Marčiulionis
paliekant visose kitose pareigose yra skiriamas Gerdašių Švč.
Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos klebonu.
Kun. Jonas Povilaitis yra skiriamas Kazlų Rūdos Švč. Jėzaus
Širdies parapijos vikaru.
Kun. Valdemaras Mačys
yra atleidžiamas iš Šakių Šv.
Jono Krikštytojo parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Prienų
Kristaus Apsireiškimo parapijos
vikaru.
Neopresbiteris kun. Tautvydas Kapcevičius yra skiriamas
Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.
Prel. Vytautas Gustaitis yra
atleidžiamas iš Vilkaviškio Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo
parapijos klebono ir Vilkaviškio
dekanato dekano pareigų ir skiria-

mas šios parapijos altarista.
Kun. Virginijus Gražulevičius
paliekant visose kitose pareigose
yra atleidžiamas iš Margininkų
Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ir Rokų Šv. Antano Paduviečio parapijų klebono pareigų
ir yra skiriamas Vilkaviškio Švč.
Mergelės Marijos Apsilankymo
katedros parapijos administratoriumi ir Vilkaviškio dekanato
dekanu.
Kun. Vytautas Juozas Insoda
yra atleidžiamas iš Lukšių Šv.
Juozapo ir Sutkų Švč. Mergelės
Marijos, Belaisvių Vaduotojos
parapijų klebono pareigų ir skiriamas Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės ir Rokų
Šv. Antano Paduviečio parapijų
klebonu.
Kun. Eugenijus Naujalis yra
atleidžiamas iš Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato ir Šeštokų
Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapijų klebono
pareigų ir skiriamas Lukšių Šv.
Juozapo bei Sutkų Švč. Mergelės
Marijos, Belaisvių Vaduotojos
parapijų klebonu.
Kun. Valdemaras Smulskis
yra skiriamas Krosnos Šv. apaštalo evangelisto Mato ir Šeštokų
Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės
Gelbėtojos parapijų klebonu.
Kun. Sigitas Bitkauskas
yra atleidžiamas iš Seirijų Švč.
Mergelės Marijos Škaplierinės
ir Krikštonių Kristaus Karaliaus
parapijų klebono pareigų ir yra
išleidžiamas sielovadai Lietuvos
policijoje. Taip pat yra skiriamas
Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos rezidentu.
Kan. Vytautas Prajara yra
atleidžiamas iš Metelių Kristaus
Atsimainymo parapijos klebono,
Švč. Mergelės Marijos Rožinio
Karalienės, (Kryžių) diecezinės
šventovės rektoriaus ir Lazdi-

jų dekanato dekano pareigų ir
skiriamas Seirijų Švč. Mergelės
Marijos Škaplierinės bei Krikštonių Kristaus Karaliaus parapijų
klebonu.
Kan. Jonas Baliūnas yra atleidžiamas iš Prienų Kristaus Apsireiškimo ir Naujosios Ūtos Šv.
Vincento Pauliečio parapijų klebono ir Prienų dekanato dekano
pareigų ir yra skiriamas Metelių
Kristaus Atsimainymo parapijos
klebonu, Švč. Mergelės Marijos
Rožinio Karalienės, (Kryžių) diecezinės šventovės rektoriumi ir
Lazdijų dekanato vicedekanu.
Kun. Vaidotas Labašauskas
paliekant visose kitose pareigose yra atleidžiamas iš Kybartų
Eucharistinio Išganytojo parapijos klebono pareigų ir Kybartų
pataisos namų kapeliono pareigų ir skiriamas Prienų Kristaus
Apsireiškimo ir Naujosios Ūtos
Šv. Vincento Pauliečio parapijų
klebonu ir Prienų dekanato dekanu.
Kan. Raimundas Žukauskas
paliekant visose kitose pareigose yra atleidžiamas iš Santaikos
Kristaus Karaliaus parapijos klebono pareigų.
Kun. Miroslav Dovda paliekant visose ankstesnėse pareigose Miroslavo parapijoje, yra
skiriamas Santaikos Kristaus
Karaliaus parapijos klebonu bei
Vilkaviškio vyskupijos tribunolo
viceoficiolu.
Kun. Nerijus Žvirblys paliekant visose kitose pareigose yra
atleidžiamas iš Lazdijų dekanato
vicedekano pareigų ir yra skiriamas šio dekanato dekanu.
Kun. Jonas Cikana yra skiriamas Kybartų Eucharistinio
Išganytojo parapijos klebonu ir
Kybartų pataisos namų kapelionu.
Vilkaviškio vyskupijos kurijos informacija

•

Gal rudenį?
g Lazdijų rajono savivaldybė imasi darbuotojų rokiruotės – vieną neetatinę padėjėją
keičia kita. Pirmoji keliasi sudarinėti darbotvarkių, antroji
užėmė jau metus laisvą merės padėjėjos vietą, apie kurią
merė ne kartą buvo sakiusi,
kad tokio etato apskritai nereiks. Pasirodo, prireikė.
g Šeštokuose vykusioje
vasaros šventėje dalyvavę
Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos nariai buvo išrūšiuoti.
Opozicijoje esantys tarybos
nariai nebuvo pirmosiose
gretose, tačiau valdantieji
irgi liko it musę kandę, nes,
matyt, visai valdžiai atstovavo
Beniulis, kaip koks nusipelnęs
artistas.
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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Triušininkystė — ne bet kam: reikia gebėti realizuoti tai, ką užauginai
„Nuo pat vaikystės auginu
triušius. Dešimt metų, kai
jų daug turiu, o patirtis
kaupta jau, ko gero, du dešimtmečius“, – sako Mantas Jančiukas iš Stebulių
kaimo (Lazdijų r.), prisipažindamas, kad triušiai jį
ramina, netgi terapijoms,
jo nuomone, gali būti tinkami: pašeri, o jie tykiai
ramiai sau žole gardžiuojasi, guli, leidžiasi glostomi.

Triušieną Mantas valgo
nuo vaikystės: sveikas,
drūtas
„Aš turėjau mažai žemės ir patirtį
auginti triušius, tad ir ėmiausi
šito. Dariau, kas man patinka
ir ką leido galimybės“, – tikina
jis.
Šiandien jo fermoje apie pusantro šimto triušių. „Tačiau šis
skaičius labai „vaikščiojantis“.
Trisdešimt triušingų patelių atves
vaikus, tad skaičius ženkliai padaugės. Iškart visos vienu metu,
žinoma, neveda mažylių. Gardelių trūksta. Laikausi tokios taisyklės: mano ūkyje viena patelė tris
triušių vadas per metus veda“,
– aiškina Mantas.
„Auginu Prancūzijos avinus,
didžiuosius šviesiai sidabrinius,
yra mišrintų Vokietijos dėmėtų
milžinų. Orientuojuosi į mėsinę triušininkystę, tad dėmėtieji
praktiškai dėl grožio. Turiu labai
gražių margų mišrūniukų“, – taip
savo augintinius pristato triušių
augintojas.

Ūkininkas pastebi, kad vis daugiau jo augintinių iškeliauja į kitus namučius
— augti.
Ūkininkas pastebi, kad vados
pastaraisiais metais nėra gausios:
6–7, būna ir 4 triušiukai. „Ir nežinia, nuo ko tai priklauso, atrodo, viską darai kaip paprastai“,
– svarsto jis.
Sakosi didelių neauginąs. „Jei
jau tinkami skerdimui, tai arba
realizuoju, arba savo reikmėms į
šaldiklį dedu“, – tikina ūkininkas.
7–8 mėnesių triušiukai tinkami
realizacijai – skerdienos būna
apie 2,5–3 kilogramus.
Daugiausia perka miestiečiai.
„Dar tie, kurie anksčiau gyveno
kaime, dabar mieste, kažkada
augino triušius. Jie noriai perka“, – aiškina triušių augintojas.
Anot Manto, triušiena ypač tinka
vaikams. „Aš pats nuo vaikystės
valgau triušieną. Pavyzdys: esu
sveikas, drūtas“, – ir juokais, ir
rimtai kalba Mantas.
Kaimo žmonės dažniausia patys užsiaugina triušių.

