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Lazdijus okupuoja nepažįstami atėjūnai

Česlova Šmulkštienė: „Nevietinis seniūnas — blogiau būti negali!“

A

r gali seniūnas iš
kito krašto tinkamai vadovauti
jam nepažįstamai seniūnijai?
Ar gali deramai
atstovauti seniūnijos gyventojų
interesams, jų visai nepažindamas? Ar neatėjo laikas seniūnus
rinkti tiesioginiu balsavimu, kaip
tai vyksta merų rinkimuose? Šie
ir kiti klausimai vis dažniau kyla
rajono žmonėms, kai į seniūnų
postus paskiriami ne vietiniai
žmonės, o kitų vietovių gyventojai. Taip nutiko ir Lazdijų rajone, kai į Noragėlių seniūnijos
seniūnus buvo paskirta moteris
iš kito Lietuvos rajono.

Piktinosi seniūnų parinkimo
principais
Rajono tarybos narė, ilgametė Seirijų seniūnijos seniūnė
Č. Šmulkštienė teigė nesuvokianti
praktikos, kai seniūnijos vadovu
tampa prašalaitis.
„Seniūnas visada yra arčiausia
žmogaus, jis turi pažinoti kiekvieną seniūnijos gyventoją ir žinoti
kiekvieno iš jų džiaugsmus ir bėdas. Ką apie seniūniją ir jos žmones gali žinoti iš kito rajono atvykęs žmogus?“– retoriškai klausė

Buvusi ilgametė Seirijų seniūnijos seniūnė Č. Šmulkštienė: „Seniūnas visada yra arčiausia žmogaus, jis turi pažinoti kiekvieną seniūnijos gyventoją ir žinoti
kiekvieno iš jų džiaugsmus ir bėdas. Ką apie seniūniją ir jos žmones gali žinoti iš kito rajono atvykęs žmogus?“
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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.

MAIŠYTUVAI
RUBINETA

MEDSRAIGČIAI
WKRET MET

Dzūkai kalba, kad...

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

Akcija galioja: 2020.08.03-2020.08.31
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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Savaitės komentaras

Kuri Lietuvos politinė partija taps seimo rinkimų juoduoju arkliuku?

Algimantas Mikelionis
Kai antradienį, rugpjūčio 11 dieną, sėdau rašyti naujo savaitės
komentaro, iki Seimo rinkimų
telikę lygiai du mėnesiai. Rugpjūtis prabėgs gaudant paskutinius saulės spindulius ir malonias
akimirkas prie vandens telkinių,
rugsėjį visi sugrįš į savo darbus
ir įprastą gyvenimo ritmą. Tad,
trumpai drūtai tariant, iki tų Seimo rinkimų laikas prabėgs kaip
kelios dienos.
Liepos 25 dieną laikraštyje
„Lietuvos rytas“ buvo paskelbti
visuomenės nuomonės apklausų
bendrovės „Vilmorus“ apklausos
apie politikų, visuomenės veikėjų, politinių partijų ir visuomenės
institucijų populiarumą rezultatai.
Ankstesniuose savaitės komentaruose žvelgiau į populiariausių pagal „Vilmorus“ apklausas
politinių partijų reitingus. Tad
šį kartą tik paminėsiu, kad turi
atsitikti stebuklas arba milžiniška sensacija, kad Seimo rinkimų
nelaimėtų „žalieji valstiečiai“,
konservatoriai ar socialdemokratai. Dėl pirmos vietos rinkimuose aršiai susigrums valstiečiai su
konservatoriais, o trečia vieta, ko
gero, atiteks socialdemokratams.
Jeigu valstiečiai ir konservatoriai
pasidalins pirmas dvi vietas, tai
socdemai turėtų išlikti itin budrūs,

nes jie savo populiarumą švaisto
ne žiupsniais, o saujomis ir jau
dabar jaučia į nugarą kvėpuojančią Darbo partiją.
Jeigu populiariausių politinių
partijų grupelė yra aiški, tai įdomu
pabandyti atsakyti į klausimą, kas
gali tapti šių metų Seimo rinkimų
juoduoju arkliuku? Kol kas, remiantis „Vilmorus“ apklausų duomenimis, matyti, kad daugiausia
šansų tapti Seimo rinkimų juoduoju arkliuku turi Darbo partija.
Jeigu už socdemus liepos mėnesį
pasisakė 7,1 procento respondentų,
tai už Darbo partiją – 6,2 procento
apklaustųjų. Palyginus su birželio
mėnesiu, socdemų populiarumas
smuko net 2 procentais, o Darbo
partijos populiarumas išaugo 1,6
procento. Šiuo metu šių partijų galimybės Seimo rinkimuose iš tiesų
yra apylygės. Nors labiau turėtų
sunerimti socdemai, nes jie neturi aiškių kozirių, kaip sumažinti
partijos populiarumo mažėjimo
pagreitį. Be to, socdemai neturi
stipraus ir ryškaus lyderio, nes G.
Paluckas yra gana pilka ir neišsiskirianti asmenybė. Darbo partija
turi populiarumo kilimo tendenciją
ir charizmatiškąjį lyderį V. Uspaskichą, kuris pasižymi unikalia savybe pakilti lyg feniksas iš pelenų.
Juk matėme jį ir su antrankiais, ir
teisiamojo suole, o jis lyg niekur
nieko su savo firmine šypsenėle
per socialinius tinklus dėsto ne tik
politines, bet ir gyvenimiškas tiesas. Kaip ten bebūtų, Darbo partija
gali tapti itin svarbia porinkiminės
Seimo dėlionės dalimi.
Kita partija, kuri turėtų patekti
į Seimą, yra Lietuvos Respubli-

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.
kos liberalų sąjūdis. Visuomenėje
visuomet yra nemaža dalis žmonių, kuriems liberalios idėjos yra
svarbios, ir jie balsuoja už tokios
pakraipos partiją. Svarbu, kad liberalų sąjūdis turi stiprią ir itin išmintingą bei protingą pirmininkę
– V. Čmilytę-Nielsen. Tik liberalų
sąjūdis po Seimo rinkimų kartu
su konservatoriais vėl liks opozicijoje, nes dabartinės politinės
prognozės ir realybė byloja ne jų
naudai. Kita liberali politinė jėga
– Laisvės partija liepos mėnesį

sulaukė tik 1,6 procento respondentų balsų, tad jos galimybes
patekti į Seimą galima vertinti
kaip miglotas. Neseniai įsikūrusi partija „Laisvė ir teisingumas“, kurią įkūrė A. Paulauskas,
A. Zuokas ir R. Žemaitaitis, liepos
mėnesį sulaukė 3,7 procento populiarumo. Jie turi šansų patekti į
Seimą ir tapti antra liberalia jėga
jame. Vis dar nepraranda vilčių
patekti į Seimą ir vėl jame šiltai
ir sėkmingai snausti „bebrai“ iš
Socialdemokratų darbo partijos,

bet visuomenei būtų itin naudinga
juos pagaliau išrūkyti iš Seimo.
Kitų smulkių Lietuvos politinių
partijų galimybė patekti į Seimą
yra praktiškai lygi nuliui, išskyrus
Lietuvos lenkų rinkimų akcijąKrikščioniškų šeimų sąjungą. Atrodo, nedidelė partija, bet keli jos
veikėjai, tokie kaip J. Narkevičius
ir V. Tomaševskis, Lietuvos valstybei pridaro nemenkų bėdų ir net
gali sau leisti tyčiotis iš Lietuvos
Respublikos Prezidento G. Nausėdos.

•

Aktuali informacija apie COVID-19
epideminę situaciją ir SAM sprendimus

Didėja pavojingų šalių
sąrašas
Sveikatos apsaugos ministerija
(SAM) atnaujino sąrašą valstybių, kurių piliečiai arba teisėtai
jose gyvenantys asmenys gali atvykti į Lietuvą. Pablogėjus epidemiologinei situacijai Lenkijoje ir
Kipre, iš šių šalių atvykstantiems
nuo praėjusio pirmadienio jau privaloma 14 dienų izoliacija, bet
užsieniečių atvykimas ribojamas
nebus.
Iš Nyderlandų ir Islandijos
užsieniečiams atvykti bus draudžiama. Iš šios šalies grįžtantiems
Lietuvos piliečiams arba užsieniečiams, atvykstantiems darbo

reikalais arba su specialiu leidimu, teks izoliuotis 14 dienų.
SAM primena, kad ši tvarka
galioja užsieniečiams iš Europos ekonominės erdvės (EEE)
valstybių, Šveicarijos, Jungtinės
Didžiosios Britanijos ir Šiaurės
Airijos Karalystės.
SAM teigia, kad paveiktomis
koronaviruso infekcijos šalimis
laikomos tos šalys, kuriose sergamumo rodiklis per paskutiniąsias
14 dienų yra didesnis negu 16
atvejų 100 tūkstančių gyventojų.
Lietuvos sergamumo koronaviruso infekcija rodiklis per savaitę
pakilo nuo 5,7 iki 7,6, tačiau vis

dar išliekame patikimų valstybių
sąraše. Tai reiškia, kad Lietuvos
piliečiams, kaip ir anksčiau,
leidžiama atvykti iš bet kurios
šalies.

Saviizoliacijos išimtys
atvykstantiems iš Lenkijos
Lenkija rugpjūčio 7 d. buvo įrašyta į paveiktų koronaviruso infekcijos šalių sąrašą.
Lenkijai yra numatyta išimčių.
Dviejų savaičių izoliacija nėra
taikoma tiems, kurie atvyksta iš
šios šalies, jei joje buvo darbo,
studijų ar su žemės ūkio veikla
susijusiais reikalais, arba jeigu
Nukelta į 3 psl.
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per Lenkiją grįžo tranzitu.
Lietuvai įvedus privalomą
saviizoliaciją iš Lenkijos grįžusiems žmonėms, laikinai stabdomi traukinių reisai tarp Kauno ir
Balstogės.
Izoliavimas nėra privalomas:
• asmenims, kurie naudojasi
imunitetais ir privilegijomis, jų
šeimos nariams ir juos aptarnaujančiam personalui, oficialių
delegacijų nariams ir Lietuvos
Respublikos diplomatinės tarnybos institucijų personalui;
• NATO ir NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems
asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimų
nariams;
• specialiesiems kurjeriams,
dirbantiems tranzitiniuose traukiniuose ir besinaudojantiems
supaprastintu asmenų tranzitu iš
Rusijos Federacijos teritorijos į
Rusijos Federacijos Kaliningrado
sritį ir atgal;
• pareigūnams, vykdantiems
ekstradicijos, asmenų perdavimo
ar perėmimo užduotis;
• Lenkijos Respublikos piliečiams ir teisėtai Lenkijos Respublikoje gyvenantiems asmenims,
grįžusiems ar atvykusiems darbo,
studijų ar su žemės ūkio veikla
susijusiais reikalais, ir Lietuvos
Respublikos piliečiams, grįžusiems ar atvykusiems iš Lenkijos
Respublikos, kai buvo vykstama
darbo, studijų ar su žemės ūkio
veikla susijusiais reikalais;
• Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikoje
teisėtai gyvenantiems asmenims,
tranzitu grįžtantiems per Lenkijos
Respubliką;
• ekipažų ir įgulų nariams, kurie
dirba tarptautinius komercinius
vežimus vykdančiose Lietuvos
įmonėse ar vykdo tarptautinius
komercinius vežimus visų rūšių
transporto priemonėmis, izoliacija privaloma nuo atvykimo į
Lietuvos Respubliką iki išvykimo
iš jos teritorijos dienos, bet ne
ilgiau kaip 14 dienų;
• tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją vykstantiems
asmenims.

