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Lazdijų kraštas nusilenkė Karaliui Mindaugui ir Lietuvos valstybei

S

varbiausia mūsų
valstybės šventė –
Valstybės (Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) diena kasmet
sukviečia į visus
Lietuvos miestus ir miestelius
gausybę savo Tėvynę mylinčių
žmonių. Šią dieną mus apgobia
ypatinga vienybės, patriotizmo,
tautinio pasididžiavimo dvasia.
Tądien ne tik Lietuvoje, bet ir
visame pasaulyje vienu metu giedama „Tautiška giesmė“.
Lazdijų krašto žmonės Karaliaus Mindaugo karūnavimo
dieną šventė Veisiejuose, Lazdijuose ir Rudaminoje. Veisiejuose minėjimas prasidėjo
šventine eisena nuo Veisiejų
Santarvės aikštės iki Veisiejų
miesto parko estrados, kur vyko
Dzūkijos regiono liaudies šokių
festivalis ,,Susuksim suktinį".
Liaudies šokius šoko daug kolektyvų, atvykusių iš Trakų,
Grigiškių, Alytaus, Druskininkų,
Lazdijų, Vilkaviškio: „Leipūnas“, ,,Grija“, ,,Nava“, ,,Pušynas“, ,,Smilga“, ,,Trepsiukas“, ,,Lelija“, ,,Narpulis“ ir
kiti. Šokėjai sukosi ir jungtiniame ,,Suktinio“ šokyje.   Vėliau
žiūrovus pradžiugino Vilniaus
universiteto dainų ir šokių ansamblis.
Rudaminoje, kaip ir kasmet, Valstybės diena buvo

»

Šventės dalyviai, pasipuošę tautiniais akcentais, „Tautišką giesmę“ giedojo rankomis įsikibę į didžiulę Lietuvos trispalvę.
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Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose,
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu:
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

Politinės aktualijos

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

Bendruomenių naujienos
LIETAUS NUVEDIMO
SISTEMOS
STRUGA

ŠAŠLYKINĖS,
KEPSNINĖS, GRILIAI
IR JŲ PRIEDAI

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

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

Dzūkai kalba, kad...

Karščiausios nuogirdos ir ne tik.
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į
kitas. Kiekviena iš jų turi dalį tiesos.
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A. Margelis: jei „valstiečiai“ imsis politinės
atsakomybės, jų kandidatą į vicemerus — paremsime

Artūras Margelis.
Vilma Danauskienė
„Lazdijų reklama“
„Toks žingsnis yra naujos
politinės kultūros požymis,
ir mes, kaip frakcija, tai
sveikiname“, – apie viešai
paskelbtą Lazdijų rajono
merės, „valstietės“ Ausmos Miškinienės inicijuotą kreipimąsi politinėms
frakcijoms prisijungti prie
valdančiosios daugumos
formavimo sakė opozicinės
frakcijos „Pirmyn“ lyderis
Artūras Margelis.

Viešai į politikus merė kreipėsi
po to, kai iš valdančiosios daugumos pasitraukė Audriaus Klėjaus vadovaujama konservatorių
frakcija.
A. Margelis patvirtino, kad
buvo oficialiai susitikęs su mere
dėl galimybės dalyvauti valdančiosios koalicijos formavime.
„Susitikimai vyko savivaldybėje, merės darbo kabinete. Taigi
visas sąmokslo teorijas apie slaptus susitikimus gandų skleidėjai
gali jau pasilikti sau. Kita vertus,
kiek mane informavo pati merė,

apie tokius susitikimus ir jų rezultatus buvo informuoti ir likę
koalicijos partneriai socialdemokratai bei liberalai. Tokia atvira
politinė kultūra mūsų frakcijai yra
priimtina, ir mes tai remsime“, –
sakė rajono savivaldybės tarybos
opozicijos lyderis.
Trečią dešimtį politikoje skaičiuojantis A. Margelis sako nenustebęs, kai iširo koalicija.
„Juolab nenustebau, kad ją išardė konservatoriai, tiksliau – vienas iš jų. Tiesą sakant, liūdna dėl
buvusių bendražygių, kurie pasirodė esantys silpnesni ir lengvai
manipuliuojami. Tas žmogus, turiu mintyje Klėjų, žiūri išimtinai
savo asmeninių interesų ir naudos,
politinė partija – jam tik priemonė
tiems tikslams įgyvendinti. Tai
trumparegiškas požiūris, ir buvo
tik laiko klausimas, kada minėtas
asmuo padarys įkaitu visą valdančiąją koaliciją“, – sakė buvęs
rajono meras.
Paklaustas, kiek tiesos yra tame,
kad „Pirmyn“ jungiasi prie likusios vadinamos mažosios koalicijos (valstiečiai, socialdemokratai,
liberalai ir tvarkietis), A. Margelis
tokias kalbas paneigė.
„Mūsų frakcija dėkoja už pasiūlymą, o tai, kad buvo kreiptasi į opoziciją, rodo, kad rajone
politinė kultūra paaugo į naują
lygmenį, kai politinis dialogas
tampa norma, o politiniai kivirčų
ieškojimai – nepriimtini. Mes
apsvarstėme pasiūlymą frakcijoje ir manome, kad atsakomybę

Lazdijų kraštas nusilenkė Karaliui
Mindaugui ir Lietuvos valstybei
»Atkelta iš 1 psl.

paminėta piliakalnio papėdėje.
Sveikindama susirinkusiuosius,
Lazdijų rajono savivaldybės
merė Ausma Miškinienė linkėjo ir ateityje išlikti vieningiems,
tvirtiems, nepamiršti ir puoselėti šią gražią tradiciją – švęsti
Valstybės dieną prie Rudaminos
piliakalnio. Šventėje dalyvavo
ir rajono savivaldybės tarybos

nariai. Čia koncertavo Lazdijų
kultūros centro kamerinis choras
,,Gaustas”, jaunieji krašto atlikėjai Gustas Mankus ir Martynas
Čepulis bei dzūkiškai dainuojantys Eglė ir Rokas Kašėtai
iš Varėnos. Šventės dalyviai,
pasipuošę tautiniais akcentais,
„Tautišką giesmę“ giedojo rankomis įsikibę į didžiulę Lietuvos
trispalvę.

Laukiame Jūsų!

Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnauja
kiekvieną darbo dieną!

Lazdijų miesto parke miesto gyventojai ir svečiai klausėsi tarptautinio Agnės Pasaravičienės džiazo
kvarteto bei Artūro Noviko ansamblio ,,Color Jazz“ koncertų.
Puikus oras ir pakili renginių
dalyvių nuotaika bei vieningai
sugiedota „Tautiška giesmė“ sukūrė išskirtinės šventės aurą.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

vadovauti rajonui turi prisiimti
„valstiečiai“, nes jie, turėdami
tiesiogiai išrinktą merą, ir yra
tikrieji rinkimų lyderiai. Žmonės, balsavę ir išrinkę juos, turi
leisti išbūti valdžioje visą kadenciją, ir tuomet rinkėjai spręs
– gera buvo „valstiečių“ koalicinė valdžia ar ne. Todėl mes
netrukdysime, ir jei „valstiečiai“
tokią politinę atsakomybę prisiima, mūsų frakcija jų siūlomą
kandidatą į vicemerus palaikys.
Tačiau pačioje valdančiojoje
koalicijoje mes nedalyvausime,
dirbsime konstruktyvioje opozicijoje, kaip ir iki šiol, kuomet
rajonui ir žmonėms naudingus
sprendimus taryboje palaikėme ir
balsuodami parėmėme“, – teigė
A. Margelis.
Paklaustas, ar tokia politinės
diplomatijos kalba, išvertus į paprastą kalbą, reiškia, kad A. Margelio vadovaujama opozicija lieka dirbti opozicijoje, o vicemerą
parems ir balsuos tik už tą, kuris
bus teikiamas iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos,
A. Margelis patvirtino, kad yra
būtent taip.
Į klausimą, ar susitikimo su
„valstiečiais“ metu buvo kalbama apie konkrečias pavardes į
vicemero pareigas, A. Margelis
teigė, jog ne.
„Tai yra jų frakcijos reikalas,
ir mes tikrai jokio spaudimo čia
nedarome. Mūsų sąlyga yra viena – mes paremiame vicemero
kandidatūrą, jei tai bus „valstie-

•

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!

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

Seinų g. 12, Lazdijai

čių“ frakcijos žmogus. Kuris –
nuspręs jie patys, jei jiems mūsų
sąlyga priimtina. Pasikartosiu,
kad mes nesiveržiame į valdžią
ir nedalyvausime valdančiojoje
koalicijoje. Mums nereikia jokių postų mainais, nes puikiai
suprantame, kad, nesuformavus
valdančiųjų pareigybių, rajonui
grėstų tiesioginis konservatorių
Vyriausybės valdymas. Ir aš, būdamas ilgamečiu politiku, matau,
kad rajono konservatoriai su Klėjumi priešakyje labai trokšta tokio
tiesioginio valdymo įvedimo. Tai
„Pirmyn“ frakcija, suprasdama, į
kokius spąstus konservatoriai nori
įvilioti rajono merę, yra pasirengę
užkirsti tam kelią, paremdami jų
kandidatą į vicemero pareigas“,
– sakė A. Margelis.
Savivaldybės tarybos posėdis
planuojamas liepos 20-ą dieną,
tačiau dėl nelegalių migrantų
padėties jis gali būti kviečiamas
anksčiau.
Redakcijos šaltinių žiniomis,
„valstiečiai“ į vicemerus galimai
svarsto teikti tarybos nario Valdo
Žičkos kandidatūrą.
Pats V. Žička to nepatvirtino,
tačiau ir nepaneigė, sakydamas,
kad sprendimą priims frakcija su
koalicijos partneriais socialdemokratais ir liberalais.
Rajono merė A. Miškinienė
teigė, kad viešai į vicemerus
teikiamą kandidatą įvardins po
to, kai sprendimas bus priimtas
„vidiniuose politinės koalicijos
rėmuose“.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
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Ar sveikas protas ir
nauda rajono žmonėms
įveiks provincijos ambicijas?

Operacijos vykdavo savaitgaliais, per dieną būdavo atliekama
po 15 akių operacijų.
Nors rajono valdžia garsiai
deklaruoja apie verslo sąlygų gerinimą Lazdijų krašte ir rūpestį savo žmonių
sveikata, tačiau kai kurie
jų sprendimai ir nuostatos
byloja priešingai. Neseniai rajono valdžia parodė
duris perspektyviam verslui
Dumblyje, dėl ko tuština
Lazdijų biudžetą bylinėdamiesi teismuose, o dabar
nesugeba priimti svarbaus
sprendimo dėl visais požiūriais naudingos medicininės paslaugos išsaugojimo
Lazdijų ligoninėje.

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.

Keista, kad strateginį sprendimą – išsaugoti ar išvaryti perspektyvią medicinos paslaugas
teikiančią bendrovę – priėmė
ne patys politikai, bet saujelė
ligoninės senbuvių. Privačios
medicinos bendrovės vadovas
kreipėsi į rajono savivaldybės
tarybos narius, prašydamas suteikti galimybę ir toliau teikti
medicinos paslaugas Lazdijų ligoninėje. Dabar tik nuo Lazdijų
politikų sveiko proto priklausys,
ar šios unikalios paslaugos liks
mūsų krašte, ar iškeliaus į kitą
savivaldybę.
Nukelta į 9 psl.

»
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Jauniesiems ūkininkams įsikurti — beveik 15 mln. Eur parama
piuterinė įranga, įskaitant programinę, bei transporto priemonės.
Finansuojamos ūkinių gyvūnų
įsigijimo bei daugiamečių augalų
įsigijimo ir šių augalų sodinimo
išlaidos. Tinkama finansuoti ir
naujų pastatų bei statinių statyba, rekonstrukcija, kapitalinis ar
paprastasis remontas, statybinės
medžiagos, infrastruktūra ūkininko valdoje, net konsultavimo
paslaugos.

Jaunieji ūkininkai visą
mėnesį iki liepos 30 d.
dar gali teikti paraiškas paramai ir gauti
iki 40 tūkstančių eurų,
skirtų įsikurti. Šalies
pradedantiesiems ūkininkams paremti pagal
Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 m. programos (KPP) priemonės
„Ūkio ir verslo plėtra“
veiklos sritį „Parama
jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ šiame etape
iš viso skirta beveik 15
milijonų eurų.

Pretendentai
Pareiškėju gali būti ne vyresnis
negu 40 metų amžiaus ūkininkas, t. y. paraiškos teikimo metu
jam dar turi būti nesuėję 41. Parama skiriama tam, kuris savo
vardu kaip fizinis asmuo pirmą
kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.
Valda ir ūkis turi būti registruoti
ne anksčiau kaip prieš dvejus
metus. Paraiškos kartu su partneriais nepriimamos.
Svarbu, kad pareiškėjas turėtų reikiamų profesinių įgūdžių
bei kompetencijos, pavyzdžiui,
turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą arba šios srities
profesinę kvalifikaciją, aukštąjį
žemės ūkio ar veterinarijos srities išsilavinimą ar yra baigęs
Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą. Jaunasis
ūkininkas – dar gali būti besimokantis, tačiau per 3 metus,
bet ne vėliau negu iki verslo
plano įgyvendinimo pabaigos

Parama praverčia įvairaus pobūdžio ūkiams: pavyzdžiui, šiauliškiui,
pradėjusiam kurti šinšilų ūkį, ši parama buvo labai naudinga. (Asociatyvi
nuotr. iš mediakatalogas.lt tinklalapio)
įsipareigoja įgyti reikiamas kompetencijas.
Į paramą pretenduojantis asmuo kartu su paraiška turi pateikti ir verslo planą, kuriame
aiškiai nurodo, kad išlaidos yra
susijusios su remiama priemonės
veikla, taip pat jis turi užtikrinti
tinkamą verslo plano finansavimo šaltinį: skolintas lėšas, taip
pat paramos, nuosavas, iš veiklos
gautinas lėšas – bei garantuoja,
kad tam nebuvo, nėra ir nebus
naudojamos kitų ES fondų ir kitos
viešos lėšos.

