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Sofija Salatkaitė: žirginis sportas —
vienintelė veikla, kuri mane veža
„Šis sportas – kaip liga, jei
ištveri jame pirmuosius
trejus ketverius metus, tai
su juo nesiskiri visą gyvenimą“, – kalbėjo tituluočiausia Lazdijų krašto
žirginio sporto meistrė
septyniolikmetė Sofija
Salatkaitė, neseniai savo
sportinių trofėjų kolekciją
papildžiusi pagrindiniais
prizais iš šalies žirginio
sporto varžybų Vilkaviškyje, Joniškyje. Rugsėjį
dvyliktoke tapsianti mergina negalvoja, jog sportas
taps jos profesija, tačiau
yra tikra, jog su žirgais ji
nesiskirs visą gyvenimą.

Viskas prasidėjo nuo
pramogos
Sofija prisiminė, jog pažintis su
žirgais prasidėjo prieš dešimtmetį,
kai ji su tėvais dalyvavo šventėje
Aštriosios Kirsnos dvare.
„Ten buvo toks atrakcionas, kad
vaikams buvo leidžiama pasėdėti
anti žirgo, kurį už pavadžio vedžiojo žirgininkas. Man patiko sėdėti

»

Šiuo metu ji treniruojasi Seirijuose pas Lietuvos čempioną Nerijų Šipailą.
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Mėnesį užrakintos VšĮ „Lazdijų ligoninė“ Vaikų poskyrio durys jau nuo rugpjūčio 1 dienos vėl atvertos mažiesiems
ligoniukams.
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Savaitės komentaras

Stipraus lyderio trūkumas lemia socdemų populiarumo mažėjimą

Algimantas Mikelionis
Lietuvos socialdemokratų partija
jau seniai yra įsitvirtinusi populiariausių šalies partijų grupėje.
Tiksliau sakant, tvirtai užima
trečią vietą, bet daugiau kaip per
pusę atsilieka nuo pirmaujančių valstiečių ir antroje vietoje
esančių konservatorių. Liepos
mėnesį visuomenės nuomonės
apklausos bendrovė „Vilmorus“
atliko naujausią apklausą, kurios
duomenys publikuojami liepos 25
dienos „Lietuvos ryto“ laikraštyje. Jie rodo, kad pirmoje vietoje
pagal populiarumą, surinkusi 17,6
procento balsų, yra valstiečių partija, antroje vietoje, surinkę 17,2
procento balsų, atsidūrė konservatoriai. Socdemai su žymiai kuklesniu rezultatu (7,1 procento)
įsitaisė trečioje vietoje.
Palyginus su birželio mėnesio
„Vilmorus“ apklausos duomenimis, matyti, kad ir valstiečių,
ir konservatorių populiarumas
augo. Valstiečių populiarumas
per mėnesį nuo 13,4 ūgtelėjo iki
17,6 procento, o konservatorių –
nuo 14,3 iki 17,2 procento. Taigi
valstiečių populiarumas per mėnesį šoktelėjo net 4,2 procento!
Konservatorių rezultatas kiek
kuklesnis – jis ūgtelėjo beveik 3
procentais. O štai socdemai, nors
ir yra trečioje vietoje, iš tikrųjų

neturi kuo džiaugtis. Dar birželį
jų populiarumas siekė 9,1 procento. Per mėnesį jis sumažėjo
iki 7,1 – krito lygiai 2 procentais.
Dar pernai buvo tokių „Vilmorus“ apklausų, kurių duomenys
rodė didesnį kaip 10 procentų
socdemų partijos populiarumą,
ir tuomet netgi atrodė, kad socialdemokratų partija gali laimėti
Seimo rinkimus arba būti viena
iš dviejų sėkmingiausiai juose
pasirodžiusių partijų.
Ne paslaptis, kad ir valstiečiai,
ir socialdemokratai pretenduoja į
panašių politinių pažiūrų rinkėjų
balsus – centro – kairės elektoratą. Reiškia, tokių pažiūrų rinkėjai
Seimo rinkimuose gali balsuoti
ir už valstiečius, ir už socialdemokratus. Juk konservatorių
rinkėjai yra itin drausmingi, ir jų
balsai atitekti gali tik konservatoriams arba nebent liberalioms
partijoms. Konservatorių rinkėjai
tikrai nebalsuos nei už valstiečius, nei už socdemus. Stebint
„Vilmorus“ apklausų duomenis
šiemet, nuo pat vasario mėnesio
galima pastebėti valstiečių partijos populiarumo augimą: vasario
mėnesį už šią politinę jėgą balsavo 11,6 procento respondentų,
kovo mėnesį – 12,4 procento apklaustųjų, birželio mėnesį – 13,4,
o liepos mėnesį – net 17, 6 procento apklaustųjų. Aiškiai matyti
užtikrintas ir stabilus valstiečių
populiarumo kopimas į viršų. Žinoma, ne kažkokie itin protingi ir
stebuklingi sprendimai ar šaunūs
darbai padėjo valstiečiams kopti į
viršų. Juos išgelbėjo koronaviruso pandemija ir karantinas, kurio

Artėja rugsėjo
pirmoji!
Lazdijų Knygynėlyje
Erich krause
prekinio ženklo
mokyklinis stendas.

Apsilankykite!
KNYGYNĖLIS,

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

Adomo Žilinsko piešinys.
metu valstiečių politikai itin aktyviai rodėsi viešumoje. O štai
socdemų reitingas nuo vasario
mėnesio atrodė prasčiau: vasario
mėnesį už socdemus pasisakė 9,7
procento rinkėjų, kovo mėnesį
– 8,3, birželį – 9,1, o liepą – tik
7,1 procento apklaustųjų. Taigi
per šiuos metus, kai valstiečių
populiarumas augo, socdemų
– smuko. Drąsiai galima teigti,
kad valstiečiai per šiuos metus
pasiėmė kelis procentus socdemų
populiarumo, arba sakyti, kad
socdemai juos praradę atidavė
valstiečiams.
Kas gi lėmė tokį populiarumo
nuotėkį iš socdemų į valstiečių
partiją? Apie valstiečių sėkmės
pagrindines priežastis jau kal-

bėjome. O kas lėmė socdemų
populiarumo užtikrintą mažėjimą? Galima teigti, kad socdemai
būdami opozicijoje buvo žymiai
mažiau aktyvūs ir pastebimi nei
konservatoriai, o norint išlaikyti
įgytą populiarumą reikia nemažai
pasistengti. Jeigu kažkada vienas
nepopuliariausių valstiečių politikų A. Veryga sugebėjo tapti vienu
populiariausių politikų, tai to nepasakysi apie socdemų politikus.
Reikia pripažinti, kad jų gretose
mažai ryškių lyderių ir itin išsiskiriančių spalvingų asmenybių. Štai
kad ir socdemų partijos lyderis
G. Paluckas toli gražu nėra nei
stiprus ir ryškus politinis lyderis,
nei spalvinga asmenybė.
Liepos mėnesį bendrovė „Vil-

morus“ uždavė klausimą, kurie
Lietuvos visuomenės veikėjai,
jūsų nuomone, geriausiai atstovauja jūsų interesams? G. Paluckas,
surinkęs 1,7 procento balsų, teliko
tryliktoje vietoje. Tiesa, birželio
mėnesį jo populiarumas buvo kiek
didesnis – 2,3 procento respondentų balsų. Respondentams buvo
užduotas dar vienas klausimas:
palankiai ar nepalankiai vertinate
šiuos Lietuvos visuomenės veikėjus? Čia G. Paluckas atsidūrė ne
tokioje ir žemoje aštuntoje vietoje – palankiai jį įvertino 29,2
procento rinkėjų, nepalankiai 19
procentų balsavusiųjų. Net 51,8
procento respondentų teigė, kad
sunku ką nors apie G. Palucką
pasakyti.

•

Sunegalavusių vaikų nebereiks vežti į Alytų
Mažųjų lazdijiečių tėvai
pagaliau gali lengviau atsidusti, susirgus jų atžaloms,
nebereiks vaikučių vežti į
Alytų, jiems pagalba bus
suteikta Lazdijų ligoninėje. Mėnesį užrakintos VšĮ
„Lazdijų ligoninė“ Vaikų
poskyrio durys jau nuo
rugpjūčio 1 dienos vėl priima mažuosius ligoniukus.

VšĮ „ Lazdijų ligoninė“ vadovybė birželį priėmė sprendimą
nuo liepos 1 d. mėnesiui uždaryti
Vaikų ligų poskyrį, o pagalbos
teikimą perkelti į Alytų.
Kaip teigė savivaldybės gydytoja Lina Džiaukštienė, sprendimas liepos mėnesį suteikti
„Lazdijų ligoninės“ Vaikų ligų
poskyryje dirbantiems darbuotojams atostogas buvo priimtas,
kai mažuosius lazdijiečius, esant

būtinybei, sutiko priimti Alytaus
apskrities S. Kudirkos ligoninė.
VšĮ „Lazdijų ligoninė“ Vaikų ligų
poskyrio medicinos darbuotojai
neatostogavo jau ne vienerius
metus, atostogų sukaupta daugybė dienų ir išnaudoti jas privalu
šiemet.
„Atsižvelgiant į tai, kad vasaros metu Vaikų ligų poskyryje mažųjų pacientų būna labai
mažai, ligoninės administracija,
pasitarusi su poskyrio darbuotojais, suteikė jiems galimybę vasaros metu paatostogauti. Išėjus
atostogų iš kitų rajonų atvykstantiems gydytojams pediatrams,
kurių labai trūksta visoje Lietuvoje, vaikams nebūtų užtikrinta
kokybiška ir saugi medicininė
paslauga“, --teigė savivaldybės
gydytoja.
Nuo rugpjūčio vėl visą parą teikiama vaikams būtinoji pagalba

Priėmimo-skubiosios medicinos
pagalbos skyriuje bei gydomi
stacionare Vaikų ligų poskyryje, kuriame yra įsteigtos 4 lovos
mažiesiems pacientams.
Kaip teigiama savivaldybės
tinklalapyje, Vaikų ligų poskyryje sudarytos puikios sąlygos ir
juos slaugantiems tėvams.
Pasak VšĮ „Lazdijų ligoninė“
direktoriaus Valdo Vabuolo, įstaiga, prireikus, pasirengusi užtikrinti ir daugiau vietų vaikams
gydyti stacionare. Direktorius
pasidžiaugė, kad Vaikų ligų
poskyryje yra teikiamos visos
reikalingos gydymo paslaugos,
čia dirba kvalifikuoti savo srities specialistai, o visai neseniai
medikų komandą papildė dar
dvi patyrusios vaikų ligų gydytojos.

•

„Dzūkų žinios“ informacija
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Antspaudų
gamyba pagal
užsakymą

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

Politinė reklama yra apmokėta iš TS–LKD kandidato
Viliaus Semeškos sąskaitos. Užsakymo Nr. 7

Už merės šypseną savivaldybės tinklalapyje — 11 tūkst. eurų
buvo nepakankamai pritaikyta
mobiliesiems telefonams.

Alytaus miesto, Varėnos, Kalvarijos, Kauno rajono, Kauno miesto
savivaldybių tinklalapių tituliniuose lapuose apskritai nėra merų nuotraukų.
Neseniai pradėjęs veikti
atnaujintas savivaldybės
tinklalapis, kurio sukūrimas kainavo ne itin menką
sumą, vartotojams didesnių
siurprizų nepateikė. Gal tik
vieną – tik atsivertus tinklalapį, dešinėje titulinio lapo
pusėje per trečdalį puslapio
puikuojasi merės Ausmos
Miškinienės nuotrauka.
Tokio didelio savivaldybės
vadovo atvaizdo ko gero
nesurasite nė vienos savivaldybės tinklalapyje.