Žolę ilgaausiams vis dar
pjauna su prosenelio dalgiu
Vasarą ūkininkas savo augintinius šeria žole – nieko daugiau.
„Mitas, kad šlapia žolė kenkia,
netinka, triušiai pradeda stipti“,
– teigia jis.
Rytą vakarą su prosenelio dalgiu
Mantas šienauja savo ilgaausiams.
„Svarbu paduoti tinkamą kiekį
žolės, kad ji nekaistų. Tada tinka
ir šlapia“, – pastebi Mantas.
Draugė protina Mantą, kad reikia galvoti, kaip lengviau žolės
pasipjauti. „Žoliapjovė smulkina,
žolė su žemėmis, nemėgsta tokios triušiai, trimeriu tik aukštą
žolę pjaunu, o ji jau ne visai kokybiška, peraugusi“, – pasakoja
M. Jančiukas. Tad jis ir toliau
švytruoja su senuoju prosenelio
dalgiu. „Man taip patogiausia“, –
tarsteli Mantas, prisipažindamas,
kad kas rytą vakarą didžiulę palą
žolės tempia savo ilgaausiams.

Ar daug vis tik šie švelniakailiai suėda? „Aš jau įpratęs, tai
žinau, kiek duoti. Savo vyriška
sauja mieruoju, kad nebūtų per
daug ar per mažai“, – prisipažįsta
Mantas.
Grūdų augina pats, dar perka
iš žinomų ūkininkų, kurie, kaip
Mantas sako, mažiau purškia
chemikalais.
„Žiemą kombinuotųjų pašarų
reikia bent jau patelėms, kurios
su triušiukais“, – atkreipia dėmesį
ūkininkas.
Anot jo, žiemą ir morkų reikia,
ir to runkelio, nors jis ir neturi
tiek daug maistingų savybių, bet
pagerina virškinimą. „Mėgsta jie
pagraužti. Reiks sugrįžti į senus
laikus, kai kaime visi runkelius
ravėjo. Vis tai giminaitė paaugindavo, tai nusipirkdavau, bet
dabar vis mažiau kas augina, tad,
manau, kad teks pačiam imtis
runkelių auginimo ir ravėjimo“,
– šypsosi Mantas.
Skiepyti savo augintinius ūkininkas jau pats išmokęs – taip
patogiau. Skiepija nuo dviejų
pagrindinių ligų: nuo maro ir
miksomatozės.
„Lauko sąlygomis triušių laikymas pavojingas, mat uodų yra, o
tai negerai. Ir triušidėje purškiu
gardus, tinklelius nuo uodų, lipdukus dedu. Galvoju jau ir modernesnes priemones nuo uodų
dėti“, – pasakoja Mantas.

Žmonės vis dažniau ieško
triušių auginimui: veislė
jiems nesvarbu
Ūkininkas pastebi, kad vis dau-

giau jo augintinių iškeliauja į
kitus namučius – augti. „Žmonės skambina, ieško triušiukų ir
jiems visai nesvarbu kokia veislė. Renkasi, kurie jiems gražūs“,
– tikina triušių augintojas.
Mantas – Stebulių ateities bendruomenės pirmininkas, tad bendruomenės šventėse ne vienas jo
ilgaausis yra tapęs puikiu prizu,
dovana ar laimingas loterijos bilietas, lėmęs iš Manto ūkio triušį
laimėti.
Buvo į Manto triušidę įsisukę
ir neprašyti svečiai: išpjovė triušius. „Kamerų tada dar nebuvau
įdėjęs, tad taip ir liko neaišku,
kas čia taip pasidarbavo – lapė ar
kiaunė“, – pasakoja Mantas.
Tačiau jis jau įsitikino, kad
triušininkystė yra visai neblogas
variantas. Ketina plėstis. „Tiek
nepriauginu, kiek yra norinčių
pirkti“, – prisipažįsta jis.
Triušininkystė, kaip ir avininkystė, – ne bet kam. Tai ūkis tam,
kas geba realizuoti tai, ką užaugina. Pats ūkininkas turi ieškoti, kur realizuoti savo užaugintą
produkciją“, – teigia Mantas,
paklaustas, ar galima pragyventi
šiandien iš triušininkystės ūkio.
Anot ūkininko, svarbu neprisiauginti tiek, kad dėti nėra kur
arba turi atiduoti už tiek, kad
dirbti nevertėjo: neatsiperka nei
pašaras, nei darbas.
Tiesa, Mantas augina mėsinius-kailinius triušius, tačiau
iš kailiukų kol kas nieko nedaro.

•
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Savivaldybė planuoja ant pečių užsidėti sunkią naštą
»Atkelta iš 1 psl.

Kadangi ši įstaiga pavaldi
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijai, ministerija gegužės viduryje paskelbė konkursą vadovo vietai užimti.
Ministerijos atstovų teigimu,
konkurse dalyvauti panoro net
10 pretendentų, tarp jų buvo ir
Z. Kukučionis.
Redakcijos duomenimis,
savivaldybės vadovybė nėra
patenkinta konkurso rezultatais, nes naujasis direktorius
nėra „valstietis“, o jį pažįstančių žmonių teigimu, „visada
mėgsta eiti prieš srovę“, todėl
gali būti neparankus rajono
valdžiai.
Gerai informuoti šaltiniai
teigė, jog Veisiejų socialinės
globos namai nėra pats geriausias objektas pinigų neturinčiai
Lazdijų rajono savivaldybei.
„Šios įstaigos pastatai yra
seni, juose šalta, todėl reikia
būtinai apšiltinti ir renovuoti,
o tai – dideli pinigai“, – sakė
redakcijos šaltinis.
Akivaizdu, kad atlyginimai,
kuriuos gauna šios ministerijai
pavaldžios įstaigos darbuotojai,
yra didesni nei savivaldybės
pavaldume esančiose analogiškose įstaigose, todėl, perėmus
šiuos namus, rajono valdžiai
tektų pakratyti kišenes.

Ministerija perduotų
Lazdijams
Dėl šio savivaldybės plano „Dzūkų žinios“ kreipėsi į Socialinės
apsaugos ir darbo ministeriją, prašydamos pateikti savo poziciją.
Ministerijos Komunikacijos
skyriaus vedėja Edita Banienė teigė, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siekia ministerijos
pavaldume esančias globos namų
įstaigas perduoti savivaldybėms,
taip įgyvendinamas 2018 m. birželio 18 d. Ministro Pirmininko
protokolinis sprendimas.
„Ministerijos nuomone, Lazdijų
rajono savivaldybė, disponuodama
visapusiška informacija apie rajono
gyventojų poreikius ir naudodamasi sukurta nauja socialinių paslaugų infrastruktūra, turėtų galimybę
kompleksiškai spręsti neįgalių asmenų socialinių paslaugų poreikio
ir jų prieinamumo klausimus.
Socialinės globos įstaigos paprastai yra finansuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, pajamų įmokų ir kitų lėšų. Perdavus Veisiejų
socialinės globos namų savininko
teises ir pareigas Lazdijų rajono
savivaldybei finansavimo šaltiniai
nepasikeistų. Veisiejų socialinės
globos namai ir toliau galėtų būti
išlaikomi iš lėšų, gaunamų už suteiktas socialines paslaugas.
Ar perimti Veisiejų socialinės
globos namų savininko teises ir

pareigas, spręs pati Lazdijų rajono savivaldybės taryba“, – teigė
E. Banienė.
Paklausta, ar pasikeitus Veisiejų globos namų priklausomybei,
turėtų keistis ir vadovas, E. Banienė sakė, kad institucijos, įgyvendinančios biudžetinės įstaigos
savininko teises ir pareigas, pasikeitimas nėra pagrindas atleisti
perduotos įstaigos darbuotojus.

