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Naujasis vicemeras V. P. Mikelionis: „Linksmai gyvenau su muzika“

I

lgokai užsitęsusi politinė krizė Lazdijų
rajono savivaldybėje,
kai, pavasarį iš pareigų
atleidus vicemerą bei
konservatoriams pasitraukus į opoziciją, valdantieji
neteko daugumos, o merė liko be
pavaduotojo, pagaliau baigėsi.
Antradienį vykusiame Lazdijų
rajono savivaldybės tarybos posėdyje mero pavaduotoju vienbalsiai buvo išrinktas Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdžio atstovas Valdas Petras Mikelionis.
Jo kandidatūrą palaikė visi posėdyje dalyvavę tarybos nariai.
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Valdas Petras Mikelionis: „Visą gyvenimą sportavau, muzikavau, linksmai gyvenau su muzika. Niekur neturėjau konfliktų — nei darbe, nei politiniuose
reikaluose. Išėjau į pensiją, bet turiu daug veiklos, dirbu žemės ūkyje, rašau dokumentus paramai gauti, dalyvauju onkologinių ligonių organizacijos POLA
veikloje, groju ansamblyje „Kryžkelė“.
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Technikos entuziastas iš Lazdijų
rajono motociklą surinko
iš metalo lauže rastų dalių
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Perkant 5 m2
plytelių – klĳai
SAKRET FFK

Kandidatas trumpai
prisistatė
Tarybos posėdyje merė A. Miškinienė pristatė sprendimo projektą, kuriame buvo siūloma skirti
V. P. Mikelionį mero pavaduotoju.
Prieš prasidedant slaptam balsavimui, tarybos nariams prisistatė kandidatas į vicemerus
V. P. Mikelionis.
Jis trumpai išdėstė savo biografijos faktus, pastebėdamas, jog
dviejose tarybos kadencijose yra
dirbęs mero pavaduotoju, todėl
žinantis vicemero darbą. Šiuo
metu V. P. Mikelionis yra išėjęs
į užtarnautą poilsį, tačiau aktyviai
dirba, dalyvauja visuomeniniame
gyvenime.

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

Auksarankis Laimutis džiaugiasi savo pagamintu motociklu. (Danieliaus Jakubavičiaus nuotr.)

Skaitykite 9 psl. »
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Lietuvių kalbos egzaminą lazdijiečiai išlaikė geriau nei šalies abiturientai
Baigėsi brandos egzaminų
sesija. Nors dar nėra visų
egzaminų rezultatų, tačiau
Lazdijų abiturientai jau
džiaugiasi gerai išlaikytais
egzaminais, o penkių rajono abiturienčių lietuvių
kalbos ir literatūros žinios
buvo įvertintos aukščiausiais balais.

Apie egzaminų rezultatus, abiturientų pasirinkimą, karantino įtaką
egzaminų rezultatams kalbamės
su Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju
Daliumi Mockevičiumi.
– Kiek abiturientų šiemet laikė
brandos egzaminus? Kiek laikė valstybinius, kiek mokyklinius?
– Turimais duomenimis, brandos egzaminus laikė 167 abiturientai. Daugiausia laikė lietuvių
kalbos ir literatūros egzaminą.
Remiantis paskutiniais egzaminų
sistemos KELTAS duomenimis,
2021 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą
laikė 120 abiturientų, mokyklinį
egzaminą laikė 47 abiturientai.
– Kokie egzaminai buvo pasirenkami?
– Be privalomojo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino, populiariausias brandos egzaminas
šiais metais mūsų rajone buvo ma-

tematika, jį laikė 113 abiturientų,
anglų kalbą laikė 104 abiturientai, istoriją laikė 56, biologiją 42
abiturientai. Didėjo informacinių
technologijų valstybinį brandos
egzaminą pasirinkusiųjų skaičius.
Šiais metais jis išaugo iki 16.
– Kokie valstybinių brandos
egzaminų rezultatai? Kokie rezultatai, lyginant su ankstesniais
metais?
– Apie galutinius brandos egzaminų rezultatus kalbėti šiek tiek
ankstoka. Apeliacinio laikotarpio metu tikslinami visų brandos
egzaminų rezultatai. Be to, dar
nežinome anglų kalbos, istorijos, fizikos valstybinių brandos
egzaminų rezultatų.
Šiais metais sėkmingai laikytas lietuvių kalbos ir literatūros
valstybinis brandos egzaminas. 5
rajono abiturientai jį išlaikė 100
balų įvertinimu. Šiais metais,
kaip ir praėjusiaisiais, šį egzaminą mūsų mokyklų abiturientai
laikė geriau nei šalies abiturientai.
Sėkmingai išlaikytas biologijos
egzaminas. Vienos abiturientės
biologijos žinios įvertintos 100
balų. Biologija – vienas sėkmingiausių mokomųjų dalykų, jau
kelinti metai iš eilės džiuginantis
gerais rezultatais. Pakankamai
sėkmingai laikomas yra lietuvių
kalbos ir literatūros mokyklinis
brandos egzaminas. Šiais metais,
kaip ir praėjusiaisiais, šį egzaminą
išlaikė visi rajono abiturientai.

Apie egzaminų rezultatus, abiturientų pasirinkimą, karantino įtaką egzaminų rezultatams papasakojo Lazdijų
rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius.
– Kokios įtakos egzaminų rezultatams galėjo turėti nuotolinis
mokymas?
– Kol kas neturime visų rezultatų, todėl daryti apibendrinančias išvadas ankstoka. Vis dėl-

Tarp reikalaujančiųjų nuomonių
įvairovės „valstiečių“ gretose
ir žinomas Lazdijų politikas

to paskelbti brandos egzaminų
rezultatai rodo, kad nuotolinis
mokymas reikšmingos įtakos
brandos egzaminų rezultatams
neturėjo. Praėjusiais metais abiturientai dalį mokslo metų taip

pat mokėsi nuotoliniu būdu, tačiau turėjome rekordinį šimtukų
skaičių. Pažiūrėsime, kaip bus
šiais metais, pirminiai rezultatai
džiugina.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Neįtikėtina planeta

Keturi Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos (LVŽS)
skyrių pirmininkai, įskaitant Tomą Tomiliną, ateinantį šeštadienį Naisuose
vyksiančiam partijos suvažiavimui parengė rezoliuciją, kuria siūlo pareikšti,
kad partijai yra reikalinga
nuomonių įvairovė, ir siekį
mažinti asmenybių įtaką
priimamiems sprendimams.

