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Trys Dzūkijos fontanai kviečia
pailsėti įvairiaspalvių purslų fone

P

Rita Krušinskaitė
rasidėjus atostogų
sezonui, daugelis
sukame galvas,
kur čia nuvykus
ir ką naujo pamačius. Jei dėl
pandemijos ar kitų priežasčių
nusprendėte nevykti į tolimas
keliones, nenusivilsite apsilankę
Veisiejuose, Druskininkuose ar
Butrimonyse, kur atgaivą akims
ir malonumą širdžiai suteiks įspūdingi fontanai.

Veisiejų fontanas
Veisiejų fontanas, kuriantis šviesų ir muzikos šou, Ančios ežere
buvo sumontuotas prieš 13 metų
ir buvo pirmasis tokio tipo fontanas Lietuvoje. Vos pradėjęs veikti,
jis šiltojo sezono vakarais į Ančios ežero pakrantę sutraukdavo
daugybę lankytojų. Pasigrožėti
muzikinio fontano šou žmonės
važiuodavo iš visos Lietuvos. Tad
netrukus spalvingų muzikinių
fontanų atsirado ir kituose šalies
kampeliuose.

»

Veisiejų fontanas. (Lazdijų r. sav. nuotr.)
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Perkant 5 m
plytelių – klĳai
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PASTATOMI
VENTILIATORIAI
VENETO

Š. m. liepos 4 d. Šlavantų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei
Marijai parapijoje iškilmingai švęsime jubiliejinių metų proga Marijos Krikščioniškų šeimų Karalienės atlaidus. Šv. Mišių pradžia 12 val.
Po šv. Mišių ir procesijos vyks koncertas,
kuriame dalyvaus Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Egidijus Bavikinas.
O po jo bus suneštinė agapė.
Visus labai kviečiame ir laukiame.
Klebonas Tadeus Vallian
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Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia
užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą.
Dėl tėčio Petro Staniukyno mirties nuoširdžiai
užjaučiame jo dukrą Sigutę ir sūnų Kęstą.
P. Dvilinskienė, R. Sukackienė,
V. Pečiukonis, V. Pranckevičius

Laukiame Jūsų!
LIETAUS NUVEDIMO
SISTEMOS
STRUGA

ŠAŠLYKINĖS,
KEPSNINĖS, GRILIAI
IR JŲ PRIEDAI

Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnauja
kiekvieną darbo dieną!

Akcija galioja: 2021.07.01-2021.07.31
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt

Seinų g. 12, Lazdijai
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Per prabėgusius metus lazdijiečiai ir rajono svečiai taip pamėgo
Veisiejų fontaną, kad jis tapo vizitine Lazdijų krašto kortele.
Šį pavasarį seniausias šalies
muzikinis fontanas buvo atnaujintas ir vėl natūraliai įsiliejo į
vietos kraštovaizdį. Fontane sumontuoti 84 spalvas keičiantys
šviestuvai, specialūs vandens
siurbliai ir kita šiuolaikinė fontanų valdymo įranga.
Nuostabiomis muzikos melodijomis ir spalvų žaismu Ančios
ežere galima grožėtis visą vasarą penktadieniais ir šeštadieniais
nuo 21.30 iki 23.30 val.

Butrimonių fontanas
Butrimonių miestelio fontanas
pats jauniausias Dzūkijos regione. Jis lankytojus pakvietė 2019
metais, kai Butrimonyse buvo
atidaryta rekonstruota istorinė
trikampė miestelio aikštė.
Išskirtiniu atnaujintos aikštės
akcentu tapo unikalus fontanas.
Jis toks vienintelis Lietuvoje –
akrilinės kolbos viduje sukasi

didžiulis vandens sūkurys, o per
fontano sieną bėgantis vanduo
sukuria nepakartojamą vaizdą.
Ypač įspūdingai fontanas atrodo
sutemus, kai apšviečiamas įvairiaspalvėmis šviesomis.
Butrimonių fontanas dėl techninių sprendimų iš karto tapo
sensacija ir viena lankomiausių
Alytaus rajono vietų.
Netoli fontano veikia jauki
kavinukė, parduotuvės, kuriose
galima nusipirkti arba paskanauti vietinių šimtalapių, šakočių,
naminių sūrių, arbatos, kavos,
įsigyti suvenyrų.
Fontanas sezono metu darbo
dienomis veikia nuo 10 iki 24
val., šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 8.30 iki 24 val.

Druskininkų fontanas
Visais metų laikais lankytojus žavintį Druskininkų fontaną žino
daugelis. Pačiame Druskininkų
centre, Gydyklų parke, jau dešimt metų veikiantis muzikinis
fontanas seniai yra tapęs viena
mėgstamiausių druskininkiečių ir
kurorto svečių susibūrimo vietų

Druskininkų fontanas. (Druskininkų sav. nuotr.)
bei bene populiariausia lankytina Druskininkų vieta. Jis 2019
metais buvo išrinktas gražiausiu
šalies fontanu.
Tai bene vienintelis fontanas
Lietuvoje, lankytojų dėmesio sulaukiantis ir žiemą. Jis nušvinta
lempučių girliandomis ir tampa
svarbiu kalėdinių eglučių parko
akcentu.
Fontanas išskirtinis ne tik savo
grožiu. Kiekvienas norintis trum-

pąja SMS žinute gali užsakyti
savo mėgstamą melodiją, pasirinkdamas ją iš ilgo suprogramuotų fontano melodijų sąrašo.
Fontano grožis ypač atsiskleidžia
sutemus, kai pagal populiarias
melodijas šokančias vandens
sroves nudažo ryškiaspalvės
šviesos.
Druskininkų fontano muzikinį
spektaklį nemokamai galima stebėti kasdien nuo 10 iki 23 val.

Butrimonių fontanas. (Alytaus r. sav. nuotr.)

Turite naujieną, nuotrauką –
siųskite dzukuzinios@gmail.com

•

3

Nr. 26 / 2021 07 01 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Dzūkai skaičiuoja nuostolius:
virstantys medžiai lamdė
automobilius, vėjas plėšė stogus

Stipri audra, liūtis su perkūnija užklupo dzūkus Joninių vakarą.
Dineta Babarskienė
Trečiadienį dzūkai ramiai
sau ruošėsi švęsti Jonines,
kas lėkė į kaimyninę Lenkiją pigiau apsipirkti, kiti
vainikus pynė, kurpė planus, kaip sveikins Jonus,
Janinas ir Rasas. Girdėjo
perspėjimų apie ateinančią
audrą, bet manė eis, praeis
ne pirma ir ne paskutinė.
Stipri audra, liūtis su perkūnija
užklupo dzūkus Joninių vakarą.
Pamatę juodus debesis, gero nežadančius, vieni pabijojo ir namie
liko, kitiems tai nė motais buvę ir
po karantino, išsiilgę pasilinksminimų, išvyko švęsti. Ir šventė dzūkai, net stichinis šėlsmas jiems
nesutrukdė. Veisiejuose Joninės
atšvęstos su trenksmu ir tikra, ir
perkeltine prasme: ir pašvęsta nuo
dūšios, ir nemenkos perkūnijos

Mūsų istorija
Capsule.lt atsirado ne tuščiame lauke – tai įmonės UAB „Dzūkų žinios“, kuri keletą dešimtmečių dirba žiniasklaidos ir leidybos srityje,
naujas projektas. Alytaus regiono gyventojus informuojame leisdami
du laikraščius „Dzūkų žinios“, www.dzukuzinios.lt ir „Dainavos žodis“,
www.dainavoszodis.lt.
Daug dėmesio skiriame švietimui, kultūrai, tautiniam paveldui.
Esame ne tik leidėjai, sukaupėme ir didelę kanceliarinių prekių prekybos patirtį. Lazdijuose nuo 2000 metų veikia mūsų įkurtas „Knygynėlis“,
darbui ir mokslams skirtų prekių parduotuvė.
Mūsų misija – kartu su jumis siekti vis geresnių rezultatų. Padėsime
jums mokytis ir kurti verslus, atsiliepdami į jūsų lūkesčius.
Spauskite www.capsule.lt, įvertinkite: 20 000 biuro, buities prekių asortimentas, 170 prekės ženklų. Mes tikime, kad Capsule.lt ras vietos jūsų
širdyse, mes pasiruošę tinkamai atstovauti Lazdijams Lietuvos rinkoje.
Labai tikimės jūsų, lazdijiečių, dzūkų, palaikymo. Nuoširdžiai jūsų visa
UAB „Dzūkų žinios“ komanda.
Kaip sakė senovės romėnai: semper ad meliora – visada geresnių dalykų link.

sulaukta.
Tačiau tiems, kam gamtos
šėlsmas eibių pridarė: išvertė
medžius, be elektros likta, o dabar jau ir nuostolius skaičiuoti
tenka, šiandien savo sodybose
susitvarkyti reikia, džiaugsmo
maža.
„Visur prilamošyta, elektros
laidai nutraukti buvo“, – sako
Rita Sabestinienė iš Stebulių
kaimo (Lazdijų rajonas).
Stebulių kaimo žmonės šiandien pjausto išvartytus sodo
medžius, renka šakas. „Obelys
išlaužytos, o štai per stebuklą inkilas medyje liko“, – pasidžiaugia
gamtą mylintis vyriškis „Facebook“ puslapyje.
Kitiems dar liūdniau. Jau trečiadienį pastebėjo, kas pridaryta.
„Išėjęs po audros į kiemą, vyras liko be žado. Sako, bijau ir
Nukelta į 7 psl.

»
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Krizinis nėštumas: kaip atrasti savyje stiprybės?
Sužinojus apie užsimezgusią gyvybę daugelį užplūsta
neapsakomas džiaugsmas.
Tačiau tais atvejais, kuomet
moteris ar pora vaikų susilaukti negali ar įvyksta persileidimas ir visas pasaulis
staiga sugriūna, svarbiausia
prisiminti, kad niekada nesate vieni.
Apie krizinio nėštumo priežastis, galimas pasekmes ir
prieinamą pagalbą pasakoja
Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Kauno ligoninės
Akušerijos ir ginekologijos
klinikos Krikščioniškųjų
gimdymo namų vadovas,
gyd. akušeris-ginekologas
Virgilijus Rudzinskas.
Tai daugiau nei
neplanuotas nėštumas
Krizinis nėštumas apibūdinamas kaip toks, kurio moteris
nenorėjo, neplanavo ir kuris jai
sukelia asmeninę ar santykių
krizę.
„Toli gražu ne visos moterys,
kurios teigia, kad jų nėštumas
yra nenorimas ar neplanuotas,
patiria jo krizę. Kita vertus,
net ir planuotas nėštumas
gali tapti kriziniu, pasikeitus
aplinkybėms, kai, pavyzdžiui,
įtariamos vaisiaus ligos, įvyksta persileidimas ar pasikeičia
šeimos situacija“, – pažymi
gyd. V. Rudzinskas.
Minėtos krizės priežastys
gali būti įvairios: moters amžius, savarankiškumo stoka,
pablogėję santykiai su artimaisiais ir pradėto kūdikio tėvu,
nėštumo planavimo ypatumai
ar materialinės aplinkybės.
„Prilygsta įsibėgėjusio
traukinio sustabdymui“
Anot gyd. akušerio-ginekologo, atrodytų, kad nėštumo
nutraukimo klausimą dažniau
turėtų kelti netekėjusios, nepatyrusios jaunos merginos,

kuomet vyras ir būsimas vaiko
tėvas yra priešiškas dar negimusiam vaikui, jaučia neapykantą,
šantažuoja ar net smurtauja, moteris patiria dar daugiau neigiamų emocijų ir nenutuokia, kaip
visa tai išspręsti.