Naujausios Sveikatos
apsaugos ministerijos
rekomendacijos
SAM primena, kad viešose uždarose vietose nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėjimas yra privalomas. Gyventojai
raginami kuo dažniau plauti rankas su muilu ir vandeniu, naudoti
dezinfekavimo priemones, laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo.
Labai svarbu rūpintis aplinkos
higiena, dažnai vėdinti patalpas,
kasdien valyti naudojamus paviršius tiek gyvenamojoje, tiek
darbo vietoje.
Pasireiškus ūminiams viršutinių kvėpavimo takų infekcijos
požymiams, būtina likti namuose
bei konsultuotis Karštąja koro-

naviruso linija (tel. 1808) arba
susisiekti konsultacijai su savo
šeimos gydytoju. Lankantis parduotuvėse, vaistinėse, turguose,
kitose viešose atvirose ir uždarose
vietose, patartina laikytis saugaus,
ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo
nuo kitų žmonių.
Po artimo sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga izoliacija
būtina namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje 14 dienų po
paskutinės sąlyčio dienos. Izoliavimosi taisyklių privaloma
griežtai laikytis visą izoliavimosi
laikotarpį. Būnant viešose vietose, raginama vengti tiesioginio
kontakto su žmonėmis, su kuriais
įprastai nebendraujama, taip pat,
jei įmanoma, rekomenduojama
vengti masinių susibūrimų. Prioritetą patariama skirti veikloms
atvirose erdvėse.
Organizuojant didelę asmeninę šventę, esant galimybei, rekomenduojama ją nukelti. Kitu
atveju, patariama apriboti dalyvių
skaičių, užtikrinti, kad dalyvaujantiems asmenims nėra pasireiškusių kvėpavimo takų infekcijos
požymių. Šventės dalyvių prašoma laikytis kosėjimo bei čiaudėjimo etiketo, rankų higienos bei
saugaus atstumo.
Keliautojams rekomenduojama atidėti nebūtinas vietines bei
tarptautines keliones. Rengiantis
kelionei, patariama įvertinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epideminę situaciją konkrečioje šalyje, kelionės būtinybę
bei galimo karantino (izoliacijos)
riziką grįžus į Lietuvą. Kelionės
metu raginama vengti kontakto
su sergančiais asmenimis, laikytis
higienos, vartoti saugų maistą ir
vandenį.
Sergantieji lėtinėmis ligomis
ir vyresni nei 65 metų žmonės
yra labiausiai pažeidžiama gyventojų grupė, turinti didelę sunkių
komplikacijų riziką užsikrėtus
koronavirusu. Šių gyventojų grupių asmenims rekomenduojama
užtikrinti kuo mažesnį kontaktą
su kitais asmenimis, vengti masinio susibūrimo vietų, rūpintis
higiena, jei įmanoma, pasinaudoti
paslaugomis, kurios teikiamos
nuotoliniu būdu.
Vyresniems nei 6 metų amžiaus
asmenims privaloma dėvėti nosį
ir burną dengiančias apsaugos
priemones viešose uždarose
vietose (viešajame transporte,
parduotuvėse, paslaugų gavimo
vietose ir pan.), išskyrus atvejus,
kai paslaugos negalima suteikti
paslaugos gavėjui būnant su kauke. Kaukės dėvėti nereikia sportuojant sporto klubuose ir lankantis laisvalaikio bei pramogų
parkuose, kai paslaugos teikimas
dėvint kaukę neįmanomas. Veido
kaukių leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie
dėl savo sveikatos jų dėvėti negali
ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatai.
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ŽVILGSNIS
Svarbiausiame politiniame
festivalyje – choras ir solistai
DŽ redakcijos nuomonė
Iki Seimo rinkimų likus mažiau
nei dviem mėnesiams, ima ryškėti kandidatų profiliai. Nors VRK
iki šiol dar skelbia, kad Jotvingių
apygardoje, kuri jungia Lazdijus
ir Druskininkus, rinkimams yra
užsiregistravę tik keturi kandidatai, tačiau panašu, kad norėtojų
užlipti ant Seimo laktų bus triskart daugiau.
Neoficialiais duomenimis, į
Seimą vienmandatėje Jotvingių
rinkimų apygardoje gali būti net
12 pretendentų.
Kai kurie iš jų – politinėje padangėje jau matyti personažai,
tačiau yra ir tokių, kurių dalyvavimas Seimo rinkimuose kai
ką privers išsižioti iš nuostabos:
„Kodėl šis žmogus eina į politiką?“ Bet juk žmonėms svajoti
neuždrausi.
Su Tomo Pačėso partija „Lietuva visų“ į Seimą pretenduoja
buvęs „Lazdijų vandens“ direktorius Justinas Šmulkštys, su Jono
Dagio Lietuvos krikščionių sąjunga – ilgai politikos užribyje
buvęs Jonas Matulevičius, su
Darbo partija – buvęs Valstybinės
vartotojų teisių apsaugos tarnybos
vadovas Feliksas Petrauskas, Lietuvos žaliųjų partija kandidate į
Seimą kelia buvusią kandidatę į
Jonavos merus Dovilę Lileikienę,
Liberalų sąjūdis – futbolo trenerį
Paulių Malžinską, Lietuvos liaudies partija – verslininkę iš Kauno Jolitą Maslauskaitę- Targonskienę, Lietuvos socialdemokratų
darbo partija, liaudyje vadinama
„bebrais”, į Seimą siunčia druskininkietį Remigijų Aleksandrą
Viniarską.
Artūro Zuoko „Laisvės sąjunga“ Jotvingių apygardoje jau
iškėlė Druskininkų verslininko
Rimvydo Žagunio kandidatūrą.
Kai ką gali nustebinti N. Puteikio partijos „Gerovės Lietuva“
mūsų kraštui pasiūlytas kandidatas, Lazdijų savivaldybės vadovų
labai nemėgstamas žmogus – vyriausiasis architektas Ričardas
Vyšniauskas.
Skandalą dėl abejotinių Lazdijų valdžios sprendimų sukėlęs
architektas, ko gero, labai dera
prie skandalisto įvaizdį susikūrusio Naglio.
Keista, bet Jotvingiai nesulaukė tetos Neringos, Garliavos
patvorinių, kandidato. Nebeįdomi
Neringa, nebeįdomi pedofilijos

šmėkla?
Tai šis devynetas, ko gero, bus
politinio festivalio choras, o solistai greičiausiai bus trys – „valstietis“ Zenonas Streikus, socdemas
Justas Pankauskas ir konservatorius Vilius Semeška.
Jei Z. Streikus vis dar tyli, tai J.
Pankauskas ir V. Semeška aktyviai
repetuoja savo solines partijas ir
reklamuoja afišas.
Tiesa, vienas iš jų aktyviai užsiėmė savo konkurentų skundimu.
Jei tik Lazdijų ar Druskininkų laikraščiuose pasirodo konkurento
sveikinimas apygardos žmonėms
kokia nors svarbia proga, V. Semeška mikliai tai apskundžia vienai ar kitai institucijai dėl netinkamo žymėjimo ar kitų subtilybių.
Skundimas šiam žmogui yra įaugęs į kraują – jis nuolat skųsdavo
Druskininkų merą, savo buvusią
viršininkę – Vyriausios rinkimų
komisijos (VRK) pirmininkę dėl
komandiruočių, skundėsi teismui
dėl per mažo savo uždarbio, kai
dirbo VRK. Toks keistas teisuolio
sindromas yra apėmęs šį žmogų.
Bet daugeliui tautiečių skundikai
nepatinka.
V. Semeška su kitas savo kolegomis konservatoriais praėjusią
savaitę per Jotvingių kraštą pasileido su agitacinėmis gurguolėmis.
Aplankė ne vieną Dzūkijos miestelį, agitavo dalyvauti (nacionalinėje
) konservatorių apklausoje.
Kregždučių agitgurguolė apsilankė ir Druskininkuose ir kaip tik
tą dieną, kai ten vyko Dainavos
krašto folkloro festivalis, sutraukęs gausybę dalyvių ir žiūrovų.
Konservatoriai čia buvo nekviesti
svečiai. V. Semeška nesivargino
paklausti šio festivalio organizatorių, ar jų agitgurguolei bus leista
pasirodyti.
Žinoma, labai patogu vaikštinėti
ir agituoti, kai tau surinkta auditorija, kai naudojiesi kitų žmonių
darbo rezultatu, pats nepajudinęs
nė piršto, nė liežuvio. Tokie žmonės liaudyje vadinami nachaliavščikais.
Toje agitgurguolėje dalyvavęs
vaikų psichologas aprašė savo
įspūdžius iš susitikimų su žmonėmis Druskininkuose. Jis teigė, jog
nesutiko nė vieno žmogaus, kuris
akivaizdžiai būtų nepatenkintas
konservatoriais. Tačiau pridūrė,
jog Druskininkuose kalbėjosi su
žmonėmis, kurie buvo atvykę iš
kitų miestų, o tikrų druskininkie-

čių jam nepavykę surasti.
Ir gerai, kad nerado, žinant,
kokią destrukciją konservatoriai
atlieka Druskininkų taryboje,
daugelis druskininkiečių nebūtų
meiliai atsiliepę apie „kregždutes“.
Tiesa, V. Semeškos bičiuliai
praėjusią savaitę suskubo pagirti savo draugą, neva šis atvedęs
„Lidl“ prekybos tinklą į Druskininkus. Tačiau labai greitai
paaiškėjo, jog tai buvo blefas,
nes jiems atkirtį davė Druskininkų verslininkas, kurio (ne V.
Semeškos) pastangomis šis vokiečių tinklas netrukus kurorte
statys modernios architektūros
parduotuvę.
Už save aktyviai agituoja ir
profesionalus politikas, Vilniuje
gyvenantis Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Justas
Pankauskas. Nuo metų pradžios jį
galima dažnai matyti mūsų krašto
renginiuose, o neseniai pasirodė
ir agitmedžiaga su J. Pankausko
atvaizdu.
Pretendentas socialiniuose tinkluose skundėsi, kad niekadėjai ar
politiniai konkurentai vis nuplėšia
šviežiai pakabintus jo plakatus, ir
net įtarė, jog tai daro vieno jo politinio konkurento ginklanešys.
Žodžiu, po truputį politinė
atmosfera Jotvingių krašte kaista.
O tuo metu trečiasis solistas
– Z. Streikus ramiai sėdi nuo
politinės kaitros pasislėpęs po
abiejų savivaldybių valdančiųjų
jam įduotu skėčiu ir su šypsena
bei pasakodamas anekdotus (tai
jam sekasi geriausiai) stebi kaistančiai politinę atmosferą.
Gerbiamas chore, solistai, festivalis prasidės po trečio skambučio, spalio 11 d. Repetuokite!
REDAKCINIS STRAIPSNIS
(vedamasis) – redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai nenurodant konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai
atsiliepiantis į kokius nors įvykius,
paaiškėjusius faktus, tendencijas.
Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams
straipsniams apimtis, glaustas
minčių dėstymas, tezių pobūdžio
argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai.
Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos
enciklopedija /

•

4

Dzūkų žinios Nr. 33 / 2020 08 13 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Lazdijus okupuoja nepažįstami atėjūnai

Česlova Šmulkštienė: „Nevietinis seniūnas — blogiau būti negali!“

Redakcijos žiniomis, kandidatas į Noragėlių seniūnijos vadovus jau yra pasirinktas, laukiama STT pažymos.
Seniūnas bus ne šios seniūnijos, o visai kito rajono gyventojas.

»Atkelta iš 1 psl.

buvusi geriausia rajono seniūnė
Č. Šmulkštienė.
Ji prisiminė, jog prie buvusio
mero Artūro Margelio „importinių“ seniūnų nebūdavo.
„Ar tokiu seniūnų pasirinkimo principu naujoji valdžia nori
parodyti, jog Lazdijuose nėra
tinkamų specialistų? Žinau, kad
seniūnu tapti galėjo vienas vietinis
žmogus, turintis dviejų aukštųjų
mokyklų baigimo diplomus, tačiau seniūnu jis netapo“, – sakė
Č. Šmulkštienė.
Ji teigė, jog galimai naujoji rajono valdžia seniūnais pasirenka
savo bičiulius ar pažįstamus.
Vis didėjantis alytiškių, dirbančių Lazdijuose, skaičius kelia nerimą ir formuoja nuomonę,
jog netrukus Lazdijai bus prijungti prie Alytaus“, – ironizavo
Č. Šmulkštienė.

Seniūnus parenka Vilniuje
Lietuvos savivaldos istorija primena, kad kaimo, miestelio se-

niūnais buvo renkami žmonės
iš vietinės bendruomenės, pelnę
konkrečios žmonių grupės pasitikėjimą ir sprendžiantys bendruomenės problemas bei atstovaujantys tos bendruomenės interesams
dialoge su aukštesniąja valdžia.
Dabar šis principas yra iškreiptas, seniūnai tapo valdininkais,
jų tinkamumą šioms pareigoms
tikrina Valstybės tarnybos departamentas, o galutinį sprendimą
priima savivaldybės, rinkdamosi
iš dviejų daugiausia balų surinkusių kandidatų.
Neseniai įvyko atranka į laisvus
dviejų Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijų vadovų postus. Jau
žinomos naujosios Noragėlių ir
Būdviečio seniūnijų vadovės.
Būdviečio seniūnijai vadovaus
Aštriosios Kirsnos mokyklos direktorės pareigas laikinai ėjusi
Laimutė Šiuikienė. Redakcijos
žiniomis, kandidatas į Noragėlių
seniūnijos vadovus jau yra pasirinktas, laukiama STT pažymos.
Seniūnas bus ne šios seniūnijos, o

visai kito rajono gyventojas.
Beveik du dešimtmečius Noragėlių seniūnijai vadovavusi ir
gyventojų pagarbą pelniusi krikštoniškė Irena Uleckienė šiemet
išėjo į užtarnautą poilsį.

