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Dzūkijos jūros realybė: puiki vieta poilsiui,
neišnaudotos verslo galimybės ir skaudi šiukšlių problema

N

ematytiems karščiams atslinkus
į Lietuvą, prasidėjus atostogų
metui, sumažėjus kelionėms į
užsienio kurortus, tautiečiai jau
apgulė visą Baltijos jūros pakrantę, o ten nenuvykusieji renkasi
Dzūkijos ežerų gaivą.
Praėjęs savaitgalis parodė, jog
vis daugiau mūsų krašto žmonių
ilsisi ir maudosi Dzūkijos jūra
tituluojamame Dusios ežere.
Karštomis praėjusio savaitgalio
dienomis visa šio ežero pakrantė
buvo sausakimša, o automobiliai netilpo į ežerą vedančiuose
keliukuose.
Kaip sekasi susidoroti su tokia poilsiautojų gausybe, kokias
problemas tenka spręsti, kodėl
vargstama su šiukšlėmis, ar išnaudotos visos verslo, susijusio
su paslaugomis poilsiautojams,
galimybės, kalbamės su Metelių
regioninio parko direkcijos vadovu Ramūnu Krugeliu.
– Praėjusį savaitgalį prie Dusios buvo gausybė poilsiautojų.
Kaip pavyko suvaldyti situaciją?
– Sekmadienį ten tragedija
buvo, privažiavo daug mašinų,
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ATSINAUJINOME!

Prie Dzūkijos jūros Dusios kuriasi darbo vietos, žmonės nori užsidirbti. Smulkus verslas stengiasi sudaryti žmonėms galimybę poilsiauti ir išleisti pinigus.
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Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose,
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu:
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt
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Tel. 8-315-55956

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.

Politinės aktualijos

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

Bendruomenių naujienos
ŠVIESTUVAI
EGLO

Rajono bendruomenių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

MAIŠYTUVAI

Akcija galioja: 2021.06.01-2021.06.30
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt

Dzūkai kalba, kad...

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

2

Dzūkų žinios Nr. 25 / 2021 06 25 / penktadienis www.dzukuzinios.lt

Besibaigiant kovoms grupėse, artėja Euro 2020 kulminacija
Algimantas Mikelionis
Šiemetinis Europos futbolo čempionatas man jau dešimtas iš eilės, kurį stebiu per televizoriaus
ekraną ar kompiuterio monitorių.
Viskas prasidėjo 1984 metais, kai
buvau 13 metų amžiaus. Tuomet
per Lenkijos televiziją stebėjau
savo pirmąjį Europos futbolo
čempionatą. Jame dalyvavo tik
aštuonios komandos. Tuomet
savo fantastišku ir nepakartojamu puolamuoju futbolu sužavėjo
Prancūzijos rinktinė ir nepakartojamasis jos kapitonas, dirigentas ir snaiperis Mišelis Platini,
kuris per penkerias Prancūzijos
nacionalinės komandos žaistas
rungtynes pelnė net devynis įvarčius. Tokio rezultato niekas dar
nepakartojo ir vargu, ar kas nors
pakartos ateityje.
Europos futbolo čempionatai
vyksta kas ketveri metai, bet dabartinis tapo nemalonia išimtimi,
nes jo reikėjo laukti ne ketverius,
o visus ilgus ir varginančius penkerius metus. Viskas dėl nelemtos
pandemijos. Pirmuose keliuose
mano matytuose Europos futbolo
čempionatuose rungtyniavo tik
po aštuonias komandas. Vėliau
jų skaičius padidintas iki šešiolikos vienuolikių. Dabar žaidžia
jau dvidešimt keturios komandos.
Toks didelis komandų skaičius
Europos čempionate turi ir teigiamų, ir neigiamų aspektų. Viena
vertus, žiūrovai ir komandų fanai
turi galimybę matyti daugiau futbolo mačų, kita vertus, Europos
pirmenybės tampa kiek žemesnio
lygio, nes į jį patenka, švelniai sakant, ne paties aukščiausio lygio
komandos. Tad varžybų matome

daugiau, bet ne visos jos įdomios
ir aukščiausio lygio. Manyčiau,
kad optimalus nacionalinių komandų skaičius Europos čempionato finaliniame etape turėtų būti
šešiolika vienuolikių.
Kai savo karjerą Prancūzijos
rinktinėje baigė Mišelis Platini ir
kiti jo kartos futbolininkai, jau nebeturiu savo pastoviai palaikomos
komandos. Visuomet džiugindavo mažų valstybių pergalės. 1988
metais Europos čempione tapo
Nyderlandų rinktinė, pusfinalyje įveikusi VFR, o finale SSRS
komandą. 1992 metais netikėtai
Europos čempione tapo Danijos
rinktinė, kurią irgi palaikiau. Šiemet labiausiai palaikau Nyderlandų nacionalinę komandą, nes vis
dar jaučiu nostalgiją istorinėms
šios šalies pergalėms ir jų futbolo
žvaigždėms. Taip pat palaikiau
Danijos ir Suomijos rinktines.
Na, o kas svarbiausia – tikėsiuosi
greito, techniško ir gražaus futbolo bei įnirtingos kovos ir puikių
įvarčių.
Kai „Dzūkų žinių“ savaitraštis manęs paprašė prognozuoti
šio Europos futbolo čempionato
favoritus, supratau, kad laukia
nelengva užduotis, nes dar nebuvo pasibaigę grupių etapo kovos.
Na, vis dėlto bandysiu išskirti
kelias komandas, kurias galime
laikyti pirmenybių favoritėmis.
Iš „A“ grupės išskirčiau Italijos
komandą, kurioje sėkmingai baigėsi kartų kaita, o už jos vairo
stovi puikus strategas R. Mančini, buvusi futbolo žvaigždė. Italai grupėje pademonstravo tikrai
solidų ir užtikrintą žaidimą. Juos
galima laikyti vienais pagrindinių

pretendentų laimėti šiemetines
Europos pirmenybes. Iš „B“ grupės, aišku, reikia paminėti Belgijos rinktinę – ji ne tik pirma
FIFA reitinge ir lengvai laimėjo
visas tris dvikovas grupėje, bet
ją laikyčiau ir viena pagrindinių
komandų laimėti šias Europos
pirmenybes. „C“ grupėje žaidžia
Nyderlandai, kuriuos palaikau.
Noriu, kad jie čempionatą laimėtų, tad vargu, ar jų galimybių ir
turimų šansų atžvilgiu esu objektyvus. Bet esu labai patenkintas,
nes „oranžiniai“ neprastu stiliumi laimėjo visas trejas rungtynes
grupėje. „D“ grupėje pagrindinis
favoritas – Anglija. Ją taip pat
laikyčiau viena iš komandų, kuri
gali eiti iki pat finalo. Nereikia
pamiršti, kad šių Europos pirmenybių pusfinaliai ir finalas bus
žaidžiami Londone. „E“ grupės
favoritai – Ispanijos nacionalinė
rinktinė. Nors dvejose pogrupio
rungtynėse su švedais ir lenkais
jie sužaidė lygiosiomis, bet valdė
kamuolį ir turėjo daug progų. Ši
rinktinė turi didelį potencialą.
Na, ir pagaliau priėjome „F“
grupę, kurioje žaidžia net trys
stiprios vienuolikės: Prancūzijos, Vokietijos ir Portugalijos.
Vis dėlto grupės ir viso Europos
čempionato favorite laikyčiau
Prancūzijos vienuolikę. Pirmose
rungtynėse su prancūzais Vokietijos rinktinė pasirodė kiek
apsunkusi, apsnūdusi ir primityvoka. O antrose rungtynėse su
portugalais vokiečiai siautė kaip
reikalas ir užtikrintai laimėjo. Tad
kol kas tikro atsakymo apie jų
pajėgumą kaip ir neturime. Galiu
grubiai klysti, bet šiose pirmeny-

Du Aidai — Aidas Puklevičius ir Aidas Kelionis — plunksnos ir futbolo
kamuolio broliai, Nyderlandų futbolo rinktinės fanai.
bėse vokiečiai gali likti be nieko.
Nors nereikia pamiršti, kad vokiečiai ir Afrikoje vokiečiai. Na,
o praėjusio Europos čempionato
nugalėtojai portugalai vargu ar
pakartos sėkmę, o praėjusiose
Europos pirmenybėse jiems ir

taip velniškai sekėsi. Antrą kartą
iš eilės tokios sėkmės tikėtis nerealu. Per visą Europos futbolo
čempionatų istoriją du kartus iš
eilės čempionais tapo tik galingoji Ispanijos rinktinė – 2008 ir
2012 metais.

•

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

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

T
Tel. 8 670 38882.

Bendraukime

E. p. dzukuzinios@gmail.com

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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Rusiškas gatvės užrašas Veisiejuose:
performansas ar nostalgija sovietmečiui?
Seniūnas nemato problemos
Pasidomėjome, kaip šią situaciją
vertina Veisiejų seniūnas Zenonas
Sabaliauskas. Seniūnas teigė žinąs apie rusišką gatvės pavadinimo lentelę, kurią ant Kalendorių
muziejaus pakabino kraštotyrininkas Albinas Jarmala.
„Manau, kad tai nieko rimta,
tai tiesiog tam tikras performansas“, – sake seniūnas. Jis teigė,
jog Veisiejuose tikrai nėra Veisiejų gatvės, kurios pavadinimas
lietuviškai ir rusiškai užrašytas
ant lentelių, todėl, anot seniūno,
tos lentelės nieko neklaidina.

„Ant žinomo kraštotyrininko namuko yra užkabintos dvi lentelės su gatvės pavadinimu „Veisiejų g.“, vienoje iš jų
lietuviškas užrašas, o kitoje — rusiškai, kirilica užrašytas tas pats gatvės pavadinimas.
Jau daugiau nei tris
dešimtmečius gyvename nepriklausomybę
atkūrusioje Lietuvoje,
džiaugiamės galėdami
laisvai kalbėti savo kalba, lietuviškai rašyti ir
su slogučiu prisimename
tuos laikus, kai daugelyje
mūsų gyvenimo sričių
buvome priversti vartoti okupantų primestą
jų kalbą. Jauni žmonės
net neatsimena, jog visų
užrašų viešojoje erdvėje
šalia lietuviškos buvo ir
rusiška versija.

Dabar, kai netikėtai atsiranda to
buvusio okupacinio gyvenimo
ženklų, kai kuriuos žmones tai
nemaloniai nuteikia. Tada ban-

dai suvokti, ar tai žaidimas, ar
provokacija, ar kai kurių žmonių
pasąmonėje likusių sovietinių laikų recidyvai.

Nemaloniai nustebino
rusiška lentelė
Į redakciją kreipėsi vienas sunerimęs Veisiejų gyventojas (pavardė
žinoma – red. past.), kuris teigė,
jog jį nemaloniai nustebino ant
vieno Veisiejų namo pastebėta
gatvės pavadinimo lentelė rusų
kalba.
„Ant žinomo kraštotyrininko namuko yra užkabintos dvi
lentelės su gatvės pavadinimu
„Veisiejų g.“, vienoje iš jų lietuviškas užrašas, o kitoje – rusiškai,
kirilica užrašytas tas pats gatvės
pavadinimas. Gal per daug jautriai reaguoju, tačiau man sunkiai

suvokiama, kodėl dabar, kai jau
seniai visoje Lietuvoje esame nukabinę sovietinius reliktus –gatvių
pavadinimus rusų kalba, – Dzūkijos miestelyje staiga atsiranda
tokie nemalonūs ženklai“, – sake
„Dzūkų žinių“ skaitytojas.
Jis teigė, jog jis gali suprasti,
kad kai kuriuose Pietryčių Lietuvos miesteliuose yra gatvių
pavadinimai lietuvių ir lenkų
kalbomis, nes ten gyvena daug
lenkų tautybės žmonių.
„Veisiejuose rusų tautybės gyventojų tikrai beveik nėra, todėl
lentelė rusų kalba sunkiai pateisinama, juolab, jog šią lentelę
pakabinęs žmogus kartais savo
viešuose pasisakymuose neslepia savo galimos nostalgijos sovietmečiui“, – sakė savaitraščio
skaitytojas.

„Jarmala man sakė, jog tas lenteles jam kažkas padovanojo, o jis
nusprendė jas užkabinti ant jam
priklausančio pastato. Žinoma, aš
to nebūčiau daręs, bet jam atrodė
kitaip, tačiau nelaikau tai rimtu
dalyku, tai tiesiog performansas“,
– kalbėjo seniūnas.

Tikisi sudominti turistus
Pasidomėjus, kaip A. Jarmalai
kilo mintis užkabinti rusišką
gatvės pavadinimą, jis iškart į
klausimą atsakė klausimu: „O kas
čia blogo?“ Paskui pridūrė, jog
Nukelta į 7 psl.
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Kūrybinga lazdijietė savo knygos iliustravimą patikėjo gabiam jaunimui
Mūsų krašte yra nuostabių
žmonių, kurie per karantiną nesėdėjo namuose be
darbo ir neliūdėjo, bet šį
laiką išnaudojo kūrybos
procesui, į jį įtraukdami
ir kitus bei sukurdami
Lietuvoje dar nematytus ir
išliekamąją vertę turinčius
kūrinius.

Dviejų eilėraščių rinkinių ir keleto vaikiškų knygelių autorė
Aldona Mikalonienė, dar pernai
pradėjusi planuoti naujos savo
knygos leidybą, į kūrybos procesą įtraukė ir Lazdijų meno mokyklos auklėtinius. Ji pasiūlė jiems
sukurti iliustracijas jos naujajai
knygai apie Lietuvos miestus
ir miestelius. Originali knyga
„Raidelių kelionė po Lietuvą“
jau pradėjo savo gyvenimą, ją
galės skaityti ne tik Lazdijų rajono, bet ir Lenkijos Punkso ir
Suvalkų krašto vaikai. Knygos
autorė, išleidusi unikalų spausdinį ir sulaukusi pasisekimo, jau
galvoja apie papildomą šios knygos tiražą.

Knygos idėja kilo prieš
metus
Paklausta, kaip jai kilo mintis parašyti tokią knygelę, Aldona sakė,
jog ji mėgstanti rašyti eiliuotas
pasakas. O apie šią knygelę ji
pradėjusi galvoti prieš metus.
„Man kilo mintis parašyti trumpus eiliuotus pasakojimus pagal
lietuvių kalbos abėcėlės raides,
tačiau dukra manęs nepalaikė,
sakė, jog tai nieko įdomaus, neva
daug tokių pasakų prirašyta, kas
jas skaitys. Ji mane nusodino.
Tada sugalvojau raidelių kelionę
po Lietuvą – kiekvienai raidelei
po Lietuvos miestui ar miesteliui
skirtą posmelį“, – pasakojo knygos autorė.