Šią rezoliuciją pasirašė ne tik partijos Vilniaus skyriaus pirmininkas Tomas Tomilinas, bet ir dar
trys partijos skyrių pirmininkai
– Kupiškio skyriaus pirmininkas Vidmantas Paliulis, Plungės
skyriaus pirmininkas Mantas
Černiauskas, Anykščių skyriaus
pirmininkas Antanas Baura ir
Lazdijų skyriaus pirmininkas
Benius Rūtelionis. Taip pat dar
17 partijos narių.
„Mums reikalinga idėjų ir pasiūlymų įvairovė, mes norime laisvos
polemikos partijoje ir frakcijoje
bet kuriomis temomis“, – teigiama
rezoliucijoje.
Rezoliucijos rengėjai sako, kad

Šią rezoliuciją pasirašė ir Lazdijų skyriaus pirmininkas Benius Rūtelionis.
reikia ne didinti, o mažinti asmenybių įtaką priimamiems sprendimams ir stiprinti partijos narių
galią. Atsižvelgdami į tai, jie siūlo
nepritarti įstatų pakeitimams, kuriais siūloma numatyti, kad pirmininko pavaduotojus suvažiavimas
tvirtintų pirmininko teikimu. Rezoliucijos autoriai siūlo palikti galioti
šiuo metu veikiantį įstatų mechanizmą dėl valdybos rinkimo ir su-

trumpinti pirmininko bei valdybos
kadenciją iki 2 metų, kad nariai
turėtų dažnesnę galimybę patikrinti
pasitikėjimą savo atstovais. Jie taip
pat siūlo neužverti durų partijos
draugams, palaikytojams, per pastaruosius 5 metus dirbusiems kartu
ir įrodžiusiems savo lojalumą sąjungai arba vykdžiusiems pareigas
LVŽS deleguotose pozicijose.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Oeschinensee ežeras, Šveicarija.

Turite naujieną, nuotrauką –
siųskite dzukuzinios@gmail.com
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Lazdijų tarybos nariai tapo
ligoninės neveiklumo įkaitais

Ligoninė nepateikia reikalingų dokumentų tarybos sprendimo projektui
parengti. Jei dokumentai bus pateikti, kalbama apie neeilinio tarybos
posėdžio sušaukimą.
Ar yra normalu, kai rajono
savivaldybės tarybos nariai
negali priimti svarbių
sprendimų, nes savivaldybei pavaldi įstaiga nesugeba pristatyti reikalingų
dokumentų?

Į tokią situaciją pateko Lazdijų rajono savivaldybės taryba,
norėdama išsaugoti Lazdijuose
modernias medicinos paslaugas
teikiančią lenkų bendrovę „Katarakta“. Nors dauguma tarybos

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.

narių akivaizdžiai pritaria tam,
kad ši bendrovė ir toliau dirbtų Lazdijų ligoninės patalpose,
tačiau pati ligoninė nepateikia
reikalingų dokumentų tarybos
sprendimo projektui parengti. Jei
dokumentai bus pateikti, kalbama
apie neeilinio tarybos posėdžio
sušaukimą.
Antradienį vykusiame rajono
tarybos posėdyje Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto
pirmininko pavaduotoja Jurgita
Nukelta į 5 psl.

»
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Naujasis vicemeras V. P. Mikelionis: „Linksmai gyvenau su muzika“
»Atkelta iš 1 psl.

„Visą gyvenimą sportavau, muzikavau, linksmai gyvenau su muzika. Niekur neturėjau konfliktų
– nei darbe, nei politiniuose reikaluose. Išėjau į pensiją, bet turiu
daug veiklos, dirbu žemės ūkyje,
rašau dokumentus paramai gauti,
dalyvauju onkologinių ligonių organizacijos POLA veikloje, groju
ansamblyje „Kryžkelė“. Sutinku
imtis šių pareigų ir prašau balsuoti, nes atsirastų stabilizacija ir visi
bendrai galėtume dirbti rajono
labui ir vykdyti savo programas“,
– sakė kandidatas.

Sulaukė kolegų klausimų
Kolega Benius Rūtelionis paklausė, ar linksmas gyvenimas
netrukdys būti vicemeru.
„Juk bus smagu, jei jums padainuosiu“, – juokavo V. P. Mikelionis.
„Darbas – tai šventė, o į šven-

tę su daina – toks tavo devizas,
Valdai. Tai ir aš tam pritariu“, –
reziumavo Benius.
A. Margelis sakė, jog, matydama painią situaciją taryboje,
kai mažuma tapo dauguma, ir
siekdama, kad ši nestabili situacija užsibaigtų, frakcija „Pirmyn“
nusprendė balsuoti už V. P. Mikelionį.
Konservatorius Romas Leščinskas domėjosi, kokias veiklos sritis
kuruos būsimasis vicemeras.
„Kuravimo sričių dar nederiname. Praėjusioje kadencijoje turėjau 12–15 sričių. Galiu daug ką
kuruoti, sunkiau būtų švietimas
ir medicina, o kitas, ypač žemės
ūkį, galiu puikiai tvarkyti“, – prisipažino kandidatas.
Frakcijos „Pirmyn“ atstovas
Jonas Stankevičius pripažino,
jog V. P. Mikelionis rimtas kandidatas, ir paklausė, koks bus jo
pagrindinis darbas sveikatos ap-

saugos srityje.
„Mano darbai bus tokie, kokius
duos merė nurodymus. Mes viską
nuveiksime bendromis jėgomis“,
– atsakė pretendentas.

Prieštaraujančių nebuvo
Po kandidato prisistatymo ir kolegų klausimų buvo išrinkta balsų skaičiavimo komisija, kurios
vadove paskirta socialdemokratė
Birutė Vėsaitė.
Už vicemerą tarybos nariai
balsavo slaptai. Suskaičiavus
balsus, paaiškėjo, jog balsavime
dalyvavo 24 tarybos nariai, kurie
vienbalsiai palaikė V. P. Mikelionio kandidatūrą.
B. Rūtelionis pasveikino išrinktą vicemerą ir pateikė jam
konkretų įpareigojimą: „Kadangi konservatoriai nesugebėjo
Lazdijams išsaugoti Veisiejų
profesinės, o dabar nesutrukdė
perkelti Veisiejų urėdijos centro

iš Veisiejų į Druskininkus, tai prašau Valdo, kad jis pasikalbėtų su
savo bendrapartiečiu Aplinkos
ministerijos vadovu, gal dar nevėlu sustabdyti Veisiejų urėdijos
iškėlimą į Druskininkus.“
Po balsavimo merė A. Miškinienė pasidžiaugė balsavimo
rezultatais, padėkojo už parodytą vienybę ir atsakingumą. Ypač
dėkojo „valstiečių“ frakcijai už
sudėtingą pasirinkimą, taip pat
opozicijos frakcijai „Pirmyn“
už konstruktyvumą ir situacijos
rimtumo suvokimą.
V .P. Mikelionis vicemero
pareigas pradės eiti nuo kitos
savaitės.

Ilgai ieškojo kandidato
Atleidus A. Klėjų iš vicemero pareigų, o konservatoriams
pareiškus apie pasitraukimą iš
valdančiosios daugumos, pozicijai iškilo reali grėsmė pra-

rasti daugumą. Tada prasidėjo
kandidato į vicemerus paieškos. Vyko atviri ir užkulisiniai
politiniai žaidimai ir įvairios
rokiruotės.
Pradžioje šis postas buvo siūlomas vienai iš opozicinės frakcijos „Pirmyn“ narei. Jai nesutikus, buvo bandoma susigrąžinti
konservatorių palankumą, todėl
apie šį postą buvo kalbama su
vienu iš konservatorių atstovų.
Nesusitarus su juo, žvilgsnis
nukrypo į vieną „valstietį“, su
kuriuo jau buvo sutarta ir gautas
kai kurių kitų tarybos politikų
palaikymas. Tačiau skausmingai „valstiečiams“ buvo priimtas
galutinis sprendimas – į laisvą
vicemero postą siūlyti liberalą,
tuo valdantiesiems užsitikrinant
dviejų tarybos liberalų palaikymą.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Tvarka rajone rūpinsis naujai įsteigta bendrovė „Lazdijų paslaugos“
Ne paslaptis, kad daugelis rajono gyventojų nėra
patenkinti tuo, kaip tvarkomos Lazdijų miesto,
gyvenviečių, seniūnijų
viešosios erdvės, žiemą
valomas sniegas, teikiamos
kitos komunalinės paslaugos. Tam, kad situacija
pasikeistų į gerąją pusę,
rajono valdžia nusprendė
centralizuoti šias paslaugas ir pasiūlė rajono tarybai pritarti naujo darinio
– uždarosios akcinės bendrovės „Lazdijų paslaugos”
steigimui. Nors ne visi
tarybos nariai buvo įtikinti
racionalumu steigti tokią
bendrovę, tačiau praėjusį
antradienį vykusiame tarybos posėdyje balsų dauguma buvo pritarta „Lazdijų
paslaugų” steigimui.

