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Išradingi valdininkai pinigus semia iš vietinių resursų
Kai nori prasimanyti
pinigų, nereikia jų ieškoti toli, užtenka parašyti
projektą ar pasinaudojus individualios veiklos
pažyma net ne vieną
tūkstantį eurų pasiimti
praktiškai neišeinant iš
darbo kabineto. Šie žmonės, turėdami galimybę
naudotis savivaldybės
ir jos valdomų įstaigų
informaciniais resursais,
sugebėjo gauti pinigų,
apie kuriuos paprasti
mirtingieji net nežinojo.

Taip išradingai sugebėjo prasisukti savivaldybės viešosios
įstaigos Lazdijų turizmo informacinio centro direktorius
Mantas Sabaliauskas ir savivaldybės Vietinio ūkio skyriaus
vedėja Indrė Adomynienė. Gal
formaliai viskas ir gerai, bet
moraliniu aspektu kyla nemažai
prieštaringų klausimų.

Konsultuoja dėl
projekto
M. Sabaliauskas birželio mėnesį pasirašė konsultavimo sutartį
su Lazdijų krašto muziejumi.
Tai „Projekto administravimo
ir viešųjų pirkimų išorės eksperto paslaugos, susijusios su

Indrės Adomynienės vadovaujama firma MB „Vindira“, kur ji užima direktoriaus
pareigas, pagal projekto paraišką iš Dzūkijos VVG gavo 20000 Eur.

»

Gintaro Jazbučio nuotr.

Mantas Sabaliauskas pagal individualios veiklos pažymėjimą teiks
konsultavimo paslaugas už 9100 Eur savo kolegoms iš Lazdijų muziejaus.
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Savaitės komentaras

Kruvinas ūsuoto Minsko šėtono režimas priėjo liepto galą

Algimantas Mikelionis
Nuo rugpjūčio 9 dienos, sekmadienio, visas laisvas ir demokratiškas pasaulis sulaikęs kvapą
stebi įvykius Baltarusijoje. Po
minėtą dieną vykusių prezidento rinkimų, tiksliau, eilinio farso,
kuriame apsišaukėlis prezidentas
A. Lukašenka masiškai klastojo
rezultatus, baltarusiai vieningai
patraukė į miestų gatves apginti
laisvės ir demokratijos. Niekas kitas be jų pačių to padaryti negali,
o likęs pasaulis tegali morališkai
palaikyti kovą už laisvę.
Jau dvidešimt šešerius metus
apsišaukėlis A. Lukašenka neteisėtai yra Baltarusijos prezidentas.
Baltarusiai itin ilgai ir kantriai
kentėjo šio režimo nuolatinį melą,
apgaules, smurtą ir kankinimus.
Opozicijos politikai, kurie nors
kiek nepritardavo ūsuoto Minsko
šėtono pozicijai, be jokio gailesčio buvo kišami į kalėjimus ir
kankinami.
Bet pagaliau juk turėjo ateiti diena, kai kantrūs ir taikūs baltarusiai
turėjo pakilti ir tarti griežtą „ne“
apsimetėliui prezidentui. Niekas
pasaulyje netrunka amžinai, net
pati didžiausia tironija vieną kartą
baigiasi ir ateina laisvės valanda.
Daug kas prieš rugpjūčio 9 dieną
Lietuvoje manė, kad ir šį kartą
baltarusiai protestuos kelias die-

nas ir tik Minske, ir viskas tuo
baigsis, o A. Lukašenka toliau
valdys ir tyčiosis iš savo tautos.
Taip maniusieji žiauriai apsiriko
ir jau dabar aiškiau negu aišku,
kad šį kartą Minsko tirono ir jo
parankinių laukia krachas.
Režimas turėjo minimalių šansų
išsilaikyti šį kartą tik vieninteliu atveju, jeigu būtų nepraliejęs
savo tautos kraujo. A. Lukašenkos jėgos struktūros šį kartą buvo
itin žiaurios ir brutalios. Jos be
gailesčio žudė, kankino ir žalojo
savo tautiečius, o tai darydami
dar iš jų tyčiojosi. Taip elgdamasi
valdžia padarė itin didelę klaidą,
nes po tokių žiaurių susidorojimų
galutinai įsiutino baltarusius, ir
jie dabar tikrai eis iki galo – kol
bus nuverstas A. Lukašenka ir jo
režimas.
A. Lukašenka ir jo pakalikai iš
paskutiniųjų siekia išlikti valdžioje ir daro viską, kad taip būtų. Pats
apsišaukėlis prezidentas pradėjo
organizuoti jį palaikančius mitingus. Iš provincijos į Minską
autobusais iš įvairių Baltarusijos
miestų prievarta buvo vežami valdininkai ir kiti žmonės, kurie vis
dar tiki Minsko režimu. Žinoma,
jų yra labai mažai ir jie kaip du
vandens lašai primena Sąjūdžio
laikais vykusius Lietuvos valstybės nepriklausomybei priešinusius „Jedinstvo“ mitingus. Pastaruosiuose dalyvavusiųjų veidai,
kaip ir A. Lukašenkos palaikytojų,
liūdni ir tamsūs, kurie kaip diena
ir naktis skiriasi nuo šviesių ir
pakilių kovotojų už Baltarusijos
laisvę veidų.
A. Lukašenka, kaip ir kiekvie-

Adomo Žilinsko piešinys.
nas diktatorius, stengiasi išlaikyti
valdžią, bet tokio sutrikusio jo
dar niekada neteko matyti. Jis
net pradėjo lankytis gamyklose
ir protestuotojams iš paskutiniųjų
melavo, bet buvo nušvilptas ir
iškeiktas. Šiaip A. Lukašenkai jau
pats laikas bėgti į Rusiją, nes jo
laukia liūdnas ir tragiškas galas,
kaip ir visų diktatorių. Jeigu jis
nespės laiku pasitraukti iš Baltarusijos teritorijos, paprasčiausiai
bus nužudytas pačių baltarusių
rankomis be jokių abejonių ir be
mažiausio gailesčio. Juk išmintinga patarlė byloja: kas sėja vėją,
tas audrą pjauna. Beveik trisde-

šimt metų ūsuotas Minsko tironas
A. Lukašenka engė savo tautą ir
iš jos visaip tyčiojosi ir dar dabar
tebesityčioja, tad nieko keisto ir
nuostabaus, kad iš savo tautos sulaukė tokios audringos, aštrios ir
negailestingos reakcijos.
Itin svarbi šiuo metu yra laisvų
ir demokratiškų pasaulio valstybių reakcija diktatoriaus A. Lukašenkos ir jo režimo atžvilgiu.
Ji turi būti itin greita, griežta ir
negailestinga. Niekaip negalima
apsieiti varganais lemenimais
apie apgailestavimą ir Baltarusijos palaikymą. Džiugu, kad šiuo
atveju itin ryžtingai veikia Lietu-

va, be jokio delsimo itin aktyviai
palaikanti baltarusių tautos kovą
už laisvę. Europos Sąjunga turi
vieningai pareikšti, kad nepripažįsta A. Lukašenkos valdžios ir jo
buvimo Baltarusijos prezidentu.
Valstybės, kuriose vyrauja režimai ir valdo diktatoriai, visomis
priemonėmis turi būti stumiamos
į kampą, ir joms negali būti net
menkiausio gailesčio. Baltarusijos
diktatorius A. Lukašenka šį kartą
turi sulaukti kuo aiškesnės, griežtesnės ir vieningesnės viso laisvo
ir demokratiško pasaulio reakcijos
ir negailestingo pasmerkimo bei
sankcijų.

•

Kunigas Ričardas Doveika — apie Žolinės reikšmę,
vaikystės kiemą ir Dievo namus Pilaitėje
Žolinės išvakarėse sostinės
kunigas Ričardas Doveika
(46 m.), rodydamas savo
vaikystės kiemą, šypsosi
pasakodamas, kad būtent
čia, nedideliame kieme visai greta dabartinės Kalvarijų turgavietės, ir prasidėjo jo, būsimo dvasininko,
kelias.

Šioje Kalvarijų gatvės vietoje mažai kas prisimena, kad dar prieš
30 metų čia glaudėsi maži mediniai namukai, o kieme plytėjo
sodas, daržai ir gėlynai.
Medžiai stiebėsi aukštyn, o
namukai smego vis žemyn, kol
vieną dieną juos nušlavė ekskavatoriai, o kranai sustatė baltus
turgaus kioskus.
Žydintis sodas liko tik čia gyvenusių žmonių atmintyje.
Klausydamasi Ričardo suprantu, kad jis nemato turgaus
kioskų. Jo atmintyje iki šiol čia
visais džiaugsmais ir kvapais žėri

vaikystė.
– Vaikystėje mėgau mūsų kieme „laikyti mišias“. Man tiesiog
buvo gražu rengti „procesiją“,
barstyti gėles, nes buvau matęs
bažnyčioje tikrąją procesiją.
Gėlių gauti mūsų kieme nebuvo problema, prisiskindavau
jų iš savo močiutės ir kaimynų
darželių.
Žolinė iš vaikystės man taip ir
liko susijusi su gėlėmis, žolynais,
jų kvapais. Eidavome su tėvais į
Rapolo bažnyčią nešini savų gėlių
puokštėmis iš tų žiedų, kuriuos
pats ir laistydavau, ravėdavau.
Šalia gėlių ir rūta, ir mėta, augalo
šakelė.
– Papasakokite apie tą gražią
Žolinės šventę. Koks tos šventės
kelias pas mus?
– Žolinės šventė kyla iš tos
krikščioniškos tradicijos, kuri
iš kartos į kartą pasiekė ir mūsų
laikus. Mirus Dievo Motinai Mergelei Marijai jos kūnas buvo pa-

laidotas uolos nišoje, užritintoje
akmeniu, kaip Jeruzalėje buvo
tuo laikotarpiu įprasta.
Po kelių dienų nuritinus akmenį buvo rasta tuščia kapavietė ir
puokštė kvepiančių gėlių. Nuo to
laiko krikščioniškoji bendruomenė tą dieną ateidavo su gėlėmis
minėti Marijos mirties ir žengimo į dangų dienos. Žolinės dieną einame švęsti savo gyvenimo,
savo nemirtingumo suprasdami,
kad mirtis bus sunaikinta kaip
didžiausias žmonijos priešas.
Gėlės yra džiaugsmas, kvapas,
gyvybė, viltis. Savo puokštėse
mes laikome visą savo gyvenimą
– gėlių žiedus, vaistažoles, rugių
varpas. Visa, ko reikia žmogui.
– Žolinę žmonės švenčia ir
kaip vasaros brandos, derliaus
šventę?
– Taip, tą dieną šventinami žolynai ir tais metais subrandintas
derlius. Dievas yra pavasaris, Dievas sėja, duoda gyvybę. Žmogus

yra vasara. Jis augina save kaip
sodą. Vasarą sirpsta vaisiai ir uogos, bręsta grūdai, bręsta derlius,
mūsų sprendimai, mūsų patirtys,
vertybės. Ta vasara suprantama
dvasiniu lygmeniu.
Kaip gamta kasmet subrandina
derlių, taip ir žmogus bręsta kasmet savo vertybėmis išmokdamas
klaidų pamokas, apsispręsdamas
tobulėti. Švenčiamas gyvenimo
brandumas. Kadangi esame ženklų ir simbolių žmonės, mus supanti aplinka taip pat yra ženklai
ir simboliai. Jais žmogus perteikia
gelminę, dvasinę prasmę.
Per gėlių puokštės simbolį išreiškiamas pasitikėjimas vieno
kitu, savigarba ir savivertė, dvasinis gyvenimas ir malda, ištiesta
artimo žmogaus ranka. Štai kas
slypi Žolinės gėlių puokštėje.
– Ar vaikystėje jums Žolinė
buvo kuo nors ypatinga šventė?
Vasara, atostogos, nereikia eiti
į mokyklą. Turbūt jums, vaikui,

tai buvo susiję su vasaros atostogų laisve.
– Vaikystėje vasaros būdavo
ilgos ir pilnos naujų vaikiškų atradimų. Dalį atostogų praleisdavau
mieste, namie. Mūsų namas turėjo didelį kiemą, visi aplinkinių
namelių gyventojai turėjo savo
daržus ir gėlynus. Ir mūsų šeima
augindavo daržovių, galėdavai
nusiskinti svogūną ar agurką tiesiai iš lysvės.
Kadangi pilnas kiemas buvo
draugų, dienos greitai pralėkdavo
važinėjant dviračiu, šokinėjant
per gumytę, ir tai nebuvo vien
mergaičių žaidimas. Mes, berniukai, prikrėsdavome ir eibių.
Pavyzdžiui, pririšdavome seną
piniginę su virvute ir išmesdavome ją į Dzeržinskio, dabartinę
Kalvarijų, gatvę. Praeivis lenkdavosi jos paimti, o mes patraukdavome virvelę. Jei tėvai pamatydavo, gaudavome pylos.
Kadangi vaikystėje nuolat
Nukelta į 6 psl.