Aldona sakė esanti labai dėkinga Rūtai Margelytei-Brindzienei už geranoriškumą ir kantrybę, maketuojant šią knygelę. Akimirka iš knygelės pristatymo
Vaikų gynimo dienos šventėje.
Ji sakė iškart supratusi, kad
tiek piešinių, kiek reiks šiai idėjai įgyvendinti, viena dailininkė
negalės nupiešti, nes kiekvienai
raidelei – atskira tema, atskiras
miestas, atskira iliustracija. Tada
išradingoji lazdijietė sugalvojo,
jog reikia kreiptis į Meno mokyklą, kad jos auklėtiniai nupieštų iliustracijas kiekvienam
miestui.
„Šiai mano idėjai Meno mokyklos pedagogai pritarė, tačiau
sakė, kad tai bus galima atlikti
tik tada, kai baigsis pandemija ir
vaikai sugrįš į klases. Aš sakiau,
kad man taip netinka, man reikia
čia ir dabar. Išdalinau vaikams
tuos posmelius, paprašiau, kad
jie pieštų“, – pasakojo atkaklioji
Aldona.

Atrinko tinkamiausius
piešinius
Vaikai mielai kibo į darbą ir po
kurio laiko ponia Aldona turėjo
nemažą šūsnį iliutracijų, iš kurių atsirinko tuos, kurie jai tiko.
Sudėjusi piešinius į įmautes ir
suformavusi knygelės maketą, ji
pradėjo derybas su rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėju dėl finansinės paramos
knygelės leidybai.
Aldona sakė esanti labai dėkinga Rūtai Margelytei-Brindzienei
už geranoriškumą ir kantrybę,
maketuojant šią knygelę.
„Savivaldybei iškėliau sąlygą,
kad kiekvienas vaikas, kurio piešinys bus knygelėje, nemokamai gautų tą knygelę. Vedėjas pasikalbėjo

su mere, visi nutarė, kad reikia prisidėti. Knygelę atspausdino Punsko
spaustuvė. Savivaldybė prisidėjo
tiek, kiek išdalino vaikams knygelių, sumokėjo už 100 knygelių leidybą, o už likusias 50 susimokėjau
pati“, – sakė A. Mikalonienė.
Kai moteris nuvažiavo į Punską, jai pasiūlė spaustuvėje palikti
30 knygelių tam, kad jos būtų išplatintos ir Lenkijos bibliotekose.
Autorei ši mintis patiko.

Tiki šio projekto
išliekamąja verte
„Tų knygelių nedaug liko, dalį
Meno mokyklai atidaviau, kad
naudotų reprezentacijai. Tegul
visi pamato, jog Lazdijų meno
mokyklos auklėtinių piešiniai
išspausdinti knygelėje. Man at-

rodo, kad atlikome gerą darbą.
Galvoju, kad dar reiks papildomai
knygelių spausdinti, pasiruošiau
spausdinimui pinigų, galvoju,
kad geriau ploniau sviesto ant
duonos užsitepsiu, bet daugiau
vaikų galės paskaityti tą mano ir
Meno mokyklos gabaus jaunimo
kūrinį“, – sakė ponia Aldona.
Ji pasakojo, kad ją maloniai nuteikia tai, jog piešinių autorių mamos ir močiutės dažnai ją sustabdo
mieste ir džiaugiasi, kad jų vaikų,
anūkų piešiniai yra knygelėje.
„Kai tie vaikai užaugs, galės
parodyti savo vaikams tą knygelę
su savo piešiniu, gal tai paskatins
jų vaikus užsiimti menu“, – svarstė knygos autorė, tikinti šio darbo
išliekamąja verte.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Kviečia savaitgalio renginiai Dzūkijoje
Rita Krušinskaitė
Praėjusį savaitgalį nuvilnijo 440-asis Alytaus gimtadienis. Artėjantį savaitgalį
kviečia nauji renginiai.
Varėnoje šurmuliuos Amatų ir skonių mugė, o didžiausiame Pietų Lietuvos
kurorte Druskininkuose
kviečia judesio spektaklis
atviroje erdvėje – „Balansuojantis žmogus“.

Mugėje galės lankytis visi
Birželio 26-ąją Varėnoje vyks
Amatų ir skonių mugė. Į Vytauto gatvę sugužės arti šimto
amatininkų ir tautodailininkų.
Kiekvienas prekių galės įsigyti
pagal savo poreikius ir pomėgius.
Mugėje bus prekiaujama rūkyta
žuvimi, mėsa, chalva, duona, meduoliais, prieskoniais, naminiais
sūriais, alyvuogėmis, portugališkais aliejais bei konditerijos
gaminiais. Mėgstantys pasipuošti
atras rankų darbo papuošalų ir
unikalių rūbų sau ir savo mažiesiems. Mugėje netrūks keramikos, medžio dirbinių, tinkančių

ir namams papuošti, ir praktiškai
buityje panaudoti.
„Mugėje apsilankyti bus galima be Galimybių paso. Tai
yra prekyvietė, kurioje prekyba
vyks saugiai po atviru dangumi“, – aiškino UAB „Mugių
centras“ projektų vadovė Gintarė Škutaitė.
Anot jos, į mugę užsukti tikrai
verta, dalyvaujantys amatininkai ir tautodailininkai labai įdomūs ir įvairūs – nuo tradicinio
tautodailės meno iki modernaus
dizaino dirbinių.

„Balansuojantis žmogus“
Druskininkuose birželio 26 dieną
18 val. prie Druskonio ežero, o
esant blogam orui ar lietui Snow
arenos prieigose (Nemuno kelias
2, Mizarų kaime) kurorto gyventojus ir svečius atitrūkti nuo kasdienybės pakvies unikalus spektaklis „Balansuojantis žmogus“.
Renginys nemokamas, tačiau
bus būtina registracija. Registracija į pasirodymą paskelbta 10
dienų iki spektaklio pradžios.
Renginio organizatorių teigimu,

Akimirka iš spektaklio „Balansuojantis žmogus“. (Organizatorių nuotr.)
registracija neturėtų kelti nerimo
ar nepatogumų, tai reiškia, kad
užsiregistravusieji turės galimybę numatytoje renginio vietoje
spektaklį stebėti sėdėdami, tačiau
niekas nedraus spektaklio stebėti
už tos teritorijos ribos, ant ežero
pakrantės.
„Balansuojantis žmogus“ – unikalus spektaklis lauko erdvėje.
Naudodama šiuolaikinio šokio ir
naujojo cirko technikas, Danijos
fizinio teatro kompanija DON
GNU susitinka su Lietuvos menininkais ir muzikantais, kad sukurtų
unikalų judesio spektaklį ant mil-

žiniškos pusiausvyros platformos.
Tai – tarpasmeninių santykių ir
bendradarbiavimo metafora: mes
negalime judėti nepaveikdami
kitų. Žiūrovų laukia jaudinantis
pasirodymas, šaltus šiaurietiškus
atspalvius sujungsiantis su kasdieniu miesto gyvenimu ir kultūra“,
– rašoma spektaklio pristatyme.
Unikalus spektaklis lauko erdvėje „Balansuojantis žmogus“
buvo pristatytas praėjusią vasarą
Vilniuje vykusiame tarptautiniame gatvės teatro festivalyje SPOT
Lukiškių kalėjimo vidiniame kieme ir sulaukė daugybės puikių

atsiliepimų.
Šią vasarą Danijos fizinio teatro
kompanija DON GNU grįžta į
Lietuvą ir kartu su Lietuvos menininkais spektaklį rodys Druskininkuose, Alytuje (birželio 29
d.), Biržuose (birželio 30 d.) ir
Panevėžyje (liepos 2 d.).
Prie Menų spaustuvės sklaidos projekto prisideda: Lietuvos
kultūros taryba, Vilniaus miesto
savivaldybė, Lietuvos kultūros
ministerija, Druskininkų kultūros
centras, Alytaus kultūros centras,
Panevėžio bendruomenių rūmai,
Biržų krašto muziejus „Sėla“.

•
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Ketvirtos kartos Jonas: ,,Joninės — ypatinga mūsų šeimos tradicija“
draugijos”, – dalijosi linksmais
prisiminimais J. Stankevičius.
Paklaustas, kaip jo giminėje
švenčiamos Joninės, pašnekovas pasakojo, jog Joninės kasmet būna didelė visos giminės
šventė, į kurią susirenka per dvi
dešimtys giminaičių.
„Mūsų močiutė Matilda prieš
Jonines nupina visiems giminės
Jonams liaudiškų gėlių ,,bervynkų“ vainikus su įvairiomis lauko
gėlėmis ir jais mus padabina. Mes
visada išlaikome per praėjusias
Jonines gautus vainikus ir, gavę
naujus vainikus, senuosius nuplukdome tvenkinio vandenyje“ –
apie jų giminės Joninių tradicijas
pasakojo J. Stankevičius.
Jis sakė, jog visada per Joni-

nes sukraunamas ir uždegamas
didžiulis laužas, uždegami fakelai, Joninės kasmet švenčiamos
prosenelių sodyboje Gumbelių
kaime.
„Joninės – tikrai svarbiausia
mūsų giminės šventė, ir aš labai
džiaugiuosi, kad šios tradicijos
yra tęsiamos iš kartos į kartą, juk
tokios tradicijos vienija ir stiprina šeimą”, – kalbėjo J. Stankevičius.
Jis prisipažino, jog netrukus
jo šeimos laukia svarbus įvykis,
abu su žmona laukia į pasaulį turinčios ateiti dukrelės. „Kalbėsiu
su šeima, kad galbūt būsimajai
atžalai suteiktume Jonės vardą”, –
prasitarė J. Stankevičius.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

J. Stankevičius pasakojo, jog šį vardą turėjo jo prosenelis, paskui senelis, Jonu pavadintas buvo jo tėtis, kuris tą patį
vardą suteikė ir savo sūnui.
Dabar, kai švenčiame Jonines, prisimename, koks populiarus ir garbingas Jono
vardas, kiek daug garsių
žmonių anuomet turėjo šį
vardą. Teisybės dėlei reikia
pripažinti, jog dabar šio
vardo populiarumas nepelnytai sumenko, sutinkame
vis mažiau, ypač jaunesnio
amžiaus, lietuvių, pavadintų šiuo vardu.

Tačiau yra nemažai ištisų dinastijų, kurios turi gilias tradicijas
savo palikuonims suteikti Jonų,
Janinų, Jonių vardus. Ir taip –
iš kartos į kartą, kaip nerašyta
taisyklė.
Vienas iš tokios Jonų dinastijos

atstovų – jauniausias Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys,
Druskininkų pirminės sveikatos
priežiūros centro direktoriaus pavaduotojas Jonas Stankevičius, kuris
yra ketvirtos kartos savo giminės
atstovas, nešiojantis šį vardą.
J. Stankevičius pasakojo, jog šį
vardą turėjo jo prosenelis, paskui
senelis, Jonu pavadintas buvo jo
tėtis, kuris tą patį vardą suteikė
ir savo sūnui.
„Tai labai stipri mūsų giminės
tradicija. Aš esu ketvirtos kartos Jonas. O mano brolis suteikė
Jono vardą savo sūnui, kuris tapo
penktos kartos Stankevičių Jonu”,
– pasakojo J. Stankevičius.
Paklaustas, ar jam neteko patirti
nepatogumų dėl senovinio vardo,

J. Stankevičius pripažino, jog tuo
metu, kai jis mokėsi mokykloje,
buvo vienintelis tarp bendraamžių, turėjęs šį vardą.
Jis prisiminė ir juokingą atvejį,
susijusį su Jono vardu, iš savo
ankstyvosios jaunystės.
„Turėjau draugą Petrą, su
kuriuo važinėdavome į įvairias
šventes, jaunimo vakarėlius. Kartą viename iš jų susipažinome su
dviem merginomis ir norėjome
pažintį tęsti toliau. Tačiau jos
netyčia išgirdo mūsų pokalbį,
kai mes vienas į kitą kreipėmės
„Jonai”, „Petrai”, savo tikraisiais
vardais. Nežinau, ką jos pagalvojo, gal kad mes slepiame tikruosius savo vardus ar dar ką,
bet labai greitai dingo iš mūsų

Močiutė Matilda prieš Jonines nupina visiems giminės Jonams liaudiškų
gėlių ,,bervynkų“ vainikus su įvairiomis lauko gėlėmis ir jais mus padabina.

6

Dzūkų žinios Nr. 25 / 2021 06 25 / penktadienis www.dzukuzinios.lt

Dzūkijos jūros realybė: puiki vieta poilsiui,
neišnaudotos verslo galimybės ir skaudi šiukšlių problema
»Atkelta iš 1 psl.

jas poilsiautojai pastatė draudžiamųjų ženklų zonoje, tikrai
reikėjo policijos pagalbos, kad
įvestų tvarką.
– O kas rūpinasi tvarka viešuosiuose paplūdimiuose?
– Mes prižiūrime paplūdimį
Graužuose ir prie direkcijos Lankytojų centro. Šienaujame, renkame šiukšles, savivaldybė padeda.
Metelių paplūdimį prižiūri seniūnija. Didžiausia tragedija yra dėl
šiukšlių išvežimo (nuoširdžiai
keikiasi). Visiška tragedija, kad
šiukšles išveža vieną kartą per
mėnesį. Pervažiavau visas viešas
teritorijas, tai ten viskas užkrauta
šiukšlėmis. Ant nosies Joninės, tai
šiukšlių dar padvigubės. Planuoja
išvežti tik kitą mėnesį. Tragedija.
Anksčiau buvome pasiekę, kad
šiukšles vežtų bent du kartus
per mėnesį, dabar vėl pasikeitė
tvarka. Žiemą pas mus gali visai
nevažiuoti, bet vasarą tai tikrai
būtina kuo operatyviau jas išvežti.
Mūsų komanda važiuodavo du
kartus per savaitę rinkti šiukšlių,
nes mūsų darbas – prižiūrėti tas
rekreacines teritorijas, palaikyti
minimalų tvarkos lygį. Gerai, kad
savivaldybė mums padeda. Deja,
po šio savaitgalio viskas buvo
užversta šiukšlėmis, o kas bus
po Joninių?
– Tai gal poilsiautojai labai
netvarkingi?
– Ekologinės kultūros žmonėms netrūksta, nes, lyginant su
poilsiautojų skaičiumi, tai tikrai
žmonės elgiasi padoriai. Reikia
dažnesnio šiukšlių išvežimo!
– Kaip vertinate verslo galimybes prie Dusios ir Metelio ?
– Judesys jaučiamas. Pernai
buvo vienas prekybos vagonėlis, o šiemet šeši. Kuriasi darbo
vietos, žmonės stengiasi užsidirbti. Aš pasiūliau vietiniams
gyventojams perdaryti savo tvartukus ir pritaikyti juos turistams
apgyvendinti. Reikia sudaryti
žmonėms galimybę poilsiauti ir
išleisti pinigus. Gaila, kad labai
sunkiai vietiniai žmonės pritaiko