Kaip buvo teigiama tarybos posėdyje pristatant naująją bendrovę
„Lazdijų paslaugos“, ji galės atlikti atliekų tvarkymo, daugiabučių namų administravimo, gatvių,
pakelių priežiūros darbus, ši bendrovė veiks komunaliniame sektoriuje, vienintelis jos akcininkas
– Lazdijų rajono savivaldybė.

Kaip teigė merė Ausma Miškinienė, su seniūnais jau yra aptartas šis klausimas, jie dėkoja už
tokią bendrovę.
„Seniūnai džiaugiasi, kad bendrovei bus deleguojami sudėtingiausi darbai, vyks centralizuotas
savivaldybės tvarkymas. Daugelis
rajonų tai išbandė, žinau, kaip tai
pasiteisino Druskininkuose, Jonavoje. Tai galimybė gauti greitesnę
ir efektyvesnę paslaugą, padėti
seniūnijoms darbus atlikti greičiau ir su mažesniais kaštais“,
– sakė merė.
Liberalas Valdas Petras Mikelionis teigė, jog tokia bendrovė
bus tikrai naudinga: „Jai bus
perduotas daugiabučių administravimas, o tai labai aktualu, čia
turime daug problemų, taip pat
rūpestis namų renovacija, kuri
labai sulėtėjo. Dirbau seniūnu,
todėl žinau, kiek darbo sąnaudų
reikia prižiūrėti aplinką. Bendrovė galės pasiūlyti daug paslaugų
– šakų išvežimą iš kiemų, polietileno nuo šieno rulonų išvežimą
iš ūkininkų, mažės bedarbystė,
bus daugiau darbų atliekama už
tas pačias lėšas.“
Tačiau kai kuriems tarybos nariams kilo nemažai klausimų dėl
tokios bendrovės steigimo.

REIKIA
KOMPOSTO?

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

Alytaus rajono savivaldybė pernai seniūnijoms nupirko tokius keturračius motociklus sniegui valyti. Gal ir naujai
įkurta įmonė paims gerą pavyzdį iš kaimynų ir įsigis ką nors panašaus miesto ar seniūnijų šaligatviams prižiūrėti.
Opozicijos lyderis Artūras
Margelis domėjosi, kur bus šios
bendrovės bazė, kiek pinigų bus
investuota į technikos įsigijimą.
Savivaldybės administracijos
atstovas teigė, jog „Lazdijų paslaugos” bus registruotos adresu:
Vilniaus g. 1, Lazdijuose, tačiau,
kur bus bendrovės bazė, atsakyti
negalėjo. O dėl lėšų bendrovės
veiklai, tai buvo minimos savivaldybės lėšos viešųjų erdvių tvarkymui, remiamų programų pinigai,
nemaži šienaujamų plotų kiekiai,

kuriems skiriami pinigai.
Niekas iš savivaldybės vadovų
negalėjo atsakyti į klausimą, iš
kur bendrovė gaus naujos technikos savo funkcijoms vykdyti.
Merė sakė, jog viskas prasidės
nuo starto, su minimalia technika,
bendrovės veiklai bus pasitelkta
seniūnijose turima technika.
„Jei paskui reiks technikos ir ją
pirksime iš savivaldybės biudžeto
lėšų, visada tai bus daroma su
tarybos narių pritarimu”,– sake
merė.

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.

Redakcijos duomenimis, seniūnijos šiuo metu turi labai riboto galingumo ir darbų apimties
technikos. Žiemą, kai teko valyti
sniegą nuo rajono kelių, seniūnijos tam pajėgumų ir technikos
neturėjo, bet samdė vietinius ūkininkus su jų technika. Akivaizdu,
jog, norėdama efektyviai tvarkyti
aplinką, naujoji bendrovė būtinai turės bent minimaliai įsigyti
technikos.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Tel. 8 670 38882.

Bendraukime

E. p. dzukuzinios@gmail.com
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Lazdijų tarybos nariai tapo Dzūkai
ligoninės neveiklumo įkaitais kalba, kad...

Merė Ausma Miškinienė pripažino, jog šis klausimas
labai svarbus ir reikia surasti būdų, kad ši bendrovė
liktų Lazdijuose.

»Atkelta iš 3 psl.

Kurauskienė pristatė kolegoms
situaciją dėl UAB „Katarakta“.
Ji teigė, jog ši bendrovė teikia
labai reikalingas medicinos paslaugas ne tik Lazdijų, bet ir kitų
aplinkinių rajonų gyventojams
bei Lenkijos piliečiams, ne vienerius metus skatina medicininio
turizmo plėtrą Lazdijuose.
„Katarakta“ ne kartą kreipėsi
į savivaldybę, tarybos narius su
prašymu sudaryti sąlygas Lazdijų
ligoninėje atlikti akių operacijas
ir teikti kitas medicinines paslaugas. Nors ligoninės taryba nepritarė tokiai bendrovės veiklai,
savivaldybės tarybos nariai teigiamai vertina UAB „Katarakta“
veiklą ir ieško būdų, kaip sudaryti
sąlygas bendrovei ir toliau veikti
Lazdijuose.
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkas

Artūras Margelis sakė, jog diskusijos dėl „Kataraktos“
išsaugojimo Lazdijuose užsitęsė per ilgai.

Audrius Klėjus kalbėjo, jog šiuo
klausimu komiteto nariai yra
kalbėję ir su ligonine, ir su „Katarakta“. Siūlyta šiai bendrovei
skirti ligoninės antrą aukštą, kur
ji toliau galėtų veikti.
Tarybos narys, opozicijos lyderis
Artūras Margelis sakė, jog diskusijos dėl „Kataraktos“ išsaugojimo
Lazdijuose užsitęsė per ilgai – kol
Lazdijų politikai vis dar diskutuoja, „Kataraktą“ mielai sutiko priimti Druskininkų savivaldybė. O
tai, ką siūlė A. Klėjus – perduoti
„Kataraktai“ apleistą antrąjį ligoninės aukštą, anot A. Margelio, yra
visiška nesąmonė.
„Ten viskas apleista, reikia remonto, o naujai operacinei įrengti
reikia 200 tūkst. eurų ir laiko. Esu
tikras, kad „Kataraktai“ tokios
sąlygos nepriimtinos. Mes turime
leisti jiems dirbti vienoje iš ligoninės operacinių, kaip iki šiol, nes

