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Savanorystė lazdijietei tapo prasmingu gyvenimo būdu
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Lazdijietė Roma Stankauskienė (centre) jau du dešimtmečius savanoriauja įvairiuose klubuose, stovyklose. Gimnazijoje mokytojo padėjėja
dirbanti moteris sako neįsivaizduojanti savo gyvenimo be savanorystės.
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COVID-19 iš Lazdijų nesitraukia
Pirmadienį vienas iš dviejų naujai Lietuvoje nustatytų koronaviruso atvejų
yra nustatytas Lazdijų
miesto gyventojui.
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Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt

Šis lazdijietis liepos 15 d. buvo
nuvežtas į vieną specialaus pobūdžio gydymo įstaigą Kaune, kur
buvo paimtas COVID mėginys.
Jis buvo neigiamas. Liepos 20 d.
imtas pakartotinis mėginys jau
buvo TEIGIAMAS.
Antradienį buvo evakuojamas
ir dezinfekuojamas savivaldybės
pastatas, nes užsikrėtęs asmuo
iki liepos 15 d. lankėsi Lazdijų
seniūnijos patalpose. Specialistai
buvo nuvykę į vyro gyvenamas
patalpas surinkti daugiau epidemiologinės informacijos apie
vietas, kuriose šis asmuo galėjo
iki hospitalizacijos lankytis.

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

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras sako, kad labai tikėtina,
jog šis asmuo užsikrėtė gydymo
įstaigoje, tačiau kol kas tai nėra
paneigta ar įrodyta.
Parduotuvių, kavinių, įstaigų
vadovai turėtų imtis prevencinių
dezinfekcijos priemonių, informuoti darbuotojus, sustiprinti higienos kontrolę, derėtų pagalvoti
apie tai, jog saugu būtų aptarnauti
tik asmenis, dėvinčius apsaugines
kaukes ir kt.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras Lazdijų gyventojų
prašo naudoti apsaugines kaukes
viešose vietose, dezinfekuoti paviršius, vengti sąlyčio su viešose
vietose esančiais paviršiais, laikytis atstumų ir kitų prevencinių
atsargumo priemonių.
YPAČ ATIDIEMS REIKĖTŲ BŪTI LAZDIJŲ MIESTO
SODŲ GATVĖS DAUGIABUČIŲ NAMŲ GYVENTOJAMS.

•

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

Tel. 8 605 81979.
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Savaitės komentaras

A. Dudos pergalė Lenkijos prezidento rinkimuose nebuvo sąžininga

Algimantas Mikelionis
Liepos 12 dieną Lenkijoje įvyko
antras prezidento rinkimų turas.
Jame vyko itin įtempta kova tarp
iki tol penkerius metus Lenkijos
prezidentu buvusio A. Dudos ir
Varšuvos mero R. Trzaskowskio.
Šiuose prezidento rinkimuose
buvo pasiektas neįtikėtinas balsavusiųjų aktyvumas – beveik
70 procentų. Vis dėlto rinkimus
minimalia persvara laimėjo
A. Duda, už kurį pasisakė kiek
daugiau nei 51 procentas rinkėjų. Už R. Trzaskowskį balsavo
kone 49 procentai rinkimo teisę
turinčių lenkų. Jeigu skaičiuoti
ne procentais, už abu kandidatus
balsavo daugiau kaip po 10 milijonų Lenkijos piliečių.
Antrojo prezidento rinkimų turo
rezultatas aiškiai byloja, kad Lenkija yra skilusi į dvi lygias puses.
Už R. Trzaskowskį balsavo Lenkijos vakarai, kur gyvena labiau
išsilavinę, turtingesni, liberalūs
ir jaunesni žmonės. Už A. Dudą
pasisakė Lenkijos rytai, kur gyvena menkiau išsilavinę, ne tokie
pasiturintys, ultrakonservatyvūs
ir vyresni rinkėjai. Esant tokiam
lygiam jėgų pasiskirstymui A. Dudos pergalę lėmė pačios menkiausios smulkmenos. Ir teisybės dėlei
reikia pasakyti, kad valdančiosios

„Teisės ir teisingumo“ aršiai remiamo ir jų politiką paklusniai
vykdančio A. Dudos pergalė nebuvo iki galo sąžininga. Todėl,
kad antrajai kadencijai išrinktąjį
prezidentą itin aktyviai rėmė Lenkijos valstybinė televizija – TVP.
Pasakyti, kad ji visus skatino balsuoti už A. Dudą ir nepalankiai
atsiliepė apie opozicijai atstovaujantį R. Trzaskowskį, reiškia
nieko nepasakyti. Kuo labiau Varšuvos meras R. Trzaskowskis vijosi A. Dudą ir vis labiau artėjant
antrajam rinkimų turui apklausų
rezultatai, atspindintys pretendentų populiarumą, tapo visiškai
lygūs ar tik minimaliai nusvirdavo kieno nors naudai, tuo labiau
TVP isteriškai ir pamindama bet
kokį padorumą ir sąžiningumą
pasisakydavo už A. Dudą ir tuo
labiau dergdavo R. Trzaskowskį
ir jo rėmėjus.
Jau seniai žinoma, kad valstybinė Lenkijos televizija ir radijas
ištikimai tarnauja dabartinei Lenkijos valdžiai. Ir televizijoje, ir
radijuje buvo atlikti itin galingi
kadrų valymai ir juos paliko ilgamečiai itin profesionalūs ir patyrę
darbuotojai. Dabar valstybinėje
Lenkijos televizijoje ir radijuje
dirba tik aklai prieš „Tvarką ir
teisingumą“ keliaklupsčiaujantys
darbuotojai, kurie rinkimų kampanijos metu remdami A. Dudą ir
puldami R. Trzaskowskį peržengė visas padorumo ribas. Buvo
kalbama, kad komunistai buvo
geresni už gėjus, o nepriklausomi
Lenkijos laikraščiai, žurnalai ir
televizijos bei radijo stotys pri-

Adomo Žilinsko piešinys.
klauso Vokietijos koncernams, o
ši valstybė remdamasi jų pagalba
parklupdys Lenkiją ant kelių.
Yra įprasta, kad demokratinėse valstybėse rinkiminiai debatai
tampa tikra visos kampanijos
puošmena. Privati žiniasklaida
abu pretendentus į prezidento postą pakvietė dalyvauti tikrai sąžininguose debatuose sudarydama
abiems vienodas sąlygas. Jeigu
Varšuvos meras R. Trzaskowskis juose sutiko dalyvauti, tai
kažkodėl visiškai nenustebino
A. Duda, kuris atsisakė šio pasiū-

lymo. Savo ruožtu TVP pakvietė
abu pretendentus dalyvauti savo
surengtuose debatuose, kur, savaime aišku, išskirtinės sąlygos
būtų buvusios sudarytos A. Dudai.
R. Trzaskowkis juose dalyvauti
atsisakė suprasdamas, kad TVP
tiesiog tarnaudama „Tvarkai ir
teisingumui“ nepajėgi surengti
objektyvios ir teisingos diskusijos
ir ši virs eiliniu „Tvarkos ir teisingumo“ klapčiukų farsu.
Ką reiškia A. Dudos pergalė
prezidento rinkimuose? Visų pirma tai demokratijos, liberalizmo ir

laisvės pralaimėjimas. Juk neveltui A. Duda yra vadinamas J. Kaczynskio („Tvarkos ir teisingumo“
vado ir visos Lenkijos „pilkojo
kardinolo“) notaru arba jo rašikliu. Jeigu prezidento rinkimus
būtų laimėjęs R. Trzaskowkis, tai
būtų milžiniškas smūgis „Tvarkai
ir teisingumui“. Bet puikus šio
opozicijos kandidato rezultatas
antrame prezidento rinkimų ture
dabartinei Lenkijos valdžiai akivaizdžiai parodė, kad lenkai yra
pasiryžę apginti demokratiją ir jos
institucijas bet kokia kaina.

•

Vasara su „Tele2“: nuolaidos išmaniesiems ir privalomasis automobilių draudimas

Vasara – puikus metas atsinaujinti. Daugumai populiariausių išmaniųjų telefonų
modelių šiuo metu taikomos
ypač didelės nuolaidos. Pasiūlymais jau dabar galima
pasinaudoti operatoriaus
salonuose ir internetinėje
parduotuvėje www.tele2.lt.

Platus telefonų
pasirinkimas – skirtingiems
poreikiams
Svajojantiems apie naują išma-

nųjį telefoną – geros naujienos.
Dabar daugelį populiarių gamintojų telefonų modelių galima
įsigyti pigiau. Rinktis tikrai yra
iš ko – patinkantį išmanųjį ras ir
naujausių technologijų sekėjas,
ir mobiliosios fotografijos asas,
ir ekonominės klasės modelio
ieškantis senjoras.
„Apple“ gerbėjams pasirinkimo tikrai nepritrūks – su nuolaidomis šiuo metu siūlomi ir
anksčiau išleisti modeliai, tokie kaip „iPhone 6s“, ir patys

naujausi išmanieji, pavyzdžiui,
„iPhone 11 Pro“. Itin gera kaina
dabar taikoma ir išskirtinio prabangaus dizaino „Apple iPhone
XS“ telefonui. Jis vertinamas dėl
didelio „Super Retina“ ekrano,
išskirtinio duomenų saugumo
ir itin pažangaus „A12 Bionic“
lusto.
„Samsung“ gerbėjų taip pat
laukia puikūs pasiūlymai. Štai
vartotojų pamėgtą „Samsung
Galaxy S10“ telefono modelį
su 2k raiškos ekranu ir triguba
kamera su dirbtiniu intelektu
šiuo metu galima įsigyti net 340
Eur pigiau. Kaina be sutarties
mokant visą sumą iškart – 569
Eur (kaina ne akcijos metu – 909
Eur). Didelės nuolaidos taikomos ir populiariems „Samsung
Galaxy S20“, „Samsung Galaxy S20+“ ir „Samsung Galaxy
S20Ultra“ modeliams.
Iš „Huawei“ išmaniųjų didžiausia, net 240 Eur, nuolaida
taikoma greitam ir funkciona-

liam „Huawei P30 Pro“ modeliui. Jis pasižymi ypač ryškiu
6,47 colio įstrižainės „Oled“
ekranu, galingu procesoriumi
ir net 4200 mAh baterija. Jo
kaina be sutarties mokant visą
sumą iškart – 559 Eur (kaina ne
akcijos metu – 799 Eur).
Tuo tarpu tie, kurie pasirinks
inovatyvius ir ištvermingus „Huawei P40“ arba „Huawei P40
Pro” modelius, galės džiaugtis puikia dovana už 0,01 Eur
priemoką – belaidėmis „Huawei
FreeBuds 3“ ausinėmis.
Ypatingi pasiūlymai šiuo
metu taikomi ir stilingiesiems
„Xiaomi“, patvariems „Cat“,
ekonomiškiems „Fonos“ ir
klasikiniams „Nokia“ telefonų
modeliams.

Privalomasis civilinės
atsakomybės draudimas –
už patrauklią kainą
Klientų patogumui, mobiliojo
ryšio operatorius „Tele2“ su

draudimo partneriu „Gjensidige“ teikia vairuotojų privalomojo draudimo paslaugas.
Užpildę draudimo formą,
„Tele2“ klientai gali apdrausti lengvąjį automobilį bei jo
priekabą, krovininį automobilį
iki 3,5 t bendrosios masės arba
motociklą.
Kiekvieno mėnesio mokestis
už draudimo paslaugą yra įtraukiamas į „Tele2“ mėnesio mokėjimo sąskaitą. Mokėti įmokas
galima ir už kito asmens vardu
registruotą automobilio draudimo sutartį.
Draudimo pasiūlymas galioja
tiek fiziniams, tiek juridiniams
asmenims.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir akcijas sužinosite
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose
arba paskambinę telefonu 117.
Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos
mokestis. Akcijos laikas bei
įrenginių kiekis – riboti.

•

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Laukiame Jūsų! Knygynėlis, Seinų g. 12, Lazdijai.
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Klastingas koronavirusas sugadino merės atostogas
Atrodė, jog paskelbus karantino pabaigą, galėsime
laisviau atsikvėpti, įdomiau atostogauti, aplankyti
svečias šalis. Pasirodo, ši
laisvė – labai apgaulinga, ja
mėgaujantis galime sulaukti nemalonių netikėtumų.
Į keblią situaciją pateko
mūsų merė Ausma Miškinienė, nusprendusi pailsėti
Bulgarijoje. Buvimo šioje
šalyje metu paaiškėjo, jog
dėl didelio susirgimų COVID-19 skaičiaus grįžusieji
iš Bulgarijos turės saviizoliuotis.