Versle judesys jaučiamas. Pernai buvo vienas prekybos vagonėlis, o šiemet — šeši.
savo pastatus turistams, nors čia
tam puikios galimybės. Meteliai tikrai yra kurortinis miestelis.
Sakoma, kad kurortinį miestelį galima atpažinti pagal tai, jei
jame vaikšto žmonės vilkėdami
tik maudymosi kostiumėlius, ir
niekas tuo nesistebi. Esu tikras,
kad Meteliai yra tikrai svarbus
rekreacinis taškas visos Lietuvos
žmonėms, čia suvažiuoja poilsiautojai iš Kauno, Vilniaus, kitų
Lietuvos kampelių.
– Ar poilsiautojai randa čia
pramogų ir atrakcijų?
– Dusia generuoja didžiulius
poilsiautojų srautus, po truputį
kuriasi versliukai, atsiranda pramogų, čia tuo užsiima kaimo
turizmo sodybos. Bet daugiausia tas paslaugas kaimo turizmo
sodybos teikia jų sodybose gyvenantiems svečiams, bet manau,
kad jie galėtų orientuotis ir į tuos

Poilsiautojai iš visos Lietuvos renkasi poilsį prie Dusios ežero.

trumpalaikius turistus, kurie pas
juos negyvena, bet atvažuoja prie
ežero dienai ar dviem. Pavalgyti
Meteliuose ir šalia jų tikrai yra
kur, tačiau kitų viešų paslaugų
tikrai trūksta.
Vien per šias poilsio dienas
pas mus buvo nupirkta per 500
bilietų, tai šie žmonės privačiam
verslui tikrai suteiktų galimybę
užsidirbti. Jei turėčiau savo teritoriją, tai pasikviesčiau žmones
kokybiškai pasimaudyti, manau,
kad už tai jie nepagailėtų euro.
Yra septynios viešai prieinamos
maudymosi vietos, tačiau ne visos
jos vienodai kokybiškai įrengtos.
Žmonių koncentracija būna ten,
kur yra šioks toks komfortas.
– Ar tikrinama Dusios ir Metelio vandens kokybė?
– Vandens kokybę savivaldybė
nuolat tikrina, labai jiems dėkui.
Dabar ir Dusios, ir Metelio van-

dens kokybė nekelia problemų.
Žydėjimo nematyti. Jei vanduo
sušils iki 27 laipsnių, tada galime
turėti problemų. Vandens kokybės
tyrimai mums labai svarbūs ir dėl
to, kad pagal juos galime nustatyti
taršos šaltinius.
– Ar nėra būtinybės ežerų palūdimiuose steigti gelbėtojų ir
medicinos postus?
– Dusia yra unikali tuo, jog
istorija neatmena atvejo, jog čia
būtų nuskendę poilsiautojai. Norint Dusioje nuskęsti, reikia labai
stengtis. Nėra duobių, bangų, kad
vaikas įbristų iki kaklo, jam reikia
bristi 50 metrų. Gamtinė situacija
yra tokia, kad Dusia yra saugi. Iki
šiol gelbėtojų poreikio nebuvo.
Jei kokie žiopliai užmiega ant pripučiamo čiužinio ir juos nuneša
kilometrą nuo krantą, tai mes tą

problemą greit išsprendžiame.
– Prasideda ilgasis Joninių
savaitgalis, bus daug žmonių.
Kokie Jūsų prašymai prie Dzūkijos jūros atvykstantiems poilsiautojams?
– Nevažiuokite automobiliais
prie parko direkcijos. Dusios pakrantė – 24 kilometrai, yra daug
privačių ir viešų vietų. Palikite automobilius toliau nuo direkcijos,
iki paplūdimio ateikite patogiu ir
saugiu takeliu. Noriu pasakyti,
jog Lazdijai tikrai turi puikų poilsio objektą, tik reikia išnaudoti
jo suteikiamas galimybes.
– Dėkojame už pokalbį ir
linkime kuo greičiau sulaukti
šiukšliavežės.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Medikų patarimai poilsiautojams
karštomis dienomis

Medikai perspėjo, kad karštu oru nesaugu ilgai būti saulėje. Per
tokius karščius žmonėms reikia būti budriems, pagalvoti apie
save. Net sveikus žmones tokie karščiai veikia neigiamai, o jeigu
žmogus yra vyresnis arba turintis gretutinių ligų, jis tikrai turėtų
pagalvoti, kaip elgtis šiomis dienomis, planuotis darbus.
Anot medikų, pavojingiausios valandos yra nuo 11 val. iki 15–16
valandos. Tomis valandomis nereikėtų būti atviroje saulėje. Į paplūdimius rekomenduojama eiti arba ryte, arba vėlai vakare.
Pasak medikų, ne visiems žmonėms į sveikatą būna ir temperatūrų
skirtumai, patiriami per karščius, įšokus į vėsų vandenį.
Medikai susiduria ir su netiesioginėmis karščio aukomis – paūmėja
lėtinės ligos, žmonės truputį daugiau traumuojasi, nes oras geras,
jie daugiau maudosi, daugiau juda. Labiausiai kenčia sergantys
širdies ir kraujagyslių, inkstų ligomis, nes paūmėja lėtinės ligos,
organizmui tampa sunkiau sureguliuoti kraujo spaudimą. Nuo
padidėjusio kraujo spaudimo prasideda daugybė simptomų – silpnumas, galvos svaigimai, pykinimai, širdies, galvos skausmai.
Medikų teigimu, reikėtų vengti didžiausio karščio, tuo metu praleisti laiką patalpose, pavėsyje, galima naudotis visuomeniniais
pastatais, kur yra kondicionuojamos patalpos. Vidury dienos
– slėptis, o rytais ir vakarais, dozuojant saulės ir karščio kiekį,
galima gerai praleisti atostogas.
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COVID-19 vakcina: mitai ir faktai
Pasaulinė pandemija
sukėlė begalę sunkumų,
streso, nežinomybės ir dar
daugiau diskusijų bei susipriešinimo dėl skirtingų
įsitikinimų.
Šis laikotarpis buvo ypač
sunkus visiems, tačiau norint sužinoti, kokiomis nuotaikomis ir mintimis mūsų
visuomenė gyvena šiandien, kalbiname piliečius
iš skirtingų šalies rajonų
ir dalijamės jų asmenine
patirtimi.
„Daliai visuomenės
trūksta atsakomybės“
Šakiuose gyvenanti ir psichologe dirbanti Jurgita džiaugiasi, kad gyvenimas pamažu

Vilius: „Nesinori viso savo
gyvenimo sustabdyti dėl
pandemijos.“

grįžta į buvusias vėžes. Nors
jai tenka išgirsti prieštaringų
nuomonių apie pandemiją ir
jos suvaldymą, moteris turi
aiškią savo poziciją.
„Tikiu medicinos mokslu ir
manau, kad kiekvienas žmogus
yra atsakingas už savo darbą,
todėl jei mokslininkai sukūrė
vakcinas tam, kad įveiktume
infekciją, aš jais tikiu taip pat,
kaip ir kiti žmonės tiki mano
darbu. Jei man yra suteikta galimybė apsaugoti savo, šeimos
ir aplinkinių sveikatą, – aš ja
nedvejodama pasinaudosiu“, –
tvirtina Jurgita, papildydama,
jog visuomenėje pasigenda
socialinės atsakomybės ir supratimo, kad visi kartu tokiomis svarbiomis situacijomis
turėtume elgtis solidariai ir
pasitikėti medicina.
„Tiesą sakant, man, kaip
pilietei, keistai atrodo įvairūs
pasisakymai prieš vakcinaciją,
kuomet žmonės yra prilyginami bandomiesiems triušiams.
Manau, kad tai yra visiška
socialinė neteisybė – žiūrėti,
kas bus su tais „bandomaisiais triušiais“, kai tik dėl jų
ir yra sutramdoma pandemijos
grėsmė“, – mintimis dalijasi
moteris.
„Aš nerandu jokio loginio
paaiškinimo, kai, išradus vakciną, žmonės jos bijo, tačiau,
išradus naujus vaistus, naują
protezą ar naują rentgeno aparatą, visi džiaugiasi ir nekantrauja pradėti naudotis tomis
naujovėmis. Esu ne kartą ir
vaistinėse girdėjusi, kad, pristigus medikamentų, žmonėms
yra siūlomos alternatyvos su
panašiais ingredientais ir jie
be baimės tai perka, taigi kodėl tuomet bijome vakcinų?
Jei jau taip stipriai nepasiti-

kime medicina, tuomet nesikreipkime į gydytojus dėl
skausmų, alergijų ir visų kitų
sveikatos sutrikimų ar ištikusių problemų. Iš tų, kurie bijo
skiepytis, aš neišgirstu įtikinančio paaiškinimo, kai vieną
dieną atsisakome skiepytis, o
kitą – kreipiamės į medikus
pagalbos. Juk ar tikrai reikia
taip rizikuoti nesiskiepijant,
kad nuolat gyventume karantino sąlygomis ir pagaliau
susiprastume bei įvertintume
tikrąją riziką?“ – savo nuomonę išsakė Šakių gyventoja
Jurgita.
„Nesinori gyvenimo
sustabdyti dėl pandemijos“
Plungiškis verslininkas Vilius pasakoja, kad jo darbas
visuomet buvo neatsiejamas
nuo buvimo tarp žmonių, todėl
džiugu, kad pagaliau galima ir
vėl užsiimti mėgstama veikla,
projektais.
„Aš dirbu aptarnavimo srityje ir nuolat turiu tiesioginį
kontaktą su žmonėmis, taip pat
aktyviai dalyvauju įvairiose
visuomeninėse veiklose, todėl
jaučiau pareigą ir atsakomybę
pasiskiepyti, kad apsisaugočiau pats ir apsaugočiau kitus.
Nesinori viso savo gyvenimo
sustabdyti dėl pandemijos. Aš
suprantu, kodėl skiepai yra
būtini, kam jie buvo sukurti ir kaip jie veikia žmogaus
organizmą, – man tai atrodo
savaime aiškūs ir suprantami dalykai, todėl abejonių aš
neturiu ir niekada neturėjau“,
– teigia vyras, pridurdamas,
kad pats koronavirusu nesirgo,
tačiau šeimoje buvo užsikrėtę
abu jo tėvai.
Vilius juokaudamas sako,
kad vakcinacijos tema tapo

Jurgita sako, jog visuomenėje
pasigenda socialinės atsakomybės
ir supratimo, kad turime elgtis
solidariai.

tokia pat aštri kaip religija,
kur visi turi savo įsitikinimus.
„Mano aplinkoje yra vos keletas žmonių, kurie abejoja skiepų nauda, bet stengiuosi tam
nešvaistyti savo energijos.“

sugebanti pažaboti šią infekciją. Visų svarbiausia yra ne
kiek laiko viskas užtruko, o
tai, kad visi etapai, privalomi
kiekvienos vakcinos kūrimo
procesui, buvo įvykdyti ir tik
tuomet vakcinos užregistruotos.“
Imunologė prof. dr. A. Žvirblienė aiškina, kad nėra jokių
mokslinių faktų, kurie rodytų vakcinų žalą, pavyzdžiui,
vakcinų ir nevaisingumo sąsają, ir pabrėžia, kad vakcinos
nesukelia pačios infekcinės
ligos, o tik imituoja virusą.
„Jokioje iš šiuo metu naudojamų vakcinų nėra paties
koronaviruso, kuris galėtų sukelti infekciją, – skiepus sudaro tik atskiros viruso dalys,
kurios imituoja ligos sukėlėją,
kitaip tariant, „apmoko“ mūsų
imuninės sistemos ląsteles,
kurios formuojasi, dalijasi ir
po to sugeba atpažinti tikrąjį
ligos sukėlėją. Formuojantis
imuniniam atsakui, organizme vyksta daugybė procesų,
kurie panašūs į tuos, kurie
vyksta infekcijos metu. Todėl
kurį laiką po skiepo galime
jaustis taip, lyg sirgtume. Bet
tai nėra infekcinė liga, tai tik
imuninės sistemos sužadinimas, apmokymas. Kai įvyksta
natūrali infekcija, ta paruošta
„kariuomenė“ ligos sukėlėją
užpuola ir jį nukenksmina,
– taip veikia po skiepo susiformavęs imuninis atsakas“,
– tvirtina A. Žvirblienė.

Mitai neturi jokio
mokslinio pagrindo
Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro Imunologijos ir ląstelės biologijos skyriaus vedėja prof. dr. Aurelija
Žvirblienė mano, kad daugelis
realybės neatitinkančių teorijų, susijusių su koronaviruso
vakcinomis, siejasi su iškelta
hipoteze, jog šios vakcinos
buvo nepakankamai ištirtos,
nes sukurtos per itin trumpą Nuotr. iš asmeninių archyvų
laiką.
„Supraskime, kad pasaulinė Užs. Nr. 16
pandemija ir jaučiama didžiulė
jos grėsmė sudarė ypatingas
sąlygas – buvo mobilizuotos
didelės finansinės lėšos ir
dedamos visos profesionalų
pastangos į tai, kad būtų pagreitinti visi procesai ir būtų
kuo greičiau sukurta vakcina,

Rusiškas gatvės užrašas Veisiejuose:
performansas ar nostalgija sovietmečiui?
»Atkelta iš 3 psl.

anksčiau visos gatvės buvo žymimos lentelėmis dviem kalbom.
„Gavau iš antikvarų šias lenteles, užkabinau, man gražu. Čia
jokios ideologijos, tai antikvarinė
detalė“, – sake A. Jarmala.
Pastebėjus, jog kai kam pasirodė, jog ponas Albinas tokiu
veiksmu galimai demonstruoja
savo nostalgiją sovietmečiui, jis

atsakė: „Kiek aš Lietuvai gero
esu padaręs, tai tos lentelės yra
visiškas nulis.“
A. Jarmala teigė, jog šia vieta
eis tarptautinė turistinė trasa, tai
svečiams iš užsienio tos lentelės,
jo nuomone, bus įdomi detalė,
tokia pati, kokių pilna Grūto parke.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Antrą lentelę įvertino įvairiai

„Gavau iš antikvarų šias lenteles, užkabinau, man gražu. Čia jokios ideologijos, tai antikvarinė detalė“, — sakė
A. Jarmala.