Sprendimas – Tarybos
rankose
Taip pat domėjomės, ką apie tokias Veisiejų globos namų permainas galvoja Lazdijų rajono
savivaldybės vadovai. Pateikiame
redakcijos gautą komentarą:
„Lazdijų rajono savivaldybė
yra gavusi Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos pasiūlymą
perimti Veisiejų socialinės globos
namus. Šiuo metu yra renkama
papildoma informacija. Pasiūlymas artimiausiu metu bus pateiktas nagrinėti rajono savivaldybės
tarybos komitetams, kurie analizuos visus galimus perėmimo
pliusus bei minusus, teiks savo
išvadas ir pasiūlymus. Galutinį
sprendimą priims Lazdijų rajono
savivaldybės taryba.“
Taigi, šio klausimo sprendimas
priklauso nuo Tarybos narių išminties ir atsakingumo.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Tai – politinis sprendimas
Artūras Margelis, tarybos
opozicijos lyderis
„Ministerija jau ne pirmą
kartą bando Veisiejų socialinės globos namus perduoti
savivaldybei. Prieš kurį laiką,
man dirbant meru, buvau sulaukęs tokio paties pasiūlymo.
Tada atmetėme šį pasiūlymą,
suvokdami, jog tai savivaldybei nenaudinga. Jei savivaldybė perimtų šią įstaigą
savo žinion, tektų finansiškai
prisidėti prie jos išlaikymo, nes už teikiamas paslaugas gaunamų
pinigų tikrai nepakaktų. Kai ši įstaiga priklauso ministerijai,
yra galimybė iš jos gauti solidesnį finansavimą ir užtikrinti
didesnius darbuotojų atlyginimus. Perėmus globos namus
savivaldybei, tektų arba mažinti darbuotojų skaičių, arba atlyginimus. Taip pat savivaldybė sau užsikrautų papildomą šios
įstaigos administravimo naštą. Manau, kad visiška kvailystė
būtų perimti šią įstaigą savivaldybės žinion. Juk mokesčiai į
rajono biudžetą iš šios įstaigos veiklos plaukia ir dabar, kai ji
yra ministerijos pavaldumo.
Manau, jog svarbiausia priežastis, dėl kurios savivaldybės
vadovai nori perimti šią įstaigą, tai įvykęs direktoriaus konkursas. Akivaizdu, jog savivaldybės vadovams konkursą laimėjęs
žmogus yra neparankus – ne „valstietis“, ne ištikimas naujosios
valdžios tarnas. Perėmę įstaigą, rajono vadovai galėtų paskirti
jiems tinkamą direktorių.“
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Atkaklus jaunuolis parvežė į Seirijus pasaulio vicečempiono taurę
»Atkelta iš 4 psl.

ir įvairiais skersiniais. Šie įrankiai
yra daugelio mokyklų stadionuose, kitose viešose vietose, todėl
ši sporto šaka pavadinta gatvės
gimnastika. Varžybos vyksta specialiose aikštelėse, tačiau treniruotis galima visur, kur yra šie
įrankiai.
– Nuo kada pradėjai treniruotis?
– Nuo 15–16 metų.
– Šiam sportui reikia daug
jėgos?
– Priklauso nuo to, kokius
triukus darai. Reikia ir jėgos, ir
koordinacijos, ir ištvermės.
– Kas paskatino susidomėti šia
sporto šaka?
– Mano draugas buvo pamėgęs
atlikti prisitraukimus ant skersinio. Paskui mes abu pabandėme
atlikti įvairius gimnastikos triukus. Ir taip viskas prasidėjo.
– Kur vyksta treniruotės?
– Važinėju į Leipalingį, ten turime bendraminčių bendruomenę,
esame nusipirkę mobilų skersinį,
tai ir treniruojamės Leipalingio

laisvalaikio salėje, renkamės bent
vieną kartą per savaitę.
Įprastai treniruojuosi du kartus
per savaitę, o prieš varžybas – kasdien. Namie turiu įrankius. Akrobatinius suktukus per savaitę gali
daryti tik du kartus, nes daugiau
neatlaiko delnuose susiformavusios nuospaudos. Kartais tenka ir
laikinai nutraukti treniruotes, jei
per jas rimčiau pažeidžiami delnai. Namuose vasarą turiu lauke
įrengtas lygiagretes ir turnikus,
o žiemą visą treniruotėms būtiną
įrangą turiu ir savo kambaryje.
– Ar seniai pradėjai važinėti į
varžybas?
– Pirmą kartą išvažiavau užpernai, bet tai buvo Lietuvoje, nelabai aukšto lygio. Pernai užėmiau
ne vieną prizinę vietą, tada Lietuvoje sužinojo apie mane ir buvo
pradėta kalbėti apie dalyvavimą
tarptautiniuose turnyruose.
– Šiemet dalyvavai Pasaulio
taurės etape Jūrmaloje. Papasakok apie šį turnyrą.
– Šie etapai kasmet vyksta dvidešimtyje miestų įvairiose valstybėse, šiemet vyko Jūrmaloje.
Po šių etapų dviejų prizinių vietų

Per dešimtmetį gatvės gimnastika tapo oficialiu sportu. Jam įtakos turėjo sportinė gimnastika, break dance, visa
gatvės kultūra ir netgi cirkas.
laimėtojai būna kviečiami į superfinalą. Tai šiemet mes su kitu
lietuviu dalyvausime superfinale. Dar neaišku, kada ir kur vyks
superfinalas, nes dėl pandemijos
kai kurios šalys dar nežino, ar
galės surengti varžybas, laukiama, kol jose galės dalyvauti dabar
karantine vis dar esančių šalių
sportininkai.
– Kiek sportininkų buvo Jūrmaloje?
– Dalyvavo per 30 sportininkų,
turėjo būti daugiau dalyvių, tačiau
dėl COVID-19 pandemijos kai
kurių šalių sportininkai negalėjo
atvykti.
– Ar tikėjaisi laimėti tokią
aukštą vietą?
– Peržiūrėjome dalyvių sąrašą,
pamatėme, jog nėra daug rimtų
konkurentų. Mes iš Lietuvos į šias
varžybas buvome pakviesti keturi
sportininkai.
– Kokį prizą gavai?
– Parsivežiau taurę.
– Ar dabar treniruojiesi?
– Dabar nesportuoju, nes noriu
pasiilsėti, atsigauti. Vasaros pabaigoje bus Lietuvos čempionatas, reikia ten gerai pasirodyti.

Šiuo sportu galima užsiimti lauke, specialiose sporto aikštelėse, miesto
parkuose, gatvėje, namie, miškuose ar net poilsiaujant prie jūros.

– Ačiū už pokalbį ir linkim
naujų pergalių.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Gatvės gimnastika
Gatvės gimnastika – tai nauja, kai kada ekstremali gatvės
sporto šaka žmonėms, kurie yra neabejingi savo sveikatai.
Viena iš šio sporto esminių idėjų yra grįžimas prie užmiršto
meno – pratimai su savo kūno svoriu ir jų perkūrimas panaudojant savo vaizduotę.
Gatvės gimnastika (angl. street workout, calisthenics) egzistuoja jau senai. Hip-hop’o 1990-ųjų muzikiniuose klipuose
galima pamatyt, kaip atliekami prisitraukimai ant šviesoforų,
autobusų stotelių… Tačiau visuomeninio susidomėjimo gatvės gimnastika susilaukė prieš 10 metų, atsiradus pirmiems
videoklipams internete. Tada internetą užkariavo amerikiečių
ir rusų videomedžiaga, kurioje jie atlikinėjo tam laikotarpiui
nematytus jėgos triukus ir elementus ant skersinių, lygiagrečių
ar vaikų aikštelėse.
Per dešimtmetį gatvės gimnastika tapo oficialiu sportu. Jam
įtakos turėjo sportinė gimnastika, break dance, visa gatvės
kultūra ir netgi cirkas. 2011 m. buvo įkurta Pasaulinė gatvės
gimnastikos federacija (World street workout & calisthenics
federation) ir buvo surengtas pirmasis gatvės gimnastikos
pasaulio čempionatas, kuriame dalyvavo ir lietuviai. Dabar
federacija kasmet organizuoja pasaulio čempionatą kartu su
15–20 pasaulio taurės etapų ir superfinalų metų pabaigoje.
Kasmet organizuojamas Lietuvos gatvės gimnastikos čempionatas yra taip pat rengiamas pagal federacijos nuostatus
ir taisykles. Nacionalinių čempionatų laimėtojas keliauja į tų
metų pasaulio čempionatą.
Gatvės gimnastikos pavadinimą paaiškinti nėra sunku. Visi
pratimai yra pritaikyti gatvės / lauko aplinkai. Šiuo sportu
galima užsiimti lauke, specialiose sporto aikštelėse, miesto
parkuose, gatvėje, namie, miškuose ar net poilsiaujant prie jūros.
Pagrindinis privalumas – galimybė pasiekti puikią fizinę formą
ir atletišką sudėjimą neišleidus nei cento sporto salėms!
Project Mayhem inf.