Praėjusių metų lapkritį savivaldybė su Vilniuje registruota bendrove „Fresh media“ pasirašė
savivaldybės tinklalapio www.
lazdijai.lt atnaujinimo sutartį,
kurios vertė per 10 tūkst. eurų.
Pasidomėjus, kodėl buvo
nuspręsta atnaujinti svetainę,
savivaldybės atstovai pavasarį
tikino, jog tai daroma atsižvelgus į gyventojų ir svetainės skaitytojų skundus ir siūlymus, nes
jų netenkina iki šiol veikusios
svetainės funkcionalumas, turinio valdymo sistema, svetainė

Išlaikė reikalavimus
Neseniai atnaujinta svetainė
pradėjo veikti. „Dzūkų žinių“
kalbinti informacinių technologijų ir interneto svetainių kūrimo specialistai pripažino, jog
Lazdijų svetainė neturi išskirtinumo ir jos pertvarkymas jos
autoriams neturėjo atimti daug
laiko ir nepareikalavo didesnių
pastangų.
„Žinoma, savivaldybės svetainėms yra keliami tam tikri
standartiniai reikalavimai, jie
šioje svetainėje yra įvykdyti.
O dėl dizaino, funkcionalumo,
informacinio medžio pateikimo,
tai – skonio ir pinigų klausimas.
Šis projektas neturėjo būti brangus“, – teigė svetaines kuriantis
kaunietis Petras P.
Mato daug privalumų
Savivaldybės administracijos
Komunikacijos ir dokumentų
skyriaus vedėja Ramunė Žuklijaitė teigė, jog svetainės atnaujinimo darbus atlikusi bendrovė
yra kūrusi tinklalapius Lietuvos
Prezidentūrai, Trakų, Klaipėdos,
Marijampolės, Šilutės ir kitoms
savivaldybėms.
Ji pastebėjo, jog į užsakymo
10 285 Eur kainą įskaičiuotas

ne svetainės sukūrimas, bet po
sukūrimo įmonė įsipareigoja
36 mėnesius atlikti sistemos
programinės įrangos garantinį
aptarnavimą – taisyti visas jos
darbo klaidas ir neatitikimus.
Pinigai už svetainės atnaujinimą skirti iš savivaldybės
biudžeto.
Paklausta, kuo naujasis tinklalapis tobulesnis už buvusįjį,
R. Žuklijaitė vardijo pagrindinius naujojo tinklalapio privalumus:
„Svetainė pritaikyta mobiliesiems įrenginiams;
patogesnė turinio valdymo
sistema;
sukurta svetainė atitinka kibernetinio saugumo reikalavimus;
svetainė patikimesnė, nes
senoji dažnai „lūžinėjo“ ir informacija nebuvo pasiekiama
gyventojams;
patogesnis renginių kalendoriaus pateikimas ir atvaizdavimas;
geresnė informacijos paieška.“

Didžiausias dėmesys – merei
Daugelis apsilankiusiųjų atnaujintoje savivaldybės svetainėje
atkreipė dėmesį į tituliniame
puslapyje esančią didelę merės
A. Miškinienės nuotrauką, kuri
užima trečdalį titulinio lapo ploto.
„Dzūkų žinios“ pasidomėjo,
kaip kitų Lietuvos savivaldybių
tinklalapiuose pateikiami rajonų
ir miestų merų atvaizdai.
Alytaus miesto, Varėnos, Kalvarijos, Kauno rajono, Kauno
miesto savivaldybių tinklalapių
tituliniuose lapuose apskritai nėra
merų nuotraukų.
Alytaus rajono, Marijampolės, Druskininkų, Vilniaus miesto
tinklalapiuose merų nuotraukos
įdėtos, bet jos labai mažos, dvigubai ar net trigubai mažesnės
nei A. Miškinienės.
Kas galėtų paneigti, kad pinigai tinklalapio atnaujinimui buvo
išmesti į balą? Turime išskirtinį
tinklalapį su didžiule merės šypsena!
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– Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainė 2019 metais
turėjo 48 tūkst. vartotojų.
– Pirmąjį jos puslapį 2019 metais peržiūrėjo 150 tūkst. gyventojų.
– Svetainės atnaujinimo kaina – 10285 Eur su PVM.

Ir Lazdijai jau rengiasi antrajai koronoviruso bangai
Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad savivaldybės ir gydymo įstaigos
raginamos ruoštis antrai
viruso plitimo bangai bei
kaupti apsaugos priemonių
rezervą. Tokiu rezervu pasirūpino ir Lazdijų rajono
savivaldybė, atsargas pildo
ir sveikatos priežiūros
įstaigos.

Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM) paskelbė kaupianti valstybinį asmeninės apsaugos priemonių (AAP) rezervą, kurio užtektų
dviem mėnesiams nepertraukiamo
naudojimo. Turėti vieno mėnesio
rezervą planuojama įpareigoti ir

gydymo įstaigas bei savivaldybių
administracijas.
Gegužės pradžioje SAM nurodė
gydymo įstaigoms, kad nuo birželio 1 d. jos pačios turės organizuoti
AAP pirkimą ir sandėliavimą. Jos
buvo informuotos, kad darbuotojų
saugumu ir reikiamų priemonių
įsigijimu turės pasirūpinti įstaigų
steigėjai, pavyzdžiui, ligoninės
arba savivaldybės.
Savivaldybes ir gydymo įstaigas sukaupti reikiamą kiekį rezervo siekiama įpareigoti įstatymų
projektais. Juose numatyta, kad
ūkio subjektai, įskaitant asmens
sveikatos priežiūros įstaigas,
kitos įstaigos ir savivaldybių
administracijos bus įpareigotos

apsirūpinti AAP kaupiant jų atsargas tam tikram laikotarpiui, taip
užtikrinant darbuotojų saugumą
ir nepertraukiamą įstaigų veiklą
kilus pandemijai.
Ministerija skelbia, kad, padidėjus susirgimų skaičiui ir išaugus
apsaugos priemonių poreikiui, iš
pradžių būtų naudojamas gydymo įstaigų turimas rezervas. Jam
pasibaigus, įsijungtų savivaldybių
administracijų aprūpinimo mechanizmas ir tik išnaudojus visas
atsargas AAP būtų tiekiamos iš
valstybės rezervo.
Planuojama, kad, sudėjus gydymo įstaigų, savivaldybių ir
valstybės rezervo atsargas, apsaugos priemonių turėtų užtekti

trims mėnesiams, net esant blogiausiam scenarijui.
Pasidomėjus, kaip Lazdijų rajono savivaldybė rengiasi antrajai
COVID-19 bangai, savivaldybės
atstovai teigė, jog pasirengimas
vyksta pagal visus Ekstremalių situacijų centro vadovo nutarimais
ir sprendimais nustatytus reikalavimus. Taip pat yra peržiūrėtos visos savivaldybės administracijos
teikiamos paslaugos, įvertinant,
kurios iš jų gali būti perkeltos į
elektroninę erdvę, priimti sprendimai dėl „vieno langelio“ kabineto
pertvarkymo, siekiant užtikrinti
tiek darbuotojų, tiek ir gyventojų saugumą jų konsultacijų metu
(pertvarkymo darbai turėtų būti

pradėti artimiausiu metu).
Nuo rugpjūčio 1 d. savivaldybės administracijoje pradėta
atsisakyti laidinių (fiksuoto ryšio)
telefonų ir pereinama prie mobiliųjų telefonų naudojimo, siekiant
užtikrinti darbuotojų pasiekiamumą prireikus darbą organizuoti
nuotoliniu būdu.
Paklausus, kokie Lazdijuose
yra sukauptų apsaugos priemonių
rezervai, savivaldybė patikino,
jog Lazdijų rajono savivaldybės
administracija ir įstaigos yra sukaupusios pakankamą asmens
apsaugos priemonių kiekį nepertraukiamam naudojimui dviejų
mėnesių laikotarpiui.
„Dzūkų žinios“ informacija
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Įspūdžių kupinos dienos privertė užmiršti mobiliuosius telefonus
Kas turėtų atsitikti, kad
berniukai, paprastai iš
rankų neišleidžiantys
mobiliųjų telefonų, penkias dienas padėtų juos
į šalį ir smagiai gyventų
be jų? Tokių neįtikėtinų
rezultatų pavyko pasiekti
vaikų stovyklų organizavimo profesionalams, kurie
liepą sukvietė Lazdijų
vaikus į nemokamą stovyklą „Vasara be telefono.
Lazdijai“.

Lazdijuose – pirmą kartą
Vienas iš stovyklos organizatorių alytiškis Povilas Tamulynas
pasakojo, jog stovyklas vaikams
jie jau organizuoja septynerius
metus, vadovaudamiesi olimpiniu
modeliu.
„Stovykloje vyksta gausybė
renginių, daugiausia –sportinių.
Vaikai visą stovyklos laikotarpį
renka taškus, kurie stovyklos pabaigoje suskaičiuojami ir paskelbiami stovyklavimo nugalėtojai“,
– pasakojo Povilas.
Šiemet Povilas su komanda
tokio tipo stovyklą pirmą kartą
organizavo Lazdijuose, iki tol
stovyklos vykdavo įvairiuose
Dzūkijos regionuose.
Stovykloje dalyvavo 10 metų
vaikai, visi berniukai, iš viso 30
lazdijiečių. Už stovyklą vaikams
mokėti nereikėjo, nes ji buvo
rengiama už savivaldybės skirtas lėšas.
Nakvodavo namuose
Įdomu tai, kad stovyklautojai
dienas leisdavo stovykloje, o vakare sugrįždavo nakvoti į savo
namus.
„Daugelis vaikų stovykloje
buvo pirmą kartą, todėl gal ir
gerai, kad jie nakvoti sugrįždavo
į namus, nereikėjo adaptacijos,
dešimtmečiai dar labai nesavarankiški, todėl nakvynė namuose
jiems buvo galimybė ilgesniam
laikui neatitrūkti nuo šeimos“, –
sakė Povilas.
Jis labai gyrė M. Gustaičio
Lazdijų gimnaziją, kuri tas penkias dienas buvo tapusi stovyklos
baze.
„Ten puiki infrastruktūra, tinkanti tokio tipo stovyklai“, – sakė
Povilas.
Stovyklautojai daug sportavo,

Stovyklautojai daug sportavo, lankėsi žirgyne, prie Dusios ežero, važinėjo keturračiais, pietaudavo vienoje iš Lazdijų kavinių.
lankėsi žirgyne, prie Dusios ežero, važinėjo keturračiais, pietaudavo vienoje iš Lazdijų kavinių.
„Mums stovykla patiko, smagu
buvo Lazdijuose. Kiek girdėjau,
vaikai irgi liko patenkinti“, – kalbėjo vienas iš stovyklos organizatorių.

Nedraudė naudotis
telefonais
Paklaustas, ar stovyklos pavadinimas „Vasara be telefonų“ reiškia
tai, jog stovyklautojai tas penkias
dienas negalėjo naudotis mobiliaisiais telefonais, Povilas atsakė,
jog telefonais naudotis vaikams

nebuvo uždrausta.
„Tačiau gyvenimas stovykloje
buvo toks intensyvus ir spalvingas,
jog vaikai neturėjo laiko ir noro
naudotis telefonais. Toks ir yra
mūsų tikslas – organizuoti stovyklas taip, kad jos būtų įdomesnės
už telefonu gaunamas žinutes“,

– pasakojo P. Tamulynas.
Šiemet stovykloje buvo tik berniukai, tačiau jos organizatoriai
neatmeta galimybės, jog kitą vasarą į ją bus kviečiamos ir mergaitės. Juokaujama, jog joms sunkiau
išgyventi be telefono.
„Dzūkų žinios“ informacija
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Sofija Salatkaitė: žirginis sportas — Dzūkai
vienintelė veikla, kuri mane veža
kalba, kad...
»Atkelta iš 1 psl.

balne. Treneris pakvietė išmokti
jodinėti. Tėvai tam pritarė ir aš
norėjau. Taigi, kai prieš dešimt
metų atsisėdau ant žirgo, tai iki šiol
ir nenulipu“, – juokavo Sofija.
Ji prisiminė, jog į treniruotes
Aštriojoje Kirsnoje ji važinėdavo kasdien ir treniruodavosi po 2
valandas. Kartais iki treniruotės
paveždavo tėvai, o veliau keliaudavo autobusu.
Paklausta, ar ji nejuto baimės,
sportuodama su tokiu stambiu keturkoju ( juk žirgas gali ir įspirti,
ir išmesti iš balno), Sofija prisipažino, jog niekada, o ypač būdama jaunesnė, ji jokios baimės
nejutusi.
„Paradoksas, bet dabar, kai jau
esu vyresnė, kai turiu daugiau
patirties, atsirado ne baimės, bet
atsargumo jausmas“, -- sakė sportininkė.
Vienas iš svarbiausių žirginio
sporto elementų – kliūtys, kurias
su žirgu reikia įveikti jų nenumetant, ir laikas, per kurį įveikiamas
maršrutas. Mergina teigė, jog
jos amžiaus sportininkai su žirgais šoka per 1,10 – 1,20 metro
aukščio kliūtis.
„Labai svarbu teisingas jojimas, reikia valdyti žirgą, pasirinkti judėjimo tempą“, – šios
sporto šakos subtilybes pasakojo
Sofija.