Apie sugadintas atostogas, saviizoliaciją ir darbą nuotoliniu
būdu kalbamės su mere A. Miškiniene.
– Liepos mėnesį atostogavote
Bulgarijoje. Ar tai buvo iš anksto
suplanuota kelionė, ar po karantino nusprendėte pailsėti?
– Kelionė iš anksto planuota
nebuvo. Sprendimą vykti priėmiau liepos pradžioje, įvertinusi
galimybes ir aplinkybes tiek savivaldybėje, tiek Lietuvoje, tiek
kitose Europos Sąjungos šalyse.
Šiais metais atostogas planavau
balandžio mėnesį, bet jas nedvejodama perkėliau vėlesniam laikui dėl COVID-19 viruso keliamų

grėsmių, paskelbto karantino ir
būtinybės itin susitelkus dirbti
savivaldybėje tam, kad virusas
neplistų.
– Kai važiavote į Bulgariją, ši
šalis dar nebuvo paskelbta padidintos rizikos zona? Kada sužinojote, kad teks karantinuotis?
– Liepos pradžioje Bulgarija
buvo viena iš kelių atostogų krypčių, kurias siūlė pagrindiniai šalies
kelionių organizatoriai. Vienos
iš kelionių agentūrų siūlymu ir
pasinaudojau. Situacija iš esmės
pasikeitė liepos 9 dieną. Tuo metu
jau buvau išvykusi, tačiau sužinojusi apie būtiną saviizoliaciją ir
didėjančią grėsmę, nedelsdama
nutraukiau atostogas ir grįžau į
Lietuvą. Apie grįžimą ir saviizoliacijos vietą nustatyta tvarka informavau Nacionalinį visuomenės
sveikatos centrą bei kolegas.
– Ar Bulgarijoje žmonės laikosi saugumo priemonių, ar
jaučiasi atsipalaidavę?
– Svečioje šalyje buvau trumpai, tačiau tiek, kiek mačiau ir
galiu vertinti, ten nustatytų saugos reikalavimų ir rekomendacijų laikomasi itin griežtai, gal net
griežčiau nei dažnas poilsiautojas
ar paslaugas teikiantis subjektas
jų laikosi Lietuvoje. Ypač griežtos
taisyklės ir kontrolė oro uostuo-

se, lėktuvuose, apgyvendinimo ir
maitinimo įstaigose.
– Ar Jums patiko poilsis Bulgarijoje? Kokie įspūdžiai? Ar rekomenduotumėte ten vykti savo
bičiuliams?
– Atostogų ir poilsio aš turbūt,
kaip ir visi kiti žmonės, laukiau.
Nors atostogos baigėsi netikėtai,
jomis džiaugiuosi. Esu sveika, o
su iššūkiais savivaldybėje tiek
man atostogaujant, tiek dirbant
nuotoliniu būdu puikiai susitvarkėme. Svarbu tai, kad COVID-19
pakeitė gyvenimo, darbo ir poilsio įpročius visose šalyse, natūralu, kad turime saugoti save
ir kitus bei būti pasirengę prisitaikyti prie kintančios situacijos.
Visiems rekomenduoju nebijoti,
rinktis keliones pagal esamas
galimybes, pomėgius ir norus.
Jei yra galimybė, kuo daugiau
keliaukite Lietuvoje ir svetur,
skaitykite knygas, bendraukite,
pažinkite kitas kultūras. Svarbu,
kad su kuo platesne pasaulėžiūra, entuziazmu ir meile grįžtume
namo dirbti savo kraštui.
– Jūs esate saviizoliacijoje,
dirbate nuotoliniu būdu. Ar
toks darbo būdas nekelia nepatogumų, ar netrukdo operatyviai
priimti sprendimų?
– Iš namų dirbau tik keletą

Merė A. Miškinienė.
dienų, kitas saviizoliacijoje praleidau savo kasmetinių atostogų
sąskaita. Šiais metais Lietuvoje
įvedus karantiną, puikiai išmokome darbą organizuoti nuotoliniu
būdu, tad ir dabar visi reikalingi
sprendimai buvo priimti laiku,
vyko iš anksto planuoti susitikimai.

ne daug kuo skiriasi nuo tos, kuomet būnu savivaldybės pastate.
Su kolegomis aptariame svarbius
klausimus, skirstau užduotis,
skaitau, analizuoju ir pasirašau
dokumentus. Taip pat dalyvauju susitikimuose ir posėdžiuose,
tik tai vyksta videokonferencinio
skambučio metu.

– Kaip atrodo Jūsų darbo diena, dirbant nuotoliniu būdu?
– Mano nuotolinė darbo diena

– Ačiū už pokalbį ir laukiame
sugrįžtant į savo kabinetą.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Merė pasielgė savanaudiškai

Dėl saviizoliacijos merė turėjo nutraukti atostogas Bulgarijoje.

Rajono tarybos opozicijos atstovai kritiškai vertina merės elgesį
grįžus iš Bulgarijos. Tarybos narių nuomone, merė neturėjo saviizoliacijos metu dirbti nuotoliniu būdu. Kadangi darbas nuotoliniu
būdu yra darbo sąlygų pakeitimas, kurį nustato darbdavys, merė
pati negalėjo nuspręsti dėl savo darbo nuotoliniu būdu, tokią darbo
formą jai galėjos patvirtinti tik jos darbdavys – rajono savivaldybės
taryba. Opozicijos nuomone, merė, sugrįžusi iš Bulgarijos ir privalomai saviizoliavusis, turėjo toliau tęsti atostogas iki saviizoliacijos
pabaigos, bet ne dirbti nuotoliniu būdu ir gauti už tai atlyginimą.
„Merė deklaravo, jog dirbs žmonėms, tačiau šiuo savo poelgiu
įrodė, jog dirba sau“, – teigė opozicijos atstovai.

Auksinės mintys

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...
Prenumerata — tai ne tik aktualios žinios,

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

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.

Tik tie, kurie rizikuoja nueiti per toli, sužino, kaip toli jie
gali eiti.
T. S. Eliot
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Savanorystė lazdijietei tapo prasmingu gyvenimo būdu
Dabar, kai vasaros poilsis vaikams kainuoja
nemažus pinigus, sunkiau
gyvenančioms šeimoms
sunku surasti lėšų, kad
savo atžalas galėtų išleisti į
vasaros stovyklas. Laimei,
atsiranda geradarių, kurie
visus metus renka lėšas
stovykloms, o stovyklų
auklėtojai sutinka nemokamai jose dirbti.

Stovyklose – 18 metų
Viena iš tokių geradarių yra lazdijietė Roma Stankauskienė, jau
du dešimtmečius savanoriaujanti
įvairiuose klubuose, stovyklose.
Gimnazijoje mokytojo padėjėja
dirbanti moteris sako neįsivaizduojanti savo gyvenimo be savanorystės.
Ji pasakojo, jog Liškiavos
klebonas Vidmantas Striokas,
anksčiau kunigavęs Višakio Rūdoje, šiemet pakvietė vaikus iš

visos Lietuvos į poilsio stovyklą
Šventojoje.
„Su šiuo dvasininku bendrauju
jau 18 metų, kasmet savanoriauju
jo organizuojamose vaikų stovyklose. Šis žmogus visus metus renka lėšas stovykloms, kad
vaikams iš sunkiau gyvenančių
šeimų poilsis stovykloje būtų
nebrangus ir įperkamas“, – sakė
ponia Roma.
Ankstesniais metais devynių
dienų stovykla būdavo organizuojama Višakio Rūdoje, iš kurių
tris dienas vaikai būdavo vežami
prie jūros. Šiemet vaikai visas
dienas stovyklavo prie jūros,
Šventojoje.
R. Stankauskienės pastangomis
šiemet į stovyklą buvo pakviesta
net 30 vaikų iš Lazdijų rajono.
„Atsirinkdama vaikus, pirmiausia vertinau tėvų materialinę padėtį. Kadangi iš savo patirties žinau,
kaip sunku, gaunant mažas pajamas, išleisti vaikus į stovyklą, į

Stovyklautojai susipažino su Šventojoje budinčiais pareigūnais.

Šventąją kviečiau šeimų, kurioms
nelengva sudurti galą su galu, atžalas“, – sakė R. Stankauskienė.

Išaugino savanorių
pamainą
Stovykloje, kurios pavadinimas
paimtas iš Šventojo Rašto – „Aš
jus draugais vadinu“, dalyvavo
13–17 metų vaikai ir paaugliai.
Pasidomėjus, ar ši stovykla turėjo katalikišką pakraipą, ponia
Roma sakė, jog ryškios pakraipos
nebuvo, tik prieš valgymą stovyklos dalyviai pasimelsdavo ir
sugiedodavo giesmę.
„Visa kita veikla pas mus vykdavo taip pat, kaip ir įprastose
stovyklose – teminės dienos,
žaidimai, konkursai“, – sakė
R. Stankauskienė.
Ji pastebėjo ypač teigiamą šių
stovyklų tendenciją – nemaža dalis buvusių stovyklautojų, pasiekę
pilnametystę, patys tapdavo savanoriais ir dirbdavo šių stovyklų

auklėtojais.
„Šiose stovyklose mes išsiauginame savanorius, kurie vėliau
prisijungia prie auklėtojų komandos. Štai vienas buvęs mūsų stovyklautojas jau aštuonerius metus
pas mus savanoriauja“, – kalbėjo
daugiau nei dviejų dešimtmečių
savanorės stažą turinti ponia
Roma.

Nepakvietė savanoriauti
Paklausta, kokia buvo šilčiausia
akimirka iš savanorystės praktikos, ponia Roma prisiminė savanorystę Kaune, „Sauliuko klube“,
remiančiame neįgalius vaikus.
„Grįžau kartą po klubo susitikimo ir nuoširdžiai apsiverkiau.
Mane iki širdies gelmių sujaudino neįgalių vaikų noras kabintis
į gyvenimą ir pamokos mums,
sveikiesiems, kaip reikia vertinti tai, ką turime“, – pasakojo
R. Stankauskienė.
Paprašyta prisiminti skaus-

mingiausią epizodą, susijusį su
savanoryste, R. Stankauskienė
prisiminė COVID-19 karantino
laikotarpį: „Kai buvo paskelbta,
kad Lazdijuose renkami savanoriai
su pandemija susijusioms problemoms spręsti, iškart užpildžiau
savanorio anketą ir laukiau, kada
mane pakvies kibti į darbus. Tačiau
taip ir nesulaukiau pakvietimo. Kas
galėtų paneigti, jog manęs nepriėmė į savanorius, nes priklausau
opoziciniam visuomeniniam judėjimui? Tada tapau visoje Lietuvoje
veikusio savanorių judėjimo „Stiprūs kartu“ nare.“
Poniai Romai savanorystė jau
tapo gyvenimo būdu, be kurios ji
savęs neįsivaizduoja. Paklausta,
kas paskatino pasukti į savanorystę, ponia Roma atsakė: „Kai savo
paties gyvenime tenka patirti įvairių iššūkių, tuomet supranti, kad
labai gera, kai yra žmonių, kurie
gali tau gera valia padėti.“
„Dzūkų žinių“ informacija
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Architektui už profesinį atsakingumą valdžia neria smaugvirvę
Liaudyje sakoma: jei norėsi mušti, lazdą visada
surasi. Tik ta lazda būna
įvairi – tvirta, geležiniais
argumentais apkaustyta
arba liauna, palaikė, galinti
bet kada nulūžti. Panašu,
kad šiuo liaudies posakiu
pasinaudojo rajono valdžia, norėdama susidoroti
su valdžiai neparankiu
profesinę pareigą sąžiningai atlikusiu rajono vyriausiuoju architektu, vis jį
„vaišindama“ papeikimais
ir įvairiais būdais reikalaudama uždaryti duris iš
kitos pusės. Panašu, kad
valdžia formaliai atsikratė
neparankiu profesionalu,
tik kas norės ateiti į jo vietą Lazdijų liūne?

Sudarė komisiją
„Dzūkų žinios“ savo skaitytojams
plačiai pristatė situaciją, susijusią
su saulės jėgainių masyvo projektu šalia Lazdijų. Verslininkai,
rajono valdžios palaikomi, norėjo
dešimtis hektarų žemės, esančios
šalia Lazdijų, uždengti saulės baterijomis.
Rajono vyriausiasis architektas
Ričardas Vyšniauskas pasipriešino šiam projektui, remdamasis
įstatymų nuostatomis ir profesine etika. Su šiuo projektu susijusias peripetijas architektas
išdėstė trijuose savo rašiniuose,
publikuotuose „Dzūkų žiniose“,
ši situacija buvo parodyta ir per
vieną iš Lietuvos televizijų.
Akivaizdu, jog tokia atvira ir
principinga architekto pozicija
nepatiko rajono valdžiai ir jie
ėmė ieškoti lazdos, kaip išvaryti
neparankų architektą iš savivaldybės rūmų.
Administracijos direktorė Ilona
Šaparauskienė birželio pradžioje sudarė komisiją, kuri turėjo
įvertinti galimą vyr. architekto
tarnybinį nusižengimą. Komisijai vadovavo administracijos
direktoriaus pavaduotojas Saulius
Petrauskas.
Atlikusi tyrimą, komisija pateikė išvadas, su kuriomis supažindino ir R. Vyšniauską bei
suteikė jam galimybę parašyti
paaiškinimą. Nereikia būti dideliu
Savivaldos įstatymo žinovu, kad
suprastum, jog architektui metami kaltinimai yra tiesiog juokingi
ir netelpa į solidžios valstybinės
įstaigos protavimo rėmus.
Kai kurie kaltinimai skamba
juokingai
Pateikiame skaitytojams R. Vyšniausko atsakymus į jam pateikiamus kaltinimus.
1. Dėl kaltinimo, kad man
pradėjus eiti vyr. architekto
pareigas darbuotojai patiria
psichologinį spaudimą, nervinę
įtampą, skyriuje jaučiamas diskomfortas, suprastėjo skyriaus
mikroklimatas.
Lazdijų rajono savivaldybės
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje (toliau – skyrius)
pradėjau dirbti 2019 m. gruodžio
21 d. Darbo Lazdijų rajono savivaldybėje pradžioje su savivaldybės vadovais aptarėme būsimo
darbo gaires, įvardinant tai, kad