Dzūkės linksmina už dyką
»Atkelta iš 6 psl.

Ką tvirtai žino Janė ir Pranė,
kad Gegutės kaimo bendruomenė
kada nors turės gražius renovuotus bendruomenės namus. „Dabar
bendruomenės namai buvusioje
mokykloje. Reikia tik renovacijos“, – sako jos. O tuomet Janė
ir Pranė ne tik edukacijų prigalvotų, bet ir į stovyklas pakviestų.
„Stovykla – senjorams. Kodėl gi
ne?“ – sako Janė.

Idėjos moterų, įgyvendinti
padeda vyrai
„Visas mūsų idėjas padeda įgyvendinti mūsų vyrai ir kaimynas“,
– pasakoja artistės. Mat dažnai
prireikia ir vyriškų rankų. Viską
jos daro už savas lėšas. „Kai-

nuoja, bet mus tai veža“, – sako
moterytės.
Jos daro ir dovanas. Neslepia,
lazeriu per brangu, jo net neturi,
graviruoja rankomis. „Pasėdi, panaktinėji, reikia. Mums patinka,
mes ir darome“, – sako jos. Kodėl
medžio graviravimas? „Nusipirkome įrankius, aparatą ir darome.
Nusprendėme, kad mokame“, –
sako jos. Anot pašnekovių, kai
dovanoji, tai paima. „Bet per
muges nupirko, tai reiškia, kad
galime padaryti ir tikrai mokame“, – sako jos.
Pinigais nieko neskaičiuoja.
„Bijome, kad labai baisiai gausis,
tai geriau neskaičiuoti“, – sako
moterys. Prisipažįsta, kad ir vyrams nesako, kiek išleidžia savo

veikloms. „Visada, kai sveikiname žmogų, jam ir savo dovaną
atvežame. Tai būna staigmena: ne
vieną dovaną gauna“, – sako jos.
Mezga, siuva – viską pačios, savo
rankomis. „Kitą kartą gali padaryti iš nieko, tik reikia labai gerai
apgalvoti“, – sako Janė. Mat jos
dar ir stilingą aplinką bendruomenės šventėms sukuria – kitonišką,
nematytą.
Vyrai viską padaro, ko jų moteriškos rankos nemoka, negali.
„Padėklo reikėjo didelio su pasagomis – vyrai padarė, kabliuko
mezgimui – kaimynas išdrožė“,
– prisimena. Vyrai dirba išsijuosę.
„Jei mano vyras išvykęs į reisą,
tada draugės vyras gelbsti. Jei abu
negali, tada kaimynas“, – sako

dzūkės Janė ir Pranė. Anot jų,
vienas visko nepadarysi. „Mūsų ir
gimtadienio dovanos praktiškos:
Pranei reikėjo siaurapjūklio, dovanojau. Kad turėtų, jei išsipjauti
reikės ką“, – sako Janė pridurdama, kad ji tai turinti – vyras nupirko. „Dar kita dovana – žibintai,
mat jų labai reikia“, – pasakoja
Pranė. Moteris jau ir specializuotose parduotuvėse pažįsta, mat
joms vis medžiagų prireikia. „Kol
vyrai neveja iš namų ir nusukame
nuo vaikų saldainių, tai darysime. O kai sakys, bobos, gana, tai
tada matysime, kaip bus“, – sako
Janė.
Janė – Vilma Sabaliauskienė,
Pranė – Jurgita Ruckuvienė.
„Mūsų draugystei Janė su Prane

nepakenkė“, – sako juokdamasi Vilma. Bendrauja telefonais,
sako, prieš renginius jie kaista.
Jurgita gyvena ir dirba Druskininkuose, vaikų darželyje, kaimo
turizmo specialybę yra studijavusi. Vilmos sritys – buhalterinė
apskaita, verslo administravimas.
Ji – iš Gegutės. Gyvenime jos
visai ne artistės. Jų noras – Gegutės kaimą garsinti. „Yra ir kunigo Juozo Zdebskio muziejus,
ir piliakalnis. Turi šis kraštas, ką
parodyti. Dabar ir mes ten esame:
Janė ir Pranė“, – sako šypsodamosi, tikindamos, kad nori išjudinti šį kraštą. Anot jų, kartais
eina žmogus ir nemato, kad tas
kelias gražus. Janė ir Pranė parodys, kad išties gražus.

•
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Druskininkai siekia įsigyti
aštuonis arba devynis
elektrinius autobusus

Asociatyvi nuotr. (Domo Rimeikos nuotr.)
Kaip BNS sakė Ūkio ir turto
valdymo skyriaus vyriausiasis
specialistas Saulius Žilevičius,
autobusai bus skirti gyventojų
susisiekimui mieste ir priemiesčiuose.

Procedūras, jei nekils trukdžių, tikimasi
baigti šiemet, o autobusai savivaldybei
pagal sutartį turėtų būti pristatyti per 11
mėnesių.
„Druskininkai iki šiol neturėjo elektrinių autobusų. Norime pirkti šešis didelius
ir du mažesnius. Jei kaina bus gera, pirk-

sime ir septintąjį. Perspektyvoje norime
padaryti Druskininkus „žalius“, t. y. kad
visi autobusai būtų elektriniai“, – sakė
jis.
Pasak S. Žilevičiaus, elektriniai autobusai pasirinkti dar ir todėl, kad savivaldybė
neturi galimybių įsigyti dujomis varomų
autobusų, kadangi nėra tam pritaikytos
infrastruktūros, dujų kolonėlių.
Pirkimo sąlygose numatyta, kad dviejuose mažesniuose autobusuose turėtų
būti ne mažiau kaip po 23 sėdimas vietas,
didesniuose – ne mažiau kaip po 54.
BNS

Kviečiame
apsilankyti!

•

Eteris
Ketvirtadienis
, liepos 16 d. Saulė teka 5.03, leidžiasi 21.46, dienos ilgumas
16.43. Delčia. Vardadieniai: Vaigaudas, Danguolė, Faustas, Marija.
LRT TV
ketvirtadien
6.00 Lietuvos Respu-

19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Hadsonas ir
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Pasaulio
puodai.
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 „Stambiu planu.
Valentinas Masalskis“.
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.
Architektas
Emanuelis Alfonsas
Frykas“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Stambiu planu. Valentinas Masalskis.
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.
Architektas
Emanuelis Alfonsas
Frykas“.
5.15 „Ponių rojus“.

varguolė“.
21.00 Nuo... Iki...
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Nekviesta
viešnia“.
0.20 „Mirtinas
ginklas“.
1.15 „Kapitonas
Filipsas“.
3.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.55 Alchemija. VDU
karta.
5.25 RETROSPEKTYVA. Kultūrinė
Ciklas „Menininkų
portretai“.

reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo

policija“.

Darbo laikas:
I–V nuo 8.30 iki 17.30 val.
pietus- – nuo 13.00 iki 14.00 val.

11.00 Nuo... Iki...
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.

šeimininkės“.
3.25 „Visa menanti“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 „Gluchariovas“.
6.30 Grilio skanėstai.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Kelrodė

žvaigždė“.
9.00 „Pone prezidente“.
9.30 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone

prezidente“.
TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.55 „Stičas“.
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 „Žudymo žaidimai“.
0.05 „Skubi pagalba“.
1.05 „Einšteinas“.
1.55 „Rezidentas“.
2.50 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.50 „Skubi pagalba“.
4.35 „Naujakuriai“.
5.25 „Einšteinas“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Įteisintas faras“.
11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
12.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

išbandymai“.
2.40 „Nusivylusios namų

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 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Išlaipinimo

zona“.
23.05 „Cunamis“.
1.00 „Kobra 11“.
1.50 „Ekstremalūs

13.00 „Gluchariovas“.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Grilio

skanėstai.
17.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.30 „Žemės ir laiko

prakalbinimas“.
19.00 „Dainuok,

Dzūkija“.
20.00 „Dzūkijos istorijos

slenksčiai“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
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 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
4.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.25 „Pone prezidente“.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinis bardų

festivalis „Purpurinis vakaras 2015“.
7.20 Prisiminkime.
Dainuoja choras
„Liepaitės“.
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.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Veranda.