Gyd. akušeris-ginekologas Virgilijus Rudzinskas sako, jog moteris turi
būti informuota, kad gebėtų priimti laisvą ir atsakingą sprendimą dėl savo
krizinio nėštumo baigties. (VšĮ LSMU Kauno ligoninės nuotr.)

nesulaukiančios paramos iš
vaiko tėvo ar artimųjų. Tačiau
iš lietuvių, kurios kreipiasi dėl
aborto, yra ir nemaža dalis tų,
kurios jau turi vaikų, bet nenori,
kad į šeimą ateitų dar vienas
mažylis.
Be to, įsigalėję mitai apie nėštumą ir dar negimusią gyvybę,
tokie kaip: „Vaisius – tai dar
ne žmogus“, „Nėštumas privalo
būti planuotas“ ar „Saugus abortas“ – labai klaidina visuomenę. Genetika patvirtina, kad visi
mes esame žmonės bet kurioje iš
vystymosi ar gyvenimo stadijų,
o procesą vadinti „saugiu“, kuomet vaisiui tai baigiasi mirtimi,
o moters fizinei ir psichologinei
sveikatai negali būti suteikiamos jokios garantijos, – visiškai
neteisinga.
„Vertėtų pasvarstyti, kiek
mūsų atėjome į šeimas ne pagal
mūsų tėvų planą, bet buvome
priimti ir mylimi. O nutrūkusį
nėštumą galima prilyginti įsibėgėjusio traukinio sustabdymui.
Supraskime, kad pastojusios
moters kūnas persitvarko – pakinta hormoninė pusiausvyra,

lyties organai, krūtys rengiasi
motinystei, pakinta emocijos, ir
staiga – stop. Todėl nieko keista,
kad po aborto ar net po savaiminio persileidimo lieka pasekmės
– ne tik fizinės, bet ir emocinės.
Kūnui ir minčių pasauliui reikia
laiko, kad viskas grįžtų į senas
vėžes, o tam neretai reikalinga
išorinė artimųjų ar profesionalų
pagalba“, – aiškina gydytojas.
Artimųjų palaikymas —
svarbiausias
Krizės ištiktas asmuo būna
nepajėgus adekvačiai įvertinti
esamą situaciją, jaučia didžiulę
įtampą, bejėgiškumą, baimę ir
kaltę, patiria nuovargio, pykčio,
nevilties ar dezorganizacijos
antplūdžius.
Vyro (partnerio ar vaiko tėvo)
palaikymas ir glaudūs santykiai
su artimaisiais yra pagrindinis
veiksnys, lemiantis moters
apsisprendimą gimdyti.
Tais atvejais, kuomet artimieji
netinkamai reaguoja į krizinį
nėštumą – nesikalba, demonstruoja vaiko nereikalingumą,
skatina ar draudžia abortą ar

Dzūkė sako, kad orai banguos dar
mėnesį: vienur kaip reikiant lis, kitur nė lašo
Dineta Babarskienė
„Vasara nebus bloga, tiesiog ji lietuviška“, – kelis kartus pakartoja orų
prognozuotoja iš Marcinkonių.
Varėnos rajone, Marcinkonyse,
gyvenanti ir nuo vaikystės gamtos
ženklus stebinti bei juos suprantanti Janina Janušauskienė sako,
kad pati gamta parodo, kokie
orai mūsų laukia po Joninių. Ar
dar siaus audros, pridarydamos
nemenkų nuostolių, ar kamuos
alinantys karščiai, kai, rodos, nė
kvėpuoti nėra kuo. Kaip gyvens
žemdirbiai, juk jų derlius priklauso nuo orų, orai svarbu ir grybautojams, ir uogautojams.

Visą laiką Lietuvoje taip
buvo — medžiai lūžo ir
žiemą, ir vasarą
„Bus dar smarkaus lietaus, bet
kad labai jau pavojinga būtų,
kad daug žalos padarytų, bent
Dzūkijoje tokių orų nebus. Na,
gal kitam Lietuvos gale“, – kalba
pranašautoja.
„Po karščių atėjo kitas periodas. Karštis, dabar lietūs, drėgmė
– tai natūralu“, – sako ji.
Tikėjosi, kad bus baisiau.
„Visą laiką juk Lietuvoje taip
buvo, medžiai lūžo. Medžius laužė žiemos sniegas, dar palaužys
ir vėtros“, – taip sako ji.
„Tokie permainingi orai tęsis
apie mėnesį, tai tikrai. Lietuviška vasara, šilumą keis lietūs iki
pat Žolinių, rugpjūčio 15 dienos.

Nė nežinosime: ar čia lyja, ar čia
karšta. Audros kils akimirksniu,
kils vėjai nė iš šio, nė iš to, o kitur
priešingai, bus ramu“, – tikina
Janina.
„Tokie karščiai buvo, kad net
kvėpuoti nebuvo kuo, tad turi
praeiti oro masė, oro banga, kuri
nors truputį atvėsintų. O ir dabar
dar žemė nėra visiškai atsigavusi,
nors jau lengviau kvėpuoti, tačiau
dar ne taip, kaip turėtų būti. Žmonės, persirgę koronavirusu, astma
sergantys labai jaučia, kad dar
sunku kvėpuoti. Atrodo, lijo, ūžė
ir ledukų gavome, bet to gaivumo
dar nėra, lengvumo kvėpuoti dar
nėra“, – sako ji.
O ko gi daugiau sulauksime
artimiausiu metu – karščių ar
Nukelta į 5 psl.

»

Kur ieškoti pagalbos?
Krizinio nėštumo metu moteriai reikalinga kompleksinė
pagalba: vyro, šeimos, artimųjų
palaikymas, medicininė priežiūra, psichologinė, socialinė,
teisinė parama bei objektyvus,
nepriklausomas konsultavimas
šiais klausimais. Svarbiausia,
kad moteris būtų informuota
ir priimtų laisvą ir atsakingą
sprendimą dėl savo krizinio
nėštumo baigties.
Norint gauti profesionalų pagalbą, galima kreiptis į „Krizinio nėštumo centrą“ tel.+370
603 57 912, el. paštu pagalba@
neplanuotasnestumas.lt, kurio
savanoriai pasklidę po visą Lietuvą. Kaune galima kreiptis į
Arkivyskupijos šeimos centrą,
tel. +370 372 07 598, el. paštu
laukimas@lcn.lt.
Taip pat pagalba visuomet
suteikiama gimdymo namuose
ar kitose sveikatos priežiūros
įstaigose, kuriose specialistai
pakonsultuoja ir nurodo, kur
vertėtų kreiptis toliau.
Dėl galimybės gauti medicinos psichologo paslaugas gyventojai gali kreiptis ir į psichikos sveikatos centrą, prie

kurio yra prisiregistravę arba
priregistruoti šeimos gydytojo
paslaugas teikiančios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos.
Šiuose centruose paslaugas teikia specialistų komanda, kurią
sudaro gydytojas psichiatras,
vaikų ir paauglių psichiatras,
psichikos sveikatos slaugytojas, socialinis darbuotojas ir
medicinos psichologas. Kreipiantis į Psichikos sveikatos
centrą medicinos psichologo
paslaugoms gauti, šeimos
gydytojo siuntimas nereikalingas.
„Mes, kaip medikai, dirbantiems kitose organizacijose
mielai talkiname medicininiais
klausimais – kartais tenka patvirtinti nėštumą, numatyti jo
stebėjimo planą ar suteikti skubią pagalbą. Visuomet ieškome bendrų sprendimų tam, kad
užsimezgusi žmogaus gyvybė
būtų išsaugota. O tuomet, kai
vaikas galiausiai gimsta, visos
buvusios dvejonės išnyksta ir
atsiranda viltis įveikti sunkumus“, – teigia gydytojas,
pridurdamas, jog sužinojus
apie greta esančią dvejojančią
nėščią moterį, patyrusią persileidimą ar kovojančią su panašiais sunkumais, kiekvienas
turėtume jai rodyti empatiją, o
nežinant, kaip tiksliai pagelbėti, – visuomet galime pasikonsultuoti su specialistais.
Užs. Nr. 18

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

T

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

Rūšiuokite!

Asmeniniai skelbimai nemokamai!
Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
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Dzūkė sako, kad orai banguos
dar mėnesį: vienur kaip
reikiant lis, kitur nė lašo

Asociatyvi nuotr.

»Atkelta iš 4 psl.

lietaus, kol kas tiksliai, nė pati
Janina negali pasakyti, mano,
kad vis tik lietaus turėtų būti
daugiau.
„Per Jonines lijo, tai reiškia,
kad dabar jau lietaus sulauksime
ir dažniau, ir gausesnio“, – teigia
ji. Sako, kad iki Žolinių periodas
bus sudėtingas.
Nepaisant permainingų orų,
anot moters, dar mėnesį tikrai
pasidžiaugsime ir saule, ir šiluma, ir kaitra.
„Vieniems – džiaugsmas, kitiems tokie orai irgi negerai“, –
svarsto marcinkoniškė.

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

Kol kas grybų labai mažai,
apie normalų grybavimą
galima tik pasvajoti
Janina dabar uogauja, renka
žemuoges. Sako, kad dabar jau
žemuogienojai šiek tiek atsigavo, mat saulė jau buvo spėjusi
nudeginti, tad ir žemuogių tik
vietomis yra.
„Per karščius net žiūrėti sunku buvo į išdžiovintus žemuogių
krūmus, nuvytę labai buvo“, –
pasakoja uogautoja. Anot jos, net
pušaitės miške pilkos buvo, taip
jau reikėję lietaus.
„Praeis bangos lietaus, atsigaus
žemė, miškas“, – mano pašnekovė.

Kol kas voveraičių Dzūkijoje
mažai.
„Kabeliuose balos stovi, pas
mus, Marcinkonyse, nė lašo. Užtat Kabeliuose žmonės grybus jau
normaliai skina. O mes Marcinkonyse vakar visą dieną miške prasitrainiojome, nelabai dar grybų
yra. Kol kas dar labai mažai, apie
normalų grybavimą galima tik pasvajoti“, – kalba moteris.

Šieną greit pagadins lietus
Tokie permainingi orai ir žemdirbiams ne visai tinkami. Kas
nespėjo prisišienauti, sako, dabar
jau bus sudėtinga, mat visą mėnesį
orai bus permainingi. Reikėjo tai
padaryti iki Joninių. „Šieną greit
pagadins lietus. O javų varpos jau
atsitiesė, atsistojo“, – tikina ji.
„Lietus gerai, bet jau rugpjūtį
orai vės, rytai šaltesni bus, atsiras
rūkai, prieblanda tokia“, – sako
marcinkoniškė.
Tačiau ar šiokie, ar tokie tie
orai, kaimo žmogui darbų visada
yra. Anot jos, teks pasitaikyti.
„Kaime darbo visada yra. Be
žiemos laisvesnio laiko nelabai
ir bus. Darbai kaime niekada nesibaigia, o ir žiemą savi darbai.
Kaime žmonės gyvena savu ritmu, miesto žmogus – kitaip“, –
sako Janina.
agroeta.lt
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Dviračiu po Krikštonis
Juozas Šorys
Darbo reikalais esu išmaišęs atokiausias Lietuvos vietas, kita vertus,
keliavimas įvairiais tikslais, būdais ir transporto
priemonėmis yra ir puiki
laisvalaikio praleidimo
forma, tad nepraleidžiu
pasitaikančių progų. Neseniai „iškrito“ galimybė
pamankštinti raumenis
dviračiu po istorines sūduvių (jotvingių) gyventas žemes, kuriose dabar
įsikūrę nemažiau karingi,
ambicingi, bet labai geraširdiški, Tėvynę ir savo
kraštą mylintys gruntiniai
(grunciniai) dzūkai. Man,
kaip sako šiliniai dzūkai,
atsitiktiniam užeiviui iš
Vilniaus, bet kilme priderančiam žemaičių (kuršių)
žemėms, tiesiog knietėjo
tarsi iš šalies mestelti akis
į retai aplankomas vietoves.
Nuo Seirijų patraukiau link
Krikštonių miglotai tikėdamasis
įsiremti į meldais apžėlusią upių
tėvo Nemuno krūtinę ir pajusti jo dvasią gaivinančią, visada
(ne)ramią tėkmę. Nekalbant apie
tai, kad pakeliui viskas kaip tai
„cekavai“ Zosei buvo įdomu, o
ypač tolėliau nuo didžiųjų viešųjų kelių įsikūrę Krikštonys.
Prieš išmindamas pasidomėjau,
kokia tai gyvenvietė, kokia buvo
jos istorinė ir kultūrinė raida. Iškart krito į akis, kad nors tai ir
nemažas miestelis ar, kitaip sakant, bažnytkaimis, bet jis nėra
seniūnijos centras, tad pagal seną
sovietinę madą kaip Lazdijų rajono savivaldybės darinys tebėra
administruojamas iš už kelių kilometrų nutolusio buvusio kolchozo
centro Noragėlių. Bet gal tai turi
realų pagrindimą, prašaleiviui neįžvelgiamą potekstę – gal ten išties tradiciškai žemdirbių noragai
aštriau raižė ne tokius pieskingus
dirvožemius, tad buvo turtingesni
ir įtakingesni?
Kelias į Krikštonis alkstančiam

Kristaus Karaliaus bažnyčia.