Ištikimiausias draugas –
Verdis
Nuo pat savo sportinės karjeros
pradžios iki šiol Sofija sportuoja su
ištikimu bičiuliu žirgu Verdžiu.
„Jam dabar 13 metų, kai pradėjome sportuoti, jam buvo treji.
Galiu sakyti, kad mes kartu užaugome, todėl puikiai sutariame“,
– sakė sportininkė.
Žirgas nėra grynakraujis, jis išaugintas Lietuvoje, tačiau savo
fizine forma puikiai tinkantis ir
pažengusiems sportininkams.
Pasidomėjus, ar prieš varžybas
žirgas jaučiau įtampa ir stresą,
mergina pripažino, jog stresą jau-

čianti ir ji , ir jos bičiulis.
„Pastebiu, kad tuomet, kai per
varžybas išjojame į startą ir žirgas išgirsta gongą, jis jaučia, kad
reikia atiduoti visas jėgas“, – kalbėjo jaunoji sportininkė.
Mergina pridūrė, jog per daugelį metų, išgyvenę įvairių sudėtingų situacijų, jie sugebėjo vienas
kitą suprasti.
„Jis tapo ramesnis, aš – taip
pat“, – juokavo žinoma sportininkė.
Mergina sakė, kad jos bičiulis
Verdis ypač mėgsta vaišintis morkomis ir obuoliais.
„Bet labiausiai jis mėgsta patinginiauti“, – apie Verdžio pomėgius kalbėjo Sofija.
Tačiau ji pastebėjo, jog žirgu
reikia rūpintis nuolat – būtina jį
prausti, treniruoti. Ji negali jo
palikti ilgesniam laikui.
„Jei savaitę su juo nedirbčiau,
tai pasekmės būtų liūdnos, be treniruočių jam gal net ištintų kojos
ir atsirastų kitokių problemų, todėl negaliu sau leisti ilgai atostogauti, kita vertus, toks gyvenimo
ritmas ugdo discipliną“, – pripažino tituluota sportininkė.

Neužmiršta varžybų
Meksikoje
Vienos iš pirmųjų tarptautinių
varžybų, kurios Sofijai įsimins
visą gyvenimą, buvo turnyras
Meksikoje, į kurį ji pateko po
labai rimtos dalyvių atrankos.
„Man tada buvo 14 metų. Daug
sportavau, laimėdavau prizų. Į tas
varžybas Meksikoje iš trijų Baltijos šalių ir Lenkijos dalyvauti
atrinko tik du sportininkus, viena
iš jų buvau aš“, – prisiminimais
dalijosi Sofija.
Jai neramu buvo tai, kad teks
joti ne su savo Verdžiu, bet su
varžybų organizatorių pasiūlytu
„meksikiečiu“, su kuriuo iki tol
Sofija nebuvo sportavusi. Ji su
naujuoju žirgu treniravosi vos
tris dienas, tačiau sugebėjo „rasti
bendrą kalbą“ ir šiose varžybose
puikiai pasirodė.

„Man tai buvo puiki tarptautinė
patirtis, taip pat susipažinau su
sportininkais iš daugelio pasaulio
šalių. Tai buvo įspūdinga šventė:
ir sporto, ir bendravimo prasme“,
– kalbėjo Sofija.

Laukia permainų metas
Šie metai yra paskutiniai, kai
Sofija dalyvauja jaunučių sportinės kategorijos varžybose. Kai
jai sukaks 18 metų, ji pereis į suaugusiųjų kategoriją, o ten daug
aukštesni reikalavimai.
Rugsėjį manęs laukia paskutiniai metai mokykloje, todėl teks
daugiau mokytis, ruoštis egzaminams. Mano žirgas pajėgus šokti
tik iki tam tikro aukščio, norint
siekti geresnių rezultatų, Verdžio
galimybės to neleis. Galvoju apie
tai, kaip įsigyti kito pajėgumo
žirgą“, – svarstė mergina.
Paklausta, ar ji galvojanti tapti
profesionalia sportininke ir studijuoti Sporto universitete, Sofija racionaliai pripažino, jog iš
sporto gali pragyventi tik labai
maža dalis net ir tituluočiausių
sportininkų.
„Manau, kad pasirinksiu kitą
profesiją, svarstau apie veterinariją. Būtų puiku dirbti tokį darbą,
kuris turėtų ryšį su šiuo mano
pomėgiu. Žinau tik tiek, kad žirginio sporto niekada nepaliksiu,
gal nebūsiu profesionalė, bet mėgėja visada išliksiu“, – kalbėjo
mergina.
Šiuo metu ji treniruojasi Seirijuose pas Lietuvos čempioną
Nerijų Šipailą.
„Sofija, o ką veiki laisvalaikiu,
ar jo tau lieka“? – paklausiau
lazdijietės.
„Kartais susitinku su draugais,
bet treniruotės ir pasirengimas
varžyboms yra vienintelė veikla,
kuri mane veža. Suprantu, kad
sportas – kaip sūpynės: vieną akimirką tu aukštai, kitą – nusileidęs
prie žemės. Svarbiausia, iš tų sūpynių neiškristi“, – konstatavo
Sofija.
„Dzūkų žinios“ informacija
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Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.

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

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. Kiekviena iš jų turi dalį tiesos.

g Socialinių paslaugų
centras dirba ir kaip įdarbinimo agentūros tarpininkas. Kai žmogaus nereikia,
jį atleidžia, kai prireikia, vėl
priima tą patį žmogų. Ir taip
ne vieną kartą. Gal centras
personalo klausimais padės
ir kitoms savivaldybės įstaigoms?
g Lazdijų hipodromui
tapus Dzūkijos hipodromu,
tuoj pat prasidės jo renesansas. O renesansas, išvertus
iš prancūzų kalbos, reiškia
atgimimą. O kaip atgimti
be tinkamo karvedžio? Neatsitiktinai atgimimui pasirinktas vadas, kuris, anot komentatorių, mėgsta moteris
ir tostus prie stalo.
g Daugiausia skaičių
savo pavadinime turinčiame restorane bręsta
kriminalas,galimai alkoholis
ten pilamas be licencijos, o
už jį atsiskaityti galima tik
grynaisiais. Prestižine vieta
savininkų laikoma įstaiga, ko
gero, bus priversta licenciją
įsigyti.
g Politinės partijos sąskrydis – tai toks masinis ren-

ginys, kai į būrį susirenka visi
tos partijos nariai ir partijos
bičiuliai. Toks sąskrydis vyko
ir Lazdijų rajone, susirinko
„žalieji“ – rajono valdantieji. Analizuojant fotografijas,
pasirodžiusias socialiniuose tinkluose, galima drąsiai
teigti, kad „žaliųjų“ gretos
labai jau menkos – keli seni
partijos vilkai, keli dainuojantys, šokantys, seniūnaujantys perbėgėliai.
g Žemės sklypas prie Lazdijų hipodromo, dabar jau
vadinamo Dzūkijos hipodromu, iki šiol buvo valstybinė
žemė. Kaip sklypas tapo privačios įmonės nuosavybe?
Ar Valstybės žemės fonde
buvo skelbiamas aukcionas
šio sklypo nuosavybei įgyti,
išlieka riebus klaustukas.

•

Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir
asmenų sutapimai su tikrove yra atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670
38882.

Auksinės mintys

Kas drįsta laikytis savo nusistatymo, tas gali ramiai laukti
visų norų išsipildymo.
L. Tolstojus

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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Lenkijoje pandemijos situacija vis prastėja, bet
Punsko lietuviai kelionių dėl pigios dešros nesmerkia

Lietuviai ir toliau ištikimai padeda atsigauti Lenkijos ekonomikai, taip pat nukentėjusiai nuo pandemijos. (V. Ščiavinsko nuotr.)
Arūnas Dumalakas
Nors kaimynų Lenkijoje
pandemijos situacija vis
prastėja, prie prekybos centrų Suvalkuose ir Seinuose
lietuviškų automobilių
nesumažėjo. Atvirkščiai –
po karantino atvėrus dviejų
valstybių sieną, atvykėlių
iš Lietuvos kas dieną vis
daugiau.
Ką apie tai mano Punsko lietuviai,
matydami tautiečių keliones dėl
pigios dešros ne pačiu geriausiu
metu? „Mums dėl to geriau“, –
įsitikinusi Punske savos gamybos
sūriais ir pačios iškepta duona
prekiavusi Danutė Bansevičienė. Lietuviai ir toliau ištikimai
padeda atsigauti Lenkijos ekonomikai, taip pat nukentėjusiai
nuo pandemijos.
Kiti Punsko lietuviai taip pat
neįžvelgė grėsmės, kad jų tėvynainiai lyg įgelti laksto per sieną.
Juk užkrato židiniai toliau, prie
Varšuvos ar Silezijoje, o čia, Puns-

ko krašte, kol kas ramu.

Bažnyčioje kunigai
nereikalauja
„Ar žinote, kiek kartų per šį laikotarpį dėvėjau kaukę? Vieną kartą,
kai ėjau į prezidento rinkimus, –
nustebino atsakymu punskietė
Birutė Nevulienė. – Dusau, buvo
labai nemalonu, tai išėjusi į lauką
iš karto nusiėmiau. Nemeluoju,
nes prie bažnyčios stoviu. Bet tada
sau pasakiau: „Daugiau tos kaukės
nedėvėsiu“.
Į mišias Punsko Švč. Mergelės
Marijos dangun ėmimo bažnyčioje skubėjusi moteris tvirtino, kad
įpratusiam prie gryno oro žmogui
karštą vasarą kaukės dėvėjimas
sukelia daug nepatogumų: „Gal
kitaip dideliuose miestuose, kur
oras nešvarus ir kaukės nuo jo dar
pasaugos.“
Tuo tarpu prie bažnyčios sutiktos Onos Bobinienės nuomone, susirgimų skaičių didina ne kaimynų
kelionės, o tie, kurie atvažiuoja
iš toliau, viruso paveiktų šalių.

Ji pati gyvena tik kilometras nuo
Lenkijos ir Lietuvos sienos, bet
per pandemiją tik kartą buvo nuvažiavusi į Sangrūdą (Kalvarijos
sav.) Lietuvoje.
Pasak moters, Punsko bažnyčioje dauguma tikinčiųjų taip pat
būna be kaukių, su jomis ateina
vos vienas ar du. Kunigai nereikalauja, tai ir sėda melstis vienas
šalia kito.
Gal čia tik Punske taip? Tačiau
sekmadienio mišiose dauguma
tikinčiųjų kaukių nedėvėjo ir 24
kilometrai nuo Suvalkų esančių
Bečelių bažnyčioje. Tiesa, kelios
dešimtys jų Dievo žodžio klausėsi
lauke, stovėdami vienas nuo kito
saugiu atstumu.

Priemonių yra pakankamai
Važiuodami į Suvalkus ar Seinus,
Lietuvos gyventojai užsuka ir į
Punską. B. Nevulienė stebėjosi,
kaip atvykėliai pavyzdingai užsimaukšlina kaukes net eidami į
nedideles šio miestelio parduotuves.

Punsko lietuviai gyvena sau įprastą gyvenimą — skirtingai nei Lietuvoje, čia panikos nėra. (V. Ščiavinsko nuotr.)

O. Bobinienė pridūrė, kad atvykusieji apsipirkti didesniuose
prekybos centruose naudoja dezinfekcinį skystį, vienkartines pirštines, todėl mažai tikėtina, kad jie
gali atvežti užkratą.
D. Bansevičienė pastebėjusi,
kad kai tik po karantino Lenkija
ir Lietuva atvėrė sieną, prekybos
centras „Biedronka“ buvo apgultas lietuvių. Ir tai tęsiasi iki šiol.
„Galbūt dėl to Lietuvoje ir piktinasi, bet prisiminkite, jog buvo
toks laikas, kai lenkai pas lietuvius
važiuodavo apsipirkti“, – kalbėjo
savo pagamintą produkciją parduodanti moteris.
Milda Vaškevičienė – iš Lazdijų,
o jos vyras Vytautas – iš Punsko,
jų namai ir Lietuvoje, ir Lenkijoje.
Kaip bus, jeigu dėl pandemijos
Lenkijos ir Lietuvos siena vėl bus
uždaryta? Pasirodo, M. Vaškevičienė turinti leidimą, tad pas vyrą
nuvažiuoti galės.
M. Vaškevičienės manymu, suvaržymų Lenkijoje gali padaugėti
po Žolinės, rugpjūčio 15-osios. Tai

dar kartą skaudžiai kirs Lenkijos
ekonomikai ir galbūt lietuvius vėl
atbaidys nuo kelionių apsipirkti.