13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 Literatūros pėd-

sekys. Kazys Binkis.
14.30 „1410 m. Žinomas

nežinomas
Žalgiris“.
15.50 „Džiunglių
knyga“.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 „Atėnė“.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Dauntono abatija“.
18.45 Daiktų istorijos.
19.40 „Kino istorija.
2000-ieji ir šie
laikai“.
20.25 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Sufražistė“.
23.15 Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Euromaxx.
1.10 Nacionalinis bardų
festivalis „Purpurinis vakaras 2015“.
2.15 Čia – kinas.
2.45 Literatūros pėdsekys. Kazys Binkis.
3.15 Duokim garo!
4.40 Nacionalinis turtas.
Poetas A. A. Jonynas.
5.05 Stilius.
TV1
6.10 „Tabatos salonas“.
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Visa menanti“.
14.30 „Nina“.
15.40 „Sekliai“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.50 „Nina“.
20.00 „Sekliai“.
21.00 PREMJERA.

„Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Koreze“.
23.05 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.55 „Rožių karas“.
2.40 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Sen Malo“.
4.10 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 Ūkio šefas.
9.30 „Virtuvė“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Makgaiveris“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 Hoptrans 3x3.
21.00 „Karšta pupytė“.
23.00 „Havajai 5.0“.
1.00 „Kaulai“.
1.50 „Svieto

lygintojai“.
2.35 „Tėvynė“.
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Eteris
Penktadienis
, liepos 17 d. Saulė teka 5.04, leidžiasi 21.45, dienos ilgumas
16.41. Delčia. Vardadieniai: Aleksas, Magdalena, Darius, Girėnas, Vaiga.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno
kriminalinė policija.
10.45 „Hadsonas ir
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 „Pasaulio teisuoliai“.
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 Premjera. „Seselė
Beti“.
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 „Hobitas: penkių
armijų mūšis“.
0.40 „40 dienų ir 40
naktų“.
2.15 Visi kalba.
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 „Seselė Beti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo

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

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „xXx. Ksanderio
Keidžo sugrįžimas“.
23.10 „Superbombonešis.
Naikinti viską“.
1.25 „Nekviesta
viešnia“.
2.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.20 „Rosenheimo
policija“.
TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.55 „Stičas“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 „Viešbutis“.

LRT TV
šeštadienis
6.00 Lietuvos Respu-

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

nimas“.
14.30 „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 „Mulan“.
21.10 „Iksmenai. Žūtbū-

tinis mūšis“.
23.35 „Blogasis sama-

rietis“.
1.40 „Šešta kategorija.

Pražūtinga diena“.
4.50 „Kietuoliai“.
5.15 „Naujakuriai“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Įteisintas faras“.
11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
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“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Ekstremalus
greitis“.
23.15 „Išlaipinimo zona“.
1.15 „Kobra 11“.
2.50 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.35 „Visa menanti“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 „Gluchariovas“.
6.30 Pagaliau savait-

galis.
7.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
8.00 „Kelrodė žvaigždė“.
9.00 „Pone prezidente“.
9.30 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente“.
13.00 „Gluchariovas“.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Pagaliau savaitgalis.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Gyvenk taupiau“.
18.50 „Laisvės keliu“.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 „Dainuok, Dzūkija“.

šeštadienis
, liepos 18 d. Saulė teka 5.06, leidžiasi 21.44, dienos ilgumas 16.38.
Delčia. Vardadieniai: Arnoldas, Fridrikas, Tautvilas, Eimantė, Kamilis, Ervinas, Arnas, Arentas.

„Mulan“, 19.30, TV3
20.30 „Skrydis per

Atlantą“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Skrydis per
Atlantą”.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.25 „Pone prezidente“.
4.45 „Reali mistika“.
5.35 Pagaliau savaitgalis.
6.00 „Pone prezidente“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Nacionalinis bardų

festivalis „Purpurinis vakaras 2015“.
7.05 Mokslo sriuba.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 Išsaugota istorija.
Unikaliausių
Lietuvos muziejų
istorijos.
13.05 Legendos. Jūratė
Paulėkaitė.
13.52 Pirmą kartą.
14.00 Daiktų istorijos.
14.55 „Kino istorija.
2000-ieji ir šie
laikai“.
15.35 Šoka Lietuva.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas 2“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 „Atėnė“.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Dauntono abatija“.
18.45 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Architektas
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis“.
19.10 „Laikinosios

sostinės fenomenas. Vladimiras
Dubeneckis“.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Kestneris ir Mažasis
Antradienis“.
22.40 Irena Starošaitė
„Spalvotas gyvenimas“.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 „B. B. Kingas.
Kelyje“.
2.55 „Sufražistė“.
4.40 Nacionalinis turtas.
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 „Seklė Agata“.
13.30 „Visa menanti“.
14.30 „Nina“.
15.40 „Sekliai“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.50 „Nina“.
20.00 „Sekliai“.
21.00 PREMJERA.

„Rebeka Martinson.
Avarinis ženklas“.
22.55 „Sicilijos mafija“.
0.45 „Rožių karas“.
2.30 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Koreze“.
4.05 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.20 „Makgaiveris“.
8.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Saša ir Tania“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
13.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 Hoptrans 3x3.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Toras. Tamsos
pasaulis“.
23.00 „12 galimybių 3.
Padėtis be išeities“.
0.50 „Havajai 5.0“.
1.40 „P2“.
3.20 „Tėvynė“.

blikos himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 Pasaulio puodai.
7.30 „Raganų nebūna“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Hipopotamai.
Afrikos upių
milžinai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės
4“.
13.40 Šoka Lietuva.
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 „Gana juokinga
istorija“.
0.10 „Hobitas: penkių
armijų mūšis“.
2.30 „Kestneris ir Mažasis Antradienis“.
4.10 Išsaugota istorija.
Unikaliausių
Lietuvos muziejų
istorijos.
4.35 „Raganų nebūna“.
LNK
6.50 „Stivenas Visata“.
7.35 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
8.00 „Ogis ir tarakonai“.
8.20 „Berniukas Blogiukas“.
8.45 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.10 „Pabaisiukas
Bansenas“.
9.35 „Tinginių miestelis“.
10.00 „Drakono užkeikimas“.
11.45 „Skūbis Dū 2.
Monstrai išlaisvinti“.
13.35 „Paskutinis
veiksmo filmų
herojus“.
16.20 „Paskutinis jaunikio
išbandymas“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Haris Poteris ir
mirties relikvijos. 1
dalis“.
22.25 „Meilės guru“.
0.10 „Karštas kubilas –
laiko mašina 2“.
1.50 „xXx. Ksanderio
Keidžo sugrįžimas“.
TV3
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.00 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
7.30 „Ilgo plauko

istorija“.
8.00 „Galingasis 6“.
8.30 Kitsy.
9.00 Skaniai ir paprastai.
9.30 Maisto kelias.
10.30 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.00 „Jūrų dinozaurai

3D“.
11.50 „Johanos pa-

slaptis“.
13.35 „Išrinktasis.

Blogio imperijos
iškilimas“.
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 „Šuns kailyje“.
21.25 „Pjūklo ketera“.
0.20 „Tarnaitė“.
3.00 „Žudymo žaidimai“.
4.50 „Kietuoliai“.
5.15 „Naujakuriai“.
BTV
6.00 „Geriausi šuns

draugai“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 „Pričiupom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.00 „Geriausi šuns

draugai“.
10.30 „Gyvenimas.

Pirmieji žingsniai“.

ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Agros
lobiai“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 Skonio reikalas.
1.00 „Kelrodė žvaigždė“.
2.50 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Agros
lobiai“.
4.00 „Merginos iš
Ukrainos“.
5.20 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
6.00 „Gluchariovas“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Auksinis protas.