Prieš kelerius metus Vilniaus savivaldybė nusprendė sostinės
gatvių pavadinimus, kurie atspindi tam tikras tautybes, užrašyti ir
tos tautybės kalba. Todėl šalia lietuviškų Latvių, Estų, Karaimų,
Rusų, Vokiečių, Danų, Suomių ir daugelio kitų atsirado antra
gatvės pavadinimo lentelė – tos tautos kalba.
Šis sprendimas buvo vertinamas nevienareikšmiai. Dalis sostinės
gyventojų pritarė šiai idėjai, kiti tam prieštaravo. Valstybinė lietuvių kalbos komisija pareikalavo nukabinti nelietuviškai užrašytas
gatvių lenteles.
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Vežėjo norui gauti didesnę kainą už
atliekų surinkimą — griežtas teismo „ne”
Zina Juozaitė
Kainą už mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimą bei išvežimą padidinti bent 40 procentų. Tokį
reikalavimą kėlė bendrovė
„Ecoservice“, iki šių metų
pradžios vežusi atliekas
Lazdijų rajone.
Pasibaigus sutarčiai dėl mišrių
komunalinių ir maisto atliekų vežimo, bendrovė pasiūlė toliau paslaugą teikti už gerokai didesnę,
nei buvo apskaičiuota maksimali,
paslaugos kainą, o Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui su
tuo nesutikus, konkurso sąlygas
apskundė teismui.
Lietuvos apeliacinis teismas
vežėjo reikalavimą ženkliai padidinti paslaugos kainą pripažino
nepagrįstu ir jį atmetė.
„Džiaugiamės šiuo teismo
sprendimu pirmiausia dėl to, kad
jis leidžia išvengti drastiško vietinės rinkliavos didinimo Lazdijų
rajono gyventojams. Kita vertus,
tai yra ir ženklas rinkos dalyviams
pasverti savo įgeidžius, kuriuos
siekiama tenkinti gyventojų sąskaita“, – sakė Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro (ARATC)
direktorius Algirdas Reipas.
Atliekų surinkimo ir vežimo
kainai apskaičiuoti Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
buvo pasitelkęs nepriklausomus
specialistus, kurie atliko objektyvius skaičiavimus, įvertindami
paslaugos teikimui sugaištą laiką,
konteinerių aptarnavimo dažnumą, sunkiai privažiuojamose teritorijose esančių konteinerių kiekį

bei remdamiesi Viešųjų pirkimo
tarnybos patvirtinta metodika.
Tačiau objektyviai apskaičiuota kaina bendrovei „Ecoservice“
pasirodė per maža ir ji pradėjo
bylinėjimosi procesą. Dėl to šių
metų pradžioje kilusi grėsmė, kad
Lazdijų rajone nebus kam surinkti
ir išvežti mišrių komunalinių bei
maisto atliekų.
Susidarius tokiai situacijai, šias
atliekas Lazdijų rajone ėmėsi
rinkti ir vežti Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centras. Alytaus regiono plėtros taryba yra
nusprendusi, kad tais atvejais,
kai mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo
paslaugų nenuperkama viešojo
pirkimo būdu paslaugų teikėjams pasiūlius pirkimo sutarties
maksimalią vertę viršijančias kainas, mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimą ir vežimą
vykdo ARATC.
Tai padaryta siekiant užtikrinti,
kad atliekos būtų surenkamos ir
vežamos nepertraukiamai, kad
gyventojai nepartirtų nepatogumų, kurie neišvengiamai kiltų,
sutrikus atliekų vežimui. „Esame septynių savivaldybių įsteigta įmonė ir mūsų prioritetas yra
atsakomybė už įsipareigojimus
savivaldybėms bei gyventojams“,
– kalbėjo A Reipas.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras mišrių ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugą
Lazdijų rajone teikia laikinai, kol
pasibaigs bylinėjimasis su didesnės kainos reikalavusiu vežėju,
bus paskelbtas konkursas ir su
jį laimėjusiu paslaugos teikėju

Vežamos atliekos.
pasirašyta sutartis.
Kada tai įvyks, sunku prognozuoti, o laikinumas apsunkina kai
kuriuos sprendimus bei veiksmus. Pavyzdžiui, ant mišrių ir
maisto atliekų konteinerių tebėra
nurodyti buvusio vežėjo kontaktai. Juos pakeisti ant visų Lazdijų
rajone naudojamų konteinerių
kainuotų keliasdešimt tūkstančių
eurų ir užimtų nemažai laiko,
per kurį gali būti surastas naujas
paslaugos teikėjas ir informaciją ant konteinerių reiktų vėl
keisti.
Tenka spręsti ir privažiavimo

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

Politinės aktualijos

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

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

Dzūkai kalba, kad...

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

prie sunkiai pasiekiamų teritorijų
problemas, apsirūpinti techniniais
pajėgumais kokybiškai paslaugai teikti – kas ir yra padaryta.
Išgyvendinama praktika, kai į
maršrutą įtraukiami objektai, prie
kurių neįmanoma privažiuoti ir
realiai nebuvo važiuojama, ieškoma vieningų sprendimų, kad
visiems būtų aišku, kur atliekas
surenkantis automobilis atvažiuoja ir kur konteinerį su atliekomis
reikia ištraukti.
Atliekų surinkimo ir išvežimo
grafikai yra siunčiami kartu su
mokėjimo pranešimais ir skelbia-

Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.
(8 318) 53085.
El. p.
dzukuzinios@gmail.com

mi https://www.aratc.lt/atliekusurinkimo-grafikai/.
Pakuočių ir stiklo atliekas
Lazdijų rajone, kaip ir anksčiau,
surenka ir veža bendrovė „Ecoservice projektai“.
Gyventojai, neturintys rūšiavimo konteinerių, norintys mažesnės talpos konteinerį pasikeisti
didesniu ar gauti naują konteinerį vietoj seno ir jau netinkamo
naudoti, turi kreiptis į Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centrą,
kuris nuoširdžiai rūpinasi atliekų
išvežimo kokybe ir tolesniu jų
tvarkymu.

•

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Ar galima nupjautą žolę ir kitas žaliąsias
atliekas mesti į maisto atliekų
konteinerius? Juk ji irgi suyra?
Taip, žolė ir kitos žaliosios atliekos irgi suyra, bet jas rinkti reikia
atskirai, nes žaliosios ir maisto atliekos yra tvarkomos skirtingai:
žaliosios atliekos kompostuojamos aikštelėse, maisto – apdorojamos biologiniuose įrenginiuose. Be to, vasarą ir rudenį žaliųjų
atliekų susidaro labai daug ir jos labai greit užkimštų maisto
atliekų konteinerius, kurie turi būti naudojami pagal paskirtį.
Kartu su maisto atliekomis į juos galima
mesti nebent kambarinius augalus.
Nupjautos žolės, nugenėtų medžių
šakų ar lapų į šiuos konteinerius mesti negalima. Atskirai surinktas žaliąsias
atliekas reikia vežti į rūšiavimo centrus,
palikti specialiai savivaldybių pažymėtose vietose, jeigu tokios yra, arba, esant
galimybei, kompostuoti namuose.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras
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Bibliotekos Jaunimo centre įsibėgėjo mobilus darbas
Lazdijų viešosios bibliotekos
Jaunimo centro darbuotojai įgyvendina mobiliojo darbo projektą
„Bendraukime, siekime, tobulėkime“, kurį finansuoja Jaunimo
reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektą inicijavo rajono
jaunuoliai. Projektas įgyvendinamas trijose seniūnijose: Kučiūnų,
Būdviečio bei Šeštokų. Jaunimo
centro darbuotojos Alma ir Rita
susipažino su šių vietovių jaunimu, organizavo žygius, žaidė įvairius žaidimus. Kūrybinių mokymų
„Spalvų terapija“ metu Kučiūnų,
Naujosios Kirsnos bei Aštriosios

Kirsnos jaunimas turėjo galimybę
susipažinti su fraktalų piešimu bei
spalvinimu, jaunuoliai atskleidė
savo kūrybiškumą, individualumą,
spalvų pagalba išreiškė savo jausmus, nerimą, baimes, džiaugsmą
bei liūdesį. Mokymus vedė lektorė
Neringa Vabalienė.
Psichologinių mokymų „Perženk slenkstį“ ir diskusijų metu
jaunuoliai buvo motyvuojami, drąsinami, skatinami veikti. Mokėsi,
kaip atrasti save, sustiprinti savo
asmenybę ir nebijoti rizikuoti.
Diskusijose su psichologu Deividu
Marcinkevičiumi atskleista, kokie
trukdžiai neleidžia gerai vertinti

savęs, tyrinėta, kaip rūpinimuisi
savimi padeda ar kenkia mus supanti aplinka. Jaunuoliai išmoko
stabdyti vidinę kritiką: stiprinti
savęs vertinimo pojūtį, atliko įvairias savęs girdėjimo, rūpinimosi
savimi psichotechnikas.
Projekto vykdytoja, Jaunimo
centro darbuotoja Rita Danilevičienė sako: „Darbuotojų, vykdančių mobilųjį darbą, ir jaunimo
tarpusavio santykių stiprinimas
vyksta socialinio dialogo principu, bendraujant ir bendradarbiaujant, įtraukiant į veiklas
socialiai atskirtus jaunuolius,
taip pat skatinant jaunimo tole-

ranciją, pagarbą vieni kitiems.“
„Stengėmės, kad jaunas žmogus
pasitikėtų darbuotoju ir prireikus
kreiptųsi pagalbos ir atviro bendravimo“, – Ritai antrino kolegė
Alma Stučkienė.
Vykdant mobilųjį darbą, užsimezgė graži draugystė su Kučiūnų laisvalaikio salės vadove
Jolita Karaliūniene, Aštriosios

Kirsnos bendruomenės pirmininke Ramune Kajokiene, Aštriosios
Kirsnos mokyklos bendruomene, Aštriosios Kirsnos dvaro
savininke Gaile Narauskaite bei
Naujosios Kirsnos jaunimo užimtumo centro pirmininke Jolita
Bujanauskiene.
Ačiū ir iki pasimatymo☺
Lazdijų jaunimo centro informacija

•

Mokytoja keičia daiktų likimus: „pamestinukai“ tampa eksponatais!
Zina Juozaitė
Daiktai, kaip ir žmonės,
kiekvienas turi savo likimą: vieni būna mylimi,
branginami, kiti atsibosta,
tampa nereikalingais, išmetami, pamirštami ir net
jų vardų nebeprisimenam.
Ar kiekvienas šiandien
žino, kaip atrodo bradinys,
petkė, naginės ar pakulos?
Oi, ne kiekvienas!
O tokie daiktai ir senovės lietuvių
buityje buvo, ir literatūros kūriniuose minimi. Kad vaikai, šiuos
kūrinius skaitydami, suprastų,
apie ką ano meto rašytojai kalbėjo, alytiškė lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja metodininkė Danutė Šalaševičienė pradėjo
tokių daiktų ieškoti – kad mokiniams parodyti galėtų.
„Norėjosi, kad vaikai pamatytų, kaip atrodo daiktai, kurie
minimi lietuvių autorių tekstuose
apie senovę“, – sakė D. Šalaševičienė, prieš trisdešimt metų,
1991-aisiais, Alytaus Volungės
vidurinėje mokykloje (dabar –
Volungės progimnazija) pradėjusi
kurti etnografinę klasę.
Buvusį elektrotechnikos kabinetą gavusiai mokytojai norėjosi
jį padaryti literatūriškesnį, tautiškesnį ir senoviniai daiktai tam
puikiai tiko.
Mokytoja ir su šeima, ir su savo
mokiniais važiuodavo per kaimus
jų ieškoti – prisikraudavo lauktuvėms krepšius sausainių, pyrago

pynių, kad su kaimo žmonėmis
kalbą lengviau būtų užmegzti, ir
leisdavosi į keliones. Ko tik iš jų
į savo klasę neparsiveždavo! Joje
ne tik visokiausių eksponatų atsirasdavo, bet, vyrui padedant, net ir
senovinė kamara buvo įrengta.
„Tai buvo kaimo giedojimas
mieste. Man nesinorėjo, kad kaimas išeitų iš mūsų istorijos, ir
šis kabinetas tapo mūsų praeitį
menančių senų daiktų saugykla“,
– pasakojo D. Šalaševičienė.
Senų daiktų jos įkurtoje etnografinėje klasėje, ilgainiui virtusioje mokyklos etnografiniu
muziejumi, susikaupė daug ir
labai įvairių. Bet gi daiktai, kaip ir
žmonės, turi savybę pasenti, susidėvėti. Tad tenka juos atnaujinti ir
ekspoziciją vis naujais papildyti.
Bet D. Šalaševičienė jų ieškoti į
kaimus nebevažiuoja – daugybę
įvairių muziejui tinkamų daiktų
randa pakartotinio daiktų naudojimo centre „TikoTiks.“
Jis mokytojai tapo tikru atradimu. Iš „TikoTiks“ į Volungės
mokyklos muziejų iškeliavo
staklėmis austos staltiesės, lovų
užtiesalai, drobės, juostos, kiti
daiktai.
Dėl sveikatos problemų pati
pamokų jau nevedanti Danutė visus juos kruopščiai suregistruoja
muziejaus inventorinėje knygoje.
Tiesa, jai truputį graudu, kad iš
„TikoTiks“ į muziejų atvežti daiktai jau nebeturi savo istorijų, kokias turėjo kaimuose rinkti daiktai – ten jie turėjo savo namus,

REIKIA
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse.

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

o šeimininkai galėjo papasakoti,
kuriais metais tas daiktas buvo
pagamintas, kas ir kaip jį naudojo,
kada ir kodėl kitu pakeitė.
„Anksčiau reikėjo pas žmones
važiuoti senų daiktų ieškoti, o
dabar jie patys daug ką išmeta“,
–pastebi D. Šalaševičienė, pasidžiaugdama, kad tie išmetami
daiktai netampa paprasčiausiomis
šiukšlėmis, nepatenka į sąvartyną,
bet vėl tampa reikalingais.
Mokytojos įkurtas muziejus
– viena iš galimybių išsaugoti
tokius daiktus, kuriuos savo pamokų metu mokiniams rodo ir
jos kolegės.
„Buvo labai smagu sulaukti „TikoTiks“ vadovės Agnės Jučienės
skambučio ir kvietimo apsilankyti
šiame centre, kur jau laukė atrinktos austos juostos, rankšluosčiai,
lininės staltiesės – daiktai, kurie
žmonių namuose savo amžių jau
atgyveno ir tapo nereikalingais, o
atsidūrę mūsų muziejuje praturtino jo ekspoziciją“, – džiaugėsi
Danutė Šalaševičienė.
„TikoTiks“ centras – tai vieta,
kur daugybė senų daiktų atranda
naują gyvenimą. Čia apsilankius
galima rasti įvairių tolesniam naudojimui tinkamų daiktų – vienus
galima naudoti iš karto, kitus –
kūrybiškai pritaikyti, atnaujinti.
Vasarą „TikoTiks“ centras lankytojų laukia ne tik darbo dienomis, bet ir kas antrą šeštadienį.
Apsilankykite čia prieš pirkdami
ką nors naujo – gal tai, ko jums
reikia, rasite nemokamai!

•

Mokytojos D. Šalaševičienės įkurto etnografijos muziejaus ekspoziciją
papildė ir daiktai iš „TikoTiks“ centro.

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS
Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu
8 700 55 400, internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.
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Nauji „Tele2“ pasiūlymai: nuolaidos
išmaniems daiktams, televizijai ir
išmanus paplūdimių žemėlapis

Gerų naujienų ir patrauklių pasiūlymų šįkart ypač daug. „Tele2“
siūlo pasinaudoti ypatingomis
nuolaidomis daugybei išmanių
daiktų ir išmaniajai televizijai.
Operatorius taip pat kviečia
išbandyti nemokamą paplūdimių
užimtumo žemėlapį. Nuolaidomis
jau dabar galite pasinaudoti operatoriaus fiziniuose salonuose
arba internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt.