kitaip – „traukinys nuvažiuos“,
– sakė A. Margelis.
Merė Ausma Miškinienė pripažino, jog šis klausimas labai
svarbus ir reikia surasti būdų,
kad ši bendrovė liktų Lazdijuose.
Ji teigė, jog net du kartus buvo
kreiptasi į Lazdijų ligoninę, kad
šios atstovai savivaldybei pristatytų reikiamus dokumentus sprendimo projektui rengti, tačiau iki
šiol savivaldybė tokių dokumentų
nesulaukė.
„Tai svarbus klausimas, turime
ieškoti sprendimų, kad ši bendrovė liktų Lazdijuose. Kai tik
gausime iš ligoninės dokumentus,
iškart rengsime sprendimo projektą ir teiksime tarybai. Tai skubus reikalas, todėl gali būti, jog
šauksime neeilinį tarybos posėdį,
kad apsvarstytume šį klausimą“, –
sakė merė.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

g Lazdijuose steigiama
nauja bendrovė – „Lazdijų paslaugos“. Kiek žinoma, įmonės
kūrimą paskatino patys lazdijiečiai. Lazdijų krašto gyventojai pastebėjo prastai sutvarkytas miesto, seniūnijų erdves,
pradėjo reikšti nepasitenkinimą, kad reikia tvarkos, kad jau
atsibodo matyti nešienautus
parkus, piliakalnius, sulūžusias
poilsiaviečių persirengimo kabinas ar lieptelius. Bendrovė
jau įkurta. Kaip ji dirbs, parodys gyvenimas.
g Atsukę laiką atgal, galime prisiminti mūsų rajone
vykusią kovą dėl saulės jėgainių statybų šalia Lazdijų.
Tie, kas sekė vietinę spaudą,
tikrai turėjo pastebėti politikų
pasisakymus šia tema, užsakomuosius straipsnius, kuriuose buvo daug kalbama apie
rožinę svajonę sukurti darbo
vietas lazdijiečiams, mistinius
didelius pinigus, išvengiamą
žalą žemės naudmenoms.
Šių elektrinių statyboms pasipriešinęs rajono architektas
neteko darbo. Bet kas saulės
jėgainių statyboms priešinasi
šiuo metu? Tačiau tų žadėtųjų
investicijų net su žiburiu nematyti ir, tikriausiai, artimiausiu metu nebus matyti.
g Legendinis rajono politikas Benius tapo vienu iš
maištautojų prieš partijos
vado Karbauskio tvarką. Keturi Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) skyrių
pirmininkai, įskaitant Tomą
Tomiliną, šeštadienį vyksiančiam partijos suvažiavimui parengė rezoliuciją, kuria siūlo
pareikšti, kad partijai yra rei-

kalinga nuomonių įvairovė, ir
siekį mažinti asmenybių įtaką
priimamiems sprendimams.
Šią rezoliuciją pasirašė ne tik
partijos Vilniaus skyriaus pirmininkas Tomas Tomilinas, bet
ir dar trys partijos skyrių pirmininkai – Kupiškio skyriaus pirmininkas Vidmantas Paliulis,
Plungės skyriaus pirmininkas
Mantas Černiauskas, Anykščių
skyriaus pirmininkas Antanas
Baura ir Lazdijų skyriaus pirmininkas Benius Rūtelionis. Taip
pat dar 17 partijos narių. Ar tai
reiškia, kad mūsų kraštietis Benius atskils nuo valstiečių partijos, kurios skyriui vadovauja
nuo pat partijos registracijos
pradžios?
g Po Joninių Lazdijuose veiklą pradėjo nauja ir vienintelė
Dzūkijoje elektroninė parduotuvė, kurios asortimentas šiuo
metu skirtas mokslui, darbui,
biurui ir buičiai. Kalbama, kad
parduotuvę atidarė darbštus
jaunas ir didelę patirtį šioje
srityje sukaupęs kolektyvas,
kuris geba ne tik operatyviai
pristatyti prekes, bet ir maloniai išklausyti klientus, jiems
patarti, pritaikyti nuolaidas.
Kalbama, kad sistema Capsule.
lt veda modernesnio gyvenimo link. Kolektyvas kviečia
rinkti savo naršyklėse Capsule.
lt ir vertinti. Jei patiks, pasilikti
ir apsipirkti.
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.

•

Asmeniniai skelbimai nemokamai!
Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882,
el. p. dzukuzinios@gmail.com
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Ar verta keliauti per pandemiją?
Pasaulyje išplitus
koronavirusui, tūkstančiai žmonių buvo
įstrigę atostogų lokacijose ir negalėjo
grįžti namo. Sustojo
judėjimas ne tik ant
žemės, bet ir oro
erdvėje, tačiau dabar,
pasibaigus karantinui, vieni naudojasi
suteiktomis galimybėmis ir vyksta į
užsienį atostogauti, o
kiti vis dar bijo rizikuoti.
Savo nuomone apie
keliones pandemijos
metu dalijasi piliečiai
iš įvairių šalies rajonų.
Jautė psichologinį
nuovargį
Alytaus miesto gyventojas
Vytautas teigia praėjusių metų
pradžioje nepalaikęs kelionių
idėjos, tačiau viskas pasikeitė pagerėjus epidemiologinei
situacijai šalyje ir pasaulyje,
kai, sumažėjus atvejų skaičiui,

Vytautas: „Po kelionės mano
psichologinė savijauta pasikeitė
180 laipsnių.“

buvo sušvelnintas karantinas ir
atsirado taisyklės, kurių atsakingai laikantis buvo galima
išvykti iš šalies.
„Susigyvenęs su situacija,
kuri bėgant laikui tapo daug
aiškesnė, šių metų kovo mėnesį
nusprendžiau išvykti į Egiptą, paatostogauti, pailsėti nuo
darbų ir pandemijos situacijos.
Jaučiau, jog mano organizmui
reikėjo psichologinio poilsio
nuo visų neigiamų emocijų
šalyje. Dalis aplinkinių mano
pasiryžimą išvykti vertino neigiamai, tačiau vis dėlto didžioji
dauguma į tai žiūrėjo pavydžiai“, – pasakoja alytiškis.
Kelionės metu Vytautas atsakingai laikėsi rekomendacijų ir dėl to jautėsi pakankamai
saugiai, norėdamas išvykti iš
Lietuvos ir sugrįžti į šalį, jis
privalėjo turėti neigiamą COVID-19 testo, atlikto nė vėliau
nei 72 valandos iki atvykimo
į šalį, atsakymą. Dėl to vyras
teigia nebijojęs užsikrėsti.
Vytautas džiugiai dalijasi
prisiminimais ir sako, kad „po
kelionės niekas nepasikeitė –
viskas taip, kaip buvę, tačiau
psichologinė savijauta pasikeitė
180 laipsnių.“ Jis priduria, jog,
laikantis visų taisyklių, atlikus
COVID-19 testą ar pasiskiepijus nuo koronaviruso, keliauti
yra taip pat saugu ir smagu,
kaip ir prieš pandemiją.
Renkasi savą šalį
Radviliškio rajone esančio
Liutkiškių kaimo gyventoja
Irena pasakoja, kad pandemijos
metu keliauti į užsienį ji nepasiryžo dėl saugumo: „Jau kovo
mėnesio pradžioje buvau pilnai
vakcinuota, paskiepyta dviem
vakcinos dozėmis, tačiau ir toliau bandžiau apsaugoti savo