Vasara.
8.45 Klausimėlis.
9.00 Kultūros diena.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Tarp dalių (ne)

plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus albumas.
11.30 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.

11.30 „Pričiupom!“.
12.00 „Spec. būrys.

12.00 Kultūrų kryžkelė.

Išlieka stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
14.00 „Pragaro virtuvė“.
15.00 „Reali mistika“.
16.10 „Ekstrasensų
mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Gangsterių
medžiotojai“.
23.45 „Sapnų demonai“.
1.40 „Kriminalinė
Maskva“.
2.30 „Ekstremalus
greitis“.

12.30 Kultūrų kryžkelė.

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. Karolina
Praniauskaitė“.
7.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2019“.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Skonio reikalas.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Merginos iš
Ukrainos“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.

tapyba. Apie Liną
Jankų“.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 „40 dienų ir 40
naktų“.
2.20 Klausimėlis.
2.35 „Laikinosios
sostinės fenomenas. Valstybės
radiofonas“.
3.05 Stop juosta. Chemijos ir medienos
pramonė.
3.30 Kalbantys tekstai.
Herkus Kunčius.
3.55 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.20 Kelias.
4.45 Auksinis protas.

16.30 Pinigų karta.
17.00 Gyvenimas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso

Trembita.
Rusų gatvė.
13.00 „Laikinosios

sostinės fenomenas. Valstybės
radiofonas“.
13.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
14.00 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
15.35 Kalbantys tekstai.
Herkus Kunčius.
16.05 Pasaulio puodai.
17.00 Klauskite daktaro.
17.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
18.00 Stambiu planu. Marius Ivaškevičius.
18.55 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“.
19.40 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Prisikėlimas“.
22.40 Muzikos festivalis
„Nida 2019“
23.45 „Kaip galima

TV1
6.00 „Akloji“.
7.35 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
8.35 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.35 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
11.30 „Populiariausi
užkandžiai“.
12.00 „Mylėk savo sodą“.
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 „Vilkų žemė. Akmeninis svečias“.
22.55 „Stokholmo
rekviem. Kraujo
ryšys“.
0.45 „Sicilijos mafija“.
2.20 „Rebeka Martinson.
Avarinis ženklas“.
TV6
6.35 Skilusios kaukolės

iššūkis.
7.30 Jukono auksas.
8.30 „Įspūdingiausios

atostogų vietos“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 Aurum 1006 km
lenktynių festivalis.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Lok, stauk arba
šauk“.
0.10 „Pjūklas 7.
Pabaiga“.
1.50 „Havajai 5.0“.

„Meilės guru“, 22.25, LNK
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Eteris
Sekmadienis, liepos 19 d. Saulė teka 5.07, leidžiasi 21.42, dienos ilgumas
16.35. Delčia. Vardadieniai: Aurėja, Galigantas, Mantigailė, Vincentas, Auksė, Vincas.
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. Kaip
jaunikaitis baimės
ieškojo“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Europos tyrai.
Dykynės“.
12.50 Pasaulio dokumentika. „Serengetis.
Likimas“.
13.45 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos
detektyvai.
16.35 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai“.
Lietuva–Šveicarija.
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 „Dėl visko kalta
meilė“.
23.15 „Apsimetėliai“.
0.55 „Prisikėlimas“.
2.35 Pasaulio dokumentika. „Hipopotamai.
Afrikos upių
milžinai“.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
3.55 Šventadienio
mintys.
4.20 „Gana juokinga
istorija“.
LNK
6.40 „Stivenas Visata“.
7.25 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.50 „Ogis ir tarakonai“.
8.10 „Berniukas Blogiukas“.
8.35 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.00 „Neramūs ir
triukšmingi“.
9.25 „Tinginių
miestelis“.
9.50 „Monstrų namai“.
11.40 „Berniuko Rykliuko
ir Lavos mergaitės
nuotykiai“.
13.30 „Nuogas ginklas:
iš policijos metraščių“.
15.15 „Paskutinės
atostogos“.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.

19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Transformeriai.

Tamsioji Mėnulio
pusė“.
22.30 „Dvasia šarvuose“.
0.35 „Demonas
viduje“.
2.15 „Meilės guru“.
TV3
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.00 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
7.30 „Ilgo plauko

istorija“.
8.00 „Galingasis 6“.
8.30 Kitsy.
9.00 Ūkio šefas.
10.00 Pasaulis pagal

moteris.
11.00 Žalioji byla.
11.30 „Mano mažasis

ponis“.
13.20 „Kačių motina“.
15.15 „Kadetė Kelė“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
21.00 „Transporteris“.
22.55 „Mirtinas vėjas“.
0.45 „Iksmenai. Žūtbū-

14.00 „Merginos iš

Ukrainos“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT.
17.00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Agros
lobiai“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Viešnia iš
ateities“.
22.00 Pinigų karta.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
1.00 „Kelrodė
žvaigždė“.
2.50 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Agros
lobiai“.
4.00 „Merginos iš
Ukrainos“.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.

tinis mūšis“.
2.35 „Pjūklo ketera“.
BTV
6.30 Galiūnai. Europos

dvejetų taurė.
Lazdijai.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato
etapas. Alytus.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Gyvenimas.
Pirmieji žingsniai“.
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“.
22.55 „Sūnus paklydėlis“.
23.50 „Fargo“.
1.40 „Gangsterių
medžiotojai“.
3.25 „Sapnų
demonai“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Pagaliau savait-

galis.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Kryptys LT.
9.30 4 kampai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Partizanų keliais.
11.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
12.00 „Kelrodė
žvaigždė“.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Muzikos festivalis

„Nida 2019“.
7.10 Mano tėviškė.

Jonas Basanavičius
ir Mykolas Biržiška.
7.30 Krikščionio
žodis.
7.45 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
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. Birutė
Pūkelevičiūtė.
11.00 Stop juosta. Bankai
tarpukariu.
11.30 Nacionalinis turtas.
Rašytojas Rolandas
Rastauskas.
11.55 Nacionalinis turtas.
Menininkas Feliksas Jakubauskas.
12.20 Prisiminkime.
Dainuoja choras
„Liepaitės“.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šventadienio
mintys.
13.30 Stilius.
14.25 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
14.30 Euromaxx.
15.00 Išsaugota istorija.
Unikaliausių
Lietuvos muziejų
istorijos.
15.30 Premjera. „Erdvės
menas“.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2017.
17.30 Veranda.

17.55 Kultūringai su

Nomeda.
18.50 Legendos. Šiandien
ir visados. Aktorius
Saulius Mykolaitis.
19.40 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Istorinės FIFA Pasaulio čempionato
rungtynės. 2014
m. Aštuntfinalis.
Vokietija–Alžyras.
23.30 Orkestro muzikos
koncertas.
1.15 „Second Hand“.
2.35 „Dėl visko kalta
meilė“.
4.20 Šoka Lietuva.
4.30 Duokim garo!
TV1
6.00 „Akloji“.
7.35 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
8.35 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.35 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
11.30 „Populiariausi
užkandžiai“.
12.00 „Mylėk savo
sodą“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Snoudenas“.
23.45 „Kūčių naktis“.
1.30 „Stokholmo
rekviem. Kraujo
ryšys“.
3.00 „Vilkų žemė. Akmeninis svečias“.
TV6
6.30 Išlikimas.
7.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
8.30 „Įspūdingiausios
atostogų vietos“.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
12.00 Skilusios kaukolės
iššūkis.
13.00 „Didieji senovės
statiniai“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro 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 „Septinta
kategorija. Pasaulio
pabaiga“.
23.50 „Lok, stauk arba
šauk“.
1.50 „Havajai 5.0“.

pirmadienis
, liepos 20 d. Saulė teka 5.09, leidžiasi 21.41, dienos ilgumas
16.32. Jaunatis. Vardadieniai: Aurelijus, Česlovas, Elijas, Alvydas, Vismantė, Jeronimas, Alvyda.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Hadsonas ir
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 „Seselė Beti“.
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“.
23.55 „Čikagos
policija“.
0.35 Stop juosta. Chemijos ir medienos
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.
3.55 „Kostiumuotieji“.
4.50 Dienos tema.
5.15 „Seselė Beti“.