Remiama veikla ir išlaidos
Šia programa siekiama visuose
regionuose didinti visų žemės
ūkio veiklų gyvybingumą ir
konkurencingumą, skatinti ino-

vacines ūkių technologijas. Ypač
norima sudaryti kuo palankesnes
sąlygas tinkamos kvalifikacijos
ūkininkams pradėti veiklą žemės
ūkio sektoriuje, kas labai palengvintų kartų kaitą.
Parama yra skiriama žemės
ūkio produktams gaminti ir žemės
ūkio produktams, pagamintiems
(išaugintiems) valdoje, apdoroti
(rūšiuoti, pakuoti ir t. t.), perdirbti
ir teikti rinkai.
Tinkamos finansuoti visos
jaunojo ūkininko ūkio įkūrimo
išlaidos, kurios yra būtinos verslo
planui įgyvendinti ir numatytai
veiklai vykdyti ir yra tiesiogiai
susijusios su remiama veikla. Tai
ir naujos ar naudotos žemės ūkio
technikos įsigijimas, visa įranga,
technologiniai įrenginiai, kom-

Paramos dydis ir skyrimas
Nacionalinės mokėjimų agentūros duomenimis, jau pateiktos
pirmosios 37 paraiškos. Jaunieji
ūkininkai jose prašo 1,26 mln.
Eur. Tačiau lėšų skirta kur kas
daugiau – 14,89 mln. Eur. Todėl
galimybių gauti paramą, teisingai
užpildžius paraiškas ir atitinkant
reikalavimus, yra. Anot NMA
Komunikacijos skyriaus patarėjos
Aistės Kanevičienės, dažniausiai
dauguma paraiškų pateikiamos
paskutinėmis jų priėmimo dienomis. Paramos paraiškų teikimo
pabaigos terminas šiemet – liepos
30 d.
Parama išmokama dviem dalimis. Pirmoji jos dalis, sudaranti 80 proc. visos sumos, paramos gavėjui išmokama iškart
po sprendimo skirti paramą (be
mokėjimo prašymo pateikimo).
Likusi 20 proc. sumos dalis mokama kitais metais po tinkamo

verslo plano įgyvendinimo. Jeigu verslo planas įgyvendintas
netinkamai, išmoka nemokama
(jeigu dalis pinigų išmokėta, jie
susigrąžinami).

Puiki galimybė
pradedantiesiems
Savo ūkininkavimo pradžią
prisimenantis Šiaulių krašto
ūkininkas Gedas Teresas sako,
kad būtent pasinaudojant šiuo
finansavimu buvo įrengiami
statiniai šinšilų ūkiui, įsigyta
įranga, priekabos. O labiausiai
jis iki šiol džiaugiasi specialiai
jo ūkiui sukurta kompiuterine
programa, kuri padeda sekti
kiekvieno gyvūnėlio genealoginį medį – nuo brolių, seserų
iki tėvų ir prosenelių. Anot jo,
labai svarbu, kad šeimos būtų
atskiros, nes kraujomaišos negali būti.
Tokios programos rinkoje
įsigyti buvo neįmanoma, nes
jos tiesiog nebuvo. Už skirtą
paramą sukurta programa siunčia priminimus, ką atskirti, ką
sukergti, veda apskaitą, padeda
išvengti klaidų. Jis ir kitiems
pradedantiesiems pataria jokiu
būdu nepraleisti finansavimo
galimybės pagal „Paramos
jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“
programą.
Užs. Nr. 20

Vasara, atliekos ir vabzdžiai. Kaip su viskuo susitvarkyti?
Vasariška šiluma džiugina
ne tik žmones – ja mėgaujasi ir vabzdžiai, kurių
Lietuvoje priskaičiuojama
daugiau kaip 3400 rūšių.
Jie visi mėgsta šilumą ir
atliekas. Labiausiai – nesutvarkytas: neišrūšiuotas,
neuždengtas, išmestas bet
kaip ir bet kur. Veisiasi jie
visur, bet labiausia taikosi
patekti ant maisto atliekų.

Didžiausia laimė vabzdžiams –
rasti neuždengtą maisto atliekų
šiukšliadėžę ar konteinerį. Čia atskridę jie prideda kiaušinių, iš jų
ritasi lervos ir vis naujos vabzdžių
vados. Mokslininkai primena, kad
tai yra natūralūs gamtos dėsniai,
bet ne viskas, kas vyksta gamtoje,
žmogui patinka.
Tad ką daryti, kad vabzdžiai
visais savo pavidalais negadintų
gyvenimo džiaugsmo? Primename mokslininkų rekomendacijas,
kaip reikia tvarkyti atliekas, kad
jų konteineriai netaptų vabzdžių
veisyklomis.
Pagrindinė taisyklė – rūšiuoti
visas atliekas ir visas jas mesti į
konteinerius. Nieko, o ypač maisto produktų, nepalikti prie jų ar
kitose atvirose vietose!

Visus konteinerius ir šiukšliadėžes laikyti sandariai uždengtus.
Individualius maisto atliekų
konteinerius patariama laikyti
pavėsyje, apsaugotus nuo tiesioginių saulės spindulių.
Nekaupti didelių atliekų kiekių:
jas nuolat išnešti, individualius
konteinerius reguliariai ištraukti
ištuštinti.
Perkant produktus, ruošiantis iškylai, gerai apgalvoti, kiek
maisto produktų realiai galite suvalgyti, kad kuo mažiau jų tektų
išmesti.
Susidariusias maisto atliekas
rinkti į maišelius. Prieš išmetant
juos sandariai užrišti, prieš tai suspaudžiant ir stengiantis pašalinti
kuo daugiau oro.
Mėsos, žuvies atliekas prieš
išmetant suvynioti į kelis popieriaus sluoksnius.
Nepalikti prilipusių atliekų
likučių, reguliariai plauti šiukšliadėžes ir konteinerius, keisti
(mažiausiai du kartus per metus)
maisto atliekų konteinerio anglies
filtrą – ant konteinerio dangčio
įrengtas filtras padeda mažinti
nemalonaus kvapo sklidimą, užtikrina tinkamą oro cirkuliaciją
konteineryje. Filtrai nemokamai

keičiami visuose Alytaus regiono
rūšiavimo centruose.
Bendro naudojimo konteineriai
po kiekvieno ištuštinimo purškiami probiotinėmis priemonėmis ir
reguliariai plaunami, tikrinama,
ar jų viduje nėra išbėgusių skysčių ar prilipusių atliekų.
Vabzdžiams nuo atliekų talpų

baidyti galima naudoti įvairias
natūralias priemones. Nustatyta,
kad daugelis vabzdžių nemėgsta
arbatmedžio, levandos, šeivamedžio, mėtų, kiečių kvapo, tad
galima naudoti natūralius eterinius aliejus arba įdėti šių augalų
šakelių į šiukšliadėžes.
O jei nutiko taip, kad vabzdžiai

visgi pasiekė atliekas ir sudėjo
ant jų kiaušinėlius, juos bei atsiradusias lervas patariama naikinti
verdančiu vandeniu su natūraliomis valymo priemonėmis. Lervas
bei kiaušinėlius naikina ir druskos
tirpalas.
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro inf.

•
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Automobilininkų kovas Lazdijų
Dzūkai
krašto keliuose stebėjo beveik
kalba, kad...
pustrečio milijono planetos gyventojų

Ralyje dalyvavo per 120 automobilių, starto vieta — Lazdijų miesto parkas. (Redakcijos „Dzūkų žinios“ nuotr.)
Praėjusį savaitgalį Lazdijuose antrus metus iš eilės
nugriaudėjo „Gravel Fest
Rally – Lazdijai“ varžybos. Šiemet veiksmo buvo
dvigubai daugiau, kadangi
organizatoriai čia užsimojo rengti ne tik Lietuvos
automobilių „Mini ralio“
čempionato, bet ir Lietuvos
automobilių ralio sprinto
čempionato etapą. Greičio
ruožai driekėsi per visas
Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijas.

Įdomu tai, kad šių varžybų transliaciją per garsiausią automobilių
sporto kanalą stebėjo beveik pustrečio milijono šio sporto gerbėjų
visame pasaulyje, o Lazdijų rajono
verslas per šį renginį turėjo galimybę neblogai uždirbti, turizmo sektorius – pareklamuoti mūsų kraštą.
Kaip teigė vienas iš varžybų
rengėjų Ronaldas Rutkauskas,
„Marimotors Racing“ organizatoriai, vos pradėję plėtoti „Gravel
Fest Rally“ projektą, jau žinojo,
kad jų tikslas – Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas,

Organizatoriai Ronaldas Rutkauskas ir Tadas Zdanavičius. (Organizatorių nuotr.)

kuriame galėtų važiuoti Vaidotas
Žala, Benediktas Vanagas ir kitos
automobilių sporto žvaigždės.
Šiemet Lazdijuose vykusiame
ralyje dalyvavo per 120 ekipažų
iš Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos,
Rusijos.
R. Rutkauskas teigė, jog Lazdijai šioms varžyboms pasirinkti
dėl to, jog rajone daug dėmesio
skiriama turizmui, palankiai žiūrima į tokių varžybų organizavimą, sudaromos geros sąlygos
varžyboms vykti.
„Puiku, jog rajono valdžia supranta, kokią grąžą turi tokios
varžybos rajono verslui, turizmui.
Šį savaitgalį varžybų dalyvių ir
žiūrovų antplūdis buvo toks didelis, kad net neliko laisvų vietų
kaimo turizmo sodybose“, – sakė
R. Rutkauskas.
Dar viena naujovė yra ta, kad
„Marimotors Racing“ nusprendė tiek ralio sprinto, tiek „Mini
ralio“ dalyviams parinkti atskiras trasas – 160 ir 140 kilometrų
ilgio ir atskirus greičio ruožus.
Toks sprendimas, ko gero, yra
beprecedentis, nes pagal įprastą
praktiką skirtingų lygų dalyviai
viename renginyje važiuoja tomis
pačiomis trasomis.
Nukelta į 8 psl.

»

g Savaitgalį Lazdijuose
šurmuliavo automobiliai.
120 ekipažų pasidalijo rajoną į aštuonis greičio ruožus,
ruožuose lenktynininkai
įrodinėjo vienas kitam savo
klasę, lenktynes žiūrovams
buvo galima žiūrėti greta trasų įrengtose saugiose zonose
arba namuose prie kompiuterių surinkus motorsport.
tv. Šią transliaciją peržiūrėjo
2,3 mln. vartotojų iš viso pasaulio. Geras ralis, apie mūsų
rajoną sužinojo dalis pasaulio,
liko tik seniūnijų kelius po ralio
sutvarkyti. Juk nebus išdarkyti
iki kitų metų ralio?
g Aštrialiežuvis Andrius Užkalnis Kapčiamiesčio dzūkams
į klausimą, kiek ilgai pas juos
bus 100 pabėgėlių, kuriuos apgyvendino mokykloje, atsakė
labai „optimistiškai“: „Manau,
neilgai. Po dviejų savaičių pas
jus jau bus 500 pabėgėlių.“
g Buvęs vicemeras su saviškių delegacija apsilankė
Lazdijų ligoninėje. Susitikimo
su gydytojais metu opozicijon
pasitraukęs politikas pareiškė, kad Vaikų ligų skyriaus jie
neuždarinės. Būtų gražu, jei
ne keista, nes pats, būdamas

Sveikatos komiteto pirmininku, aiškino, kad skyrius veikia
nuostolingai ir jį reikia uždaryti.
g Labai įdomu, ar Lazdijų
rajone sveikas protas ir nauda
rajono žmonėms įveiks provincijos ambicijas? Kalba eina
apie UAB „Katarakta”, kuri penkmetį Lazdijuose sėkmingai
veikia ir Lenkijos bei Lietuvos
piliečiams atlieka akių ir venų
operacijas. Įmonė ligoninės
senųjų gydytojų sprendimu
gali būti priversta pasitraukti
iš mūsų rajono. „Katarakta“
vadovas Lazdijų rajono pacientų ir gyventojų vardu kreipėsi į Lazdijų rajono gyventojų atstovus su klausimu: „Ar,
nepratęsdami mūsų nuomos
sutarties dėl operacinio bloko,
veikiate gyventojų ir pacientų
labui, jų gerovei, saugumui ir
sveikatai?