Irenos nuomone, jeigu žmonės būtų atsakingesni, būtų galima laisviau
keliauti.

artimuosius ir visus aplinkinius nuo viruso, laikydamasi
Vyriausybės nurodymų, nekeliavau iš savo gyvenamosios
vietos savivaldybės ir vengiau
nebūtinų susitikimų su žmonėmis. Esu pasiskiepijusi, todėl kontaktuoti su iš užsienio
grįžusiais asmenimis man nėra
baisu, jeigu tiksliai žinau, iš
kurios šalies jie sugrįžo ir kad
tinkamai laikėsi visų saviizoliacijos reikalavimų, tačiau
pačiai keliauti man atrodo nesaugu.“
Irenos nuomone, šioje vietoje itin svarbų vaidmenį atlieka žmonių atsakomybė – jei
žmonių požiūris į virusą būtų
rimtesnis, tai sergamumo rodikliai ir mirčių skaičius būtų
mažesni, tuomet būtų galima
laisviau ir saugiau keliauti.
Moteris džiaugiasi kitų
žmonių kelionių akimirkomis
ir įspūdžiais, tačiau šiuo pandemijos laikotarpiu, nepaisant
pomėgio keliauti, vietoj tolimų
kelionių į užsienio šalis moteris

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.

verčiau renkasi artimųjų lankymą savoje šalyje.
„Išsijungia“ savisaugos
instinktas
Vilniaus universiteto ligoninės (VUL) Santaros klinikų
vidaus ligų gydytojos Boženos
Markevič teigimu, ne visi žmonės suvokia, jog koronavirusinė
infekcija nėra lytiškai plintanti
infekcija, kurios plitimą mes
galime sustabdyti, – tai yra oro
lašeliniu būdu plintantis virusas, dėl šios priežasties kartais
būna itin sudėtinga nustatyti,
kur, kada ir kokiu būdu buvo
užsikrėsta.
„Oro lašeliniu būdu plintančios infekcijos, kaip šiuo atveju
koronavirusas, yra pavojingesnės, nes jomis užsikrėsti yra
labai lengva – jeigu pro mus
einantis žmogus giliau pakvėpavo, nusikosėjo ar nusičiaudėjo ir vėjas atpūtė tą virusą,
tai gali ir užsikrėsti.“
Keliaudami po platų pasaulį,
rizikuojame galimybe parvež-

ti naujas infekcijų atmainas,
kaip antai braziliška ir indiška
koronaviruso atmainos buvo
parvežtos turistų iš Brazilijos
ir Indijos.
„Kai išvykstame į kelionę,
viskas atrodo labai gražu, tikimės, jog imunitetą sustiprins
saulės spinduliai, kartais visai nesukdami galvos labai
nesaugiai ragaujame maistą
gatvėse, bendraujame lėktuve, parduotuvėje, viešbutyje,
pamiršdami viruso grėsmę.
Kelionės pavojingos tuo, jog
bendraujame su potencialiai
sveikais žmonėmis, nežinodami, ar jie yra infekcijos
nešiotojai.“
Tačiau didžiausią pavojų
kelia tie žmonės, kurie nejaučia ligos simptomų, yra
grįžę iš užsienio ir nesilaiko
saviizoliacijos ir koronaviruso infekcija užkrečia šeimos
narius, bendradarbius bei aplinkinius žmones.
„Saviizoliacija nėra sugalvota veltui – tai yra būdas
užsitikrinti, jog nesusirgai
tu pats ir jog neužkrėsi kitų
žmonių“, – atkreipia dėmesį
gydytoja.
Jos nuomone, kol „pandemija yra nesuvaldyta, mirtingumas yra pakankamai
didelis, keliavimas, viruso
„parvežimas“ šeimos nariams
bei aplinkiniams, kurie neturi imuniteto koronavirusinei
infekcijai, yra neapdairus
žingsnis.“
Nuotraukos iš asmeninių archyvų
Užs. Nr. 22

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. 29 / 2021 07 22 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Klebonas V. Smulskis: „Geras ganytojas
yra tas, kuris gyvena kaimenės gyvenimą“

Krosnoje įvyko atlaidai (Karmelio kalno Švč. Mergelės Marijos-Škaplierinės).
Netrukus sukaks metai,
kai Šeštokų ir Krosnos
parapijoms vadovauja
klebonas Valdas Smulskis. Jis jau spėjo susipažinti su tikinčiųjų bendruomene, taip pat rimtai
kibo į ūkio darbus, sukūrė
abiejų bažnyčių paskyras
socialiniuose tinkluose,
kur dalijasi tarnystės
Dievui ir tikintiesiems
džiaugsmais ir rūpesčiais.

sekmadieniais atvažiuoja daug
žmonių iš kitų kaimų, net iš
Simno, nes jiems patinka bendravimas su kunigu.

– Jau metai dirbate naujose
parapijose. Prieš dešimt mėnesių, kai kalbėjomės, sakėte, kad
parapijų žmonės labai puikūs.
Kokie įspūdžiai po metų?
– Pastebėjau, kad Krosnos
parapijos tikintieji daug pamaldesni nei Šeštokų parapijos.
Girdžiu, kad į Šeštokų bažnyčią

– Kokius darbus pavyko nuveikti?
– Krosnoje subūrėme Pastoracijos tarybą, apie 10 žmonių,
su jais viską tariuosi. Atlikome
daug remonto darbų: įrengėme
svetainę, kad žmogus būtų padoriai priimtas Parapijos salėje. Kai paskelbėme mintį apie
svetainės įkūrimą, tai visi puolė
į pagalbą. Dabar ten galima daryti gedulingus pietus, jaukiai
bendrauti. Krosnos bažnyčios
bokštuose pakeistos žaliuzės,
nes buvo supuvusios, bet kada
galėjo nukristi žmonėms ant galvų. Abiejose bažnyčiose padėta
šildomoji danga, kad žmonėms
būtų patogiau.
Krosnoje, prie bažnyčios tvoros, atlikome daug darbų. Esu
labai dėkingas buvusiam merui

Bažnyčios bokštuose įmontuotos žaliuzės.

Krosnos parapijos parapijiečiai talkoje.

Artėjant pirmosioms tarnystės
Lazdijų krašte metinėms, kalbiname kleboną V. Smulskį.