bus siekiama tobulinti savivaldybės architektūrinę aplinką, gerinti
skyriaus atliekamų funkcijų kokybę, įgyvendinti kitus savivaldybės strateginius uždavinius,
siekiant pritraukti daugiau turistų,
investuotojų. Būtent šias gaires
padėjau įgyvendinti pradėjęs eiti
skyriaus vedėjo pareigas, tačiau
nuo pirmų darbo dienų susiduriu
su skyriaus darbuotojų priešprieša bei nepritarimu bandomiems
daryti pokyčiams. Apie skyriaus
darbuotojų man demonstruojamą
priešiškumą ir susidariusią situaciją vadovybę informuoju nuo
pirmosios savo darbo savaitės, ne
kartą prašiau imtis veiksmų padedant užtikrinti darbo drausmę,
tačiau į mano išsakomas pastabas
vadovybė nereagavo. Nenorėdamas aštrinti situacijos, visais įmanomais būdais stengiausi išvengti
konfliktų, „nepastebėti“ netinkamo požiūrio į valstybės tarnybą
ir akivaizdžių viešų ir privačių
interesų konfliktų, su kuriais susiduria manimi besiskundžiantys
skyriaus darbuotojai. Tačiau tai
teigiamų rezultatų nedavė, palaipsniui darbuotojų elgesys ir
pozicija tapo atvirai priešiška.
Paskutinis pavyzdys buvo 2020
m. gegužės 19 d., antrą dieną
pradėjus darbą po karantino, kai
paprašiau darbuotojų laikytis darbo drausmės, o vyr. specialistės
Jolantos Volodkevičienės išjungti
muziką, nes visą dieną prieš tai
skyriaus darbuotojų asmeniniai
pokalbiai, šurmulys ir leidžiama
muzika trikdė skyriaus darbą (pagal Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos darbo tvarkos taisyklių VIII skyriaus 93 straipsnio reikalavimus, kabinetuose
turi būti vengiama nereikalingo
triukšmo, palaikoma dalykinė
darbo atmosfera, darbuotojai turi
elgtis pagarbiai vieni su kitais,
palaikyti kabinetuose tvarką ir
švarą, puoselėti kabinetų estetinį
grožį; darbuotojai negali trukdyti
vieni kitiems dirbti). Šį mano prašymą skyriaus darbuotojai priėmė su pasipiktinimu ir nedelsiant
savivaldybėje paskelbė apkalbas,
esą aš juos psichologiškai spaudžiu ir įžeidinėju.
Manau, skyriaus darbuotojų
skundus sąlygoja tai, kad man
pradėjus eiti skyriaus vedėjo
pareigas jiems pasidarė ne taip
patogu pažeidinėti darbo drausmę, ką buvo įpratę daryti daugelį
metų, tame tarpe, pietų pertrauką
pasiilginti ar darbo pabaigą pasiankstinti 15–20 minučių, užsiimti
su tarnyba nesusijusiais ar asmeniniais darbais, gaišti darbo laiką
nesibaigiantiems kavos ir arbatos
gėrimams.
2. Dėl kaltinimo, kad aš neaptarnauju ir nekonsultuoju besikreipiančių klientų, o nukreipiu
juos skyriaus specialistams.
Teiginys, esą aš neaptarnauju
ir nekonsultuoju besikreipiančių
klientų, neatitinka tikrovės. Skyriaus vedėjo pareiga yra tinkamai
organizuoti skyriaus darbą, todėl
aš išklausau besikreipiančius klientus, įsigilinu į jų klausimų problemą ir nukreipiu pas tą skyriaus
specialistą, kuris, mano manymu,
gali suteikti išsamesnį ir pilnesnį
atsakymą pagal savo kvalifikaci-

ją, turimą informaciją, patirtį ir
žinias. Klausimais, kuriais galiu
išsamiai, tiksliai ir dalykiškai
suteikti reikiamą informaciją,
konsultuoju ir aptarnauju pats.
Pažymėtina, kad mano darbas
skyriaus vedėjo pareigose trunka
tik 5 mėnesius, o įvertinus darbų krūvį ir specifiką, interesantų
konsultavimui kol kas neturėjau
galimybės skirti itin daug laiko.
3. Dėl kaltinimo, kad 2020 m.
sausio 8 d. atvykau į darbą su
žmona ir skyriaus darbuotojai
mokė ją dirbti kompiuteriu.
Nurodytą dieną tikrai buvau
atvykęs į darbą su savo sutuoktine, tačiau neatitinka tikrovės
teiginys, esą skyriaus darbuotojai
mokė ją dirbti kompiuteriu. Būtent sutuoktinės prašiau pagelbėti
man susipažindinti ir pamokyti
dirbti su savivaldybės ir respublikinėmis informacinėmis sistemomis, kadangi savivaldybėje
niekas nei darbo pradžioje, nei
vėliau neskyrė laiko apmokyti
dirbti su minėtomis sistemomis,
nors tokie pažadai priimant mane
į pareigas buvo. Šiuo atveju sutuoktinės pagalbą pasitelkiau
siekdamas greičiau įsisavinti
specifines informacines sistemas
ir kokybiškiau atlikti tarnybines
užduotis. Pažymėtina, kad tą pačią dieną apie mano sutuoktinės
apsilankymą skyriuje ir jos vizito
tikslą buvo informuota savivaldybės administracijos direktorė, kuri
lankėsi skyriuje mano sutuoktinės
buvimo jame metu.
4. Dėl kaltinimo, kad pats
nerodau jokios iniciatyvos
dirbti IS Infostatyba, TPDRIS,
ŽPDRIS sistemose.
Aptariamas kaltinimas nėra aiškus, nes nesuprantu, kokie mano
pareigoms keliami reikalavimai
numato pareigą „rodyti iniciatyvą“ dirbti su informacinėmis
sistemomis. Savo tarnybines
funkcijas vykdau tinkamai, su
informacinėmis sistemomis dirbu, kai tam yra poreikis ir būtinumas. Pažymėtina, kad darbą su
sistemomis apsunkina netikslūs
pareigybių aprašymai ir darbuotojų atliekamos funkcijos ne pagal
pareigybių aprašymus, kurie buvo
parengti, kai skyriui vadovavo
Audra Kimbirauskienė. Apie šią
situaciją žodžiu esu informavęs
administracijos direktorę, tačiau
pritarimo koreguoti pareigybių
aprašymus iki šiol nesu gavęs.
Norėčiau pridurti, kad skyriaus
funkcijas vykdo ir su minimomis
informacinėmis sistemomis dirba ne vienas skyriaus vedėjas, o
visas skyrius. Šiuo metu didžioji
dalis mano dėmesio skirta rengiamo Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano
sprendiniams, kadangi tai ne tik
teritorijų planavimo, bet strateginio bei finansinio planavimo
dokumentas, pagal kurį savivaldybė gyvens mažiausiai 10 metų.
Svarbu tinkamai vykdyti bendrojo plano organizatoriaus funkcijas, tinkamai dalyvauti projekto
rengime, nes kitaip savivaldybė
turės dokumentą, kuris neatitiks
rajono specifikos ir nesukurs gero
įrankio ūkio plėtrai, kultūros puoselėjimui, vertybių apsaugai, gyventojų gerovei ir visam kitam

Lazdijų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas Ričardas Vyšniauskas.
proveržiui iš Lietuvos ir Europos
paribio. Galiu suprasti (bet ne pateisinti) skyriaus specialistų nenorą gilintis į rengiamo bendrojo
plano sprendinius, kadangi jie –
nei architektai, nei urbanistai, nei
kraštovaizdžio specialistai, tačiau
vis dar tikiuosi, kad savivaldybės
vadovybė suvokia šio dokumento
svarbą. Tenka apgailestauti, kad
skyriuje tvyranti atmosfera nepadeda kokybiškai įgyvendinti
skyriaus tikslų ir uždavinių bei
visuomenės lūkesčių dėl tvarios ir
darnios Lazdijų rajono ateities.

Rėmėsi skyriaus darbuotojų
skundais
Objektyvumo dėlei kreipėmės į
komisijai vadovavusį administracijos direktoriaus pavaduotoją
S. Petrauską, prašydami išdėstyti
savo poziciją.
– Kas dar be Jūsų buvo paskirti į šią komisiją?
– Komisijos nariai: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėjas Kęstutis Jasiulevičius, Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vedėja Ramunė
Žuklijaitė, komisijos sekretorė
– Teisės, personalo ir civilinės
metrikacijos skyriaus vyriausioji
specialistė Adelė Sukackienė.
– Kokiais dokumentais rėmėsi
komisija, atlikdama šį tyrimą?
– Architektūros ir teritorijų
planavimo skyriaus darbuotojų
pranešimais, įrašais savivaldybės administracijoje naudojamoje
Dokumentų valdymo sistemoje
„DocLogix“.
– Kokie kaltinimai buvo suformuluoti R. Vyšniauskui?
– Tyrimas pradėtas dėl galimo
tarnybinio nusižengimo – netinkamo elgesio su Architektūros
ir teritorijų planavimo skyriaus
(toliau – skyrius) darbuotojais,
netinkamo skyriaus darbo organizavimo ir netinkamo tarnybinių
funkcijų vykdymo.
– Ar Jums asmeniškai šie kaltinimai atrodo rimti?
– Taip.
– Ar teikiant išvadas buvo atsižvelgta į R. Vyšniausko paaiškinimus?
– Taip.
– Ar prasidėjus teisiniams ginčams, komisija turės pakankamai įrodymų, leidžiančių teigti,

jog R. Vyšniauskas padarė tarnybinį nusižengimą?
– Taip.
– Ar Jums, kaip politikui ir
žmogui, ši situacija nepanaši į
susidorojimą su profesionaliu
ir savo tvirtą pilietinę nuomonę
turinčiu asmeniu?
– Teisės aktais reglamentuotos
tvarkos savivaldybės administracijoje privalu paisyti visiems – ir
jauniems darbuotojams, ir profesionalams. R. Vyšniauskas kaip
skyriaus vadovas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas vykdė netinkamai. Tą rodo skyriaus
darbuotojų paaiškinimai ir įrašai
dokumentų valdymo sistemoje.

Skyrė griežtą papeikimą
Komisija pateikė išvadas, o administracijos direktorė praėjusią savaitę suraitė įsakymą:
„1. Pripažįstu, kad Ričardas
Vyšniauskas, Architektūros ir
teritorijų planavimo skyriaus
vedėjas-savivaldybės vyr. architektas, padarė tarnybinį nusižengimą – neetiškai bendravo su kolegomis, netinkamai organizavo
darbus skyriuje bei netinkamai
vykdė tarnybines funkcijas, t. y.
tinkamai neatliko savo pareigų ir
tuo pažeidė Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 5 ir 21 straipsnius,
Lietuvos Respublikos tarnybos
įstatymo 3 str. 1 d. įtvirtintus
tarnybinės etikos principus,
Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymo 16 straipsnio
1 dalies 1, 3, 4, 5 ir 6 punktuose
įtvirtintus reikalavimus bei kitų
Išvadoje nurodytų teisės aktų
nuostatas.
2. Skiriu Ričardui Vyšniauskui,
Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjui-savivaldybės vyr. architektui, tarnybinę
nuobaudą – griežtą papeikimą.“
Visiems aišku, kad po griežto
papeikimo tiesiausias kelias į atleidimą iš darbo. Misija atlikta.
Neliks nepaklusnaus architekto
ir laisvai bus galima užkloti Lazdijų apylinkes „elegantiškomis“
saulės baterijomis.
Tiesa, valdžia kol kas nepagalvojo apie tai, kas pakeis R. Vyšniauską vyriausiojo architekto
pozicijoje. Dabar, kai visa Lietuvos architektų bendruomenė
sužinojo, koks liūnas yra Lazdijų rajono savivaldybėje, koks
savižudis architektas norės čia
dirbti...
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Mažas vabalas didelį medį pražudo
Eglių žūtis, sukelta žievėgraužio tipografo (Ips
typographus L., toliau – Ž. tipografas) kolonizacijos,
yra labai rimta problema
brandžiuose ir pribręstančiuose paprastosios eglės
medynuose tiek Lietuvoje,
tiek Europoje. Šis straipsnis yra skirtas pagrindinio
paprastosios eglės liemenų kenkėjo apžvalgai bei
jo kontrolės priemonėms
aptarti.