•

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

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.
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Ką žinoti sergant pačiam ar slaugant kitą?
Gerėjanti epidemiologinė situacija šalyje
pamažu leidžia grįžti
į įprastą gyvenimo
ritmą. Tačiau klaidinga manyti, kad jau
galime gyventi laisvai
ir nevaržomai, nes
pandemijos grėsmei
ir karantino ribojimų
atnaujinimui užkirsti
kelią galime tik masine vakcinacija.
Piliečiai iš skirtingų
šalies rajonų pasakoja
apie tai, kaip jiems
pavyko įveikti koronavirusą, kodėl tiki
medicinos mokslu ir
kokiomis nuotaikomis
gyvena šiandien.
„Man pasisekė, kad
prasirgau lengva forma“
Panevėžietė Norvilė sako,

Norvilė: „Mes juk niekada
nežinome, kaip mes sirgsime,
o vakcina ir yra ta galimybė
ir savisauga, kad sirgtume
lengviau.“

jog tikėtina, kad koronavirusu
ji užsikrėtė darbe. Dirbdama
ligoninėje tuomet, kai viskas
„degė“, moteris labai aiškiai
suprato, jog šis virusas nuo
paprasto gripo skiriasi tuo,
kad ši infekcija plinta žaibišku greičiu – dėl to, kai vienas
žmogus užkrėsdavo visą skyrių, ligoninėse susidarydavo
didžiuliai židiniai.
„Man pasisekė, kad prasirgau tikrai lengva forma – netekau skonio ir kvapo, kelias
dienas laikėsi neaukšta temperatūra, laužė sąnarius, jautėsi
bendras organizmo silpnumas,
tačiau jokių didesnių sunkumų
nepajutau“, – pasakoja pašnekovė.
Moteris, dirbanti psichologe,
per sausio mėnesį priėmė tris
klientus, netekusius artimųjų
dėl koronaviruso. „Vienas vyras mirė itin jaunas, o kiti du
buvo kažkur vidutinio amžiaus
vyrai, taigi niekas nepriklausė
rizikos grupei. Visos šios netikėtos mirtys mane sukrėtė ir iš
tiesų išgąsdino, juolab kai pati
mačiau, kaip sunkiai sirgo kai
kurios mano jaunos kolegės.
Mes juk niekada nežinome,
kaip mes sirgsime, o vakcina
ir yra ta galimybė ir savisauga, kad sirgtume lengviau ir
išvengtume tokių skaudžių
padarinių“, – teigia Norvilė.
„Tik specialistai gali
pasakyti argumentuotai“
Fotografas Mindaugas iš Radviliškio sako, kad šiandien jo
mintys ir nuotaikos yra pakilios, arba teisingiau būtu sakyti – atsigaunančios, nes jam
džiugu matyti, kaip žmonės
sugrįžta į buvusį gyvenimą ir
atsiranda vis daugiau laisvių,
kaip mažėja apribojimų.

Mindaugas ragina klausyti ir
suprasti nuomones tų, kurie išmano,
ką sako: „Tik specialistai gali
pasakyti argumentuotai ir žinodami,
o ne spėliodami.“

„Kiek nejauku būdavo matyti baimes, kurios buvo kiekviename iš mūsų. Natūraliai
pradėjome vienas kito bijoti,
specialiai vengti arba elgtis
taip, kaip buvo neįprasta. Kita
vertus, buvo gera galimybė išmokti kiek kitokio gyvenimo
būdo. Bet tokie rimti ir staigūs
pokyčiai turi kainą, kurią mokėsime ateityje: žmonių polinkis į asocialumą, išaugusios
psichologinės ligos ir panašiai“, – pastebi Mindaugas.
Mindaugas pripažįsta neturintis jokių abejonių dėl vakcinavimosi, nes tiki mokslu ir
medicina. Tiesa, praėjus kelioms savaitėms po pirmojo
skiepo, vyras užsikrėtė koronavirusu, tačiau nejautė visiškai
jokių ligos simptomų.
„Norėjau vakcinuotis, pir-

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

Politinės aktualijos

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

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

Dzūkai kalba, kad...

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

mąjį skiepą pavyko gauti gana
anksti. Džiaugiuosi šiais mokslo pasiekimais, kad jie naudingi ir mano kūnui. O mitų bus
visada, bet kurioje situacijoje.
Bet paprastai jie bliūkšta, jei
mitų skleidėjas tiesiogiai pats
susiduria su pasekmėmis. Tuomet didžioji dauguma pakeičia
nuomonę.
Tikiu, kad švietimas galėtų
pakeisti situaciją, bet akivaizdu, kad niekaip neišvengsime
ir visada bus tokių, kurie tiki
savo teorijomis, kurie gyvena
savoje realybėje ir mėgsta pasakoti, kad jie viską žino. Todėl mano raginimas būtų vienintelis – švietimas. Klausyti ir
suprasti nuomones tų, kurie išmano, ką sako. Aš neinu klausti mechaniko, ką man daryti su
padidėjusiu širdies ritmu, kaip
ir neinu pas kirpėją, kad gaučiau geriausią namo projektą.
Visi turime savo nuomones,
bet tik specialistai gali pasakyti
argumentuotai ir žinodami, o
ne spėliodami. Kitas dalykas,
jei žmogus yra pasirengęs sumokėti savo sveikatos kaina
už skepticizmą ir abejingumą,
tuomet viskas gerai, jis gali
nesiskiepyti, turi tokią teisę.
Bet tuomet jis negali nieko
kito kaltinti, tik save, kad jam
kažkas nutiks būtent dėl to, kad
nepasiskiepijo“, – savo mintis
išsako vyras.
Kokie COVID-19 simptomai ir
gydymas?
Siekiant apsaugoti ne tik
savo sveikatą, bet ir aplinkinius
nuo užsikrėtimo koronavirusu,
pajutus peršalimo simptomus,
reikėtų nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją.
Koronavirusui būdinga: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs

kvėpavimas, staigus uoslės,
skonio praradimas ar susilpnėjimas. Papildomi mažiau
specifiški simptomai gali būti
galvos ir raumenų skausmas,
šaltkrėtis, nuovargis, vėmimas, viduriavimas. Pajutus
šiuos simptomus, reikia
registruotis tyrimui mobiliajame punkte. Tai galima
padaryti paskambinus Karštosios linijos numeriu 1808
arba užpildžius registracijos
anketą interneto tinklalapyje 1808.lt.
Tikslus inkubacinis laikas
nėra nustatytas, nes kiekvieno žmogaus organizmas reaguoja skirtingai. Tačiau yra
laikoma, kad jei per dvi savaites (14 dienų) nuo galimo
užsikrėtimo momento ligos
simptomai nepasireiškė, vadinasi, asmuo yra sveikas.
Specifinio gydymo nuo
COVID-19 ligos nėra, taikomas tik simptominis gydymas. Susirgusieji gali visiškai
pasveikti, priklausomai nuo
jų sveikatos būklės bei nuo
to, kada gydymas pradedamas taikyti.
Taip pat svarbu žinoti, jog
sergantis asmuo laikomas
pasveikusiu nuo COVID-19
ligos ir gali nutraukti izoliaciją tik gydančio gydytojo
sprendimu.
Nuotraukos iš asmeninių archyvų
Užs. Nr. 18

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

Asmeniniai skelbimai
nemokamai!
Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

7

Nr. 27 / 2021 07 08 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Lazdijų rajonas pirmasis stojo į akistatą su nelegaliais migrantais
A. Lukašenkos režimui
pradėjus hibridinį karą
prieš Lietuvą ir Europos
Sąjungą, kai migrantams
iš Trečiojo pasaulio šalių
sudaromos sąlygos netrukdomai kirsti Baltarusijos–
Lietuvos sieną, Lazdijų
rajono savivaldybė savo
kailiu pajuto šio grėsmingo
proceso pasekmes, Lietuvos nepasirengimą tokiai
situacijai, tam tikrų pareigų primetimą savivaldybėms.

Savaitgalį buvo sulaikyta per šimtą
pabėgėlių, kirtusių valstybės sieną
ties Kapčiamiesčiu. Jie buvo apgyvendinti Kapčiamiesčio mokykloje, o rajono valdžiai teko spręsti
gausybę su šia neeiline situacija
susijusių problemų, raminti Kapčiamiesčio bendruomenę dėl gyventojų saugumo. Lazdijų rajono
savivaldybės vadovų dėka buvo
pasiekta, kad dėl pabėgėlių antplūdžio Lietuvoje būtų paskelbta
ekstremali situacija, kuri paskatino
ir kitas savivaldybes pasidalinti
migrantų įkurdinimo našta.
Apie šią neeilinę situaciją, savivaldybei nebūdingų užduočių
vykdymą, galimus šios problemos
sprendimo būdus, vietos gyventojų ramybės užtikrinimą kalbamės
su Lazdijų rajono savivaldybės
mere Ausma Miškiniene.
– Gerbiamoji mere, papasakokite apie neeilinę situaciją, kurią
praėjusį penktadienį teko spręsti
Lazdijų savivaldybės vadovams ir
administracijos darbuotojams.
– Penktadienį, lyginant su kitomis dienomis ir mėnesiais, didelis

migrantų srautas kirto Varėnos pasienio rinktinės ribas. Nuo to laiko
stebima tendencija, jog apie 150
pabėgėlių kasdien pereina Baltarusijos–Lietuvos sieną. Valstybėje
šiuo metu paskelbta ekstremalaus
lygio situacija, todėl savivaldybių
sprendimai nebėra tokie aktualūs.
Mes buvome tie, kurie pirmieji
reagavo į situaciją greitai ir nedelsiant. Valstybės sienos apsaugos
tarnybos (VSAT) atstovai prašė
apgyvendinti pabėgėlius kuo arčiau VSAT buveinės, todėl buvo
pasirinktas Kapčiamiesčio mokyklos pastatas. Noriu pabrėžti, kad
nei viena savivaldybės mokykla
nėra tinkama vieta apgyvendinti
pabėgėlius ilgesniam laikui. Pradžioje buvo kalbėta, jog pabėgėliai
pas mus bus tik keletą dienų, tačiau
atvykusi vidaus reikalų ministrė
paprašė, kad mes esančius bėglius,
nepapildant naujais, palaikytume
dešimt dienų, per privalomąjį karantinavimo laikotarpį.
– Kiek žmonių dabar gyvena
Kapčiamiesčio mokykloje?
– Buvo prašoma priimti 42
sulaikytuosius Kapčiamiesčio
užkardoje, bet buvo atvežta 100
pabėgėlių. Tai ne tik sulaikytieji
Kapčiamiesčio užkardoje, bet ir
kituose pasienio ruožuose. 39 iš jų
buvo išvežti į Ruklą, į Pabėgėlių
centrą, šiuo metu Kapčiamiesčio
mokykloje yra 71 nelegaliai sieną
kirtęs emigrantas. Mes ieškome
galimybių kuo greičiau juos iškelti
iš mokyklos patalpų į kitą vietą,
gal į buvusias „Židinio“ patalpas,
gal į Veisiejų profesinę. Kai mūsų
paklausė, kur galėtume apgyvendinti nelegalus, peržiūrėjome visą
savivaldybės turimą turtą ir pama-

Šiuo metu Kapčiamiesčio mokykloje yra 71 nelegaliai sieną kirtęs
emigrantas. Ieškoma galimybių kuo greičiau juos iškelti iš mokyklos
patalpų į kitą vietą.(Vilmos Danauskienės nuotr.)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovai prašė apgyvendinti pabėgėlius kuo arčiau VSAT buveinės,
todėl buvo pasirinktas Kapčiamiesčio mokyklos pastatas. (Vilmos Danauskienės nuotr.)
tėme, jog dabar neturime tinkamų
patalpų. Arba patalpos veikia pagal savo paskirtį, arba patalpoms
reikia investicijų, kad jose galėtų
būti apgyvendinami žmonės.
– Kas organizuoja pabėgėlių
maitinimą?
– Maitinimą pradžioje organizavo VSAT sausais daviniais, o
dabar šios pareigos ėmėsi savivaldybė. Tai ne savivaldybės rūpestis,
šie sprendimai turi būti priimami
valstybės lygmeniu ir greitai.
Mes gavome iš Vyriausybės
patvirtinimą, kad patirtos išlaidos ir kaštai bus kompensuojami.
Neturime kito pasirinkimo, kaip
tuo tikėti. Padėtis yra sudėtinga,
įtempta, visi dirbame susitelkę.
Šis iššūkis yra valstybės, bet ne
savivaldybės.
– Vietos gyventojai sunerimę
dėl tokios netikėtos migrantų
kaimynystės. Ar galite nuraminti
žmones, kad jie būtų ramūs dėl
savo saugumo?
– Rajono gyventojų saugumas
mums yra pats svarbiausias prioritetas. Mes pirmiausia turime
galvoti apie mūsų rajone gyvenančių žmonių teises, saugumą
ir gyvenimo sąlygas, kad jos būtų
įprastos, nesukaustytos baimės.
Iki sekmadienio vakaro Kapčiamiesčio mokykloje apgyvendintą
71 pabėgėlį saugojo vienas policijos ir vienas VSAT ekipažas,
iš principo – 4 žmonės. Mano
manymu, tai nepakankama ap-

Varėnos rinktinės pasienio vadas Virgilijus Raugalė:

„Su tokia nelegalų problema, kokia ištiko Lietuvą pastarosiomis savaitėmis, susiduriama pirmą kartą
Lietuvos istorijoje. Tokio masinio migrantų antplūdžio per Nepriklausomybės laikotarpį Lietuvoje dar
nėra buvę. Anksčiau pasitaikydavo nelegalių migrantų grupių, tačiau jos būdavo nedidelės, maždaug
penkių asmenų. Tačiau praėjusių metų rudenį jau pastebėjome, kad migrantų grupės didėja iki 20 žmonių. O šių metų vasarą, ypač praėjusią savaitę, skaičiai pašoko iki 100 ir daugiau. Varėnos rinktinės
Druskininkų užkardoje yra įdiegta moderni valstybės sienos saugos sistema, kuri fiksuoja sienos kirtimo
atvejus. Mums keista, kad migrantai renkasi šį ruožą, kur mes galime nesunkiai juos pastebėti ir sulaikyti.
Manau, čia yra organizuotas reiškinys ir pasirinkta ta kryptis, nes migrantai studijuoja Gardine. Dalis
šių piliečių, kurie prisistato iš Afrikos šalių, teigia, kad atvyko studijuoti į Gardiną, Minską. Šiuo metu
režimas jiems pakėlė už mokslą kainas ir jie nebegali susimokėti. Todėl jie buvo išvaryti, automobiliais,
autobusais išvežami iš Gardino valstybės sienos link. Taip pasakojo patys migrantai“, – paaiškino Varėnos
rinktinės pasienio vadas. Pabėgėliai tvirtina, kad jie tiesiog stumiami iš Baltarusijos.
Laiko pasikalbėti su gyventojais, kurių gyvenamosiose vietovėse apgyvendinome migrantus, nebuvo. Mes turėjome greitai priimti sprendimus. Pirmoji mums padėjo Lazdijų rajono savivaldybė,
dabar bendraujame su Varėnos savivaldybe, su Alytaus rajono ir miesto savivaldybėmis. Nebuvo
laiko bendrauti su bendruomenėmis, bet dabar tas daroma. Aiškiname, kokios to priežastys ir ką
mes darome, kad žmonės jaustųsi saugūs. Migrantų neįleisti negalima. Yra Europos Sąjungos teisės aktai, mes esame Europos Sąjungos šalis, todėl turime priimti pabėgėlius, kurie ateina ir prašo
pagalbos. Kitos išeities nėra.“

sauga. Mokykla nepritaikyta tokiems tikslams – jei būtų riaušės
ar konfliktai, atsidarau langą ir
bėgu iš pirmo aukšto.
VSAT vadovui, vidaus reikalų
ministrei Kapčiamiesčio gyventojai išsakė savo nerimą dėl saugumo, aš juos labai palaikau. Manau,
kad apsauga turi būti sustiprinta,
pasitelkti šauliai, Viešojo saugumo
tarnyba, kur reikia, kariuomenė,
savanoriai, kad būtų užtikrintas
saugumas. Negali taip būti, kad
tie pabėgėliai laisvai vaikščiotų po
mūsų rajoną ir visą Lietuvą.
Gerai, kad mūsų nerimas buvo
išgirstas, apsaugą papildė dar vienas policijos ekipažas.
– Ar teko būti Kapčiamiesčio
mokykloje ir stebėti pabėgėlius?
Kokie žmonės kirto mūsų šalies
sieną?
– Buvau Kapčiamiesčio mokykloje tada, kai nelegalai ten buvo
atvežti. Buvau nuvykusi ir sekmadienį, situacija yra grėsminga, bet
valdoma.
Tarp atvykėlių yra ir šeimų,
man atrodo, apie 13 vaikų. Šeimos
su vaikais apgyvendintos atskirose

klasėse. Tarp pabėgėlių yra jaunų
vyrų, nemažai tarp jų studentų,
kurie apgyvendinti sporto salėje.
– Ar pabėgėlių problemos
sprendimas – savivaldybių reikalas?
Tai ne savivaldybių, bet
Lietuvos ir Europos Sąjungos lygio problema. Penktadienio rytą
mūsų šalies vadovybė nebuvo pasirengusi spręsti šios problemos,
įsivaizdavo, kad VSAT nesikreipia į savivaldybes ir savivaldybės
neturi su tuo reikalu nieko bendra.
Tik tada, kai mes susitelkėm, Kapčiamiestyje ėmėme valdyti situaciją, buvo paskelbta ekstremali
padėtis, o tuomet ir kitos savivaldybės, žinodamos, jog bus kompensacijos, sutiko bendradarbiauti
ir priimti pabėgėlius.
Ministrei kėliau klausimą: „Kas
būtų, jei Lazdijai nebūtų buvę pirmi, sprendžiant šią problemą?“
Lazdijai buvo pirmi, iškėlę su
nelegalų problemomis susijusių
išlaidų kompensavimo klausimą,
pirmi priėmė pabėgėlius, kai kitos
savivaldybės atsisakė.
Nukelta į 10 psl.

»

Virginijus Golikas, Kapčiamiesčio
seniūnijos seniūno konkurso laimėtojas:

„Nors dar oficialiai nedirbu Kapčiamiesčio seniūnu, tačiau stengiuosi aktyviai domėtis seniūnijos problemomis. Situacija su nelegalais mūsų seniūnijoje – tikrai neeilinė. Buvau ne kartą nuvykęs
į Kapčiamiestį, bendravau su vietos gyventojais. Galiu patvirtinti,
jie tikrai sunerimę dėl mokykloje apgyvendintų nelegalų. Jie nerimauja dėl savo, šeimos narių ir visos bendruomenės saugumo.
Mes juk nežinome, kokių asmenų gali būti tarp nelegalų. Gerai,
kad buvo sustiprinta nelegalų apsauga, kad prisidėjo dar vienas
policijos ekipažas. Manau, jog ši problema laikina, bus surastos
kitos migrantų apgyvendinimo vietos, ir šie žmonės išvažiuos iš
Kapčiamiesčio. Aš savo darbe vadovaujuosi principu: „Visoms
problemoms bus surasti sprendimo būdai“, todėl, ir oficialiai
pradėjęs eiti seniūno pareigas, būsiu pasirengęs spręsti pačias
sudėtingiausias bendruomenės problemas.“

Nelegalus priims ir Alytaus rajonas

Alytaus rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisija, vadovaujama administracijos direktorės Gintarės Jociunskaitės,
nusprendė laikinai (karantino laikotarpiui) negyvenamose patalpose priimti dalį nelegalių migrantų. Tam tikslui panaudotas
neveikiančios Verebiejų mokyklos pastatas.
Savivaldybės vadovai ir VSAT atstovai turėjo nelengvą pokalbį su
Verebiejų kaimo bendruomene, nes kai kurie kaimo gyventojai jau
prigąsdino žmones, neva pabėgėliai kels kaimui daug problemų.
Policijos pareigūnai pažadėjo užtikrinti teritorijos apsaugą, o
savivaldybė sutvarkys kaimo apšvietimą.
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Automobilininkų kovas Lazdijų krašto keliuose
stebėjo beveik pustrečio milijono planetos gyventojų
»Atkelta iš 5 psl.

Varžybas Lazdijuose transliavo
didžiausias automoto televizijos kanalas pasaulyje „Motorsport.TV“.
R. Rutkauskas sakė, kad derybos dėl ralio Lazdijuose transliacijos su šiuo kanalu vyko apie pusę
metų. „Jis tapo mūsų varžybų generaliniu partneriu, dar nė vienos
ralio varžybos iš Lietuvos nebuvo
transliuojamos per šį kanalą, 2,3
mln. žiūrovų visame pasaulyje
stebėjo Lazdijuose vykusį ralį“, –
sakė R. Rutkauskas. Transliacijos
vaizdais iš oro rūpinosi operatorius A. Lavrėnovas.
Jis negailėjo padėkos žodžių
Lazdijų savivaldybei, Turizmo
informacijos centrui, seniūnijoms
už pagalbą rengiant šį ralį.
„Fantastiški žmonės, ko paklausi, tą gausi. Buvo puiku jausti, kad
pats gali dirbti savo darbus, o ne
kariauti su biurokratais.Viskas
buvo sprendžiama laiku ir operatyviai. Todėl rimtai galvojame,
jog kitais metais čia galėtų vykti ir
A lygos čempionatas, kuris truktų
beveik savaitę“, – sakė R. Rutkauskas.
„Dzūkų žinių“ informacija

Absoliučios įskaitos nugalėtojui. (Organizatorių nuotr.)

„Euro Lamp Wolrd Rally“ komanda iš Ukrainos su automobiliu Mini. Komandos
sudėtis V. Gorban (Ukiranina) ir S. Larens (Estija). (Organizatorių nuotr.)

•

„Gravel Fest Rally 2021“ apdovanojimų ceremonija. (Organizatorių nuotr.)

Ar dar egzistuoja tolerancija Lietuvoje?
Nustebino „Dzūkų žinių“
korespondento skambutis,
jo provokuojantys klausimai, o birželio 24 dienos
numeryje ir pasirodęs
straipsnis „Rusiškas gatvės
pavadinimas Veisiejuose:
performansas ar nostalgija
sovietmečiui?“

Su Veisiejais susijęs visas mano
gyvenimas – nuo gimimo iki dabar,
jau garbaus amžiaus sulaukusio. Visada jaučiau šiam Dzūkijos miesteliui išskirtinę pagarbą ir ištikimybę.
Todėl bent koks simbolis, susijęs su
Veisiejais, man šventas dalykas.
Kuomet sūnus informavo, kad
antikvarinėje parduotuvėje pastebėjo lenteles su Veisiejų gatvės
lietuvišku ir rusišku užrašu, nedvejodamas paprašiau, kad nupirktų.
Kaip tikras veisiejietis, ant savo
automobilio esu prisitvirtinęs Veisiejų herbą, neišsigandau prie Kalendorių muziejui skirto namelio

pritvirtinti ir šias Veisiejus pagerbiančias lenteles.
Ir... nejučiomis tapau išskirtiniu
žmogumi. Labai sujaudinau „sunerimusį veisiejietį“ – kaipgi taip,
savo kieme prisikalė rusišką lentelę! Ir apskritai kas per žmogus
tas Jarmala – jis gi „savo viešuose
pasisakymuose neslepia savo galimos nostalgijos sovietmečiui“.
Nesu iš tų, kurie mėgsta savo samprotavimus išsakyti kažkur viešose
vietose, tačiau nemoku atsisakyti,
jei išdėstyti mintis paprašo Veisiejų
seniūnas ar kultūros namų vadovė.
Taigi, ne kartą ir ne du teko viešai
pasisakyti: Sausio 13-ąją, Vasario
16-ąją, Liepos 6-ąją. Visada savo
pasisakymuose stengiausi ne tik
vardinti toms progoms skirtas jau
žinomas tiesas, bet į visą pasisakymo kontekstą įpinti ir Veisiejų
istoriją, parodyti dėmesį garbiems
mūsų krašto žmonėms. Ir jei tu,
„sunerimęs veisiejieti“, turi įrodymų, kad aš kalbėdamas reiškiau

„galimą nostalgiją sovietmečiui“,
laukiu įrodymų.
O vis tik tada, kai tu dar pritūpęs
daireisi, kaip čia bus, Lietuvos atgimimo aušroje, jau įstojau į SKAT.
Ir ne dėl gražios aprangos – savo
pavyzdžiu, dalyvaudamas pratybose, norėjau parodyti jaunimui, kad
Tėvynę mylėti reikia ne žodžiais,
o darbais. Kelis dešimtmečius
nesibodėjau su mokiniais lankyti
Nežinomo kario kapą Galelio miške, dviračiais keliauti partizanų takais, dalyvauti daugelyje patriotinės
krypties renginių, projektų, konkursų. Pagaliau, ar rajono vadovai būtų
galėję pakęsti keturiolika metų ir
leidę vadovauti vienai didžiausių
rajono mokyklų šiam „nostalgiškam
sovietmečiui“ stagnatoriui?
Žinoma, norint, kaip liaudis sako,
sliekų galima ieškoti pačiose neįtikimiausiose vietose.
Šiomis dvikalbėmis lentelėmis
tik norėjau atkreipti dėmesį, kad
ir tuo „su slogučiu prisimenamu

Niekindami kitus, nelipkime ant pjedestalo
Kai perskaičiau „Dzūkų žinių“
laikraštyje straipsnį apie Albiną
Jarmalą, prisiminiau Adolfo Ramanausko-Vanago žodžius knygoje „Daugel krito sūnų“: „Jeigu
visiems objektyviai būtų žinomos
tos sąlygos ir aplinkybės, kuriomis Lietuva tapo Tarybų Socialistine Respublika, kiekvienas

žmogus, tikrai branginantis tiesą,
be mažiausios abejonės pasakytų, kad tai, ką pasauliui Maskva
skelbia kaip mūsų savanorišką
„Stalino saulės“ parsivežimą ir
„raudonojo rojaus“ įsivedimą, yra
tik komunizmo vadeivų grubios
jėgos, veidmainiškumo ir tikriausios apgaulės aktas.“ (435 psl.)

O kiek dabar per televiziją sakančių, kad S. Nėris, P. Cvirka ir
kiti važiavo „saulės parsivežti“.
Tie, kurie sako – mūsų Lietuvos
tikrieji priešai, „ura patriotai“,
norintieji ne tautai gero, bet garbės sau. Toks yra ir rašantis apie
Albiną Jarmalą. Ne istorinė tiesa
jam svarbu, bet jis pats.

sovietmečiu“ žmonės buvo informuojami ir lietuvių, ir rusų kalbomis, nors buvome nežmoniškai
rusinami. Dabar jau mums užtenka
viešbučių, parduotuvių, arenų ir
dar galai žino ko, pavadintų tik
anglų kalba. Įvairių dainorėlių
konkursuose jau retas užtraukia
lietuvišką dainą – tik angliškai.
Va tai mane labiau erzina nei tos
dvikalbės lentelės, apie kurias,
kaip ir apie visą Veisiejų miestelį,
taip gražiai buvo kalbama neseniai
pasirodžiusiame televizijos filme
(žr. https://www.youtube.com/
watch?v=zEZ9cNkq9QQ).
Neduok, Dieve, būti Putino ar
Lukošenkos režimų šalininku. Tokiu niekada nebuvau ir nebūsiu.
„Kodėl dabar turėčiau niekinti
Tolstojų, Dostojevskį ar Čechovą?“,
– komentuodama minėtą straipsnį,
rašė buvusi mano auklėtinė Vainiūnų aštuonmetėje mokykloje, dabar
socialinių mokslų daktarė, docentė Lijana Maskeliūnaitė. Ir tikrai.