»
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Dzūkijos piliakalnių kelyje — ir mūsų krašto objektai
Aktyvios vietos veiklos
grupės, veikiančios kituose
rajonuose, noriai bendradarbiauja su mūsų krašto
nevyriausybinėmis organizacijomis ir kartu rengia
bei įgyvendina originalius
projektus. Neseniai finišavo prieš beveik dvejus
metus Trakuose pradėtas
ir keturis Dzūkijos rajonus
įtraukęs projektas „Dzūkijos piliakalnių kelias“,
prie kurio įgyvendinimo
prisidėjo ir Lazdijų krašto
iniciatyvūs žmonės.

Praėjusią savaitę šio projekto baigiamajame renginyje Trakuose
dalyvavo keturių Dzūkijos rajonų atstovai, tarp jų ir lazdijiečiai
– Dzūkijos vietos veiklos grupės
nariai ir darbuotojai, savaitraščio
„Dzūkų žinios“ atstovai, išleidę šį
projektą reprezentuojantį leidinį.
Apie projektą, jo naudą Dzūkijos regionui ir laukiančius
iššūkius kalbamės su projekto
„Dzūkijos piliakalnių kelias“
iniciatore, Trakų krašto vietos
veiklos grupės pirmininke Alvyda
Kazakevičiūte-Staniunaitiene.

– Gerbiama Alvyda, kaip kilo
mintis rengti šį projektą?
– Kadangi 2018-ieji buvo Lietuvoje paskelbti Piliakalnių metais, šia proga buvo surinkta daug
medžiagos apie piliakalnius, tačiau dalis jos buvo nepanaudota.
Tada ir kilo mintis rengti projektą,
kuris leistų tos medžiagos nepamiršti, plačiau panaudoti, tęsti
pažintį su piliakalniais. Nusprendėme, jog tai bus ne tik Trakų
krašto projektas, bet įtrauksime
į jį ir dar tris dzūkiškas savivaldybes – Lazdijų, Prienų, Alytaus
rajono. Sugalvojome atrinkti po
keturis piliakalnius iš kiekvienos savivaldybės ir nutiesti tarp
jų kelią, kad Lietuvos žmonės ir
užsienio turistai pasigrožėtų mūsų
piliakalniais.
– Juk Dzūkijoje yra daugiau
piliakalnių nei buvo įtraukta į
projektą. Kaip vyko piliakalnių
atranka?
– Mes norėjome į vieną vietą
surinkti tokius piliakalnius, kurie turėtų vienodą naudą. Kitaip
tariant, norėjome įtraukti tuos
piliakalnius, šalia kurių vyksta
veiksmas: dirba amatininkai, tau-

Išleistas reprezentacinis leidinys „Dzūkijos piliakalnių kelias“, nupiešęs keturių savivaldybių piliakalnių maršrutą.
todailininkai, galima paruošti ir
keliautojams pasiūlyti kulinarinio paveldo patiekalus, kur šalia
veikia aktyvios bendruomenės.
Pasirinkome tokius piliakalnius,
šalia kurių yra veiklų. Siekėme,
kad mūsų pasirinkti piliakalniai
turėtų savo globėjus.
– Ar tokius globėjus, kurie nušienauja piliakalnius?
– Ne tik tokius, o tuos, kurie
galėtų pasirūpinti, kad piliakalnių
kaimynystėje vyktų kokia nors
veikla.

Projekto „Dzūkijos piliakalnių kelias“ iniciatorė, Trakų krašto vietos veiklos
grupės pirmininkė Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė (dešinėje).

– Per kiek dienų galima įveikti
Dzūkijos piliakalnių kelią?
– Mes išbandėme įvairius
variantus – neįgaliųjų keliones
šiuo keliu, šeimų apsilankymus
ir kitus. Autobusu, labai norint, šį
kelią galima įveikti per vieną dieną. Jei kasdien aplankysite vieno
regiono piliakalnius, tai prireiks
keturių dienų. Pavyzdžiui, vien
Punios piliakalnyje galima užtrukti visą dieną, nes ten daug
atrakcijų. Manau, kad optimalus
laikas – 2–3 dienos, pasirenkant
nakvynę kurioje nors kaimo turizmo sodyboje. Kiekvieno šiame projekte dalyvaujančio rajono
vietos veiklos grupė gali pasiūlyti
savąjį kelionės variantą.

– Kur keliautojai galėtų surasti detalesnės informacijos apie
piliakalnių kelią?
– Informacijos galima rasti visų
keturių rajonų turizmo informacijos centruose, taip pat Lazdijų,
Trakų, Prienų, Alytaus rajonų vietos veiklos grupių tinklapiuose.
Lazdijiečiai išleido šiam projektui
skirtą leidinį, kuriame pateikiama
svarbiausia informacija apie Dzūkijos piliakalnių kelią.
– Kaip vyko pasirengimas šio
projekto įgyvendinimui?
– Turėjome ne vieną konferenciją, vyko rinkodaros mokymai.
Konsultavome šalia piliakalnių
gyvenančius žmones ir bendruomenes, kokius suvenyrus pasirengti, kokius patiekalus pasiūlyti, kokius amatus plėtoti.
Štai Rudaminos amatų centras
nusprendė, jog Lazdijai rajono piliakalnius lankantiems turistams
pasiūlys muilo ir keramikos gaminius.
– Paskutinis, bet nekuklus
klausimas. Kiek pinigų buvo
skirta šiam projektui?
– Gavome 43 tūkst. eurų. Tai
tikrai nedidelė suma, stengėmės
taupyti, kai kurie konsultantai sutiko dirbti už ačiū. Labai kviečiu

šeimas, moksleivius, jaunimą ir
visus, kuriems rūpi mūsų krašto
istorija, leistis į kelionę Dzūkijos
piliakalnių keliu. Pamatysite tai,
ko dar nematėte ir nesitikėjote.
– Ačiū už išsakytas mintis.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Dzūkijos piliakalniai,
dalyvaujantys projekte
Lazdijų kraštas
Paveisininkų piliakalnis
Šlavantų piliakalnis
Rudaminos piliakalnis
Prelomciškės piliakalnis
Alytaus kraštas
Poteronių piliakalnis
Pivašiūnų piliakalnis
Punios piliakalnis
Gerulių piliakalnis
Prienų kraštas
Pelekonių I piliakalnis
Paukščių piliakalnis
Medžionių piliakalnis
Lepelionių piliakalnis
Trakų kraštas
Aukštadvario (Pilaitės) piliakalnis
Mošos piliakalnis (Naujasodžio, Kazokų kalnas)
Žuklijų I ir II piliakalniai
Strėvos piliakalnis
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Išradingi valdininkai pinigus semia iš vietinių resursų
»Atkelta iš 1 psl.

2014–2020 m. INTERREG
V-A Lietuvos–Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos LT-PL-4R-280 projektu
„Pasienio poezija – kalbantis
paveikslas“.
Pagal šią sutartį M. Sabaliauskas įsipareigoja įgyvendinti viešųjų pirkimų procedūras.
Pagal sutartį, už atliktus darbus Lazdijų krašto muziejus
įsipareigojo M. Sabaliauskui
sumokėti 9100 eurų.
Žinoma, keistai atrodo, kai
projekto dalyvis samdo ekspertą iš šalies viešiesiems pirkimams atlikti, paprastai kiekviena įstaiga turi specialistą,
kuris tai atlieka. Juk viešieji
pirkimai vykdomi ne tik per
įvairius projektus, bet ir kasdieninėje kiekvienos biudžetinės
įstaigos veikloje.
Keistai atrodo, kai vienos
savivaldybės įstaigoje ekspertu pasirenkamas kitos savivaldybės įstaigos vadovas,
juolab, kad šios abi įstaigos
yra nemažai susijusios savo

veikla – muziejus yra vienas
iš rajono turizmo objektų. O
turizmo reikalus rajone tvarko
Lazdijų turizmo informacijos
centras (TIC).
Pasidomėjus, ar šio centro
direktorius, sudarydamas paslaugų sutartį su muziejumi, neįžvelgia galimo interesų konflikto, M. Sabaliauskas teigė,
jog įstaigos skirtingos, todėl
konflikto neturėtų būti.
„Aš esu viešai deklaravęs šią
savo veiklą, šias paslaugas, todėl konflikto, mano nuomone,
nėra“, – sakė M. Sabaliauskas.
Paklaustas, kokiems darbams
jis yra įregistravęs individualios veiklos pažymą, M. Sabaliauskas teigė, jog tai veikla,
susijusi su konsultavimo paslaugomis.

Dirbs po darbo
Atsakydamas į klausimą, ar jo
kompetencija leidžia konsultuoti ir rengti viešuosius pirkimus, M. Sabaliauskas pasiūlė
paklausti Lazdijų krašto mu-

ziejaus vadovybės, kuri su juo
sudarė sutartį.
„Jei sudarė, vadinasi, pasitiki
mano kompetencija“, – svarstė
TIC direktorius.
M. Sabaliauskas yra ne tik
Lazdijų TIC direktorius, jis
išrinktas ir Lietuvos turizmo
informacijos centrų asociacijos vadovu. Daug darbų turintis M. Sabaliauskas sakė, kad
muziejaus reikalus jis tvarkys
laisvu nuo darbo metu, todėl
pagrindiniai darbai nenukentės.
Kadangi šių darbų vertė neviršija 10 tūkst. eurų, todėl paslaugų pirkimui nereikia veltis
į viešojo pirkimo procedūrą,
bet užtenka apklausos. O kai
formaliai vykdoma apklausa,
apie kurią žino tik savi, tai ir
konkurentų neatsiranda, užsakymas atitenka saviems.

Valdininkė gavo pinigus
už konsultacijas
Labai panaši situacija nutiko ir
pasidalijant Vietos veiklos grupių projektams skirtas lėšas.

Informacijos apie tai, kad
vyksta paraiškų teikimas bendruomenėms, verslo įmonėms
ir valdiškoms įstaigoms, galinčioms dalyvauti Vietos veiklos
grupių koordinuojamuose projektuose, lėšoms gauti iš Kaimo
plėtros programos strategijos
lėšų, neįmanoma surasti Dzūkijos VVG tinklapyje. Tik labai
gerai pasiknisus, vargais negalais galima surasti užslėptą
lapą su grafiku ir priemonių pavadinimais bei sumomis, kiek
pinigų skirta Lazdijų krašto
bendruomenėms.
Tačiau valdininkai, kurie žino
apie šią paramą, lengvai sugeba
ja pasinaudoti.
Taigi, vieną paraišką pateikė savivaldybės Vietinio
ūkio skyriaus vedėjos Indrės
Adomynienės įsteigta firma
„Vindira“. Šioje firmoje direktore įregistruota pati valdininkė Indrė, o juk galėjo bent
ką nors iš artimųjų direktore
įrašyti, kad tai nebadytų akių.
Valstybės tarnautoja – darbšti
moteris – suspėja ne tik Lazdijų