Paplitimas ir buveinės
Ž. tipografas sutinkamas Europoje ir Azijoje, jo paplitimo arealas
iš esmės sutampa su paprastosios
eglės arealu. Nors paprastoji eglė
yra pagrindinis šio vabalo augalas-šeimininkas, pasitaiko atvejų,
kai ž. tipografas kolonizuoja ir
kitas spygliuočių rūšis. Dėl šios
priežasties šalys už Eurazijos ribų
deda dideles pastangas, kad šis
vabalas nebūtų įvežtas su medienos produkcija.
Medynų ribose pirmiausiai
kolonizuojamos vėjovartos, vėjolaužos ir dėl įvairių priežasčių
nusilpusios eglės, esančios palaukėse, greta kirtaviečių ir miško
aikštelių. Ž. tipografo populiacijos gausos atvejais šie vabalai
apninka ir egles, esančias tankmėje, bei geba pakartotinėmis
atakomis įveikti sveikus medžius.
Labiausiai pažeidžiami senesni
nei 50 metų medynai.
Biologija ir daromos žalos
pobūdis
Ž. tipografai yra tamsiai rudi arba
juodi, cilindriški, 4–5,5 mm ilgio
vabalai, skraidantys nuo balandžio iki rugpjūčio mėn. imtinai.
Skraidymas vyksta šviesiuoju
paros metu, masinė medžių kolonizacija prasideda orui sušilus
iki +15ºC – +18ºC. Efektyviai
medžių kolonizacijai reikalingos
ir viena po kitos pasikartojančių
sausų ir karštų dienų ciklai. Šiai
vabalų rūšiai, norint sudėti kiaušinius ir išperinti naują vadą, būtina
išgraužti specifinius takus po gyvų
eglių žieve. Medžių kolonizaciją
pradeda patinai įsigrauždami po
žieve ir, skleisdami feromonus,

vilioja pateles bei kitus patinus.
Apvaisintos patelės motininiuose
tuneliuose sudeda kiaušinėlius,
iš kurių išsirita balkšvos, bekojės, rudagalvės lervos. Išsiritusios lervos pradeda graužti lervų
tunelius, kurių galuose suformuojamos lėliukių kameros. Iš
lėliukių išsirita plaukuoti, šviesiai rudi vabalų jaunikliai, kurie
išsigraužia paliekamąsias angas
eglių žievėje ir palieka gimtąjį
medį. Pilnas vienos generacijos
vystymasis trunka nuo 7 iki 11
savaičių. Vabalų generacijų gausa
labai priklauso nuo oro sąlygų.
Esant palankiems (t. y. sausiems
ir karštiems) orams, ž. tipografas veda dvi pagrindines (pirmoji
balandžio–birželio, antroji liepos–rugpjūčio mėn) bei iki 2–3
seserinių generacijų.
Ž. tipografo pažeistų eglių mirtingumas yra aukštas, nes vabalai
ir jų lervos sunaikina gyvybiškai
svarbius medžių audinius karnienoje. Panašiai, kaip ir kiti žievėgraužiai vabzdžiai, ž. tipografas,
įsigrauždamas į eglių kamienus,
perneša medienos puvinius bei
pamėlynavimą sukeliančias grybų rūšis (labiausiai paminėtini yra
Ceratocystis polonica ir Ophiostoma genties atstovai), kurie paspartina medžių žūtį bei menkina
komercinę medienos vertę.

Pažaidų simptomai
Atpažinti ž. tipografo kolonizuojamus medžius ne visada paprasta. Šių vabalų pažeistų eglių lajos
kurį laiką vizualiai nesiskiria nuo
sveikų. Pagrindiniai simptomai,
rodantys ž. tipografų kolonizaciją, – ant žievės apatinėje kamieno
dalyje arba prie medžių matomos
rudos smulkios žievės išgraužos,
po žievės žvynais ir žievės paviršiaus nelygumuose galima pastebėti vabalų įsigraužimo angas
bei sakų išsiskyrimo požymius.
Taip pat medžiai pradeda mesti
spyglius, laikui bėgant spygliai
pagelsta ir paruduoja. Vabalų buvimą medžiuose išduoda ir genių
aktyvumas.
Įtarus ž. tipografo kolonizaciją,
galima nupjauti modelinį medį
ir, lupant žievę, ieškoti vabalų
ir jų lervų. Radus pažeistą medį,

būtina kruopščiai apžiūrėti ir kitas
egles, augančias spinduliu iki 50
metrų.
Jei žievės paviršiuje matomos
tankios, ovalios skylutės, tai reiškia, kad išsiperėjusi naujoji vabalų vada medį jau paliko, ir miško
sanitarinės apsaugos priemonės
jau pavėluotos. Jei lupasi ir krenta
pažeistų eglių žievė, tuomet tokie
medžiai jau yra žuvę ir jų šalinimas yra netgi nepageidautinas,
nes ž. tipografas į tokius medžius
jau nebesugrįš, tačiau jie dar gali
pasitarnauti kaip bioįvairovės šaltinis ir ž. tipografo populiacijos
gausumą reguliuojančių rūšių
buveinės.

Kontrolės priemonės
Tam, kad ž. tipografo populiacijos
gausos kontrolė būtų efektyvi,
būtina laikytis Miško sanitarinės
apsaugos taisyklių bei rekomendacijų, išdėstytų žemiau.
1. Nuo gegužės 15 d. iki rugpjūčio 30 d. reguliariai žvalgyti
senesnius nei 50 metų eglynus.
Žvalgybą yra logiška derinti su
išankstinėmis ž. tipografo populiacijos gausos pokyčių prognozėmis bei meteorologiniais duomenimis. Kasmetinės ž. tipografo
populiacijos gausos prognozės
yra skelbiamos Valstybinės miškų
tarnybos puslapyje. Vabalų skraidymo intensyvumas labai priklauso nuo oro sąlygų. Nustatyta, kad
esant pakankamam populiacijos
gausumui, reikia ne mažiau kaip
trijų sausų ir šiltų dienų, kad
vabalai sėkmingai kolonizuotų
gyvybingas egles.
2. Ž. tipografo apgyvendinti medžiai iki pirmųjų lėliukių
susiformavimo turi būti iškirsti
sanitariniais kirtimais ir išvežti ne
arčiau kaip 3 km (efektyvus suaugusių vabalų skraidymo nuotolis)
nuo medyno pakraščio, kuriame
spygliuočių medžių rūšių kiekis
yra daugiau kaip 20 procentų.
Medžius galima nužievinti arba
kenkėjus sunaikinti kitais būdais.
Ne vegetacijos metu pastebėtas
žievėgraužių apniktas egles galima iš miško šalinti iki pavasarinio
orų atšilimo.
3. Naudoti feromonines vabzdžių gaudykles ir/arba vabzdžia-

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
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...
Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

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

gaudžius medžius-spąstus. Feromoninės gaudyklės žievėgraužio
tipografo gaudymui išdėstomos
šviežiose plynose eglės kirtavietėse prieš vabalų skraidymą (balandžio pabaiga), ne arčiau kaip
20 m nuo miško pakraščio ir ne
arčiau kaip 40 m viena nuo kitos.
Eglės vabzdžiagaudžiai medžiai
ir mediena išdėstomi ankstesnių
metų žievėgraužio tipografo židiniuose arba šviežiose kirtimo
biržėse. Didesniam efektyvumui
pasiekti vabzdžiagaudė mediena
gali būti apipurškiama insekticidais. Neapdorotą insekticidais
vabzdžiagaudę medieną iš miško
būtina išvežti, kai po žieve randamos pirmosios lėliukės. Insekticidais nupurkštą vabzdžiagaudę
medieną galima išvežti birželio
mėn. pradžioje.
4. Būtina išvalyti kirtavietes
nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1
d. nuo žalių eglės kirtimo liekanų
su žieve, kurių skersmuo storiausioje dalyje didesnis kaip 8 cm ir
kurios yra ilgesnės nei 1 m.
5. Žalia eglės mediena nuo balandžio 20 d. iki rugsėjo 1 d. turi
būti išvežta iš miško arba apdorota insekticidais, arba nužievinta, arba kitais būdais apsaugota
(apdengta insekticidiniu tinklu,
plėvele, šakomis ar kt. medžiagomis, drėkinama, pamerkta į
vandenį) nuo medžių liemenų
pavojingų kenkėjų per 10 dienų nuo jos iškirtimo. Jei iškirsta
mediena jau yra kolonizuota, ji
turi būti skubiai išvežta iš miško
arba nužievinta, o žievė užkasta
arba sudeginta.
6. Sanitariniais miško kirtimais
turi būti iškertamos žalių eglių
vėjovartos, vėjolaužos, sniegolaužos ir labai pažeisti medžiai
iki medžių liemenų pavojingų
kenkėjų apsigyvenimo juose.
Labai svarbu šaltuoju metų laiku
atsiradusias žalias vėjovartas ir
vėjolaužas sutvarkyti iki pavasarinio orų atšilimo.

tinė eglynuose gyvenanti rūšis,
kuri, išsivysčius gausiai vabalų
vadai, gali drastiškai pakeisti visą
ekosistemą, pražudyti ne tik pavienius nusilpusius medžius, bet
ir ištisus medynus, taip atverdama kelią kitoms augalijos bei
ją lydinčioms rūšims. Tai savotiškas ekosistemų kaitos ir bioįvairovės variklis. Tačiau privalu
konstatuoti ir tai, kad ž. tipografo
židinių plitimas lengvai išeina iš
ekosistemų savireguliacijos ribų
ir dažnai grasina visų aplink šių
vabalų populiacijos gausėjimo
židinius esančių paprastosios
eglės medynų praradimu. Tam
yra dvi pagrindinės priežastys
– a) eglės yra labai lengvai pažeidžiamos vėjovartų dėl savo
paviršinės šaknų sistemos, b)
dėl šiltėjančių vasarų sąlygos
plisti ž. tipografams yra labai
palankios. Net jei vėjas visiškai
neišverčia eglių, tokie medžiai
greitai nusilpsta dėl nutraukytų
dirvožemyje šaknų ir tampa lengvu ž. tipografų grobiu. Dėl šių
priežasčių palankios sąlygos ž.
tipografų populiacijos „sprogimui“ susidaro dažnai ir nuostolių
ne visada pavyksta išvengti. Pavyzdžiui, 1994–1997 m. įvykusi
ž. tipografo epidemija kilo dėl
siautusių uraganinių vėjų sukeltų
vėjovartų bei po to sekusių karštų
ir sausų vasarų. Epidemija pražudė didžiąją dalį šalies eglynų,
židiniai kasmet apimdavo nuo
~ 60 000 iki 160 000 ha medynų, sanitariniais kirtimais teko
iškirsti apie 3 milijonus m³ medienos. Akivaizdu, kad ž. tipografo plitimo kontrolė yra labai
atsakinga užduotis, todėl miško savininkams ir valdytojams
būtina ne tik tinkamai prižiūrėti
savo miškus, bet ir derinti bei
koordinuoti aplinkosauginę bei
miškininkystės veiklas.

Ekologinė ir ekonominė
svarba
Šie išskirtinės svarbos vabalai
yra labai reikšmingi tiek ekologine, tiek ekonomine prasmėmis.
Žievėgraužis tipografas yra ker-

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.

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085.
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Ežero pakrantę verslininkas
Dzūkai
susitvarkė kaip savo valdą: vaizdą kalba, kad...
Lazdijų r. pamatę žmonės išsižiojo
g Gerasis samarietis iš
Akmenių rūpinasi ne tik
savo seniūnaitijos gyventojais, bet ir viso rajono
paukščiais ir valstiečiais.
Mat savaitgalį savo sodyboje organizuoja gandrų
antplūdį.
g Covidas įsisuko ir į Lazdijų savivaldybės pastatą.
Antradienį buvo patvirtintas atvejis, kad Lazdijuose
šia infekcija užsikrėtė vienas asocialus asmuo, kuris dažnas svečias Lazdijų
seniūnijoje. Dėl šio atvejo
paskelbtas aliarmas, savivaldybė evakuota, įjungtas
darbas nuotoliniu būdu.
Neįvyko Antikorupcijos
komisijos posėdis. Laimė,
kad merė užsidariusi saviizoliacijoje, COVID-19 ją
išgelbėjo nuo COVID-19.
g Lazdijuose pastatytas
ir įrengtas socialinis būstas
niekaip neranda gyventojų. Socialiniame tinkle pasirodė žinutės, kad būsto
aplinka baigia apaugti žole,
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Sudomino ir Seimo narį
Į Seimą Lazdijų rajone rinktas druskininkietis Zenonas Streikus taip
pat neneigė ne kartą girdėjęs, kad
vaizdingose ežerų pakrantėse vykdomi gamtos vandalizmo aktai, tačiau įsitikinęs, jog kiekvienu atveju
juos principingai turi įvertinti tai
kontroliuojančios institucijos.
„Be jokios abejonės, gamtosaugininkai turės išsiaiškinti šį atvejį,
o, jei prireiks, teks kreiptis ir į
aplinkos ministrą Kęstutį Mažeiką. Juk jau yra buvę istorijų, kai
panašūs atvejai gamtosaugininkų
buvo įvertinti ypač griežtai.
Jau nekalbant apie Druskininkų
mero Ričardo Malinausko istoriją,
kai jo sodybos tvora prie upelio
tiesiog metrais buvo matuojama,
ją net mokslininkai tyrinėjo“, –
kalbėjo Z. Streikus ir žadėjo pasidomėti nukastu Niedaus ežero
krantu.
lrytas. lt

n

ne

Kranto vaizdas pribloškė
„Ką ir kalbėti, vaizdas – tiesiog
pribloškiantis. Galvoje netelpa,
kodėl reikėjo šitaip suniokoti Niedaus pakrantę“, – po apsilankymo
prie R. Pašukonio valdų nukasto ežero šlaito kalbėjo Lazdijų
rajono vyriausiasis architektas
Ričardas Vyšniauskas.
Jam antrino ir rajono savivaldybės specialistas, už gamtos ap-