Remiasi teisės aktais
Apie seniūnų paskyrimo detales,
apie importinius kadrus, seniūnų
atrankos principus kalbamės su
savivaldybės administracijos direktore Ilona Šaparauskiene.
Į Noragėlių seniūnus pretendavo dvi kandidatės, gyvenančios
kitose Lietuvos savivaldybėse.
Administracijos direktorė, paklausta, ar jai atrodo normalu,
kai seniūnijai vadovaus žmogus
iš kito rajono, visai nepažįstantis
seniūnijos žmonių, atsakė, jog savivaldybė laikosi visų galiojančių
teisės aktų ir asmeninei nuomonei
čia vietos nėra.
„Konkurse visuomet atrenkamas stipriausias kandidatas,
džiaugiamės, kai jis būna vietinis,
taip pat atkreipiame dėmesį, kad

teisės aktai suteikia teisę dalyvauti konkurse nepriklausomai nuo
gyvenamosios vietos“, – sakė direktorė.
I. Šaparauskienė pridūrė, jog
vertinti pretendentus pagal gyvenamąją vietą ir pagal tai nustatyti
prioritetus teisės aktai galimybės
nenumato.
Paklausta, kaip ji vertina tendenciją, jog paskutiniu metu daugelį
valstybės tarnybos laisvų vietų
Lazdijuose užima atvykėliai iš kitų
rajonų, direktorė su tuo nesutiko, ji
teigė, jog dauguma valstybės tarnautojų, dirbančių savivaldybėje,
yra Lazdijų rajono gyventojai.
„Konkursus į valstybės tarnautojo pareigas vykdo Valstybės tarnybos departamentas, pretendentai
į laisvas vietas atrenkami teisės
aktų nustatyta tvarka“, – teigė
administracijos direktorė.

Įstatymai tiesioginių
rinkimų nenumato
Pakrypus kalbai apie tai, ar pagal
galiojančius įstatymus seniūnijos

turi pakankamai autonomijos, direktorė patikino, jog seniūno ir
seniūnijos funkcijos yra nustatytos Vietos savivaldos įstatyme ir
interpretacijų čia būti negali.
„Lazdijų rajono savivaldybėje
yra 11 seniūnijų, kuriose situacija
skirtinga. Daug kas priklauso nuo
seniūno iniciatyvumo, pastangų
ir gebėjimo surasti bendrą kalbą
su gyventojais“, – teigė I. Šaparauskienė.
Pasidomėjus, ką I. Šaparauskienė galvoja apie galimybę seniūnus
rinkti tiesioginiuose rinkimuose,
administracijos vadovė atsakė:
„Lazdijų rajono savivaldybės administracija vadovaujasi galiojančiu
Vietos savivaldos įstatymu, o šiuo
metu galiojantis įstatymas tiesioginių rinkimų nenumato. Mūsų
nuomone, nėra svarbu, ar seniūnas yra konkurso būdu išrinktas
tarnautojas, ar tiesiogiai išrinktas
žmonių. Svarbu, kad jis dirbtų
seniūnijos ir jos gyventojų labui“.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Seime diskutuota apie seniūnų rinkimus
Prieš metus Seimo socialdarbiečiai pateikė Seniūnų rinkimų
įstatymo projektą, tačiau projektas praėjo tik vieną svarstymo etapą
ir diskusijos toliau nevyko.
Seniūnus buvo siūloma rinkti tiesioginiuose rinkimuose 4 metų
kadencijai. Seniūną į pareigas rinktų atitinkamos seniūnijos teritorijos gyventojai, turintys rinkimų teisę.
Seimas po pateikimo pritarė tai numatančiam Seniūnų rinkimų
įstatymo projektui ir Vietos savivaldos įstatymo pataisoms. Kartu
teikiamu Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektu buvo
siūloma nustatyti, kad seniūnas būtų valstybės politikas. Buvo
siūloma pirmuosius tiesioginius seniūnų rinkimus rengti kartu su
2020 m. Seimo rinkimais.
„Tiesioginiai seniūnų rinkimai būtų efektyvi priemonė stiprinti
bendruomenes, sutelkti žmones visoje Lietuvoje. Tiesioginių merų
rinkimų įvedimas parodė, kad tokie pokyčiai atnešė teigiamų rezultatų savivaldoje, todėl manome, kad reikėtų atiduoti daugiau
valdžios į žmonių rankas įvedant ir tiesioginius seniūnų rinkimus.
Šiuo metu seniūnai neturi pakankamai galių spręsti realias žmonių
problemas. Turėdami tam tikrą biudžetą, tiesiogiai išrinkti seniūnai,
atskaitingi žmonėms, įtrauktų juos į sprendimų priėmimą vietose
– tartųsi su gyventojais dėl investavimo, lėšos būtų naudojamos
labiau atsižvelgiant į seniūnijų gyventojų nuomonę“, – teigė įstatymą inicijavę Seimo nariai.

Lazdijietį nuo bausmės laiduodama išgelbėjo motina
Vaidotas Morkūnas
Alytaus apylinkės teismo
Lazdijų rūmų teisėjai išnagrinėjo baudžiamąją bylą,
kurioje K. V. buvo kaltinamas neteisėtu disponavimu
narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be
tikslo jas platinti.
Lazdijietis K. V. įkliuvo praeitų
metų spalio 7 dieną Kalvarijos
savivaldybės teritorijoje, kai neteisėtai įgijo 46,836 g narkotinės
medžiagos – kanapių (antžeminių
dalių) ir šią narkotinę medžiagą
neteisėtai laikė bei gabeno su savimi nuosavybės teise priklausančiu automobiliu ,,VW Passat“. Tai
surado rajono policijos komisariato pareigūnai.

Kaltinamasis kaltu prisipažino visiškai, paaiškino, kad spalio
pradžioje, tikslios dienos neprisimena, per vaizdo įrašų ir nuotraukų dalijimosi socialinį tinklą
,,Snapchat“ susirašė su asmeniu ir
paklausė, ar jis turi parduoti kanapių, kadangi anksčiau šis asmuo
jo buvo klausęs, ar jis nenori jų
pirkti. Jam sutiko parduoti, sutarė
dėl 50 gramų pirkimo. Jie susitarė
susitikti prie miškelio važiuojant
Kalvarijos link. Ten nuvažiavo
vienas savo automobiliu ,,VW
Passat“, sustojo nurodytoje vietoje. Iš miškelio atėjo nepažįstamas
asmuo, kuris jam padavė maišelį
su kanapėmis, o jis sumokėjo 450
Eur. Su šiais narkotikais jis grįžo
į namus, sustojo sode prie tvenkinio, ten susvėrė kanapes po 0,9

gramo ir susuko į foliją, gavosi
56 rutuliukai. Po to nuvažiavo
prie parduotuvės, sustojo parūkyti, tačiau tuo metu privažiavo
pareigūnai, kurie ir rado kanapes
automobilyje. Kanapes jis pirko
savo reikmėms, kadangi kartais
pats parūko, tikslo jas platinti
neturėjo. Pirminių paaiškinimų
davimo metu sakė, kad platinti
ketino, tačiau, kaip teigė dabar,
buvo susijaudinęs, todėl taip ir
pasakė. Jis pripažįsta padaręs nusikalstamą veiką, dėl to gailisi.
Šiuo metu gyvena Lazdijų mieste
kartu su motina, įsidarbino, prašo
atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą perduodant motinos G. V. žinion.
Liudytojas R. I. patvirtino, kad
tą dieną tarnybos metu patruliavo,

apie 21 val. 30 min. aikštelėje prie
parduotuvės pastebėjo stovintį automobilį ,,VW Passat“, prie kurio
stovėjęs vyras, pamatęs jų tarnybinį automobilį, pradėjo įtartinai
elgtis, pasilenkė prie automobilio
rato. Jie sustojo ir paklausė, ką jis
veikia. Vyras nesugebėjo paaiškinti, ką jis veikia, matėsi, kad jis
pasimetęs, išsigandęs. Nustatyta,
kad vyras, buvęs prie automobilio, yra šio automobilio savininkas K. V., jie patikrino jo dokumentus. Paklausus, ar K. V. su
savimi neturi draudžiamų daiktų,
šis atsakė, kad ne. Tačiau matėsi,
kad jis pradėjo nervintis, todėl
nusprendė patikrinti jo automobilio vidų. Apžiūros metu automobilio vairuotojo durelių kišenėje
rado 50 vienetų folijos rutuliukų,

kuriuose buvo augalinės kilmės
medžiagos, K. V. nurodė, kad tai
kanapės. Toliau tęsdami automobilio apžiūrą, tarp priekinių sėdynių esančioje daiktadėžėje rado
dar 6 vienetus folijos rutuliukų
su augalinės kilmės medžiaga.
Ant sėdynės automobilyje taip
pat buvo nedidelės svarstyklės,
folijos rulonėlis. K. V. paaiškino,
kad 6 vienetai, kurie rasti daiktadėžėje, yra jo reikmėms, o kitus
50 vienetų, kuriuos rado vairuotojo durelių kišenėje, jis ketina
parduoti. Nurodė, kad kiekvieną
folijos rutuliuką, kuriame yra 1
gramas kanapių, jis ketina parduoti po 12 eurų.
Teismas konstatavo, kad
kaltinamasis neteistas, per
Nukelta į 10 psl.
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Koronavirusas nesustabdė abiturientų šimtukų lietaus
Kadangi šių metų abiturientų pasirengimas baigiamiesiems egzaminams
buvo apsunkintas karantino, o su pedagogais teko
bendrauti nuotoliniu būdu,
daugelis buvo nusiteikę,
kad baigiamųjų egzaminų
rezultatai nebus blizgantys. Paradoksas, tačiau
atsitiko priešingai – Lazdijų rajono abiturientai
parodė puikius rezultatus
ir padovanojo Lazdijams ir
sau net dvylika šimtukų.

Sublizgėjo Lazdijų
M. Gustaičio gimnazija
Jei lyginsime Lazdijų ir kaimyninio Alytaus rajono abiturientų
valstybinių egzaminų rezultatus,
tai Lazdijai – visa galva aukščiau,
nes Alytaus rajono abiturientai
savo kraštui padovanojo tik keturis šimtukus.
Daugiausia šimtukų buvo gauta
už anglų kalbos žinias, taip pat
aukščiausiais balais buvo įvertintos lazdijiečių lietuvių kalbos ir
literatūros bei biologijos žinios.
Pačių geriausių rezultatų pasiekė Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos abiturientai, jie gavo net
10 šimtukų, dar po vieną šimtuką
gavo Seirijų A. Žmuidzinavičiaus
gimnazijos ir Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos auklėtiniai.
Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos direktorę pavaduojanti Edita
Pavasarienė „Dzūkų žinioms“
sakė, kad dešimt aukščiausių
įvertinimų gimnazijai yra labai
geras laimėjimas.
„Kasmet turėdavome ne po vieną šimtukininką, bet dešimt šimtukų – vienas iš geriausių mūsų
gimnazijos pasiekimų“, – sakė
E. Pavasarienė.
Gyrė abiturientų
atkaklumą
Ji pripažino, kad karantinas
ir nuotolinis mokymasis tikrai
kėlė nemažai problemų ir abiturientams, ir pedagogams, tačiau
egzaminų rezultatai parodė, jog
jaunimas labai stengėsi.
„Mūsų abiturientai parodė daug
kantrybės ir užsispyrimo, jie
kryptingai siekė savo tikslo, todėl

ir rezultatai puikūs“, – džiaugėsi
direktorės pavaduotoja.
Septynis šimtukus gimnazistai
gavo už anglų kalbos žinias, du
aukščiausi įvertinimai – už lietuvių kalbos ir literatūros, vienas
– už biologijos žinias.
E. Pavasarienė taip pat pasidžiaugė, kad dvi gimnazijos auklėtinės gavo po du šimtukus:
Gabrielė Ptakauskaitė – už anglų
ir lietuvių kalbos ir literatūros žinias, o Diana Česnakevičiūtė – už
anglų kalbos ir biologijos.
Praėjusį sekmadienį jau įvyko
brandos atestatų įteikimo iškilmės. Lazdijų M. Gustaičio gimnazija šiemet atestatus įteikė 98
abiturientams.