ūkį tvarkyti, bet ir pasirūpinti
asmenine savo gerove. Ji sužinojo apie projektams skirtas
lėšas, parengė projektus bei
gavo pinigų, ne tiek mažai –
20 tūkst. eurų.
Tik keista, kaip „Vindirai“
buvo skiriami pinigai, kai ten
nėra registruotas nė vienas darbuotojas? Kas galėtų paneigti, kad firmikė įkurta tik tam,
kad paimtų projektų pinigus?
Nors valdininkės vadovaujamoje įstaigoje nėra darbuotojų,
tačiau, pagal laimėtą projektą, ji
pasirengusi teikti verslo konsultacijas naujai besikuriantiems
verslams Lazdijų rajone. Už
tuos pinigus valstybės tarnautojos firmikė turėjo suteikti dešimt
konsultacijų verslininkams, kitaip sakant, po 2 tūkst. už kiekvieną – neblogas įkainis.
Išradingi mūsų valdininkai
– jie supranta, kad prie pinigų
dalybų būtina atsirasti reikiamu laiku, ir suvokia, kad didelė
privilegija valdyti informaciją,
kurios kiti neturi.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Lazdijų jaunimo centre — tarptautinė mainų stovykla
Lazdijų rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Jaunimo
centras rugpjūčio 3–8 dienomis
organizavo tarptautinę stovyklą.
Projekto veikloms finansavimas
gautas iš Lietuvos ir Lenkijos
jaunimo mainų fondo. Bendradarbiauti bei projektines veiklas
vykdyti buvo pakviesta Krasne
miesto biblioteka (Lenkijos Respublika). Projekto veiklas vykdė
dešimt jaunuolių iš Lietuvos bei
dešimt jaunuolių iš Lenkijos, kiekviena grupė turėjo po du vadovus. Lazdijiečių grupei vadovavo Lazdijų viešosios bibliotekos
Jaunimo centro darbuotojai Alma
Stučkienė ir Tomas Tamkevičius.
Visos veiklos, maitinimas bei apgyvendinimas buvo finansuojami
iš Lietuvos ir Lenkijos jaunimo
mainų fondo.
Lazdijų Jaunimo centro Mainų
projekto „Žmoniškumas Lietuvos
ir Lenkijos istorijos labirintuose“
idėja – supažindinti jaunuolius su
judaizmo papročiais ir tradicijomis bei prisiliesti prie Holokausto tragedijos, taip pat prisiminti
Pasaulio tautų teisuolius bei jų
žmogiškumo apraiškas. Projekto
tikslas – sudominti Lietuvos ir
Lenkijos jaunimą domėtis abiejų
šalių istorija, atkreipti dėmesį į
žmogiškumą nežmogiškais laikais, pasidomėti Lietuvos ir Lenkijos bendra žydų istorija.
2020-ieji paskelbti Vilniaus
Gaono ir Lietuvos žydų istorijos
metais. Tai puiki proga Lietuvos ir
Lenkijos jaunimo bendruomenei
prisiminti, kokį didelį indėlį žydų
tauta įdėjo į šių šalių kultūras.
Lietuva ir Lenkija yra ne tik kaimyninės valstybės, bet jos turi ir
turtingą bendrą kultūrą, istoriją ir
paveldą. Šias tautas vienija ir bendra tragedija – žydų Holokaustas.
Tragiški Antrojo pasaulinio karo
įvykiai neatpažįstamai pakeitė

Lietuvos sostinės veidą, sunaikino
didelę žydų bendruomenę. Tokią
pačią žydų tragediją išgyveno ir
mūsų kaimynė Lenkija. Nepaisant
to, tragedijos akivaizdoje iškilo
žmogiškumas – žydus nuo nacių
gelbėję Lietuvos ir Lenkijos piliečiai. Dabar žydus gelbėjusiems
žmonėms yra suteikiamas Pasaulio tautų teisuolio vardas. Todėl
jaunam žmogui labai svarbu kalbėti apie tai, kaip išlikti žmogumi
ir neprarasti savasties.
Atvykusių jaunuolių laukė susipažinimo žaidimai, kurių metu
jaunimas galėjo užmegzti pirmąjį
kontaktą. Po susipažinimo atėjo
metas imtis darbų: ant drobinų
maišelių nupiešti logotipą, susijusį su projekto tema. Su šia
užduotimi jaunuoliai susidorojo
labai išradingai: ant maišelių „nugulė“ lietuvių, lenkų, žydų tautų
vėliavos, simbolika, prasmingi
žodžiai. Jaunuoliai parengė prezentacijas apie savo gimtąsias šalis. Jų metu buvo pristatyta abiejų
šalių tradicijos, kultūra, senieji
amatai. Lietuvių bendruomenė
supažindino svečius su sodų pynimo subtilybėmis, o savo ruožtu
svečiai mums pristatė ilgametes
žirgų veisimo tradicijas. Po pristatymų mūsų visų laukė svečių
atsivežtos vaišės. Stovykloje sulaukėme svečių iš Lazdijų krašto
muziejaus. Jūratė Paciukonienė
jaunimui ir pristatė filmą apie išgelbėtą žydų šeimą „Gyvybės ir
kančių duobė“. Mainų stovyklos
dalyviams buvo aprodyti Lazdijai, aplankyta Lazdijų miesto
viešoji biblioteka bei Lazdijų
krašto muziejus.
Stovyklos metu Jaunimo
centro darbuotojai supažindino
jaunuolius su Pasaulio teisuoliu kunigu Juozapu Inkratu ir
jo atliktais žygdarbiais, aplankė
jo atminimo lentą Šeštokuose.

Pakeliui užsukome pasigrožėti
Rudaminos piliakalniu bei Aštriosios Kirsnos dvaru. Taip pat
aplankėme Veisiejų senąsias kapines bei sinagogą, sužinojome,
kur gyveno Samuelis Kuklianskis
su šeima, nuvykome į Katkiškės
kaimą padėti atminimo akmenukų
prie žydų aukoms atminti esančio paminklo. Stovyklos dalyviai
su džiaugsmu leidosi kelionėn į
Vilnių aplankyti Vilniaus Gaono
žydų istorijos muziejaus, nes ten
laukė daug įdomių bei nepagražintų istorijų apie žydų gyvenimą
getuose, buitį, nuolatinę kovą už
savo gyvybę, slėptuves, vadinamas „Malinomis“ bei daugybė

kitų įdomybių. Stovyklos metu
taip pat veikė edukacinės dirbtuvės, kurių metu jaunimas kepė
tradicinius žydiškus naminius
riestainius „Beigelius“ bei lipdė
molines žvakides, skirtas žydiškoms šventėms.
Projektą vainikavo pačių stovyklautojų nufilmuotas vaizdo
įrašas, prie kurio prisidėjo kiekvienas projekto dalyvis, garsiai
ištardamas Pasaulio teisuolių
vardus ir taip pagerbdamas jų
atminimą bei atliktus žygdarbius
žydų tautai.
Kaip teigia mąstytojas Volteras,
geriausias linkėjimas žmogui yra
linkėjimas būti žmogumi, tokiais

palinkėjimais Alma Stučkienė
bei Tomas Tamkevičius užbaigė
Mainų projekto stovyklą „Žmogiškumas Lietuvos ir Lenkijos
labirintuose“.
Krasne miesto (Lenkijos Respublika) bibliotekos direktorė Renata Žmijewska labai džiaugėsi
užsimezgusiu bendradarbiavimu
bei pradėta puoselėti draugyste.
Ji teigia, kad daug gerų idėjų pasisėmė čia, Lazdijuose. Jai didelį
įspūdį paliko senieji amatai: sodų
pynimas, Veisiejų bibliotekoje
pamatyta knygrišystė. Atsisveikindama su Jaunimo centro darbuotojais, prižadėjo pakviesti į
savo biblioteką.

•
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Z. Kukučionis: „Jei stovi
vietoje, vadinasi, eini atgal“
Beveik penkis mėnesius be
vadovo dirbę Veisiejų socialinės globos namai pagaliau turi naują direktorių.
Šį pirmadienį šios įstaigos
duris atvėrė naujasis vadovas – pedagogo ir inžinieriaus diplomus turintis
Zigmas Kukučionis. Vasaros pradžioje buvęs Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės mokyklos direktorius
laimėjo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
paskelbtą konkursą šios
įstaigos vadovo vietai
užimti.

Laisva šios įstaigos vadovo vieta
tapo šių metų kovą, kai anapilin
iškeliavo ilgametis vadovas Vygantas Mozeris, čia dirbęs nuo
1998 metų.
Kadangi ši įstaiga pavaldi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, ministerija gegužės viduryje
paskelbė konkursą vadovo vietai
užimti. Ministerijos atstovų teigimu, konkurse dalyvauti panoro
net 10 pretendentų, tarp jų buvo
ir Z. Kukučionis. Kompetentinga
komisija nusprendė, jog tinkamiausias šiam postui – Z. Kukučionis.
Redakcijos šaltiniai teigė, jog
rajono valdžia nebuvo labai patenkinta, kad šios įstaigos vadovo konkursą laimėjo su rajono
valdančiąja dauguma nesietinas
žmogus, pagarsėjęs savo tvirtu
charakteriu ir nevengiantis „eiti
prieš srovę“.
Pirmadienį, pasibaigus pirmajai
darbo dienai naujojoje darbovietėje, „Dzūkų žinios“ pakalbino
Veisiejų socialinės globos namų
direktorių Z. Kukučionį.
– Sveikiname su pirmąją diena
naujajame poste. Kaip ji praėjo?
– Buvo organizacinė diena –
ministerijos atstovai mane pristatė kolektyvui, susipažinau su
darbuotojais.
– Iki šiol dirbote mokyklos direktoriumi. Kas paskatino keisti
darbovietę ir nerti į socialinę sritį? Kaip manote, ar yra sąlyčio
taškų tarp pedagoginės ir socialinės veiklos?
– Vienoje vietoje ilgai dirbti
nemėgstu, darbą keičiu kas 7–8
metus. Esu įsitikinęs, jog jei neini
į priekį, o stovi vietoje, tai eini
atgal, kaip liaudis sako: „stovintis
vanduo ilgainiui pagenda“. Tiesa, mokykloje užsibuvau kiek
ilgėliau, pusdešimtų metų. Jei
kalbėsime apie pedagoginio ir
socialinio darbo panašumus, tai
jų yra nemažai. Abiem atvejais
tenka dirbti su žmonėmis, spręsti

Veisiejų socialinės globos namų direktorius Z. Kukučionis.
jų problemas, mokykloje dirbdamas įsigilinau į socialiai remtinų
šeimų problematiką, tam tikra
prasme irgi dirbau socialinį darbą.
Visuose darbuose reikia vadybos
įgūdžių, juos esu įvaldęs.
– Ar nebuvo gaila palikti mokyklą? Ar bus, kas Jus ten pakeičia?
– Išeiti iš darbo, kurį mėgsti,
nėra lengva, tačiau nepakeičiamų
nėra, yra tik nepakeistų.
– Ar naujasis kolektyvas didelis?
– Daug darbuotojų, gal per 80
žmonių dirba. Man atrodo, kad
kolektyvas geranoriškas, kai kurie žmonės pažįstami iš anksčiau,
manau, kad puikiai sutarsim.
– Ar Jūsų nebaugina tai, kad
įstaigos pastatai senos statybos,
jiems būtina pertvarka?
– Laukia nemaži darbai. Dabar
keičiamas šiferio stogas, paskui
teks spręsti kitus ūkinius klausimus – pastatų šildymą, elektros
energijos tiekimą. Manau, kad
bandysime įdiegti alternatyvius
energijos šaltinius – saulės energiją, gal geoterminį šildymą. Visas šias modernias technologijas
esu išbandęs savo namuose, todėl
šioje srityje turiu patirties ir išma-

nymo. Ir įstaigos gyventojams, ir
darbuotojams čia turi būti šviesu,
jauku ir šilta.
– Iškart po to, kai Jūs laimėjote šios įstaigos direktoriaus
konkursą, savivaldybė ir ministerija pradėjo konsultacijas
dėl Veisiejų socialinės globos
namų perėmimo Lazdijų rajono
savivaldybės žinion. Kokia Jūsų
nuomonė šiuo klausimu – kas
turėtų administruoti šią įstaigą:
ministerija ar savivaldybė?
– Dirbsiu esant bet kokiam pavaldumui, man tai nėra svarbu.
Mūsų įstaigos didelis ir darnus
kolektyvas, kuriam svarbiausia
– išlaikyti aukštą socialinių paslaugų teikimo lygį, kad žmonės
norėtų pas mus patekti. Iki šiol
negirdėjau, kad ši įstaiga būtų
kritikuojama.
– Kalbama, kad Jūs turite tvirtą stuburą, laikotės savo nuomonės.
– Kas taip kalba?
– Jus pažįstantys žmonės. Todėl mes linkime tvirtumo naujajame darbe ir tikimės, kad šis
etapas bus ilgesnis nei septyneri
metai.