Ilgai terliotis niekas
nebenori
Anot D. Bansevičienės, virusas
atėjo ir praeis, o senosios kaimo
tradicijos nyksta negrįžtamai. Ir tai
daug baisiau. Štai ji dar mokanti kepti ruginę duoną pagal seną
receptą. Tokią duoną graibstyte
graibsto, net Varšuvoje parduodanti.
Netoliese kita moteris taip pat
kepanti duoną, bet jai parduoti
sunkiau, nes ji neraugina kaip reikia, pernelyg pagreitina procesą.
Arba karvės, kurias moteris augina dvi. Pati melžia rankomis,
spaudžia sūrius. Bet vaikai to
daryti jau nenori, augina tik jaučius, kuriems reikia mažiau priežiūros, greičiau parduoti. „Visi
ieško, kaip greičiau, paprasčiau,
neįdedant daug darbo“, – atsiduso
moteris.
lrytas.lt
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Vidzgailų vaikų dienos centro kasdienybė
iš arti: vien gražių patalpų jau neužtenka
Dineta Babarskienė
Tądien Vidzgailų vaikų
dienos centre čiaukšėjo
žirklės, ant žemės krito
nukirpti plaukai, vienoms
pintos dailios kasos, kitoms kirpta, žaibai „žybčiojo“ tiesiai ant berniukų
galvų – kirpėjajuos išskutinėjo itin meistriškai.
Paklausta Vidzgailų kaimo
bendruomenės pirmininkė
Dovilė Zilinkienė, kaip ji
čia prisiviliojusi kirpėją
Rasą Smirnovą, mįslingai
tylėjo, juk žinia, kad kirpėjos visad užsiėmę – darbo
joms apstu.
Vaikų dienos centro vaikams tikra
atrakcija ne tik susipažinti su kirpėja Rasa, jos darbo subtilybėmis,
įvairiais įrankiais, naudojamais
kirpykloje, bet ir pasigražinti.
Tiesa, mamų reikėjo atsiklausti,
ar šios leidžia ilgas kasas nors
truputėlį patrumpinti. „Kai ateina
ilgakasė ir prašo nukirpti labai
trumpai, visada paklausiu ne vieną kartą, ar tvirtai apsisprendė?
Dažnai atsakymas būna, kad kirpčiau greičiau“, – sako kirpėja.
Rasa jau trylika metų dirba
kirpėja, tad pasakyti turi ką, o

ir pasigirti savo darbo rezultatais gali: įvairiomis įmantriomis
šukuosenomis, įvairiais dažymo
būdais.
Vaikai buvo drąsūs, tad klausimų Rasa sulaukė įvairiausių.
Labiausiai įstrigo vienos mergaitės klausimas, prajuokinęs
net kirpėją. „Ar jums priemonių
darbui nenuperka savivaldybė?“
– teiravosi ši.
Meistrė vos spėjo suktis. Dienos
centro lankytojams viskas buvo
įdomu. Su vaikais dirbanti dienos centre Arūnė Dereškevičienė
prasitarė, kad dar labai norėtų pasikviesti grožio specialistę, kuri
pasidalintų makiažo paslaptimis.
„Tik tai nepigus malonumas“, –
apgailestavo ji.

Projektų šiemet lyg iš
gausybės rago
Turi kuo pasidžiaugti Vidzgailų
kaimo bendruomenė: šiemet projektai birte byra lyg iš gausybės
rago. Vidzgailų kaimo bendruomenės pirmininkė Dovilė Zilinkienė pasidžiaugė, kad jiems šie
metai tikrai dosnūs. „Du Užimtumo tarnybos siųsti žmonės du
mėnesius prižiūrėjo aplinką. Tai
mums didelė paspirtis. Gyvename
gražioje, prižiūrėtoje, sutvarky-

Vaikų dienos centro vaikams tikra atrakcija ne tik susipažinti su kirpėja Rasa, jos darbo subtilybėmis, įvairiais
įrankiais, naudojamais kirpykloje, bet ir pasigražinti.
toje aplinkoje. Du mėnesius dar
turėsime žmogų, kuris pagelbės
socialinėse veiklose vaikų dienos centre. Turime ir iš jaunimo
programos iki 29 metų 16 metų
merginą. Be galo džiaugiuosi,

Rasa jau trylika metų dirba kirpėja, tad pasakyti turi ką, o ir pasigirti savo darbo rezultatais gali: įvairiomis
įmantriomis šukuosenomis, įvairiais dažymo būdais.

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

• Politinės aktualijos
• 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

kad yra šis jaunas žmogus, mat
ji įvaldžiusi naujas technologijas,
tad turime savo puslapį feisbuke.
Atrodo, jei tavęs nėra feisbuke,
tai tavęs išvis nėra - dabar esame“, – pasakoja bendruomenės
pirmininkė. Ji ypač patenkinta
žmonėmis, besidarbuojančiais jų
bendruomenėje. „Jiems gerai ir
mums gerai“, – teigia ji apie šiuos
keturis pagalbininkus, kurie ypač
praverčia.
Dovilė džiaugiasi gautu finansavimu vaikų vasaros stovykloms. „Vieną jau organizavome
– tai „Mažieji inžinieriai“, ką tik
sužinojau, kad organizuosime ir
kitą stovyklą. Rašėme projektą
apie vaikų psichologijos atspindėjimą jų meno darbuose“, – šypsodamasi pasakoja bendruomenės
pirmininkė. Ji sako, kad turės keramikos užsiėmimą: nuo molio
gabalėlio iki jau išdegto darbelio,
stiklo varpelius spalvins stiklo
dažais: spalva, grožis, grakštumas
ir garsas susilies į vieną, piešimą
ant drobės, kvilingą. „O paskutinę
dieną – paroda. Darbas pasisekė,
nepasisekė, tačiau jis turi būti
padarytas, kaip mokame, gebame, norime“, – pasakoja Dovilė,
jau gyvenanti būsimo projekto

įgyvendinimo darbais.
Tiesa, dar ir materialinę bazę
žada pasigerinti. „Iš Nacionalinės
mokėjimo agentūros materialinės bazės kūrimui ir stiprinimui:
mūsų suolus pakeis minkštos kėdės, minkšta dalis, sėdmaišiai,
televizorius. Ir dar paslėpsime
pirštų antspaudus, esančius ant
sienų – didžiąją salę atsinaujinsime, persidažysime“, – šypsodamasi pasakoja pašnekovė. Dar
laukia keleto atsakymų – tikisi
sėkmingai laimėti dar du pateiktus projektus. „Labiausiai norime
biliardo stalo. Jaunimas labai nori
– jie jau nenori sėdėti ir į teliką
spoksoti. Vien gražių patalpų jau
neužtenka. Tikimybė, kad lydės
sėkmė, maža, bet... Ir, žinoma,
norime veiklų veiklų – tai, manau, labai svarbu“, – jau surimtėjusi kalba Dovilė.
Dar mažieji dienos centro lankytojai man liepia neužmiršti ir
parašyti, kad lankėsi prie jūros
kartu su tėveliais. „Labai patiko, net tėveliai paliko savo ūkius
prižiūrėti patikimiems pagalbininkams ir važiavo kartu. Tuo
itin džiaugiuosi“, – sakė vaikų
dienos centro darbuotoja Arūnė
Dereškevičienė.

•

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.

8

Dzūkų žinios Nr. 32 / 2020 08 06 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

R. Čekutis. Baltarusijoje pasiekta opozicijos vienybė
paneigė, kad opozicija bendradarbiauja su Rusija, jog sukeltų
šalyje neramumus.
„Žmonės, kokia revoliucija?
Mes norime sąžiningų rinkimų“,
– teigė kandidatė S. Tichanovskaja.
65 metų A. Lukašenka prezidentauja jau 26 metus ir siekia
šeštosios kadencijos šiame poste.
Tarptautiniai stebėtojai ne kartą kritikavo rinkimus Baltarusijoje ir teigė, kad jie neatitinka
demokratinių principų.

Svetlana Tichanosvskaja. (youtube.com ekrano nuotr.)
Ričardas Čekutis
Dešimtys tūkstančių
pagrindinės Baltarusijos
prezidento Aleksandro
Lukašenkos varžovės
prezidento rinkimuose
Svetlanos Tichanovskajos
šalininkų ketvirtadienį
dalyvavo mitinge Minske,
nepaisant didėjančio valdžios spaudimo opozicijai.
Dabartinio Baltarusijos prezidento priešininkai deda visas
viltis į 37 metų S. Tichanovskają, kuri rugpjūčio 9 d. vyksiančiuose Baltarusijos prezidento
rinkimuose susirungs su A. Lukašenka.
Jos vyro Sergejaus, žinomo
tinklaraštininko, rinkimų komisija nesutiko registruoti kandidatu

rinkimuose ir jis buvo įkalintas,
kaip ir buvęs bankininkas Viktoras Babaryka. Dar vienas stiprus
potencialus kandidatas Valerijus
Cepkala, kuriam taip pat nebuvo leista dalyvauti rinkimuose,
saugumo sumetimais pabėgo į
Rusiją.
A. Lukašenka ne kartą kaltino
opoziciją kurstant neramumus
šalyje ir planuojant nuversti jį su
užsienio pagalba. S. Tichanovskaja per mitingą šiuos kaltinimus
neigė.
Per mitingą kalbėjusi S. Tichanovskaja sakė, kad laimėjusi
šiuos rinkimus surengtų naujus
rinkimus ir išlaisvintų visus politinius kalinius, įskaitant savo
vyrą Sergejų. „Pavargau su viskuo sutikti, pavargau tylėti ir bijoti“, – teigė moteris ir pridūrė,

kad ji nori pakeisti sistemą, bet
nenori pati būti valdžioje.
Šis mitingas Minske buvo didžiausias Baltarusijoje opozicijos
protestas per dešimtmetį. Žmogaus teisių organizacijos „Viasna“ teigimu, mitinge dalyvavo
mažiausiai 63 tūkst. žmonių.
Beje, tą pačią dieną Baltarusijos tyrėjai apkaltino S. Tichanovskajos vyrą ir kitą gerai
žinomą valdžios kritiką Mikolą
Statkevičių bendradarbiavus su
rusų samdiniais ir planavus masinius neramumus šalyje prieš
rugpjūčio 9-osios rinkimus.
Baltarusijos institucijos trečiadienį sulaikė 33 įtariamus rusų
samdinius, kurie neva atvyko,
turėdami tikslą destabilizuoti šalį
prieš rinkimus.
Per mitingą S. Tichanovskaja

Svetlanos Tichanovskajos
dosjė
Gimė 1982 m. rugsėjo 11 d. Mikaševičių miestelyje, Bresto srityje. 2000 metais S. Tichanovskaja
aukso medaliu baigė vietos vidurinę mokyklą, mokėsi Mozyrio pedagoginio universiteto Filologijos
fakultete, kur įgijo užsienio kalbų
specialybę (anglų ir vokiečių). Po
studijų gyveno Gomelyje, dirbo
anglų kalbos vertėja įvairiose organizacijose, įskaitant ir pagalbos
nukentėjusiems nuo Černobylio
branduolinės katastrofos organizaciją „Chernobyl Life Line“,
kuri registruota Airijoje.
Šių metų gegužės 29 d. Gardine įvyko piketas renkant parašus
už S. Tichanovskajos kandidatavimą prezidento rinkimuose.
Pikete buvo suimtas jos vyras
Sergejus Tichanovskis, iniciatyvinės grupės koordinatorius
Dmitrijus Furmanovas ir dar 8
asmenys. Tuomet kilo savaiminiai piketai visoje Baltarusijoje,
o prie parašų rinkimo staliukų
įvairiuose miestuose išsirikiavo
eilės S. Tichanovskajos gerbėjų.