Mato save Lietuvoje
Du šimtukus iš keturių laikytų
egzaminų gavusi G. Ptakauskaitė teigė nesitikėjusi tokių gerų
egzaminų rezultatų, todėl labai
jais džiaugiasi.
„Anglų kalbos tokio rezulatato
gal ir tikėjausi, tačiau šimtukas
iš lietuvių kalbos – buvo maloni
staigmena“, – sakė abiturientė.
Paklausta, ar karantinas ir nuotolinis mokymasis apsunkino pasirengimą egzaminams, Gabrielė
patvirtino, kad prie nuotolinio
mokymosi reikėjo įprasti.
„Kita vertus, juk baigiamiesiems egzaminams ruošiamės ne
tik paskutinį pusmetį, bet kelerius
metus, todėl karantinas neturėjo didesnės įtakos rezultatams.
Aš visą laiką daug ir intensyviai
mokiausi, stengiausi pasiekti
gerų rezultatų, dabar matau, kad
darbas nenuėjo veltui“, – sakė
Gabrielė.
Ji džiaugėsi, kad jai ir jos gimnazijos draugams pavyko įrodyti, jog ir periferijos gimnazistai
puikiai mokosi ir gali pasiekti
aukščiausių rezultatų.
„Per karantiną buvo pradėję
sklisti kalbos, neva dėl COVID19 bus atsisakyta rengti valstybinių egzaminų sesiją. Tuomet kai
kurie didžiųjų miestų abiturientai
šaipėsi, jog kaimietukams toks
variantas būtų labai priimtinas,
nes jų žinių lygis yra žemas. O
mes tas kalbas paneigėme savo
šimtukais“, – kalbėjo Gabrielė.
Mergina šiuo metu atostogauja,

Gabrielė Ptakauskaitė: „Manau, po dešimties metų būsiu ten, kur turiu būti – Lietuvoje, ir norinti būti naudinga
savo tėvynei.“
tačiau galvoja apie būsimas studijas, kurias mato tik Lietuvos
universitetuose.
„Visada galvojau, kad studijuosiu Lietuvoje, dabar renkuosi
vieną iš dviejų specialybių – medicinos ir psichologijos“, – ateities planais dalijosi Gabrielė.
Paprašyta įsivaizduoti save po
dešimties metų, mergina atsakė:
„Manau, po dešimties metų būsiu
ten, kur turiu būti – Lietuvoje, ir
norinti būti naudinga savo tėvynei“, – sakė mergina.
Savivaldybė numatė premijas
100 balų už valstybinį brandos
egzaminą gavusiems abiturientams – 1000 Eur už kiekvieną
šimtu balų išlaikytą egzaminą.
Taip pat numatytos premijos
abiturientams, gavusiems brandos atestatą su pagyrimu – 1200
Eur.

Auksinės mintys

„Dzūkų žinių“ informacija

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?

Pačių geriausių rezultatų pasiekė Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos abiturientai, jie gavo net 10 šimtukų, dar po vieną
šimtuką gavo Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos ir Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos auklėtiniai.

Rūšiuokite!
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Naktinis dviračių žygis „Pavyk saulėlydį 2020“
Rugpjūčio 7 d. pavakare
dviračių sporto entuziastai ir aktyvaus poilsio
mėgėjai traukė Metelių
ežero pakrantės link, kur
festivalio „Metelio banga“
metu buvo organizuojamas kasmetinis naktinis
žygis dviračiais „Pavyk
saulėlydį“. Šiemet žygyje
dalyvavo 33 dalyviai iš
Lazdijų rajono savivaldybės, Alytaus, Simno,
Vilkaviškio, Vilniaus ir
Kauno. Jauniausiajam keliautojui buvo vos 3 metai,
vyriausiajam – 50.

Šiais metais žygio maršrutas
keliautojus vedė aplink Metelio
ežerą. Žygio metu dalyviai ap-

lankė Didįjį ir Drevėtąjį Širvinto
ąžuolus, Akuočių dvaro senąsias kapines, 1863 m. sukilimo
dalyvių kapines, paslaptingąjį
Laumės akmenį ir Papėčių piliakalnį. Ypatingą naktinio žygio
atmosferą dar labiau pagyvino
įdomūs kartu keliavusio Metelių
regioninio parko lankytojų centro
administratoriaus Artūro Pečkio
pasakojimai. Po kelionės sugrįžę
į Metelių paplūdimį dviratininkai
galėjo pasimėgauti penktadieninį festivalio vakarą vainikavusiu
grupių „DAR“ ir „Tavo fiesta“
koncertu.
Naktinį dviračių žygį organizavo VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“, VšĮ „Lazdijų
kultūros centras“ bei Metelių
regioninis parkas.

•

LRATC prezidentas A. Reipas. Regioniniai centrai
tapo kertiniu atliekų tvarkymo sistemos akmeniu
Regioniniai atliekų tvarkymo centrai (RATC)
šiandien yra stipriausia
ir patikimiausia atliekų
tvarkymo sistemos dalis.
Jie drąsiai imasi atsakomybės už Europos Sąjungos
direktyvinių užduočių bei
valstybės atliekų tvarkymo
politikos įgyvendinimą ir
yra pasiruošę plėsti teikiamų paslaugų spektrą,
užtikrindami jų kokybę bei
didesnį visos atliekų tvarkymo sistemos skaidrumą.

„Šiuo metu regioniniai centrai
Lietuvoje teikia du trečdalius visų
atliekų tvarkymo paslaugų. Jie
turi aukštos kvalifikacijos specialistus, yra stiprūs finansiškai
ir visiškai pajėgūs teikti ne tik
komunalinių, bet ir pakuočių bei
kitų atliekų tvarkymo bei jų surinkimo paslaugas“, – sako Lietuvos
regioninių atliekų tvarkymo centrų (LRATC) asociacijos prezidentas Algirdas Reipas.
Šiemet sukanka 15 metų, kai
buvo įkurta regioninių atliekų
tvarkymo centrų asociacija. Ji
vienija visus dešimt Lietuvoje
veikiančių regioninių atliekų
tvarkymo centrų.
Jų veikla prasidėjo beveik
prieš du dešimtmečius, per kuriuos RATC įrodė, kad regioninės

sistemos yra reikalingos, gyvybingos, sugebančios atsakingai ir
efektyviai vykdyti joms patikėtas
funkcijas.
Nuo pat steigimo pradžios su
dideliu suinteresuotų grupių,
siekusių visą atliekų tvarkymą
perduoti į privačias rankas, priešiškumu susidūrę RATC per savo
gyvavimo metus užaugo, sustiprėjo ir, pasak A. Reipo, tapo kertiniu atliekų tvarkymo sistemos
akmeniu – jie sėkmingai vykdo
sistemos plėtrą, teikia kokybiškas
paslaugas ir jaučia atsakomybę
už sklandų atliekų tvarkymo sistemos funkcionavimą.
Šiuo metu regioniniuose centruose dirba beveik pusseptinto
šimto patyrusių ir kvalifikuotų
specialistų, centrų pardavimų pajamos per praėjusius metus siekė
beveik 65 mln. eurų, uždirbta beveik 5 mln. eurų pelno, kuris visas
vėl grąžinamas sistemos plėtrai
bei atnaujinimui.
Kiekvienas metais asociacijos
nariai teikia duomenis apie RATC
sutvarkytas atliekas, jų tvarkymo
būdus, veiklos rezultatus. Šie duomenys sisteminami, apibendrinami ir išleidžiami atskiru leidiniu
„Komunalinių atliekų tvarkymas
Lietuvoje.“
„Tai yra absoliučiai tikslūs ir
patikimi duomenys, kuriais remiantis gali būti daromos išvados

ir formuojamos naujos užduotys
šiuo metu rengiamame Valstybiniame atliekų tvarkymo plane“,
– sako LRATC asociacijos prezidentas A. Reipas, dalyvaujantis
šio plano rengimo procese.
Jis neabejoja, kad regioniniams centrams Lietuvoje, kaip
ir pažangiausias atliekų tvarkymo sistemas sukūrusiose ES šalyse, turėtų tekti gerokai didesnis
vaidmuo organizuojant bendrą
atliekų tvarkymo sistemą, kuriai
šiuo metu stinga efektyvumo ir
skaidrumo.
„Regioninių centrų indėlis į
atliekų tvarkymo sistemą gali
ir turi būti daug didesnis – mes
esame sukaupę pakankamus resursus ir galime užtikrinti pigiausios paslaugos teikimą vartotojui,
išvengiant ilgos tarpininkų grandinės“, – sako LRATC asociacijos
prezidentas A. Reipas.

Apie Lietuvos regioninių
atliekų tvarkymo centrų
asociaciją
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija (LRATCA) buvo įkurta 2005 metais.
Ji vienija visus dešimt Lietuvoje veikiančių regioninių atliekų
tvarkymo centrų. Asociacija aktyviai dalyvauja kuriant ir plėtojant regioninį atliekų tvarkymo
modelį.

Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacijos prezidentas
Algirdas Reipas.
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Puodeliauta ir Lazdijuose
Dineta Babarskienė
„Porcelianinių puodelių
dekoravimas – tai galimybė
panerti į savo sielos gilumą, o išnėrus pasimėgauti
gyvenimo malonumais
– susikurti savo sėkmės
puodelį kiekvienam rytmečiui, pokalbiui su mama
ar drauge, pasisėdėjimui
lauko terasoje saulės
atokaitoje“, – taip apibūdina šį įdomų užsiėmimą
pati Nomeda Marčėnaitė,
pakvietusi lazdijietes į šiltą
ir jaukią puodelių dekoravimo pamokėlę, tai yra
smagiai papuodeliauti – kitaip tariant, išpiešti puodelį, kurį galima padovanoti
artimam žmogui, draugui
ar pasilikti tiesiog sau.
„Puodeliavimas – tai toks pat neįpareigojantis ir smagus užsiėmi-

mas kaip grybavimas, uogavimas
ar obuoliavimas. Jam nereikia
ruoštis, nieko žinoti ar specialiai
domėtis porceliano dekoravimo
ypatumais“, – kalbėjo Nomeda,
kviesdama moteris išlaisvinti savyje kūrybinę galią, atsipalaiduoti
ir pradėti piešimo procesą. Tiesa,
pirmiausia ant balto popieriaus
lapo.
Kūrybos valandėlė – savotiškas
terapijos seansas, o ir smagūs pašnekesiai prabėgo nepastebimai.
„Beje, ir pats terminas puodeliavimas – naujadaras, mano pačios
sugalvotas ir sėkmingai prigijęs.
Kartą sulaukiau skambučio iš vienos agentūros, kuri ieškojo galimybių, kaip pareklamuoti kavą.
Tuomet pasiūliau idėją sukurti
personalizuotus puodelius. Ji pateisino lūkesčius. Puodeliai buvo
paklausūs. Bet prasidėjo juokingi
dalykai. Man į namus ėmė skambinti žmonės teiraudamiesi, gal aš

Nomeda Marčėnaitė pakvietė lazdijiečius į šiltą ir jaukią puodelių
dekoravimo pamokėlę.

Puodeliavimas kaip grybavimas ir uogavimas – įdomi veikla.
turiu tų puodelių. Atsakiau, kad
jie ne mano, aš juos tik dekoravau
ir atidaviau. Po kokio penkiasdešimto skambučio supratau, kad
lengvai neišsisuksiu. Taip gimė
idėja dekoruoti puodelius. Po kurio laiko pajutau, kad vienai tai
daryti ne taip įdomu, norisi pasidalinti su kitais džiaugsmu, kurį
jaučiu kurdama. Atsirado grupiniai užsiėmimai, gimė naujadaras
„puodeliauti“, kuris sėkmingai
prigijo“, – paaiškino Nomeda.
Tačiau prieš pradedant puodeliauti, pirmiausia turėjome patikėti, kad visi žmonės talentingi,
imlūs ir išradingi, kad nėra negabių, netalentingų žmonių, tiesiog
nebuvo sąlygų talentui atsiskleisti. „Nėra buvę, kad žmogus padarytų negražų puodelį. Kiekvienas
spalvotas blynas ant puodelio
gali virsti tikru meno šedevru.
Negerai čia – nebūna“, – drąsino
susirinkusius Nomeda.
Ir išties šis užsiėmimas padėjo
pamatyti save kitu kampu. „Būdami vaikais visi mokame piešti,
o paskui staiga tampame nemokančiais piešti suaugusiais. Ar
nekeista? O ar vairuoti mokate?