•
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Didelis biuro popieriaus pasirinkimas
KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Dzūkai

kalba, kad...
g Savaitgalį bendruomenės išvažiuoja į sąskrydį, ten
bus galima deleguoti po keturis narius iš bendruomenės. Tik bėda, kad lovose nakvoti galės tik po du narius,
kiti – ant žemės? Nors ponia
merė susitikime prie Metelio
žadėjo, kad į sąskrydį galės
važiuoti visi norintieji, autobusų nepritrūks. Panašu,
jog valdžia gerai dvyliktokams už šimtukus atskuto,
kad bendruomenininkams
kelionei neliko.
g Greitu metu paslaugų
centre vyks didžioji rotacija
– atsilaisvinusios darbo vietos užėmimas perskirstant
darbuotojus iš vienų pareigų pakeičiant jas kitomis.
Įdomu, ar bus skelbiamas
konkursas į laisvą darbo vietą? Įdomu tai, kad darbo vietų perskirstymu užsiima ne
įstaigos vadovė, o eilinė darbuotoja, įsijautusi į vadovo
rolę. Ar neatsitiks taip, kad
darbo vietų perskirstymas,
diriguojant eilinei darbuotojai, atlaisvins šios įstaigos
vadovo kėdės varžtelius?
g Lazdijai labai mažais
žingsneliais keliauja link
veidrodinių oranžinių čiulpinukų sostinės titulo. Kur
tik bevažiuotum, beveik kiekvienoje sankryžoje pasta-

tyti oranžiniai veidrodiniai
čiulpinukai. Važiuoji, sustoji,
nusipaveiksluoji ir toliau važiuoji. Juk svarbiausia – eismo saugumas.
g Lazdijų pretendentai
į Seimą toliau sėkmingai
skundžia vienas kitą, tiksliau pasakius, skundais su
konkurentais kovoja vienas
pretendentas. Dabar jo auka
tapo čebatų nešiotojas, kai
per partijos sąskrydį savo
partiečiams dovanas dalijo
Lazdijų rajono savivaldybės
maišiukuose. VRK turės darbo.
g Lazdijų valdininkai labai myli ES pinigus ir moka
prie jų prieiti. Vieni direktoriai konsultuoja už 9000, kiti
garažų kompleksus perka
už 11000 nuosavos firmelės vardu už konsultacijoms
skirtas europines lėšas. Kaip
patogu, kai pinigai mėtosi
po kojomis, net iš kabineto
išeiti nereikia.

•

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

Auksinės mintys

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

T

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

Rūšiuokite!
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Kunigas Ričardas Doveika — apie Žolinės reikšmę,
vaikystės kiemą ir Dievo namus Pilaitėje
»Atkelta iš 2 psl.

sirgdavau plaučių uždegimu, tėvai būtinai nuveždavo prie jūros.
Tėčio darbovietė skirdavo kelialapį į Šventąją, medinį namelį
kopose.
Visa šeima važiuodavome
morkiniu tėčio vairuojamu moskvičiumi. Mes su broliu Robertu
nuolat nerimastingai žiūrėdavome per langą – kada pamatysime
jūrą? Ledinis jūros vanduo neatgrasindavo nuo ilgų maudynių.
Vasarą visa šeima būtinai kelioms dienoms važiuodavome ir
pas senelius, mamos tėvelius, į
Grinkiškį Radviliškio rajone. Aplankydavome ir tėčio pusseserę,
kuri gyveno ir dabar tebegyvena
tarp Kernavės ir Musninkų, Kunigiškių kaime. Ten atvažiuodavo
ir panašaus amžiaus pusbrolių,
pusseserių, mes labai smagiai
leisdavome laiką. Nuostabios,
nepamirštamos vasaros.
– Žolinė mums pirmiausia turi
vasaros brandos kvapą – gėlių,
prinokusių javų, šieno. Prisimenate jį?
– Tie kvapai – lyg vaikystės
aidas. Tik nuvažiavę į kaimą su
vaikų būriu lėkdavome žemuogiauti, vėliau rinkti mėlynių, aviečių. Tada dar galėjome braidyti po
pievas nesibaimindami erkių.
Rinkdavome ir vaistažoles –
gysločius, ramunėles, rugiagėles, liepžiedžius, džiovindavome
namo palėpėje ir net parduodavome dalį jų vaistinėms. Tėvai taip
ugdė ir mūsų, vaikų, atsakomybę
bei savarankiškumą.
Vaikiškus žaidimus suderindavome su darbu, suprasdami,
kad galime prisidėti prie šeimos
gerovės. Už gautus rublius nusipirkdavome knygų, sąsiuvinių,
ledų ir jausdavomės išdidūs.
– Matyt, žiemą mama jums
virdavo ir arbatų iš surinktų
žolynų, nes sakėte, kad dažnai
sirgdavote. Gal iki šiol turite
tą įprotį – prisižoliauti vasaros
dovanų?
– Taip, virdavo. Tą įprotį prisirinkti vaistažolių išsaugojau iki
šiol. Šiemet per Mindaugines laikiau bažnyčioje mišias už valstybę, už tautą, o po jų nuvažiavau
pas draugų šeimą į kaimą.
Valstybės šventę paminėjau
pririnkęs porą litrų žemuogių,
prisiskynęs pievose vaistažolių
– čiobrelių, jonažolių, ramunių.
Radau dar ir voveraičių. Vakare
visi drauge sugiedojome himną.
Laikas, praleistas gamtoje,
miške, man visada yra sakralinis. Nors užaugau, kaip sakoma,
ant šaligatvio, mieste, save matau
kaip gamtos vaiką. Tik ne visada
įsipareigojimai leidžia būti gamtoje tiek, kiek norėčiau.
Bet namuose visada turiu savo
rankomis pririnktų mėlynių, žemuogių, grybų, vaistažolių.
– Ir pats išsiverdate uogienių?
Nes juk turite ir antrąją – virėjo
profesiją. Nepamiršote?
– Jokiu būdu! Taip, prisiverdu

uogienių, grybų žiemai užsišaldau. Bent jau simboliškai. Tėtis
mėgo žvejoti, tai ir mes su broliu
važiuodavome su juo į žvejybą.
– Didžiausią pagautą žuvį, aišku, puikiai atsimenate?
– Norėtųsi pasigirti, bet negaliu
meluoti. Didžiausios, matyt, dar
nesugavau. Karosiukai, kuojos...
Nesu profesionalas, neturiu įmantrių įrankių. Turiu meškerę, bet
nebeturiu laiko.
Savaitgaliai yra tarnavimo
žmonėms, ne poilsio dienos. Santuokos, krikštynos, metinės... O
visą savaitę yra kitų darbų, parapijos gyvenimas. Man daug
laiko užima ir Pilaitės bažnyčios
statybos.
– Negi dvasininkai visai neturi
atostogų ar poilsio dienų?
– Turi, tik mūsų atostogų grafikas labai papešiotas. Mes galime
vieną dieną per savaitę ilsėtis,
kai yra kam pavaduoti. Mums,
kunigams, privaloma vieną dieną per savaitę atsiriboti nuo visų
darbų, parapijiečių rūpesčių ir
paskirti laiko poilsiui, asmeninei maldai.
Anksti rytą išvažiavęs į gamtą,
pas draugus į sodybą ir vėlai grįžęs namo jaučiuosi puikiai pailsėjęs. Būna, kad žmonės nustemba
– kunigui poilsio diena? Bet mes
juk esame tie patys žmonės.
Mums reikia ir išsimiegoti, ir
buitį patvarkyti, ir knygų paskaityti. Rasti ir vidinės ramybės, ir
nusiraminimo džiaugsmo per paprasčiausią laisvalaikio veiklą.
Koks poilsis nors pavaikščioti
gamtoje!
Esu knygomanas, neįsivaizduoju dienos be knygos. Istoriniai,
biografiniai romanai, senųjų kultūrų istorijos, poezijos knygos.
Toks poilsis tampa ir vaisingos
kunigystės šaltiniu. Šiandienos
žmogui sunku suprasti, kad labai
didelis darbas yra tiesiog būti pačiam su savimi nieko nedarant.
Kartais tam daugiau reikia pastangų, negu ką nors veikti. Ir ne
visiems pakeliamas iššūkis.
– Bet mėnesio atostogų kunigai, atrodo, neturi?
– Turi. Kiekvienas kunigas
turi teisę išeiti 30 dienų metinių
atostogų. Tik nepavyksta visko
iškart.
Aš atostogas išskaidau, atostogauju ir žiemą. Arba kai matau,
jog sielovadoje yra atokvėpio
laikas.
Mums priklauso ir 5 dienos rekolekcijų per metus. Tai reiškia,
kad kiekvienas kunigas turi dvasines pratybas, per kurias privalo
atsiriboti nuo parapijos, telefono,
pareigų ir atsiduoti labai rimtam
– dvasinio lavinimosi – darbui.
Išeiti į vienumą, į savotišką dykumą.
Rekolekcijas organizuoja vyskupija, kartais mes patys susiburiame keli kunigai ir važiuojame į
vienuolyną. Prieš karantiną mes,
penki kolegos kunigai, vykome į
Jeruzalę, kur lankėmės biblinėse

Kunigas Ričardas Doveika.
vietose, aukojome mišias, ruošėme pamokslus.
– Turbūt turite ką pasakyti
darboholikams? Nes dirbti po 15
valandų per parą tampa vos ne
madinga ir drauge tuo įtvirtini
savo reikšmingumą.
– Tai gresia perdegimu, įtampa.
Pasekmės liūdnos – depresija, ligos, lėtinio nuovargio sindromas.
Imi kenkti pats sau. Šiandien vartojimo, greičio, staigių judesių
kultūra neleidžia sustoti. Skirti
laiko mąstymui, meditacijai, maldai? Nežinia, kas sau gali tokią
prabangą leisti!
Poilsis žmogui tampa pusiausvyra skubiame gyvenime, išsigelbėjimu nuo ligų. Manau, kad
darboholikus gyvenimas prives
prie tokios ribos, kai teks keistis,
tapti išmintingai besielgiančiais
žmonėmis.
– Jūsų statoma Šv. Juozapo
bažnyčia jau visu grožiu iškilusi
kaip Pilaitės mikrorajono simbolis ir ženklas. Esate pasakojęs
savo viziją – kad ji bus lyg bendruomenės sodas, kai bus baigti aplinkos formavimo darbai.
Bet šiemet dar naująją bažnyčią
per Žolinę puošite skintų gėlių
puokštėmis?
– Šiemet Žolinę mes pirmą
kartą švęsime naujojoje bažnyčioje, kuri įrengta 95 procentais.
Jau turime 500 kėdžių jaukiai ir
patogiai įsitaisyti.
Taip, šiemet bažnyčią puoš
bendruomenės dovanotos gyvos
gėlės. Bet kitąmet jau aplink žaliuos įveistas sodas tarp koplyčios
ir bažnyčios.
Bažnyčia nei remontuojama,
nei atstatoma. Čia viskas nauja,
ji statoma. Ir tai mums suteikia
plačių galimybių. Kadangi stogas

nuožulnus, didelis, bus nesunku
lietaus vandenį surinkti į rezervuarą sodui laistyti ir fontanui.
Mes siekiame bažnyčią paversti
žaliu statiniu, save išlaikančiu ir
kuriančiu švarią aplinką.
Sukurtas sodas bus visos bendruomenės gėris. Kad ir vaikas,
ir senas žmogus čia pasijustų reikalingas. Nes parapija yra visų
mūsų namai. Pilaitėje mes gyvename, o ne tik grįžtame pamiegoti
į vadinamąjį miegamąjį rajoną.
Prašau projektuotojų, kad įgarsintų sodą, čia skambėtų muzika,
paukščių trelės. Tai pakeltų žmogų. Į sodą ateinama būti, susitikti,
džiaugtis.
Kodėl renkamės ir dabar, ir per
praėjusias Kalėdas dar nebaigtoje
įrengti bažnyčioje? Todėl, kad
žmogus, bendruomenės narys, yra
ne įvykių stebėtojas, o dalyvis.
Žolinės dieną bažnyčią papuošime nauju paveikslu. Esu radęs
nuostabų prancūzų autoriaus Marijos paveikslą. Padarysime iš jo
3 metrų pločio, 10 metrų ilgio
drobę. Tikiu, kad tas didingas