Parašų rinkimo rengėjams
taikytas valdžios spaudimas, ne
vienas jų buvo sulaikytas. Antai,
gegužės 15 d. suimtas iniciatyvinės grupės atstovas spaudai
Aleksandras Kabanovas, konfiskuoti ir visi parašų rinkimo
lapai.
Birželio 11 d. S. Tichanovskaja
išplatino videokreipimąsi, kur
pranešė, jog nutraukia parašų rinkimo akcijas Minske ir kituose
miestuose, nes jos iniciatyvinės
grupės nariai patiria valdžios represijas, tačiau jau tuomet buvo
surinkta daugiau nei 100 tūkst.
jos gerbėjų parašų.
Birželio 16 d. S. Tichanovskajai telefonu buvo pagrasinta, kad
nedalyvautų rinkimuose, nes esą
gali nukentėti jos vaikai. Tačiau
tai jos nesustabdė ir jau birželio
30 d. ji padavė visus reikiamus
dokumentus į Vyriausiąją rinkimų komisiją (VRK). Liepos 14
d. VRK nariai vienbalsiai priėmė
sprendimą registruoti ją kandidate į prezidentus.
Liepos 16 d. įvyko S. Tichanovskajos, Viktoro Babarykos ir
Valerijaus Cepkalo rinkimų štabų atstovų susitikimas, kuriame
sutarta visiems susivienyti, kviečiant žmones dalyvauti rugpjūčio 9-osios rinkimuose. Sutarta
dalyvauti rinkimų stebėjime ir
atstovauti bendriems tikslams:
paleisti politinius ir ekonominius
kalinius bei rengti pakartotinius
rinkimus, kuriuose galėtų dalyvauti visi šiuo metu įkalinti
alternatyvūs kandidatai.
Liepos 19 d. įvyko pirmasis S.
Tichanovskajos rinkiminis mitingas Minske, į kurį susirinko apie
10 tūkst. žmonių.
www.respublika.lt
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Į Lietuvos ūkius atvežti išskirtinės kokybės buliai

„Įsigijus geros genetikos, labai svarbu ją puoselėti ir toliau gerinti, kaupti duomenis, analizuoti“, – primena
LMGAGA tarybos narys ir „Baltic Vianco“ vadovas Darius Dzekčiorius.
Lietuvos veislinių galvijų
ūkius pasiekė šeši aukščiausios genetinės vertės
mėsinių veislių buliai – trys
beragiai limuzinai iš Prancūzijos ir trys Aberdynų
angusai iš Čekijos.

Angusai buvo pirkti Čekijoje pas
žinomą augintoją Miroslavą Vrabliką, o limuzinai įsigyti Prancūzijoje, nuotoliniu būdu vykusiame
aukcione Lano (Lanaud) kontrolinio auginimo stotyje. Bulius įsigyti padėjęs „Baltic Vianco“ vadovas ir Lietuvos mėsinių galvijų
augintojų ir gerintojų asociacijos
(LMGAGA) tarybos narys Darius
Dzekčiorius džiaugėsi, kad Lietuvos veislinių galvijų šeimą papildys itin kokybiški reproduktoriai.
Jis atkreipė dėmesį, kad atvežtų
bulių visi veislinės vertės indeksai viršija 100, tai reiškia, kad jie
tikrai yra bandos gerintojai.
Beveik visi buliai pirkti ūkininkams pasinaudojus parama veisliniams gyvuliams įsigyti. Kol kas
nežinia, ar ši parama bus teikiama
ir naujuoju BŽŪP laikotarpiu, tačiau, D. Dzekčioriaus teigimu, vis
geriau genetikos svarbą suprantantys ūkininkai linkę ja naudotis
ir norėtų, kad ji būtų teikiama ir
toliau.

Utenos rajono ūkyje –
įspūdingas limuzinas
Prancūzijoje, limuzinų veislės
galvijų kilmės krašte, veikianti
Lano (Lanaud) kontrolinio auginimo stotis yra žinoma visame pasaulyje. Čia atskleidžiama
galvijų genetinė vertė, geriausius
reproduktorius perka viso pasaulio limuzinų augintojai.
Nors patys prancūzai labiau
vertina limuzinus su ragais – tokia jų tikroji kilmė, yra išvesta
ir beragių limuzinų veislė. Lietuvoje būtent beragiai labiausiai
vertinami.
Į Donato Žvalionio ūkį (Utenos r.) birželio pabaigoje atvežtas
itin aukštos genetinės vertės, po
kontrolinio auginimo aukščiausiai
RJ kategorijai priskirtas bulius

Pesto MP, kurio paros priesvoris
stotyje siekė 1 917 gramų. Dabar
16,5 mėn. gyvulys sveria apie 800
kg.
„Adaptavosi puikiai, – naujuoju
reproduktoriumi džiaugiasi ūkininkas. – Jis yra didžiulio priesvorio – iš visų 83 aukcione parduodamų galvijų turėjo didžiausią
paros priesvorį, be to, genetiškai
beragis, gimęs po grynojo veisimo. Žiūrėsiu, kaip man pavyks
išlaikyti tą įspūdingą priesvorį,
nes mano ūkis ekologinis, bulius
negaus įvairių papildų ir grūdų
arba jų gaus gerokai mažiau. Įdomu bus stebėti, kaip jo palikuonys
augs grynai ant žolinių pašarų.“
Rinkdamasis bulių ūkininkas
didelį dėmesį kreipė ir į nugaros ilgį, plotį, tiesumą, karkaso
aukštį, kad jo dukros būtų kuo
didesnio karkaso, nes tai svarbu
veisliniame ūkyje. Ekologiniame D. Žvalionio ūkyje yra per
100 galvijų, iš jų 46 karvės žindenės.
Nuotoliniu būdu vykusiame
aukcione dalyvavęs D. Dzekčiorius teigė, kad bulius pirktas pagal
vaizdo įrašą, kilmės dokumentus
ir nuotraukas.
„Prieš aukcioną buvo išleistas
visų parduodamų galvijų katalogas, tad galėjome analizuoti jų
duomenis ir rinktis. Vis tik nupirkti gyvulį jo gyvai neapžiūrėjus, nepamačius jo charakterio
– iššūkis. Bet mums pavyko. Į
Lietuvą jau atvyko bulius, kuris,
gal tai ir subjektyvus vertinimas,
pretenduoja į geriausių Lietuvos
bulių penketuką“, – džiaugėsi
aukcione dalyvavęs ir kovojęs
D. Dzekčiorius.
Tiesa, dar vienas limuzinas, po
to paties aukciono atvežtas į didelį Širvintų r. ūkį, kol kas jaučia
stresą. Tikimasi, kad tai tik kelionės ir adaptacijos problema, nes
Lano stotyje visiems galvijams
atliekamas agresyvumo testas.
Anksčiau iš šios stoties galvijų
yra pirkęs žinomas augintojas,
LMGAGA Limuzinų klubo vadovas Virginijus Stumbrys. Beje,
D. Dzekčiorius atkreipė dėmesį ir

į labai efektyvią Limuzinų klubo
veiklą: „Šiame klube susivieniję
limuzinų veislės galvijų augintojai veikia tyliai, bet eina teisinga
linkme, nuolat gerina savo bandas
ir rūpinasi veislininkyste.“

Neeilinių duomenų angusai
atkeliavo iš Čekijos
Lietuvių draugystė su buvusiu
ilgamečiu Čekijos mėsinių galvijų
veisėjų asociacijos prezidentu,
Aberdynų angusų augintoju Miroslavu Vrabliku duoda konkrečių
vaisių – Lietuvos angusų banda
karantino metu pasipildė dar
trimis aukštos genetinės vertės
buliais. Beje, Čekijoje buliai gali
būti parduodami tik praėję kontrolinio auginimo stotį.
Du iš trijų atvežtų angusų – garsaus buliaus El Tigre, Amerikos
parodų čempiono, sūnūs, atvesti
po sėklinimo. Jie atkeliavo į Lazdijų ir Elektrėnų rajonų ūkius.
Vieną iš jų pirko Lazdijų r. ūkininkas Remigijus Urbanavičius.
Buliukas puikiai pritapo naujame
ūkyje. Šį bulių ūkininkas rinkosi
norėdamas į bandą įvesti kitos
linijos kraujo. „Be to, jo tėvas
– įspūdingas gyvulys, visame pasaulyje El Tigre palikuonys labai
vertinami. Kiek teko susidurti
Danijoje, Čekijoje, šio buliaus

dukrų – telyčių niekas net neparduoda. Bus labai įdomu pažiūrėti,
kaip El Tigre sūnus perduos visas
genetines savybes mano ūkyje“,
– veislininkystė R. Urbanavičių
yra stipriai įtraukusi. Naujasis buliukas kergti galės pradėti kitais
metais.
Kokia reproduktorių vertė, R.
Urbanavičius gerai žino. Ūkininkavimo pradžioje jis buvo įsigijęs
parodinį bulių iš Danijos, daug jo
palikuonių pardavė ir Lietuvos,
ir užsienio augintojams. Dabar
šis bulius sėkmingai dirba ir kuria pridėtinę vertę kitame ūkyje.
Kasmet ūkininkas atsiveža po 1–2
naujus aukštos genetinės vertės,
žinomų tėvų bulius, kad į bandą
būtų įlieta naujo kraujo. Iš viso
ūkyje yra apie 200 karvių žindenių ir 7 reproduktoriai.
Įspūdingų duomenų rudos spalvos angusą Frak Red Polfin įsigijo ūkininkas Nerijus Zobernis iš
Plungės r. Kontrolinio auginimo
stotyje buliuko paros priesvoris
buvo 2,075 kg. 210 d. jis svėrė
334 kg, 365 d. - 625 kg.
„Turėjau planą važiuoti buliuko
į Aberdynų angusų tėvynę Škotiją, bet pandemija šiuos planus
sujaukė. Todėl nutariau jo dairytis Čekijoje – ten jau esu įsigijęs
vieną reproduktorių, man gerai
žinoma Čekijos veislininkystės
sistema, pažįstu angusų klubo
prezidentą. Be to, čekai turėjo
išleidę puikų bulių katalogą ir
jį galėjau išsirinkti nuotoliniu
būdu“, – pasakojo N. Zobernis.
Nerijui patinka čekų naudojama veislės indeksų sistema. Kai
prieš keletą metų Čekijoje pirko
pirmą reproduktorių, jis žiūrėjo
veršiavimosi indeksus ir įsitikino, kad sistema veikia – visos
telyčios veršiavosi labai lengvai,
atvestų jauniklių svoris buvo 29–
33 kg. Dabar ūkininkas buliuką
rinkosi ir pagal kitus kriterijus, o
vienas svarbiausių buvo augimo
greitis.
„Mūsų ūkis – produkcijos, norime, kad gyvuliai greitai augtų.
Mūsų siekiamybė – geri veisliniai
gyvuliai produkcijos ūkyje, kad
pagamintume kokybišką mėsą.
Todėl ir rinkausi šį buliuką, kurio paros priesvoris buvo daugiau
kaip 2 kg. Skamba įspūdingai,
bet iš tiesų angusai iki metų laiko
dažnai auga greičiau negu limuzinai. Ir mūsų ūkis jau neperka

Bulius Pesto MP kol kas laikomas karantine – tvarte atskirai nuo kitų gyvulių.

buliuko, kurio paros priesvoris
kontrolės stotyje buvo mažiau
negu 1,8 kg“, – sakė ūkininkas.
Nors mėnesį buvo karantine,
pasikeitė racionas, Frak Red Polfin ir Žemaitijos ūkyje nemažina
apsukų ir auga kaip ant mielių.
„Jo augimas, be abejo, sulėtėjo,
nes iš pradžių gavo sausesnių pašarų, mažiau koncentruotųjų, bet
vis tiek 1,5–1,6 kg paros priesvorį
išlaiko“, – toks augimas Nerijų
visiškai patenkina.
Kergti bulius pradės kitą pavasarį, nes ūkyje veršiavimosi
sezonas vyksta balandžio–gegužės mėnesiais. Iš viso šeimos
ūkyje yra 320 galvijų, iš jų 120
karvių ir 4 čekų bei danų linijos
reproduktoriai. Dar du buliukus,
jeigu nesutrukdys pandemija,
Nerijus tikisi rudenį atsivežti iš
Škotijos.