1634.
22.30 „Tylos zona“.
0.20 „Mirtinas

ginklas“.
1.15 „Dvasia šarvuose“.
3.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.35 „Rosenheimo
policija“.
TV3
6.25 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.55 „Stičas“.
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 „Spartanas“.
0.10 „Skubi pagalba“.
1.05 „Einšteinas“.
2.00 „Rezidentas“.
2.50 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.45 „Skubi pagalba“.
4.30 „Naujakuriai“.
5.20 „Einšteinas“.
BTV
6.25 „Gordonas Ramzis.

Iki pragaro ir atgal“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.

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 Nuo... Iki...
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija

galis.
9.00 „Pone prezidente“.
9.30 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente“.
13.00 Partizanų keliais.
13.30 Pagaliau savait-

galis.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
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“.
19.00 Kapeliono Arnoldo

Valkausko komentaras.
19.10 „Laisvės keliu“.
19.35 „Dainuok,Dzūkija“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
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 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.25 „Pone prezidente“.
4.45 „Reali mistika“.

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

LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

8.00 Pinigų karta.
8.30 Pagaliau savait-

geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų

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

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

abatija“.
18.45 Daiktų istorijos.
19.40 „Milžiniški nacių

statiniai. Raketų
V-2 bazės“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Nijolė“.
22.50 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
23.00 Veranda.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Laikinosios
sostinės fenomenas. Vladimiras
Dubeneckis“.
1.05 Orkestro muzikos
koncertas.
2.45 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
4.15 Kultūringai su
Nomeda.
5.05 Pasaulio Lietuva.
TV1
6.10 „Tabatos salonas“.
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Visa menanti“.
14.30 „Nina“.
15.40 „Sekliai“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.50 „Nina“.
20.00 „Sekliai“.
21.00 „Vingiuotas kelias

namo“.
22.55 „Aukštakulnių

kerštas“.
0.45 „Rožių karas“.
2.20 „Snoudenas“.
4.30 „Tėvas Motiejus“.

blikos himnas.
6.05 Savaitė.
7.00 Išsaugota istorija.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Šervudo padauža

Robinas Hudas“.
7.55 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Gustavo enciklope-

dija.
9.15 Labas rytas,

Lietuva.

vimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Dingusi“.
23.55 „Jūrų pėstininkai“.
1.35 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
2.45 „Sūnus paklydėlis“.
3.30 „Kobra 11“.
4.20 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
5.05 „Visa menanti“.

12.00 DW naujienos rusų

Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Šiandien kimba.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 Laikykitės ten.

16.00 „Šervudo padauža

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus albumas.
12.40 Čia – kinas.
13.10 Kultūros diena.
14.05 Muzikos talentų

lyga 2017.
15.35 Mano tėviškė. Ma-

mertas Indriliūnas.
15.50 „Džiunglių

knyga“.

Pokalbiai.

17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Dauntono

Robinas Hudas“.
16.15 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
16.40 Gustavo enciklope-

dija.

TV6
6.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Įspūdingiausios
atostogų vietos“.
9.00 „Naujokė“.
9.30 Pragaro kelias.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
12.30 „Makgaiveris“.
13.30 Sandėlių karai.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Virtuvė“.
19.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
20.00 „Gelbėtojai“.
21.00 „Blicas“.
23.00 „Pagieža“.
0.55 „Septinta
kategorija. Pasaulio
pabaiga“.
2.25 „Svieto
lygintojai“.
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Eteris
Antradienis
, liepos 21 d. Saulė teka 5.10, leidžiasi 21.40, dienos ilgumas 16.30.
Jaunatis. Vardadieniai: Laurynas, Lionginas, Rimvydas, Rimvydė, Danielius.

Trečiadienis
, liepos 22 d. Saulė teka 5.12, leidžiasi 21.38, dienos ilgumas 16.26.
Jaunatis. Vardadieniai: Magdalena, Dalius, Mantilė.

LRT TV
antradienis  
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
trečiadienis
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Hadsonas ir
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 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 „Istorijos perimetrai. Kražiai“.
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“.
0.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Istorijos perimetrai. Kražiai“.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Kostiumuotieji“.
4.50 Dienos tema.
5.15 „Seselė Beti“.

LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo

policija“.
11.00 Nuo... Iki...
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.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė varguolė“.
21.00 Nuo... Iki...
21.30 Žinios.
22.30 „Šarvuotis“.
0.20 „Mirtinas ginklas“.
1.15 „Tylos zona“.
2.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.15 „Rosenheimo
policija“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės

meistrai“.
6.55 „Stičas“.
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 Treniruočių
pobūdžio krepšinio
varžybos.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Dronų karai“.
23.40 „Skubi pagalba“.
0.45 „Einšteinas“.
1.35 „Rezidentas“.
2.25 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.25 „Skubi pagalba“.
4.15 „Kietuoliai“.
4.40 „Naujakuriai“.
5.25 „Einšteinas“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Įteisintas faras“.
11.35 „Greitojo reagavimo būrys“.
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 „Greitojo reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Kitos 48 valandos“.
22.55 „Dingusi“.
1.45 „Kobra 11“.
2.35 „Ekstremalūs
išbandymai“.
3.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
4.10 „Visa menanti“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 „Merginos iš

Ukrainos“.
6.30 Pinigų karta.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Kelrodė žvaigždė“.
9.00 „Pone prezidente“.
9.30 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
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 „Paslaptys“.
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 „Dainuok,Dzūkija“.
19.30 Aktualijų laida.
20.00 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
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 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.25 „Pone prezidente“.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kelionės su „Istorijos detektyvais“.
6.50 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
7.00 Čia – kinas.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.05 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Architektas
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis“.
14.25 „Laikinosios
sostinės fenomenas. Vladimiras
Dubeneckis“.
14.55 „Milžiniški nacių
statiniai. Raketų
V-2 bazės“.
15.40 Šoka Lietuva.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Dauntono abatija“.

18.45 Daiktų istorijos.
19.40 „Aštuntasis dešim-

tmetis“.
20.25 Pirmą kartą.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Veisenzė. Berlyno

meilės istorija“.
23.10 „Žmonės, kurie

sukūrė Lietuvą.
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mokslo sriuba.
1.05 Džiazo muzikos
vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
2.10 Stambiu planu. Marius Ivaškevičius.
3.05 Krikščionio žodis.
3.25 Auksinis protas.
Vasara.
4.40 „Laikinosios
sostinės fenomenas. Valstybės
radiofonas“.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados. Aktorius
Saulius Mykolaitis.
TV1
6.10 „Tabatos salonas“.
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Visa menanti“.
14.30 „Nina“.
15.40 „Sekliai“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.50 „Nina“.
20.00 „Sekliai“.
21.00 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Aukštutinėje
Savojoje“.
23.05 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.55 „Rožių karas“.
2.35 „Vingiuotas kelias
namo“.
4.05 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Įspūdingiausios

atostogų vietos“.
9.00 „Naujokė“.
9.30 „Virtuvė“.
10.35 „Simpsonai“.
11.35 „Univeras“.
12.35 „Makgaiveris“.
13.35 „Gelbėtojai“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Virtuvė“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 „Gelbėtojai“.
21.00 „Jūrų pėstininkas.