paveikslas mums suteiks vidinio
šventės iškilmingumo.
– Jūsų gimtadienis vasarą.
Kaip jį švenčiate, gal taip pat
gamtoje? Gal pats suruošiate ir
vaišių draugams, iškepate pyragų?
– Taip, būtinai! Tą dieną paprastai būnu su savo parapijiečiais, aukoju mišias, po jų pavaišinu atėjusius saldainiais.
Po to su pyragu nuvažiuoju pas
brolio šeimą, esu dviejų brolio
dukrelių krikštatėvis. Arba jie ir
draugai atvažiuoja pas mane.
Buvo ilgas laiko tarpas, kai
visas vaišes suruošdavau pats.
Moku ir silkę paruošti, ir karštąjį
patiekalą iškepti.
Dar prieš kunigystę įgyta virėjo profesija gyvenime labai
praverčia, – nusijuokia R. Doveika, baigdamas pokalbį, nes
iš dangaus pasipylė žemę ir žolynus gaivinantis šiltas vasaros
lietus.
Laima Lavaste,
lrytas.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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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose
Sigitas Birgelis. Jotvingių ir Prūsų gyvenvietė
„Man praeities įvykiai niekados nėra pasibaigę, nes tai, kas
buvo, tai, ką mes vadinam istorija, tebesitęsia, tęsiasi dabar mumyse, tęsis per amžius.“ (Justinas
Marcinkevičius)
Daug kas išnyksta, dingsta, eina
į užmarštį: atsiminimai, istorijos,
žmonės ir jų laikas. Tik atminties
nuotrupas pavyksta nuo užmaršties išsaugoti ir kitoms kartoms
perduoti. Daug, nepaprastai daug
įvairių neužrašytų istorijų mena
Jotvos kraštas. Niekas jau jų niekam nepapasakos. Čia gyvenę ir
amžinam atilsiui atgulę žmonės
mylėjo lygiai kaip mes, troško
būti mylimi, išgyveno laimę, baimę, neapykantą, tuokėsi, gimdė
vaikus, tikėjo, kad bus neužmiršti, prikelti amžinam gyvenimui.
Niekas negrąžins jų laiko.
Žmonijos istorijoje esame tik
maži vandens lašeliai, kurie išnyksta lyg ryto rasa saulei patekėjus. Suvokdami savo trapų
laikinumą, mintimis vis dažniau
nuklystame į praeitį, ieškome
savo šaknų, savo egzistencijos
prasmės ir ištakų.
Vienas tokių praeities ieškotojų
yra punskietis Petras Lukoševičius. Jis Ožkiniuose (šalia Punsko) nuo 20 metų stengiasi grąžinti
gilios senovės realybę.
„Labai svarbu, kad mūsų
praeitis neliktų tik dainose, padavimuose ir pasakose, – sako
Petras. – Šiandien negalime atsikratyti netekties jausmo, negalime nematyti, nejausti, kaip mums
trūksta mūsų protėvių jotvingių
ir prūsų.
Siekiu, kad išdidžią ir garbingą praeitį galėtumėte pajusti vos
įžengę į šią Jotvingių ir prūsų
gyvenvietę.“
Viešėti Punsko krašte ir neap-

Vartai.

lankyti Jotvingių ir prūsų gyvenvietės yra tolygu būti Romoje ir
nepamatyti popiežiaus. Tai ypatingas traukos objektas, žinomas
šalyje ir už jos ribų. Čia vyksta
Jotvingių Jorė, Poezijos pavasario
vakaronės, vaidinimai, meno kolektyvų pasirodymai, organizuojama Baltų vienybės diena.
Prie gyvenvietės mus pasitinka
užrašas keturiomis kalbomis: prūsų, lietuvių, lenkų ir vokiečių. 7,5
ha plote po paslaptingumo skraiste stūkso daug originalių medinių namelių, medinė pilis, prūsų
arka – akmenimis klotas baseinas,
įspūdingas aukuras, garbės alėja,
prūsų ir jotvingių šventyklos ir kt.
Atrodo, kad prūsų ir jotvingių čia
gyventa. Viskas taip natūralu ir tikroviška. Neįmanoma to žodžiais
apsakyti, reikia akimis pamatyti,
siela pajusti.
Petras Lukoševičius nuo mažens augo aplinkoje, kur daug
buvo kalbama apie senovės gyventojų kovas, amžinosios ugnies
saugotojus – vaidilas ir vaidilutes,
apie didvyriškus jotvingių ir prūsų karius, kurie narsiai gynė savo
pilis nuo priešų.
Petras klausydavosi tų pasakojimų lyg pakerėtas. Manė, kad tai
pasakos. Tėvas prieš mirtį prasitarė jam, kad jų giminės gyslose
yra prūsų bei jotvingių kraujo, o
jų iš Sambijos (Piliavos-Pillau
vietovės) kilusi močiutė kalbėjusi
keista, galbūt prūsų kalba.
Petras šias paslaptis ilgai saugojo nuo viešumos, kol suprato,
kad jau pats laikas atiduoti protėviams duoklę ir pagerbti senųjų
šio krašto gyventojų atminimą.
Ryžosi imtis didelių darbų. Visus
automobilių detalių parduotuvėje
uždirbtus pinigus skyrė Jotvingių
Nukelta į 8 psl.

»

Tiltas ir vartai į pilį.

Pilis.

Priešpilis ir Prūsų arka.
Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose

Sigitas Birgelis. Jotvingių
»Atkelta iš 7 psl.

ir prūsų gyvenvietės statybai.
Pirmieji darbai prasidėjo 2001
metais. Buvo paruošta teritorija,
išlyginta žemė, parengta reikalinga dokumentacija. Kitais metais Petras didesnę sklypo dalį
apsodino mišku, pradėjo statyti su
istorine dalimi susijusius objektus. Pirmiausia iškilo sargybinė,
kiek vėliau – alkavietė ir aukuras.
Kitais metais gyvenvietės savininkas ėmėsi laukso (priešpilio)
statybos. Vėliau pelkėje supylė
piliakalnį, kuriame surentė medinę pilį.
Metai po metų gyvenvietė
apsigaubė dvasinės atgaivos ir
magiško paslaptingumo šydu. Tai
nesunkiai pajusime vaikščiodami
siaurais takeliais per jauną atžalyną, kur girdisi paukščių čiulbesys, bičių dūzgimas ir varlių
kurkimas. Miškelyje aptiksime
ne vieną protėvių religinio kulto
objektą ar kitą įdomų statinį. Tai
velnio dauba, pagoniškos šventyklos, pirmojo šių žemių žmogaus buveinė, partizanų bunkeris
ir kt.
Jotvingių ir prūsų gyvenvietės
objektai išdėstyti pagal senovės
gynybinį pilies planą. Pirmoji
zona tai vartai, antroji – priekinė gynybinė linija (sargybinės,
gynybiniai statiniai) – lauksas,
trečioji – gyvenvietės širdis –
pilis.
Gyvenvietės lankytojus Petras
Lukoševičius pirmiausia atveda
prie įspūdingų vartų. Jie 5 metrų
aukščio, suręsti iš stambokų rąstų.
Įlipus į juos galima pasižvalgyti po apylinkę. Senovėje vartų
vaidmenį atliko tūkstantmečiai

ąžuolai. Į juos įkopę mūsų protėviai galėjo pamatyti ateinantį
priešą. Šventieji ąžuolai buvo ir
pirmoji gynybinė linija, kur vykdavo pirmi susirėmimai su priešo
pajėgomis.
Prie vartų, kiek kairiau, pušelėm apsodintame kalnelyje, puikuojasi didžiulis akmuo su iškaltu
Prūsijos ženklu – trišakiu – bei
užrašu „Prūsa“ ir data 2001. Trišakio forma originali, rasta ant
akmenų keliose vietose. Pasak
Petro Lukoševičiaus, tokie ženklai buvo naudojami prūsų vadų
skyduose.
Į rytus nuo vartų atsiveria vaizdas į antrąją gynybinę zoną. Čia
stovi kelios sargybinės bei du
gynybai skirti pastatai. Priešpilis būdavo gerai įtvirtintas, nes
jame vykdavo atkaklios kovos su
priešu, norinčiu prasibrauti link
pilies. Priešui pralaužus gynybą,
laukso gynėjai padegdavo pastatus ir bėgdavo ginti paskutinės
tvirtovės – pilies.
Priešpily pro medžių šakas
matosi iškilūs medinės pilies
kontūrai. Jotvingių ir prūsų pilys
stovėdavo sunkiai prieinamoje
vietoje: pelkėse arba ant piliakalnių. Jos būdavo gerai įtvirtintos,
apsuptos vandens grioviu. Priešai
naudodavo įvairius būdus jas paimti, į griovius versdavo medžius,
pagalius ir kt. Gynėjai pildavo ant
užpuolikų karštą dervą, vandenį,
užleisdavo širšes ar bites.
Laukso teritorijoje stovi Prūsų arka. Tai vandens baseinas,
išlipdytas lauko akmenimis, papuoštas iš akmenų sukurtomis
keliomis arkomis, o pirmosios
viršūnėje rangosi žaltys. Prūsams

Valdovų galerijoje stovintis akmuo (vienas iš dešimties).

Aikštė kultūriniams renginiams.
ir jotvingiams tokie vandens telkiniai buvo labai svarbūs.
Šalimai Prūsų arkos stūkso trys
apeiginiai akmenys, kurie, pasak
Petro, turi neįprastą energetiką.
Šalia jų, po beržais, guli Kreivėnų-Alksnėnų akmens dublikatas.
Šalimai akmens stovi dvi lentos:
viena su lietuvišku, kita su prūsišku užrašu: Atleiski Broli, Tu
palaidotas, aš – gyvas, bet garbę
Tavąją vis šlovins mūsų širdys,
Tu šimtmečius miegojęs, dabar

kelies ir vėlei matome mes seną
Prūsą.
Akmenimis grįstas takelis veda
mus pro įspūdingus vartus į alkavietę. Tai dvasinis gyvenvietės centras. Petras pasakoja, kad
šioje vietoje juntamas ypatingas
energetinis laukas. Žmonės čia
pasisemia jėgų, energijos, nusiramina ir atsipalaiduoja. Alkavietės centre stovi akmeninis aukuras, ant kurio iškaltas ramovės
ženklas ir baltų runos (ramovės

pavadinimas). Šalia aukuro guli
akmuo su iškirsta įduba, kurioje
yra vandens. Į tą įdubą atvykę
žmonės įmeta monetų, norėdami
čia sugrįžti. Lankytojų paliktas
monetas (pririnko jų kelis kilogramus) šeimininkas žada užkasti
po žeme.
Išėję iš alkavietės ir pasukę
kairėn, prieisime akmenų alėją
– prūsų ir jotvingių vadų galeriją. Ant akmenų iškalti dešimties
prūsų genčių ir žymiausių karo

Prie kryžiaus Saulutės.

Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.
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ir prūsų gyvenvietė

Baltų krivulė 2013.

Baltų krivulė.

Jotvingių jorė 2011.

Jotvingių jorė 2014.

vadų vardai, taip pat – paskutinio
jotvingių vado Skomanto. Pirmas
akmuo skirtas Pipinui, kuris sukėlė prūsus prieš kryžiuočius ir
slavus, antras – Sambijai, iš kur
kildinami Lukoševičių protėviai.
Už „Sambijos akmens“ supiltas
pilkapis iš visų Jotvos ir Prūsijos
sričių žemės ir akmenų.
Už valdovų garbės alėjos dešinėje pusėje išvysime kryžių
„Saulutę“. Petras mėgsta kalbėti
apie jo simboliką, suteikdamas
pasakojimui daug prasmės ir paslaptingumo. Anot jo, kryžiuje
atsispindi mūsų protėvių pasaulėžiūra. Pasaulis, kuriame egzistuojame, yra padalytas į tris dalis:
vanduo, žemė ir dangus. Gyvybės

simbolis yra žaltys. Kryžiaus centrinė dalis yra Žemė, kuri sukasi
Saulės ratu. Šis ratas padalytas
į 8 dalis (8 metų laikus). Kryžiaus viršutinė dalis – dangus ir
trejybės ženklas (trišakis). Kryžiaus stiebas – tiesi linija – tai
žmogaus sielos gyvavimo kelias
nuo gimimo per buvimą žemėje iki dangaus. Mūsų protėvių
tikėta, kad po mirties žmogaus
siela pereina pirmus vartus –
reinkarnaciją (pusmėnulis Saulės rate), apsigyvena medžiuose:
moterų – liepose, drebulėse, o
vyrų – stipresniuose medžiuose,
pavyzdžiui, ąžuoluose.
Eidami toliau, prie tvenkinio
išvysime akmenį – prūsų stabą.