Veislinis darbas neturi
nutrūkti
„Įsigijus geros genetikos, labai
svarbu ją puoselėti ir toliau gerinti, kaupti duomenis, analizuoti. Svarbiausia, kad veislinis
darbas nenutrūktų“, – primena
D. Dzekčiorius, pridūręs, kad
jeigu augintojai nori, kad pirkti
jų gyvulių į Lietuvą atvažiuotų
Lenkijos, Latvijos, Estijos ar
kitų šalių pirkėjai, jie turi turėti
daug duomenų apie gyvulį, žinoti visą istoriją. Bet Lietuvoje
visas šis duomenų bazės kūrimo
procesas dar tik vyksta ir niekaip
nepabaigiamas. O ir kontrolinio
auginimo stočių trūksta. „Kai žinosime viską apie savo gyvulius,
jų genetines linijas, tada pirkėjai
ir atvažiuos“, – teigė LMGAGA
tarybos narys ir „Baltic Vianco“
vadovas.
Jo teigimu, veislininkystė šalyje gal nelabai dideliais žingsniais, bet eina į priekį, ūkininkai
vis labiau supranta jos svarbą,
ateina suvokimas, kad veislinis
darbas reikalingas ir produkcijos
ūkiuose, ką parodo ir N. Zobernio pavyzdys. „Yra nemažai gerų
pavyzdžių. Postūmis atsirado, kai
į šį sektorių atėjo žmonių, kurie
galėjo iškart daug investuoti į galvijus“, – sakė D. Dzekčiorius.
Bet jeigu baigsis parama veisliniams gyvuliams įsigyti, galvijų
pirkimas ir pardavimas, jo įsitikinimu, labai sumažės.
MŪ inf.

•
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KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Teko girdėti, kad moterys ir vyrai yra
ne skirtingos lytys, o skirtingos rūšys.
Šis teiginys yra tikrai logiškas žinant,
kad vyrai išsivystė iš beždžionės, o
moteris sukūrė Dievas. Kai vyrai myli
moteris, tuomet viskas yra aišku, nes
jos yra dailioji rūšis ir apskritai žymiai
tobulesnis sutvėrimas nei vyrai. Bet
kaip galima mylėti vyrą? Juk jis smirda
neplautomis kojinėmis, alumi ar dar
kuo nors stipresniu, badosi neskusta
kelių dienų barzda, o išgėręs triukšmauja ir smurtauja artimoje aplinkoje. Juk
vyrai galėtų būti kultūringi ir jautrūs
bent savo moters atžvilgiu ir smurtauti
ne artimoje, o tolimoje aplinkoje, o namuose elgtis kultūringai ir švelniai. Bet
kur tau... Visur jaučiama laukinė vyro
prigimtis, ir nieko čia nebepakeisi.
Moterys, matydamos, kokie silpni ir
primityvūs padarai yra vyrai, myli juos
vien iš gailesčio. Vyrai gi negali atsispirti dailiosios rūšies žavesiui. Moteriai net
nereikia daug pastangų suvilioti vyrą.
Tik krypt, vypt, ir vyras jau kaip asilas
suvystytas. Prieš kelerius metus pasaulyje kilo didelis pasipiktinimas žymiais
vyrais, kurie priekabiavo prie moterų.

Ko gero, šiuo atveju buvo gerokai perlenkta lazda. Juk vyro siekis užkariauti
moterį yra senas kaip pasaulis reiškinys.
Jeigu vyras nesiekia jam simpatiškos
moters dėmesio ir kai ko daugiau, jis yra
nesveikas. JAV nuskambėjo skandalai,
kurių metu aktorės pasakojo apie garsių
prodiuserių ar kitų kino pasaulio vyrų
priekabiavimą. Pasirodo, net elementarus
žiūrėjimas į moterį yra priekabiavimas!
Tuomet į kalėjimą reikėtų uždaryti beveik
visus vyrus. Jeigu žiemą vyrams apžiūrėti moteris trukdo rūbai, tai pavasarį ir
vasarą šilti orai suteikia jiems galimybę
pradėti techninę apžiūrą, nes į gatves
išeina kukliau apsirengusios moterys.
Bent jau su trumpais sijonais.
Apskritai daugelį metų tvyrantys vyrų
ir moterų santykiai yra pasaulio varomoji
jėga ir vien tik dėl to dar neišnyko žmonija. Jeigu visame pasaulyje įsivyrautų
tokie standartai, apie kuriuos praėjusiais
metais kalbėjo Holivudo moterys, žmonijai imtų grėsti išnykimas. Laimei, sveiką
moterų protą ir požiūrį apgynė legendinė
prancūzų aktorė K. Denev. Ji teigė, kad
vyrai turi teisę kabinti moteris. Nieko
naujo ji čia nepasakė. Juk tam ir buvo
sukurti vyrai ir moterys, kad gyventų
kartu ir daugintųsi. Tad nereikia pasisakyti prieš jų natūralią prigimtį.
Deja, neretai atsiranda tokių moterų,
kurios natūralų vyrų dėmesį jų atžvilgiu
laiko priekabiavimu ir už tai net iškelia
bylas teisme. Tad tokiu atveju belieka
kraipyti galvą, stebėtis ir galvoti, kad
su tokiomis moterimis yra kažkas netvarkoje. Ar būtų be artimų moterų ir
vyrų santykių ir rodomo dėmesio vienų
kitiems šiuo metu pasaulyje septyni milijardai žmonių? Klausimas, be jokios
abejonės, retorinis.

•

LRT TV
ketvirtadi
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Hadsonas ir
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Pasaulio 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.
Simonas Norbutas.
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 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija“.
0.30 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Valstybės teatras“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Stambiu planu.
Simonas Norbutas.
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 „Kalnietis“.
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.
22.30 „Pavojingas

sandėris“.

5.10 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Žuvėliokai“.
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 „Drakono akys“.
23.50 „Majų baikerių
klubas“.
1.10 „Einšteinas“.
2.00 „Legendos“.
2.50 „Imperija“.
4.35 „Majų baikerių
klubas“.
5.40 „Naujakuriai“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Greitojo reagavimo 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 reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Spąstai“.
22.55 „Šešios kulkos“.
1.10 „Būk ekstremalas“.
2.05 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
2.50 „Visa menanti“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
6.00 „Gluchariovas“.
6.30 Skonio reikalas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

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

perskambinsiu“.

0.40 „Mirtinas ginklas“.
1.35 „Ypatinga už-

10.00 „Vieno nusikaltimo

duotis“.
3.05 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.40 Alchemija. VDU
karta.

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

istorija“.

„Blogoms merginoms – viskas“, 20.30, TV3
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Skonio reikalas.
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“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Šventė Kvėdarnoje

2015.
7.00 Literatūros

pėdsekys. Kęstutis
Genys.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
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 „Miestų paslaptys“.
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“.
19.10 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Profesorius Tadas
Ivanauskas“.

19.35 „Nuostabusis

ponas Murray“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Tūkstantį kartų

labanakt“.
23.30 Kelionės su „Isto-

rijos detektyvais“.
0.15 DW naujienos rusų

kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
0.55 Euromaxx.
1.25 Šventė Kvėdarnoje

2015.
2.15 Čia – kinas.
2.45 Literatūros

pėdsekys. Kęstutis
Genys.
3.15 Duokim garo!
4.40 Nacionalinis turtas.
Rašytoja Jurga
Ivanauskaitė.
5.05 Stilius.
TV1
6.40 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Sekliai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės

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

„Prancūziška
žmogžudystė.
Lojalumo kaina“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.45 „Įsimylėjęs karalius“.
2.50 „Nusikaltimas
šiaurėje. Kliuveris ir
pašėlusi naktis“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 Ūkio šefas.
9.30 „Virtuvė“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Makgaiveris“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Virtuvė“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 „Gelbėtojai“.
21.00 „Auklė nakčiai“.
23.00 Formulės E lenk-

tynės Berlyne.
0.00 „Havajai 5.0“.
1.50 „Kaulai“.
2.40 „Svieto

lygintojai“.
3.25 „Rouzvudas“.
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LRT TV
šeštadien
6.00 Lietuvos Respu-

nimas“.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Hadsonas ir
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Pasaulio teisuoliai.
13.00 Įdomiosios atostogos.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 „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 „Atgal į ateitį“.
0.15 „Vargdieniai“.
2.45 Šoka Lietuva.
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 „Kalnietis“.
11.00 Nuo... Iki...
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Pabėgimo planas
2“.
22.55 „Mano motinos
prakeikimas“.
0.55 „Tempk jį čia!“.
2.40 „Pavojingas
sandėris“.
4.20 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 „Viešbutis“.
9.00 „Šviesoforas“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyve-

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 „Džiunglių knyga“.
21.10 „Iksmenai. Apoka-

lipsė“.
0.05 „Lemtingas posūkis

3“.
1.50 „Šeimos susiti-

kimas“.
3.40 „Atominė apoka-

lipsė“.
5.10 „Naujakuriai“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

„Džiunglių knyga“, 19.30, TV3
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“.

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 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Mobilusis“.
23.20 „Spąstai“.
1.10 „Būk ekstremalas“.
2.05 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
2.50 „Visa menanti“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 „Gluchariovas“.
6.30 Pagaliau savait-

galis.
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 „Gluchariovas“.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Pagaliau savaitgalis.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
19.00 Aktualijų laida.
19.35 „Dainuok,Dzūkija“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.

šeštadienis
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LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Šventė Kvėdarnoje

2015.
6.50 Prisiminkime.

Sidabriniai balsai, I
dalis.
7.00 Mokslo sriuba.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
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. Saulius
Sondeckis.
13.55 Pirmą kartą.
14.00 „Laikinosios sostinės fenomenas.
„Lito tėvas“ –
Vladas Jurgutis“.
14.25 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Profesorius Tadas
Ivanauskas“.
14.55 „Nuostabusis
ponas Murray“.
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“.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Dabar
tavo eilė“.
22.30 Romo Dambrausko
ir grupės gyvo
garso koncertas

„Prisiliesk...“.
0.20 DW naujienos rusų

kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.00 „Hiphopo

evoliucija. Naujoji
gvardija“.
1.45 „Hiphopo evoliucija. Gangsterių
repo gimimas“.
2.40 „Tūkstantį kartų
labanakt“.
4.40 Nacionalinis
turtas. Aktorė Nelė
Savičenko.
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Sekliai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės
spalva“.
19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Sekliai“.
21.00 PREMJERA. „Komisarė Helena Dorn.
Po audros“.
22.55 „Sicilijos mafija“.
0.40 „Įsimylėjęs karalius“.
2.50 „Prancūziška
žmogžudystė.
Lojalumo kaina“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
9.00 Statybų gidas.
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 Žinios.
21.35 Sportas.
21.40 Orai.
21.45 UEFA čempionų

lygos rungtynės.
„Juventus“–
„Olympique
Lyonnais“.
23.55 „Edvardas Žirkliarankis“.
1.55 „Jūrų pėstininkas 4.
Judantis taikinys“.
3.25 „Rouzvudas“.

blikos himnas.
6.05 Klausimėlis.
6.20 Pasaulio puodai.
7.15 „Bebė ir Tina. Beviltiškai užkerėti“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Prie
Gangos su Sue
Perkins“.
12.40 Pasaulio dokumentika. „Lotynų Amerikos platybėse.
Amazonė. Vienas
miškas, daug
pasaulių“.
13.25 „Jaunasis Montalbanas“.
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 „Smūgis žemiau
juostos 2“.
0.10 „Atgal į ateitį“.
2.05 „Dabar tavo eilė“.
3.35 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.00 Šoka Lietuva.
4.10 „Bebė ir Tina. Beviltiškai užkerėti“.
LNK
6.55 „Stivenas Visata“.
7.40 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
8.05 „Ogis ir tarakonai“.
8.25 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.50 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.15 „Neramūs ir
triukšmingi“.
9.40 „Tinginių miestelis“.
10.05 „Volisas ir Gromitas. Kiškiolakio
prakeiksmas“.
11.50 „Trys nindzės imasi
veikti“.
13.35 „Ponas Bynas“.
14.40 „Vagis policininkas“.
16.35 „Auksinis berniukas“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Kaip prisijaukinti
slibiną“.
21.25 „Klasės susitikimas. Berniukai
sugrįžta!“.
23.30 „Asai“.
1.30 „Pabėgimo planas
2“.
TV3
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.