keliavimo potyrių, kalbant kulinariniais terminais, „maloniai
nuteikė gomurį“, nes po ratais
plytėjo, sako, jau senokai ant
žvyro užklota asfalto danga, o
atmenu, kaip andai taškėmės po
purvynus juo važiuodami vėlyvą rudenį. Abipus kelio sutūpę
kuklūs medinukai, bet dažniau
„silikatai“ ir „alytnamiai“, kaip
daug kur, bet akipločiu driekėsi
jaukiai raižytos kalvelės, pušynai,
raisteliai, ežeriukai... Po dešine
ranka – Gudonių kaimo nuoroda,
o dauboje po juo esą to paties
pavadinimo ežeras, kurį senieji
žmonės vadina Dunojumi arba
dar senesniu, regis, archajinius
laikus menančiu Nedujo pavadinimu. Ir keista, kodėl neišlaikyta
senovinė ežero įvardijimo forma?
O miestelis pasitiko neabejotinu
svarbiausiu akcentu – Kristaus
Karaliaus bažnyčia, kurią 1932
m., subūręs parapijos kaimų žmones, kaip sakoma, „pastatė klebonas Jonas Reitelaitis“ (ir išties,
yra nuotraukų, kuriose ir jis realiai darbuojasi tarp renčiančiųjų
sienojus). Greta – už europinius
pinigus dailiai renovuota laisvalaikio salė, tolėliau – laukymė su
išskaptuota lenta „Šeimų parkas“
(tiesa, parko požymių mažoka) ir
prie jos prigludusiais bendruomenės namais, bet jos numanomi nariai, matyt, traktoriais arė
laukus ar žiūrėjo meksikietiškus
serialus, ar buvo kitaip kažkur
išsislapstę, tad vaikščiojimo po
miestelį metu dialogo su aktyvesniais „veiksniais “ׅužmegzti
nepavyko. Tiesa, dar aptikau
visuomeniniais pagrindais veikiantį J. Reitelaičio muziejų, bet
ir į jo durų spyną krūtinkauliu
atsirėmiau. Tad beliko žvalgytis
toliau – aišku, kad ir miestelyje,
ir jo apylinkėse dėmesį patraukė
kelio ženklai su lankytinų vietų
nuorodomis apie partizanų kovų
ir žūties vietas, kuriose įrengti
jų atminimo paminklai. Kaip
reta kur, tiksliau, kaip niekur
kitur Lietuvoje tiek daug tikros
pagarbos paprastiems dzūkų kaimų karžygiams, žuvusiems už
laisvės siekį! Pro šalį išklerusiu

Kristaus Karaliaus bažnyčia, kurią 1932 m., subūręs parapijos kaimų žmones, kaip sakoma, „pastatė klebonas Jonas
Reitelaitis“. Tolėliau — laukymė su išskaptuota lenta „Šeimų parkas“ (tiesa, parko požymių mažoka).
dviračiu su krepšelin įbruktais
batonu, rūkytu žuvėku ir „Senolių“ alaus „bambaliu“ pramynęs
,,kolega“ patikino, kad šio kampo
vyresnieji dzūkai gali vardais ir
pavardėmis įvardyti žymiausius
pokario kovotojus, bet kas yra
minėto išskirtinio istorinės atminties darbo sumanytojai, atsakyti
negalėjo.
Kuria Nemuno slėnio terasa
pasukti – viršutine ar apatine?
Kalnine ar Panemune (šita istorinė bažnytkaimio dalis kelio ženklu buvo pažymėta kaip atskiras
administracinis darinys, bet gal
tai perteklinis veiksmas, kyląs iš
neišmanymo, beje, kaip negrabus
heraldikos įvaizdžių naudojimas)?
Kaip ir Krikštonių pavadinimas
– juk jis kilęs ne nuo krikšto ar
kitokios krikščioniškos kalbinės
lyties, o nuo didelės prieš kelis
šimtmečius netoli Nemuno telkšojusios pelkės, kurioje krykštė
daugybė vandens paukščių. Vis
dėlto pasuku nosies tiesumu,
nes pavilioja paslaptingas kelio
vingis, kuris, pasirodo, irgi nebe
antakius dulkėmis pudruojantis
vieškelis, o su nors siauroka,
bet kieta danga. Pro mitologinės

potekstės Diedų ir Bobų kalnelius, kirsdamas sraunų Margotės
upelį (sakoma, kad tolėliau po
dešine ranka įsikūręs Margratų
kaimas pavadinimą gavęs būtent
nuo šio esą ratais tekančio upelio,
bet vėliau dėl patogumo ištarti
(kalbininkų liežuviu – metatezės)
virtęs Margarotu), pro prieš apie
du šimtus metų kaime gyvenusio
žydo Leverio „grūšią“, pro vieno
iš kovingiausių Šarūno rinktinės
partizanų vadų Antano Grušausko-Siaubo lankytus namus, pro
įspūdingą lenktą pušyno nuokalnę, ties kuria iš pasalų buvo
„pakepinti“ stribų padai, galop
nusileidžiu į žemutinį slėnį, kurio
dugne saulės zuikučiais sužėruoja
Nemunas! Didžiulis, tvinstantis,
spalvomis urduliuojantis, krypčių kryžmomis sūkuriuojantis
srautas, dešinėje apjuosiantis
salą su knibždančiu augmenijos
ir gyvūnijos pasauliu! Suku kairėn Panemunės žvyrkeliu, kurio
šalikelėse alma tyri šaltinėliai,
įrėminti gėlyčių, sodybų beržai,
tuopos, obelys svyra nuo anksčiausiai pražydusių amalų, netikėto įsibrovėlio nustebintos pro
nosį praliuoksi stirnos ir lapės.

Bendruomenės namai, gaila, vėliavų stovai be vėliavų.

Leidžiuosi prie įsibėgėjusios ir
ne juokais aidžiai kliokiančios
Margotės žiočių, bet kas gi ten,
anoje kelio pusėje? Ten, kur nuo
XVIII a. veikė malūnas (paskutinis savininkas – Amerikoje pinigų
užsidirbęs Subačius) ir prie kurio
įkurtoje sodyboje niekad nestokojo gyvybės (paskutinė vieniša
gyveno Albina Kivarienė), pamatau atlapotas pirkios duris ir
išmėtytus buities rakandus... Iš
smalsumo užsuku ir nustėrstu –
viskas išversta, išdraskyta, vagių
ar „bomžų“ kažko ieškota ir su
įniršiu išspardyta... Ir niekam tai
neparūpo, nors tokia puiki vieta
prie upių santakos, prie pat archeologinio paminklo – vadinamojo jotvingių kunigaikščio kapo ir
pilkapyno. Kas turėtų pasirūpinti
apleistais neeiliniais namais? Jei
išties rūpėtų Krikštonių žmonių
reikalai, istorinis ir žmogiškasis
paveldas, nuo to neturėtų nusisukti miestelio seniūnaitis su
visaip viešojoje erdvėje veiklą
reklamuojančia bendruomene,
be abejo, ir Noragėlių seniūnija,
bet ji toli, be galių ir nežinia, kuo
užsiimanti...
Nukelta į 9 psl.
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Kokios yra koronaviruso vakcinacijos galimybės?
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.
„Noriu grįžti į darbą, į
renginius, keliauti“
Karolina iš Palangos
džiaugiasi, kad pavyko pakankamai nesudėtingai išgyventi didžiausių karantino sugriežtinimų laikotarpį.
„Žinoma, dabar, kai situacija
pasikeitusi, drįstu pasvajoti apie keliones į užsienį ir
kitas pramogas“, – prisipažįsta ji.
Palangiškė teigia, kad
sprendimą vakcinuotis lėmė
tikėjimas medicina ir mokslu, tačiau jos aplinkoje yra ir
mąstančių kitaip.
„Tikiu mokslu ir medicina.
Kita vertus, tarp mano pažįstamų yra ir nusiteikusių prieš
vakcinaciją. Nemanau, kad
kažkuri pusė yra teisi ar neteisi. Aš pasvėriau visus už ir
prieš. Noriu grįžti į darbą, į
renginius, keliauti, tad apsispręsti buvo lengva“, – tvirtina ji, pridurdama, kad nemato
prasmės veltis į diskusijas su
savo bičiuliais ar apskritai nepažįstamais žmonėmis, kurie
nesiruošia vakcinuotis. „Kie-

kvienas, kuris domimės bet kuriuo klausimu, labiau esame
linkę priimti tuos argumentus,
kurie palaiko mūsų jau susiformavusią nuomonę.“
Turime jausti atsakomybę
Mažeikiškė Gerda teigia,
kad itin griežtai laikėsi visų
karantino rekomendacijų:
„Nerimavau ir dėl savo, ir
dėl artimųjų sveikatos, todėl
į karantino sąlygas žvelgiau
rimtai – visuomet buvau namie ir neturėjau tiesioginių
socialinių kontaktų. Manau,
dėl to ir pavyko neužsikrėsti koronavirusu, nes vengiau
visų įmanomų rizikų.“
Moteris pasakoja, kad tuo
metu, kai buvo pats pandemi-

Karolina: „Noriu grįžti į darbą, į
renginius, keliauti.“

jos krizės įkarštis, labai daug
žmonių susidūrė su rimtomis
problemomis, neteko darbų,
atsisveikino su artimaisiais,
todėl psichologinės pagalbos
poreikis buvo didžiulis.
„Matydamas šią situaciją,
Krizių įveikimo centras, kuriame savanoriavau, buvo suinteresuotas, kad psichologai
teiktų pagalbą ne tik nuotoliniu
būdu, bet ir gyvai, todėl man
pasisekė, kad buvau paskiepyta per vieną pirmųjų vakcinacijos bangų. Nė kiek nesvarsčiau
dėl to, ar vertėtų skiepytis, ar
ne, nes man tai buvo savaime
suprantama ir neišvengiama.
Manau, kad šis virusas gali
tapti mūsų kasdienybe, todėl
kaip skiepijamės nuo gripo ar
kitų ligų – taip pat ir nuo šios“,
– tvirtina Gerda.
„Iš tiesų, aš manau, kad esu
labai laimingas žmogus, nes
man asmeniškai neteko patirti
netekčių ar to skausmo, kurį
vis dar matau savo aplinkoje.
Liekamieji reiškiniai ir pasekmės yra išties labai liūdnos,
ir juk niekad nežinai, kada tu
pats gali atsidurti kitų vietoje.
Man visa tai atrodo labai rimta,
ir, manau, mes visi turėtume
jausti tą atsakomybę.“
Vakcinacijos galimybės
Lietuvoje
Šiuo metu Lietuvoje kviečiami nemokamai skiepytis visi
gyventojai nuo 12 metų.
Norintys užsiregistruoti ar
užregistruoti kitą asmenį vakcinacijai gali tai atlikti internetu www.koronastop.lt arba
Karštosios linijos numeriu
1808.
Vakcinai galima registruotis bet kurioje savivaldybėje,
į kurią jums patogu atvykti.

Gerda mano, jog šis virusas gali
tapti visų mūsų kasdienybe.

Svarbiausia turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą
ir atvykti nurodytu adresu ne
anksčiau nei 10 minučių iki
registracijos metu nurodyto
laiko. Užregistravus 12–15
m. amžiaus vaiką vakcinacijai, bent vienas iš tėvų (įtėvių),
globėjų arba rūpintojų turi kartu atvykti į vakcinacijos centrą.
Atvykimas yra traktuojamas
kaip sutikimas skiepytis.
Po vakcinacijos jūsų bus paprašyta palaukti 15 minučių
šalia procedūrinio kabineto,
kad būtų laiku suteikta būtina
skubioji pagalba, jei įvyktų
staigi nepageidaujama reakcija į vakciną.
Jei jums reikalingos dvi
vakcinos dozės, antrai dozei
patiems registruotis nereikia
– jos datą ir laiką suderinsite

vakcinacijos centre po to,
kai būsite paskiepyti pirma
doze.
Persirgę COVID-19 liga
gali būti skiepijami praėjus
180 dienų po šios ligos diagnozės. Tačiau gyventojas
gali vakcinuotis anksčiau,
jeigu prieš skiepijimą atliekamas antikūnų tyrimas rodo
neigiamą rezultatą, t. y. nenustatomi IgG antikūnai (tarp
COVID-19 ligos diagnozės
ir antikūnų tyrimo atlikimo
turi praeiti ne mažiau kaip 3
savaitės).
Taip pat vertėtų žinoti, kad
vakcinomis nuo kitų ligų, pavyzdžiui, erkinio encefalito,
rekomenduojama skiepytis
išlaikant bent 2 savaičių tarpą.
Detalesnė informacija
apie vakcinacijos procesą
konkrečioje savivaldybėje skelbiama savivaldybių
interneto svetainėse. Jų
kontaktus ir pagrindinę informaciją rasite interneto
svetainėje www.koronastop.
lt/vakcinavimas.
Taip pat visuomet galima
kreiptis Karštosios linijos
numeriu 1808, kuriuo paskambinus gyventojams bus
atsakyta į klausimus apie vakcinavimo procesą, pagelbėta
užregistruoti vakcinai.
Nuotr. iš asmeninių archyvų
Užs. Nr. 17

Dzūkai skaičiuoja nuostolius: virstantys
medžiai lamdė automobilius, vėjas plėšė stogus
»Atkelta iš 3 psl.