Riedulys smarkiai apnaikintas.
Jame galima įžvelgi žmogaus
galvą, akį, nosį, burną, rankoje ragą. Mūsų krašte aptinkama
daug vietovardžių su šio žodžio
šaknimi: Stabingis, Štabinas, Stablaukiai ir kt.
Už prūsų stabo atsiveria vaizdas į ansamblį, skirtą kultūriniams renginiams. Ties tilteliu ir
pavėsinėmis kairėje pusėje yra
2019 m. naujai pastatytas partizanų bunkeris.
Lankant gyvenvietę būtina
užsukti į pilį. Ją sudaro bokštasvartai, antras bokštas bei trys nameliai. Pilį supa medinių smailių
rąstų tvora, o piliakalnį – griovys. Per jį nutiestas pakeliamas

tiltas. Senovėje pilyje gyveno
valdovai, karvedžiai, dvasiniai
vadovai, o priešpilyje – kariai ir
paprasti žmonės. Pilies teritorija
nėra didelė. Čia vyksta įvairūs
renginiai, Poezijos pavasaris ir
kt. Prieš pilį stovi keli nameliai.
Tai pilies lauksas.
Visus statinius Petras statė be
vinių. Rąstinės sienos sujungtos
senoviniu būdu, apkamšytos samanomis. Net durų vyriai nukalti
pagal prūsų naudotas formas.
Ateityje Petras norėtų pradėti komercinės dalies statybą,
pastatyti didelį viešbutį, restoraną, kuriame būtų patiekiami
XIII amžiaus valgiai, pagaminti
pagal senovines receptūras. Čia

galėtų vykti gyvosios istorijos
pamokos, senovės vakarų aisčių
amatų pristatymai. Lankytojai
trumpam galėtų tapti jotvingiais
arba prūsais.
Jotvingių ir prūsų gyvenvietė
Ožkiniuose (Šilainėje) kartais susilaukia kritikos dėl pagoniškų
religinių apeigų inscenizacijų,
istorinių faktų ir datų maišymo...
Kiekvienas gali turėti savo nuomonę. Gyvenvietė nėra senų laikų
tiksli kopija. Jos sumanytojas ir
statytojas su istorikais nesiginčija.
Jis statė taip, kaip jam atrodė.
Gyvenvietė visą laiką tebekuriama. Ją aplanko daug žmonių
iš Lenkijos, Lietuvos, Vokietijos
bei kitų pasaulio šalių.

Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.

•
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KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Prieš kelerius metus Ispanijos vyriausybė paskelbė karą alternatyviosios
medicinos metodams, tokiems kaip
akupunktūra ir homeopatija, pavadindama juos pavojingais sveikatai, ir ketina uždrausti teikti tokias paslaugas gydymo įstaigose. Reikėtų šiuo klausimu
gerokai susirūpinti ir mūsų valstybės
atitinkamoms institucijoms, nes rimtai
susirgus reikia ir rimto gydymo aukštos
kokybės medikamentais, o ne homeopatiniais žirneliais ar akupunktūros
adatėlėmis. Žinoma, kai esi sveikas, šie
metodai sveikatai nepakenks ir galima
juos išbandyti.
Vis dėlto nemaža dalis mūsų visuomenės yra šventai įtikėjusi alternatyviais
gydymo metodais ir noriai jais naudojasi. Bet net nekaltas peršalimas gali
baigtis rimtomis komplikacijomis, jeigu
nuo jo gelbėsiesi tik homeopatiniais
žirneliais. Gal profilaktikai pastarieji
ir nepakenktų, bet kad padėtų, moksliškai dar nėra įrodyta. Tad gal peršalus
geriau negaišti laiko ir iš karto griebti
jautį už ragų – įkalti kokio nors karšto
gėrimo su paracetamoliu. Prie šitų vaistų
galima išlenkti puodelį kitą aviečių ir
liepžiedžių arbatos. Pastarieji itin tinka
peršalimo profilaktikai.
Kaip ten bebūtų, bet galima garantuoti, kad nemaža dalis žmogaus sveikatos priklauso nuo genų, t. y. žmogaus
prigimties. Svarbu ir gyvenimo būdas,
nes net ir iš prigimties geležinę sveikatą
galima palaužti ne tik žalingas įpročiais,
bet ir begaliniu savęs alinimu ar kvailais
poelgiais. Taip pat nemažai priklauso
ir nuo aplinkos, kurioje gyveni. Gyvenimas šalia miško, kaime ar mažame
miestelyje, kur švari ir neužteršta aplinka, yra žymiai sveikesnis nei gyvenimas
kur nors didmiesčio centre ir nuolatinis
kvėpavimas išmetamosiomis automobilių dujomis ar teršalais iš gamyklos
ar fabriko.
Bet su alternatyvios medicinos liaupsinimu ypač susiduriame internete. Čia

šiam dalykui skiriama itin daug vietos ir
laiko. Taip pat reklamuojami vitaminai ir
maisto papildai. Tikrai daug kas pagalvoja, kad pastarieji gali pakeisti pilnavertę
mitybą, o juk taip tikrai nėra. Pilnavertės
mitybos tikrai nepakeis jokie vitaminai,
mineralai ir maisto papildai. Na, jeigu
dar šios priemonės perkamos vaistinėse,
dar nieko blogo, bet dažnai susiduriama su neaiškiais vitaminais, papildais ir
dar velnias žino kuo, kurie įsigyjami iš
įvairaus plauko platintojų. Tokie įtartini
preparatai perkami turguose iš atvykėlių
iš Rytų šalių ir absoliučiai niekas negali
garantuoti jų kokybės.
Kitas itin prasto tono ženklas mūsų šalyje yra susirgus neapsilankyti pas gydytoją, o gydymosi metodų griebtis pačiam.
Na, jeigu tai tebus paprastas peršalimas ir
nutarsi savaitę praleisti lovoje gerdamas
karštas arbatas ir paracetamolį, didelė
tikimybė, kad tau nieko blogo nenutiks.
Bet juk paprastas peršalimas gali turėti
rimtų komplikacijų. Tad susirgus pirmiausia reikia keliauti pas gydytoją. Jeigu arbatos ir paracetamolis nieko blogo
nepadarys, tai savigyda antibiotikais gali
labai rimtai pakenkti. Pats nekalčiausias
peršalimas gali pasibaigti tikrai rimtomis
komplikacijomis ir sunkiomis ligomis ar
net gyvybės praradimu.
Ką jau bekalbėti apie itin populiarų,
bet labai nevykusį įprotį mūsų šalyje
susirgus keliauti į darbą. Taip gripas ir
peršalimas pradeda plisti ne aritmetine,
bet geometrine progresija. Ir taip elgiasi
iš pirmo žvilgsnio protingi ir išsilavinę
žmonės. Taip ne tik užkrečiami bendradarbiai, kurie grįžę namo užkrečia savo
šeimos narius, bet ir labai kenkiama sau.
Na, jeigu jau nesirūpini savimi, gerbk
bent kitus ir jų teisę išlikti sveikiems.
Bet toli gražu – tad dažnas lietuvis ne
tik kosėdamas ir šnarpšdamas, bet ir su
nemaža temperatūra keliauja į darbą.
Tokiu atveju didelė atsakomybė tenka
vadovams, kurie turėtų tokius „didvyrius“ kaipmat vyti namo gydytis.
Dar vienas itin keistas ir netikęs dalykas, gana paplitęs mūsų šalyje, yra skiepų
vengimas ir net specialus nesiskiepijimas,
galvojant, kad jie kenkia sveikatai. Taip
itin dažnai elgiamasi įtikėjus kažkokiais
gandais, mitais ir kvailomis sąmokslo
teorijomis, neturinčiomis jokio racionalaus ir mokslinio pagrindimo. Na, jeigu
vengi skiepų ir taip kenki sau būdamas
suaugęs, tai jau tavo reikalas, bet jeigu
neskiepini savo vaikų, tai jau tikra kvailystė. Juk vaikai gali užsikrėsti tokiomis
ligomis, kurios mūsų šalyje buvo jau
seniai pamirštos.

•

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas.
Laukiame Jūsų!

LRT TV
ketvirta
6.00 Lietuvos Respu-

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 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. Ričardas Skorubskas.
19.30 „Riedėjo gniūžtė į
pietus“.
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.
Scenografas Liudas
Truikys“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Stambiu planu. Ričardas Skorubskas.
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 „Betmenas.

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

Pradžia“.
1.15 „Nuodinga rožė“.
2.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.25 Alchemija. VDU
karta.

4.55 RETROSPEKTYVA.
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 „Karaliaus vardu 3.
Paskutinė misija“.
23.50 „Majų baikerių
klubas“.
0.55 „Einšteinas“.
1.50 „Tironas“.
2.40 „Imperija“.
3.25 „Majų baikerių
klubas“.
4.25 „Kietuoliai“.
4.50 „Naujakuriai“.
5.35 „Einšteinas“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
16.00 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 PREMJERA.
„Kondoras“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Netikėta sėkmė“.
22.50 „Porininkai“.
0.45 „Būk ekstremalas“.
1.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
2.20 „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 Grilio skanėstai.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.

„Karaliaus vardu 3. Paskutinė misija“,
22.00, TV3
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 „Dainuok,Dzūkija“.
20.00 Aktualijų laida.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Pone prezidente“.
4.45 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Šventė Kvėdarnoje.
6.50 Prisiminkime. Šoka

Loreta Bartusevičiūtė.
7.00 Literatūros
pėdsekys. Josifas
Brodskis.
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.
Trembita.
12.40 Veranda.
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 Daiktų istorijos.
14.55 „Miestų paslaptys“.
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 „Pokalbis su Romy

Schneider“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Taksiukas“.
22.55 „Melodija rug-

pjūty“.
23.15 Kelionės su „Isto-

rijos detektyvais“.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Euromaxx.
1.10 Šventė Kvėdarnoje.

„Pinup Girls“ ir
„Magnit“.
2.15 Čia – kinas.
2.45 Literatūros
pėdsekys. Josifas
Brodskis.
3.15 Duokim garo!
4.40 Nacionalinis
turtas. Pianistai
Rūta ir Zbignevas
Ibelhauptai.
5.05 Stilius.
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 PREMJERA. „Nusi-

kaltimas šiaurėje.
Zyversas ir moteris
traukinyje“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.50 „Mano likimas“.
2.35 „Policijos telefonas
110. Pabėgėliai“.
4.10 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 Ūkio šefas.
9.30 „Virtuvė“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Univeras“.
12.30 „Makgaiveris“.
13.30 „Gelbėtojai“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Virtuvė“.
19.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
20.00 „Gelbėtojai“.
21.00 „Karštos galvos! 2“.
22.50 „Havajai 5.0“.
0.55 „Svieto lygintojai“.
2.30 „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 „Tarnauti ir
ginti“.
11.40 Kas ir kodėl?
12.05 „Riedėjo gniūžtė į
pietus“.
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 3“.
0.15 „Laumės vaikas“.
2.30 Klausimėlis.
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“.
16.30 Labas vakaras,

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Ben-Huras“.
23.25 „Karo menas“.
1.35 „Betmenas.

Pradžia“.
3.45 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
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“.

LRT TV
šeštadienis
6.00 Lietuvos Respu-

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 „Ratai“.
21.55 „Mano numeris

blikos himnas.
6.05 Šoka Lietuva.
6.15 Pasaulio puodai.
7.10 „Bebė ir Tina.

ketvirtas“.
0.05 „Tasmanijos

velniai“.
1.55 „Milijardierių

klubas“.
3.40 „Pagrobti vaikai“.
5.15 „Naujakuriai“.
BTV
6.00 „CSI. Majamis“.
6.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.00 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.00 „Ekstrasensai tiria“.
10.00 „Kobra 11“.
11.00 „Kondoras“.
12.00 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.00 „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 „Pinigų traukinys“.
23.45 „Netikėta sėkmė“.
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 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 Nauja diena.
14.00 „Paslaptys“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Pagaliau savaitgalis.
17.00 Baltijos kelias.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Gyvenk taupiau“.
18.50 „Laisvės keliu“.
19.25 Aktualijų laida.
20.00 „Dainuok, Dzūkija“.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Paslaptys“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Nauja diena.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Reali mistika“.
1.30 „Paslaptys“.

šeštadienis

, rugpjūčio 22 d. Saulė teka 6.06, leidžiasi 20.36, dienos ilgumas
14.30. Jaunatis. Vardadieniai: Karijotas, Rimantė, Ipolitas, Zygfridas.

„Mano numeris ketvirtas“, 21.55, TV3
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
4.00 Nauja diena.
4.25 „Pone prezidente“.
4.45 „Reali mistika“.
5.35 Pagaliau savait-

galis.
6.00 „Pone prezidente“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Šventė Kvėdarnoje.

„Pinup Girls“ ir
„Magnit“.
7.05 Mokslo sriuba.
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.
Rusų gatvė.
12.40 Šventės ir tradicijos. Krikštynos.
13.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
14.00 Daiktų istorijos.
14.55 „Pokalbis su Romy
Schneider“.
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 Pietų
Afrikoje“.
22.30 Grupės „Sekmadienis“ jubiliejinis
koncertas „Po 30
metų“.
0.35 DW naujienos rusų
kalba.

0.50 Dabar pasaulyje.
1.15 „Kortų magas“.
2.45 „Taksiukas“.
4.10 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
4.40 Nacionalinis turtas.