Kokios gresia nuobaudos?
Ar iš tikrųjų galima patikėti
R. Pašukonio versija, kad Niedaus krantą nuplovė smarki liūtis,
tad jam nebelikę nieko kita, kaip
tik imti ir nukasti jį dar labiau?
Daugelis prisimena, jog birželio
pabaigoje Kareivonių kaimo ir Niedaus ežero apylinkėse būta smarkių
liūčių, tačiau vienas primygtinai
prašęs pavardės neminėti R. Pašukonio kaimynas, nes esą bijąs,
kad jis nesudegintų namų, „Lietuvos rytui“ prasitarė matęs, kaip dar
prieš Jonines po verslininko valdas
važinėjęs ekskavatorius.
Todėl peršasi išvada, kad R. Pašukonis tiesiog gudriai klaidina
ir Lazdijų rajono savivaldybės
atstovus, ir aplinkosaugininkus,
o jo artimiausi kaimynai nekalba,

nes kažko bijo.
„Mes tikrai skaičiuosime žalą.
Kokio dydžio bus skiriama bauda,
dar negalėčiau atsakyti, nes reikia
patikrinti, koks realus pakrantės
apsaugos juostos plotas ir koks
jis yra R. Pašukonio nuosavybės
dokumentuose.
Be to, yra tam tikra žalos apskaičiavimo metodika, prie kurios
dar prisidės ir administracinė bauda, todėl nenorėčiau spėlioti, kiek
tektų sumokėti už nukastą šlaitą“,
– aiškino E. Brusokas.
Jis neneigė, kad panašių atvejų,
kai niokojamos vaizdingų ežerų pakrantės, pasitaiko neretai:
„Žmonės už sodybas tokiose vietose moka nemenkus pinigus, o
baudos už gamtos niokojimą, nors
kiekvienas atvejis – vis kitoks,
šiuo metu per mažos.“

Kasame šviežias „Vineta“ veislės bulves

Vi

Šis, kaip dabar specialistai vertina, barbariškas gamtos niokojimo aktas įvykdytas rajone gerai
žinomo verslininko Romualdo
Pašukonio valdose.
„Nieko nematėme, nieko negirdėjome“, – lyg kažko labai
bijodami į kalbas nesileido artimiausi R. Pašukonio kaimynai, iš
kurių kiemų akivaizdžiai matyti
nukastas ežero krantas.
Pats R. Pašukonis, savo valdose laikantis danielius ir jau ne
vienerius metus turintis nemenką medienos apdirbimo įmonę,
vengė bet kokių komentarų, kas
lėmė, kad prireikė nukasti ežero
šlaitą, – esą turįs teisę niekam
nieko neaiškinti.
Vis dėlto jam teko pasiaiškinti
ir Lazdijų rajono savivaldybės
atstovams, ir Aplinkos apsaugos departamento Druskininkų
aplinkos apsaugos inspekcijos
pareigūnams.

saugą atsakingas Andrius Milkus:
„Pats nebuvau nuvažiavęs apžiūrėti nukasto šlaito, bet jei tuo susidomėjo Druskininkų aplinkos
apsaugos inspekcija, peršasi išvada, kad šlaitas nukastas be jokių
tam reikalingų leidimų.“
Druskininkų aplinkos apsaugos
inspekcijos viršininkas Evaldas
Brusokas bendraudamas su „Lietuvos rytu“ teigė, kad tie asmenys, kurie vaizdingose ežerų ar
upių pakrantėse turi sodybas ar
ūkius ir nori pertvarkyti apsaugines jų juostas, pirmiausia privalo
parengti projektus.
„Turint projektą būtini ir specialūs leidimai numatomiems
darbams. Viso to R. Pašukonis,
atrodo, neturėjo ir mums aiškino,
kad po liūčių dalis ežero šlaito nuslinko, todėl likusią dalį nukasęs,
o dabar planuoja statyti akmeninę
tvorelę“, – pasakojo E. Brusokas,
prieš kelias dienas apžiūrėjęs nukastą Niedaus ežero krantą.

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.

ta

Birutė Vyšniauskaitė
Iškart po Joninių Lazdijų
rajono Kareivonių kaime buvo nukasta aukšta
vaizdingo Niedaus ežero
pakrantė. Atrodytų, ji
kažkam trukdė patogiau
nusileisti į vandenį, todėl
lyg gerai iškilęs pyragas
imta ir perlaužta.

•

ta

Taip dabar atrodo Lazdijų rajone gerai žinomo verslininko R. Pašukonio valdose esančio ežero pakrantė.
(V. Ščiavinsko nuotr.)

o durų vyriai baigia užrūdyti. Ar Lazdijai taip gerai
gyvena, kad visiems užtenka būstų?
g Įrašius miesto architektui griežtą papeikimą, panašu, jog greitai atsilaisvins
jo kėdė. Valdžia krykštaus:
„Laisvė papūgoms!“ Lazdijų miesto prieigos taps
saulės baterijų karalyste.
Tik kas pakeis atsilaisvinusią architekto vietą? Dabar,
kai visa Lietuvos architektų bendruomenė sužinojo,
koks liūnas yra Lazdijų savivaldybėje, koks savižudis
architektas norės čia dirbti.
Nebent merės patarėja iš
Alytaus ką nors atveš.
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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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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose

Sigitas Birgelis. Paslaptingumo
Už dvidešimt kilometrų
nuo Lietuvos sienos driekiasi paslaptingas Klevų
kaimas. Jis vienas lietuviškiausių Seinų krašte, nors
ir labiausiai nutolęs nuo
Lietuvos sienos. Čia per
amžius gyvenę lietuviai
saugojo ir puoselėjo tautinę savimonę, gimtąją kalbą, kultūrą ir papročius.
Beje, Klevai, kaip ir daugelis kitų vietovių, dabar
smarkiai tuštėja. Nemažai
vietinių gyventojų pasimirė arba išsikėlė į miestus,
o kaime išaugo daug vasarnamių, kuriuose neskamba
ir gal jau niekad neskambės lietuviška šneka.

Klevų kaimo pavadinimas kilęs iš
žodžio „klevas“, kas reikštų, kad
čia daug klevų augta. Jotvingiai
šią vietą Kleivais galėjo vadinti.
Tai patvirtintų ir lenkiškas šio
kaimo vardas – Klejwy. Jotvingių kilmės vietovardžių šiuose
kraštuose yra išlikę nemažai, tarp
jų Seivai (lenk. Sejwy), Seinai
(lenk. Sejny), Seirijai, Veisiejai,
Leipalingis ir daug kitų.
Įdomus šio krašto praeities
liudytojas Klevų piliakalnis. Jis
stūkso sunkiai prieinamoje vietoje, apsuptas Klevo, Klevaičio ir
Gulbinio ežerų. Šiaurinis jo šlaitas status, nukastas ir pritaikytas
gynybos reikalams. Kiti šlaitai
nuolaidūs. Jotvingiai piliakalnio
nesuspėjo pabaigti. Archeologai
jo dar netyrinėjo, bet žmonės pasakodavę, jog piliakalnio papėdėje ne kartą buvo rasta molinių
indų šukių. 1956 m. prie jo įvyko
pirmasis po karo Lenkijos lietuvių
saviveiklininkų sąskrydis.

Klevų dvaro rūmai.

Klevai pirmą kartą paminėti
XVI a. antrojoje pusėje. Rašytiniuose šaltiniuose rašoma, kad
1562 m. Seivų dvarui priklausantį
Klevų kaimą karalius Žygimantas
Augustas dovanojęs kancleriui
Ostapui Valavičiui. Juodosios
upės kairiajame krante didikas
pastatė dvarą, tačiau jis pats
čia, atrodo, nėra gyvenęs. Dvarui valdyti paskyręs prievaizdą,
kuris vietinių buvo vadinamas
ekonomu.
Į Klevus atsikėlę žmonės statė pastatus, kirto miškus, dirbo
žemę. Jie apsigyveno dvaro centre ir tapo dvariškiais (Klevuose
juos vadindavo dvariokais). Atvykusieji vėliau tapo baudžiauninkais. Jų sklypai buvo prie Klevaičio ežero (dabar ši kaimo dalis
vadinama Daržais). Toje vietoje
pradėjo kurtis sodžius. Ilgainiui
susiformavo dveji Klevai: Klevų
dvaras (savotiškas vietovės centras) ir Klevų kaimas.
Panaikinus baudžiavą, Klevų
kaimo žmonės tapo laisvais valstiečiais. Remiantis caro „ukazu“
kiekvienas buvęs baudžiauninkas
gavo žemės plotą, vadinamą rėžiu (šniūru). Ūkininkauti juose
nebuvo patogu, todėl apie 1900
m. Klevų „gaspadoriai“ pasisamdė geodezininkus (žmonės juos
vadino geometrais), kad naujai
išmatuotų kaimo žemes. Buvo
atlikta vadinamoji žemės komasacija. Kaimas buvo padalytas į
kolonijas.
Kaip minėjau, pirmas Klevų
dvaro savininkas buvo Valavičius.
Po jo dvarą valdė Lempkovskių,
Baltazarių ir Borevičių giminės.
Iš rašytinių šaltinių žinome, kad
1762 m. Klevus įsigijo LDK bajoras Jonas Borevičius, kilęs iš

Įvažiuojant į Klevus.
Panemunės.
Borevičiai valdė Klevų dvarą
beveik du amžius. Po Pirmojo
pasaulinio karo Steponui Borevičiui teko parduoti dalį savo valdų, kadangi revoliucijos metu jis
prarado daug turto. Borevičiams
liko 896 margai (apie 500 ha),
iš jų nemaža Krasnapolio miško
dalis, 14 ežerų ir ant Marichos
upės vandens malūnas. Steponui
mirus (1922 m.), dvarą paveldėjo
vyriausiasis sūnus Janušas. Jis neblogai ūkininkavo, išlaikė dvarą,
tačiau ir gerokai įsiskolino. Prie
Rubežankos upelio įrengė karpių

tvenkinius, kariuomenės reikalams laikė žirgus, augino tabaką
ir aguonas. Tarpukario metais
dvaras turėjo naujausią techniką
– lokomobilį, pjaunamąją, kertamąją ir kitas mašinas.
Borevičiai nebuvo labai išdidūs
dvarininkai. Dažniausiai bendravo su aukštuomene, tačiau palaikydavo ryšius ir su kaimiečiais.
Buvo jautrūs dvariškiams, taip pat
paprastiems žmonėms. Kalbėjo
lenkiškai, bet suprato ir lietuviškai. Borevičių giminės mirusieji
buvo laidojami koplytėlėje netoli
dvaro centro. Po Antrojo pasaulinio karo koplytėlė sugriuvo, o
jos vietoje Borevičių palikuonys
pastatė kryžių su antkapiu, kuriame išvardyti visi ten palaidoti
jų protėviai.
Kilus Antrajam pasauliniam
karui, Janušas Borevičius išėjo
kariauti. Pateko į sovietų nelaisvę.
Žmona su vaikais, palikusi dvarą,
turėjo apsigyventi pas svetimus,
nes vokiečiai čia šeimininkauti atkėlė suvokietėjusį mozūrą
Šarkauską. Jis, karui baigiantis,
pasitraukė kartu su frontu.
Po karo Borevičiai sugrįžo į
Klevus, tačiau jų dvaras jau buvo
nacionalizuotas. 1947 m. čia įsikūrė valstybinis žemės ūkis, kuris
veikė iki 1991 m. pabaigos. Borevičių turtas šiuo metu priklauso
Žemės ūkio agentūrai, o buvusią
dvaro žemę nuomoja ūkininkai.
Borevičiai neišsižadėjo savo
tėviškės. Jie lanko protėvių kapinaites, stengiasi atgauti buvusias
savo valdas, tačiau pagal teisę tai

pasirodė neįmanoma.
Prieš Antrąjį pasaulinį karą
Klevų kaime buvo 47 ūkininkai.
1941 m., kai prasidėjo priverstinė
gyventojų repatriacija, iš Klevų į
Lietuvą išvyko 15 šeimų. Karui
pasibaigus, į savo ūkius sugrįžo
tik 4 šeimos. Tuo metu prie Klevų
kaimo buvo prijungtas Rubežankos (Melnyčėlės) kaimelis, kurio
gyventojai iš Lietuvos nebegrįžo.
Pokaris kleviškiams, kaip ir
kitiems šio krašto gyventojams,
buvo sunkus. Po 1956 m. politinio
atoslūgio žmonės šiek tiek atsigavo. Kaimas pradėjo augti. 1970
m. Klevuose buvo 55 sodybos ir
56 ūkininkai (vienoje sodyboje
buvo du ūkininkai). Keliolika šeimų gyveno valstybiniame žemės
ūkyje – buvusiam dvare.
Po 1980 m. Klevai ėmė tuštėti. Iki 2010 m. jie neteko 20
ūkininkų. Pastaruoju metu Klevų sodžiuje, kur kadaise gyveno
baudžiauninkai, pradėjo augti
vasarnamių „mikrorajonas“.
Klevai – labai hermetiškas
sodžius. Nuo gretimų kaimų jis
atskirtas natūraliomis sienomis.
Nuo Navasodės kaimą skiria
nedidelis pušynėlis, rytuose nuo
Lumbių ir Griškonių – Rubežankos upelis, nuo Ramoniškių
ir Šeipiškių – trys ežerai: Plaskis,
Klevaitis ir Klevas, šiaurėje nuo
Vilkapėdžių ir Kelčėnų – Stulgiškės miškas. Pagal teritoriją
Klevai yra vienas didžiausių šio
krašto kaimų. Jo plotas beveik
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose

aureole apgaubti Klevai
1000 hektarų.
Klevus supa trys ežerai. Pietvakariuose tyvuliuoja nedidukas
(apie 30 ha) Plaskio ežeras, vietos
gyventojų vadinamas Gulbinio
vardu. Tai negilus, dumblėtas,
netinkamas maudytis ežeras.
Dar mažesnis už jį yra Klevaičio ežeras (20 ha). Lenkiškuose
žemėlapiuose jo vardas rašomas
Klejwy. Klevaitis yra labai gilus
(apie 40 m). Jo vanduo nepaprastai švarus, todėl žmonės čia
mėgsta maudytis. Pats didžiausias
ir turbūt gražiausias yra Klevo
ežeras, kurį lenkų kartografai žemėlapiuose fiksuoja pavadinimu
Szejpiszki. Nežinia, kodėl lenkai
jį taip pervadino, nes Šeipiškių
dvarui jis niekuomet nepriklausė.
Klevaitį supa penki kaimai, ties
juo sueina Seinų, Krasnapolio ir
Punsko valsčių ribos.
Klevai buvo apylinkės švietimo centras. Spaudos draudimo
laikais šio kaimo vaikus slapta
mokė daraktoriai. Rašytiniuose
šaltiniuose teigiama, kad 1916 m.,
vokiečių valdžiai leidus, Klevuose
atidaryta lietuviška mokykla. Jos
iniciatorius buvo vienas šviesesnių Klevų kaimo ūkininkų, Seinų
lietuvių komiteto narys Pranas
Leončikas. Keturklasė Klevų mokykla veikė ir per visą tarpukarį,
tik lenkai neleido, kad joje būtų
mokoma lietuvių kalbos.
Vincas Marcinkevičius pasakojo: „Milončius nuvažiavo į Suvalkus. Grįžo labai pasikeitęs. Kitą
rytą atėjęs į mokyklą vaikams
uždraudė lietuviškai kalbėti, dainuoti ir pranešė, kad bus mokoma
tik lenkiškai. Vaikai, turbūt tėvų
pamokyti, ėmė priešintis. Kai mokytojas prieš pamokas pradėdavo