sakyt: liepa nuvirtusi ir tiesiai ant
Manto mašinos“, – pasakoja Rita
Sabestinienė.
„Sūnus nuo ankstaus ryto šienavo, nuo pusės penkių į laukus
išvažiavo, pavargo per dieną. Jau
sakė traktoriuje net akys lipo. O
dar vakare važiavo į svečius sveikinti Jono. Užvažiavo draugė, paėmė, o jo mašina ir liko po liepa.
Aš nė nemačiau, kad ji ten stovi“,
– pasakoja mama Rita.
„Nė nepamislinau, kad liepa
gali virsti, būtų į garažą mašina
įvaryta“, – tikina ji.
Šimtametė liepa dar Ritos senelių sodinta – stipri buvo.
„Ar buvo mislyta, kad ji lūš? Ar
gali kas tokių liepų nuverst? Vis
pykdavau, kad Mantas po ta liepa
mašiną stato. Man labai negražu.
Bet dabar, kai tokie karščiai, tai
jau nė pykti negali. Po liepa šioks

toks pavėsis buvęs“, – pasakoja
ji.
„Pacys kalti“, – nieko nekaltina geraširdė dzūkė. Anot jos, ne
kartą girdėti įspėjimai, automobilių nestatyti po medžiais, prie
pastatų.
„Nedaėjo patraukt, kai ta audra kilo“, – porina ji. O šėlsmo
nemenko būta: medžiai net prie
žemės linko. Siaučiant audrai, net
aptemo, griaudėjo, žaibai plakė
dangų.
„Apie kokių devintų viskas
prasdėjo, dar tik tokia prietema
buvo, dar šviesu“, – dzūkiškai
porina Rita.
Kitas automobilis, stovėjęs tarp
Rožių namų ir ūkinio, nenukentėjo, tik ant jo šakų nedidelių
prikrito.
Nuo ūkinio pastato šiferio lapai
atlupti.
„Aš jau pažiūrėjau, kur ta ban-

ga ėjo: per javus tokia juosta ir
ateita, per kelią nuo negyvenamos
sodybos, tai ten gluosnis aplamošytas, šakos numestos šitoj pusėj
kelio – į mus tiesiai ir ėję link
mūs liepos. Šitas ruožas labiausia
aplamošytas: čia nuo Teizininkų
link Simno“, – pasakoja Rita.
„Pas kožnų čia škadų pridarė.
Ūkinių stogai nulupti, ana, matau,
kad ir kaimynų šiferio lapai nuo
tvartų stogų „nuvaryti“, medžių
privartyta“, – pasakoja ji.
Pasidžiaugia, kad jos Rožių namai ir šiltnamiai nenukentėjo.
„Atidarinėtos durys, langai šiltnamių buvo, tai nieko nenutiko
– praūžė vėtra“, – tarsteli Rita.
„Ačiū Dievui, kad da sveiki, ba
šiandien jau kitap šnekėtume“,
– dzūkiškai porina Rita Sabestinienė iš Stebulių kaimo.

•
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„Liepa nuvirtusi tiesiai ant automobilio“, — pasakoja Rita Sabestinienė.
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Prasidėjo TS-LKD griūtis: „Palieku Lietuvos tautą išdavusią,
parazituojančią, komunistinių pažiūrų konservatorių partiją“
TS-LKD paliekančio žmogaus laiškas
Laišką rašau tiems, kurie mano
regimoje ir girdimoje atmintyje
nepasielgė, kaip aprašoma skęstančių laivų aprašymuose…
Gerbiamieji, noriu kreiptis į
visus ir kiekvieną atskirai, kad
išgirstumėte tėvynės šauksmą,
ką sako motina Lietuva, priėjusi kryžkelę… O Lietuva yra jos
žmonės, moterys, vyrai ir vaikai…
30 metų einame atkovotos, iškovotos ir atkurtos laisvės, demokratijos ir Konstitucijos keliu.
Galima sakyti, gimėme nuogi,
pajutome kvėpavimą ir vystyklus,
greitai augome ir brendome iš
vaiko į mąstančio jaunuolio amžių. Atvėrėme langą, ten pamatėme šviesą, atidarėme duris, ten
pažinome pasaulį! Tai žmogaus,
o kartu ir jaunos demokratinės
valstybės raida…
Ieškojome pažinčių, draugų ir
bičiulių, klausėme jų patarimo.
Atrodė, kad mus pasaulis suprato, o mes supratome jį. Valstybė
tapo mūsų mokykla, tapo mūsų
šventove. Mes labai norėjome
mokytis, klausti ir klausytis jų
patarimo. Atsirado mokytojai,
kurie galvojo, kad savo dalyką

išmano gerai… Mes jais pasitikėjom ir tikėjom…
Prasidėjo mokslo metai, tačiau
moksle vienodi visi nebuvome,
vienus mokytojai palikdavo tose
pačiose klasėse kartoti kurso,
kažkodėl mažiau gabius kėlė per
kelias klases į priekį, siųsdavo
mokytis į pasaulio universitetus.
Mes viską matėme ir tikėjome,
kad tai – tik nesusipratimai ir
daugiau nieko. Prasidėjo bėgimai
iš pamokų, nelankymai, pašlijo
drausmė…
Tačiau užteks metaforų, pereikime į šių dienų aktualijas.
Ko mes išmokome, kaip mes
su šitomis žiniomis gyvensime
toliau?
Valstybę ir jos žmones pradėjo
egzaminuoti partijos. Kai kurie
partiečiai partijose elgdavosi kaip
tualete – atėjai, atlikai reikalą ir
išėjai, pakeliui užsukęs į kitą…
Atsirado politinės šaikos, šeimos, kastos, net nusikalstamos
grupuotės, kurios pradėjo valdyti
ir švaistyti tautos užgyventą turtą – bankus, pinigus, sveikatą,
švietimą, o kartu paėmus, mūsų
gyvenimus. Pradėjo statyti šunaujas, sodinti runkelius ir auginti
krevetes…
Šiandien priėjome liepto galą.
Kai kuriems pasirodysiu keis-

tuolis, bet neišgalvoju nieko. Jūs
grojote, mes šokom… Sąjūdžio
didvyriai po žeme, pats sąjūdis
komoje – reikia jį reanimuoti!!!
Kas tai padarys??? Žmonės, tauta
ir tautiečių valia!!!
1988 metais aš pasitikėjau
ir save patikėjau, atsidaviau ir
atidaviau savo gyvenimą, savo
šeimą į rankas tokių žmonių, kaip
J. Marcinkevičius, K. Motieka,
B. Genzelis, R. Medvedevas,
Z. Vaišvila, K. Antanavičius,
M. Lukšienė, R. Ozolas, A. Juozaitis ir kt. Tada jie prie kuklių
pietų stalo sakydavo, kad visą
valdžią rinks tik žmonių valia,
o ne kaip dabar parenkami iš po
stalo. Kad nemąstytų, o tik kilnotų rankas ir dar pakeltų šalia
sėdinčio kaimyno, kai jis savo
kūno organus degina saulutėje…
Išvardintų žmonių misija buvo
eiti į žvalgybą kartu su pasitikinčiais, bet vieni ėjo pirmi, o kiti
iš nugaros pusės, kad priekyje
esančius galėtų…
Bet žmogaus gyvenimas nėra
amžinas, nes jis gyvena tarp dviejų pasaulių – tai gyvųjų ir mirusiųjų pasauliai, o tarp šių pasaulių
yra tiltas, tik vienų ilgesnis, o kitų
trumpesnis…
Amžinos jų idėjos, pasakyti
žodžiai ir neišduota priesaika…

Prasidėjo bėgimas iš neoliberalizmo keliu nuėjusios TS-LKD. KK nuotr.
Neparduoti tautos, valstybės interesai ir žmonių gyvenimai…
Labai prašau, skirkite minutę
savo laiko ir perskaitykite mano
laišką. Arvydai Juozaiti, Zigmai
Vaišvila, Broniau Genzeli, Algimantai Rusteika…
O jūs dalinkitės su kitais, paskleiskit žinią po Lietuvą tėvynę,
po kaimus, miestus, miestelius,
rajonus, mokyklas ir bažnyčias.
Kvieskite sugrįžti deportuotą
jaunimą. Ir pasakykit tiesą, kodėl mes šiandien esam čia. Mes
laukiam jūsų, o jūs turite laukti
mūsų.

Todėl su pasididžiavimu pranešu, kad palieku Lietuvos tautą
išdavusią, parazituojančią, komunistinių pažiūrų konservatorių
partiją (TS-LKD)
Ir būdamas 1988 m. Sąjūdžio
iniciatyvinės grupės narys, šaulys,
bitininkas, medžiotojas, muzikantas, mokytojas ir visų svarbiausia
tėvas, senelis ir prosenelis, renkuosi ginti savo tėvynę!!!

•

Pagarbiai,
Albinas iš nuostabaus
Lazdijų krašto
komentaras.lt

LENKIJA: atvykstant iš už Šengeno zonos ribų, privalomas 10 dienų karantinas
Nuo 2021 m. birželio 24 d. asmenys, keliaujantys į/per Lenkiją iš
už Šengeno zonos ribų, patenka
į karantiną ir negali būti atleidžiami nuo karantino remiantis
neigiamu COVID-19 testo, atlikto oro uoste Lenkijoje, rezultatu. Testą bus įmanoma atlikti
anksčiausiai po 7 dienų. Išimtis
taikoma (karantinas netaikomas)
paskiepytiems nuo COVID-19
(turi praeiti 14 parų po pilno vakcinavimo), persirgusiems (ne seniau, negu prieš 6 mėn.), keliaujantiems lėktuvu kurie, atvykę į
Lenkiją, pasilieka šalyje ne ilgiau
kaip 24 valandas ir turi lėktuvo
bilietą, patvirtinantį išvykimą iš
Lenkijos per 24 valandas, skaičiuojant nuo atvykimo į Lenkiją
momento. Kai asmuo atvyksta
iš Šengeno zonos, be anksčiau
išvardytų išimčių, taip pat nuo
karantino atleidžia ir neigiamas
COVID-19 testo rezultatas (ne
senesnis nei 48 val. iki Lenkijos
sienos kirtimo). Dokumentai,
patvirtinantys bent vieną iš šių
aplinkybių, turi būti lenkų arba
anglų kalbomis.
Bendros taisyklės keleiviams,
atvykstantiems į Lenkiją iš Šengeno zonos
• Visiems keliautojams taikomas karantinas, nebent jie gali
pateikti neigiamą COVID-19
testo rezultatą. Testas turi būti
atliktas ne anksčiau kaip prieš
48 valandas iki Lenkijos sienos
kirtimo. Testo rezultatas turi būti
lenkų arba anglų kalbomis.

Išimtys (karantinas netaikomas):
• paskiepytiems nuo COVID19 (turi praeiti 14 parų po pilno
vakcinavimo),
• persirgusiems (ne seniau,
negu prieš 6 mėn.).
• Tyrimo tipas: PGR arba antigenų.
• Tai taikoma keliautojams,
naudojantiems visas transporto
priemones, įskaitant viešąjį ir
individualųjį transportą, taip pat
visiems asmenims, kertantiems
sieną pėsčiomis.
• Lenkijoje karantine esantys
keliautojai gali atlikti bandymą
per 48 valandas nuo sienos kirtimo, o neigiamas testo rezultatas
atleidžia juos nuo karantino.
• Testai nėra finansuojami valstybės.
• Visi asmenys, kurie atvykę į Lenkijos oro uostus – prieš
pasienio patikrinimą – pateiks
neigiamą COVID-19 testo rezultatą, taip pat bus atleisti nuo
karantino (testą galima atlikti oro
uoste).
Bendros taisyklės keleiviams,
atvykstantiems į Lenkiją iš už
Šengeno zonos ribų
• Visiems keliautojams taikomas karantinas (testo oro uoste
pasidaryti negalima).
Išimtys (karantinas netaikomas):
• paskiepytiems nuo COVID19 (turi praeiti 14 parų po pilno
vakcinavimo),
• persirgusiems (ne seniau,

negu prieš 6 mėn.),
• keliaujantiems lėktuvu, kurie,
atvykę į Lenkiją, pasilieka šalyje
ne ilgiau kaip 24 valandas ir turi
lėktuvo bilietą, patvirtinantį išvykimą iš Lenkijos per 24 valandas,
skaičiuojant nuo atvykimo į Lenkiją momento,
• išvykimo šalyje atlikti COVID-19 testai neatleidžia keliautojų nuo karantino,
• Lenkijoje karantine esantys
keliautojai gali atlikti testą anksčiausiai po 7 dienų.