Kur dingo tolerancija? Ar šiandien
Lietuvoje priimta toleruoti tik tam
tikrus, kažkokiam neapibrėžtam
žmonių rateliui priimtinus dalykus?
O kada ir kas išleido įstatymą, kad
rusų kalba Lietuvoje draudžiama?
Tai vis klausimai tau, „susirūpinęs
skaitytojau“.
Niekada ir niekam nereiškiau
priekaištų dėl tvarkymosi savo
kieme, savoje teritorijoje. Tik neadekvatus žmogus (pažiūrėjau į
kalendoriaus lapelį – pilnatis dabar...) gali kelti tokias pretenzijas.
Man, mat, kažkas bando nurodinėti.
Žinoma, labiausiai žeidžia „sunerimusio veisiejiečio“ Lazdijų rajono
žmonėms išsakyti kaltinimai, kad
„juolab jog šią lentelę pakabinęs
žmogus kartais savo viešuose pasisakymuose neslepia savo galimos
nostalgijos sovietmečiui“. Kol kas
nesulaukiau faktais pagrįstų viso to
įrodymų, bet vis dar tikiuosi jų sulaukti. Čia jau negali galioti „viena
bobutė turguj sakė“. Kitaip, tai traktuosiu kaip akivaizdų šmeižtą.
Albinas Jarmala
Garbės kraštotyrininkas,
Veisiejų krašto garbės pilietis

Yra dalis žmonių, korespondentų, kurie gali apšmeižti kiekvieną,
gyvenusį sovietiniais metais Lietuvoje. Ir tai jau tapo „mada“. Pirmiausia už laisvę reikėtų dėkoti čia
gyvenusiems, kurie, paskatinti Sąjūdžio, pulte puolė prie balsadėžių
už laisvę balsuoti. Reikėtų gerbti
žmones, kurie sovietmečiu nenutautėjo, kad išsaugojo Lietuvą, į
kurią galėjo sugrįžti ir Sibiro tremtiniai, ir emigravusių iš Lietuvos
vaikai. Mylėjusius Lietuvą ir jos

labui dirbusius gražius darbus.
Reikia didžiuotis tauta, kuri sovietinės priespaudos metais išliko
garbinga – buvo prisitaikiusi, bet
neparsidavusi. Nekalbėkime netiesos apie tokius kaip Albinas
Jarmala, nekelkime, kitą niekindami, savęs dar gyvų ant šlovės
pjedestalo. Stenkimės, kad Lietuva neišsivažinėtų, kad neliktų
Lietuva be lietuvių...
Joana Vaikšnoraitė
Buvusi Albino Jarmalos mokytoja

•

•
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Ar sveikas protas ir nauda rajono žmonėms įveiks provincijos ambicijas?

Prieš penkerius metus Gdanske veikianti akių klinika nusprendė Lietuvoje įkurti savo filialą, kuriame lazeriu būtų
atliekamos akių operacijos. Ši misija buvo patikėta Lenkijos lietuviui Rimui Račiui.

»Atkelta iš 3 psl.

Pasirinko Lazdijus
Prieš penkerius metus Gdanske
veikianti akių klinika nusprendė Lietuvoje įkurti savo filialą,
kuriame lazeriu būtų atliekamos
akių operacijos.
Ši misija buvo patikėta Lenkijos lietuviui Rimui Račiui. Pradžioje filialui buvo pasirinkta
Kalvarijos ligoninė, tačiau dėl
netinkamų patalpų šios minties
buvo atsisakyta. Tuomet filialo
steigėjų akys nukrypo į Lazdijų
ligoninę, kurioje, atsisakius kai
kurių paslaugų, atsirado laisvų
patalpų.
R. Račius susitiko su tuometiniais savivaldybės vadovais ir
kalbėjo apie galimybę Lazdijų
ligoninėje išsinuomoti patalpas
akių operacijoms atlikti. Po dis-

kusijų ir rajono tarybai pritarus,
buvo pasirašyta patalpų nuomos
sutartis.
Lietuvoje buvo registruota
lenkų kapitalo bendrovė „Katarakta“. Buvo sudarytos sutartys
su Lietuvos ir Lenkijos ligonių
kasomis dėl užmokesčio už suteiktas medicinos paslaugas.
Operacijos vykdavo savaitgaliais, per dieną būdavo atliekama
po 15 akių operacijų. Čia operuotis važiuodavo pacientai iš visos
Lenkijos, taip pat mūsų krašto
pacientai.

patalpų nuomos sutartį, nes prieš
penkerius metus ji buvo sudaryta
su Lazdijų savivaldybe. Tačiau
netrukus „Katarakta“ gavo savivaldybės oficialų raštą, kuriame
teigiama, jog savivaldybė perdavė patalpas panaudai ligoninei,
todėl „Kataraktai“ dėl sutarties
reikia kreiptis į ligoninę.
Kai buvo kreiptasi į ligoninę,
„Katarakta“ sulaukė informacijos, jog ligoninės Gydymo

taryba prieštarauja operacinės
nuomos sutarties pratęsimui.
Keista, kad ligoninėje svarbiausius sprendimus priima ne įstaigos vadovas, bet patariamojo
organo nariai.
Ligoninės vadovas Valdas Vabuolas teigė, jog „UAB „Katarakta“ buvo sudariusi ligoninės
patalpų nuomos sutartį su Lazdijų rajono savivaldybe, kadangi
patalpos buvo steigėjo – Lazdijų
rajono savivaldybės – žinioje.
Pasikeitus teisės aktams, savivaldybė perdavė patalpas ligoninei
pagal panaudos sutartį, todėl ligoninė negalėtų pratęsti senos
sutarties, bet turėtų sudaryti naują sutartį“.
„Gydymo tarybos nariai nusprendė, jog ligoninei netikslinga nuomoti operacinę, nes jos
gali prireikti ir mūsų ligoninės
reikmėms. Todėl nusprendėme
nesudaryti operacinės nuomos
sutarties su UAB „Katarakta“.
Kitas ligoninės patalpas jie gali
nuomotis, jų yra pakankamai,
tegul patys įsirengia operacinę“,
– teigė ligoninės vadovas.
„Kataraktos“ vadovas ne vieną
kartą kreipėsi ir į rajono vadovus,
rašė laiškus tarybos nariams, prašydamas sudaryti sąlygas toliau
tęsti darbą ligoninės patalpose,
tačiau iki šiol teigiamo atsakymo
nesulaukė.
„Norim padėti ir rajono gyventojams, nes jiems patogu vietoje
gauti paslaugą, nereikia niekur
važiuoti. Gydytojas atlieka operaciją, o paskui stebi pooperacinį
laikotarpį – viskas vietoje. Viską
apmoka ligonių kasos. Gavome
licenciją iš Akreditavimo tarnybos. Turime teisę teikti paslaugas visiems Europos Sąjungos
piliečiams“, – sake „Kataraktos“
vadovas.

Išsiuntė laišką politikams
Neseniai visiems Lazdijų savivaldybės tarybos nariams
„Kataraktos“ vadovas išsiuntė
laiškus, kuriuose rašė: „Jūsų,

kaip ir mūsų, bendras rūpestis
– Lazdijų rajono gyventojų sveikata ir gerovė. Per pastaruosius
ketverius darbo metus įgijome
pacientų pasitikėjimą atlikę
per 2200 sėkmingų operacijų.
Dauguma jų buvo nemokamos.
Lazdijai – vienintelis Lietuvos
miestas, kur gydomas toks didelis pacientų kiekis iš Lenkijos.
Daugeliui gyventojų (pagal socialines bendruomenės sąlygas)
Lazdijų ligoninė yra vienintelė
vieta, kur jie gali nemokamai ir
saugiai atlikti kataraktos lęšiuko
pakeitimo operaciją. (...) Mūsų
pastangomis prieš trejus metus
Lazdijų ligoninė viena pirmųjų
pradėjo atlikinėti kojų venų šalinimo operacijas lazeriu (lazerinė
flabektomija).
Stebėdami didelį Lenkijos pacientų susidomėjimą, susijusį su
urologinių ligų gydymu (nefrolitiazės gydymu RIRS metodu,
minimaliai invaziniu prostatos
hiperplazijos gydymu naudojant „Green Laser“ garinimo
metodą, ginekologinio šlapimo
nelaikymo ir kt. ligų gydymu)
įsigijome įrangą ir įdarbinome
tos srities specialistus, todėl tikimės sėkmingo bendradarbiavimo
ir šioje srityje. (...) Dėl to Lazdijų rajono pacientų ir gyventojų
vardu kreipiamės į Jus – Lazdijų
rajono gyventojų atstovus – su
klausimu: ar, nepratęsdami mūsų
nuomos sutarties dėl operacinio
bloko, veikiate gyventojų ir pacientų labui, jų gerovei, saugumui
ir sveikatai?“
„Dzūkų žinių“ kalbintas „Kataraktos“ vadovas teigė, jog vis
dar nepraranda vilties, kad Lazdijų valdžia priims išmintingą
sprendimą ir leis bendrovei toliau
dirbti Lazdijų ligoninėje. Tačiau užsiminė, jog turi pasiūlymą įstaigos veiklą perkelti į kitą
savivaldybę, kuri suinteresuota
medicininio turizmo plėtra ir labai palankiai nusiteikusi ten besikuriančio verslo atžvilgiu.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Gydymo tarybos nusprendė
už visus
Šį birželį baigėsi operacinio
bloko patalpų nuomos sutartis.
Bendrovė „Katarakta“ kreipėsi į
savivaldybę, prašydama pratęsti

Artūras Margelis,
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
narys, opozicijos lyderis:

„Šių medikų išvarymas iš Lazdijų būtų labai trumparegiškas
žingsnis. Pirmiausia nukentėtų mūsų vietiniai pacientai, jiems
tektų važiuoti operuotis į didmiesčius ir laukti eilėse. Ši medicinos
paslaugas teikianti bendrovė yra labai progresyvi, taiko modernius
gydymo metodus, dabar praplėtė savo veiklos spektrą, todėl mūsų
krašto žmonėms turi didžiulę naudą. Svarbus ir ekonominis aspektas. Atvyksta pacientai iš Lenkijos, užsisako Lazdijuose viešbutį
arba išsinuomoja kaimo turizmo sodybas, maitinasi, pas mus
praleidžia keletą dienų, palieka nemažai pinigų, padeda išsaugoti
darbo vietas, papildo mokesčiais mūsų rajono biudžetą. Čia jie
susipažįsta su Lazdijų krašto įžymybėmis, ką nors parduotuvėse
nusiperka. Tai yra tam tikras Lazdijų populiarinimas ir pinigų
pritraukimas į rajoną. Mes buvome vieni iš medicininio turizmo
pradininkų Lietuvoje, todėl turime tęsti šią veiklą.
Manau, jog turime juos palaikyti, bent tokios pozicijos laikosi
UAB „Katarakta“ yra apdovanota konkurso „Verslo sparnai 2017“ nominacija „Už naujas verslo idėjas ir Lazdijų
mūsų frakcija „Pirmyn“.
vardo garsinimą“.
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Lazdijų rajonas pirmasis stojo į
akistatą su nelegaliais migrantais
»Atkelta iš 7 psl.

Žmonės klausia: „Ką veikia mūsų žvalgyba, kitos institucijos, kodėl nebuvo
prognozuojamas toks pabėgėlių srautas?
Lietuvos savivaldybių asociacija jungiasi
prie šios problemos sprendimo, nes savivaldybės negali likti kraštinėmis šioje
situacijoje.
– Ačiū už pokalbį, tikėkime, jog ši problema bus išspręsta.