Literatūrologė
Viktorija Daujotytė.
5.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
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 PREMJERA.
„Midsomerio
žmogžudystės
XXI. Pusiausvyros
taškas“.
23.05 „Stela Bloumkvist“.
0.55 „Mano likimas“.
2.40 „Nusikaltimas šiaurėje. Zyversas ir
moteris traukinyje“.
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 „Maksas Stilas“.
23.55 „Karaliaus vardu.

Požemių pasaulio
sakmė“.
2.10 „Svieto lygintojai“.
2.55 „Rouzvudas“.

Visiška suirutė“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Prie
Gangos su Sue
Perkins“.
12.40 Pasaulio dokumentika. „Lotynų Amerikos platybėse.
Pantanalis. Laukinė
Brazilijos širdis“.
13.35 „Jaunasis Montalbanas. Naujųjų
metų šventė“.
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 „Bilis Eliotas“.
0.20 „Atgal į ateitį 3“.
2.15 „Auklė. Misija Pietų
Afrikoje“.
3.45 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.10 „Bebė ir Tina.
Visiška suirutė“.
LNK
6.25 „Stivenas Visata“.
7.10 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.35 „Ogis ir tarakonai“.
7.55 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.20 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.45 „Neramūs ir
triukšmingi“.
9.10 „Tinginių miestelis“.
9.35 „Mėnulio užkariautojai“.
11.25 „Mažius“.
13.10 „Sniego diena“.
15.00 „Žiedų valdovas.
Žiedo brolija“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Paskutinis Oro
valdovas. Ango
legenda“.
21.35 „Sumažinti
žmonės“.
0.15 „Bernvakaris
Australijoje 2“.
1.50 „Ben-Huras“.
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.

17.00 Gyvenimas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Pagaliau savait-

galis.

11.00 „Žuviukas Nemo“.
13.00 „Džekas milžinų

19.00 Kitoks pokalbis su

žudikas“.
14.45 „Bibliotekininkas.
Likimo ieties
beieškant“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Auklė“.
21.20 „Nematomi
skaičiai“.
0.00 „Kietas riešutėlis
2“.
2.15 „Karaliaus vardu 3.
Paskutinė misija“.
3.45 „Bibliotekininkas.
Likimo ieties
beieškant“.
5.25 „Einšteinas“.

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

BTV
6.00 „Geriausi šuns

draugai“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Lituanos Locos.
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“.
15.00 „Reali mistika“.
16.05 „Ekstrasensų
mūšis“.
18.20 „Lemtingi skambučiai“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Skubi siunta“.
23.20 „Grobis“.
1.05 „Kriminalinė
Maskva“.
1.55 „Pinigų traukinys“.
Dzukijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Pone prezidente“.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Liudvika
DidžiulienėŽmona“.
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.

Edvardu Žičkumi.

Pokalbiai.
0.00 Skonio reikalas.
1.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
2.50 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
4.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
5.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Gluchariovas“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Auksinis protas.

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

plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus albumas.
11.30 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.

Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.

Rusų gatvė.
13.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Kauno Petrašiūnų
Panteonas“.
13.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
14.00 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
15.35 Kalbantys tekstai.
Renata Šerelytė.
16.00 Stop juosta.
Naugardukas.
16.25 Stop juosta.
Glubokas.
16.55 „Lietuvos diplomatijos šefas“.
18.00 Stambiu planu.
Simonas Norbutas.
18.55 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Jonas Žemaitis“.
19.40 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Paskutinė
sutuoktinių pora
Amerikoje“.
22.40 Eduardo Balsio
dainų koncertas
„Aš – senas
jūrininkas“.

23.45 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Aviakonstruktorius
Antanas Gustaitis“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Laumės vaikas“.
3.00 Stop juosta. Komunikacija tarpukariu.
3.30 Kalbantys tekstai.
Renata Šerelytė.
3.55 „Melodija rugpjūty“.
4.15 Kelias.
4.40 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. Ponios
Holt byla“.
22.55 „Fortitudas“.
0.55 „Stela Bloumkvist“.
2.30 „Midsomerio
žmogžudystės
XXI. Pusiausvyros
taškas“.
TV6
6.30 „Rizikingiausi skry-

džiai pasaulyje“.
7.30 Jukono auksas.
8.30 „Rizikingiausi skry-

džiai pasaulyje“.
9.30 Statybų gidas.
10.00 „Kietuoliai“.
10.30 „Pavojus migraci-

joms“.
11.35 „Turtuolis vargšas“.
13.00 „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 Kaukės.
20.00 „Naša Raša“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Universalioji
korta“.
23.55 „Maksas Stilas“.
1.35 „Karštos galvos! 2“.

„Paskutinis Oro valdovas. Ango legenda“,
19.30, LNK
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19.27 Orai.
19.30 „Nepaprastas
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. „Giedantis
skambantis medis“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Kardinolo Vincento
Sladkevičiaus
100-ųjų gimimo
metinių iškilmės.
13.20 „Nepakartojamas
Baltijos kelias“.
13.50 „Puaro. Helovino
vakarėlis“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos
detektyvai.
16.35 Dokumentinė
istorinė laida „Lietuvos kolumbai“.
Lietuva–Turkija.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Laisvės kelias.
Vilnius–Baltarusija.
19.15 Laisvės kelias.
Vilnius–Baltarusija. Palaikymo
koncertas.
20.57 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
21.00 Panorama.
21.22 Sportas. Orai.
21.30 „Rojus'89“.
23.05 „Senekos diena“.
0.50 „Paskutinė
sutuoktinių pora
Amerikoje“.
2.30 „Aš už tave pakalbėsiu“.
3.40 Šventadienio
mintys.
4.10 „Bilis Eliotas“.
LNK
6.45 „Stivenas

Visata“.
7.30 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“.
7.55 „Ogis ir
tarakonai“.
8.20 „Monstrai prieš
ateivius“.
8.45 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.10 „Neramūs ir
triukšmingi“.
9.35 „Tinginių
miestelis“.
10.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
11.45 „Gražuolė ir
pabaisa“.
13.55 „Atsarginių
suolelis“.
15.40 „Provincialai
Niujorke“.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.

Žmogus-Voras 2“.
22.15 „Neįmanoma

misija. Šmėklos
protokolas“.
0.50 „Kitoks parodijų
filmas“.
2.20 „Sumažinti
žmonės“.
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 „Riešutėlių filmas“.
13.05 „Heida“.
15.15 „Šaunus tėtukas“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Greitis“.
21.55 „Matau tik tave“.
0.05 „Aš – ketvirtas“.
2.05 „Kietas riešutėlis
2“.
BTV
6.30 Galiūnų varžybos

Lietuva–Latvija.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos komandinis

galiūnų čempionatas.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Arabijoje su
Levisonu Vudu“.
11.30 „Pričiupom!“.
12.00 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
13.00 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
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“.
23.00 „Sūnus
paklydėlis“.
23.55 „Fargo“.
1.45 „Skubi siunta“.
3.10 „Grobis“.
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 „Reporteriu“.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Partizanų keliais“.

11.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Kryptys LT.
19.00 Gyvenimas.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Dekonstrukcijos su
Edmundu Jakilaičiu.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 Šiandien kimba.
1.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.50 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Eduardo Balsio
dainų koncertas
„Aš – senas
jūrininkas“
7.05 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kauno Petrašiūnų
Panteonas“.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio
Lietuva.
9.55 Pirmą kartą.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Literatūros
pėdsekys. Juozapas
Albinas Herbačiauskas.
11.00 Stop juosta.
Pramonės ir žemės
ūkio parodos
tarpukariu.
11.30 Nacionalinis turtas.
Aktorius Dainius
Gavenonis.
12.00 Nacionalinis turtas.
Skulptorius Petras
Mazūras.
12.20 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo kodas. Šv.
Arkangelo Mykolo
(Įgulos) bažnyčia.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šventadienio
mintys.
13.30 Stilius.
14.25 Pirmą kartą.
14.30 Euromaxx.
15.00 Šventės ir tradicijos. Laidotuvių
tradicijos.
15.30 „Erdvės menas.
Atgimęs tradicinės

medienos žavesys“.

pirmadienis
, rugpjūčio 24 d. Saulė teka 6.10, leidžiasi 20.31, dienos ilgumas
14.21. Jaunatis. Vardadieniai: Baltramiejus, Michalina, Viešvilas, Rasuolė, Alicija, Baltrus, Mykolė.
LRT TV

reindžeris“.

16.00 Muzikos talentų

lyga 2016.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su

Nomeda.
18.50 Legendos. Bronius
Kutavičius.
19.40 „Ten, kur namai“.
20.30 „Nepakartojamas
Baltijos kelias“.
21.00 Panorama.
21.22 Sportas. Orai.
21.30 Istorinės futbolo
rungtynės. 1998 m.
Europos futbolo
čempionato atrankos rungtynės.
Lietuva–Bosnija ir
Hercegovina.
23.15 Vilhelmo Čepinskio
ir „Senosios Cameratos“ koncertas.
0.50 „Aš už tave pakalbėsiu“.
2.00 „Rojus'89“.
3.30 Stop juosta.
Naugardukas.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!
TV1
6.15 „Akloji“.
7.45 „Anthonis Bour-

dainas. Nepažįstami kraštai“.
8.45 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „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 „Amžinos meilės
laiškai“.
23.25 „Kelyje“.
1.15 „Fortitudas“.
3.00 „Nusikaltimo vieta
– Hanoveris. Ponios
Holt byla“.

6.00 Lietuvos Respu-

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 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. Komunikacija tarpukariu.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Visi kalba.
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“.

nuotykiai.

10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Kvailiai šėlsta“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė

7.30 Jukono auksas.
8.30 Žvejo nuotykiai.
9.30 Vienam gale

14.30 „Našlaitės“.
16.30 Labas vakaras,

TV6
6.30 Žvejo

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

joms“.
11.35 „Turtuolis vargšas“.
13.00 „Kova dėl val-

džios“.
14.00 Išlikimas.
16.00 Jukono auksas.
17.00 Sandėlių

karai.
18.00 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
19.00 Kaukės.
20.00 „Naša Raša“.
21.00 Žinios.
21.35 Sportas.
21.40 Orai.
21.45 UEFA čempionų
lygos rungtynės.
Finalas.

varguolė“.
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 „10 000 metų prieš

Kristų“.
0.40 „Mirtinas ginklas“.
1.35 „Neįmanoma

misija. Šmėklos
protokolas“.
3.45 „Volkeris, Teksaso

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 „Virtuvė. Karas dėl
Viešbučio“.
20.30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Taksi“.
0.05 „Majų baikerių
klubas“.
1.05 „Einšteinas“.
2.00 „Tironas“.
2.55 „Imperija“.
3.45 „Majų baikerių
klubas“.
4.35 „Kietuoliai“.
5.00 „Naujakuriai“.
BTV
6.00 „CSI. Majamis“.
6.50 „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 „Kondoras“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Absoliutus
blogis. Pomirtinis
gyvenimas“.
22.55 „Jūrų
pėstininkai“.
0.50 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
2.05 „Sūnus paklydėlis“.
2.50 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.35 „Visa menanti“.
Dzūkijos TV
5.29 Pograma.
5.30 Šiandien kimba.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 Baltijos kelias.
8.00 Pinigų karta.
8.30 Pagaliau savait-

istorija“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Informacinė

publicistinė laida.
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 Laikykitės ten.

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

prakalbinimas“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
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 tradi-

cijos. Laidotuvių
tradicijos.
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.
15.35 Šoka Lietuva.
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 „Apie Joną“.
22.40 Klausimėlis.
23.00 Veranda.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Aviakonstruktorius
Antanas Gustaitis“.
1.10 Grupės „Sekmadienis“ jubiliejinis
koncertas „Po 30
metų“
3.15 Muzikinis pokalbių
šou „Vakarėja“ su
Martynu Starkumi.
4.45 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 „Vakarėlių laivas“.
22.50 „Aukštakulnių

kerštas“.
0.45 „Mano likimas“.
2.20 „Amžinos meilės

laiškai“.
4.15 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
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 „Taksi“.

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

„Absoliutus blogis. Pomirtinis gyvenimas“,
21.00, BTV
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Eteris
Antradienis
, rugpjūčio 25 d. Saulė teka 6.12, leidžiasi 20.29, dienos ilgumas
14.17. Priešpilnis. Vardadieniai: Juozapas, Liudvikas, Patricija, Mangailas, Mangailė, Liucilė, Liudas.

Trečiadienis
, rugpjūčio 26 d. Saulė teka 6.14, leidžiasi 20.27, dienos ilgumas
14.13. Priešpilnis. Vardadieniai: Kazimieras, Zefirinas, Gailius, Algintė, Aleksandras, Gailutis.