Užnugaris“.
22.50 „Havajai 5.0“.
0.40 „Kaulai“.
1.35 „Svieto
lygintojai“.
2.25 „Rouzvudas“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „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 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Gimę tą pačią
dieną.
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“.
0.30 Veranda.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Kostiumuotieji“.
4.50 Dienos tema.
5.15 „Seselė Beti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo
policija“.
11.00 Nuo... Iki...
11.30 „Būrėja“.
12.10 „Būrėja“.
12.50 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė varguolė“.
21.00 Nuo... Iki...
21.30 Žinios.
22.30 „Metro užgrobimas
123“.
0.40 „Mirtinas ginklas“.
1.35 „Šarvuotis“.
3.05 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.35 „Rosenheimo
policija“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Stičas“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Skaniai ir paprastai.
8.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
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 „Išbadėjusių
žaidynės“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Išbadėjusių
žaidynės“.
23.35 „Skubi pagalba“.
0.35 „Einšteinas“.
1.35 „Rezidentas“.
2.25 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.25 „Skubi pagalba“.
4.10 „Kietuoliai“.
4.35 „Naujakuriai“.
5.25 „Einšteinas“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Įteisintas faras“.
11.35 „Greitojo reagavimo būrys“.
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 „Greitojo reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Gatvių kovotojas“.
23.05 „Kitos 48 valandos“.
1.00 „Kobra 11“.
1.50 „Ekstremalūs
išbandymai“.
2.40 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.25 „Visa menanti“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 „Merginos iš

Ukrainos“.
6.30 4 kampai.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Kelrodė žvaigždė“.
9.00 „Pone prezidente“.
9.30 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
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 „Paslaptys“.
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 „Žemės ir laiko

prakalbinimas“.
19.00 „Dainuok,Dzūkija“.
20.00 „Dzūkijos istorijos

slenksčiai“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
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 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

18.45 Daiktų istorijos.
19.35 „Iš užmaršties

prikeltas Versalis.
Dingęs Karaliaus
Saulės dvaras“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Ponas Dinamitas.
Jameso Browno
iškilimas“.
23.30 Išsaugota istorija.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kalbantys tekstai.
Herkus Kunčius.
1.05 Džiazo muzikos
vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
2.00 „Kaip galima
tapyba. Apie Liną
Jankų“.
2.35 Šoka Lietuva.
2.45 54-osios Tarptautinės sportinių
šokių varžybos
„Gintarinė pora
2018“.
4.10 Veranda.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.

istorija“.
3.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
4.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
4.25 „Pone prezidente“.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
7.05 Tarp dalių (ne)
plojama.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
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. Marius Ivaškevičius.
14.00 Daiktų istorijos.
14.55 „Aštuntasis dešimtmetis“.
15.40 Šoka Lietuva.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
16.15 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Dauntono abatija“.

TV1
6.10 „Tabatos salonas“.
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Visa menanti“.
14.30 „Nina“.
15.40 „Sekliai“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.50 „Nina“.
20.00 „Sekliai“.
21.00 „Nusikaltimas

šiaurėje“.
22.55 „Aukštakulnių

kerštas“.
0.45 „Rožių karas“.
2.25 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtys Aukštutinėje
Savojoje“.
4.00 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Įspūdingiausios

atostogų vietos“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Virtuvė“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.35 „Makgaiveris“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Virtuvė“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 „Gelbėtojai“.
21.00 „Drakono kardas“.
23.10 „Havajai 5.0“.
1.05 „Kaulai“.
1.55 „Svieto lygintojai“.
2.45 „Rouzvudas“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gudelių k. (30 a
•Lazdijuose.
•Puikų didelį sklypą statybai •namų
•Sodybą
valda, 2,25 ha žemės
Tel. 8 686 70841.

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

••

Žemės sklypą su ūkiniu
pastatu (8,6 a, namų valda,
rūsys po visu pastatu), kaina
sutartinė. Tel. 8 612 31803.

••

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

••

0,72 ha kultūrinės pievos
Kamarūnų k., Leipalingio sen.
Tel. 8 614 04094.

Tel. 8 656 12800.

••

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

••

Žemės sklypus namų
statybai šalia 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.

••

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

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
valda 34 a,

trifazis elektros įvadas, atlikti
geodeziniai matavimai), kaina
16 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su

tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

Nedidelį rekreacinės
paskirties žemės sklypą netoli
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.

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

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

••

Gyvenamąjį namą Mikniškių 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.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

„Peugeot 206“ (1,9 l, hečbekas, 2000 m., dyzelinas, 51
kW, durų skaičius 2/3, mechaninė pavarų dėžė, TA iki 2021
m. gegužės mėn.), kaina 450
Eur. Tel. 8 672 41122.

Golf 3“ priekinius
•idealius
•„VWsparnus
(violetinės
spalvos), kaina po 25 Eur.
Tel. 8 686 43600.

būklės šieno
•rinktuvą,
•Labai geros
šieno pūstuvą storais

vamzdžiais, keturvagį plūgą
kertamu varžtu, stumdymo
peilį traktoriui MTZ (visas
komplektas), traktorių MTZ80,
mažai naudotą profesionalią
čekišką kuro išpilstymo kolonėlę. Tel. 8 698 39308.
Javų kombainą „SAMPO
600“ (1987 m., techniškai tvarkingas, priregistruotas).
Tel. 8 616 98807.

Laukiame Jūsų!

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

šviežias „Vineta“
•veislės
•Kasame
bulves, pristatome į
namus.
Tel. 8 614 80988.

miežius.
•Tel.•Žieminius
8 686 12417.
įvairių gėlių
•daigais,
•Prekiaujame
skaldele kapams, baltarusiškais durpių briketais ir
akmens anglimis. UAB „Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

KITI

radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
suvirinimo
•aparatus.
•PalečiųTel.vežimėlį,
8 698 78040.
akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuose. Tel. (8 318) 52156.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

GYVULIAI

srovės
•generatorių.
•Trifazį pastovios
Tel. 8 612 31803.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

arba sklypą prie
•ežero,
•Sodybą
arba šiap vaizdingą
vietą Veisiejų apylinkėse.
Tel. +370 603 17180.

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

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.

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

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

••

Žemę. Atsiskaitau iš karto.
Tel. 8 614 80988.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

Bet kokią žemės ūkio techniką. Perku traktorių, priekabą,
sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

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

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

••

Superkame visų markių automobilius: „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.

GYVULIAI

– pienu girdomus
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
(2–8

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
••Atliekame visus vidaus
ŽŪKB „Kreke- apdailos darbus.
navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.
telyčią nuo
•6 mėn.
•Veršelįiki 3arba
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

Tel. 8 623 00597.

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

••

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

••

DAŽOME tinkuotų, medinių namų fasadus ir jų stogus.
Tel. 8 621 99958.

••

Trinkelių klojimas kapinėse.
Kapaviečių užpildymas skaldele (akmenukais).
Tel. 8 682 31375.

Užjaučiame Laimą Kyguolienę (Černiauskaitę),
mirus mylimam sūnui.
Nuoširdžiai užjaučia Krosnos vidurinės
mokyklos klasės draugai
gamybines-san- ••Išsinuomočiau žemės ūkio
•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,
paskirties žemės. Gali būti
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

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

išsinuomočiau
•klę.•Nuomoju betono maišy- •žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų
Tel. 8 614 56206.

sen.
Tel. 8 688 80688.

nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų ••Išsinuomočiau žemės
Šventežerio sen. Laiku
miesto centre (autonominis
šildymas).
Tel. 8 698 78040.

moku sutartą nuomos mokestį. Tel. 8 671 50589.

pianiną.
būdu restauruoIEŠKO
Ieško darbo
•Tel.•Naudotą
•jame•Karštuoju
8 659 60507.
vonias. Dengiame imporBrangiai išsinuomočiau žeGaliu dirbti pagalbinius dartinėmis medžiagomis. Spalvų
•
•
•
•
Metalo
laužo
supirkimas:
mės
ūkio
paskirties
žemės.
Gali
bus
tiek statybose tiek ūkyje.
įvairovė,
garantija.
Darbo
patir•juodojo
• metalo laužas – 150– tis 28 metai.
būti apleista. Tel. 8 614 80988. Tel. 8 622 60230.
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

Atiduodu nušienauti 10 ha
pievos Seirijų sen.
Tel. 8 613 72417.

••

Atiduodu nušienauti 1 ha
pievos Seirijuose.
Tel. 8 684 12694.

Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

traktorius,
•atliekame
•Remontuojame
kapitalinį remontą,

Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

paruošiame TA, dažome.
Tel. 8 698 39308.

N UOMA
SIŪLO

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

PASLAUGOS

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

sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

Parduodame
Našlaites
Užsakymus priimame
nuotoliniu būdu.
Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

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.

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

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

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

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Kviečiame apsilankyti

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

Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,

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

užpildyti tonerį? Susisiekite:

Tel. 8 646 71901.
E. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

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

FACEBOOK, MESSENGER
Lazdijų knygynėlis
knygyn lis

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.
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