Išmanūs daiktai už neįtikėtiną
kainą
Ieškantiems naujo interneto plano labai pasisekė. Užsisakius „Tele2 Laisvo
interneto“ planą nuo 15,90 Eur/mėn. ir
pasirašius 24 mėn. sutartį, dabar galite
gauti įspūdingų dovanų arba įsigyti daugybę įvairių išmanių daiktų už neįtikėtiną
kainą.
Užsakant „Tele2 Laisvo interneto“ 200
GB (15,90 Eur/mėn.) ar neribotų GB
(17,90 Eur/mėn.) planą bei pasirašant
24 mėn. paslaugų teikimo sutartį, galite
išsirinkti dovaną – išmanųjį televizorių
„Xiaomi Mi Smart TV (32“) arba robotą
dulkių siurblį „Xiaomi Mi Robot VacuumMop Pro“. Dovana prie užsakymo pridedama už simbolinę 0,01 Eur priemoką.
Modemo kaina į pasiūlymą neįskaičiuota
ir prasideda nuo 2,5 Eur/mėn.
Pasirinkę vieną iš minėtų planų ir pasirašę 24 mėn. sutartį, taip pat galite įsigyti
kitą pasirinktą išmanų daiktą už ypatingą
kainą. Pavyzdžiui, planšetinį kompiuterį
„Apple iPad 10.2 8th Gen Wi-Fi + SIM“
(32 GB) galėsite įsigyti už 4,66 Eur/mėn.
(vienkartinis laikmenos mokestis – 4,34
Eur).
Nešiojamąjį kompiuterį „Lenovo IdeaPad 3 15IIL05, 15.6" FHD“ (8GB + 128
GB) įsigysite už 5,33 Eur/mėn. (vienkartinis laikmenos mokestis – 5,79 Eur),
elektrinį paspirtuką „Xiaomi Pro 2“ – už
6,66 Eur/mėn. (vienkartinis laikmenos
mokestis netaikomas ), konsolę „Xbox
Series S“ (512 GB) – už 2,66 Eur/mėn
(vienkartinis laikmenos mokestis – 4,34
Eur)., o „iPhone SE“ (64 GB) išmanųjį
– vos už 6 Eur/mėn. (vienkartinis laikmenos mokestis – 5,79 Eur). Įrenginiams
taikoma pradinė įmoka – 1 Eur.
„Discovery+“ – dovanų pasirinkus
bet kurį išmaniosios televizijos
„Go3“ paketą
Pradžiuginkite save ir savo šeimą kokybiškomis laidomis, kanalais, filmais ir
kitu įdomiu vaizdo turiniu. Dabar, pasirinkus bet kurį išmaniosios televizijos
„Go3” paketą, papildomai dovanojamas
„Discovery+“ tiesioginių kanalų bei turinio bibliotekos paketas.

Jame rasite unikalias laidas, dokumentinius filmus ir sporto varžybas. Paketu
bus galima naudotis nemokamai iki liepos
20 d. Pasibaigus šiam laikotarpiui, paketo
galiojimą bus galima prasitęsti vos už
2,99 Eur/mėn.
Išsirinkti naują televizijos paketą dabar išties verta. Užsisakykite „Televizija
+ Filmai“ arba „Televizija + Filmai +
Sportas“ paketą ir nemokėkite visą vasarą
iki pat rugsėjo 1 d. Pasiūlymas galioja
pasirašius 24 mėn. sutartį. TV priedėlio
nuomos kaina į pasiūlymą neįskaičiuota
ir prasideda nuo 2,5 Eur/mėn.

Išmaniųjų eSIM laikrodžių
išpardavimas
Vasarą, kai daug laiko praleidžiame lauke
ir užsiimame aktyviu laisvalaikiu, yra
idealus metas išbandyti vieną iš „Samsung Galaxy“ išmaniųjų laikrodžių su
eSIM technologija. Juos dabar galite
įsigyti už neįtikėtiną kainą. Pavyzdžiui,
„Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE
(40 mm)“ įsigysite vos nuo 1,99 Eur/mėn.
Visiems laikrodžiams taikoma pradinė
įmoka – 1 Eur.
Pasiūlymas galioja pasirinkus bet kurį
laikrodį ir sudarant 24 ar 36 mėn. sutartį
ir mokant pradinę įmoką bei mėnesinę
įmoką, kuri nurodyta www.tele2.lt prie
konkretaus laikrodžio modelio. Norint
aktyvuoti paslaugą „Vienas numeris“,
reikia įsigyti planą „Neriboti GB laikrodžiui“ – 4,90 Eur/mėn. prie jau jūsų turimo „Tele2“ pokalbių plano arba įsigyti
ir pokalbių planą, ir planą „Neriboti GB
laikrodžiui“.
Grįžta „Tele2“ paplūdimių
užimtumo žemėlapis
Atėjus vasarai ir poilsiautojams užplūdus
pakrantes, atnaujinamas išmanus „Tele2“
paplūdimių užimtumo žemėlapis. Įrankis pernai buvo sukurtas kaip papildoma
priemonė efektyviai išskirstyti žmonių
srautus. Privatumo poreikiui išlikus, 154ių Lietuvos pakrančių žemėlapis netrukus
bus papildytas dar 39-iomis naujomis
pakrantėmis.
Virtualiame žemėlapyje galėsite pasitikrinti, kiek užimtas yra jūsų pasirinktas paplūdimys. Pakrantes čia galima
išsirūšiuoti pagal užimtumo indeksą –
paplūdimiai reitinguojami nuo 1 iki 10,
atitinkamai nuo mažiausio užimtumo iki
didžiausio. Taip pat čia galite juos ir įvertinti. Paplūdimių žemėlapį rasite: https://
papludimiai.tele2.lt/.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus
ir akcijas sužinosite www.tele2.lt arba
paskambinę telefonu 117. Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos
mokestis. Pasiūlymų laikas ir įrenginių
skaičius ribotas.
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Ketvirtadienis

, birželio 24 d. Saulė teka 4.42, leidžiasi 22.00, dienos
ilgumas 17.18. Pilnatis. Vardadieniai: Jonas, Eivilitas, Eivilitė, Eiviltas, Janina.
LRT TV
2021.06.24
6.02 Grupės „Golden

Parazyth“ koncertas
7.05 Dviračio žinios.
Joninės.
7.30 Premjera. „Mažylio
Nikolia atostogos“.
9.05 „Riešutų duona“.
10.15 Premjera. „Taikioji
Japonija“.
12.05 „Maži, bet ypatingi:
vėžliai“.
13.00 Įdomiosios atostogos.
14.00 Monikos Liu koncertas festivalyje
„Midsummer
Vilnius 2020“.
15.20 „Velnio nuotaka“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Stilius.
19.30 Gimę tą pačią
dieną.
20.30 Panorama.
21.00 Dviračio žinios.
21.30 „Naujasis popiežius“.
22.20 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.05 Istorijos detektyvai.
23.45 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Veranda.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 Panorama.
3.30 „Maži, bet ypatingi:
vėžliai“.
4.20 Įdomiosios atostogos.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.20 „Monstrai prieš

ateivius“.
6.45 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
7.10 „Beprotiškos

melodijos“.
7.40 „Stebuklų namai“.
9.20 „Didysis kačių

pabėgimas“.
11.05 „Katės ir šunys.

Kačių kerštas“.
12.45 „Jau baigėm?“.
14.35 „Gyvenimas ant

ratų“.
16.40 „Piko valanda 2“.
18.30 Žinios.
19.30 „Fantastiniai

gyvūnai ir kur juos
rasti“.
22.10 „Ir visi jų vyrai“.
0.30 „Pagirios 3: velniai
žino kur“.
2.30 „Mina“.
4.15 Alchemija.
4.45 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.10 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
6.30 „Bailus voveriukas“.
6.55 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.20 „Simpsonai“.
7.45 „Mano mažoji

sesutė Mirai“.
9.45 „Ratai“.
12.05 „Mažylio atos-

togos“.

12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Mažylio atos-

togos“.
14.10 „Žvėrelių maištas“.
16.05 „Naktis muziejuje
2“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Naktis muziejuje
2“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Kontrolinės vyrų
krepšinio rungtynės. Lietuva–Dominikos Respublika.
21.30 „Džonas Vikas 3“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Džonas Vikas 3“.
0.15 „Naktinė pamaina“.
1.10 „Havajai 5.0“.
2.05 „Pasitikėjimas“.
3.05 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
3.30 „Naktinė pamaina“.
4.25 „Havajai 5.0“.
5.45 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.35 „Baltosios pelėdos.

Skrydis virš
Arkties“.
7.45 „Laukinė Šri Lanka“.
8.55 39-asis Tarptautinis
Monte Karlo cirko
festivalis.
11.35 „Lesė“.
13.30 „Ponas auklė“.
15.15 „Nevykėlis“.
17.00 „Kiaušingalviai“.
18.45 „Užkandinė ant
ratų“.
21.00 „Robotai“.
23.35 „Fantomas“.
1.45 „Adjutantas“.
3.15 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
Lryto TV
5.29 Programa.
6.00 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Keliautojo
dienoraštis.
7.00 „Netikėtas teisingumas“.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Lietuvos gelmių
istorijos.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 Auksinė daina.
Balius.
19.30 Grilio skanėstai.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.

22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 „Netikėtas teisingumas“.
3.55 Auksinė daina.
Balius.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Grupės „Golden

Parazyth“ koncertas.
7.05 „Lesė“.
7.30 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.55 Vakaras su Edita.
8.50 Koncertas „Folkšokas“.
10.55 Muzikinė komedija
„Ar Amerika
pirtyje?!“.
12.35 „Riccardo Muti
šventė“.
14.10 „Mažylio Nikolia
atostogos“
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
17.05 „Strazdanota
vasara“.
18.15 Premjera. „Kelionių
atvirukai. Mozambiko sala. Portugalijos brangenybė“.
18.30 Koncertas. Nelly
Paltinienės
kūrybinės
veiklos 60-mečio
koncertas „Man tie
metai – dovana“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Laimingasis
Ladzaras“.
23.05 „Sibilės vilionės“.
0.50 DW naujienos rusų
kalba.
1.05 Dabar pasaulyje.
1.30 Akacijų alėja 2016.
2.10 Duokim garo!
3.30 Klausimėlis.
3.45 7 Kauno dienos.
4.10 Indivizijos.
4.35 Veranda.
5.05 Stilius.
TV1
6.20 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.30 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
14.30 „Tobuli nusikaltimai“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.

16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Tobuli nusikal-

timai“.
21.00 PREMJERA.

„Aleksas Hugo.
Lyg paukštis be
sparnų“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Komisarė Sara Kor.
Velnio pelkė“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Aš – ralistas.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Britanijos talentai.
13.55 Sandėlių karai.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Legenda apie

Heraklį“.
23.00 „Grotos gyve-

nimui“.
1.50 „Įrodytas nekal-

tumas“.
2.40 Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Išlikę.
7.00 nežVAIRUOK.
7.30 Ar tu ją matei?
8.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
8.30 Orijaus kelionės.
9.00 Ugnikalnių takais.
10.30 Keturios sienos.
11.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
12.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
13.30 Orijaus kelionės.
14.00 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
15.00 Kasdienybės
herojai.
15.45 Mano pramogos
veidai.
16.30 Kitokie pasikalbėjimai.
18.30 Įvartis.
19.00 nežVAIRUOK.
19.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
20.00 Šiandien kimba.
21.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
21.30 Spausk gazą.
22.00 Automobilis už 0
Eur.
23.00 Ugnikalnių takais.
23.30 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
0.30 Delfi diena.
5.30 Retro automobilių
dirbtuvės.

11

Nr. 25 / 2021 06 25 / penktadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Eteris

Penktadienis

, birželio 25 d. Saulė teka 4.42, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas
17.18. Pilnatis. Vardadieniai: Vilhelmas, Geistautas, Geistautė, Baniutė, Vilius, Geisvyda, Geisvydas.
LRT TV
2021.06.25
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Įdomiosios atostogos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Stilius.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis protas.
Vasara.
22.25 „Nemirtingasis“.
0.20 „Prie jūros“.
2.20 Stilius.
3.15 Panorama.
3.45 Klausimėlis.
4.05 Įdomiosios atostogos.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.

22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Insurgentė“.
23.45 „Blogos mamos“.
1.40 „Džonas Vikas 3“.
3.55 „Greitis“.
BTV
6.20 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.30 „Gordono Ramzio

virtuvės košmarai“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 „Pričiupom!“.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Amerikiečių
snaiperis“.
0.05 „Robotai“.
2.35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
Lryto TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Greitis.
LNK
6.30 „Balta – meilės

spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 „Pabėgimo planas
2“.
23.25 „Raudonas
dangus“.
1.30 „Siuvėjas iš
Panamos“.
3.30 „Pagirios 3: velniai
žino kur“.
5.05 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
6.40 „Bailus voveriukas“.
7.05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.35 „Jeloustounas“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano
meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Liūtas karalius“.
21.15 „Insurgentė“.

7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Pagaliau savait-

galis.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Vyrų šešėlyje.
Gerarda Elena
Šuliauskaitė“.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 „Netikėtas teisingumas“.
3.55 Pagaliau savaitgalis.
4.15 Vantos lapas.
4.40 Kaimo akademija.
5.00 „Vyrų šešėlyje.
Gerarda Elena
Šuliauskaitė“.

5.20 „Reali mistika“.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.02 Akacijų alėja 2016.
6.45 Šoka Lietuva.
7.00 „Artūras ir mini-

mukai“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.35 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.50 Knygų savaitė.
Gintaro Grajausko
knygos „Kaip viskas
buvo“.
8.40 Gyvenk kaip galima
švariau.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Rusų gatvė.
12.30 Stop juosta.
Klaipėda.
13.00 Stambiu planu.
14.00 Indivizijos.
14.30 Pasivaikščiojimai.
15.00 „Devintasis dešimtmetis. Tegyvuoja
godumas“.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Ten, kur namai“.
19.00 Stop juosta.
Klaipėda.
19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Premjera. „Vindermyro vaikai“.
22.30 Rūta Ščiogolevaitė
ir draugai.
23.55 DW naujienos rusų
kalba.
0.10 Dabar pasaulyje.
0.40 Bardų festivalis
„Akacijų alėja
2017“.
1.40 „Laimingasis
Ladzaras“.
3.45 „Erdvės menas.
Harmonijoje su
aplinka. Alvaro
Sizos pastatai“.
4.10 Euromaxx.
4.35 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
5.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
TV1
6.20 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.30 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
14.30 „Tobuli nusikaltimai“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės
melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Tobuli nusikal-

timai“.
21.00 „Kapitonė Marlo.