Klausimas keistas, ar ne tiesa? O
jei paklausiu, ar piešti mokate?
Iškart prasideda, kad piešti tai
jau tikrai nemoku, neatsimenu,
kada tai dariau“, – vis kalbėjo
šypsodamasi Nomeda.
Tiesa, lazdijietes puodeliauti
dailininkė, keramikė, televizijos
laidų vedėja Nomeda Marčėnaitė
pakvietė dar prieš karantiną ir štai
tik dabar šis viliokiškas kvietimas
pasinerti į dar neišbandytą veiklą
virto realybe. Pagaliau įvyko puodeliavimo užsiėmimas! „Drąsiai
galiu pasakyti, kad namo parsinešite unikalų savo rankų darbo puodelį“, – iškart pažadėjo
Nomeda. Iš pradžių patikėti ja
buvo sunku. Bet pamažu, nedrąsiai „įsivažiuota“. Susirinkusieji
į puodelių marginimo pamokėlę
išbandė naują techniką, lyg užburti klausėsi įkvepiančios menininkės gyvenimo istorijos iš
sukauptos asmeninės patirties.
Smagios, įkvepiančios kalbos
ir... pamažu gimė puodeliai, kurie
privertė aiktelėti net pačius autorius. Iš pradžių moterys ir vienas
vienintelis užsiėmime dalyvavęs
vyras sakė, kad nemoka piešti ir

tikrai nieko gero nenupieš, bet
nupiešė ir dar kaip. Tiesa, truputėlį būta ir išgąsčio, ar pavyks?
Juk piešta tikrai kažkada seniai.
Išeita spindinčiomis akimis ir laimingais veidais. Ir šeimynykščiai
nustebinti. Į namus parsinešta
unikalus savo rankomis šviežiai
dekoruotas porceliano puodelis.
O susirinko čia lazdijiečiai dėl
labai įvairių priežasčių. Vienai
moteriai kvietimą puodeliauti padovanojusios bičiulės gimtadienio proga. „Jau tuoj kitas gimtadienis ateis. Ta korona vis trukdė
išbandyti puodelių dekoravimą“,
– prisipažino viena. Kita sakėsi,
kad tada laiko daugiau turėjusi –
užsiregistravo, dabar jau sunkoka
buvo ištaikyti progą, bet kad jau
taip labai norėjusi, tai atėjusi. Trečia jau seniai žinojo, kad ant jos
puodelio „žydės“ levandos – ne
kitaip. Visų džiaugsmui viskas
gavosi, viskas išėjo – puodeliai
jau laukia rytinės kavos.
O nepatikliesiems kaip įrodymas, kad šis stebuklas yra tikrai
puodeliavusios kartu su Nomeda
darbas, – pačios autorės parašas
ant puodelio.

•
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Smulkieji ir vidutiniai pieno ūkiai spaudžiami į kampą
Karantino metu nuostolius
patyrę pieno ūkių savininkai kritikuoja šalies valdžią ir svarsto kitokios žemės ūkio veiklos galimybę.
Tuo tarpu valdžios atstovai
ramina, jog nuostoliai bus
kompensuoti.

Sunerimo pieno gamintojai
Vasaros viduryje visuomenės
dėmesį į save atkreipė pieno gamintojai. Ypač sukruto smulkiųjų
ir vidutinių pieno ūkių savininkai. Nerimą jiems buvo sukėlęs
Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM)
parengtas ir skubos tvarka derinti pateiktas žemės ūkio ministro
įsakymo „Dėl Laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams
teikimo taisyklių patvirtinimo“
projektas. Nepasitenkinimą sukėlė tai, jog paramos būtų galėję
sulaukti tik stambieji ūkiai (laikantys daugiau nei 150 karvių).
Tokių Lietuvoje, valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir
kaimo verslo centro pateikiamais
duomenimis, 2020 metų birželio
pradžioje mūsų šalyje būta tik
156. Minėtuose ūkiuose buvo laikomos 67 242 karvės. Tuo tarpu
iš viso Lietuvoje yra 29 861 pieno
gamybos ūkis, o juose birželio
pradžioje laikytos 242 937 pieninių veislių karvės.
Ūkininkai teigė, jog skirstyti
ūkius pagal laikomų karvių skaičių yra neteisinga. Aiškinta, jog
stambieji ūkiai ir karantino metu
dirbo pelningai, o kainos už pieną
kur kas labiau sumažėjo smulkiesiems ir vidutiniams ūkiams.
Kurį laiką tarpusavyje aiškinosi
Žemės ūkio ministerijos, Žemės
ūkio rūmų, Lietuvos vidutinių
pieno ūkių asociacijos ir kitų organizacijų nariai. Regis, jog dabar susitarimas jau yra pasiektas.
Ūkininkai, nepriklausomai nuo
laikomo karvių skaičiaus, gauna ar gaus išmokas. Kaip skelbiama Žemės ūkio ministerijos
tinklalapyje, „Šiandien pieno
gamintojams, nukentėjusiems
nuo koronaviruso pandemijos ir
karantino sukeltų pasekmių, pradedama mokėti valstybės pagalbos parama. 10 534 pareiškėjus
jau pasiekė 6,974 mln. eurų. Šia
parama kompensuojamos balandžio–gegužės mėnesių pieno gamintojų pajamų netektys. 27 122
pieno gamintojams, pateikusiems
paraiškas, bus išmokėta 18,5 mln.
Eur. Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio įsakymu patvirtin-

tas pagalbos dydis – 77,80 Eur už
š. m. birželio 1 d. Ūkinių gyvūnų
registre registruotą pieninę karvę.
Bendra valstybės pagalbos suma
(neatskaičius mokesčių) vienam
pieno gamintojui negalės viršyti
100 tūkst. Eur. Pagalba teikiama tik tiems pieno gamintojams,
kurie iki birželio 30 d. pateikė
paraiškas šiai pagalbai gauti. Pagalbos lėšas išmokės Nacionalinė
mokėjimo agentūra.“
Vis dar svarstoma, ar tokia
kompensacija yra sąžininga, nes
smulkieji ir stambieji ūkiai patyrė nevienodus nuostolius už parduodamo pieno kilogramą. Be to,
stambiųjų pieno ūkių bendrovėms
„išmokų suma negalės viršyti 100
tūkst. Eur“. Vadinasi, jei pieno
kaina už kilogramą sumažėjo 6
euro centais, kompensuojama bus
tik pusė sumos.
Ūkininkams nerimą kelia ir dar
vienas klausimas – ar kainų už
pieną nesumažins pieno perdirbėjai.
Šiuos ir panašius klausimus pavasarį ir vasarą svarstė ir svarsto
ir Biržų krašto pieno gamintojai.
Rajone šiuo metu yra 2 stambieji
pieno ūkiai ir daugiau nei 650
smulkiųjų ir vidutinių pieno
ūkių.

Daugiausia pieno –
smulkiuosiuose ir
vidutiniuose ūkiuose
Biržų rajono žemdirbių asociacijos administratorius, buvęs
ŽŪR organizatorius savivaldai
Zenonas Prašmantas „Biržiečių
žodžiui“ sakė, jog jam žinoma,
kad ŽŪR palaiko smulkiųjų bei
vidutinių ūkių pieno gamintojus,
turinčius 10–30 ar truputį daugiau
melžiamų karvių. Beveik 80 proc.
pieno yra gaunama būtent iš šių
ūkių. Jie iš pieno supirkėjų, pasak
Z. Prašmanto, ir taip gauna gerokai mažiau už parduodamo pieno
kilogramą. Kaimo žmonės dėl to
„nebeišgyvena iš pieno“. Tai Z.
Prašmantui panašu į „išvarymą
iš kaimo“. Žemdirbių asociacijos administratorius svarstė, jog
padėti galbūt galėtų kooperavimasis, bet ir kooperatyvai, pasak Z. Prašmanto, patiria pieno
supirkėjų spaudimą.
Parama pasieks visus pieno
ir mėsos gamintojus
Biržų rajono savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjas Steponas Staškevičius patvirtino,
jog karantino metu pieno kainos

Nusivylę valdžios sprendimais, kai kurie ūkininkai ima mažinti karvių bandas. (Gražinos Dagytės nuotr.)
ūkininkams labai nukrito, nes
„sumažėjo vidaus rinka, vartojimas, eksportas.“ Pasak S. Staškevičiaus, pieno gamintojams bus
mokama už karvę, turėtą iki šių
metų birželio 1 dienos. Iki liepos
pirmosios buvo priimamos paraiškos kompensacijai už melžiamas karves. Vedėjas priminė, jog
ūkininkams bus kompensuojama
ir už parduotą mėsą.
Biržų rajono savivaldybės
administracijos Žemės ūkio skyriaus žemės ūkio specialistė Vena
Mozūrienė „Biržiečių žodį“ informavo, jog dėl laikinosios valstybės pagalbos pieno gamintojams,
susidūrusiems su ekonominiais
sunkumais dėl Covid-19 viruso
protrūkio, remdamiesi administravimo taisyklėmis, į savivaldybės specialistus kreipėsi ir
užpildė paraiškas paramai gauti
655 įvairaus dydžio ūkių pieno
gamintojai. Jie gaus 465 tūkstančius 866 eurus. Daugiau kaip 150
melžiamų karvių rajone yra tik
dviejuose ūkiuose. Dėl paramos
į Žemės ūkio skyrių kreipėsi ir
147 galvijų augintojai. Jie nuo
balandžio 1 dienos iki birželio 30
dienos pardavė gyvulius, kurių
mėsa tuo metu buvusi pigesnė.
Vena Mozūrienė teigė, jog vi-
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sus ūkininkus iki šių metų rugpjūčio 1 dienos pasieks vienoda
už melžiamą karvę pinigų suma
(po 77,80 euro). Kompensaciją
gaus tiek smulkių, tiek vidutinių
ir stambių ūkių savininkai.

„Valdžia daug žada, bet
nieko neduoda“
Biržų rajono Lamokų kaimo ūkininkas Petras Aukštikalnis buvo
nusiteikęs pesimistiškai. Jis teigė,
jog valdžia daug žada, bet nieko neduoda. Piniginė parama P.
Aukštikalnio kol kas nepasiekė.
Ūkininkas prisipažino mažinantis karvių bandą. Jei anksčiau melžęs 150 karvių, tai dabar paraišką pateikęs tik dėl 100
karvių. „Yra tik du keliai – arba
trauktis, arba investuoti“, – kalbėjo P. Aukštikalnis. Nuo 2004
metų perėmęs ūkį, vyras teigė,
jog jau reikėtų investicijų. Bet
tai daryti jau nebemato prasmės.
Nežinia, kaip bus, bet kol kas ūkį
P. Aukštikalnis mažina. Karves
pardavinėja. Užtat nusipirko naują kombainą, pastatė naują grūdų
bokštą. Mąsto apie grūdinių kultūrų auginimą.
Pieno kainos karantino metu,
pasak ūkininko P. Aukštikalnio,
nukrito trečdaliu. O kur dar iš-

laidos, susijusios su saugumo
priemonių pirkimu. Taip pat P.
Aukštikalnis paatviravo, jog vaikai perimti pieno ūkio nenori.
Dėl kilusių diskusijų, pasak
ūkininko, yra kalta valdžia. Dėl
jos įvyko supriešinimas. Ūkininkas sakė manantis, jog nenormalu
ir tai, kad smulkiesiems ir stambiesiems pieno gamintojams už
produkciją mokama skirtingai.
Kaina galbūt šiek tiek galėtų
skirtis, bet ne tiek daug, kaip yra
dabar.
Apie augalininkystės ir gyvulininkystės kryptį ateityje sušneko
ir Mockūnų kaimo ūkininkas Kęstutis Valentinavičius, kurio ūkyje
yra 37 melžiamos karvės. „Perspektyvos tokios, kad esame dar
porą metų įsipareigoję Europos
Sąjungai ir turime laikyti karves.
Ateityje tikriausiai to atsisakysime, nes kaina už parduodamą
pieną yra mažoka.“ Ūkininkas
pastebėjo, jog karantino metu
kainos dar labiau krito, pajamos
stipriai sumažėjo. Kompensacijos
už patirtus nuostolius ūkininkas
taip pat dar nesulaukė.

•

Gražina DAGYTĖ
(„Biržiečių žodis“)
agroeta.lt

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.
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„Metelys in Rock 2020“ kelioms valandoms
padėjo užmiršti kasdienes problemas
Šiandieninė situacija
pasaulyje visiškai sujaukė festivalių tvarkaraštį.
Didieji renginiai atidėti 2021-iesiems, o bene
vienintelė proga sunkesnės muzikos gerbėjams
susirinkti drauge – mažieji koncertai, kuriuose
dalyvauja beveik vien
tik mūsų šalies atlikėjai.
„Metelys in Rock“ atitinka
visus būtinuosius saugumo reikalavimus, tad
jau liepos pradžioje buvo
žinoma, kad šis festivalis
įvyks ir trečią kartą. Kaip
ir kasmet, jame vietos
scenoje atsirado ir debiutantams, ir patyrusiems
muzikantams. Be to,
žiūrovams buvo pasiūlyta
ne viena pramoga, nesusijusi su muzika, – dresuotų
šunų parodomoji programa, „Aiwakido“ sportininkų pasirodymas.