Borevičių kapas.

maldą lenkiškai, vaikai kalbėdavo
(žegnodavosi) lietuviškai. Paskui,
kai jau buvo priversti ir išmokyti lenkiškos maldos, kur reikėjo
sakyti „Matko Boska – Królowo
Polski“ (Dievo Motina – Lenkijos karaliene), vaikai tardavo
„Matko Boska – Królowo Litwy“
(Dievo Motina – Lietuvos karaliene). Taip erzindavo mokytoją,
kol jiems nusibosdavo.
Eidami namo vaikai pasiskirstydavo grupelėmis. Šiek tiek nutolusi viena iš grupių užtraukdavo
lietuvišką dainą. Kai Milončius
ją imdavo vytis, grupė dainuot
nustodavo, bet pradėdavo kita.
Taip erzindavo mokytoją, net kol
jis pavargdavo.“
Tarpukaryje tautiniu pagrindu
čia kildavo įvairių incidentų. 1938
ar 1939 m. vieną naktį per langą
į mokyklą įsibrovė keli vaikinai
ir išniekino Lenkijos aukščiausių
pareigūnų – Piłsudskio ir Mościckio portretus. Rytą mokyklos
vedėjas apie tai pranešė Krasnapolio policijai. Atvykę į Klevus
policininkai ilgai tardė ir vaikus,
ir suaugusius, tačiau kaltininkų
nerado.
Kai 1938 m. Lietuva priverstinai užmezgė su Lenkija diplomatinius santykius, Klevų mokykloje leista mokyti ir lietuvių kalbos.
Kilus Antrajam pasauliniam karui
mokykla tapo lietuviška. Deja,
neilgam. Po mėnesio vokiečiai
ją uždarė.
1944 m. rudenį Klevuose vėl
pradėjo veikti mokykla. Kai lenkų
valdžia įsteigė mokyklas artimiausiuose kaimuose: Lumbiuose, Ramoniškėse ir Akatnykuose, Klevų
mokykla buvo panaikinta. Kaimo
gyventojai protestavo, stengėsi

susigrąžinti švietimo įstaigą, tačiau valdžia nepalankiai žiūrėjo
į lietuviškus kaimus ir lietuvių
prašymų nepaisė.
1953 m. Lenkijoje buvo įgyvendinta teritorijos administracinė reforma, vietoj didelių valsčių
sukurti mažesni administraciniai
vienetai – apylinkės. Apylinkė
buvo įsteigta ir Klevuose. Tuometinė vietos valdžia, atsižvelgdama
į kaimo gyventojų prašymus, iš
Suvalkų apskrities švietimo valdžios išsirūpino leidimą Klevuose
įsteigti 4-klasę mokyklą. Lenkijos
valstybės 1000-mečiui paminėti
buvo numatyta šalyje pastatyti
1000 mokyklų. Viena jų turėjo
būti Klevuose. Iš pradžių nebuvo
norinčių parduoti žemės sklypo,
o kai jau atsirado, kas parduoda,
nebuvo lėšų. Tuomet kaimiečiai
surengė rinkliavą. Kadangi reikiamos sumos surinkti nepavyko,
nuspręsta statyti įstaigai valdišką
būstinę. 1969 m. buvo panaikinta
Klevų apylinkė, o būstinei numatytas sklypas skirtas mokyklos
reikalams. Mokyklos statyba užtruko, nes darbai buvo vykdomi
visuomeniniais pagrindais. Pastatas baigtas 1972 m., o pati Klevų
mokykla veikė iki 2009-ųjų.
Iki Pirmojo pasaulinio karo nė
vienas Klevų kaimo gyventojas
neturėjo viduriniojo ar aukštojo
išsilavinimo. Kai 1918 m. Seinuose pradėjo veikti „Žiburio“
gimnazija (kuriai vadovavo kunigas dr. Jonas Totoraitis), į ją
stojo keli Klevų jaunuoliai. 1919
m. lenkams užėmus Seinus, „Žiburio“ gimnazija persikėlė į Lazdijus, bet ten mokslo niekas iš
kleviškių netęsė. Vėliau keli šio
kaimo jaunuoliai mokėsi Vilniaus

Liepoje kabantis kryžius daraktorei Žičkų Rožei.
Vytauto Didžiojo gimnazijoje.
Po Antrojo pasaulinio karo daug
šio kaimo žmonių baigė vidurines
ir aukštąsias mokyklas. Suskaičiuota, kad nuo 1944 iki 2010
m. vidurinį išsilavinimą įgijo 95
Klevų kaimo žmonės (iš jų 22
– aukštąjį). Daugiausia jų baigė
Punsko licėjų, kiti Seinų licėjų
arba Žemės ūkio mechanizacijos
technikumą. Dauguma dirbo arba
tebedirba mokytojais.
Klevų mokykla buvo ne tik
švietimo, bet ir kaimo kultūrinio
gyvenimo centras. Čia veikė Seinų apskrities viešosios bibliotekos
skyrius, vyko kaimo gyventojų
susirinkimai ir susitikimai, kultūriniai renginiai, veikė choras,
buvo statomi vaidinimai.
Klevų kaimo gyventojas Jonas
Marcinkevičius pasakojo: „Klevuose daug jaunimo, apie 100,
buvo prieškaru. [...] Jaunų ūkinykų kuopos kaimuose kurtos.
Klevai tį kap ilgokai nenorėjo,
tai kap atvažavo Juozas Maksimavičus ir Jonas Pajaujis, tadu
cik sutvėrė. Vakarinius ūkinykam
kursus adarė, o po jų geriem mokiniam suruošė kursus Kukave,
tai mano tėvukas ir kici parsivežė
po 4 obelų sodzinukus, čiepukus
– pasisodzino sodelin, tai jau kad
obuolių turėjo kiekvienais metais.“
Klevų kaime yra 8 kryžiai. Pats

seniausias kabo liepoje. Jis skirtas daraktorei Žičkų Rožei, kuri
spaudos draudimo laiku mokė
kaimo vaikus rašyti ir skaityti.
Pats įdomiausias ir svarbiausias
yra Šv. Kazimiero draugijos 1935
m. pastatytas kryžius Vytauto Didžiojo 500-osioms mirties metinėms paminėti. Kadangi tuometinė lenkų valdžia neleido ant jo
iškalti lietuviško užrašo, pažymėti
tik pastatymo metai. Tarpukariu
prie kryžiaus gegužės mėnesiais
buvo giedamos litanijos. Antrojo
pasaulinio karo metu vokiečiai
liepė kryžių nugriauti, todėl ūkininkas Marcinkevičius jį paslėpė
savo kluone. Po karo kryžius vėl
grįžo į savo vietą.
Naujai įsikūręs Klevuose Šv.
Kazimiero draugijos skyrius 1991
m. šį kryžių atnaujino, sutvarkė jo
aplinką ir iškalė įrašą: „Lietuvių
šv. Kazimiero draugija jaunimui
auklėti ir globoti. 1935 m.“. Kryžius stovi Daržuose, ant kalno,
prie pat kelio.
Prie šio kryžiaus kleviškiai renkasi dar ir dabar. Pernai čia tris
dienas vyko gegužinės pamaldos.
Šiemet dėl koronaviruso ir su juo
susijusių apribojimų gyventojai
prie kryžiaus rinkosi tik birželio
viduryje. Suėjo nemažai žmonių,
nors buvo pats šienapjūtės įkarštis.
Suaugę nuoširdžiai meldėsi, o vežimėliuose krykštavo vaikai.
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Pramogoms ir laisvalaikiui:
nauji išmaniosios „Tele2”
televizijos pasiūlymai

Eteris
Ketvirtadienis
, liepos 23 d. Saulė teka 5.13, leidžiasi 21.37, dienos ilgumas
16.24. Jaunatis. Vardadieniai: Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas, Saida.
LRT TV
ketvirtadi
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.

Visos šeimos laisvalaikiui skirtą
vaizdo transliacijų ir televizijos
internete paslaugą „GO3” šiuo
metu galima įsigyti itin palankiomis sąlygomis. Sutaupyti
galite išmaniąją televiziją užsisakydami kartu su „Tele2 Laisvo
interneto” planu. Pasiūlymais
jau dabar galima pasinaudoti
operatoriaus salonuose ir internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt/tv.

Išmanioji televizija su „Tele2 Laisvu
internetu” – tik nuo 19,90 Eur
Naujoji išmanios televizijos paslauga
siūlo populiariausius lietuviškus bei pasaulio televizijos kanalus jūsų pasirinktame ekrane – kompiuteryje, mobiliajame
telefone ar planšetėje ir išmaniuosiuose
televizoriuose. Šiuo metu „Tele2” išmaniąją televiziją verta įsigyti kartu su
„Tele2 Laisvo interneto planu”.
Išmaniąją „Tele2“ televiziją su visomis pagrindinėmis TV programomis ir
„Laisvu internetu” (neriboti GB viskam)
šiuo metu galima įsigyti vos nuo 19,90
Eur. Į šį televizijos paketą įeina net 31
tiesioginės televizijos kanalas su iki 7
dienų atsukimo galimybe.
Išmaniąją „Tele2“ televiziją su visomis
pagrindinėmis TV programomis, papildomais filmų ir serialų kanalais, plačia kino
biblioteka ir „Laisvu internetu” (neriboti
GB viskam) šiuo metu galima įsigyti vos
nuo 22,90 Eur.
Išmaniąją televiziją su visomis pagrindinėmis TV programomis, papildomais
filmų kanalais ir 5 populiariausiais sporto
kanalais, gyvomis transliacijomis sporto
gerbėjams bei „Laisvu internetu” (neriboti GB viskam) šiuo metu galima įsigyti

vos nuo 25,90 Eur.
Visi minėti TV paketai veikia bet kuriame išmaniajame įrenginyje, turi specialią
turinio biblioteką ir 7 dienų archyvo funkciją (išskyrus sporto turinio planą, kuriam
taikomas 48 val. archyvo limitas).
Mėgautis išmaniąja televizija galite ir
bet kuriame kitame televizoriuje, turinčiame HDMI jungtį ir įsigijus TV priedėlį. „GO3” televizijos priedėlio kaina
– nuo 2,5 Eur/mėn.

3 mėn. išmaniosios televizijos
nemokamai
Puikus pasiūlymas šiuo metu galioja ir
tiems, kurie nori išbandyti išmaniąją „Tele2” televiziją be interneto paslaugų. Dabar „Tele2” klientai, užsisakę išmaniosios
televizijos „GO3” paketą „Televizija +
filmai“, juo net 3 mėnesius galės naudotis
nemokamai.
Įsigijus specialų išmaniosios televizijos
„GO3” priedėlį, užsakytus turinio paketus
galėsite žiūrėti bet kuriame įrenginyje,
turinčiame HDMI jungtį.
Pasiūlymas galioja pirmą kartą užsisakiusiems „Televizija + filmai” paketą. Pasibaigus nemokamam laikotarpiui,
televizijos paslaugų paketas kainuos 7,99
Eur/mėn. Priedėlio kaina į šį pasiūlymą
neįskaičiuota.
Visi internetinės televizijos paketai turi
galimybę apmokėjimui kartu su „Tele2”
mėnesio paslaugų sąskaita.
Išsirinkti bei užsisakyti geriausiai
poreikius atitinkantį pasiūlymą galima
internetinėje svetainėje arba „Tele2”
savitarnos svetainėje.
Paketo atsisakyti galite „Tele2” savitarnos svetainėje arba paskambinę telefonu
117. Akcijos bei pasiūlymų su nuolaidomis laikas – ribotas.
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Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas

KNYGYNĖLIS,

tel. 8 646 71 901, knygynelis@dzukuzinios.lt

21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Laiko patrulis“.
0.25 „Mirtinas

ginklas“.