Krosnos bažnyčios altorius.
Artūrui Margeliui, su juo nuolat
bendrauju, jis ištiesė pagalbos
ranką, labai daug padėjo. Ūkiški darbai vyksta. Svarbiausia,
dirbame su žmonėmis – darome atlaidus, žmonėms reikia
bendrystės, reikia dėmesio,
reikia kalbėtis. Per metus beveik viską padariau, ką buvau
suplanavęs.
– Kaip su jaunimu sekasi
dirbti?
– Kadangi visi papuolėme į
COVIDO situaciją, nekalėdojau,
mažai bendravau su parapijų
žmonėmis, taip pat ir su jaunimu. Bet per Pirmąją komuniją,
Sutvirtinimo sakramentą matau
jaunų žmonių, ateina pas mane
ir jaunų patarnautojų.
– Pernai kalbėjote, jog komunikuosite su bendruomene per
socialinius tinklus. Ar pavyko
tai įgyvendinti?
– Mes turime socialinį tinklą,

visas naujienas dedu į paskyras,
skelbiu visus parapijų įvykius,
esu nufilmavęs abi bažnyčias iš
paukščio skrydžio, kad žmogus,
tai matydamas, jaustųsi šiek tiek
pakylėtas. Tą informaciją mato
čia gyvenantys žmonės ir tie,
kurie gyvena kituose miestuose, bet yra kilę iš šių parapijų.
Tegul mato, kad klebonas nesnaudžia.
– Suprantu, kad jau apsipratote naujoje vietoje?
– Jau kojas apšilau, jau žinau,
kokie yra žmonių rūpesčiai,
džiaugsmai, kokia kasdienybė.
Kunigui tenka prie visko prisiliesti, matai įvairias gyvenimo
situacijas. Dažnai tenka nueiti į
parduotuvę, ten susitinku žmones, kurie nori pasidalinti savo
problemomis, pageidavimais.
Mielai su jais bendrauju.
Šeštokų bažnyčios lankomumas yra mažas, gal yra kokios
„nuoskaudos“. Į Krosnos baž-

nyčią ateina labai daug žmonių,
tai labai garbinga parapija, išleidusi į gyvenimą daug kunigų. O
Šeštokai – pasyvūs, kleboną dar
vis tiria. Pabandėme sutvarkyti
Šeštokų bažnyčios sodą, džiugina tai, jog žmonės pastebi pokyčius. Šiek tiek keičiame liturgijos, mišių tvarką. Sunku žmones
prisišnekinti, gal jie gyvenime
yra per daug kažkuo nusivylę?
Nežinau, kaip pakelti jų nuotaiką. Kiekvienas nori turėti čia,
dabar ir greitai. Kvieti žmones,
stiprini ryšį, judėti į priekį smagiau nei sėdėti ir laukti. Mato,
kad esi organizuojantis kunigas,
tai jiems gėda, jei neprisidės.
Turime gyventi kaimenės gyvenimą. Geras ganytojas yra tas,
kuris su ja gyvena, žino bėdas
ir džiaugsmus. O tas ganytojas,
kuris pabėga iš kaimenės, kelia
abejonių, ar yra tikrai geras ganytojas.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Krosnos tikintieji pina vainikus, ruošiasi atlaidams.
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Vasariški „Tele2“ pasiūlymai: nuolaidos
išmaniesiems laikrodžiams, telefonams ir planšetėms
Ieškantiems išmaniojo
laikrodžio su eSIM technologija, naujo telefono ar
planšetinio kompiuterio
– geros naujienos. „Tele2“
paruošė daugybę puikių
pasiūlymų, kuriais jau
dabar galite pasinaudoti
operatoriaus fiziniuose salonuose arba internetinėje
parduotuvėje www.tele2.lt.

Išmanieji laikrodžiai su
eSIM – vos nuo 4,43 Eur/mėn.
Jei jau kurį laiką svajojate apie
išmanųjį laikrodį, su kuriuo galite
skambinti, atsiliepti į skambučius
ir naršyti internete, net kai telefonas yra toli, dabar atėjo tinkamas metas jį įsigyti. Išmaniųjų
„Samsung“ laikrodžių su eSIM
technologija kainos prasideda vos
nuo 4,43 Eur/mėn., o neribotų
GB, neribotų pokalbių ir neribotų
SMS planu laikrodžiui net 6 mėnesius galėsite naudotis visiškai
nemokamai.
Pasiūlymas galioja pasirinkus

bet kurį laikrodį ir sudarant 24 ar
36 mėn. sutartį, ir mokant pradinę įmoką bei mėnesinę įmoką,
kuri nurodyta www.tele2.lt prie
konkretaus laikrodžio modelio.
6 mėn. išbandymas nemokamai
galioja sudarius 24 mėn. sutartį, o
po 6 mėn. įsigalioja įprasta plano
laikrodžiui kaina, numatyta paslaugų teikimo sutartyje.
Pavyzdžiui, patvarų ir stilingą,
nerūdijančio plieno išmanųjį laikrodį su eSIM technologija „Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE
(40 mm)“ dabar galite įsigyti su 1
Eur pradine ir 4,43 Eur mėnesine
įmoka. Laikrodžio kaina iš viso
dabar – 160,80 Eur. Kaina ne akcijos metu – 359 Eur. Įrenginiui
taikomas vienkartinis laikmenos
mokestis – 1,74 Eur. Plano laikrodžiui kaina po 6 mėn. nemokamo
išbandymo – 4,90 Eur/mėn.

Planšetiniai kompiuteriai
už 1 Eur
Neįtikėtinas pasiūlymas laukia ir
tų, kurie užsisakys neribotų GB

„Tele2 Laisvo interneto“ planą
namams. Įsigijus neribotų duomenų planą už 18,90 Eur/mėn.
ir pasirašius 24 mėn. sutartį, už
simbolinį 1 Eur mokestį bus dovanojama planšetė. Ji taps nepakeičiamu įrenginiu žaidimams,
filmų ir laidų peržiūroms, naršymui internete ar net elektroninių
knygų skaitymui.

Galėsite rinktis ryškų ir galingą
„Samsung Galaxy TAB A7 WiFi
32GB” arba patikimą ir ištvermingą „Lenovo IdeaTab M10
X306X SIM 32 GB“ planšetinį
kompiuterį. Pirmojo kaina ne
akcijos metu – 239 Eur, antrojo
– 199 Eur. Planšetiniams kompiuteriams taikomas vienkartinis
laikmenos mokestis – 5,25 Eur.

20 GB „Tele2 Laisvo
interneto“ planas –
nemokamai
Dar vienas puikus pasiūlymas
„Tele2“ klientams. Visiems, kurie
turi 2 ar daugiau telefono numerių vieno vartotojo vardu „Tele2“
tinkle, 20 GB „Tele2 Laisvo interneto“ planas dabar yra visiškai
nemokamas. Jo mėnesinė įmoka
šiuo metu – 0,00 Eur/mėn. Tad
nieko nereikės mokėti visą sutarties laikotarpį. Taip klientai galės
sutaupyti net 120 Eur.
Pasiūlymas galioja sudarant 24
mėn. paslaugų teikimo sutartį ir
įsigyjant modemą (nuo 2,5 Eur/
mėn.). Patrauklios nuolaidos taip
pat taikomos 50 GB, 100 GB, 200
GB ir neribotų GB planams.
Ypatingi pasiūlymai
populiariems telefonų
modeliams
Pamėgtus telefonus dabar galite
įsigyti ypač pigiai. Pavyzdžiui,
ryškų ir patvarų „Xiaomi Redmi

Note 10 (128 GB)“ telefoną įsigysite su 1 Eur pradine ir 7,83
Eur mėnesine įmoka. Vienkartinis
laikmenos mokestis – 0 Eur. Mokant visą sumą iškart, telefonas
kainuos 189 Eur. Telefono kaina
ne akcijos metu – 229 Eur.
Lengvą, ploną ir stilingą „Samsung Galaxy A52 128 GB“ modelį įsigysite su 1 Eur pradine
ir 13,25 Eur mėnesine įmoka.
Mokant iškart, telefonas kainuos
319 Eur. Kaina ne akcijos metu
– 349 Eur.
Telefonus galite įsigyti mokant
visą sumą iš karto arba nurodytomis įmokomis su bet kuriuo „Tele2“ planu ir 24 mėn. sutartimi.
Tuo tarpu perkantiems vieną iš
„Samsung Galaxy S21“ serijos telefonų už simbolinę 0,01 Eur priemoką dovanojamas itin lengvas ir
patvarus planšetinis kompiuteris
„Samsung TAB A7 LTE“. Įrangą
galima įsigyti mokant visą sumą
iš karto arba nurodytomis įmokomis su bet kuriuo „Tele2“ planu,
nurodytu www.tele2.lt, ir 24 mėn.
sutartimi. Planšetės kaina perkant
be sutarties – 73,31 Eur.
Daugiau informacijos apie
pasiūlymus ir akcijas sužinosite
www.tele2.lt arba paskambinę
telefonu 117. Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis
laikmenos mokestis. Pasiūlymų
laikas ir įrenginių skaičius ribotas.