DĖMESIO!
Mieli kapčiamiestiečiai, informuojame,
kad vakar, t. y. liepos 7 d., nelegalūs
migrantai iš Kapčiamiesčio mokyklos

pastato perkelti į „Židinio“ pastatą. Šiuo
metu mūsų seniūnijoje apgyvendintas 71
migrantas, tiek jų ir turėtų išlikti, skaičius neturėtų didėti, bet jeigu sužinosite
kitaip, informuokite.
Tiek pasieniečiai, tiek policija stengiasi
užtikrinti mūsų visų saugumą, bet būkite
atsargūs ir patys, nevaikščiokite įvardintose teritorijose. Mokyklos pastatas bus dezinfekuojamas, sutvarkytas ir išvalytas.
Girdime, kad mūsų krašto žmonės tamsiaodžius piliečius sutinka / mato miške,
labai prašome būti atsakingiems ir, pastebėjus tamsiaodžius asmenis, ypač grupelėmis, skubiai pranešti telefonu 112.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

VšĮ Lazdijų kultūros centras skelbia, kad
VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODAMI
Lazdijų kultūros centrui nuosavybės teise priklausantys šie objektai, esantys
Mokyklos g. 9, Viktarino k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav.:
- kultūros namai (unik. Nr. 5996-9014-6019, plotas 380,52 kv. m, 1969 m.
statyba),
- sandėlis (unik. Nr. 5996-9014-6020, plotas 44,74 kv. m, 1969 m. statyba),
- katilinė (unik. Nr. 5996-9014-6034, plotas 33,01 kv. m, 1969 m. statyba).
Bendra pradinė pardavimo kaina: 13384,00 Eur.
Suformuotas žemės sklypas (unik. Nr. 4400-5525-7004, plotas 0,3248 ha).
Aukcionas vyks 2021-07-27 10.00 val. Lazdijų kultūros centro patalpose
adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.
Aukcionui neįvykus, antrasis aukcionas vyks 2021-08-03 10.00 val. Lazdijų
kultūros centro patalpose adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.
Pirmojo aukciono paraiškos priimamos iki 2021-07-26 12.00 val., antrojo
aukciono – iki 2021-08-02 12.00 val. Lazdijų kultūros centro administracijoje
adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.
Pastato apžiūra suinteresuotiems asmenims vyks sutartu laiku 2021 m. liepos 14, 15, 16, 21, 22, 23 dienomis.
Papildoma informacija teikiama Lazdijų kultūros centre telefonu +370 616
81884.

VšĮ Lazdijų kultūros centras skelbia, kad
VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODAMI
Lazdijų kultūros centrui nuosavybės teise priklausantys kultūros namai
(unik. Nr. 5997-2014-5015, plotas 176,04 kv. m, 1972 m. statyba), esantys Žemaitkiemio g. 9, Žemaitkiemio k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav.
Bendra pradinė pardavimo kaina: 3618,40 Eur.
Suformuotas žemės sklypas (unik. Nr. 4400-5507-2522, plotas 40,2 a).
Aukcionas vyks 2021-07-27 10.00 val. Lazdijų kultūros centro patalpose
adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.
Aukcionui neįvykus antrasis aukcionas vyks 2021-08-03 10.00 val. Lazdijų
kultūros centro patalpose adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.
Pirmojo aukciono paraiškos priimamos iki 2021-07-26 12.00 val., antrojo
aukciono – iki 2021-08-02 12.00 val. Lazdijų kultūros centro administracijoje
adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.
Pastato apžiūra suinteresuotiems asmenims vyks sutartu laiku 2021 m. liepos 14, 15, 16, 21, 22, 23 dienomis.
Papildoma informacija teikiama Lazdijų kultūros centre telefonu +370 616
81884.

Ketvirtadienis

, liepos 8 d. Saulė teka 4.52, leidžiasi 21.55, dienos ilgumas
17.03. Delčia. Vardadieniai: Vaitautas, Valmantė, Arnoldas, Elžbieta, Elzė, Virginija, Virga, Arnas, Arentas.
LRT TV
2021.07.08
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano

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 „Bėgliai. Kengyro
sukilimas. A. Seikalis“.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
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.
Katalonija. Dali
muziejus“.
0.30 Veranda.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Bėgliai. Kengyro
sukilimas. A. Seikalis“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią dieną.
3.00 Panorama.
4.00 Įdomiosios atostogos.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.

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 „Greitojo reagavimo

Lazdijų kultūros centrui nuosavybės teise priklausantys šie objektai, esantys
Alytaus g. 9, Vartų k., Krosnos sen., Lazdijų r. sav.:
- kultūros namai (unik. Nr. 5996-4014-0012, plotas 356,67 kv. m, 1964 m.
statyba),
- kiti inžineriniai statiniai – lauko tualetas (2 vnt.), (unik. Nr. 4400-10894534, 1964 m. statyba).
Bendra pradinė pardavimo kaina: 9140,00 Eur.
Suformuotas žemės sklypas (unik. Nr. 4400-5507-2316, plotas 53,07 a).
Aukcionas vyks 2021-07-27 10.00 val. Lazdijų kultūros centro patalpose
adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.
Aukcionui neįvykus, antrasis aukcionas vyks 2021-08-03 10.00 val. Lazdijų
kultūros centro patalpose adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.
Pirmojo aukciono paraiškos priimamos iki 2021-07-26 12.00 val., antrojo
aukciono – iki 2021-08-02 12.00 val. Lazdijų kultūros centro administracijoje
adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.
Pastato apžiūra suinteresuotiems asmenims vyks sutartu laiku 2021 m. liepos 14, 15, 16, 21, 22, 23 dienomis.
Papildoma informacija teikiama Lazdijų kultūros centre telefonu +370 616
81884.

būrys. Ugnies
audra“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Greitojo reagavimo
būrys. Ugnies
audra“.
23.55 „Naktinė pamaina“.
0.55 „Havajai 5.0“.
1.50 „Rouzvudas“.
2.50 „Vieniši tėvai“.
3.20 „Tarp mūsų mergaičių“.
4.35 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 „Mirtis už gyvybę“.
22.50 „Urvas“.
0.45 „Velniški Stivo

Ostino išbandymai“.
LNK
6.35 „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.

VšĮ Lazdijų kultūros centras skelbia, kad
VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODAMI

meilė“.

18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.30 „10-oji Kloverfyldo

gatvė“.
0.35 „Strėlė“.
1.35 „Nekviesti svečiai“.
3.10 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.40 Alchemija.
5.10 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

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

Meistrų paslaptys“.
7.35 „Jeloustounas“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.

1.40 „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 Skonio reikalas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.

23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
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 Gyvos dainos

festivalis „Aš toks
vienas“.
7.00 „Artūras ir minimukai“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.35 „44 katės“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 Gustavo enciklopedija.
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 „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 Veranda.
19.30 „Žemė žvelgiant iš
kosmoso“.
20.30 Panorama.
21.30 „Fusis“.
23.10 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Kas
desertui?“.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Gyvos dainos
festivalis „Aš toks
vienas“.
1.40 Duokim garo!
3.00 Klausimėlis.
3.15 Gyvenk kaip galima
švariau.
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.
Balta dama“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Nusikaltimo
vieta – Berlynas.
Didmiesčio žvėrys“.
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 „Mano numeris

ketvirtas“.
23.10 „Skubi pagalba“.
1.10 „Įrodytas nekal-

tumas“.
2.10 „Raitoji

policija“.
3.10 Ledo kelias.
Delfi
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Išlikę.
7.00 nežVAIRUOK.
7.30 Lietuviškos atos-

togos.
8.00 Yugo broliai:

blogiausiu 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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Penktadienis
, liepos 9 d. Saulė teka 4.53, leidžiasi 21.54, dienos ilgumas 17.01.
Jaunatis. Vardadieniai: Marcelina, Veronika, Algirdas, Algirdė, Leonardas, Marcė, Vera.
LRT TV
2021.07.09
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Įdomiosios atostogos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 „Bėgliai. Nesustabdytas. A. Petrusevičius“.
19.30 Beatos virtuvė.
21.00 Auksinis protas.
Vasara.
22.25 „Majamio policija“.
0.35 Premjera. „Merginų
išvyka“.
2.35 „Bėgliai. Nesustabdytas. A. Petrusevičius“.
3.30 Panorama.
4.00 Įdomiosios atostogos.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.

22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Fantastiškas
ketvertas“.
0.00 „Tykantis šešėliuose“.
1.50 „Greitojo reagavimo būrys. Ugnies
audra“.
3.45 „Nebrendylos“.
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.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Pasala“.
23.20 „Mirtis už gyvybę“.
1.10 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Greitis.
LNK
6.30 „Balta – meilės

spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

vaisius“.
15.30 „Mano namai –

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 „Hankokas“.
23.20 „Menas vogti“.
1.10 „Meilės guru“.
2.45 „10-oji Kloverfyldo
gatvė“.
4.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

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

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 Pagaliau savaitgalis.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 „Vyrų šešėlyje.
Aleksandra Volfgangaitė“.
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.
Aleksandra Volfgangaitė“.

5.20 „Reali mistika“.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.02 Gyvos dainos

festivalis „Aš toks
vienas“.
7.00 „Artūras ir minimukai“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.35 „44 katės“.
7.50 Knygų savaitė.
Vladimiro Tarasovo
autobiografinės
knygos „Būgnininko
dienoraščiai“
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. Nida.
13.00 Stambiu planu. Ričardas Skorubskas.
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. Nida.
19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 „Utioja, liepos
22-oji“.
22.35 Vasaros festivaliai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Gyvos dainos
festivalis „Aš toks
vienas“.
2.15 „Fusis“.
3.50 „Lietuvos mokslininkai. Chemikas
prof. Vytautas
Getautas“.
4.15 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Kas
desertui?“
4.35 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
5.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
TV1
6.20 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.30 „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.
„Žmogžudystės
Marnove“.
22.55 „Visa tiesa apie

Hario Kveberto
bylą“.
1.00 „Aleksas Hugo.
Balta dama“.
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.
13.05 Nuogi ir įbauginti.
13.55 Sandėlių karai.
14.55 Numatomos Lie-

tuvos vaikinų (U-19)
krepšinio rinktinės
ketvirtfinalio
rungtynės pasaulio
čempionate.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 Optibet A lygos
rungtynės Alytaus
DFK „Dainava“–Kėdainių „Nevėžis“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Devintojo legiono
erelis“.
0.15 „Mano numeris
ketvirtas“.
2.25 „Iš meilės Pablui“.
Delfi
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 Lietuviškos atostogos.
15.00 Žinios.
15.30 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.15 Dienos interviu.
16.35 Jūs rimtai?
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 Kriminalinė zona su
D. Dargiu.
22.30 Lietuviškos atostogos.
23.00 Ugnikalnių takais.
23.30 Automobilis už 0
Eur.
0.30 Delfi diena.
5.30 Delfi Premjera.

šeštadienis
, liepos 10 d. Saulė teka 4.54, leidžiasi 21.54, dienos ilgumas 17.00.
Jaunatis. Vardadieniai: Amalija, Prudencija, Rufina, Gilvainas, Eirimė.
LRT TV
2021.07.10
6.02 Daiktų istorijos.
7.00 Išpažinimai.
7.30 „Kelionių atvirukai.

Katalonija. Dali
muziejus“.
7.45 Premjera. „Kapitonas
Šarkis“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Pasaulio dokumentika. „Mongolija.
Kraštutinumų šalis“.
12.45 Pasaulio dokumentika. „Vidurinių Rytų
gamta. Kaspija. Nematomas gyvenimo
lopšys“.
13.35 „Komisaras Montalbanas. Keturiasdešimt
trečiųjų dienoraštis“.
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 Premjera. „Tesėsiu, kol
norėsiu“.
0.10 „Majamio policija“.
2.20 „Mongolija. Kraštutinumų šalis“.
3.10 „Kelionių atvirukai.
66-asis kelias. Kalifornijos užkariavimo
mitas“.
3.20 „Komisaras Montalbanas. Keturiasdešimt
trečiųjų dienoraštis“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.50 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.20 „Bunikula“.
7.50 „Padūkėlių lenktynės“.
8.20 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.50 „Tomas ir Džeris“.
9.20 „Beprotiškos melo-

dijos“.
9.50 „Avelės ir vilkai“.
11.30 „Pokštas arba

saldainis“.
13.20 „Mažieji genijai“.
15.15 „Dama furgone“.
17.25 Žalia šviesa.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Karatė vaikis“.
22.20 „Kvailių nėra“.
0.35 „Vakarėlių laivas“.
2.25 „Hankokas“.
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 Arabija“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Laukinė Arabija“.
12.35 „102 dalmatinai“.
14.35 „Princesė nuotaka“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis.

18.30 TV3 žinios.
19.30 „Ilgai ir laimingai.

Pelenės istorija“.
19.35 Eurojackpot.
19.40 „Ilgai ir laimingai.

Pelenės istorija“.
22.10 „21“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „21“.
0.45 „Žiulio Verno Paslaptingoji sala“.
2.40 „Fantastiškas
ketvertas“.
4.50 „Havajai 5.0“.
5.35 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
6.00 „Varom!“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Negyvenamose

salose su Beru Grilsu“.
8.30 Miško atspalviai.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.05 „Kova už būvį“.
11.15 „Negyvenamose

salose su Beru Grilsu“.
12.20 „Padėtis nevaldoma.

Žmonijos katastrofos“.
13.40 „Ekstrasensų mūšis“.
15.50 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai.
Revizija“.
17.00 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
18.10 „Nusikaltimų tyrėjai“.
19.30 Kaukės.
22.05 „Įkalintas“.
0.15 „Trintukas“.
2.30 „Pasala“.
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 Laisvės TV valanda.
Pokalbis su B. Davidonyte ir D. Pancerovu.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Faktas“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Laisvės TV valanda.
Pokalbis su B. Davidonyte ir D. Pancerovu.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Gyvenimas.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.02 Auksinis protas.