Daugiau informacijos
Asmenims, paskiepytiems
nuo COVID-19, karantinas
netaikomas. Ši taisyklė taikoma asmenims, kuriems išduotas
profilaktinio skiepijimo vakcina,
patvirtinta prekybai Europos Sąjungoje, pažymėjimas ir yra praėjusios 14 parų po vakcinavimo.
Papildomai neigiamo COVID19 testo rezultato turėti nereikia.
Iki liepos 1 d. rekomenduojama
turėti spausdintą vakcinavimo
sertifikatą.
Kitos išimtys:
• persirgę SARS-CoV-2 virusu,
ne anksčiau kaip likus 6 mėnesiams iki Lenkijos Respublikos
sienos kirtimo dienos (antikūnų
testai netinka);
• kariai ir Lenkijos Respublikos
ginkluotųjų pajėgų darbuotojai
arba sąjungininkų pajėgų kariai
ir civiliai darbuotojai, policijos,
sienos apsaugos, vidaus saugumo
agentūros, muitinės ir mokesčių

tarnybų, valstybinės priešgaisrinės tarnybos pareigūnai ir Valstybinė apsaugos tarnyba, Kelių
transporto inspekcijos inspektoriai, atliekantys profesines užduotis;
• diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų nariai, tarptautinių
organizacijų atstovai ir jų šeimos
nariai, taip pat kiti asmenys, kertantys sieną turintys diplomatinį
pasą.
Kitos išimtys kertant Lenkijos Respublikos sieną vykdant
profesinę veiklą.
Asmenys, keliaujantys iš Indijos, Pietų Afrikos Respublikos ir
Brazilijos, negali būti atleidžiami
nuo karantino, remiantis bandymu, atliktu per 48 valandas po

atvykimo į Lenkiją. Tai bus įmanoma padaryti tik po 7 dienų.
Transporto priemonėje, skirtoje
gabenti daugiau negu septynis
keleivius, gali būti užimta 100
proc. sėdimų vietų.
Viešbučiuose galima nakvoti.
Laikas, per kurį galima pravažiuoti Lenkiją tranzitu, nėra
ribojamas.
Vaikams iki 12 metų nereikia
daryti testo, jeigu jie keliauja
su suaugusiais, paskiepytais
nuo COVID-19 ar turinčiais
neigiamą COVID-19 testo rezultatą. Vyresniems negu 12
metų amžiaus vaikams testas
yra privalomas!

•

LR ambasados Lenkijoje inf.

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.

9

Nr. 26 / 2021 07 01 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Pasaulio ralistų dėmesio centre — Lazdijuose
organizuojamas ralis. Svetingai pasitikime jo dalyvius
Jau šį šeštadienį per mūsų
rajono teritoriją praūš didelė ir graži šventė – „Gravel Fest Rally – Lazdijai
2021“. Varžybų organizatorių, ralio entuziastų Lietuvoje ir pasaulyje dėmesys
bus nukreiptas į Lazdijus.
Čia vyks Lietuvos ralio
sprinto ir mini ralio čempionatų II etapų varžybos.
Džiugu, kad jau antri metai
iš eilės šio renginio organizatoriai raliui organizuoti
pasirenka mūsų rajoną.

Informaciją apie tai, kaip vyks
šis renginys, kokie kelio ruožai
ralio dalyviams yra numatyti, juos
rasite šiame laikraštyje, taip pat
skelbėme Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.
lazdijai.lt ir Lazdijų rajono savivaldybės paskyroje feisbuke.
Šventė prasidės 12 val. Lazdijų
miesto parke. Iš čia palydėsime
ralio dalyvius į startą.
Visą dieną parke klegės prekybininkų, tautodailininkų, amatininkų
mugė. Joje kviečiamos dalyvauti,
pristatyti mūsų krašte kuriamą pro-

dukciją bei paslaugas ir Lazdijų
krašto bendruomenės.
Vakare, apie 22 val., apdovanosime ralio nugalėtojus. Šventės
dalyvius linksmins populiari roko
grupė „Rebelheart“.
Džiaugiamės, kad dėl šio renginio tapsime dal labiau žinomi ir
matomi visame pasaulyje – Lietuvos mini ralis bus transliuojamas
tiesiogiai.
Rajono gyventojams svarbu
žinoti kai kuriuos šventės momentus:
a Ralio greičio ruožai numa-

tyti Būdviečio, Šeštokų, Kučiūnų,
Veisiejų, Šventežerio bei Lazdijų
seniūnijose. Keliai nurodytuose
ruožuose bus uždaryti tik trumpam, konkrečiai nurodytam laikui – tai darome dėl gyventojų
saugumo.
a Užtikriname, jog visi skubios pagalbos tarnybų – greitosios
medicinos pagalbos, ugniagesių
bei policijos automobiliai, esant
būtinumui, bus įleidžiami.
a Ralio organizatoriai pasirūpins ir sugadintų kelių, jei tokių
būtų, sutvarkymu savo lėšomis.

a Išsamesnės informacijos
apie ralio organizavimą bei kitus
su juo susijusius dalykus galite
teirautis pas čia paminėtų seniūnijų seniūnus.
Tikimės, kad bendromis visų
mūsų pastangomis Lietuvos ralis
mūsų rajono keliais bus pavykęs,
džiugins ne tik mus, jo žiūrovus,
bet ir dalyvius, ir jie dar ne kartą norės sugrįžti į svetingumu ir
nuoširdžiais žmonėmis garsėjantį
mūsų rajoną.
Lazdijų rajono savivaldybės
administracija

•

Dviračiu po Krikštonis
»Atkelta iš 6 psl.

Prarijęs šią gličią prasminę
rupūžę judu toliau – tiesiai, bet
nebetolygiai, kaip sakoma, ištiktas idilės krizės. Kas atgaivins?
Ogi keturi aptvare prie sodybos
kairėje kelio pusėje šuoliuojantys
arkliai, o dešinėje kaip reta gyvoje
panemunių sodyboje pamatau ir
žirgus, apspistus neįprastų, greitai
bėginėjančių naminių paukščių,
panašių į kalakutų pateles. Patinai
gal užsimaskavę, o gal tvarte savo
serialus žiūri... Tiršta klykaujančių ir virš galvos praskrendančių
gervių, gandrų, kirų, nesudrumsčiamai oriai prasklendžia budrus
teisėjas vanagas. Lyg nebyli siena
stūkso anos Nemuno pusės pušų
kamienai, užstojantys keliūtes į
pokario žmogiškąja kančia paženklintus Ryliškius, Klepočius. Po
vieškeliu link didžiojo vandens
praneria Žiočia (Anga), neužmatomai tolėliau laukuose vos

Laisvalaikio salė, biblioteka.

vinguriuoja Vikšrus, aukštuose
medynuose dūluoja Krikštonių
piliakalnis (pirmąkart aplankytas
ir aprašytas Zigmanto Gliogerio,
nuo 1871 m. rengusio tiriamąsias
ekspedicijas Nemunu iš Gardino į
Kauną), o prie jo šono prigludusi
vešliai žaliuojanti pieva, vietinių
tebevadinama Kraujo Salos.
Apsukęs ratą ant dviejų ratų, vėl
atsikliuvau Krikštonių centre – o
ten aibes prekių siūlo parduotuvė,
stūkso miesteliams tarsi privalomas kryžius. Krikštoniškis – jaukus, tradicinis, be „vikruntasų“,
pastatytas prie pagrindinių kelių
sankryžos iš šių apylinkių kilusio
kardinolo Sigito Tamkevičiaus iniciatyva. O prie jo iš abiejų pusių –
po santūrų ir prasmingą paminklą.
Pirmasis su Vyčio kryžiumi skirtas šių vietovių ir visos Lietuvos
partizanams pagerbti, o antruoju
akmenin įkaltais įrašais siekiama
apžvelgti ir įprasminti svarbiau-

Kaip reta kur, tiksliau, kaip niekur kitur Lietuvoje tiek daug tikros pagarbos paprastiems dzūkų kaimų karžygiams,
žuvusiems už laisvės siekį!
sius Krikštonių istorinės raidos
akcentus pradedant nuo pirmojo
paminėjimo LDK kunigaikščio
Žygimanto Kęstutaičio 1434 m.
rašte. Tai reikalinga iniciatyva –
dažname miestelyje nė su žiburiu
nerasi viešų istorinių žinių aktualizavimo. Bet kas gi čia!? Visai
greta šios sakralios kryžiaukelės
bambso „brandaus socializmo“
laikus menanti skelbimų lenta su
įbetonuotomis, rūdžių nugraužtomis kojomis. O jau formos ir
turinio vienovė! Vienas ant kito
suklijuoti ir nuplėšyti lapeliai apie

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS
Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu
8 700 55 400, internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.

kilnias geradarių užmačias atvežti
parduoti vis naujas viščiukų irgi
kalakučiukų partijas, ir viso ko
kitko, ir dar devynis galus visko,
aišku, ir iš to turėsiančios kilti
visuotinės gerovės... O tie popiergaliai bjauriai lietaus ir vėjų

nudrengti – tarsi tabaluojantys
niektauzų liežuviai ar išdžiūvę
skrepliai ant amžinybės idėjos.
Akivaizdu, kad tam reliktui ten
ne vieta – tinkamai perdarytas jis
galėtų pasislinkti link parduotuvės
ar kur atokiau.

•

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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, liepos 1 d. Saulė teka 4.46, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas
17.13. Pilnatis. Vardadieniai: Julijus, Tautrimas, Liepa, Julius.
LRT TV
2021.07.01
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 1000 pasaulio
stebuklų.
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 Gimę tą pačią
dieną.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Naujasis popiežius“.
23.05 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.50 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.35 Veranda.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
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 Žinios.
22.30 PREMJERA.
„Mažulė Džeksi“.
0.15 „Strėlė“.
1.15 „Gravitacija“.
3.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.30 Alchemija.
5.00 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

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

Meistrų paslaptys“.
7.35 „Kobra 11“.
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. Slovėnija–
Lenkija.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Olimpinės atrankos
vyrų krepšinio
turnyras. Slovėnija–
Lenkija.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Olimpinės atrankos
vyrų krepšinio
turnyras. Pietų
Korėja–Lietuva.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Tryliktas rajonas.
Ultimatumas“.
22.40 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.43 „Tryliktas rajonas.
Ultimatumas“.
0.50 „Naktinė pamaina“.
1.50 „Havajai 5.0“.
2.45 „Pasitikėjimas“.
3.40 „Vieniši tėvai“.
4.10 „Naktinė pamaina“.
5.00 Ekstrasensų mūšis.
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.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Juodasis erelis“.
22.55 „Nėra kur bėgti“.
0.50 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
1.45 „FTB“.
Lryto
5.30 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 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.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.

21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 „Brangioji, aš
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 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Bardų festivalis

„Akacijų alėja
2017“.
7.00 „Artūras ir minimukai“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.35 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 Gamina vaikai.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Trembita.
12.30 Kūrybingumo
mokykla.
13.00 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Mūsų miesteliai.
Kriūkai.
15.00 „Devintasis dešimtmetis. Technologijos kiekvienuose
namuose“.
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 Veranda.
19.30 „Žemė žvelgiant iš
kosmoso“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Tu išnyksti“.
23.25 Premjera. „Sinonimai“.
1.25 DW naujienos rusų
kalba.
1.40 Dabar pasaulyje.
2.05 Duokim garo!
3.25 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 „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 PREMJERA.

„Aleksas Hugo.
Juodoji saulė“.
23.05 „Svajoklė“.
0.05 „Našlaitės“.
2.00 „Nusikaltimo vieta
– Berlynas. Pašėlusi
meilė“.
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 „Atominė blon-

dinė“.
23.25 „Grotos gyve-

nimui“.
2.25 „Raitoji policija“.
3.25 Ledo kelias.
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 Delfi rytas.
10.30 Keturios sienos.
11.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Orijaus kelionės.
14.00 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
15.00 Žinios.
15.30 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.15 Dienos interviu.
16.35 Verslo požiūris.
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 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.
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Eteris

Penktadienis
, liepos 2 d. Saulė teka 4.46, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas 17.13.
Delčia. Vardadieniai: Martinijonas, Jotvingas, Gantautė, Marijonas, Martys.

šeštadienis
, liepos 3 d. Saulė teka 4.47, leidžiasi 21.58, dienos ilgumas 17.11.
Delčia. Vardadieniai: Anatolijus, Leonas, Tomas, Vaidilas, Liaudmina.

LRT TV
2021.07.02
6.02 Labas rytas,

LRT TV
2021.07.03
6.02 Daiktų istorijos.
7.00 Išpažinimai.
7.30 Premjera. „Snie-

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.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis protas.
Vasara.
22.25 „Migloje“.
23.55 „Šlovė Cezariui!“.
1.40 Klausimėlis.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Vakaras su Edita.
3.00 Panorama.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Įdomiosios atostogos.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.20 „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. Ketvirtfinalis.
Belgija–Italija.
0.00 Laisvas smūgis.
0.30 „Aviatorius“.
3.50 „Mažulė Džeksi“.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

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

Meistrų paslaptys“.
7.35 Skaniai ir paprastai.
8.05 Penkių žvaigždučių

būstas.
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 „Princesė ir

varlius“.
21.25 „Lojalioji“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Lojalioji“.
23.50 „Miegalius“.
1.40 „Tryliktas rajonas.
Ultimatumas“.
3.50 „Ta nejauki
akimirka“.
5.40 „Vieniši tėvai“.
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. Ketvirtfinalio
rungtynės.
21.00 Laisvas smūgis.
21.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
23.30 „Kurskas“.
1.50 „Juodasis erelis“.
3.30 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Greitis.
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 Tiek žinių.
12.30 Pagaliau savaitgalis.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Vyrų šešėlyje.
Izabelė Liudvika
Borch Pliaterienė.
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.