•

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

T

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

Rūšiuokite!
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Desertai moters kūno linijoms tik į naudą
Dineta Babarskienė
„Kepiniai – mano hobis,
specialybė – visai kitokia.
Esu baigusi lietuvių filologijos studijas. Dirbu pagal
specialybę: esu Alytaus rajono savivaldybės kalbos
tvarkytoja“, – sako Gitana
Račkauskaitė.
Kilusi iš Kelmynų kaimo, baigusi Lazdijų vidurinę mokyklą.
„Čia ir dabar leidžiu atostogas.
Vasarą man čia visko užtenka,
sukasi galva nuo viso to grožio.
Aš tiek daug vietų atradau, kurios
yra visai šalia mano kaimo, o aš
jų iki šiol buvau neaplankiusi.
Noras pažinti tolimus kraštus,
be abejo, yra, na, žiemą norisi į
kokią Turkiją“, – prisipažįsta ji ir
priduria, kad paprastai su sūnumi
keliaujanti.

Pomėgis gaminti desertus
išaugo į savą verslą:
užsieniečiai mėgo naminius
kepinius
Gitana sakosi nuo vaikystės turinti polinkį vis kažką kepti: tai
pyragus, tai spurgas, skruzdėlynus mėgino. „Dabar galvoju, kad
paveldėjau tai iš mamučių. Viena
mamutė kepdavo didžiulius pyragus, su liže į krosnį šaudavo, visi
namai kvepėdavo, kita mamutė
sausainius kepdavo. Kai apsilankydavome, vaišių netrūkdavo.
Kai prisimenu, tai net dabar dar

užuodžiu tuos kvapus mamučių
namuose“, – šiltai pasakoja ji.
„Mano kepinių pikas prasidėjo,
kai tapau mama“, – sako Gitana.
Būdama motinystės atostogose,
daugiau laiko namuose sukosi,
taip pamažu pasinėrė į kepinių pasaulį. Ir visa tai Airijoje, Dubline.
Svečioje šalyje pomėgis išaugo
net į savotišką verslą. „Verslas iš
namų“, – sako ji ir priduria, jog
šešerius metus Airijoje gyveno
ir vis kepė.
„Turėjau leidimą kepti namuose. Ten viskas paprasčiau: atvažiavo, pasižiūrėjo, kad tvarkinga
virtuvė, ir leido man kepti namuose, savo gaminius parduoti“,
– prisimena ji. Prisipažįsta, jog
kibo į darbus labai jau užsidegusi.
„Ir tortus, ir keksiukus, ir pyragus kepiau“, – pasakoja Gitana.
Sako, kad airiai netgi dažniau užsisakydavo nei lietuviai. „Airių
tortai paprasti, paragavę mano
naminių tortų, jie stebėdavosi ir
vis užsisakydavo. Tokių neragavę
buvo. Kartais net klausdavo, kiek
sluoksnių tortą iškepsiu: dviejų ar
trijų? O aš sakau: galiu ir 15. Tai
jiems būdavo keista, išsprogdinę
akis klausydavo“, – prisimena
ji.
„Pradėjusi kepti Airijoje, nesustojau ir sugrįžusi namo“, – tikina
Gitana. Tik dabar tai – tiesiog
mėgstamas užsiėmimas. „Tai
draugė, tai pažįstami kokie paprašo, tada iškepu. Tik jau ma-

žiau laiko tam skiriu, bet retai
pasitaiko, kad savaitgalį ko nors
nekepčiau, kokio tai skanėsto“,
– pasakoja ji. Prisipažįsta, kad
dabar jau mieliau išbando naujoves.
Sugrįžusi namo, iš pradžių
galvojo kažką panašaus daryti ir
Lietuvoje, tęsti pradėtą verslą,
dabar tai jau paliko tolimai ateičiai. Sako, kad gal tuomet, kai į
pensiją išeis.

Mėsos labiau reikia nei
desertų
Jauna, graži, manekeniškų kūno
linijų moteris daug laiko praleidžia gamtoje. Ir jai visai nesvarbu
– vasara ar žiema. Žiemą maudosi
eketėje ar sniege ir net ne po pirties. „Pabandžius, noris vėl ir vėl.
Labai energijos suteikia. Kai baigėsi žiema, galvojau: ką darysiu
be eketės? Trūksta“, – prisipažįsta ji. Vasarą po Kelmynų kaimo
kalnus vaikšto: žoliauja. „Žiemą
žolelių arbatomis mėgaujamės“,
– tarsteli Gitana.
Sako, jog nieko nedaro, kad
išlaikytų tokią puikią figūrą, netgi
nesisveria. Gal nieko nevalgo, net
savo desertų neragauja? „Man
mėsos reikia net labiau nei desertų“, – prisipažįsta ji. Patikina, kad
ir desertai jai tik į naudą. „Aišku,
viskas su saiku“, – įspėja ji.
„Mes mėgstame tiramisu, obuolių pyragą, varškės pyragą. O jau
mandresniais desertais mėgstu

Gitanos asmeninio archyvo nuotr.
kolegas darbe pavaišinti“, – neslepia ji.
„Yra toks posakis: batsiuvys
be batų. Taip ir man. Nei aš pati,
nei sūnus nesame smaližiai. Man

ne tiek valgymas, kiek pats kepimo procesas patinka ir, žinoma,
rezultatas, nes gaminys turi būti
ne tik skanus, bet ir gražus“, –
šypsodamasi sako Gitana.