LRT TV
2020. 08
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2020. 08
6.00 Lietuvos Respu-

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 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 „Burmistras. Konstantinas Stašys“.
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“.
16.30 Labas vakaras,

7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 „Virtuvė. Karas dėl
Viešbučio“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
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 „Džiunglės“.
0.20 „Majų baikerių
klubas“.
1.30 „Einšteinas“.
2.25 „Tironas“.
3.20 „Imperija“.
4.10 „Majų baikerių
klubas“.
5.10 „Naujakuriai“.

Kristų“.
3.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.35 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Žuvėliokai“.

16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.

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

prakalbinimas“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
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.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.30 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.30 „Ekstrasensai tiria“.
10.30 „Kobra 11“.
11.30 „Kondoras“.
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 „Kondoras“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Derybininkas“.
23.50 „Absoliutus
blogis. Pomirtinis
gyvenimas“.
1.35 „Būk ekstremalas“.
2.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.10 „Visa menanti“.

Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė varguolė“.
21.00 Nuo... Iki...
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Domino“.
0.20 „Mirtinas ginklas“.
1.15 „10 000 metų prieš

„Domino“, 22.30, LNK

Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
8.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
9.00 „Pone prezidente“.
9.30 Pagaliau savait-

galis.
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.

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“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kelionės su „Isto-

rijos detektyvais“.
6.50 Šoka Lietuva.
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
metų“.
18.40 Daiktų istorijos.

19.35 „Aštuntasis dešim-

tmetis“.
20.20 Muzikinis intarpas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija“.
23.10 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Jonas Žemaitis“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mokslo sriuba.
1.10 Šventė Kvėdarnoje.
Grupė „DAR“.
2.00 Stambiu planu.
Simonas Norbutas.
2.55 Šoka Lietuva.
3.05 Krikščionio žodis.
3.20 Auksinis protas.
Vasara.
4.40 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kauno Petrašiūnų
Panteonas“.
5.05 Legendos. Bronius
Kutavičius.
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. Laisvės kaina“.

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 „Kelias, nuvilnijęs į
laisvę“.
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“.

22.55 „Aukštakulnių

kerštas“.
0.50 „Mano likimas“.
2.30 „Vakarėlių laivas“.
3.55 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
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 „Taksi“.
22.50 „Havajai 5.0“.
0.45 „Svieto lygintojai“.
2.20 „Rouzvudas“.

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 „Itališkas apiplėšimas“.
0.45 „Mirtinas ginklas“.
1.35 „Domino“.

3.00 „Volkeris, Teksaso

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

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 „Virtuvė. Karas dėl
Viešbučio“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
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 „Aš, kitas aš ir
Irena“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Aš, kitas aš ir
Irena“.
0.25 „Majų baikerių
klubas“.
1.30 „Einšteinas“.
2.25 „Tironas“.
4.00 „Majų baikerių
klubas“.
5.00 „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 „Kondoras“.
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 „Kondoras“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Apgaulė“.
22.50 „Derybininkas“.
1.30 „Būk ekstremalas“.
2.20 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
3.05 „Visa menanti“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Alfa taškas.
7.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
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 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinos.
20.20 Orai.
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“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Šventė Kvėdarnoje.

Grupė „DAR“.
6.55 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Gertrūdos (Marijonų)
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.
Simonas Norbutas.
14.05 Daiktų istorijos.
14.55 „Aštuntasis dešimtmetis“.
15.35 Šoka Lietuva.
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 Premjera. „Saulė.

Pragaras danguje“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Mes tikime

„Amazon“.
22.25 „Kijevas. Lietuvos

epocha“.
23.00 Šventės ir tradi-

cijos. Laidotuvių
tradicijos.
23.30 „Erdvės menas.
Atgimęs tradicinės
medienos žavesys“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kalbantys tekstai.
Renata Šerelytė.
1.10 Žagarės vyšnių
festivalis 2014.
2.05 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
2.35 Šoka Lietuva.
2.45 Tarptautinis sportinių šokių festivalis
„Lithuanian Open
2018“.
4.10 Veranda.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.
TV1
7.00 „Tėvas Motiejus“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.10 „Akloji“.
12.25 „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. Motinos
diena“.
22.55 „Aukštakulnių
kerštas“.
0.50 „Mano likimas“.
2.30 „Policijos telefonas
110. Laisvės kaina“.
4.00 „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 „Uola“.
23.55 „Havajai 5.0“.
1.40 „Svieto lygintojai“.
3.20 „Rouzvudas“.
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••

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

••

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

••

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

Gervėnų k., Lazdijų
•r. (70
•Sodybą
••Sodybą Lazdijuose arba
a, medinis namas, ūkinis keičiu į 2 k. butą I arba II
pastatas, svirnas, du garažai,
galima papildomai pirkti 10 ha
žemės).
Tel. 8 614 04094.
pievos
•Kamarūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
Leipalingio
sen.
Tel. 8 614 04094.

••

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

••

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

••

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

aukšte.
Tel. 8 670 61649.

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

••

Žemės sklypą namo
statybai Lazdijų mieste (30 a,
gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 650 Eur
už a.
Tel. 8 686 70841.

rekreacinės
telyčią.
•paskirties
•Nedidelįžemės
•Tel.•Veršingą
sklypą netoli
8 670 21874.
ežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
keliukas, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

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

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

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

„Nissan X Trail“ (2007 m.,
2,2 l, dyzelinas, 100 kW, TA iki
2022-08-27), kaina 3 800 Eur.
Tel. 8 645 64053.

(1,6 l,
•benzinas,
•„HyundairidaMatrix“
118000 km),
kaina 1 700 Eur.
Tel. 8 692 44465.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

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

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

tarusiškais durpių briketais ir
akmens anglimis. UAB „MARTAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.
česnakus (išdžio•vinti),
•Žieminius
kaina 3–4 Eur už kg.
Lazdijų r., Šeštokai, Sodų g. 40.
Tel. 8 670 73553.

KITI

televizorius
•„Philips“
•Kineskopinius
(37 cm įstrižainė,
kaina 12 Eur; 51 cm įstrižainė,
kaina 15 Eur).
Tel. 8 686 43600.

batutą (2 x 3,5 m).
•Tel.•Naudotą
8 601 93000.
suvirinimo
•aparatus.
•PalečiųTel.vežimėlį,
8 698 78040.
akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuose. Tel. (8 318) 52156.

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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markių automobi•lius.•Įvairių
Gali būti nevažiuojantys.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 690 25066.

••Žemę. Tel. 8 688 80688. ••Brangiausiai – naudotus,
ūkio paskirties
nevažiuojančius, po eismo
•žemę.
•Žemės
Tel.: 8 615 94920,
įvykio ar visiškai tvarkingus
8 614 56206.

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

automobilius ir mikroautobusus. Pasiima patys. Atsiskaito
iš karto. Tel. 8 630 64004.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

Tarybinių automobilių ir
motociklų detales.
Tel. 8 606 14389.

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

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

BMW, „Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“ ir kt. Pasiimame
patys, sutvarkome reikiamus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto. Dirbame savaitgaliais ir
šventinėmis dienomis.
Tel. 8 681 20546.

automobilius, tvarkingus ir su
defektais.
Tel. 8 674 48971.

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

••

Įmonė tiesiogiai – galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.
telyčią nuo
•6 mėn.
•Veršelįiki 3arba
metų tolesniam

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

Visų tipų stogų, fasadų,
patalpų PLOVIMAS,
ATNAUJINIMAS, DAŽYMAS.
Konsultuojame.
Suteikiame garantiją.

Tel. 8 650 27498.

stakles, gręžimo
•stakles
•Tekinimo
ir pramoninį galąstuvą.
Tel. 8 606 14389.

Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V 8.00–16.00
val., VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

••

D OVA N OJA

3 l talpos stiklainius.
Tel. 8 612 37015.

SI ŪLO DA RBĄ

••

Reikalingas darbštus,
tvarkingas žmogus dirbti pieno
ūkyje, galintis vairuoti traktorių
ir dirbti su žemės ūkio technika.
Tel. 8 615 75699.

••

PA SL AUGOS

Atvežame geriamojo
vandens iš artezinio šulinio,
užpildome šulinius, kubilus,
baseinus. Tel. 8 623 93738.

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

••

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

•sendaikčius.
•Anglinį samovarą ir įvairius

daiktus išvežu.
Tel. 8 650 27498.

automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame
į namus.
Tel. 8 615 73404.

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

Tel. 8 631 91211.

Brangiai perkame
miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arboribus“

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

Tel. 8 652 71212.

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

gamybines-san•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybinius darbus. ••Nuomoju betono maišyklę.
Tel. 8 614 56206.
Tel. 8 622 60230.
būdu restauruo•jame•Karštuoju
••Išnuomojamas nestandarvonias. Dengiame impor- tinio išplanavimo butas Lazdijų
tinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis 28 metai.
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

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

Tel. 8 682 62195.

Tel. 8 614 80988.

••
naudotus auto•mobilius,
•Visų markių
kemperius ir priekaIEŠKO
Metalo
laužo
supirkimas:
bas. Tel. 8 650 68362.
•juodojo
• metalo laužas – 150– ••Gaminame duris namams, ••Brangiai išsinuomočiau
ūkiniams pastatams, laiptus,
žemės ūkio paskirties žemės.
– benzininius
170 Eur/t, skarda – 120–140
•bei•Brangiai
su dujomis visų markių
Gali būti apleista.
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 28 metai gamybos patirtis.

DT20.
•Tel.•Traktorių
8 606 14389.
GYVULIAI
kokią žemės ūkio tech•niką.•BetPerku
traktorių, priekabą, ••Brangiai – pienu girdomus
sunkvežimį ir jų padargus. Gali buliukus ir telyčaites (2–8
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

KITI

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

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

stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
••Išsinuomočiau žemės ūkio
medžiagų. Lankstinių paskirties žemės. Gali būti
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

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

ir pasterizuo•jame•Spaudžiame
sultis. Dirbame kasdien
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
be išeiginių nuo 9.00 iki 19.00
val. Adresas: Kalnų g. 4, Lazdijai.
Tel. 8 614 02546.

NU O M A

••

SIŪLO

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

Tel. 8 688 80688.

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

PA Ž INT YS

ieško rimtos
•gyvenimo
•54 m. vyras
draugės (tik Lazdijų
rajone). Tel. 8 692 44465.

Informuojame,
kad Lazdijų r. sav. 3-iajame notaro biure (Nepriklausomybės a.
4-2, Lazdijai, tel. (8 318) 51112) 2020 m. rugpjūčio 25 d. 9.00 val.
bus skelbiamas mirusiojo Juozo Žiurinsko testamentas.

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų
centrui reikalingas socialinio darbo
vadybininkas–atvejo vadybininkas
Darbo pobūdis:
Rengti metinius veiklos planus, teikti metines veiklos ataskaitas, stebėti ir analizuoti socialinių paslaugų teikimo šeimoms
rezultatus, užtikrinti socialinių paslaugų šeimoms inicijavimą ir
organizavimą bei teikiamų socialinių paslaugų kokybę, koordinuoti atvejų vadybininkų, socialinių darbuotojų, dirbančių su
šeimomis, socialinių paslaugų teikimą, pildyti ir teikti projektų
paraiškas.
Reikalavimai:
- Turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo išsilavinimą ar
jam prilygintą išsilavinimą.
- Išmanyti socialinį darbą, atvejo vadybą.
- Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Pateikiami dokumentai:
Gyvenimo aprašymas (CV).
Darbovietė:
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai.
Darbo vieta:
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Lazdijai
Atlyginimo koeficientas nuo: 7,03.
Sutartis neterminuota.
Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m. rugpjūčio 21d.:
jolanta.marcinkiene@lazdijai.lt
Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.
Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono
numeriu.
Dėl informacijos pateikimo skambinkite tel. 8 615 95915.
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai.
traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų
mokymo kursai;
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

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

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

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Kviečiame apsilankyti

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

Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame.
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ...
Tel. 8 698 50235.

Miško
paslaugos.
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
leipalingio.giria@gmail.com

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

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

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

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

užpildyti tonerį? Susisiekite:

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

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

FACEBOOK, MESSENGER
.
Lazdiju, knygynelis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

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

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

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

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

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

Tel. 8 682 60899.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

„Sūduvos galvijai“

brangiai perka.

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

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

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

PARDUODA

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

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

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

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

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

Direktorius
Darius Brindza
Reklamos vadybinikė
Inga Liaukevičienė
Tel.: (8 318) 53 085,
8 670 38882

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