Izabelė Liudvika
Borch Pliaterienė.
5.20 „Reali mistika“.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.02 Lietuvos nacio-

nalinio operos
ir baleto teatro
simfoninio orkestro
koncertų ciklas.
Penktas koncertas.
Dabar ir visada.
G. Verdi operų
preliudai ir arijos.
7.00 „Artūras ir minimukai“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.35 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.50 Knygų savaitė.
Kornelijaus Platelio
knygos „Prieblandos pokalbiai“
(serija „Gyvoji poezija“) pristatymas.
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.
14.55 „Žemė žvelgiant iš
kosmoso“.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
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.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Eurovizija“.
„Ugnies sakmės“
istorija“.
23.05 Alina Orlova festivalyje „Midsummer
Vilnius 2018“.
0.20 DW naujienos rusų
kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.00 Vilnius Jazz Young
Power 2019.
1.35 „Ingmaro Bergmano beieškant“.
3.10 „Tu išnyksti“.
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 „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 PREMJERA.
„Kapitonė Marlo.
Du gyvenimai“.
23.05 „Visa tiesa apie
Hario Kveberto
bylą“.
1.05 „Aleksas Hugo.
Juodoji saulė“.
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“–Vilniaus
„Žalgiris“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
22.00 „Šaltas kraujas“.
0.25 „Atominė blondinė“.
2.35 „Universalus karys.
Regeneracija“.
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.
15.30 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 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.

guotos lenktynės“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Pasaulio dokumen-

tika. „Mongolija.
Kraštutinumų šalis“.
12.45 Pasaulio dokumentika. „Vidurinių Rytų
gamta. Jordanija.
Gamtos katilas“.
13.40 „Komisaras Montalbanas. Kitame laido
gale“.
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 „Tobuli melagiai“.
0.05 „Migloje“.
1.30 „Mongolija. Kraštutinumų šalis“.
2.20 „Vidurinių Rytų
gamta. Jordanija.
Gamtos katilas“.
3.15 „Kelionių atvirukai.
Airija. Audrų švyturiai“.
3.30 „Komisaras Montalbanas. Kitame laido
gale“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.35 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.05 „Bunikula“.
7.30 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
7.55 „Šaunusis Skū-

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

melodijos“.
9.25 „Normas, lokys iš

Šiaurės“.
11.15 „Klik! Arba gyve-

nimas pagreitintai“.
13.25 „Šokis hip-hopo
ritmu 3“.
15.35 „Robotas ir
Frenkas“.
17.25 Žalia šviesa.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Smokingas“.
21.30 Laisvas smūgis.
21.40 UEFA EURO 2020
futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis.
Ukraina–Anglija.
0.00 Laisvas smūgis.
0.30 „Bernvakaris Australijoje 2“.
2.15 „Aviatorius“.
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 „Simpsonai“.
9.00 Skaniai ir paprastai.
9.30 Maisto kelias.
10.30 Penkių žvaigždučių

būstas.

11.00 „Sveiki atvykę“.
11.30 „Laukinė Meksika“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Laukinė Meksika“.
12.30 „Daktaras Dolitlis 4.

Prezidento šuo“.
14.15 „Užkerėtoji“.
16.30 Olimpinės atrankos

vyrų krepšinio
turnyras. Pusfinalio
rungtynės.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Olimpinės atrankos
vyrų krepšinio
turnyras. Pusfinalio
rungtynės.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Olimpinės atrankos
vyrų krepšinio
turnyras. Pusfinalio
rungtynės.
21.30 „Katvės karalienė“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Katvės karalienė“.
0.15 „Šventoji žemė“.
2.25 „Lojalioji“.
4.45 „Pasitikėjimas“.
5.35 „Havajai 5.0“.
BTV
6.00 „Varom!“.
7.30 „Negyvenamose

salose su Beru
Grilsu“.
8.30 Miško atspalviai.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,
televitrina.
10.00 „Kova už būvį“.
11.10 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.20 „Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos“.
13.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.40 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai.
Revizija“.
16.50 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
18.00 Laisvas smūgis.
18.40 UEFA EURO 2020
futbolo čempionatas. Ketvirtfinalis.
Čekija–Danija.
21.00 Laisvas smūgis.
21.30 „Didvyrių būrys“.
23.35 „Visa griaunantis“.
1.50 „Kurskas“.
Lryto
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 „Jonis“ koncertas.
20.00 Žinios.
20.30 „Maža išpažintis“.
22.30 Žinios.

23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 „Jonis“ koncertas.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Gyvenimas.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.02 Auksinis protas.
8.00 Premjera. „Sukurta

Kiote“.
8.30 Premjera. „Lietuvos
mokslininkai. Chemikas prof. Vytautas
Getautas“.
9.00 Kūrybingumo
mokykla.
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Trembita.
12.30 Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 „Kelionių atvirukai.
Mozambiko savana.
Mia Couto“.
13.45 „Kelionių atvirukai.
Airija. Audrų švyturiai“.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Du balsai – viena
širdis“.
16.20 Muzikinis intarpas.
16.30 „Erdvės menas.
Panirę gamtoje.
Kaimiško gyvenimo
idilė“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos.
18.15 „Kelionių atvirukai.
Granvilis. Christiano
Dioro vaikystė“.
18.30 Indivizijos.
19.00 Premjera.
Vizionieriai. Sandra
Straukaitė.
19.05 „Nuostabios mintys.
Šiuolaikinio meno
kūrėja Mariko Mori“.
19.30 Mūsų miesteliai.
Kriūkai.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Nakties paukščiai“.
22.40 LRT Opus ore. Grupė
„ba.“.
23.45 Kelias į namus.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Šlovė Cezariui!“.
2.25 „Lietuvos mokslininkai. Chemikas
prof. Vytautas
Getautas“.
2.50 Indivizijos.
3.15 Pasivaikščiojimai.
3.45 Klausimėlis.
4.00 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“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.05 „Akloji“.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vera. Uosto gatvė“.
22.55 „Paprasti įtaria-

mieji“.
1.05 „Visa tiesa apie

Hario Kveberto
bylą“.
3.00 „Kapitonė Marlo. Du
gyvenimai“.
TV6
6.00 „Nukalta ugnyje“.
6.55 „Atšiaurioji Aliaska“.
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.
11.35 „Įelektrintas ledas“.
12.40 „Laukinia Havajai“.
13.50 Išlikimas.
14.55 Pasaulio vaikinų
(U-19) krepšinio
čempionatas.
Kanada–Lietuva.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų
žvaigždės.
19.00 Kaukės.
20.00 „Vienas“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Henrio nusikaltimas“.
0.05 „Šaltas kraujas“.
2.25 „Taksi 3“.
Delfi TV
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:

blogiausiu 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:
blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
2.30 Mano pramogos
veidai.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai.
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Eteris
Sekmadienis
, liepos 4 d. Saulė teka 4.48, leidžiasi 21.58, dienos ilgumas
17.10. Delčia. Vardadieniai: Berta, Elžbieta, Ulrikas, Skalvis, Gedgailė, Teodoras, Malvina.
9.00 La Maistas. Vasara.
9.30 „Snieguolė ir
6.02 Nacionalinė ekspe-

septyni nykštukai“.

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. „Mergaitė
su degtukais“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Pasaulio dokumentika. „Prie Gangos
su Sue Perkins“.
12.30 Didieji Žemaičių
Kalvarijos atlaidai.
14.20 Pasaulio dokumentika. „Įstabioji
Indija. Dingęs
Indijos pasaulis“.
15.15 Premjera. „Kelionių
atvirukai. Ronda.
Ispaniškos sielos
lopšinė“.
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 „Otilijos fon FaberKastel istorija“.
23.25 „Nakties paukščiai“.
1.00 „Tobuli melagiai“.
2.40 „Prie Gangos su
Sue Perkins“.
3.35 „Įstabioji Indija.
Dingęs Indijos
pasaulis“.
4.30 Istorijos detektyvai.
5.15 „Ponių rojus“.

11.15 „Laukinė Meksika“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Laukinė Meksika“.
12.30 „Išdykėlis Dans-

LNK
6.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.00 „Bunikula“.
7.25 „Padūkėlių lenktynės“.
7.55 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.20 „Sniego karalienė
2“.
9.55 „Šunų viešbutis“.
12.00 „Mielas Diktatoriau“.
13.50 „Žiedų valdovas.
Dvi tvirtovės“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 „Transformeriai“.
22.20 „Jupiterė. Pabudimas“.
0.45 „Viskas prarasta“.
2.50 „Bernvakaris
Australijoje 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.

tonas“.
14.15 „Dantukų fėja 2“.
16.10 „Kobra 11“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Kobra 11“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Olimpinės atrankos

vyrų krepšinio
turnyras. Finalas.
21.30 „Mechanikas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Mechanikas“.
23.25 „Majamio katastrofa“.
1.15 „Pavojingasis“.
3.15 „8 jūrų laivyno
būrys. Už priešo
linijos“.
BTV
6.00 „Varom!“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 Galiūnų varžybos

Lietuva–Latvija.
Biržai.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos komandinis
galiūnų čempionatas. Radviliškis.
10.00 „Kova už būvį“.
11.10 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.20 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13.35 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.50 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai.
Revizija“.
17.00 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
18.10 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis laivas“.
22.30 „Legendų biuras“.
23.45 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VII“.
0.50 „Didvyrių būrys“.
2.45 „Visa griaunantis“.
Lryto
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.
Aleksandra Volfgangaitė.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų
gyvūnai.

19.00 Arvydo Vilčinsko

koncertas.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Vyrų šešėlyje.
Aleksandra Volfgangaitė.
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.
10.30 „Į žvaigždes.

Kosmoso šiukšlės.
Ilgai ignoruotos,
bet labai“.
11.00 Stop juosta. Nida.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Didieji Žemaičių
Kalvarijos atlaidai.
14.15 „Snieguotos
lenktynės“.
15.45 Laumės juosta
2020.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Knygų savaitė.
Vladimiro Tarasovo
autobiografinės
knygos „Būgnininko
dienoraščiai“
pristatymas.
20.30 Panorama.
21.00 Nepapasakotos
istorijos. Baleto
Gala koncertas.
22.30 Juozas Paukštelis.
„Kaimynai“.
0.45 „Otilijos fon FaberKastel istorija“.
2.20 Klausimėlis.
2.40 Kelias į namus.
3.10 7 Kauno dienos.
3.35 Kūrybingumo
mokykla.
4.05 Kelias.
4.35 Duokim garo!

18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Prancūziška žmog-

žudystė. Mirtys
Ruano vienuolyno
bažnyčioje“.
23.05 „Skiedra“.
1.15 „Paprasti įtariamieji“.
3.10 „Vera. Uosto
gatvė“.
TV6
6.10 „Vienas“.
6.55 „Atšiaurioji

Aliaska“.
7.55 Ledo kelias.
9.00 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Sandėlių karai.
10.30 „Laukinia Havajai“.
11.40 „Įelektrintas ledas“.
12.45 „Indijos leopardo
kalvos“.
13.50 Išlikimas.
14.55 Pasaulio vaikinų
(U-19) krepšinio
čempionatas. Lietuva–Senegalas.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų
žvaigždės.
19.00 ŠOK 2021.
20.00 „Vienas“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Apiplėšimas
uragano akyje“.
0.05 „Henrio nusikaltimas“.
2.15 „Prezidento
patikėtinis. Spąstai
teroristams“.
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.

6.50 Informacinių mitų

15.30 Geltonas karutis.
16.00 nežVAIRUOK.
16.30 Spausk gazą.
17.00 Automobilis už 0

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“.

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?
3.30 Delfi Premjera.

TV1
6.20 Praeities kartų

liudytojai.

pirmadienis

, liepos 5 d. Saulė teka 4.49, leidžiasi 21.57, dienos ilgumas
17.08. Delčia. Vardadieniai: Antanas, Butginas, Mantmilė, Karolina, Filomena.
LRT TV
2021.07.05  
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 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 „Bėgliai. Tuneliu į

laisvę. A. Žemaitis“.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
Vasara.
22.00 „Babilonas Berlynas“.
22.50 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.35 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.20 „Kelionių atvirukai.
Kartachena. Kolonijinės Kolumbijos
dalis“.
0.30 Išpažinimai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Bėgliai. Tuneliu į
laisvę. A. Žemaitis“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
4.00 Įdomiosios atostogos.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.25 „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 Žinios.
22.30 „Džiu-džitsu“.
0.35 „Strėlė“.
1.35 „Jupiterė. Pabu-

dimas“.