5.30 „Gluchariovas“.
6.30 Grilio skanėstai.
7.00 Laikykitės ten.

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

16.00 „Šervudo padauža

Robinas Hudas“.
16.15 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
16.40 Gustavo enciklope-

dija.

9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno krimi-

1.20 „Metro užgrobimas

nalinė 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 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Stambiu planu.
Rimvydas Laužikas.
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“.
0.30 „Laikinosios
sostinės fenomenas. Valstybės
radiofonas“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Stambiu planu.
Rimvydas Laužikas.
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“.

3.05 „Volkeris, Teksaso

10.00 „Vieno nusikaltimo

reindžeris“.
4.35 Alchemija. VDU
karta.
5.05 RETROSPEKTYVA.

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 Grilio skanėstai.
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“.
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“.

18.45 Daiktų istorijos.
19.35 „Traukinys į mirtį“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Danų mergina“.
23.30 „Erdvės menas“.
24.00 DW naujienos rusų

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

„Prancūziška
žmogžudystė.
Pilies paslaptys“.
23.05 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.55 „Rožių karas“.
2.35 „Nusikaltimas
šiaurėje“.
4.05 „Tėvas
Motiejus“.

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.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė

varguolė“.
21.00 Nuo... Iki...

123“.

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 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Komando“.
23.50 „Skubi pagalba“.
0.50 „Einšteinas“.
1.45 „Rezidentas“.
2.35 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.25 „Skubi pagalba“.
4.15 „Kietuoliai“.
4.40 „Naujakuriai“.
5.30 „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 „Apsuptyje“.
23.10 „Gatvių
kovotojas“.
1.05 „Kobra 11“.
1.55 „Ekstremalūs
išbandymai“.
2.45 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.30 „Visa menanti“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.

perskambinsiu“.

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
7.00 Literatūros
pėdsekys. Birutė
Pūkelevičiūtė.
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.
Trembita.
12.40 Veranda.
13.05 Pasaulio
Lietuva.
14.00 Daiktų istorijos.
14.55 „Iš užmaršties
prikeltas Versalis.
Dingęs Karaliaus
Saulės dvaras“.
15.50 „Džiunglių
knyga“.

17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Dauntono

abatija“.

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Euromaxx.
1.10 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
2.05 Šoka Lietuva.
2.15 Čia – kinas.
2.45 Literatūros
pėdsekys. Birutė
Pūkelevičiūtė.
3.15 Duokim garo!
4.40 Nacionalinis turtas.
Rašytojas Rolandas
Rastauskas.
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.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 Ūkio šefas.
9.30 „Virtuvė“.
10.30 „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 „Broliai

Sistersai“.
23.30 „Havajai 5.0“.
1.25 „Kaulai“.
2.10 „Svieto

lygintojai“.
3.00 „Rouzvudas“.
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Eteris
Penktadienis
, liepos 24 d. Saulė teka 5.15, leidžiasi 21.35, dienos ilgumas
16.20. Jaunatis. Vardadieniai: Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė, Kristupas.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė 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 „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 „Drakula.
Pradžia“.
23.55 „Be stabdžių“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Visi kalba.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Kultūros diena.
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

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“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Apsuptyje 2.
Tamsos teritorija“.
23.35 „Apsuptyje“.
1.30 „Kobra 11“.
2.20 „Ekstremalūs
išbandymai“.
3.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.55 „Visa menanti“.

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

Dzukijos TV
5.29 Programa.
5.30 „Gluchariovas“.
6.30 Pagaliau savait-

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „2012“.
0.05 „Baudėjas. Karo
zona“.
1.50 „Laiko patrulis“.
3.20 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.50 „Rosenheimo
policija“.

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.

TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
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“.
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 Draugiškos
krepšinio varžybos
Estijoje. Estija–Lietuva.
21.30 „Iksmenai. Pirma
klasė“.
0.00 „Juodosios raganos
metai“.
1.45 „Transporteris“.
3.20 „Išbadėjusių
žaidynės“.
4.40 „Tai – mes“.
5.30 „Naujakuriai“.

galis.
7.00 Laikykitės ten.

šeštadienis
, liepos 25 d. Saulė teka 5.16, leidžiasi 21.33, dienos ilgumas 16.17.
Jaunatis. Vardadieniai: Jokūbas, Kargaudas, Aušrinė, Kristoforas, Kristupas.
blikos himnas.
6.05 Klausimėlis.
6.20 Pasaulio puodai.
7.15 „Heko Fino nuoty-

kiai“.
9.00 Labas rytas,

Lietuva.
12.00 Pasaulio doku-

„Iksmenai. Pirma klasė“, 21.30, TV3
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Žemės ir laiko

prakalbinimas“.
19.00 Aktualijų laida.
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“.
5.35 Pagaliau savaitgalis.
6.00 „Pone prezidente“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
7.00 Mokslo sriuba.
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.
Rusų gatvė.
12.40 Išsaugota istorija.
13.05 Legendos. Šiandien
ir visados. Aktorius
Saulius Mykolaitis.
14.00 Daiktų istorijos.
14.55 „Traukinys į mirtį“.
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“.
19.05 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Jonas Prapuolenis“.
19.35 Kultūros diena.

20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Utioja,

liepos 22-oji“.
22.35 „2 Donatai“ –

grupė, verta
milijono!
23.45 Mano tėviškė. Mamertas Indriliūnas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Ponas Dinamitas.
Jameso Browno
iškilimas“.
2.40 „Danų mergina“.
4.40 Nacionalinis turtas.
Menininkas Feliksas Jakubauskas.
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
TV1
6.10 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
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. „Komisarė Helena Dorn.
Praeities šešėliai“.
22.55 „Sicilijos mafija“.
0.40 „Rožių karas“.
2.25 „Prancūziška
žmogžudystė.
Pilies paslaptys“.
4.00 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Virtuvė“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.35 „Makgaiveris“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 Krepšinis. Hoptrans
3x3.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Geležinis
žmogus“.
0.30 „Drakono kardas“.
2.25 „Pagieža“.
3.55 „Rouzvudas“.

mentika. „Rudieji
lokiukai ir aš“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Kelionė po
Mianmarą“.
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 „Susižadėję penkerius metus“.
0.30 „Drakula. Pradžia“.
2.00 „Utioja, liepos
22-oji“.
3.35 Išsaugota istorija.
Unikaliausių
Lietuvos muziejų
istorijos.
4.00 Šoka Lietuva.
4.15 „Heko Fino nuotykiai“.
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 „Anapus tvoros“.
11.30 „Geras vyrukas“.
13.25 „Riterio žvaigždė“.
16.10 „Paskutinis uošvių
išbandymas“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Haris Poteris ir
mirties relikvijos. 2
dalis“.
22.00 „Tėtukas namie“.
23.55 „Seks video“.
1.35 „2012“.
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 „Aštuonkojis

Dipas“.
12.50 „Auklė 3“.
14.35 „Pakeliui“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Draugiškos
krepšinio varžybos
Estijoje. Lietuva–
Latvija.
21.30 „Prarastasis
miestas Z“.
0.10 „Ryklių sala“.
1.55 „Komando“.
3.30 „Dronų karai“.
4.55 „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“.
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“.
16.05 „Ekstrasensų
mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Vienuolis nusileidžia nuo kalno“.
23.50 „Panikos kambarys“.
1.50 „Kriminalinė
Maskva“.
2.35 „Apsuptyje 2.
Tamsos teritorija“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Pone prezidente“.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Liuda
Vienožinskaitė-Purėnienė“.
7.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Skonio reikalas.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Merginos iš
Ukrainos“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Gyvenimas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Dvidešimtasis amžius

prasideda“.
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 „Netikėtas teisin-

gumas“.
2.50 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Dvidešimtasis amžius
prasideda“.
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.
12.00 Kultūrų kryžkelė.

Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.

Rusų gatvė.

2.45 Stop juosta. Bankai

tarpukariu.
3.15 Kalbantys tekstai.

Tomas Venclova.
3.45 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
4.15 Kelias.
4.40 Auksinis protas.
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.
Žaltvykslė“.
22.55 „Stokholmo
rekviem. Popierinis
žmogus“.
0.45 „Sicilijos mafija“.
2.15 „Komisarė Helena
Dorn. Praeities
šešėliai“.

13.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Gydytojas Vladas
Kuzma“.
13.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
14.00 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
15.35 Kalbantys tekstai.
Tomas Venclova.
16.05 Pasaulio puodai.
17.00 Klauskite daktaro.
17.55 Pirmą kartą.
18.00 Stambiu planu. Elas
Ramanauskas.
18.55 „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Jonas
Basanavičius“.
19.40 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Mini ir Moskovicas“.
22.55 Evelina Sašenko.
Koncertas
„Jausmai“.
0.05 Klausimėlis.
0.20 Dabar
pasaulyje.
0.45 „Be stabdžių“.

TV6
6.30 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 „Didieji senovės
statiniai“.
12.00 Skilusios kaukolės
iššūkis.
12.55 „Gyvūnų klanai. Hipopotamų klanai“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Krepšinis. Hoptrans
3x3.
19.30 Sandėlių karai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Pagrobimas“.
23.55 „Jūrų pėstininkas.
Užnugaris“.
1.35 „Havajai 5.0“.
3.20 „Kaulai“.

„Tėtukas namie“, 22.00, LNK
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Eteris
Sekmadienis, liepos 26 d. Saulė teka 5.18, leidžiasi 21.32, dienos ilgumas
16.14. Jaunatis. Vardadieniai: Joakimas, Ona, Daugintas, Eigirdė, Jokimas, Anna, Aneta, Ana.
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. „Druskos
princesė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Neatrasti Kolumbijos kampeliai.
Čoko. Kolumbijos
laukinė pakrantė“.
12.50 „Puaro“.
14.25 Loterija „Keno
Loto“.
14.30 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kristaus Prisikėlimo
bažnyčia“.
15.00 Kryžių kalno
atlaidai.
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 Premjera. „Astrid
Lindgren jaunystė“.
23.35 „Nuodėmės
užkalbėjimas“.
1.15 „Mini ir Moskovicas“.
3.05 Išsaugota istorija.
Unikaliausių
Lietuvos muziejų
istorijos.
3.35 Šventadienio
mintys.
4.00 „Susižadėję penkerius metus“.
LNK
6.45 „Stivenas Visata“.
7.30 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.55 „Ogis ir
tarakonai“.
8.15 „Berniukas Blogiukas“.
8.40 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.05 „Neramūs ir
triukšmingi“.
9.30 „Tinginių
miestelis“.
9.55 „Pramuštgalviai“.
11.35 „Gaisrinės šuo“.
13.50 „Nuogas ginklas
2 1/2. Baimės
kvapas“.
15.35 „Uždelsta
meilė“.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.

19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Transformeriai.

Paskutinis riteris“.
22.30 „Pinigų
monstras“.
0.25 „Paskutinės
merginos“.
2.00 „Tėtukas
namie“.
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 „Keista
magija“.
13.20 „Titanikas“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Persis Džeksonas.
Monstrų jūra“.
21.40 „Transporteris 2“.
23.25 „Universalioji
korta“.
1.15 „Iksmenai. Pirma
klasė“.
3.30 „Prarastasis
miestas Z“.
BTV
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato
etapas. Alytus.
7.30 „Juodasis
sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų
čempionatas.
Radviliškis.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Nepaprastos žmogaus galimybės“.
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“.
16.05 „Ekstrasensų
mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis
sąrašas“.
21.30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
22.40 „Sūnus
paklydėlis“.
23.35 „Fargo“.
1.30 „Vienuolis nusileidžia nuo kalno“.
3.20 „Panikos kambarys“.
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 „Netikėtas teisin-

gumas“.
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. Dvidešimtasis amžius
prasideda“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Viešnia iš ateities“.
22.00 Pinigų karta.
Laisvės TV laida.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
1.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.50 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Dvidešimtasis amžius
prasideda“.
4.00 „Merginos iš
Ukrainos“.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Evelina Sašenko.
Koncertas
„Jausmai“
7.15 Mano tėviškė. Mamertas Indriliūnas.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Literatūros
pėdsekys. Rimas
Burokas.
11.00 Stop juosta.
Gumos ir avalynės
pramonė.
11.30 Nacionalinis turtas.
Laida „Būtovės
slėpiniai“.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šventadienio
mintys.
13.30 Stilius.
14.25 Pirmą kartą.
14.30 Euromaxx.
15.00 Išsaugota
istorija.
15.30 „Erdvės menas.
Panirę gamtoje.
Kaimiško gyvenimo
idilė“.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2017.
17.30 Veranda.