Paklydusių sielų
miestas“.
22.55 „Visa tiesa apie
Hario Kveberto
bylą“.
1.00 „Aleksas Hugo.
Lyg paukštis be
sparnų“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Statybų gidas.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Britanijos talentai.
13.55 Sandėlių karai.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 Optibet A lygos

rungtynės Vilniaus
„Riteriai“–Marijampolės „Sūduva“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
22.00 „Už priešo linijos.
Kolumbija“.
0.00 „Legenda apie
Heraklį“.
1.45 „Išrinktasis.
Blogio imperijos
iškilimas“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Jos vardas MAMA.
7.00 2800 km Dunojumi

baidare su A. Valujavičiumi.
8.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
8.30 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Geltonas karutis.
11.00 Alfas vienas
namuose.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Spausk gazą.
14.00 nežVAIRUOK.
14.30 Ar tu ją matei?
15.00 Žinios.
15.20 Dienos tema.
15.40 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
16.00 Žinios.
16.15 Dienos interviu.
16.35 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
17.00 Žinios.
17.15 Dienos tema.
17.35 Dienos interviu.
18.00 Žinios.
18.25 Įvartis.
19.00 Žinios.
19.15 Krepšinio zona.
20.00 Orijaus kelionės.
20.30 Delfi Premjera.
21.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
21.30 Jūs rimtai?
22.00 Orijaus kelionės.
22.30 Kriminalinė zona su
D. Dargiu.
23.00 Ugnikalnių takais.
23.30 Automobilis už 0
Eur.
0.30 Delfi diena.
5.30 Delfi Premjera.

šeštadienis

, birželio 26 d. Saulė teka 4.43, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas 17.17.
Pilnatis. Vardadieniai: Paulius, Jaunutis, Virgilijus, Povilas, Jaunius, Viltautė.
LRT TV
2021.06.26	 
6.02 Atvirų durų diena.

LRT atsiskaito:
pamatykite LRT
užkulisius.
6.55 Išpažinimai.
7.50 Premjera. „Bamsis
ir Raganos dukra“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
9.30 Žinios. Orai.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Pasaulio dokumentika. „Mongolija.
Kraštutinumų
šalis“.
12.45 Pasaulio dokumentika. „Vidurinių Rytų
gamta. Egiptas.
Išgyvenantieji
dykumose“.
13.40 „Komisaras Montalbanas. Meilė“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Mano daina.
22.25 „Toks gyvenimas!“.
0.20 „Nemirtingasis“.
2.15 „Mongolija. Kraštutinumų šalis“.
3.05 Muzikinis intarpas.
3.25 „Komisaras Montalbanas. Meilė“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.35 „Vasaros stovyklos

sala“.
7.05 „Bunikula“.
7.30 „Monstrai prieš

ateivius“.
7.55 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
8.25 „Tomas ir Džeris“.
8.55 „Beprotiškos

melodijos“.
9.10 „Pelėdų karalystės
sargai“.
11.05 „Maksas“.
13.20 „Prancūziška
porelė“.
15.20 „Tai galėjo nutikti ir
tau“.
17.25 Žalia šviesa.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Medalionas“.
21.30 Laisvas smūgis.
21.40 UEFA EURO 2020
futbolo čempionatas. Aštuntfinalio rungtynės.
Italija–Austrija.
0.00 Laisvas smūgis.
0.30 „Kelyje 2. Alaus
tenisas“.
2.25 „Pabėgimo planas
2“.
TV3
6.35 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.
7.30 „Keista šeimynėlė“.
8.00 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Skaniai ir paprastai.
9.30 Maisto kelias.
10.30 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.00 Sveiki atvykę.
11.30 „Įžūliausi gamtos

vagišiai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Įžūliausi gamtos
vagišiai“.
12.35 „101 dalmatinas“.
14.45 „Džonsonų atostogos“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Greitis 2: laivo
užgrobimas“.
19.35 Eurojackpot.
19.40 „Greitis 2: laivo
užgrobimas“.
22.10 „Holograma
karaliui“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Holograma
karaliui“.
0.05 „Nemirtingieji“.
2.10 „Insurgentė“.
4.10 „Naktis muziejuje
2“.
BTV
6.00 „Varom!“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Negyvenamose

salose su Beru
Grilsu“.
8.30 Miško atspalviai.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,
televitrina.
10.00 „Laukinė Šri Lanka“.
11.10 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.15 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.45 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
16.55 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
18.00 Laisvas smūgis.
18.40 UEFA EURO 2020
futbolo čempionatas. Velsas–Danija.
21.00 Laisvas smūgis.
21.30 „Mano tobulas
gangsteris“.
23.25 „Stebėtojų lyga“.
2.30 „Amerikiečių
snaiperis“.
Lryto TV
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Gyvenimas.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle
pristato: Keliautojo
dienoraštis.
11.00 Grįžtantys.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle
pristato: Greitis.
19.00 Koncertas Tenoriada.

20.00 Žinios.
20.30 „Jausmai“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.35 Koncertas Tenoriada. Populiariausios pasaulio arijos.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Gyvenimas.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.02 Auksinis protas.
7.15 Klausimėlis.
7.30 Kelias į namus.
8.00 Premjera. „Sukurta

Kiote. Kioto žavumynai“.
8.30 „Kaip gydo gamta.
Gydomosios vidinio
gydytojo galios“.
9.00 Kūrybingumo
mokykla.
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Čia – kinas. Kino
žurnalas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Trembita.
12.30 Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Proto džiunglės.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Du balsai – viena
širdis“.
16.35 „Erdvės menas.
Tvarūs ir patrauklūs. Ateities
miestų vizijos“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos.
18.30 Indivizijos.
19.00 Premjera.
Vizionieriai. Pakui
Hardware.
19.05 Premjera. „Nuostabios mintys.
Šiuolaikinio meno
kūrėjas Simon
Denny“.
19.30 Premjera. Mūsų
miesteliai. Kriūkai.
20.30 Panorama.
21.00 „Šakalo diena“.
23.20 LRT Opus ore.
Grupė „Proper
Heat“.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 „Prie jūros“.
2.45 Indivizijos.
3.15 Pasivaikščiojimai.
3.45 Proto džiunglės.
4.15 Kūrybingumo
mokykla.
4.45 Auksinis protas.
TV1
6.20 Laisvės karžygiai.
6.50 Informacinių mitų

griovėjai.
7.20 „Akloji“.
8.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Žingsnis iki
dangaus“.
11.00 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.00 „Merės meilė

virtuvei“.
12.55 „Didelės svajonės,

mažos erdvės“.
14.15 „Akloji“.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės

melodramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vera. Sūnus

palaidūnas“.
22.55 „Svetima šalis“.
1.10 „Visa tiesa apie

Hario Kveberto
bylą“.
3.05 „Kapitonė Marlo.
Paklydusių sielų
miestas“.
TV6
6.15 „Nukalta ugnyje“.
7.00 „Richardo Ham-

mondo nuotykiai
džiunglėse“.
7.55 Ledo kelias.
9.00 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Aš – ralistas.
11.00 Sandėlių karai.
11.40 „Vandenynai be
vandens“.
12.40 „Delfinai iš arti“.
13.55 Išlikimas.
15.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
16.00 „Nukalta ugnyje“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų
žvaigždės.
19.00 „Kaukės“.
21.00 Žinios.
22.00 „Tai reiškia karą“.
23.55 „Už priešo linijos.
Kolumbija“.
1.40 „Dronų karai“.
6.00 13 731 km aplink

Skandinaviją.
7.00 Kasdienybės

herojai.
7.45 Mano pramogos

veidai.
8.30 Jos vardas MAMA.
9.00 Įvartis.
9.30 Geltonas karutis.
10.00 Alfas live.
11.00 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.
11.30 Išlikę.
12.00 Čepas veža.
12.30 Kablys.
13.00 Šiandien kimba.
14.00 Ugnikalnių takais.
16.30 Yugo broliai:

bogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Jūs rimtai?
20.30 Orijaus kelionės.
21.00 Kitokie pasikalbėjimai.
23.00 Delfi Premjera.
23.30 Orijaus kelionės.
0.00 Yugo broliai:
bogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
2.30 Mano pramogos
veidai.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai.
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Eteris
Sekmadienis, birželio 27 d. Saulė teka 4.43, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas
17.17. Pilnatis. Vardadieniai: Ema, Kirilas, Vladislovas, Gediminas, Norgailė, Vladas.
7.30 „Keista šeimynėlė“.
8.00 „Kung fu panda.
6.02 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių
Europa.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Hanso Kristiano
Anderseno pasakos.
„Undinėlė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.25 „Susipažink su mano
pasauliu. Didžioji
Zakayo ir Timmio
kelionė“.
11.55 Pasaulio dokumentika. „Prie Gangos su
Sue Perkins“.
12.50 Pasaulio dokumentika. „Įstabioji
Indija. Vakarų Gatai.
Musonų kalnai“.
13.45 „Puaro“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Veranda.
17.00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Viktorija“.
21.50 „Noting Hilas“.
23.50 „Šakalo diena“.
2.10 „Prie Gangos su Sue
Perkins“.
3.05 „Susipažink su mano
pasauliu. Didžioji
Zakayo ir Timmio
kelionė“.
3.30 „Puaro“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.40 „Vasaros stovyklos

sala“.
7.10 „Bunikula“.
7.35 „Monstrai prieš

Meistrų paslaptys“.
8.30 „Simpsonai“.
9.30 „Troliai“.
11.15 „Laukinė Meksika“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Laukinė Meksika“.
12.25 „Napoleonas“.
14.05 „Netikra vienuolė“.
16.10 „Kobra 11“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Kobra 11“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Laiko vingis“.
21.50 „Karas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Karas“.
23.55 „10,5 balo“.
1.35 „Holograma kara-

liui“.
3.10 „Drakono kardas“.

bis-Dū“.
8.30 „Tomas ir Džeris“.
9.00 „Beprotiškos melo-

dijos“.
9.15 „Didžioji skruzdėlyčių karalystė 2“.
11.05 „Gerokai keistas
filmas“.
12.10 „Maksas 2. Baltųjų
rūmų didvyris“.
13.55 „Žiedų valdovas.
Žiedo brolija“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 „Ponas ir ponia
gangsteriai“.
21.30 Laisvas smūgis.
21.40 UEFA EURO 2020
futbolo čempionatas. Aštuntfinalio
rungtynės.
0.00 Laisvas smūgis.
0.30 „Meksikietis“.
2.55 „Kelyje 2. Alaus
tenisas“.
TV3
6.35 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.

istorija“.
3.35 „Vyrų šešėlyje.
Izabelė Liudvika
Borch Pliaterienė“.
3.55 Kaimo akademija.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.05 Duokim garo!
7.30 Šoka Lietuva.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
10.00 Atspindžiai. Paveldo

kolekcija.
BTV
6.00 „Varom!“.
7.30 Pasaulio taurė 2020.

Kaunas.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnų varžybos

Lietuva–Latvija.
Biržai.
10.00 „Laukinė Šri Lanka“.
11.10 „Negyvenamose salose su Beru Grilsu“.
12.15 „Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos“.
13.30 „Ekstrasensų mūšis“.
15.45 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
16.55 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
18.00 Laisvas smūgis.
18.40 UEFA EURO 2020
futbolo čempionatas. Aštuntfinalio
rungtynės.
21.00 Laisvas smūgis.
21.30 „Paskutinis laivas“.
22.30 „Legendų biuras“.
23.40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
0.40 „Mano tobulas
gangsteris“.
2.30 „Stebėtojų lyga“.

ateivius“.
8.00 „Šaunusis Skū-

Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo

Lryto TV
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Deutsche Welle

pristato: Keliautojo
dienoraštis.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Senjorų avilys.
Mankšta.
9.30 Grįžtantys.
10.00 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle
pristato: Greitis.
11.00 „Vyrų šešėlyje.
Izabelė Liudvika
Borch Pliaterienė“.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Lauros Remeikienės
koncertas.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.

10.30 Premjera. „Į

žvaigždes. Kosminės
kelionės. Kokia jų
prasmė?“.
11.00 Stop juosta. Klaipėda.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Kryžių
Švč. Mergelės
Marijos Rožinio
Karalienės koplyčios.
13.40 Šventadienio mintys.
14.05 Klausimėlis.
14.25 „Bamsis ir Raganos
dukra“.
15.30 „Susipažink su mano
pasauliu. Didžioji
Zakayo ir Timmio
kelionė“.
16.00 XIX respublikinis
vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“.
17.00 Euromaxx.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
Jekaterina Lavrinec.
19.30 Knygų savaitė.
Kornelijaus Platelio
knygos „Prieblandos
pokalbiai“ pristatymas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Lietuvos nacionalinio
operos ir baleto
teatro simfoninio
orkestro koncertų
ciklas.
22.00 Ludwig van Beethoven. Simfonija Nr.
5, c−moll, op. Nr. 67.
22.40 „Piršlybos“.
23.55 „Žemės ar moteries“.
0.45 „Noting Hilas“.
2.45 „Kaip gydo gamta.
Gydomosios vidinio
gydytojo galios“.
3.10 7 Kauno dienos.
3.35 Kelias į namus.
4.05 Kelias.
4.35 Duokim garo!
TV1
6.20 Laisvės karžygiai.
6.50 Informacinių mitų

griovėjai.
7.20 „Akloji“.
8.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Žingsnis iki dangaus“.

11.00 „Džeimio ir Džimio

kulinarinės dvikovos“.
12.00 „Kai norisi žalumos“.
12.30 Sveikinimai.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės melodramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Prancūziška
žmogžudystė. Mirtis
Broseliando girioje“.
22.55 „Nebaigti reikaliukai“.
0.45 „Svetima šalis“.
2.55 „Vera. Sūnus palaidūnas“.
TV6
6.15 „Nukalta ugnyje“.
7.00 „Richardo Ham-

mondo nuotykiai
džiunglėse“.
7.55 Ledo kelias.
9.00 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 „Žūklė laukinėje
gamtoje“.
10.30 „Delfinai iš arti“.
11.40 „Vandenynai be
vandens“.
12.50 „Medūza žudikė“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 „Nukalta ugnyje“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų žvaigždės.
19.00 „Kaukės“.
20.00 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
21.00 Žinios.
22.00 „Ledas“.
23.55 „Tai reiškia karą“.
Delfi TV
6.00 13 731 km aplink

Skandinaviją.
7.00 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
7.30 Geltonas karutis.
8.00 Kablys.
8.30 Šiandien kimba.
9.30 Įvartis.
10.00 Alfas vienas
namuose.
11.00 Keturios sienos.
11.30 Išpakuota.
12.00 Sekmadienio Šv.
Mišių transliacija.
13.15 Išlikę.
13.45 Sveikatos receptas.
14.30 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
15.00 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
15.30 Geltonas karutis.
16.00 nežVAIRUOK.
16.30 Spausk gazą.
17.00 Automobilis už 0
Eur.
18.00 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Kasdienybės herojai.
20.45 Mano pramogos
veidai.
21.30 Jos vardas MAMA.
22.00 Kitokie pasikalbėjimai.
0.00 nežVAIRUOK.
0.30 Ar tu ją matei?
1.00 Ugnikalnių takais.
3.30 Delfi Premjera.

pirmadienis
, birželio 28 d. Saulė teka 4.44, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas
17.16. Pilnatis. Vardadieniai: Irenėjus, Tulgedas, Gaudrė.
LRT TELEVI
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Įdomiosios atos-

togos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda

daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Naujasis popiežius“.
22.50 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.35 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.20 Išpažinimai.
1.15 Vakaras su Edita.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Įdomiosios atostogos.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Balta – meilės

spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Laisvas smūgis.
21.40 UEFA EURO 2020
futbolo čempionatas. Aštuntfinalio
rungtynės.
0.00 Laisvas smūgis.
0.30 „Kaip atsikratyti
boso?“.
2.30 „Meksikietis“.
4.30 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
6.40 „Bailus voveriukas“.
7.05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.35 Maisto kelias.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano
meilė“.
14.30 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.