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 Meilė be sienų.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Atominė apoka-

lipsė“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Atominė apoka-

lipsė“.
23.55 „Naktinė pamaina“.
0.55 „Havajai 5.0“.
1.55 „Pasitikėjimas“.
3.00 „Vieniši tėvai“.
3.30 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
4.45 Ekstrasensų mūšis.

geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.30 „Negyvenamose

salose su Beru
Grilsu“.
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 „Tolyn į tamsą.
Žvaigždžių kelias“.
23.40 „Mirtinas ginklas“.
0.40 „Legendų biuras“.
1.50 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
2.50 „FTB“.
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 Koval-

čiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mažos Mūsų

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

agentai“.

reindžeris“.

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

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

perskambinsiu“.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 „Netikėtas teisingumas“.
3.55 Kaimo akademija.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Legendos.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 „Artūras ir mini-

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

3.35 „Volkeris, Teksaso

TV3
6.15 „Galingieji reindže-

23.00 „Brangioji, aš

7.25 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.35 „44 katės“.
7.50 Lietuvos tūkstan-

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 Laumės juosta
2020.
15.45 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 Pasaulio F-2
vandens formulių
čempionatas.
Kvalifikacija.
17.45 „Kelionių atvirukai.
Ronda. Ispaniškos
sielos lopšinė“.
18.05 „Ten, kur namai“.
19.00 Išpažinimai.
19.30 „Pokalbis su Romy
Schneider“.
20.30 Panorama.
21.30 Žemaitė. „Petras
Kurmelis“.
23.40 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Daktaro
užrašai“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mano daina.
2.00 LRT OPUS ore.
Grupė „ba.“.
3.00 Klausimėlis.
3.15 „Nuostabios mintys.
Šiuolaikinio meno
kūrėja Mariko
Mori“.
3.40 Kūrybingumo
mokykla.
4.10 Veranda.
4.35 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.

perskambinsiu“.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Skonio reikalas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė
Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.

TV1
6.10 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.05 „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

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Naktinis skam-

butis“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Prancūziška žmog-

žudystė. Mirtys
Ruano vienuolyno
bažnyčioje“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
9.20 Sandėlių karai.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Naujakuriai“.
12.25 Britanijos talentai.
13.50 Sandėlių karai.
14.50 „Kobra 11“.
15.55 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Iš meilės Pablui“.
23.15 „Džesabelė“.
0.55 „Įrodytas nekal-

tumas“.
1.55 „Raitoji policija“.
2.55 Išlikimas.
Delfi
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Orijaus kelionės.
7.00 Savaitės įvykiai su

D. Žeimyte-Biliene.
8.00 Yugo broliai: blo-

giausiu 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.

13

Nr. 26 / 2021 07 01 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Eteris
Antradienis
, liepos 6 d. Saulė teka 4.50, leidžiasi 21.57, dienos ilgumas 17.07. Delčia.
Vardadieniai: Marija, Nervydas, Ginvilė, Dominyka, Domė, Mindaugas, Nervilė, Nervilas, Nerilė, Nerilis.
LRT TV
2021.07.06	  
6.02 „Bėgliai. Pabėgimas

iš Taljanų. S. Smetonaitė“.
7.00 Dviračio žinios.
Vasara.
7.30 „Meilė be pavadėlio“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 Aš tikrai myliu
Lietuvą.
12.00 Valstybės vėliavų
pakėlimo ceremonija. Lietuvos Respublikos Prezidento
Gitano Nausėdos
ir užsienio svečių
kalbos.
13.00 Valstybės diena. Šv.
Mišios iš Vilniaus
Šv. vyskupo
Stanislovo ir Šv.
Vladislovo arkikatedros bazilikos.
14.15 Folkšokas 2017.
15.00 Dalinkimės istorija.
17.00 Aš tikrai myliu
Lietuvą.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Įdomiosios atostogos.
19.30 Dviračio žinios.
Vasara.
20.00 Tautiškos giesmės
pakylėti.
21.00 „Vardan tos
Lietuvos vienybė
težydi“.
21.10 Panorama.
21.45 „Skrydis per
Atlantą“.
23.20 „Baltų gentys“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Įdomiosios atostogos.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Šventadienio
mintys.
2.30 Aš tikrai myliu
Lietuvą.
3.00 Panorama.
3.30 „Meilė be pavadėlio“.
4.55 Gražiausios poetų
dainos.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.15 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
6.40 „Beprotiškos

melodijos“.
7.10 „Princesė Gulbė.
Karališki šnipų
nuotykiai“.
8.40 „Peliukas Stiuartas
Litlis 2“.
10.05 „Medžioklės
sezonas atidarytas
3!“.
11.45 „Neįtikėtinos
Lemoni Sniketo
istorijos“.
13.55 „Legenda apie
Zoro“.
16.40 „Piko valanda 3“.
18.30 Žinios.
19.30 „Importinis
jaunikis“.
21.30 Laisvas smūgis.
21.40 UEFA EURO 2020
futbolo čempionatas. Pusfinalis.
0.00 Laisvas smūgis.
0.20 „Be šansų“.

2.45 „Džiu-džitsu“.
TV3
6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
6.25 „Drakoniuko

Riešutėlio nuotykiai. Atostogos
džiunglėse“.
7.50 „Iš vabalų gyvenimo“.
9.50 „Heida“.
12.05 „Eragonas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Eragonas“.
14.20 „Simpsonų filmas“.
16.00 „Alisa Veidrodžio
karalystėje“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Alisa Veidrodžio
karalystėje“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Tautiškos giesmės
giedojimas.
21.10 „Karalius Artūras“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Karalius Artūras“.
23.45 „Karaliaus vardu.
Požemių pasaulio
sakmė“.
2.10 „Naktinė pamaina“.
3.10 „Havajai 5.0“.
4.10 Ekstrasensų mūšis.
BTV
6.50 „Kova už būvį“.
9.05 „Mažylis“ Tomis“.
11.00 „Aeroplanas“.
12.50 Saulės cirkas.

Visatos pakrašty.
14.35 „Fantomas įsisiau-

tėja“.
16.40 „Fantomas prieš
Skotland Jardą“.
18.50 „Karalius Drakonas“.
21.00 „Heraklis“.
22.55 „Tolyn į tamsą.
Žvaigždžių kelias“.
1.35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 Gyvenimas.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 Lietuvos etnolo-

giniai regionai.
Dzūkija.
11.30 Lietuvos etnologiniai regionai.
Žemaitija.
12.45 TV parduotuvė.
13.00 Tūkstantmečio
žinios.
14.00 Lauros Remeikienės
koncertas.
15.00 Arvydo Vilčinsko
koncertas.
16.00 Reporteris.
16.30 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
17.00 Livetos ir Petro
Kazlauskų koncertas.
18.00 Reporteris.
18.30 Valstybės simboliai.
Himnas.
19.00 Valstybės simboliai.
Herbas.
19.30 Valstybės simboliai.
Vėliava.
20.00 Reporteris.
20.30 „Gimę būti
stipriais“.

22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
23.30 „Jonio“ koncertas.
0.30 Gyvai. Vairas.
1.30 Gyvai. Rondo.
2.20 Lauros Remeikienės
koncertas.
3.10 Arvydo Vilčinsko
koncertas.
3.55 „4 kampai“.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Felicija
Bortkevičienė“.
4.50 Gyvenimas.
LRT+
6.02 Vilnius Jazz Young

Power 2019.
6.40 „Artūras ir mini-

mukai“.
7.05 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.15 „44 katės“.
7.30 „Radviliada“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 Muzikinė
dokumentinė
drama „Lietuva –
valstybė“.
13.15 „Herkus Mantas“.
15.35 Gražiausios poetų
dainos.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.30 „Artūras ir minimukai“.
17.00 Pasaulio F-2
vandens formulių
čempionatas.
Finalai.
18.45 Vilniaus šiuolaikinės muzikos
ansamblis „Synaesthesis“.
19.30 „Dešimtasis
dešimtmetis. Apie
televiziją“.
20.15 „Kelionių atvirukai.
Kartachena. Kolonijinės Kolumbijos
dalis“.
20.30 Amilcare Ponchielli.
Opera „Lietuviai“.
22.30 „Bloga mergaitė“.
23.25 Vartotojų kontrolė.
0.20 Istorijos detektyvai.
1.05 DW naujienos rusų
kalba.
1.20 Dabar pasaulyje.
1.45 Gyvos dainos
festivalis „Aš toks
vienas“.
2.35 Auksinis protas.
4.35 Stop juosta. Nida.
5.05 Stambiu planu. Ričardas Skorubskas.
TV1
6.10 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.05 „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
melodramos“.

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

– Berlynas. Nuslėpta tapatybė“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Naktinis skambutis“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Autopilotas.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 „Moderni šeima“.
12.20 Britanijos talentai.
13.55 Sandėlių karai.
14.55 Pasaulio vaikinų

(U-19) krepšinio
čempionatas. Lietuva–Japonija.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Karaliaus vardu 2.
Du pasauliai“.
23.05 „Skubi pagalba“.
0.55 „Įrodytas nekaltumas“.
1.50 „Raitoji policija“.
2.55 Išlikimas.
Delfi
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Garsiai!
7.00 Alfas vienas

namuose.
8.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
8.30 Išpakuota.
9.00 Ugnikalnių takais.
10.30 Išlikę.
11.00 Alfas live.
12.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
13.30 Kasdienybės
herojai.
14.15 Mano pramogos
veidai.
15.00 Orijaus kelionės.
15.30 13 731 km aplink
Skandinaviją.
16.30 Kitokie pasikalbėjimai.
18.30 Įvartis.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Garsiai!
20.30 Lietuviškos atostogos.
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 Mano pramogos
veidai.
1.00 Kitokie pasikalbėjimai.
5.00 Garsiai!
5.30 Jos vardas MAMA.

Trečiadienis

, liepos 7 d. Saulė teka 4.51, leidžiasi 21.56, dienos ilgumas 17.05.
Delčia. Vardadieniai: Sangailas, Vilgailė, Estera, Astijus, Elita, Sangaudas.
LRT TV
2021.07.07
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 Daiktų istorijos.
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 „Bėgliai. Vorkutos
bėglys. D. Kvedaras“.
19.30 1000 pasaulio
stebuklų.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
Vasara.
22.00 „Babilonas Berlynas“.
22.50 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.35 „Įstatymas ir tvarka“.
0.20 „Kelionių atvirukai.
Kuba. Tabako slėnis
ir cigarų skonis“.
0.30 Euromaxx.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Bėgliai. Vorkutos
bėglys. D. Kvedaras“.
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 –
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. Pusfinalis.
0.00 Laisvas smūgis.
0.20 „Nekviesti svečiai“.
2.05 „Be šansų“.
4.05 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

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

Meistrų paslaptys“.
7.35 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

3.10 „Netikėtas teisin-

21.00 „Nusikaltimo vieta –

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 „Jeloustounas“.
20.30 Meilė be sienų.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Nebrendylos“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Nebrendylos“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Nebrendylos“.
0.10 „Naktinė pamaina“.
1.10 „Havajai 5.0“.
2.10 „Pasitikėjimas“.
3.15 „Vieniši tėvai“.
3.45 „Tarp mūsų mergaičių“.
5.00 Ekstrasensų mūšis.

gumas“.
3.55 „4 kampai“.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.

Berlynas. Didmiesčio
žvėrys“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Nusikaltimo vieta
– Berlynas. Nuslėpta
tapatybė“.

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.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Urvas“.
22.55 „Heraklis“.
0.50 „Velniški Stivo

Ostino išbandymai“.
1.45 „FTB“.
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

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

LRT+
6.02 Gyvos dainos

festivalis „Aš toks
vienas“.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 „Artūras ir minimukai“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.35 „44 katės“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 Kūrybingumo
mokykla.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Menora.
12.30 Kelias į namus.
13.00 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
15.00 „Dešimtasis
dešimtmetis. Apie
televiziją“.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
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 „Dešimtasis
dešimtmetis. Apie
televiziją“.
20.15 „Kelionių atvirukai.
Kuba. Tabako slėnis
ir cigarų skonis“.
20.30 Panorama.
21.30 „Steve Jobsas.
Žmogus mašinoje“.
23.35 Indivizijos.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Gyvos dainos
festivalis „Aš toks
vienas“.
1.40 „Du balsai – viena
širdis“.
3.30 Stambiu planu.
4.25 Dizaino dokumentika. Vizualinis
identitetas.
4.35 Kelias į namus.
5.05 Klauskite daktaro.

perskambinsiu“.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Skonio reikalas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Daktarė
Kovalčiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

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 „Kandisė Renuar“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kandisė Renuar“.