17.55 Kultūringai su

Nomeda.
18.50 Legendos. Šiandien
ir visados. Skulptorius Leonas Strioga.
19.40 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Istorinės FIFA Pasaulio čempionato
rungtynės. 2018
m. Aštuntfinalis.
Kolumbija–Anglija.
23.45 Koncertas „Open to
the World“.
0.40 „Nijolė“.
2.00 „Astrid Lindgren
jaunystė“.
4.05 Šventadienio
mintys.
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 „Svetima šalis“.
23.15 „Somalio piratai“.
1.25 „Stokholmo
rekviem. Popierinis
žmogus“.
3.05 „Vilkų žemė.
Žaltvykslė“.
TV6
6.35 Skilusios kaukolės

iššūkis.
7.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
8.30 „Įspūdingiausios
atostogų vietos“.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Gyvūnų klanai. Hipopotamų klanai“.
12.00 Skilusios kaukolės
iššūkis.
12.55 „Gyvūnų klanai.
Dramblių klanas“.
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 „Havajai 5.0“.

pirmadienis
, liepos 27 d. Saulė teka 5.20, leidžiasi 21.30, dienos ilgumas
16.10. Priešpilnis. Vardadieniai: Natalija, Panteleonas, Žintautas, Svalia, Sergijus.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.45 Premjera. „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“.
23.45 „Čikagos policija“.
0.25 Stop juosta. Bankai
tarpukariu.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Kostiumuotieji“.
4.50 Dienos tema.
5.15 „Seselė Beti“.

1634.
22.30 „Ateities pasaulis“.
0.15 „Mirtinas ginklas“.
1.10 „Pinigų monstras“.
2.45 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.15 „Rosenheimo

policija“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
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 „Derybininkas“.
0.15 „Skubi pagalba“.
1.15 „Einšteinas“.
2.10 „Rezidentas“.
3.00 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.50 „Skubi pagalba“.
4.40 „Naujakuriai“.
5.30 „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 „Reali mistika“.
12.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
LNK
6.30 „Iš širdies į

14.55 „Sudužusių žibintų

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

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

gatvės“.

vimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Bėgančios kortos“.
22.50 „Jūrų pėstininkai“.
0.40 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
1.40 „Sūnus paklydėlis“.
2.25 „Kobra 11“.
3.15 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
4.00 „Visa menanti“.

8.30 Pagaliau savait-

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 savaitgalis.
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 „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“.
LRT +
6.00 Lietuvos Respu-

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.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.

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

lyga 2017.
15.40 Muzikinis intarpas.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Šervudo padauža

Robinas Hudas“.
16.15 „Stebuklingoji

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

Pokalbiai.
8.00 Pinigų karta.

16.40 Gustavo enciklope-

dija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Dauntono abatija“.
19.30 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo
kodas. Švč.

Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo)
bažnyčia.
19.40 „Milžiniški nacių
statiniai. Supertankai“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Vieno buto istorija.
Balys Sruoga.
22.20 „Julija“.
23.00 Veranda.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Jonas Prapuolenis“.
1.10 „2 Donatai“ –
grupė, verta
milijono!
2.20 Lengvai ir linksmai!
Edmundas
Kučinskas.
2.45 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi
4.15 Kultūringai su
Nomeda.
5.05 Pasaulio Lietuva.
TV1
6.10 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
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 „Didingiausias

filmas“.
22.35 „Aukštakulnių

kerštas“.
0.30 „Rožių karas“.
2.15 „Svetima šalis“.
4.00 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
7.30 „Makgaiveris“.
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 „Skrydžio planas“.
23.00 „Pagieža 3“.
0.50 „Septinta
kategorija. Pasaulio
pabaiga“.
2.20 „Svieto lygintojai“.
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Eteris
Antradienis
, liepos 28 d. Saulė teka 5.21, leidžiasi 21.28, dienos ilgumas 16.07.
Priešpilnis. Vardadieniai: Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras, Vytas.

Trečiadienis
, liepos 29 d. Saulė teka 5.23, leidžiasi 21.27, dienos ilgumas 16.04.
Priešpilnis. Vardadieniai: Beatričė, Faustinas, Feliksas, Morta, Simplicijus, Mantvydas, Mantvydė, Laimis.

LRT TV
ntradienis
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. Kuršininkai“.
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 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai“.
Lietuva–Šveicarija.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Istorijos perimetrai. Kuršininkai“.
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.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė varguolė“.
21.00 Nuo... Iki...
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Snaiperis. Atgi-

mimas“.
0.20 „Mirtinas ginklas“.
1.15 „Ateities pasaulis“.
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 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Pakvaišę dėl
Merės“.
0.25 „Skubi pagalba“.
1.20 „Einšteinas“.
2.15 „Legendos“.
3.05 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.55 „Skubi pagalba“.
4.45 „Naujakuriai“.
5.30 „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“.
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 „Prisiminti pavojinga“.
23.20 „Bėgančios kortos“.
1.05 „Kobra 11“.
1.55 „Ekstremalūs
išbandymai“.
2.45 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.30 „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 Koncertas „Open to

the World“.
7.00 Čia – kinas.
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.
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.
Jonas Prapuolenis“.
14.25 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Gydytojas Vladas
Kuzma“.
14.55 „Milžiniški nacių
statiniai. Supertankai“.
15.40 Prisiminkime.
Dainos jūros tema.
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“.
19.05 „Laikinosios

sostinės fenomenas. Architektai
Sprindžiai“.
19.40 „Aštuntasis dešimtmetis“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija“.
23.10 „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Jonas
Basanavičius“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mokslo sriuba.
1.10 Džiazo muzikos
vakaras.
1.55 Klausimėlis.
2.10 Stambiu planu. Elas
Ramanauskas.
3.05 Krikščionio žodis.
3.20 Auksinis protas.
Vasara.
4.35 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Gydytojas Vladas
Kuzma“.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados. Skulptorius Leonas Strioga.
TV1
6.10 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
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. Kliuveris ir
nepažįstamoji“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.50 „Rožių karas“.
2.35 „Didingiausias
filmas“.
3.45 „Tėvas
Motiejus“.
TV6
6.25 „CSI kriminalistai“.
7.25 „Kobra 11“.
8.30 Įspūdingiausios

atostogų vietos.
9.00 „Naujokė“.
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 „Patruliai“.
23.20 „Havajai 5.0“.
1.15 „Kaulai“.
2.00 „Svieto

lygintojai“.
2.50 „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
6.25 „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 „Įkalinti“.
0.25 „Mirtinas ginklas“.
1.20 „Snaiperis. Atgimimas“.
2.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.25 „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 gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms mergi-

noms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Mirtinas šūvis“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Mirtinas šūvis“.
0.30 „Skubi pagalba“.
1.25 „Einšteinas“.
2.20 „Legendos“.
3.10 „Amerikietiška

siaubo istorija“.
4.05 „Skubi pagalba“.
4.50 „Naujakuriai“.
5.35 „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“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų

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

vimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Tylus įniršis“.
23.05 „Prisiminti pavo-

jinga“.
1.20 „Kobra 11“.
2.10 „Ekstremalūs

išbandymai“.
3.00 „Nusivylusios namų

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

Ukrainos“.
6.30 4 kampai.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisingumas“.
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.
16.30 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
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 Džiazo muzikos

vakaras.
6.50 Prisiminkime.

Dainos jūros tema.
7.00 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.
13.10 Stambiu planu. Elas
Ramanauskas.
14.00 Daiktų istorijos.
14.55 „Aštuntasis dešimtmetis“.
15.35 Dainos prie jūros.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
16.15 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Dauntono abatija“.
18.45 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Vladas Nagius-Nagevičius“.
19.15 „Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Gertrūdos“.
19.20 Aktoriaus Vytauto
Tomkaus 80-mečiui. Kino pasaulyje.
V. Tomkaus
kūrybinis portretas.
19.40 Aktoriaus Vytauto

Tomkaus 80mečiui. Vakaro
autografas. Filmo
„Tadas Blinda“
kūrybinė grupė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Hiphopo evoliucija“.
23.05 Išsaugota istorija.
23.30 „Erdvės menas.
Panirę gamtoje.
Kaimiško gyvenimo
idilė“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kalbantys tekstai.
Tomas Venclova.
1.10 Džiazo muzikos
vakaras.
1.54 „Julija“.
2.30 Tarptautinės
sportinių šokių
varžybos „Gintarinė
pora 2019“.
4.10 Veranda.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.
TV1
6.10 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.45 „Akloji“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
14.30 „Nina“.
15.35 „Sekliai“.
16.30 „Būk su

manim“.
18.30 „Balta – meilės

spalva“.
19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Sekliai“.
21.00 „Nusikaltimas

šiaurėje. Kliuverio
paslaptis“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.45 „Įsimylėjęs karalius“.
2.45 „Nusikaltimas
šiaurėje. Kliuveris ir
nepažįstamoji“.
4.15 „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“.
12.30 „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 „Kodas 999“.
23.20 „Havajai 5.0“.
1.20 „Kaulai“.
2.05 „Svieto lygintojai“.
2.55 „Rouzvudas“.
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Sklypą (8,6 a, namų valda,
•su•ūkiniu
pastatu, rūsys po

visu pastatu), kaina sutartinė.
Tel. 8 612 31803.

••

Žemės sklypą namo
statybai Lazdijų 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.

N. Kirsnos k.,
Gudelių k. (30 a
•Lazdijų
•Sodybą
•Lazdijuose.
•Puikų didelį sklypą statybai •namų
•Sodybą
r. (sodyba prižiūrėta,
valda, 2,25 ha žemės
galima gyventi iš karto, namas
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių,
su baldais ir buitine technika,
apšildomas kietuoju kuru
(vietinis centrinis šildymas),
komunalinis vandentiekis,
sodyboje yra ūkiniai pastatai,
garažas, šulinys, prižiūrėtas
sodas ir aplinka, 45 a dirbamos žemės, šalia galima
įsigyti 7 ha žemės). Kaina
sutartinė.
Tel. 8 611 50514.
Gervėnų k., Lazdijų
•r. (70
•Sodybą
a, medinis namas, ūkinis
pastatas, svirnas, du garažai,
galima papildomai pirkti 10 ha
žemės).
Tel. 8 614 04094.

Tel. 8 686 70841.

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

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

kub. m cisterną, 3 m
•pločio
•2,7 kombainą
„Claas“, 2,5

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

••

Namą Vainiūnų k. (buvusi
valgykla, namų valda 34 a,
trifazis elektros įvadas, atlikti
geodeziniai matavimai), kaina
16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

namų
sklypą Nemajūnų k.
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
•(80•Žemės
Lazdijų (įvairaus
a, žemės ūkio paskirtis, su
dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė. Tel. 8 616 33781.

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

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

Lazdijuose arba keipievos
•Kamarūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
•čiu•Sodybą
Leipalingio sen.
į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 614 04094.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Tel. 8 670 61649.

ežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
keliukas, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

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

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

sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
k. (su grūdų pikiavimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

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.

••

„VW Golf 3“ priekinius
idealius sparnus, violetinės
spalvos, kaina po 25 Eur.
Tel. 8 686 4300.

••

„Nissan X Trail“ (2004 m.,
2,2 l, dyzelinas, 100 kW, labai
geros būklės, maža rida, pora
dienų iš Vokietijos), kaina sutartinė. Tel. 8 692 44465.

m pločio diržinį grėblį vartytuvą.
Tel. 8 686 70818.

gerą šieno rinktuvą,
•šieno
•Labaipūstuvą
storais vamz-

džiais, keturvagį plūgą kertamu varžtu, stumdymo peilį
traktoriui MTZ (visas komplektas), traktorių MTZ80,
mažai naudotą profesionalią
čekišką kuro išpilstymo kolonėlę.
Tel. 8 698 39308.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

kviečius.
•Tel.•Žieminius
8 662 39070.
česnakus, kaina
•4 Eur
•Žieminius
už kg.
Tel. 8 678 37678.

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.

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

(ki•neskopinis,
•Televizorių37 „Philips“
cm įstrižainė),
kaina 12 Eur.
Tel. 8 610 37744.

radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
•aparatus.
•Palečių vežimėlį, suvirinimo
Tel. 8 698 78040.

akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuose.
Tel. (8 318) 52156.

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

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

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

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

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

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

••

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Visų markių automobilių
supirkimas. 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.

KITi

Nuoširdžiai užjaučiame Dainą Kaknevičienę mirus
mylimai mamytei.
Lina ir Artūras Margeliai

••

Galiu dirbti pagalbinius
darbus tiek statybose, tiek
ūkyje.
Tel. 8 622 60230.

PA SL AUGOS

arba
•mikroautobusą.
•Lengvąjį automobilį
Gali būti tech- ••Taisome automatines
skalbimo mašinas. Atvykstame
niškai netvarkingas, daužtas,

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

I E ŠKO DA RBO

į namus.
Tel. 8 615 73404.

••

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

būdu restauruo•jame•Karštuoju
••Nuomoju betono maišyklę.
vonias. Dengiame impor- Tel. 8 614 56206.
tinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patir- ••Išnuomojamas nestandartinio išplanavimo butas Lazdijų
tis 28 metai.
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

traktorius,
•atliekame
•Remontuojame
kapitalinį remontą,
paruošiame TA, dažome.
Tel. 8 698 39308.

dažau bei galiu
duris namams,
•dirbti
•Glaistau,
•ūkiniams
•Gaminame
kitus statybinius darpastatams, laiptus,
bus.
Tel. 8 622 60230.

28 metai gamybos patirtis.
Tel. 8 682 62195.

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

••

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

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

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

NU O M A

••

SIŪLO

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

••

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

miesto centre (autonominis
šildymas). Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
Tel. 8 688 80688.

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

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

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

T-25 (su kabina,
•gali•Traktorių
būti nevažiuojantis), monušienauti 10 ha
•pievos
•Atiduodu
Seirijų sen.
kėsiu iki 1500 Eur.
Tel. 8 673 78364.

Tel. 8 613 72417.

traktorių T-74 (gali
•būti•Vikšrinį
buldozeris).
Tel.8 673 78364.

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

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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