17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Jeloustounas“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Ta nejauki aki-

mirka“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Ta nejauki aki-

mirka“.
23.55 „Naktinė pamaina“.
0.55 „Havajai 5.0“.
1.50 „Pasitikėjimas“.
2.45 „Vieniši tėvai“.
3.35 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
4.00 „Naktinė pamaina“.
4.55 „Havajai 5.0“.
5.45 „Atsargiai! Merginos“.

1.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
3.55 Kaimo akademija.
4.15 Mažos Mūsų

Pergalės.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Legendos.
6.50 „Dainų dainelės“

akimirkos.
7.00 „Artūras ir mini-

mukai“.
7.25 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
7.50 Lietuvos tūkstan-

BTV
6.20 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
18.00 Laisvas smūgis.
18.40 UEFA EURO 2020
futbolo čempionatas. Aštuntfinalio
rungtynės.
21.00 Laisvas smūgis.
21.30 „Tarp žvaigždžių“.
0.50 „Legendų biuras“.
2.00 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
Lryto
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
8.00 Senjorų avilys.

Mankšta.
8.30 Inovacijų DNR.
9.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų

Pergalės.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
19.30 Grilio skanėstai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
0.30 „Teisingumo

agentai“.

tmečio vaikai.
8.40 Atspindžiai. Paveldo

kolekcija.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų

kalba.
12.00 Kas geresnio,

kaimyne?
12.30 Krikščionio žodis.
12.45 Klausimėlis.
13.00 Kultūros diena.
14.00 Kelias į namus.
14.30 XIX respublikinis

vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“.
15.20 Ką veikti?!
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Ten, kur namai“.
19.00 Išpažinimai.
19.30 „Nuostabusis ponas
Murray“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Juozas Paukštelis.
„Kaimynai“.
23.45 Mano tėviškė.
Vincas MykolaitisPutinas ir Justinas
Vienožinskis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mano daina.
2.00 LRT Opus ore. Grupė
„Proper Heat“.
3.00 Klausimėlis.
3.15 „Nuostabios mintys.
Šiuolaikinio meno
kūrėjas Simon
Denny“.
3.40 Kūrybingumo
mokykla.
4.10 Pasivaikščiojimai.
4.35 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.
TV1
6.05 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.00 „Žingsnis iki
dangaus“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.30 „Stebuklas“.
14.30 „Tobuli nusikaltimai“.

15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Šešėliai iš praei-

ties“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.50 „Prancūziška

žmogžudystė. Mirtis
Broseliando girioje“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
9.20 Sandėlių karai.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 Sandėlių karai.
12.25 Britanijos

talentai.
13.50 Sandėlių karai.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Universalus karys.

Regeneracija“.
23.05 „Mirusiųjų diena.

Kruvina kilmė“.
0.50 „Įrodytas nekal-

tumas“.
2.30 Išlikimas.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Orijaus kelionės.
7.00 Savaitės įvykiai su

D. Žeimyte-Biliene.
8.00 Yugo broliai:

blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
8.30 Kriminalinė zona su
D. Dargiu.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Jos vardas MAMA.
11.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Jūs rimtai?
14.00 Išpakuota.
14.30 Keturios sienos.
15.00 Žinios.
15.30 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.15 Dienos interviu.
16.35 Piniginiai reikalai.
17.00 Žinios.
17.15 Dienos interviu.
17.35 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.25 Įvartis.
19.00 Žinios.
19.15 Iš esmės su V. Bruveriu ir D. ŽeimyteBiliene.
20.00 Geltonas karutis.
20.30 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
21.00 Yugo broliai:
blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
21.30 Kasdienybės
herojai.
22.15 Mano pramogos
veidai.
23.00 Ugnikalnių takais.
23.30 Kriminalinė Lietuvos
zona su D. Dargiu.
0.00 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
1.00 Delfi diena.
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Eteris
Antradienis
, birželio 29 d. Saulė teka 4.44, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas
17.16. Pilnatis. Vardadieniai: Paulius, Petras, Mantigirdas, Gedrimė, Benita, Povilas.
LRT TV
2021.06.29
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimina-

linė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Daiktų istorijos.
13.00 Įdomiosios atostogos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Naujasis popiežius“.
23.00 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.45 „Įstatymas ir tvarka“.
0.30 Šventadienio mintys.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
3.00 Panorama.
4.00 Įdomiosios atostogos.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Balta – meilės

spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Laisvas smūgis.
21.40 UEFA EURO 2020
futbolo čempionatas. Aštuntfinalio
rungtynės.
0.00 Laisvas smūgis.
0.30 „Šnipas per klaidą“.
2.15 „Kaip atsikratyti
boso?“.
3.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
6.40 „Bailus voveriukas“.
7.05 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.35 „Jeloustounas“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano

meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 Olimpinės atrankos

vyrų krepšinio
turnyras. Lenkija–Angola.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Olimpinės atrankos
vyrų krepšinio
turnyras. Lenkija–Angola.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Olimpinės atrankos
vyrų krepšinio
turnyras. Lietuva–Venesuela.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Pavojingasis“.
22.40 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.43 „Pavojingasis“.
0.30 „Naktinė pamaina“.
1.30 „Havajai 5.0“.
2.20 „Pasitikėjimas“.
3.25 „Vieniši tėvai“.
3.50 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
4.15 „Naktinė pamaina“.
5.00 „Havajai 5.0“.
5.45 „Atsargiai! Merginos“.

teisingumas“.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.10 „Netikėtas teisingumas“.
3.55 4 kampai.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Birutė
Mažeikaitė-Ramanauskienė“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Bardų festivalis

„Akacijų alėja 2017“.
7.00 „Artūras ir mini-

mukai“.
7.25 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.35 „Alvinas ir patrakėliai

burundukai“.
7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
8.40 „Kaip gydo gamta.

BTV
6.20 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.30 „Gordono Ramzio

virtuvės košmarai“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
18.00 Laisvas smūgis.
18.40 UEFA EURO 2020
futbolo čempionatas. Aštuntfinalio
rungtynės.
21.00 Laisvas smūgis.
21.30 „Viską prisiminti“.
23.50 „Tarp žvaigždžių“.
3.00 „Velniški Stivo Ostino
išbandymai“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Grilio skanėstai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
23.30 „Netikėtas

Gydomosios vidinio
gydytojo galios“.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Vilniaus sąsiuvinis.
12.30 Kelias.
13.00 Legendos.
13.45 Mano tėviškė.
Vincas MykolaitisPutinas ir Justinas
Vienožinskis.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 „Nuostabusis ponas
Murray“.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai
burundukai“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Ten, kur namai“.
19.00 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.30 „Devintasis
dešimtmetis. Sienos
griūtis“.
20.15 „Kelionių atvirukai.
Mozambiko sala.
Portugalijos brangenybė“.
20.30 Panorama.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.25 Vartotojų kontrolė.
23.20 Istorijos detektyvai.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Bardų festivalis
„Akacijų alėja 2017“.
2.00 Auksinis protas.
3.15 Kultūringai su
Nomeda.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta. Klaipėda.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.05 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.00 „Žingsnis iki dangaus“.

8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.30 „Stebuklas“.
14.30 „Kandisė Renuar“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Policijos telefonas

110. Sikorskos byla“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.50 „Šešėliai iš praeities“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Autopilotas.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Britanijos talentai.
13.45 Sandėlių karai.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Taksi 3“.
22.55 „Grotos gyvenimui“.
1.45 „Įrodytas nekal-

tumas“.
2.35 Išlikimas.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Garsiai!
7.00 Alfas vienas

namuose.
8.00 Yugo broliai:

blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
8.30 Išpakuota.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Išlikę.
11.00 Alfas live.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Kasdienybės herojai.
14.15 Mano pramogos
veidai.
15.00 Žinios.
15.30 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.15 Dienos interviu.
16.35 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
17.00 Žinios.
17.15 Dienos interviu.
17.35 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.25 Įvartis.
19.00 Žinios.
19.15 Faktai ir nuomonės
su A. Peredniu.
20.00 Garsiai!
20.30 Jos vardas MAMA.
21.00 Yugo broliai:
blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
21.30 nežVAIRUOK.
22.00 Kriminalinė Lietuvos
zona su D. Dargiu.
22.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
23.00 Ugnikalnių takais.
23.30 Kasdienybės herojai.
0.15 Delfi Pulsas.
0.30 Delfi diena.
5.30 Jos vardas MAMA.

Trečiadienis
, birželio 30 d. Saulė teka 4.45, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas
17.14. Pilnatis. Vardadieniai: Otonas, Otas, Tautginas, Novilė, Emilija, Liucina, Adelė.
LRT TV
2021.06.30
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 Įdomiosios atostogos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 1000 pasaulio
stebuklų.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Naujasis popiežius“.
23.00 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.45 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Euromaxx.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 1000 pasaulio
stebuklų.
3.00 Panorama.
4.00 Įdomiosios atostogos.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Balta – meilės

spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

vaisius“.
15.30 „Mano namai –

16.30 Olimpinės atrankos

23.00 „Brangioji, aš

vyrų krepšinio
turnyras. Angola–
Slovėnija.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Olimpinės atrankos
vyrų krepšinio
turnyras. Angola–
Slovėnija.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Olimpinės atrankos
vyrų krepšinio
turnyras. Venesuela–Pietų Korėja.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „8 jūrų laivyno
būrys. Už priešo
linijos“.
22.40 Vikinglotto.
22.45 „8 jūrų laivyno
būrys. Už priešo
linijos“.
23.20 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.23 „8 jūrų laivyno
būrys. Už priešo
linijos“.
0.35 „Naktinė pamaina“.
1.35 „Havajai 5.0“.
2.25 „Pasitikėjimas“.
3.25 „Vieniši tėvai“.
3.55 „Naktinė pamaina“.
4.45 Ekstrasensų mūšis.

perskambinsiu“.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 „Netikėtas teisingumas“.
3.55 4 kampai.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.

BTV
6.20 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.30 „Gordono Ramzio

virtuvės košmarai“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Nėra kur bėgti“.
22.55 „Viską prisiminti“.
1.15 „Velniški Stivo
Ostino išbandymai“.
2.05 „FTB“.

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.30 „Gravitacija“.
0.15 „Strėlė“.
1.15 „Šnipas per klaidą“.
2.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.25 „Kalnietis“.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
6.40 „Bailus voveriukas“.
7.05 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.35 Svajonių ūkis.
8.05 Sveiki atvykę.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano

meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.

Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Mūsų gyvūnai.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Daktarė Kovalčiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo

LRT+
6.02 Bardų festivalis

„Akacijų alėja 2017“.
7.10 „Artūras ir mini-

mukai“.
7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
8.40 Kūrybingumo

mokykla.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų

kalba.
12.00 Menora.
12.30 Proto džiunglės.
13.00 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
15.00 „Devintasis
dešimtmetis. Sienos
griūtis“.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Ten, kur namai“.
19.00 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
19.30 „Devintasis dešimtmetis. Technologijos kiekvienuose
namuose“.
20.15 „Kelionių atvirukai.
Patagonija. Argentinos užkariavimas“.
20.30 Panorama.
21.30 Premjera. „Ingmaro
Bergmano beieškant“.
23.10 Premjera. „Marina
Abramovic. Dalyvauja menininkė“.
0.55 DW naujienos rusų
kalba.
1.10 Dabar pasaulyje.
1.35 Bardų festivalis
„Akacijų alėja 2017“.
2.35 „Du balsai – viena
širdis“.
4.35 Kelias į namus.
5.05 Klauskite daktaro.

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Grilio skanėstai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.

TV1
6.20 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.30 „Stebuklas“.
14.30 „Kandisė Renuar“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Nusikaltimo vieta

– Berlynas. Pašėlusi
meilė“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.50 „Policijos telefonas
110. Sikorskos byla“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Vienam gale kablys.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Britanijos talentai.
13.50 Sandėlių karai.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Prezidento

patikėtinis. Spąstai
teroristams“.
23.00 „Grotos
gyvenimui“.
1.55 „Įrodytas nekaltumas“.
2.50 Ledo kelias.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.
7.00 Alfas live.
8.00 Yugo broliai:

blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
8.30 Spausk gazą.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Sveikatos receptas.
11.15 Garsiai!
11.45 Delfi Pulsas.
12.00 Delfi rytas.
13.30 nežVAIRUOK.
14.00 Kriminalinė Lietuvos
zona su D. Dargiu.
14.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
15.00 Žinios.
15.30 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.15 Dienos interviu.
16.35 Login 2021.
17.00 Žinios.
17.15 Dienos interviu.
17.35 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.25 Įvartis.
19.00 Žinios.
19.15 Pokalbis su Daiva
Žeimyte-Biliene.
20.00 nežVAIRUOK.
20.30 Ar tu ją matei?
21.00 Yugo broliai:
blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
21.30 Orijaus kelionės.
22.00 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
23.00 Ugnikalnių
takais.
23.30 Mano pramogos
veidai.
0.15 Delfi Pulsas.
0.30 Delfi diena.
5.30 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
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Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(birželio 28—liepos 4 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Gali tekti sulėtinti gyvenimo tempą.
Nors degsite nekantrumu imtis naujų
sumanymų įgyvendinimo, tačiau šiuo
laikotarpiu didelės sėkmės nereikėtų
tikėtis. Net ir tuomet, jei atrodys, kad
viskas vyksta pagal planą, gali tekti
susidurti su tikrai nemaloniais netikėtumais, kurie gali priversti viską pradėti
nuo pradžių. Žvaigždės pataria pabaigti anksčiau pradėtus darbus, tačiau kol
kas nesiimti naujos veiklos, nes tai gali
sukelti nuostolių.
Jautis (04.21–05.21)
Jus džiugins kitų žmonių noras padėti,
todėl įprastus darbus atliksite gerokai
greičiau. Šiuo metu įvairių užduočių
tikrai netrūks, todėl galite jausti šiokią tokią įtampą, tačiau suėmę save
į rankas galėsite pasiekti tikrai puikių
rezultatų. Neatsisakykite jums siūlomos pagalbos: kartu su kitais žmonėmis galėsite nuveikti kur kas daugiau.
Įprasta kasdienė veikla taip pat gali
teikti džiaugsmą, todėl pasistenkite į
tai pažvelgti kitomis akimis.
Dvyniai (05.22–06.21)
Pagaliau sulauksite tinkamo įvertinimo
ir tai jus motyvuos dar labiau stengtis.
Sričių, kuriose galite sublizgėti, šiuo
metu netrūks, todėl neleiskite, kad jus
užvaldytų abejonės, ir ryžtingai judėkite į priekį. Jei atrodys, kad viskas
netenka prasmės, šiek tiek sustokite
ir atsikvėpkite: tikėtina, kad permąstę
tam tikrus dalykus įgausite dar daugiau
motyvacijos, todėl pasieksite kur kas
geresnių rezultatų.
Vėžys (06.22–07.22)
Įprasta veikla gali pareikalauti kur kas
didesnių pastangų nei esate įpratę,
todėl tai skatins dar labiau pasitempti.
Nors gali kilti pagundų tiesiog viską
mesti, tačiau nepamirškite, kad esate
nemažai pasiekę, todėl nėra jokios
prasmės sustoti pusiaukelėje. Jei
pristigtumėte motyvacijos, tiesiog
pabendraukite su artimais žmonėmis:
tikėtina, kad jų patarimai taps jūsų
įkvėpimo šaltiniu.
Liūtas (07.23–08.23)
Bendravimas su kitais žmonėmis dabar
gali atrodyti pernelyg varginantis, todėl ieškosite progų nuo visko atsiriboti
ir šiek tiek laiko praleisti vienumoje.
Žvaigždės žada, kad toks atsiribojimas
dabar jums bus į naudą: dalykų, kuriuos
reikėtų permąstyti, tikrai netrūks, todėl galėsite rasti atsakymus į ramybės
neduodančius klausimus ir atrasti tinkamiausius problemų sprendimus. Nesibaiminkite, jei dėl netikėtų aplinkybių
gali tekti pakeisti judėjimo kryptį: nors
dabar tai gali atrodyti kaip didžiausia
katastrofa, tačiau netrukus įžvelgsite
ir teigiamą reikalo pusę.
Mergelė (08.24–09.23)
Turėsite ne vieną progą pagerinti santykius su aplinkiniais, tačiau tik nuo
jūsų pačių priklausys, ar tuo pasinaudosite. Jei nesate užtikrinti, ar einate
tinkamu keliu, nesidrovėkite prašyti
draugų ar giminaičių patarimo: tikėtina, kad į situaciją pažvelgus iš šalies
bus galima kur kas paprasčiau atrasti
tinkamus sprendimus. Nors dabar
rūpesčių našta gali atrodyti pernelyg
sunki, tačiau kartu su artimiausiais
žmonėmis galite įveikti net ir pačias
didžiausias kliūtis.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Galite sulaukti netikėto pasiūlymo,
kuris privers iš naujo permąstyti gyvenimo tikslus. Nors iš pirmo žvilgsnio

Tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

N. Kirsnos k., Laz•dijų•Sodybą
r. sav., (sodyba prižiūrėta,
sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,
galima gyventi iš karto, namas

atsivėrusios galimybės gali atrodyti
pernelyg rizikingos, tačiau žvaigždės
pataria nepriimti skubotų sprendimų.
Tikėtina, kad viską permąstę į pasiūlymą pažvelgsite visai kitomis akimis ir
tai turės poveikį jūsų netolimai ateičiai.
Atminkite posakį, kad kirpti reikėtų tik
devynis kartus pamatavus: tik tuomet
galėsite būti užtikrinti, kad priimtas
sprendimas buvo tinkamas.
Skorpionas (10.24–11.22)
Jūsų laukia pokyčiai profesinėje srityje. Tikėtina, kad sulauksite malonių
naujienų, kurios nuteiks pozityviai ir
dar labiau motyvuos veržtis į priekį.
Šiuo laikotarpiu gali tekti smarkiau
pasiraitoti rankoves: jei netausosite
savo jėgų ir būsite nusiteikę siekti kiek
įmanoma geresnių rezultatų, jau labai
greitai galėsite mėgautis saldžiais
darbo vaisiais.
Šaulys (11.23–12.21)
Artimiesiems gali prireikti jūsų pagalbos, todėl pasistenkite atrasti laiko
jiems padėti. Nors kasdienių užduočių tikrai netrūks, tačiau susidėlioję
prioritetus laiką galėsite planuoti kur
kas efektyviau. Nusiteikite, kad šiuo
laikotarpiu gali stigti laiko ramiam
poilsiui, tačiau labai greitai galėsite
pasimėgauti kur kas ramesniu ir malonesniu laiku. Jei šiuo laikotarpiu įdėsite
pakankamai daug pastangų, jau labai
greitai galėsite mėgautis likimo siunčiamomis dovanomis.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Žvaigždės pataria daugiau dėmesio
skirti santykių su artimaisiais puoselėjimui. Nors gali atrodyti, kad kasdieniai
darbai niekada nesibaigs, tačiau nereikėtų pamiršti, kad poilsis yra lygiai
toks pat svarbus. Leiskite sau šiek tiek
atsikvėpti ir pasimėgaukite bendravimu su artimaisiais – tai padės įgauti
daugiau jėgų, todėl netrukus būsite
pasiryžę nuveikti kur kas daugiau.
Vandenis (01.21–02.19)
Efektyviai planuosite savo dienotvarkę,
ir tai tikrai džiugins. Būsite pasiryžę
nuveikti kur kas daugiau nei įprastai,
todėl jau netrukus galėsite mėgautis
atsivėrusiomis galimybėmis. Nors apie
atostogas dabar galėsite tik pasvajoti,
tačiau leiskite sau bent mintimis nuklysti kažkur kitur: jau labai greitai tą
galėsite paversti realybe.
Žuvys (02.20–03.20)
Jūsų pastangos neliks nepastebėtos.
Jau labai greitai galėsite sulaukti tikrai
patrauklių pasiūlymų, kurie praskaidrins jūsų kasdienybę ir padės pagerinti finansinę situaciją. Dabar viskas
bus jūsų rankose, todėl pasistenkite
nepraleisti pasitaikančių galimybių ir
įvertinkite likimo siunčiamas dovanas.
Nesižvalgykite į praeitį ir ryžtingai ženkite į priekį: netolimoje ateityje galėsite
sulaukti pelnyto apdovanojimo.

mūrinis, aukštų, 5 kambarių, su
baldais ir buitine technika, šildomas kietuoju kuru (vietinis
centrinis šildymas), komunalinis vandentiekis, sodyboje
yra ūkiniai pastatai, garažas,
šulinys, prižiūrėtas sodas ir
aplinka, 45 arai dirbamos
žemės, šalia galima įsigyti 7 ha
žemės). Tel. 8 611 50514.

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a. Tel. 8 686 70841.

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

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

namą (buv. val•gyklą)
•Gyvenamąjį
Vainiūnų k., Seirijų sen., ••Nedidelį rekreacinės
paskirties žemės sklypą šalia
Lazdijų r. sav., (namų valda
0,338 ha, priklauso ir miškelio,
atlikti geodeziniai matavimai,
trifazis elektros įvadas, sodyba
prie naujai asfaltuoto kelio).
Tel. 8 686 70 841.

Gervėnų k., Lazdijų
•r. sav.,
•Sodybą
(70 a, medinis namas,

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

••

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

••
bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).

Sklypą namo statybai Lazdijų mieste. Tel. 8 686 70841.

Tel. 8 656 12800.

Lazdijų
•mieste.
•NamąTel.su815603a sklypu
24679.
namų
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
Lazdijų (įvairaus
dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė. Tel. 8 616 33781.

••

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

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.

supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

VW GOLF, 1994
•m.,•Automobilį
66 kW, dyzelinas, dalimis.
Tel. 8 685 27122.

GOLF III (1997 m.) ir
•VW•VWPASSAT
skardinių ratlan-

kių R14 originalius plastikinius
gaubtus ir centrinės skylės
dangtelius, kaina nuo 2 eurų
už vnt., ir 2002 m. AUDI A6
dvejas priekinio bamperio
groteles, kaina po 5 eurus.
Druskininkai,
tel. 8 686 43600.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

Traktorinę priekabą (dviašė, savivartė, nėra dok.) Prikabinimo MTZ GAZ kablius.
Tel. 8 685 27122.

šieno ir šiaudų
•presą
•Naudotą
„Welger AP40“. Kaina

600 Eur.
Tel. +370 663 57331, Kapčiamiestis, Lazdijų r. sav.

GYVULIAI

pasipjauti, iki 200
•kg.•Kiaulę
Tel. 8 607 22199.
avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

sauso šieno rulonus.
•Tel.•Šviežio
8 607 22199.
••Braškes. Tel. 8 679 47212.
,,Vineta“ veislės
•bulves.
•Maistines
Pristatome į namus.
Tel. 8 614 56206.

daigais kapų
•bei•Prekiaujame
aplinkos apželdinimui,
skaldele kapams. Taip pat
prekiaujame anglimi ir durpių
briketais.". UAB „MARTAS“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

bulves.
•Tel.•Pašarines
8 623 04363.
ir avižų mišinį, žiemi•nius•Vikių
ir vasarinius kviečius.
Tel. 8 623 04363.

% avižų, 50 %
•vikių).
•MišinįTinka(50žalinimui.
Tel. 8 614 56206.

KITI

ir atve•žamas
•Parduodamas
žvyras, skalda, juo-

džemis. Pastatų griovimas.
Tvenkinių kasimas. Alytus,
tel. 8 685 58989.
neapdirbtas la•bradorito
•Pigiai –akmens
plokštes
Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.

JUODELIAI KVIEČIA!!!
Nori užsidirbti?

Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai“
kviečia prisijungti prie savo komandos:
Gamybos darbuotojus (700–800 Eur į rankas)
Pjovimo staklių operatorius (1100–1500 Eur į rankas)
Ekskavatoriaus vairuotojus (1200–1500 Eur į rankas)
Autokrautuvo vairuotojus (800–1000 Eur į rankas)
Darbas vienoje novatoriškiausių Lietuvos medienos
perdirbimo gamyklų!
Visada laiku mokamas darbo užmokestis!
Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų sąlygų)!
Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemones!
Draudimas nuo traumų!
Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!
Už draugo rekomendaciją 100 Eur (į rankas) premija!

Skambink arba rašyk!
8 686 34981, 8 698 41844, cv@juodeliai.lt
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Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną,
nuotrauką – siųskite
dzukuzinios@gmail.com

Klasifikuoti

skelbimai

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
parduoda
kiti

Kineskopinių televizo•rių•PANASONIC
ir LG ir TV

priedėlio TV STAR distancinius
pultelius, SCART laidą, mobiliojo telefono NOKIA įkroviklį
ir ausinukus, kaina nuo 2 eurų.
Pakabinamus šviestuvus, kaina
nuo 5 eurų. Druskininkai,
tel. 8 686 43600.

„Snaigė soft
•line“,
•Šaldytuvą
A klasė, 2 kameros, 145

cm aukščio, kaina 75 eurai, ir
kilimą, 3x2 m (rudas), kaina 35
eurai. Druskininkai,
tel. 8 654 87148.

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

••

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

••

GYVULIAI

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

••

•Tel.•Žemę.
8 688 80688.
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties

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

••

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

Tel.: 8 614 56206.

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

••
ūkio paskirties
•žemę.
•Perkame
Gali būti apleista.

KITI

Tel. 8 678 80555.

280 Eur/t, skarda – 220–240
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00
val., VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

••

TRANSPORTO PRIEMONĖS

įvairių mar•kių•Superkame
automobilius: „Mazda“,

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

gyventi.
Tel. 8 685 27122.

•ūkyje.
•Reikalingas darbuotojas
Tel. 8 607 22199.

••

PA SL AUGOS

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

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

••

Atliekam įvairius statybos,
vidaus apdailos, fasado, pamatų, šiltinimo darbus. Galima
skambinti ir dėl kitų nedidelių
statybos darbų.
Tel. 8 603 99087.

VIMO, atnaujinimo, mechanizuoto DAŽYMO darbus.www.
audrista.lt,
Tel. 8 631 91211.

••
••
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 260–
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

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

pagalbinis
•darbuotojas,
•Reikalingassuteikiu
vietą

arba telyčią nuo 6
atlieka visų tipų
•mėn.•Veršelį
•stogų,
•Įmonėfasadų,
iki 3 metų auginti. Taip
patalpų PLO-

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

SIŪLO

darbas
IEŠKO

prižiūrėti senelius
•Veisiejų
•Galiuseniūnijoje
arba
aplink.
Tel. 8 675 00731.

pagalbiniu
•darbininku
•Galiu dirbti
statybose (moku

apdailos darbus) arba ūkininko
ūkyje.
Tel. 8 622 60230.

DAŽOME medinius,
tinkuotus namų fasadus ir jų
stogus.
Tel. 8 621 99958.

N UOMA
SIŪLO

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

arba parduodu
•gamybines
•Išnuomojusandėliavimo
patalpas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo 1 kambario
butas Lazdijų miesto centre, 1
aukštas (autonominis šildymas).
Tel. 8 698 78040.

komercines admi- ••Išsinuomočiau žemės
•nistracines
•Nuomojupatalpas,
15 kv. m, I Šventežerio sen. Laiku moku
aukštas, Lazdijuose.
Tel. 8 698 78040.

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

nusišienauti 5 ha
•pievų
•Siūlau
Krosnos seniūnijoje.

patalpos ilgalai•kei•Ieškomos
nuomai, pritaikytos/pritai-

Tel. 8 682 15808.

komos maisto gamybai.
Tel. 8 627 62313.

nusišienauti apie
•3 ha•Atiduodu
pievos Mikyčių k., Švente- ••Reikalingos 800–1100 kv.
m patalpos ilgalaikei nuomai,
žerio sen.
Tel. 8 686 70841.

IEŠKO

tinkančios sandėliavimui ir
prekybai Lazdijuose.
Tel. 8 614 72747.

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

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

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

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.
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Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnauja kiekvieną darbo dieną!
Pasiilgome!
Knygynėlis,
Seinų g. 12, Lazdijai
Virtuvės baldai, sofos, lovos,
kampai, lentynos, komodos,
kėdės, prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai,
trimeriai. Atvežame. Galima
išsimokėtinai.

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

Tel. 8 698 50235.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.

Moka PVM. Pasiima greitai.
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų
mokymo kursai;
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Tel. 8 612 34503.
Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

PERKAME
MIŠKĄ.

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Miško
paslaugos.

Perka veršelius,
telyčaites.

Kalvarijoje organizuojami
mokymai

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas....

Dėmesio!

UAB „Galvijų eksportas“

• 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
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

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

Tel. 8 657 88458.
Turite naujieną,
nuotrauką – siųskite

Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

„Sūduvos galvijai“

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

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

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame.
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.

brangiai perka.

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

Perkame veršelius.
Atsiskaitome iš karto.

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

Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470.

dzukuzinios@gmail.com

PARDUODA

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.
Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.
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