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.
13.05 Nuogi ir įbauginti.
13.55 Sandėlių karai.
14.55 Numatomos Lie-

tuvos vaikinų (U-19)
krepšinio rinktinės
aštuntfinalio
rungtynės pasaulio
čempionate.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Rembo. Pirmasis
kraujas“.
22.55 „Skubi pagalba“.
0.55 „Įrodytas nekaltumas“.
1.55 „Raitoji policija“.
2.55 Ledo kelias.
Delfi
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 Keturios sienos.
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 Jos vardas MAMA.
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
(liepos 5—11 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Sulauksite netikėtos žinios, kuri jus
labai nustebins. Žvaigždės ragina nenusiminti, jei ši naujiena nebus labai
maloni: tikėtina, kad taip pasirodys
tik iš pirmo žvilgsnio, o vėliau galėsite
įžvelgti ir šio netikėtumo privalumų.
Nors šiuo laikotarpiu būsite jautresni
nei bet kada anksčiau, tačiau neleiskite, kad jausmai aptemdytų sveiką
protą: dabar bus itin svarbu pasitelkti
logiką ir blaiviai įvertinti susidariusią
situaciją.
Jautis (04.21–05.21)
Būsite nusiteikę optimistiškai ir savo
pakilia nuotaika užkrėsite kitus. Norėsite daugiau laiko praleisti su vaikais:
būsite šmaikštūs ir išradingi, todėl
vaikams jūsų draugija bus tikrai maloni. Taip pat netrūks ir įvairių smulkių
užduotėlių, kurias turėsite kiek įmanoma greičiau užbaigti, tačiau galite
būti ramūs, kad viskas klostysis tikrai
sklandžiai. Jei nepavyks laiku užbaigti
pradėtų darbų, nebijokite prašyti kitų
žmonių pagalbos: tikėtina, kad šiuo
laikotarpiu jie bus nusiteikę geranoriškai.
Dvyniai (05.22–06.21)
Žvaigždės pataria nesiblaškyti ir susitelkti į pradėtų darbų užbaigimą.
Nebūsite nusiteikę bendrauti, tačiau
laikas, praleistas vienumoje, jums bus
tikrai į naudą. Tikėtina, kad tai padės
jums rasti atsakymus į ramybės neduodančius klausimus, todėl priimti
tam tikrus sprendimus galėsite gerokai
paprasčiau. Jei vis skundžiatės, kad
nepavyksta užbaigti anksčiau pradėtų
darbų, tikėtina, kad dabar galėsite rasti
pačius efektyviausius sprendimus.
Vėžys (06.22–07.22)
Galite sulaukti netikėto pasiūlymo,
kurio žvaigždės pataria neatsisakyti.
Tikėtina, kad šiuo laikotarpiu priimti
sprendimai turės ženklų poveikį net ir
tolimai jūsų ateičiai, todėl įvertinkite
jums siūlomas galimybes, ir galbūt tai
jums padės pakeisti savo gyvenimą iš
pagrindų. Nebijokite permainų, nes
būtent jos gali nuskaidrinti jūsų kasdienybę.
Liūtas (07.23–08.23)
Būsite nusiteikę bendrauti ir aplinkinius
stebinti savo dosnumu. Nors tai gali
padovanoti ne vieną džiaugsmo akimirką, tačiau nepamirškite pagalvoti ir
apie savo poreikius. Turbūt atsimenate
posakį „gera širdelė – plika subinėlė“?
Pasistenkite, kad taip nenutiktų ir jums.
Prieš kažką duodami ar žadėdami turėtumėte pagalvoti apie tai, ar savo elgesiu nenuskriausite savęs. Pirmiausia
pasirūpinkite savimi, o jau tada galėsite
nudžiuginti ir kitus.
Mergelė (08.24–09.23)
Jūsų šeima ir draugai nenustos reikalauti jūsų dėmesio, ir tai gali pradėti
erzinti. Jei jaučiate, kad jums reikia
nuo visko pailsėti, žvaigždės pataria
bent porą dienų praleisti vienumoje.
Tai padės jums susidėlioti mintis ir į
viską pažvelgti visai kitomis akimis.
Jei vis skųsdavotės jėgų trūkumu, šiek
tiek pailsėję galėsite nuveikti kur kas
daugiau nei bet kada anksčiau. Tikėkite
savo jėgomis, ir jums tikrai pasiseks!
Svarstyklės (09.24–10.23)
Bendravimas su kitais žmonėmis ims
varginti, todėl norėsite tylos ir ramybės. Kurį laiką kitų žmonių draugija
buvo jūsų varomoji jėga, tačiau dabar
norėsite atsipūsti ir šiek tiek laiko
praleisti vienumoje. Dalykų, kuriuos

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

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

N. Kirsnos k.,
•Lazdijų
•Sodybą
r. (sodyba prižiūrėta,
Gudelių k. (30 a
•namų
•Sodybą
valda, 2,25 ha žemės
galima gyventi iš karto; namas

jums teks apgalvoti, tikrai netrūks, todėl žvaigždės pataria rasti būdų, kurie
padėtų jums susidėlioti savo mintis ir
atrasti tam tikrus sprendimus.
Skorpionas (10.24–11.22)
Galite sulaukti malonios žinios iš seno
pažįstamo ar ilgą laiką nematyto giminaičio. Būsite nusiteikę bendravimui su
kitais žmonėmis, todėl šis laikotarpis
jus tikrai džiugins. Nuoširdūs pokalbiai
su jums brangiais žmonėmis kasdienybę pavers kur kas spalvingesne,
taigi, būsite nusiteikę optimistiškai.
Vis dėlto, būkite atidūs ir pasistenkite neatskleisti svetimų paslapčių: jei
nelaikysite liežuvio už dantų, galite
pakliūti į bėdą.
Šaulys (11.23–12.21)
Būsite reiklūs ne tik sau, bet taip pat
ir kitiems, todėl bendravimas su artimaisiais ar kolegomis taps pernelyg
įtemptas. Nesisielokite, jei ne viskas
vyksta pagal jūsų numatytą planą:
kažko reikalaudami tikrai nepasieksite geresnių rezultatų. Leiskite viskam
tekėti savo vaga: jei atsitrauksite ir
nesistengsite pakeisti įvykių tėkmės,
galite būti maloniai nustebinti.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Atėjo metas išvykti už namų ribų.
Aplinkos keitimas kartais daro tikrus
stebuklus, todėl pagalvokite, ką galėtumėte nuveikti. Kartais gali prireikti visai
nedidelių pokyčių, ir gyvenimo spalvos
atrodo gerokai sodresnės. Pasisėmę
įspūdžių galėsite ir vėl grįžti prie darbų,
o darbo kokybė taps geresnė nei bet
kada anksčiau. Nesikankinkite, jei vis
nepavyksta užbaigti pradėtų darbų:
būtent kokybiškas poilsis dabar turėtų
būti svarbiausiu prioritetu.
Vandenis (01.21–02.19)
Nuo jūsų sklindanti energija turės
didelį poveikį kitų žmonių bendrai savijautai ir nuotaikai, todėl pasistenkite
atsipalaiduoti ir išlikti pozityvūs. Jei
darbe nuolat bambėsite ir skųsitės,
kad viskas yra blogai, tikėtina, kad jūsų
kolegos pradės elgtis lygiai taip pat,
kol galiausiai atmosfera taps tiesiog
nepakeliama. Jei būsite optimistiški ir
nusiteikę šiek tiek pašmaikštauti, galite
būti užtikrinti, kad ir kiti užsikrės jūsų
pozityvumu.
Žuvys (02.20–03.20)
Būsite nusiteikę iš gyvenimo pasiimti viską, ką tik jis jums pasiūlys, ir
tai tikrai džiugins. Turėsite galimybę
imtis naujos veiklos, pasitaikys progų
užmegzti naujas pažintis, ir t. t. Nors
į viską žvelgsite labai optimistiškai,
tačiau žvaigždės pataria būti atsargiems ir neprarasti sveiko proto: tikėtina, kad kažkas bandys pasinaudoti
jūsų naivumu.

mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių,
su baldais ir buitine technika, apšildomas kietuoju kuru
(vietinis centrinis šildymas),
komunalinis vandentiekis,
sodyboje yra ūkiniai pastatai,
garažas, šulinys, prižiūrėtas
sodas ir aplinka, 45 arai dirbamos žemės, šalia galima įsigyti
7 ha žemės).
Tel. 8 611 50514.

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

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

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

••Miežius. Tel. 8 623 04363.
,,Vineta“ veislės
•bulves.
•Maistines
Pristatome į namus.
Tel. 8 614 56206.

daigais kapų
•bei•Prekiaujame
aplinkos apželdinimui, skal-

namą (buv.
sklypą Nemajūnų k.
•valgyklą)
•Gyvenamąjį
•(80•Žemės
Vainiūnų k., Seirijų
a, žemės ūkio paskirtis, su

dele kapams. Taip pat prekiaujame anglimi ir durpių briketais. UAB „MARTAS“, Gėlyno
g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą šalia

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

sen., Lazdijų r. sav. (namų
valda 0,338 ha, priklauso
ir miško, atlikti geodeziniai
matavimai, trifazis elektros
įvadas, sodyba prie naujai
asfaltuoto kelio).
Tel. 8 686 70841.

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.

••

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

••

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

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

••

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

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.

supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

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

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), 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 III“ (1997 m.) ir
„VW Passat“ skardinių ratlankių R14 originalius plastikinius
gaubtus ir centrinės skylės
dangtelius, kaina nuo 2 Eur
už vnt. ir „Audi A6“ (2002
m.) dvejas priekinio bamperio
groteles, kaina po 5 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

geros būklės
•vairuotojo
•„Ford Transit“
priekinę
sėdynę.
Tel. 8 698 29910.

Tel. 8 623 04363.

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

KITI

televizorių
•„Panasonic“
•Kineskopinių
ir LG ir TV priedėlio
TV STAR distancinius pultelius,
SCART laidą, mobiliojo telefono
„Nokia“ įkroviklį ir ausinukus,
kaina nuo 2 Eur. Pakabinamus
šviestuvus, kaina nuo 5 Eur.
Druskininkai. Tel. 8 686 43600.

kondicionierių.
•Tel.•Naudotą
8 698 29910.
lentynas su
•apšvietimu,
•Geros būklės
tinkamos prekyboje. Tel. 8 698 29910.

Šaldytuvą „Snaigė Soft line“
•(A•klasė,
2 kameros, 145 cm
aukščio), kaina 75 Eur. Kilimą
(3x2 m, rudas), kaina 35 Eur.
Druskininkai.
Tel. 8 654 87148.

bičių šeimas, kaina sutar•tinė.•5 Tel.
8 611 90534.

Didelis biuro
popieriaus
pasirinkimas
KNYGYNĖLIS,

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

ir atveža•mas:•Parduodamas
žvyras, skalda, juo-

džemis. Pastatų griovimas.
Tvenkinių kasimas. Alytus.
Tel. 8 685 58989.

••

Pigiai neapdirbtas labradorito akmens plokštes Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

•Tel.•Žemę.
8 688 80688.
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
Tel. 8 614 56206.

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

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

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

Tel. 8 678 80555.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

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

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

KITI

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

IEŠKO DA RBO

visų markių au- ••Galiu prižiūrėti senelius
•tomobilius:
•Superkame„Mazda“,
„Audi“,
Veisiejų seniūnijoje arba
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“, kemperius ir
kt. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus,
atsiskaitome iš karto. Dirbame savaitgaliais ir šventinėmis
dienomis.
Tel. 8 681 20546.

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

įvairius statybos
•darbus.
•Atliekam
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.

••

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

N UOMA
SIŪLO

išnuomoja•mos•Nebrangiai
salės-klubo patalpos

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

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
Išnuomoju arba parduodu
•
•
Metalo
laužo
supirkimas:
gamybines
patal•juodojo
• metalo laužas – 260– pas Radvilųsandėliavimo
g., Veisiejuose.

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

••

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

– pienu girdomus
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
(2–8
atlieka visų tipų
•stogų,
•Įmonėfasadų,
patalpų PLOsav., nuo 50 iki 90 kg). Moka

(gali būti
•bendraturčių,
•Brangiai – mišką
neatidalytas, su
arba telyčią nuo 6
•mėn.•Veršelį
iki 3 metų auginti. Taip
skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

••

PA SL AUGOS

aplink.
Tel. 8 675 00731.

••

Galiu dirbti pagalbiniu
darbininku statybose (moku
apdailos darbus) arba ūkininko
ūkyje.
Tel. 8 622 60230.

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•nistracines
•Nuomojupatalpas
Lazdijuose (15 kv. m, I aukštas).
Tel. 8 698 78040.

nusišienauti 5 ha pie•vos•Siūlau
Krosnos seniūnijoje.
Tel. 8 682 15808.

••

IEŠKO

Ieškau lauko baldų
gamintojo ilgalaikiam
bendradarbiavimui.

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

Tel. +486 632 01446.

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

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

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

patalpos ilgalai•kei•Ieškomos
nuomai, pritaikytos / pritaikomos maisto gamybai.
Tel. 8 627 62313.

PA Ž INT YS

•gės.•44 metų vyras ieško drauTel. 8 668 20322.

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

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
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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.

Perka veršelius,
telyčaites.

Moka PVM. Pasiima greitai.
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

Kalvarijoje organizuojami
mokymai

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

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.

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas....

Dėmesio!

UAB „Galvijų eksportas“

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.
• 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.
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8 688 80175.
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