Jau ir anksčiau renginį organizuojantis Sunkiosios muzikos klubas
stebino originaliais sprendimais
ar konkursais (pvz., prisiminkime pernai vieno koncerto metu
žiūrovui padovanotą... gitarą!),
tad šįkart vakaras prasidėjo solo
gitaristų varžytuvėmis. Komisijos
nuomonė ir publikos simpatijos
sutapo – konkurse nugalėjo legendinės grupės „Audronaša“
įkūrėjas Romas Kmitas, šįkart
į Dzūkiją atvykęs su kita savo
komanda „Titus“.
Koncertinę dalį pradėjo kauniečių grupė „Garma“. Nors grupė
pakankamai jauna, akylesni žiūrovai kolektyvo gretose turėjo atpažinti buvusį ilgametį „Thundertale“ bosistą Andrių Murauską.
Originalumo kolektyvui suteikė
tai, kad kai kurias dainas šios
grupės narė Ieva Makauskaitė
griežė smuiku, o kai kurias atliko buzukiu.
Antrieji scenoje – gitaristo
Romo Kmito vadovaujami „Titus“. Kaip ir prieš tai koncertavęs
kolektyvas, jonaviečiai pateikė
gana plataus spektro repertuarą.
Jame buvo ir daug laiko patikrintų
kūrinių, kuriuos daugybę metų
muzikantai yra groję Gatvės muzikos dienų renginiuose, bet išgirdome ir visiškai šviežią himną
senosios kartos rokeriams.
Paskui savo pasirodymą pradėjo „Brownie Bakers“. Jauni
kauniečiai (kolektyvo būgnininkui tėra vos 17 metų) bei patyręs
bosistas Kęstutis Skliaustys nuo
praėjusių metų groja pasunkintą bliuzą, retkarčiais primenantį
garsiuosius australus „AC/DC“.
Nepaisant to, kad grupė jauna ir
daug kam nebuvo matyta iki šiol,
dzūkai itin šiltai ją priėmė ir netgi
privertė vieną kūrinį pakartoti dar
kartą.
Galiausiai buvo pristatyti kiti
festivalio dalyviai – sostinės
rokeriai „Rattlesnake“. Grupės
vokalistas Justas Lokominas pasidžiaugė sugrįžimu ant šios scenos

(vilniečai buvo vieni iš dalyvių,
grojusių pirmajame „Metelys in
Rock“ renginyje) ir atliko tiek tas
dainas, kurios Metelio pakrantę
drebino 2018-aisiais, tiek ir naujesnius kūrinius.
Jungtinis Sunkiosios muzikos
klubo kolektyvas „S.M.K.“ oficialiai debiutavo būtent šiame
festivalyje lygiai prieš metus.
Per tą laiką grupė papildė savo
grojaraštį dar keliais gerai žino-

mais hitais. Jei kai kurie „Black
Sabbath“, „Judas Priest“ ar „Jethro Tull“ klasikiniai kūriniai jau
yra skambėję Meteliuose 2019aisiais, tai „Bon Jovi“ ar „Uriah
Heep“ dainos iki šiol buvo atliktos tik Lietuvos didmiesčių
klubuose.
2015-aisiais nustojusios egzistuoti legendinės britų grupės
„Motörhead“ idėjas šiandien
Lietuvoje skleidžia trijulė „Mo-

törizer“, kuriai ir teko uždaryti
šiųmetinį „Metelys in Rock“ festivalį. Daugiau ar mažiau žinomos dainos sukėlė ant kojų ištvermingiausius žiūrovus. O kai atėjo
laikas didiesiems šių roko klasikų hitams, tokiems kaip „Killed
By Death“, „Ace of Spades“ ar
„Overkill“, kai kurie gerbėjai taip
šėlo, tarsi scenoje grotų tikrieji
„Motörhead“.
Netrukus visi tądien koncertavę

atlikėjai susirinko scenoje drauge
atlikti festivalio himno, kuriam
pasibaigus, dangų nušvietė fejerverkai.
„Metelys in Rock 2020“ muzikinė programa buvo kiek lengvesnė nei ankstesniais metais, tačiau
ir ji tas kelias valandas padėjo
užmiršti kasdienes problemas ir
po labai ilgos pertraukos leido
tiesiog pasimėgauti gyva roko
muzika. Iki kitų metų!

•
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KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Po mano kambario langu auga alyva.
Kadangi esu gimęs pirmoje gegužės
pusėje, visuomet stebiu, kada jinai sužydi. Pagal tai galima spręsti: vėsus
ar šiltas pavasaris tais metais atėjo į
gimtinę. Penkerius metus iš eilės ar
net daugiau sulaukiau gimtadienio, kai
alyvos žiedai dar nebuvo prasiskleidę,
o štai užpernai – koks džiaugsmas –
alyva sužydėjo dar likus kelioms dienoms iki mano gimtadienio. Kas tiesa,
tai ne melas – pavasaris tuomet buvo
nuostabus!
Prieš dvejus metus pavasario saulė
greitai įšildė vandens telkinius – jau
pirmoje gegužės pusėje žmonės pradėjo
masiškai maudytis. Kas irgi gana neįprasta, nes maudynių sezonas toli gražu
ne kasmet taip anksti prasideda. Saulė
kepino iš tiesų nemenkai, nes sutikęs
pažįstamą ūkininką ar šiaip žmogų, kuris daug laiko dienos metu praleisdavo
lauke, išvysdavai gerai nusvilusius raudonus jų veidus. Net daug laiko nereikėdavo norint pajusti saulės pėdsakus
ant savo kūno. Praleisdavai pusdienį
su meškere ant lieptelio išsirengęs ir
vakare pajusdavai to pasekmes.
Iš tiesų, kaip smagu atėjus šiltiems
orams! Kiek daug rūpesčių atpuola.
Pavasarį baigiasi kūrenimo sezonas,
žmonės gali atsikvėpti nuo nemenkų

sąskaitų, o namų biudžeto jau neslegia
tokios didelės sumos. Nereikia einant į
lauką šiltai apsirengti. Su didžiausiu malonumu kabiname paltus, striukes į spintas, o megztinius ir marškinius guldome
į stalčius. Žieminiai ir rudeniniai batai
taip pat gali pailsėti. Kiek nedaug žmogui reikia rūbų šiltu metu ir kaip lengva
vaikščioti jais apsirengus. Apsimaudavai
šortus, užsimesdavai trumparankovius
marškinėlius su mėgstamos muzikos
grupės pavadinimu ar jos muzikantų
atvaizdu arba komandos, už kurią sergi, spalvomis, pavadinimu ar emblema,
įsispirdavai į lengvus batus ir linksmas
traukdavai sau gatve.
Mėgaudamasis lengvai pakeliama
būties lengvybe, su optimizmu žvelgi į
rytojų ir džiaugiesi, kad ne tik pavasaris
yra nuostabus, bet tikiesi, jog ir vasara
pastarajam nenusileis. Juo labiau, kad ir
sinoptikai pranašavo karštą ir sausringą
vasarą. Puiki žinia poilsiautojams ir visiems atostogaujantiems. Žinoma, sausra
ūkininkų itin nenudžiugino. Vyravus
šiltiems pavasario orams, drėgmės jau
dabar gerokai trūko. Jeigu tose Lietuvos
vietose, kur žemės sunkesnės, drėgmės
stokos problema nebuvo tokia didelė,
tai pas mus Dzūkijos smėlynai buvo
labai ištroškę ilgesnio ir intensyvesnio
lietaus.
Taip pat visus džiugino ilgos dienos
ir trumpos naktys, o dienos juk vis dar
ilgėjo ir tai tęsėsi iki Joninių. O laikas,
kai ketvirtą ar penktą valandą vakaro
jau būdavo tamsu, atrodė, buvo taip
seniai, kad net nesinorėdavo tikėti, jog
taip buvo iš tikrųjų. Kai įsismagindavai, tuomet fantazijai nebūdavo ribų ir
norėdavosi dar ir dar svajoti, kad toks
oras galėtų mūsų šalyje būti visus metus,
bet ar be rudeninės darganos, tamsos ir
žiemos speigų bei pusnių sugebėtume
įvertinti ir taip džiaugtis pavasario ir
vasaros teikiamais malonumais?

•

Lazdijietį nuo bausmės
laiduodama išgelbėjo motina
»Atkelta iš 4 psl.

pastaruosius penkerius metus baustas
administracine tvarka už Kelių eismo
taisyklių ir viešosios tvarkos pažeidimus, tačiau šių nusižengimų galiojimas
pasibaigęs, jis dirba, bendruomenė dėl jo
elgesio nusiskundimų neturi, kaltinamas
padaręs nesunkų nusikaltimą.
Teismo posėdyje pateiktas prašymas
atiduoti kaltinamąjį pagal laidavimą jo
motinai G. V. Ši nurodė, kad po šio įvykio sūnus gyvena su ja, ji turi jam didelę
įtaką, yra artimi, nuolat bendrauja. K. V.
apgailestauja dėl šio įvykio, išgyvena, ji
tai mato iš pokalbių su juo ir mano, kad

gali pakeisti jo elgesį, kadangi pati turi
farmacininkės išsilavinimą, mano, kad
gyvendama kartu su sūnumi galės atidžiau jį stebėti, o kadangi jis atsižvelgia
į jos nuomonę, mano, kad procesas sūnui
bus pakankama priemonė jo požiūriui
pakeisti.
Teismas priėmė nutartį K. V. atleisti
nuo baudžiamosios atsakomybės pagal
laidavimą, perduodant jį laiduotojos G.
V. vienerių metų atsakomybei be užstato,
o baudžiamąją bylą jo atžvilgiu nutraukti,
konfiskavo automobilį ,,VW Passat“ bei
paskyrė K. V. 250 eurų įmoką į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas

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

•

LRT TV
ketvirtad
6.00 Lietuvos Respu-

4.25 Alchemija. VDU

karta.
4.55 RETROSPEKTYVA.

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.
Vytenis Burokas.
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.
Mstislavas Dobužinskis Valstybės
teatre“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Stambiu planu.
Vytenis Burokas.
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 „Bjauri tiesa“.
0.25 „Mirtinas ginklas“.
1.20 „Nurašytieji“.
2.50 „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 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 „Karaliaus vardu 2.
Du pasauliai“.
23.55 „Majų baikerių
klubas“.
1.15 „Einšteinas“.
2.05 „Tironas“.
2.55 „Imperija“.
3.50 „Majų baikerių
klubas“.
4.55 „Kietuoliai“.
5.20 „Naujakuriai“.
BTV
6.25 „Mano virtuvė

geriausia“.

„Bjauri tiesa“, 16.30, LNK
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 Alfa taškas.
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.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Euromaxx.
1.15 Šventė Kvėdarnoje.
2.00 Dainos galia.

Lionginas Abarius.
2.35 Šoka Lietuva.
2.45 Literatūros

pėdsekys. Alfonsas
Nyka-Niliūnas.
3.15 Duokim garo!
4.40 Nacionalinis
turtas. Fleitininkas
Algirdas Vizgirda.
5.05 Stilius.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Sunkių nusikaltimų

istorija“.

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

Pokalbiai.
4.25 „Pone prezidente“.
4.45 „Reali mistika“.

spalva“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

gatvės“.
8.35 „Ekstrasensai tiria“.
9.35 „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 „Rydiko kronikos.
Sugrįžimas“.
23.20 „Priešas už vartų“.
1.50 „Būk ekstremalas“.
2.40 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.25 „Visa menanti“.

6.05 Šventė Kvėdarnoje

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisingumas“.
9.00 „Pone prezidente“.
9.30 Grilio skanėstai.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Reali mistika“.

rijos detektyvais“.
0.05 DW naujienos rusų

3.20 Laikykitės ten.

7.35 „Sudužusių žibintų

Dzukijos TV
5.29 Programa.
5.30 „Gluchariovas“.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Dypanas“.
23.20 Kelionės su „Isto-

2015.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 Literatūros
pėdsekys. Alfonsas
Nyka-Niliūnas.
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 „Giminės po 20
metų“.
18.40 Daiktų istorijos.
19.35 „Maištingoji
Colette“.

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

„Prancūziška
žmogžudystė.
Šokėjų paslaptys“.
23.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.55 „Mano likimas“.
2.35 „Nusikaltimas
šiaurėje. Kliuveris ir
Zilto karalius“.
4.05 „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 „Naša Raša“.
21.45 UEFA čempionų

lygos rungtynės.
„RB Leipzig“–
„Club Atletico de
Madrid“.
23.55 Formulės E lenktynės Berlyne.
1.10 „Havajai 5.0“.
2.50 „Svieto lygintojai“.
4.25 „Rouzvudas“.
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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 2“.
0.05 „Prie jūros“.
2.05 Visi kalba.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Kultūros diena.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Šoka Lietuva.
5.15 „Seselė Beti“.
LNK
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „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 „Savižudžių būrys“.
23.25 „Priešnuodis
gyvenimui“.
2.05 „Bjauri tiesa“.
3.35 „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 gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.

LRT TV
šeštadienis
6.00 Lietuvos Respu-

16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Gražuolė ir

pabaisa“.
21.10 „Tobulos kopijos“.
23.25 „Gražuolė“.
1.35 „Karaliaus vardu 2.
Du pasauliai“.
3.10 „Siuntėjas“.
4.45 „Tai – mes“.
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 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Išnykimas“.
23.45 „Rydiko kronikos.
Sugrįžimas“.
2.00 „Būk ekstremalas“.
2.50 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.35 „Visa menanti“.