Vasara.
7.15 Klausimėlis.
7.30 Kelias į namus.
8.00 „Sukurta Kiote. Tono

šventyklos, tekstilė ir
Kioto skersgatviai“.
8.30 Premjera. „Lietuvos
mokslininkai. Astrofizikas dr. Kastytis
Zubovas“.
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.
Katalonija. Dali
muziejus“.
13.45 „Kelionių atvirukai.
66-asis kelias. Kalifornijos užkariavimo
mitas“.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Du balsai – viena
širdis“.
16.35 „Erdvės menas.
Fernandas Abruna
Charnecas – ekologiškos architektūros
pradininkas“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien ir
visados. Smuikininkė
Kornelija Kalinauskaitė.
18.30 Indivizijos.
19.00 Premjera. „Anykščių
kraštas. Anykščių
krašto proistorė ir
legendos“.
19.30 Premjera. Mūsų
miesteliai. Šaukėnai.
20.30 Panorama.
21.00 „Raitelis iš Aukštųjų
lygumų“.
22.45 LRT OPUS ore. Grupė
„Solo Ansamblis“.
23.45 Kelias į namus.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Merginų išvyka“.
2.40 „Lietuvos mokslininkai. Astrofizikas dr.
Kastytis Zubovas“.
3.05 „Ištvermiečiai“.
3.20 Pasivaikščiojimai.
3.50 „Anykščių kraštas.
Anykščių krašto
proistorė ir legendos“.
4.15 Kūrybingumo
mokykla.
4.45 Auksinis protas.
Vasara.
TV1
6.20 Praeities kartų

liudytojai.
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“.
14.00 „Akloji“.

15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vera. Apsaugoti

šeimą“.
23.00 „Išmokyk mane

mylėti“.
1.00 „Visa tiesa apie Hario

Kveberto bylą“.
3.00 „Žmogžudystės

Marnove“.
TV6
6.10 „Vienas“.
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.
11.40 „Įelektrintas ledas“.
12.45 „Laukiniai lūkesčiai“.
13.55 Išlikimas.
15.00 „Aliaskos geležinke-

liai“.
16.00 „Nukalta ugnyje“.
17.00 Sandėlių karai.
17.55 Numatomos Lietuvos

vaikinų (U-19)
krepšinio rinktinės
pusfinalio rungtynės
pasaulio čempionate.
18.00 Lombardų žvaigždės.
19.00 Kaukės.
20.00 „Vienas“.
20.55 Numatomos Lietuvos
vaikinų (U-19)
krepšinio rinktinės
pusfinalio rungtynės
pasaulio čempionate.
21.00 Žinios.
22.00 „Sveiki atvykę į
džiungles“.
23.50 „Devintojo legiono
erelis“.
2.05 „Karaliaus vardu 2. Du
pasauliai“.
Delfi
6.00 13 731 km aplink

Skandinaviją.
7.00 Kasdienybės herojai.
7.45 Kuršių marių išsaugo-

jimas.
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 Lietuviškos atostogos.
0.00 Yugo broliai:
blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
2.30 Mano pramogos
veidai.
4.00 Kitokie
pasikalbėjimai.
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Eteris
, liepos 11 d. Saulė teka 4.55, leidžiasi 21.53, dienos ilgumas
Sekmadienis
16.58. Jaunatis. Vardadieniai: Benediktas, Vilmantas, Šarūnė, Pijus, Kipras.
6.02 Aš tikrai myliu

Lietuvą.
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.
„Kiauliaganys“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 „Susipažink su mano
pasauliu. Simono
parkuro iššūkis“.
11.55 Pasaulio dokumentika. „Prie Gangos su
Sue Perkins“.
12.50 Pasaulio dokumentika. „Salų gamtos
slėpiniai. Zanzibaras.
Milžinų kraštas“.
13.45 „Puaro“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Veranda.
17.00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“. Vasara.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Viktorija“.
21.50 „Otilijos fon FaberKastel istorija“.
23.25 „Raitelis iš Aukštųjų
lygumų“.
1.10 „Tesėsiu, kol
norėsiu“.
2.55 „Susipažink su mano
pasauliu. Simono
parkuro iššūkis“.
3.20 „Kelionių atvirukai.
Stebuklingoji Hario
Poterio Škotija“.
3.30 „Puaro“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.35 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.05 „Bunikula“.
7.30 „Sniego karalienė 3“.
9.15 „Troškimų akmuo“.
11.05 „Ko nori mergina“.
13.15 „Žiedų valdovas. Ka-

raliaus sugrįžimas“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Nekenčiu žvaigždės.
20.30 Laisvas smūgis.
21.40 UEFA EURO 2020

futbolo čempionatas. Finalas.
0.00 Laisvas smūgis.
0.30 „Traukinių žymėjimas
2“.
2.45 „Kvailių nėra“.
TV3
6.35 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.
7.30 „Galingasis 6“.
8.00 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 La Maistas. Vasara.
9.30 „Ratai 2“.
11.30 „Laukinė Arabija“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Laukinė Arabija“.
12.30 „Sugalvok norą“.

14.15 „Džiunglių karalius“.
16.10 „Kobra 11“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Kobra 11“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Persis Džeksonas ir

Olimpo dievai. žaibo
vagis“.
22.00 „Narkotikų karas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Narkotikų karas“.
0.35 „Fanatikė“.
2.20 „21“.
4.55 „Havajai 5.0“.
BTV
6.00 „Varom!“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 Baltijos komandinis

galiūnų čempionatas. Radviliškis.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato I etapas.
Žagarė, Joniškio r.
10.05 „Kova už būvį“.
11.15 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.25 „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 „Įkalintas“.
2.55 „Trintukas“.
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.
Halina KairiūkštytėJacinienė“.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Laisvės TV valanda.
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.
Halina KairiūkštytėJacinienė“.
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 Premjera. „Į
žvaigždes. Taikos
susitikimas. Bandomasis projektas
„Apollo-Sojuz“.
11.00 Stop juosta. Nida.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš
Vilniaus Šv. vyskupo
Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros
bazilikos.
13.40 Šventadienio mintys.
14.05 Klausimėlis.
14.25 „Kapitonas Šarkis“.
15.40 „Ištvermiečiai“.
16.00 Atviras Lietuvos konkūrų
čempionatas.
Finalas.
18.00 „Sporto galia.
Banglentės ir
ledas. Plaukiojimas
bangomis Rusijoje“.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Knygų savaitė.
„Kodėl svarbu
skaityti?“.
20.30 Panorama.
21.00 Koncertas vienam.
22.00 Fortepijono maratonas Beethovenui.
Sonata fortepijonui
nr. 32 c-moll, op. 111.
22.30 Žemaitė. „Petras
Kurmelis“.
0.35 Vilniaus šiuolaikinės
muzikos ansamblis
„Synaesthesis“.
1.15 „Otilijos fon FaberKastel istorija“.
2.45 Kelias į namus.
3.15 7 Kauno dienos.
3.40 Indivizijos.
4.05 Kelias.
4.35 Duokim garo!
TV1
6.20 Praeities kartų

liudytojai.
6.50 Vilniaus Gaonas.
7.20 „Akloji“.
8.50 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Žingsnis iki
dangaus“.
11.00 „Džeimio ir Džimio
kulinarinės dvikovos“.
12.00 „Kai norisi žalumos“.
12.30 Sveikinimai.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės melodramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Prancūziška žmogžudystė. Juodosios
Uolos“.
23.00 „Nes ji yra moteris“.
1.00 „Išmokyk mane
mylėti“.

3.00 „Vera. Apsaugoti

šeimą“.
TV6
6.00 „Nukalta ugnyje“.
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 „Indijos leopardo
kalvos“.
11.40 „Įelektrintas ledas“.
12.45 „Laukinė Kosta
Rika“.
13.55 Išlikimas.
15.00 „Aliaskos geležinkeliai“.
15.55 Numatomos Lietuvos vaikinų (U-19)
krepšinio rinktinės
rungtynės pasaulio
čempionate.
16.00 „Nukalta ugnyje“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų žvaigždės.
18.55 Numatomos Lietuvos vaikinų (U-19)
krepšinio rinktinės
rungtynės pasaulio
čempionate.
19.00 Kaukės.
20.00 „Vienas“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Bermudų trikampis“.
23.50 „Sveiki atvykę į
džiungles“.
Delfi
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 Geltonas karutis.
12.30 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
13.00 Išlikę.
13.30 Iliustruotos Vilniaus
istorijos.
13.45 Sveikatos receptas.
14.30 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
15.00 Šv. Mišių transliacija.
šv. Benedikto
iškilmės iš seserų
Benediktinių bažnyčios Kaune.
16.00 nežVAIRUOK.
16.30 Spausk gazą.
17.00 Automobilis už 0
Eur.
18.00 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Kasdienybės herojai.
20.45 Mano pramogos
veidai.
21.30 Jos vardas MAMA.
22.00 Kitokie pasikalbėjimai.
0.00 nežVAIRUOK.
0.30 Ar tu ją matei?
1.00 Ugnikalnių takais.
3.30 Delfi Premjera.

pirmadienis

, liepos 12 d. Saulė teka 4.56, leidžiasi 21.52, dienos ilgumas
16.56. Jaunatis. Vardadieniai: Bonifacas, Brunonas, Sigisbertas, Margiris, Vyliaudė, Izabelė, Sigitas.
LRT TV
2021.07.12
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 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 (Ne)emigrantai.
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.
Airija. Keistenybių
istorija“.
0.30 Išpažinimai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 (Ne)emigrantai.
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
6.30 „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 „Ties riba į rytojų“.
0.45 „Strėlė“.
1.45 „Traukinių žymėjimas 2“.
3.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

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

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

meilė“.
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 „Juodoji aušra“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Juodoji aušra“.
0.05 „Naktinė pamaina“.
1.05 „Havajai 5.0“.
2.05 „Rouzvudas“.
3.05 „Vieniši tėvai“.
3.35 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

22.58 Orai.
23.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
3.55 Kaimo akademija.
4.15 Mažos Mūsų

Pergalės.
4.25 „Partizanų keliais“.
4.50 „Reali mistika“.

4.50 Ekstrasensų mūšis.
BTV
6.20 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė

LRT+
6.05 Legendos. Šiandien

ir visados.
7.00 „Artūras ir mini-

geriausia“.

mukai“.

8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė

7.25 „Drakoniukas

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 „Žvaigždžių kelias.

Į begalybę“.
23.25 „Mirtinas ginklas“.
0.25 „Legendų biuras“.
1.45 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VII“.
2.45 „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“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
19.30 Skonio reikalas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.

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.
13.55 Radviliada.
15.20 Ką veikti?!
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Ten, kur namai“.
19.00 Išpažinimai.
19.30 „Samas Spiegelis.
Holivudo užkariautojas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Žarckai“.
23.40 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Parodykit pasus!“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mano daina.
2.00 LRT OPUS ore.
„Solo Ansamblis“.
3.00 Klausimėlis.
3.15 „Anykščių kraštas.
Anykščių krašto
proistorė ir
legendos“.
3.40 Kūrybingumo
mokykla.
4.10 Kelias į namus.
4.35 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.
TV1
6.00 „Daktaras Ozas.

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

13.30 „Stebuklas“.
14.30 „Kandisė Renuar“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Korumpuoti“.
22.50 „Svajoklė“.
23.50 „Našlaitės“.
1.50 „Prancūziška

žmogžudystė.
Juodosios Uolos“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
9.20 Sandėlių karai.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 „Naujakuriai“.
12.20 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 „Šokis hip-hopo

ritmu“.
23.15 „Velnio ranka“.
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
Lietuvos zona su
D. Dargiu.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Jos vardas MAMA.
11.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Jūs rimtai?
14.00 Išpakuota.
14.30 Keturios sienos.
15.00 Žinios.
15.35 Piniginiai reikalai.
16.00 Žinios.
16.30 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Piniginiai reikalai.
18.00 Žinios.
18.30 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Iš esmės su V. Bruveriu ir D. ŽeimyteBiliene.
20.00 Geltonas karutis.
20.30 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
21.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
21.30 Kasdienybės
herojai.
22.15 Mano pramogos
veidai.
23.00 Ugnikalnių takais.
23.30 Kriminalinė
Lietuvos zona su
D. Dargiu.
0.00 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
1.00 Delfi diena.
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Eteris
Antradienis
, liepos 13 d. Saulė teka 4.57, leidžiasi 21.51, dienos ilgumas 16.54.
Jaunatis. Vardadieniai: Eugenijus, Henrikas, Arvilas, Arvilė, Anakletas, Anys, Meinardas.

Trečiadienis
, liepos 14 d. Saulė teka 4.59, leidžiasi 21.50, dienos ilgumas
16.51. Jaunatis. Vardadieniai: Kamilas, Vydas, Eigilė, Libertas.

LRT TV
2021.07.13
6.02 Labas rytas,

LRT TV
2021.07.14
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 Daiktų istorijos.
13.00 Įdomiosios atostogos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 (Ne)emigrantai.
19.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
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.
Oslo fiordas.
Laimingoji Edvardo
Muncho Norvegija“.
0.35 Šventadienio
mintys.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 (Ne)emigrantai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
3.00 Panorama.
4.00 Įdomiosios atostogos.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Balta – meilės

spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

vaisius“.
15.30 „Mano namai –

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.30 PREMJERA.

„Šilumos smūgis“.
0.25 „Strėlė“.
1.25 „Ties riba į rytojų“.
3.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.55 „Kalnietis“.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
6.40 „Bailus voveriukas“.
7.05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.35 „Jeloustounas“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.