7.00 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
7.30 „Ilgo plauko
istorija“.
8.00 „Galingasis 6“.
8.30 Kitsy.
9.00 Sveiki atvykę.
9.30 Maisto kelias.
10.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
11.00 „Gnomai“.
12.40 „Druska brangesnė
už auksą“.
14.20 „Žiurkių lenktynės“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Garfildas 2“.
21.10 „Pirmoji eskadrilė“.
0.05 „Markas Feltas.
Žmogus, sugriovęs
Baltuosius rūmus“.
2.05 „Dešimt su puse“.
5.00 „Naujakuriai“.

20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.00 Skonio reikalas.
Kulinarinių kelionių
laida.
0.30 Skonio reikalas.
Kulinarijos laida.
1.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.50 „Šerloko Holmso
ir daktaro Vatsono
nuotykiai. Mirtinas
susirėmimas“.
4.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
5.20 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
6.00 „Gluchariovas“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
BTV
6.30 „Pričiupom!“.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Lituanos Locos.
10.00 „Geriausi šuns

draugai“.
10.30 „Nepaprastos žmo-

gaus galimybės“.

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.

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

11.00 Kultūrų kryžkelė.

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 „Ketvirtojo Reicho
aušra“.
23.35 „Pelkių pabaisa“.
1.20 „Kriminalinė
Maskva“.
2.10 „Mobilusis“.

11.30 Kultūrų kryžkelė.

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

pristato. Vyrų šešėlyje. Magdalena
Draugelytė-Galdikienė“.
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.
Kulinarijos laida.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
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. Mirtinas
susirėmimas“.

Vilniaus albumas.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.

Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.

Rusų gatvė.
13.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Mstislavas Dobužinskis Valstybės
teatre“.
13.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
14.00 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
15.35 Kalbantys tekstai.
Marius Burokas.
16.05 Pasaulio puodai.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
Vilma Fiokla Kiurė.
18.55 Dainos galia.
Lionginas Abarius.
19.40 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Flečas“.
22.35 Ievos Zasimauskaitės koncertas
„Aš galiu skrist“.
23.50 Kultūra. Arūnas
Žebriūnas.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Vargdieniai“.
3.20 Stop juosta.
Aviacija ir laivyba

tarpukariu.
3.45 Kalbantys tekstai.

Marius Burokas.
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.

Vasara.
TV1
6.15 „Akloji“.
7.45 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.45 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
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.
Sugrįžimas“.
22.55 „Stokholmo
rekviem. Akis už
akį“.
0.45 „Sicilijos mafija“.
2.15 „Komisarė Helena
Dorn. Po audros“.
TV6
6.30 Skilusios kaukolės

iššūkis.
7.30 Jukono auksas.
8.30 Rizikingiausi

skrydžiai pasaulyje.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Gyvūnų klanai
Hieninių šunų
klanas“.
12.00 Skilusios kaukolės
iššūkis.
13.00 „Gyvūnų klanai
Buivolų 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.
21.35 Sportas.
21.40 Orai.
21.45 UEFA čempionų
lygos rungtynės.
„FC Barcelona“–
„SSC Napoli“.
23.55 Formulės E lenktynės Berlyne.
1.25 „Vienas šūvis. Dvi
kulkos“.

„Kaip prisijaukinti slibiną“, 19.30, LNK
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Robersonai“.
15.25 „Adamsų šeimy6.00 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. „Princas
su lokio gaurais“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Neatrasti Kolumbijos kampeliai.
Čiribiketė. Kelionė į
Amazonės širdį“.
12.50 Pasaulio dokumentika. „Serengetis.
Antplūdis“.
13.50 „Puaro. Katė tarp
balandžių“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai“.
15.45 Istorijos
detektyvai.
16.35 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 Premjera. „Otilijos
fon Faber-Kastel
istorija“.
23.00 „Sangailės
vasara“.
0.30 „Flečas“.
2.05 „Juodasis paukštis.
Romų genocido
atmintis“.
3.00 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai“.
Lietuva–Prancūzija.
3.55 Šventadienio
mintys.
4.20 „Smūgis žemiau
juostos 2“.
LNK
6.50 „Stivenas Visata“.
7.35 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
8.00 „Ogis ir
tarakonai“.
8.25 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.50 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.15 „Neramūs ir
triukšmingi“.
9.40 „Tinginių
miestelis“.
10.05 „Pramuštgalviai
iškylauja“.
11.40 „Tėčio dienos
stovykla“.
13.30 „Policininkai ir

nėlė“.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Jupiterė. Pabu-

dimas“.
22.00 „Išžudyti visus“.
23.55 „Klasės susiti-

kimas. Berniukai
sugrįžta!“.
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 „Daktaras
Dolitlis“.
13.10 „Romanas su
brangakmeniu“.
15.20 „Eragonas“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Kodas. L.O.B.I.A.I.
Paslapčių knyga“.
22.00 „Septynios
seserys“.
0.35 „Iksmenai. Apokalipsė“.
BTV
6.30 Baltijos galiūnų

komandinis čempionatas. Žagarė.
7.30 „Juodasis
sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai. Pasaulio
rąsto kėlimo
čempionatas.
Panevėžys.
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 „Lemtingi skambučiai“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis
sąrašas“.
21.30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
22.45 „Sūnus
paklydėlis“.
23.40 „Fargo“.
1.45 „Ketvirtojo Reicho
aušra“.
3.25 „Pelkių pabaisa“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Pagaliau

savaitgalis.
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 teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
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. Tigro
medžioklė“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Moteriškas
apiplėšimas“.
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. Tigro
medžioklė“.
4.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Ievos Zasimaus-

kaitės koncertas
„Aš galiu skrist“
7.20 Kitoks pasaulis.
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. Alfonsas
Nyka-Niliūnas.
11.00 Stop juosta.
Paslaugos ir verslai.
11.30 Nacionalinis
turtas. Fleitininkas
Algirdas Vizgirda.
11.55 Nacionalinis turtas.
Dailininkė Dalia
Kasčiūnaitė.
12.20 Prisiminkime.
Sidabriniai balsai, I
dalis.
12.30 Mokslo sriuba.
Mokslo žurnalas.
13.00 Šventadienio
mintys.
13.30 Stilius.
14.30 Euromaxx.
15.00 Išsaugota istorija.
15.30 „Erdvės menas.
Sklandi transformacija. Modernus
namas senamiestyje“.

16.00 Muzikos talentų

lyga 2016.
17.20 Muzikinis intarpas.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Legendos. Grafikė
Jūratė Stauskaitė.
19.40 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Istorinės futbolo
rungtynės. 1995
m. Europos čempionato atranka.
Lietuva–Italija.
22.40 Tarptautinis Klaipėdos violončelės
festivalis 2019.
23.40 „Nėra laiko
gerumui“.
0.50 „Otilijos fon FaberKastel istorija“.
2.20 Čia – kinas.
2.50 Klausimėlis.
3.10 Kultūringai su
Nomeda.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!

pirmadienis
, rugpjūčio 10 d. Saulė teka 5.44, leidžiasi 21.03, dienos ilgumas
15.19. Pilnatis. Vardadieniai: Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija, Astra.
LRT TV
Pirmadienis
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

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

nalinė policija“.

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.45 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Džeimo klasikiniai
šeimos patiekalai“.
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 „Motina!“.
23.25 „Pakvaišęs tėtis“.
1.30 „Stokholmo
rekviem. Akis už
akį“.
3.10 „Vilkų žemė.
Sugrįžimas“.
TV6
6.35 Skilusios kaukolės

iššūkis.
7.30 Jukono auksas.
8.30 Žvejo nuotykiai.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Kietuoliai.
11.00 „Gyvūnų klanai

Buivolų klanas“.
12.00 Skilusios kaukolės

iššūkis.
13.00 „Gyvūnų klanai

Hienų 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 NBA rungtynės.
Memfio „Grizzlies“–
Toronto „Raptors“.
0.00 Formulės E lenktynės Berlyne.

1634.
22.30 „Siuvėjas iš
Panamos“.
0.45 „Mirtinas ginklas“.
1.35 „Išžudyti visus“.
3.05 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.35 „Kalnietis“.

10.45 „Hadsonas ir

Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Įdomiosios atos-

togos.
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“.
TV1
6.15 „Akloji“.
7.45 „Anthonis Bour-

22.28 Telefoninė loterija

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Ekspedicija „Nuo

Baltijos iki Bengalijos“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija“.
0.30 Stop juosta.
Aviacija ir laivyba
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“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
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.

TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Žuvėliokai“.
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“.
20.00 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Siuntėjas“.
23.55 „Majų baikerių
klubas“.
1.15 „Einšteinas“.
2.05 „Legendos“.
2.55 „Imperija“.
3.50 „Majų baikerių
klubas“.
5.00 „Kietuoliai“.
5.20 „Naujakuriai“.
BTV
6.00 „CSI. Majamis“.
6.55 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.00 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
8.55 „Ekstrasensai tiria“.
9.55 „Kobra 11“.
10.55 „Reali mistika“.
11.55 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
12.55 „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 reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Viską prisiminti“.
23.20 „Jūrų pėstininkai“.
1.10 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
2.10 „Sūnus
paklydėlis“.
2.55 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.40 „Visa menanti“.
Dzukijos TV
5.29 Programa.
5.30 Šiandien kimba.
6.30 Kaimo

akademija.

7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 Pinigų karta.
8.30 Pagaliau savaitgalis.
9.00 Kaimo
akademija.
9.30 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Keliauk su reporteriu.
12.30 Kaimo
akademija.
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 Alfa taškas.
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“.
20.00 Aktualijų laida.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Kaimo akademija.
4.45 „Reali mistika“.

enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Dauntono

abatija“.
18.45 Daiktų istorijos.
19.40 „Milžiniški nacių

statiniai. Berlyno
tvirtovė“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Eimuntas
Nekrošius: nutolinti
horizontą“.
23.00 Veranda.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Mstislavas Dobužinskis Valstybės
teatre“.
1.10 Romo Dambrausko
ir grupės gyvo
garso koncertas
„Prisiliesk...“
3.00 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
4.30 Klausimėlis.
4.50 Prisikėlimo liudytojai.
5.05 Pasaulio Lietuva.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Sekliai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės

spalva“.
19.00 „Danė Lovinski“.
20.00 „Sekliai“.
21.00 „Griaustinis tropi-

kuose“.
23.10 „Aukštakulnių

kerštas“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

1.05 „Įsimylėjęs kara-

blikos himnas.
6.05 Savaitė.
7.00 Išsaugota istorija.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Gustavo enciklopedija.
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 2016.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
16.15 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
16.40 Gustavo

3.05 „Motina!“.
5.00 „Tėvas Motiejus“.

lius“.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
9.00 „Naujokė“.
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 „8 jūrų laivyno

būrys. Už priešo
linijos“.
23.00 „Velnio stuburo
paslaptis“.
0.50 „Auklė nakčiai“.
2.15 „Svieto
lygintojai“.
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Eteris
Antradienis
, rugpjūčio 11 d. Saulė teka 5.46, leidžiasi 21.01, dienos ilgumas
15.15. Delčia. Vardadieniai: Filomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvilė, Ligija.

Trečiadienis
, rugpjūčio 12 d. Saulė teka 5.48, leidžiasi 20.59, dienos ilgumas
15.11. Delčia. Vardadieniai: Radegunda, Laimonas, Laimona, Klara, Radė.

LRT TV
antradienis
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
trečiadienis
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Hadsonas ir
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Daiktų istorijos.
13.00 Įdomiosios atostogos.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Stilius.
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 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija“.
0.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Stilius.
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 „Kalnietis“.
11.00 Nuo... Iki...
11.30 „Būrėja“.
12.10 „Būrėja“.
12.50 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė

varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis

miestas“.
16.30 Labas vakaras,

1.25 „Siuvėjas iš

10.00 „Vieno nusikaltimo

Panamos“.
3.15 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.50 „Kalnietis“.

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 Alfa taškas.
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 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Pone prezidente“.
4.45 „Reali mistika“.

TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Žuvėliokai“.
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“.
20.00 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Meilės priesaika“.
0.10 „Majų baikerių
klubas“.
1.15 „Einšteinas“.
2.10 „Legendos“.
3.00 „Imperija“.
3.50 „Majų baikerių
klubas“.
4.50 „Kietuoliai“.
5.10 „Naujakuriai“.
BTV
6.00 „CSI. Majamis“.
6.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.30 „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 reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Desperado“.
23.10 „Viską prisiminti“.
1.25 „Būk ekstremalas“.
2.15 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.00 „Visa menanti“.

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 „Pašėlę vyrukai 2“.