„Tobulos kopijos“, 21.10, TV3
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
4.00 Pagaliau savaitgalis.
4.25 „Pone prezidente“.
4.45 „Reali mistika“.
5.35 Pagaliau savaitgalis.
6.00 „Pone prezidente“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Šventė Kvėdarnoje.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 Mokslo sriuba.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Šervudo padauža

Robinas Hudas“.
7.55 „Leksė ir Lotė –

Dzukijos TV
5.29 Programa.
5.30 „Gluchariovas“.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 „Pone prezidente“.
9.30 Grilio skanėstai.
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.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.

šeštadienis
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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. Grafikė
Jūratė Stauskaitė.
13.50 Šoka Lietuva.
14.00 Daiktų istorijos.
14.55 „Maištingoji
Colette“.
15.50 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
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 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Auklė.
Misija Mauricijuje“.
22.30 Laiko mašina.
Lino Adomaičio
albumo pristatymo
koncertas.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.

0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 „Šuns širdis“.
2.00 „Dypanas“.
3.50 Mokslo sriuba.
4.15 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
4.40 Nacionalinis turtas.

Dailininkė Dalia
Kasčiūnaitė.
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. „Komi-

sarė Helena Dorn.
Užgniaužus kvapą“.
23.00 „Stela Bloumkvist“.
0.50 „Mano likimas“.
2.35 „Prancūziška
žmogžudystė.
Šokėjų paslaptys“.
4.10 „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.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Vienišas klajūnas“.
1.00 „8 jūrų laivyno

būrys. Už priešo
linijos“.
2.40 „Dešimt jardų“.
4.30 „Rouzvudas“.

blikos himnas.
6.05 Šoka Lietuva.
6.15 Pasaulio puodai.
7.10 „Bebė ir Tina.
Mergaitės prieš
berniukus“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Žolinės atlaidai.
13.45 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji planeta 2. Į mėlynus
tolius“.
14.35 Pasaulio dokumentika. „Lotynų
Amerikos platybėse. Venesuela.
Eldorado laukinės
gamtos lobiai“.
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 „Kapitono Korelio
mandolina“.
0.40 „Atgal į ateitį 2“.
2.25 „Auklė. Misija
Mauricijuje“.
3.55 Klausimėlis.
4.10 „Bebė ir Tina.
Mergaitės prieš
berniukus“.
LNK
6.30 „Stivenas Visata“.
7.15 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.40 „Ogis ir tarakonai“.
8.00 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.25 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.50 „Neramūs ir
triukšmingi“.
9.15 „Tinginių miestelis“.
9.40 „Drakoniuko Riešutėlio nuotykiai“.
11.20 „Trys nindzės.
Pusdienis pramogų
parke“.
13.15 „Ponas Bynas“.
13.45 „Žmogus-voras 3“.
16.35 „Kelionė į paslaptingąją salą“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Smurfai 2“.
21.35 „Brolis keistuolis“.
23.40 „Brėkštanti aušra. 1
dalis“.
1.45 „Savižudžių būrys“.
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 „Bembis“.
12.35 „Boltas“.
14.25 „G būrys“.
16.05 „Narnijos kronikos.

Aušros užkariautojo kelionė“.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Šuns tikslas 2“.
21.45 „Antrasis šansas“.
23.55 „Kietas riešutėlis“.
2.25 „Gražuolė“.
4.20 „Tironas“.
5.15 „Naujakuriai“.
BTV
6.30 „Pričiupom!“.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Lituanos Locos.
10.00 „Geriausi šuns

draugai“.
10.30 „Nepaprastos žmo-

gaus galimybės“.

22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.00 Skonio reikalas.
1.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.50 Komiko vakaras.
4.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
5.20 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
6.00 „Gluchariovas“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Auksinis protas.

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

plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus albumas.
11.30 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.

Trembita.

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

12.30 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 „Lemtingi skambučiai“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Ištrūkęs Džango“.
0.50 „Mutantų pasaulis“.
2.25 „Kriminalinė
Maskva“.
3.10 „Išnykimas“.

13.00 „Laikinosios sos-

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. ŽibutėRozalija Preibytė“.
7.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2019“.
9.30 Kaip gyveni? Ačiū,
Vilniuje.
9.45 Keliauk su reporteriu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Skonio reikalas.
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 Komiko vakaras.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gluchariovas“.

Rusų gatvė.
tinės fenomenas.
Scenografas Liudas
Truikys“.
13.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
14.00 Laumės juosta
2020.
15.50 „Metų laikai.
Vasara“.
16.00 Pasaulio puodai.
16.55 „Dičiaus karjera“.
18.00 Stambiu planu.
Jolanta Reingardė.
18.55 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Petras Vileišis“.
19.40 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Į naktį“.
22.55 Jazzu koncertas
„Mano namai“.
23.50 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Karinės paskirties
architektūra“.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 „Prie jūros“.
2.45 „Metų laikai.
Vasara“.
2.55 Stop juosta.
Paslaugos ir verslai.
3.20 Kalbantys tekstai.

„Smurfai 2“, 19.30, LNK

Rimantas Kmita.
3.50 Tarp dalių (ne)

plojama.
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 „Nusikaltimo vieta
– Hanoveris. Taksi į
Leipcigą“.
22.55 „Fortitudas“.
0.50 „Stela Bloumkvist“.
2.25 „Komisarė Helena
Dorn. Užgniaužus
kvapą“.
TV6
6.30 Rizikingiausi

skrydžiai pasaulyje.
7.30 Jukono auksas.
8.30 Rizikingiausi

skrydžiai pasaulyje.
9.30 Statybų gidas.
10.00 „Kietuoliai“.
10.30 „Gyvūnų klanai.

Hienų klanas“.
11.30 „Turtuolis vargšas“.
12.55 „Pavojus migraci-

joms“.
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 ketvirtfinalio
rungtynės.
0.00 „Vienišas
klajūnas“.
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6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Į sveikatą!
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos. „Laimingasis
Hansas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Mėlynoji
planeta 2. Vienas
vandenynas“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Serengetis.
Nesėkmės“.
13.50 „Puaro. Laikrodžiai“.
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 „Sutvirtinimas“.
23.10 „Aš esi tu“.
0.40 „Į naktį“.
2.30 Dokumentinė istorinė laida „Lietuvos
kolumbai“.
3.30 Šventadienio
mintys.
3.55 „Kapitono Korelio
mandolina“.
LNK
6.55 „Stivenas Visata“.
7.40 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
8.05 „Ogis ir tarakonai“.
8.15 „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 „Piratai! Nevykėlių
kompanija“.
11.50 „Laikrodžių stabdytojai“.
13.45 „Brangi Eleonora“.
15.35 „Adamsų šeimynėlės vertybės“.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Nepaprastas
Žmogus-Voras“.
22.15 „Auksas“.
0.35 „Brolis keistuolis“.

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 „Šuniškas gyvenimas“.
13.15 „Orestas iš burtininkų giminės“.
15.25 „Šuns tikslas“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Grūdintas
plienas“.
22.05 „Universalioji
korta“.
23.55 „Tobulos kopijos“.
1.55 „Antrasis šansas“.
3.45 „Legendos“.
4.35 „Tai – mes“.

14.00 „Vieno nusikaltimo

18.50 Legendos. Šiandien

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 Komiko vakaras.
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 Komiko vakaras.
4.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.

ir visados.
19.40 „Ten, kur
namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Istorinės futbolo
rungtynės. 1997 m.
pasaulio futbolo
čempionato atrankos rungtynės.
Lietuva–Airija.
22.45 Orkestro muzikos
koncertas „Muzika
sielai“.
0.15 „Eimuntas
Nekrošius: nutolinti
horizontą“.
1.45 „Sutvirtinimas“.
3.25 Čia – kinas.
3.55 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

TV1
6.15 „Akloji“.
7.45 „Anthonis Bour-

blikos himnas.
6.05 Jazzu koncertas

BTV
6.30 Galiūnai. Pasaulio

rąsto kėlimo
čempionatas.
Panevėžys.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnų varžybos
Lietuva–Latvija.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Arabijoje su
Levisonu Vudu“.
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“.
22.40 „Sūnus paklydėlis“.
23.35 „Fargo“.
1.35 „Ištrūkęs
Džango“.
4.15 „Mutantų pasaulis“.
Dzukijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Pagaliau savait-

galis.
8.30 Kaimo

akademija.
9.00 Kryptys LT.
9.30 Kaip gyveni? Ačiū,

Vilniuje.
9.45 Keliauk su repor-

teriu.
10.00 Šiandien

kimba.
11.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.

„Mano namai“.
2020 m.
7.00 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Scenografas Liudas
Truikys“.
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. Josifas
Brodskis.
11.00 Stop juosta. Komunikacija tarpukariu.
11.30 Nacionalinis
turtas. Pianistai
Rūta ir Zbignevas
Ibelhauptai.
11.55 Nacionalinis turtas.
Literatūrologė
Viktorija Daujotytė.
12.20 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šventadienio
mintys.
13.25 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Pranciškaus Ksavero
(Jėzuitų) bažnyčia.
13.30 Stilius.
14.30 Euromaxx.
15.00 Šventės ir tradicijos. Krikštynos.
15.30 „Erdvės menas.
Kurkite savo
miestą. Vaizdo žaidimų įtaka miesto
planavimui“.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2016.
17.15 Šoka Lietuva.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.

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 „Zoologijos sodo
prižiūrėtojo
žmona“.
23.30 „Operacija „Baltosios pupytės“.
1.30 „Fortitudas“.
3.10 „Nusikaltimo vieta
– Hanoveris. Taksi į
Leipcigą“.
TV6
6.30 Žvejo nuotykiai.
7.30 Jukono auksas.
8.30 Žvejo nuotykiai.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 „Kietuoliai“.
10.30 „Pavojus migraci-

joms“.
11.30 „Turtuolis

vargšas“.
13.00 „Pavojus migracijoms“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro
kelias.
16.00 Jukono
auksas.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
19.00 „Kaukės“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Krepšinis. NBA
Action.
22.30 NBA rungtynės.

pirmadienis
, rugpjūčio 17 d. Saulė teka 5.57, leidžiasi 20.48, dienos ilgumas
14.51. Delčia. Vardadieniai: Hiacintas, Jacintas, Saulenis, Mažvilė, Jackus.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Hadsonas ir
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Įdomiosios atostogos.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija“.
0.30 Stop juosta.
Paslaugos ir verslai.
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.
22.28 Telefoninė loterija
1634.

22.30 „Infiltruotas“.
1.00 „Mirtinas ginklas“.
1.50 „Auksas“.
3.40 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
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“.
20.30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Tamsos baikeris.
Keršto demonas“.
23.55 „Majų baikerių
klubas“.
1.10 „Einšteinas“.
2.00 „Tironas“.
2.50 „Imperija“.
3.40 „Majų baikerių
klubas“.
4.50 „Kietuoliai“.
5.15 „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 „Reali mistika“.
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 „Absoliutus blogis.
Išnykimas“.
22.50 „Jūrų pėstininkai“.
0.35 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
1.40 „Sūnus
paklydėlis“.
2.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.10 „Visa menanti“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Šiandien kimba.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.

8.00 Pinigų karta.
8.30 Pagaliau savait-

galis.
9.00 Kaimo akademija.
9.30 Partizanų keliais.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Kaip gyveni? Ačiū,
Vilniuje.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Baltijos kelias.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Dainuok,
Dzūkija“.
19.00 „Laisvės keliu“.
19.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
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“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Savaitė.
7.00 Šventės ir tradicijos. Krikštynos.
7.30 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
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.
15.20 Literatūros
pėdsekys. Josifas
Brodskis.
15.50 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
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 „Šaltojo karo

istorija“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Aš už tave pakal-

bėsiu“.
22.40 Klausimėlis.
23.00 Veranda.
23.30 Euromaxx. Ved.

Ugnė Siparė.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Karinės paskirties
architektūra“.
1.10 Laiko mašina.
Lino Adomaičio
albumo pristatymo
koncertas.
2.50 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
4.20 „Erdvės menas.
Kurkite savo
miestą“.
4.50 Prisikėlimo liudytojai.
5.05 Pasaulio Lietuva.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
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 „Suvaidink mano

žmoną“.
23.20 „Aukštakulnių

kerštas“.
1.15 „Mano likimas“.
2.45 „Zoologijos sodo

prižiūrėtojo
žmona“.
4.45 „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 „Nilo perlas“.
23.10 „Žiauriai baisi

naktis 2“.
1.15 „Svieto

lygintojai“.
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Eteris
Antradienis
, rugpjūčio 18 d. Saulė teka 5.59, leidžiasi 20.45, dienos ilgumas
14.46. Delčia. Vardadieniai: Elena, Mantautas, Gendvilė, Ilona.