9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano

meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Jeloustounas“.
20.30 Meilė be sienų.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Nakties klajūnai

2“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Nakties klajūnai
2“.
23.50 „Naktinė pamaina“.
0.50 „Havajai 5.0“.
1.50 „Rouzvudas“.
2.50 „Vieniši tėvai“.
3.20 „Tarp mūsų mergaičių“.
4.35 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 „Laiko įkaitai“.
23.15 „Žvaigždžių kelias. Į
begalybę“.
1.35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
2.30 „FTB“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 „Netikėtas teisin-

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

23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 „Netikėtas teisingumas“.
3.55 4 kampai.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 „TV Europa pristato. Vyrų šešėlyje.
Gražina Pigagaitė“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Gyvos dainos

festivalis „Aš toks
vienas“.
7.35 „44 katės“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 „Lietuvos mokslininkai. Astrofizikas
dr. Kastytis
Zubovas“.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Vilniaus sąsiuvinis.
12.30 Kelias.
13.00 Legendos. Šiandien
ir visados. Smuikininkė Kornelija
Kalinauskaitė.
13.55 7 Kauno dienos.
14.25 Mokslo sriuba.
14.55 „Samas Spiegelis.
Holivudo užkariautojas“.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Artūras ir minimukai“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Ten, kur namai“.
19.00 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.30 „Dešimtasis
dešimtmetis. Apie
televiziją“.
20.15 „Kelionių atvirukai.
Kartachena. Kolonijinės Kolumbijos
dalis“.
20.30 Panorama.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.25 Vartotojų kontrolė.
23.20 Istorijos detektyvai.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Akacijų alėja 2018.
2.00 Auksinis protas.
Vasara.
3.15 Kultūringai su
Nomeda.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta. Nida.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.05 „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. Meta“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
2.10 „Korumpuoti“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Autopilotas.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.20 Britanijos talentai.
12.50 Nuogi ir įbauginti.
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 „Karaliaus vardu 3.

Paskutinė misija“.
22.50 „Skubi pagalba“.
0.35 „Įrodytas nekal-

tumas“.
1.35 „Raitoji policija“.
2.35 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 Delfi rytas.
10.30 Išlikę.
11.00 Alfas live.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Kasdienybės
herojai.
14.15 Mano pramogos
veidai.
15.00 Žinios.
15.35 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.30 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Faktai ir nuomonės
su A. Peredniu.
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 Delfi pulsas.
0.30 Delfi diena.
5.30 Jos vardas MAMA.

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 Įdomiosios atostogos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 (Ne)emigrantai.
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.
Los Andželas.
Frankas Gehry“.
0.30 Euromaxx.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 (Ne)emigrantai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 1000 pasaulio
stebuklų.
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 „Būk kietas“.
0.35 „Strėlė“.
1.35 „Šilumos smūgis“.
3.20 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.50 „Kalnietis“.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

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

Meistrų paslaptys“.
7.35 „Jeloustounas“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.

11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano

meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Jeloustounas“.
20.30 Meilė be sienų.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Įsibrovimas“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Įsibrovimas“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Įsibrovimas“.
23.55 „Naktinė pamaina“.
0.55 „Havajai 5.0“.
1.55 „Rouzvudas“.
2.55 „Vieniši tėvai“.
3.25 „Tarp mūsų mergaičių“.
4.40 Ekstrasensų mūšis.

gumas“.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 „Netikėtas teisingumas“.
3.55 4 kampai.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Akacijų alėja 2018.
7.20 „Drakoniukas

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

tmečio vaikai.
8.40 Kūrybingumo

mokykla.
9.10 Labas rytas,

Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų

kalba.
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 „Čempionas 3.

Išpirkimas“.
23.05 „Laiko įkaitai“.
1.20 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
2.15 „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 Koval-

čiuk“.
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 Skonio reikalas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
23.30 „Netikėtas teisin-

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. Ar ne
ironiška?“.
20.15 „Kelionių atvirukai.
Stebuklingoji Hario
Poterio Škotija“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera.
„Tūkstantmetis
kombu sultinys:
taip japonai kuria
bendrystę“.
22.45 Klausimėlis.
23.00 Veranda.
23.30 Indivizijos.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Akacijų alėja 2018.
1.55 „Du balsai – viena
širdis“.
4.05 Stambiu planu.
5.05 Klauskite daktaro.
TV1
6.20 „Daktaras Ozas.

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

18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Nusikaltimo

vieta – Berlynas.
Tiesiausias kelias“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Nusikaltimo vieta
– Berlynas. Meta“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
8.50 Vienam gale

kablys.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.20 „Simpsonai“.
11.20 „Moderni šeima“.
12.20 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 „Rembo. Pirmasis

kraujas 2“.
23.05 „Skubi pagalba“.
0.55 „Majų baikerių

klubas“.
2.15 „Raitoji policija“.
3.15 Ledo kelias.
Delfi
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Sveika lėkštė su

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

giausiu 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.
15.35 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.15 Dienos interviu.
16.30 Keturios
sienos.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Pokalbis su D. 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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Pabėgėlius apgyvendinusioms
savivaldybėms —
„TikoTiks“ centro pagalba

Klasifikuoti

skelbimai

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

•Vainiūnų
•Namąk.,(buv.Seirijųvalgyklą)
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 70 841.

••

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų
r. sav., (70 a, medinis namas,
ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

Lietuvą ištikusios pabėgėlių krizės problemas yra
priverstos spręsti beveik
visos Alytaus regiono
savivaldybės, kurioms Vyriausybės pavedimu tenka
apgyvendinti nelegaliai
iš Baltarusijos į Lietuvą
patekusius migrantus. Ne
tik apgyvendinti, bet ir
aprūpinti būtiniausiais
reikmenimis.

Ieškodamos išeičių iš šios sudėtingos situacijos, savivaldybės
pagalbos kreipiasi ir į Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
pakartotinio daiktų naudojimo
centrą „TikoTiks“.
„Pirmo prašymo sulaukėme iš
Lazdijų rajono savivaldybės. Čia
apgyvendintiems pabėgėliams
parūpinome įvairios patalynės:
pagalvių, antklodžių, užvalkalų
ir paklodžių. Sulaukę prašymo,
per vieną parą sukomplektavome
ir atidavėme beveik pusę tonos
daiktų – jie ne nauji, bet išskalbti,
sutvarkyti, tinkami naudoti“, –
pasakojo Agnė Jučienė, ARATC
Aplinkosauginio ugdymo ir pakartotinio naudojimo padalinio
vadovė.
Į šį „TikoTiks“ centrą administruojantį padalinį jau kreipėsi

ir Alytaus rajono savivaldybės,
Raudonojo Kryžiaus draugijos
atstovai, ieškantys drabužių bei
avalynės sulaikytiems pabėgėliams, kurie mūsų valstybės sieną
nelegaliai kirto turėdami minimalų kiekį asmeninių daiktų.
„Drabužių turime tikrai pakankamai ir galime jų parinkti
pagal pateiktus poreikius: vyriškų, moteriškų, skirtų vaikams.
Socialines paslaugas teikiančių
įstaigų atstovai gali atvykti ir patys pasirinkti drabužių. Patalynę
šiuo metu jau esame atidavę visą,
kiek turėjome, tad prireikus jos
reikėtų palaukti“, – sakė A. Jučienė.
Savivaldybių apgyvendintiems
pabėgėliams atiduodami į daiktų
mainų punktus „Mainukas“ atnešti, tekstilės konteineriais surinkti
ir „TikoTiks“ centre sutvarkyti
drabužiai bei patalynė.
Pakartotinio daiktų paruošimo
naudojimui centras „TikoTiks“
Alytaus rajone esančiame technologijų parke veikia jau trečius
metus. Jame tvarkomi iš gyventojų surinkti įvairūs daiktai, kurie
vėliau vėl atiduodami tolesniam
naudojimui.

•

Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro inf.

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

namo statybai Laz•dijų•Sklypą
mieste.
Tel. 8 686 70841.

••

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

••
namų
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
Lazdijų (įvairaus

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

dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė. Tel. 8 616 33781.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
••4 m. karvę.
a, žemės ūkio paskirtis, su Tel. 8 698 49539 (skambinti
tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

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

AUGALAI

,,Vineta“ veislės
rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
•bulves.
•Maistines
sklypą šalia
Pristatome į namus.
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.

Tel. 8 614 56206.

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

sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
k. (su grūdų pikiabulves.
•Tel.•Pašarines
8 623 04363.
vimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
ir avižų mišinį, žiemiTel. 8 698 78040.
•nius•Vikių
ir vasarinius kviečius.
Tel. 8 623 04363.
N. Kirsnos k., Laz•dijų•Sodybą
r. sav., (sodyba prižiūrėta,
% avižų, 50 %
galima gyventi iš karto, namas
•vikių).
•MišinįTinka(50žalinimui.
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių,
su baldais ir buitine technika,
šildomas kietuoju kuru (vietinis centrinis šildymas), komunalinis vandentiekis, sodyboje
yra ūkiniai pastatai, garažas,
šulinys, prižiūrėtas sodas ir
aplinka, 45 arai dirbamos
žemės, šalia galima įsigyti 7 ha
žemės).
Tel. 8 611 50514.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

po darbo val.).

VW GOLF III (1997 m.) ir
VW PASSAT skardinių ratlankių R14 originalius plastikinius
gaubtus ir centrinės skylės
dangtelius, kaina nuo 2 eurų
už vnt., ir 2002 m. AUDI A6
dvejas priekinio bamperio
groteles, kaina po 5 eurus.
Druskininkai,
tel. 8 686 43600.

Tel. 8 614 56206.

žieminius kvie•čius,•Parduodu
kvietrugius.
Tel. 8 662 39070.

KITI

akmens plokš•tes•Labradorito
Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
televizorių PA•NASONIC
•Kineskopinių
ir LG ir TV priedėlio

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

sklypą namo
„Ford Transit“ ge- ••Naudotą kondicionierių.
•statybai
•ŽemėsLazdijų
•ros•Parduodu
mieste (30 a,
būklės vairuotojo priekinę
|Tel. 8 698 29910.
gražioje vietoje, prie miško ir
sėdynę.
„Snaigė soft
vandens telkinio, atlikti geode- Tel. 8 698 29910.
•line“,
•Šaldytuvą
A klasė, 2 kameros, 145
ziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a. Tel. 8 686 70841.

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.

supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

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

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

kaina
•sutartinė.
•PenkiasTel.bičių8 611šeimas,
90534.
lentynas su
•apšvietimu,
•Geros būklės
tinkamos prekyboje. Tel. 8 698 29910.

„Snaigė“ (nau•dotas,
•Šaldytuvą
geros būklės, 3 šaldiklio
stalčiai), kaina sutartinė.
Tel. 8 652 37029.

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

GYVULIAI

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

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

••

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

žemės ūkio
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
priekabą,

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

„Audi“, BMW, „Mitsubishi“,
„Renault“, „Volkswagen“,
kemperius ir kt. Pasiimame
patys, sutvarkome reikiamus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto. Dirbame savaitgaliais ir
šventinėmis dienomis.
Tel. 8 681 20546.
automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

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

••

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

••DAŽOME medinius ir
tinkuotus fasadus, taip pat

šiferinius ir skardinius stogus.
Tel. 8 631 91211.

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

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

patalpų ilgalaikei
•nuomai,
•Ieškoma
pritaikytų / pritaikomų maisto gamybai.
Tel. 8 627 62313.

PA Ž INT YS

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
••Visų tipų stogų ir fasadų ••44 metų vyras ieško drauŽŪKB „Kreke- plovimas, atnaujinimas, dažy- gės. Tel. 8 668 20322.
navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.

••Žemę. Tel. 8 688 80688.
arba telyčią nuo 6
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties •mėn.•Veršelį
iki 3 metų auginti. Taip
Tel.: 8 614 56206.

••

PA SL AUGOS

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

KITI

mas. Tel. 8 621 99958.

N UOMA
SIŪLO

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

••
pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 260–
betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
280 Eur/t, skarda – 220–240
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
nestandarpatys. Ežero g. 39, Lazdijai.
•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo 1 kambario
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00
val., VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

DOVA N OJA

Išnuomoju arba parduodu
gamybines sandėliavimo patalpas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

butas Lazdijų miesto centre, 1
aukštas (autonominis šildymas). Tel. 8 698 78040.

komercines admi•nistracines
•Nuomojupatalpas,
15 kv. m, I

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

Ieškau lauko baldų
gamintojo ilgalaikiam
bendradarbiavimui.

Tel. +486 632 01446.
PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS,
ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ
Tel. 8 620 65577.

Turite naujieną,
nuotrauką –
siųskite

dzukuzinios@gmail.com
SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO
RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 5943/0011:97, esančio Mikniškių k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav., savininkės M. K.
turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-07-26 9.30
val. vykdys žemės sklypo projektinis Nr. 1, esančio Mikniškių
k., Šeštokų sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prašome
dalyvauti matavime. Prireikus išsamesnės informacijos, kreiptis į
matininką Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu
geo.lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.

10 mėn. šuniu- aukštas, Lazdijuose.
•ką.•Dovanojame
Tel. 8 624 59875.
Tel. 8 698 78040.
1 metų ožką.
Siūlau nusišienauti 5 ha pie•Tel.•Dovanoju
•vų•Krosnos
8 612 64506.
seniūnijoje.

IEŠKO DA RBO

••

Galiu prižiūrėti senelius
Veisiejų seniūnijoje arba
aplink.
Tel. 8 675 00731.

Tel. 8 682 15808.

IEŠKO

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

pagalbiniu
•darbininku
•Galiu dirbti
statybose (moku
••Išsinuomočiau žemės ūkio
apdailos darbus) arba ūkininko paskirties žemės. Gali būti
ūkyje.
Tel. 8 622 60230.

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

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS

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

8 688 80175.
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