Dzukijos TV
5.29 Programa.
5.30 „Merginos iš

Ukrainos“.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisingumas“.
9.00 „Pone prezidente“.
9.30 Pagaliau savaitgalis.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kelionės su „Isto-

rijos detektyvais“.

17.55 „Dauntono

abatija“.
18.45 Daiktų istorijos.
19.40 „Aštuntasis dešimtmetis“.
20.20 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija“.
23.10 Dainos galia.
Lionginas Abarius.
23.45 Šoka Lietuva.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mokslo sriuba.
1.10 Šventė Kvėdarnoje
2015.
2.15 Stambiu planu.
Vilma Fiokla Kiurė.
3.05 Krikščionio žodis.
3.25 Auksinis protas.
Vasara.
4.40 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Mstislavas Dobužinskis Valstybės
teatre“.
5.05 Legendos. Grafikė
Jūratė Stauskaitė.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Sekliai“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės

6.50 Kauno bažnyčios:

spalva“.

miesto tapatumo
kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
7.00 Čia – kinas.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.05 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Daiktų istorijos.
14.50 „Milžiniški nacių
statiniai. Berlyno
tvirtovė“.
15.35 Šoka Lietuva.
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“.

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

šiaurėje. Kliuveris ir
mirtinas nuotykis“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.50 „Įsimylėjęs karalius“.
2.55 „Griaustinis tropikuose“.
4.35 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
9.00 „Naujokė“.
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 „Siuntinys“.
23.00 „Havajai 5.0“.
1.00 „Kaulai“.
1.50 „Svieto
lygintojai“.
2.35 „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 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija“.
0.30 Veranda.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Kostiumuotieji“.
4.50 Dienos tema.
5.15 „Seselė Beti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
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 „Nurašytieji“.
0.20 „Mirtinas ginklas“.
1.15 „Pašėlę vyrukai 2“.
3.40 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
5.10 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Žuvėliokai“.
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“.
20.00 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Dangaus karalystė“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Dangaus karalystė“.
1.00 „Einšteinas“.
1.55 „Legendos“.
2.50 „Imperija“.
4.30 „Kietuoliai“.
4.50 „Naujakuriai“.
5.35 „Einšteinas“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Greitojo reagavimo 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“.
19.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Priešas už vartų“.
23.40 „Desperado“.
1.40 „Būk ekstremalas“.
2.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.15 „Visa menanti“.
Dzukijos TV
5.29 Programa.
5.30 „Merginos iš

Ukrainos“.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbia.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 „Pone

prezidente“.
9.30 Kryptys LT.
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 Alfa taškas.
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 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Pone prezidente“.
4.45 „Reali mistika“.

21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Šuns širdis“.
22.45 Klausimėlis.
23.00 Išsaugota

istorija.
23.30 „Erdvės menas.

Sklandi transformacija. Modernus
namas senamiestyje“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar
pasaulyje.
0.40 Kalbantys tekstai.
Marius Burokas.
1.10 Šventė Kvėdarnoje
2015.
1.50 Klausimėlis.lt.
2.15 Tarptautinės
pasaulio reitingo
sportinių šokių varžybos „Lithuanian
open 2016“.
4.10 Veranda.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.
TV1
7.00 „Tėvas

Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

14.30 „Danė Lovinski“.
15.30 „Sekliai“.
16.30 „Būk su

6.02 Šventė Kvėdarnoje

manim“.

2015.
7.05 Tarp dalių (ne)
plojama.
7.30 „Džiunglių
knyga“.
7.40 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
7.55 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
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.
Vilma Fiokla Kiurė.
14.00 Daiktų istorijos.
14.55 „Aštuntasis dešimtmetis“.
15.40 Šoka Lietuva.
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 „Giminės po 20
metų“.
18.40 Daiktų istorijos.
19.35 „Miestų
paslaptys“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.

18.00 „Balta – meilės

spalva“.
19.00 „Danė

Lovinski“.
20.00 „Sekliai“.
21.00 „Nusikaltimas

šiaurėje. Kliuveris ir
Zilto karalius“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.50 „Mano likimas“.
2.30 „Nusikaltimas
šiaurėje. Kliuveris ir
mirtinas nuotykis“.
4.05 „Tėvas
Motiejus“.
TV6
6.25 „CSI kriminalistai“.
7.25 „Kobra 11“.
8.25 „Vedęs ir turi

vaikų“.
8.55 Vienam gale

kablys.
9.25 „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 „Dešimt jardų“.
23.05 Formulės E lenk-

tynės Berlyne.
0.20 „Havajai 5.0“.
2.10 „Kaulai“.
3.00 „Svieto

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

namų valdos
•sklypus
•Gretimus
Panarvės k.: 0,27 ha

ir 0,46 ha, kaina: 2200 Eur ir
3000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir 1,06
ha žemės ūkio paskirties sklypus. Kaina – po 4200 Eur.

••

Visi sklypai tinkami namų
statybai. Arti Lazdijų miestas
bei miškas.
Tel. 8 679 08011.

Gervėnų k., Lazdijų
sklypą Nemajūnų k.
•r. (70
•Sodybą
••Namą Vytauto g. 41, Laz- •(80•Žemės
a, medinis namas, ūkinis dijai (15 a namų valda) ir 15 a
a, žemės ūkio paskirtis, su
pastatas, svirnas, du garažai,
galima papildomai pirkti 10 ha
žemės).
Tel. 8 614 04094.

••

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

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

••

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

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

••

Tel. 8 603 24679.

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.

••

••

bendrijoje
sodybą N. Kirs•nos•Parduodu
•„Baltasis“
•Sodo namelį
k., Lazdijų r. sav. (sodyba
(11 a žemės).
prižiūrėta, galima gyventi iš
karto, namas mūrinis, 2 aukštų,
5 kambarių, su baldais ir buitine technika, šildomas kietu
kuru (vietinis centr. 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.

sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

Tel. 8 656 12800.

•mieste.
•Namą su 15 a sklypu Lazdijų
Žemės sklypus namų
statybai šalia Lazdijų (įvairaus
dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė.
Tel. 8 616 33781.

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

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

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą netoli

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

••

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

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

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.
kitkų presą „Wel•ger•Parduodu
AP 51“ ir 5 korpusų grėblį
„Saulutė“.Tel. 866203057

GYVULIAI

vienerių metų, dide•liais•Ožį,ragais,
tinka veislei arba
papuošti sodybą.
Tel. 8 612 64506.

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
telyčią.
•Tel.•Veršingą
+370 670 21874;

AUGALAI

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Golf 3“ priekinius
•sparnus
•„VW (idealios
būklės, violetinės spalvos), kaina po 25
Eur.
Tel. 8 686 43600.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

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

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

ūko paskirties
•žemę.
•Žemės
Tel. 8 614 80988.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

GYVULIAI

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

česnakus, kaina
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
•4 Eur
•Žieminius
už kg.
Pirkčiau
traktorių
DT-20
ir
ir 21 proc. Sveria elektroni•pramoninį
• galąstuvą šmirgelį. 6nėmis
Tel. 8 678 37678.
svarstyklėmis.
Tel. 8 606 14389.
Tel. 8 646 81037.
(iš•džiovinti),
•Žieminiuskainačesnakus
3–4 Eur / kg,
••Bet kokią žemės ūkio tech- ••Įmonė tiesiogiai – galvijus
Lazdijų r., Šeštokai, Sodų g. 40. niką. Perku traktorių, priekabą, aukščiausiomis ŽŪKB „KrekeTel. 8 670 73553.

••

KITI

Parduodu naudotus virtuvinius baldus. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 657 54734.

dvi naudotas
•sofas-lovas,
•Parduodusofą
su dviem
foteliais, dvigulį čiužinį.
Tel. 8 674 97626.

••

Parduodu kineskopinį televizorių „Philips“, 51 cm įstrižainė, kaina 15 Eur.
Tel. 8 654 87148.

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

Pirkčiau tarybinių motociklų IŽ49, K750, „Jawa“ seno
modelio dalis.
Tel. 8 606 14389.

••

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

••
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 25066.
Pigiai
labradorito
akmens
•plokštes
• iš Ukrainos Lazdijuo- ••Brangiausiai – naudotus,
nevažiuojančius, po eismo
se. Tel. (8 318) 52156.
Palečių vežimėlį, suvirinimo
aparatus. Tel. 8 698 78040.

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

įvykio ar visiškai tvarkingus
automobilius ir mikroautobusus. Pasiima patys. Atsiskaito
iš karto. Tel. 8 630 64004.

navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto. Tel. 8 613 79515.

telyčią nuo
•6 mėn.
•Veršelįiki 3arba
metų tolesniam

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

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

KITI

Išėjo žmogus, kurio pasiilgsime kaip mūsų pačių,
nes išėjo mūsų dalis...
Nuoširdžius užuojautos žodžius skiriame Virginijui
Mitrikevičiui dėl mylimo tėvelio mirties.
Lina ir Artūras Margeliai
Netektis tokia skaudi ir neprognozuojama, bet norėtume
tarti tylų ir nuoširdų užuojautos žodį. Liūdime kartu.
Dėl mylimo tėvelio mirties nuoširdžiai užjaučiame Virginijų
Mitrikevičių.
Frakcijos „Pirmyn!“ nariai
Dėl mylimos mamos Julijos Sasnauskienės mirties nuoširdžiai užjaučiame dukras Laimą ir Liną, sūnų Kęstą bei artimuosius.
Lina ir Artūras Margeliai

Ji gyvens gėlės kiekvienu žiedu,
Bus vėjeliu ir plaukus sušukuos.
Bus skarele, kai ašara nurieda,
Ir tik sapne paguodos ranką bepaduos.
Nuoširdžiai užjaučiame Laimą AdomaitienĘ dėl mylimos
mamytės mirties.
Nijolė, Vytautas, Jolita, Ernestas,
Aurelija Juškauskai ir Adolis
tinkuotų, medigamybines-san•nių•DAŽOME
•dėliavimo
•Išnuomoju
namų fasadus ir jų stogus.
patalpas Radvilų g.,

••
Tel. 8 621 99958.
Veisiejuose. Tel. 8 698 78040.
laužo supirkimas:
būdu restauruo•juodojo
•Metalometalo
•jame•Karštuoju
••Išnuomojamas nestandarlaužas – 150–
vonias. Dengiame impor- tinio išplanavimo butas Lazdijų
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

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.

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

naudotus
••Žemę. Tel. 8 688 80688. •automobilius,
•Visų markiųkemperius
ir
Gaminame duris namams,
•
•
Žemės
ūkio
paskirties
ūkiniams
pastatams, laiptus,
priekabas.
•žemę.
• Tel.: 8 615 94920, Tel. 8 650 68362.
28 metai gamybos patirtis.
PA SL AUGOS
8 614 56206.
Tel. 8 682 62195.
Atliekame
visus
apdailos
Brangiai
–
benzininius
arba
•su•dujų įranga visų markių •darbus.
• Tel. 8 622 60230.
(gali būti
nuoma
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
neatidalytas, su
automobilius (su defektais ir
automatines
skolomis). Sutvarkau dokutvarkingus).
siūlo
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame
mentus. Tel. 8 644 55355.
Tel. 8 674 48971.
į namus.
••Nuomoju betono maišyklę.
Tel. 8 614 56206.
Tel. 8 615 73404.
UAB „Rividė“
visus vidaus
parduoda ir pristato.
•apdailos
•Atliekame
••Nebrangiai išnuomojamos
darbus.
salės-klubo patalpos Lazdijų

• 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.

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

Tel. 8 623 00597.

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

Brangiai perkame
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 652 71212.

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

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

IEŠKO

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

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.
žemės
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
sen. Laiku moku
sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

• knygos

• kanceliarinės prekės
• spaudai
• kompiuteriai ir jų
priedai
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085.

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

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

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

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

BENDRAUKIME!
Skelbimus priimame:

Tel. 8 670 38882.
E. p. dzukuzinios@gmail.com
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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
.
Lazdiju, knygynelis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

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

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

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

Parduoda 13 a namų
valdos sklypą Margirio g. 3,
Miklusėnų k., Alytaus r.

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

Tel. 8 682 60899.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

„Sūduvos galvijai“

brangiai perka.

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

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

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

PARDUODA

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

• knygos
• kanceliarinės prekės
• spaudai
• tonerių pildymas
• kompiuteriai ir jų priedai
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

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

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