Trečiadienis
, rugpjūčio 19 d. Saulė teka 6.01, leidžiasi 20.43, dienos ilgumas
14.42. Jaunatis. Vardadieniai: Emilija, Argaudas, Tolvina, Boleslovas, Balys.

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 Premjera. „Tarnauti
ir ginti“.
11.40 Kas ir kodėl?
12.05 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“.
13.30 „Turtuolė

varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Našlaitės“.
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 „Paskutinė kulka“.
0.20 „Mirtinas
ginklas“.

1.15 „Infiltruotas“.
3.15 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.50 „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 „Virtuvė. Karas dėl
Viešbučio“.
20.30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Pagrobti vaikai“.
23.55 „Majų baikerių
klubas“.
1.20 „Einšteinas“.
2.10 „Tironas“.
3.05 „Imperija“.
3.55 „Majų baikerių
klubas“.
5.10 „Kietuoliai“.
5.30 „Naujakuriai“.

10.00 „Vieno nusikaltimo

metų“.

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 „Pone prezidente“.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Baltijos kelias.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
19.00 „Dzūkiška pynė“.
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“.

18.40 Daiktų

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
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“.
12.30 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.25 „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 „Žemės branduolys“.
23.45 „Absoliutus blogis.
Išnykimas“.
1.30 „Būk ekstremalas“.
2.20 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.05 „Visa menanti“.
Dzukijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Baltijos kelias.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 „Pone prezidente“.
9.30 Pagaliau savaitgalis.

6.05 Kelionės su „Isto-

rijos detektyvais“.
6.50 Kauno bažnyčios:

miesto tapatumo kodas. Šv.
Arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčia.
7.00 Čia – kinas.
7.30 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
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.
14.55 „Šaltojo karo
istorija“.
15.50 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
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

istorijos.
19.35 „Aštuntasis dešim-

tmetis“.
20.20 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
Arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčia.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija“.
23.10 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Petras Vileišis“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mokslo sriuba.
1.10 Šventė Kvėdarnoje.
2.00 Stambiu planu.
Jolanta Reingardė.
2.50 Klausimėlis.
3.10 Krikščionio žodis.
3.25 Auksinis protas.
Vasara.
4.40 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Scenografas Liudas
Truikys“.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
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 „Nusikaltimas
šiaurėje. Kliuveris ir
lėta mirtis“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.50 „Mano likimas“.
2.35 „Suvaidink mano
žmoną“.
4.25 „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 „Naša Raša“.
21.45 UEFA čempionų

lygos rungtynės.
Pusfinalis.
23.55 „Havajai 5.0“.
1.45 „Svieto lygintojai“.
3.20 „Rouzvudas“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Tarnauti ir ginti“.
11.40 Kas ir kodėl?
12.05 (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“.
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 „Nuodinga rožė“.
0.25 „Mirtinas
ginklas“.
1.15 „Paskutinė
kulka“.

2.45 „Volkeris, Teksaso

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

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 „Virtuvė. Karas dėl
Viešbučio“.
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 „Virtuvė. Karas dėl
Viešbučio“.
20.30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Milijardierių
klubas“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Milijardierių
klubas“.
0.10 „Majų baikerių
klubas“.
1.20 „Einšteinas“.
2.15 „Tironas“.
3.05 „Imperija“.
3.55 „Majų baikerių
klubas“.
5.00 „Kietuoliai“.
5.25 „Naujakuriai“.
BTV
6.10 „CSI. Majamis“.
7.05 „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 „Porininkai“.
22.55 „Žemės branduolys“.
1.30 „Būk ekstremalas“.
2.20 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.05 „Visa menanti“.
Dzukijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Baltijos kelias.
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 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Baltijos kelias.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Dainuok,Dzūkija“.
19.30 „Dzūkijos istorijos

slenksčiai“.
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.

dija.
17.10 „Dvynukės“.
17.55 „Giminės po 20

metų“.
18.40 Daiktų

istorijos.
19.35 „Miestų

paslaptys“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Kortų magas“.
23.00 Šventės ir tradi-

cijos. Krikštynos.
23.30 „Erdvės menas.

Kurkite savo
miestą. Vaizdo žaidimų įtaka miesto
planavimui“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kalbantys tekstai.
Rimantas Kmita.
1.10 Šventė Kvėdarnoje.
1.55 Kultūringai su
Nomeda.
2.50 Tarptautinis sportinių šokių festivalis
„Lithuanian Open
2017“.
4.15 Veranda.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.

Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Pone prezidente“.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Šventė Kvėdarnoje.
6.55 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Mikalojaus (Benediktinių)
bažnyčia.
7.00 Tarp dalių (ne)
plojama.
7.30 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
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.
Jolanta Reingardė.
14.00 Daiktų istorijos.
14.55 „Aštuntasis dešimtmetis“.
15.40 Prisiminkime. Šoka
Loreta Bartusevičiūtė.
15.50 „Džiunglių knyga.
Iškyla į gamtą“.
16.00 „Šervudo padauža
Robinas Hudas“.
16.15 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
16.40 Gustavo enciklope-

TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „Privatūs detek-

tyvai“.
13.30 „Detektyvė Rizoli“.
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 „Policijos telefonas

110. Pabėgėliai“.
22.55 „Aukštakulnių

kerštas“.
0.50 „Mano likimas“.
2.35 „Nusikaltimas

šiaurėje. Kliuveris ir
lėta mirtis“.
4.10 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
9.00 Vienam gale

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

vaikų“.
20.00 „Gelbėtojai“.
21.00 „Pamokslininkas su

kulkosvaidžiu“.
23.35 „Havajai 5.0“.
1.35 „Svieto

lygintojai“.
3.05 „Rouzvudas“.
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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
•r. sav.
•Sodybą
(70 a, medinis namas,

ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

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

sklypą statybai
•Lazdijuose.
•Puikų didelį
Tel. 8 686 70841.
bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.

Lazdijų ••Namą Vainiūnų k. (buvusi
sandėlį
KITI
•mieste.
•NamąTel.su815603a sklypu
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
24679.
valgykla, namų valda 34 a,
k. (su grūdų pikiavitrifazis elektros įvadas, atlikti
mo malūnu arba atskirai), kaina ••Palečių vežimėlį, suvirinimo
Žemės
sklypus
namų
aparatus.
geodeziniai
matavimai),
kaina
sutartinė. Tel. 8 698 78040.
•statybai
• šalia Lazdijų (įvairaus 16 000 Eur.
Tel. 8 698 78040.
dydžio, visos komunikacijos,
Tel. 8 686 70841.
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
Pigiai labradorito akmens
šalia interneto linija), kaina
•
•
Parduodu
kultivatorių,
ploplokštes
sutartinė. Tel. 8 616 33781.
Žemės
sklypą
Nemajūnų
k.
•(80• a, žemės ūkio paskirtis, su •tis•3,20 m, didelės akėčios. se. iš Ukrainos Lazdijuotvenkiniu ir nedideliu statiniu), Tel. (8 318) 46150.
Tel. (8 318) 52156.
Vytauto g. 41, Laz•dijai•Namą
(15 a namų valda) ir 15 a
kaina 6 000 Eur.
sklypą Sodų g.
kineskopinius
Tel. 8 686 70841.
GYVULIAI
•„Philips“
•Parduodu
markės televizorius,
Tel. 8 672 05028.
Ėringas avis.
37 cm įstrižainės – 12 Eur, 51
Nedidelį rekreacinės
•
•
•
•
paskirties
žemės
sklypą
netoli
Tel.
8
642
07624.
Sodybą
Lazdijuose
arba
keiįstrižainės – 15 Eur.
•čiu•į 2 k. butą I arba II aukšte. ežero (iki vandens apie 50 m,
Tel. 8 686 43600.
Parduodu
veršingą
telyčią.
Tel. 8 670 61649.
sklypą iš vienos pusės riboja
•Tel.• 8 670 21874.
Spalius apšiltinimui. Supakelias, iš dviejų pusių juosia
•
•
kuoti.
Pristato.
Sodybą
Gudelių
k.
(30
a
natūralus
griovys,
einantis
iki
••
namų valda, 2,25 ha žemės
ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,
namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,
gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 650 Eur
už a.
Tel. 8 686 70841.

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

AUGALAI

Tel. 8 605 92 337.

kineskopinį tele••
•vizorių
•Parduodu
„Philips“, 51 cm įstrižainė, kaina 15 Eur.
Parduodu
žieminius
česnakus,
•1 kg• – 4 Eur. Tel. 8 678 37678. Tel. 8 654 87148.
PE R K A
įvairių gėlių
•daigais,
•Prekiaujame
skaldele kapams, balNEKILNOJAMASIS TURTAS
tarusiškais durpių briketais ir
akmens anglimis. UAB „MAR••Žemę. Tel. 8 688 80688.
TAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721, 8 652 51721. ••Žemę. Atsiskaitau iš karto.
Tel. 8 614 80988.
Parduodame
žieminius
čes•nakus,
• išdžiovinti. Kaina 3–4 Eur ••Žemės ūkio paskirties
žemę. Tel.: 8 615 94920,
už kg. Lazdijų r. sav., Šeštokai,
Žieminius miežius.
Tel. 8 694 16386

Sodų g. 40, Tel. 8 670 73553.

8 614 56206.

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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NEKILNOJAMASIS TURTAS

markių auto•mobilius.
•Perka įvairių
Gali būti nevažiuojantys. Atsiskaito iš karto.
Tel.8 690 25066.

(gali būti
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
neatidalytas, su
brangiausiai – naudo•tus,•Perka
nevažiuojančius, po eismo
skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

KITI

Užjaučiame Kęstutį Sujetą mirus mylimam tėveliui.
pianiną.
•Tel.•Naudotą
Artūras ir Lina Margeliai
8 659 60507.
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 150–
būdu restauruo•jame•Karštuoju
••Išnuomoju gamybines sanvonias. Dengiame impor- dėliavimo patalpas Radvilų g.,
170 Eur už t, skarda – 120–140
Eur už 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 val.
Tel. 8 698 30902.

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

••
naudotus
•automobilius,
•Perku visų markių
kemperius ir
Gaminame duris namams,
•
•
Bet
kokią
žemės
ūkio
ūkiniams
pastatams, laiptus,
priekabas.
D
OVA
N
OJA
•techniką.
• Traktorių, priekabą, Tel. 8 650 68362.
28 metai gamybos patirtis.
naudotas,
sunkvežimį ir jų padargus. Gali
Tel. 8 682 62195.
•tačiau
•Dovanojamas
gerai prižiūrėtas miebūti neveikiantys, su defektais. ••Perku brangiai benzininius
bei su dujomis visų markių
gamojo komplektas: 5 durų
Tel. 8 680 77728.
••Dengiame stogus savo ir
automobilius su defektais bei
spinta, dvigulė lova ir spintelės. užsakovo medžiagomis. Lanksautomobilį „VW
•Passat“
•Pirkčiau
su 1,5 metų tech. apžiūra. Tel. 8 601 71805.

••

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

••

Superkame visų markių automobilius: „Mazda“, „Audi“,
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“ ir kt. Pasiimame
patys, sutvarkome reikiamus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto. Dirbame savaitgaliais ir
šventinėmis dienomis.
Tel. 8 681 20546.

••

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

tvarkingus.
Tel. 8 674 48971.

GYVULIAI

Alytus. Teirautis
Tel. 8 612 24655.

I E ŠKO DA RBO

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

ūkyje.
Tel. 8 622 60230.

••

••

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

••

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

••

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

PA SL AUGOS

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

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

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

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato.

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

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

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

SIŪLO

Tel. 8 688 80688.

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

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

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO
RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5948/0010:0091,
esančio Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Staidarų k., savininkę D. S.,
kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-2008) 2020-08-24 9.30 vykdys žemės sklypo, kadastro Nr.
5948/0010:0022, esančio Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Staidarų
k., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos prašome kreiptis į matininką
Norgaudą Pilvinį adresu Turistų g. 98, Lazdijai, el. paštu geo.
lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.
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Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

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

n

Vin

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

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

IEŠKO

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.

NU O M A

••

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

Kasame šviežias „Vineta“ veislės bulves

Brangiai perkame
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 652 71212.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

••

Spaudžiame ir pasterizuojame sultis. Dirbame kasdien
nuo 9.00 iki 19.00 val. Adresas: Kalnų g. 4, Lazdijai,
Tel. +370 614 02546.
Pradėsime dirbti nuo rugpjūčio
15 d.

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų

a
et

• 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.

tinių gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

Vi

TRANSPORTO PRIEMONĖS

eta Vinet
Vi n
a

Pirkčiau traktorių T-16.
Tel. 8 601 71805.

Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

a

PER K A

.

06
562

16
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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.
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