•

Technikos entuziastas iš Lazdijų rajono
motociklą surinko iš metalo lauže rastų dalių
apžiūri, ar yra tepalų, kuro. Hibridą motociklą pavyksta užkurti iš
pirmo karto. „Galime važiuoti“,
– pakviečia Laimutis. Transporto
priemonės abu ratai varantys, 5
pavaros.
Su motociklu vyras važinėja tik
aplink namus ir pavežioja užsukusius smalsuolius, nors pripažįsta,
kad važiuoti išdrįsta ne visi. Jiems
keista būna, klausia, kur pirkta
transporto priemonė. Vietiniams
klausimų nekyla, jie žino, kad
toks vyro pomėgis.
Jeigu reikia, nuo motociklo
galima nuimti sėdynę ir pervežti
bulves, akmenis ar kitus daiktus.
Idėjų vyras su broliu semiasi iš interneto. „Mes su broliu,

kuriam per 70 metų, linkę prie
technikos. Internete pamatėme
perdarytų transporto priemonių
ir nutarėme pabandyti“, – kalbėjo vyras, nestokojantis dzūkiško
nuoširdumo.
Pasak Laimučio, sudėtingiausia
buvo pritaikyti pusašius. Besikeičiantis aukštis važiuojant gali
virsti didele vibracija.
Jis neslepia, kad motociklą
reikės patobulinti. „Priekis per
lengvas, nes visas svoris gale“,
– sako Laimutis.
Vyras ne tik stebina technikos
kūriniu, bet ir skoniu – užsukusius
svečius vaišina sūriu ir nuostabiu
širšių medumi.
Danielius Jakubavičius

Laukiame Jūsų!
Motociklo abu galiniai varantys ratai jį padaro vos ne džipu. (Danieliaus Jakubavičiaus nuotr.)
Seirijų ežero pakrantės
vienkiemyje gyvena ūkininkas Laimutis Sabaliauskas
– auksinių rankų meistras,
entuziastas. Su broliu Petru
užpraeitą žiemą per tris
mėnesius iš metalo lauže
rastų dalių sukonstravo
hibridą motociklą.

„Aš rūpinausi metalais. Keturias
pakuotes elektrodų virinimui
sunaudojome“, – apie meistravimo procesą kalbėjo L. Sabaliauskas.
Motociklas surinktas iš skirtingų transporto priemonių dalių.
„Automobilio Golf 1,9 litro variklis ir pavaros, motociklų MK-42

priekaba ir Iž lempos, Kawasaki
rankenos, šakės, bakas ir rėmas.
Sėdynės – greičiausiai autobuso,
įtaisytos ant vonios kambario gyvatuko“, – tęsė L. Sabaliauskas.
Rakindamas duris daržinės, kurioje saugomas automotociklas,
Laimutis džiaugiasi, kad Bukaučių kaime vagių nėra. Vyras

Lazdijų
„KNYGYNĖLIS“
(Seinų g. 12, Lazdijai)

Jus aptarnauja
kiekvieną darbo

•
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Eteris

Veisiejų technologijos ir
verslo mokykla
kviečia mokytis 2021 m.
Mokykloje gali mokytis:
I. Mokiniai, nebaigę pagrindinės mokyklos, priimami mokytis į 9 arba 10
klasę kartu su profesinio mokymo programos moduliu. Per vienus arba dvejus
metus mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą ir gali toliau mokytis 11 klasėje kartu
su pasirinkta profesinio mokymo programa.
II. Mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą, priimami mokytis pagal trejų
metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa
gimnazijos skyriuje. Mokiniai, per 2 metus įgiję vidurinį išsilavinimą, toliau gali
rinktis studijas aukštosiose mokyklose arba tęsti mokslą pagal pasirinktą profesinio
mokymo programą. Siūlomos programos:
• Padavėjo ir barmeno.
• Apdailininko.
• Svečių aptarnavimo darbuotojo (viešbučio darbuotojo).
III. Mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą, priimami mokytis pagal vieną iš
šių profesinio mokymo programų:
• Apdailininko.
• Kompiuterių tinklų derintojo.
• Svečių aptarnavimo darbuotojo (viešbučio darbuotojo).
• Socialinio darbuotojo padėjėjo.
• Slaugytojo padėjėjo.
• Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (nauja programa).
IV. Asmenys, turintys profesinę kvalifikaciją, priimami mokytis pagal vieną
iš šių tęstinio profesinio mokymo programų:
• Apdailininko.
• Kompiuterių tinklų derintojo.
• Svečių aptarnavimo darbuotojo (viešbučio darbuotojo).
• Socialinio darbuotojo padėjėjo.
• Slaugytojo padėjėjo.
• Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (nauja programa).
Bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai gali rinktis:
1. Vienu metu mokytis dviejose mokyklose. Bendrojo ugdymo dalykus mokytis
pagrindinėje mokykloje arba gimnazijoje ir profesinio mokymo dalykus – Veisiejų
technologijos ir verslo mokykloje.
2. Rinktis mokytis ne visą profesinio mokymo programą, bet tik vieną arba du
modulius.
Pažangūs mokiniai gauna stipendiją. Stipendijos dydis nuo 20 iki 120 Eur.
Į mokyklą mokiniai vežiojami nemokamai. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. organizuojamas mokinių vežiojimas ir iš Druskininkų. Taip pat sudarytos puikios
sąlygos gyventi bendrabutyje.
Priėmimo į mokyklą sąlygos:
Norintieji mokytis prašymus turi pateikti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą http://www.lamabpo.lt/.
Pagrindinis priėmimas vykdomas 2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d. Papildomas
priėmimas planuojamas 2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d.
Informaciją apie priėmimą galima rasti mokyklos internetiniame puslapyje www.
veisiejutvm.lt, „Facebook“ paskyroje Veisiejų technologijos ir verslo mokykla,
paskambinus tel.: (8 318) 56 579, (8 318) 56 247, (8 318) 41 305 arba tiesiogiai
mokykloje.
Kontaktai:
Adresas: Ryto g. 19, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav.
Tel.: (8 318) 56 579, (8 318) 56 247, faks. (8 318) 56 247, el. paštas info@tvm.
veisiejai.lm.lt.
Internetinis puslapis www.veisiejutvm.lt.

Ketvirtadienis

, liepos 22 d. Saulė teka 5.10, leidžiasi 21.40, dienos ilgumas
16.30. Priešpilnis. Vardadieniai: Magdalena, Dalius, Mantilė.
LRT TV
2021.07.22
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Istorijos perimetrai.
Pirčiupiai.
12.30 Istorijos perimetrai.
Upeiviai.
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 Pasaulio puodai.
19.30 Premjera. „Jūrų
Lietuva“.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
Vasara.
22.00 „Babilonas Berlynas“.
22.55 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.40 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Veranda.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Pasaulio puodai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Jūrų Lietuva“.
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 „Du gyvenimai“.
11.10 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

vaisius“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS

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

18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.30 „Saldus kerštas“.
0.25 „Strėlė“.
1.25 „Kitas pasaulis 4.

Pabudimas“.
3.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.30 Alchemija.
5.00 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

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

Meistrų paslaptys“.
7.35 „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.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Jeloustounas“.
20.30 Meilė be sienų.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Įstatymus

gerbiantis pilietis“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Įstatymus

gerbiantis pilietis“.
0.10 „Bulis“.
1.10 „Havajai 5.0“.
2.10 „Rouzvudas“.
3.10 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
4.30 Ekstrasensų mūšis.

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

perskambinsiu“.
23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 „Netikėtas teisingumas“.
3.55 4 kampai.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Bliuzo vakaras.
6.50 „Dainų dainelės“

akimirkos.
BTV
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.30 „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 „Sukeisti žudikai“.
22.50 „Persekiotojas“.
0.35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
1.30 „FTB“.
Lrytas
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Keliautojo
dienoraštis.
7.00 „Netikėtas teisingumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
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.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Skonio reikalas.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Koval-

7.00 „Artūras ir mini-

mukai“.
7.25 „Drakoniukas

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

tmečio vaikai.
8.40 Gamina vaikai.
9.10 Labas rytas,

Lietuva.

11.25 „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.
Kelyje“.
23.05 „Svajoklė“.
0.05 „Našlaitės“.
2.05 „Į šiaurę per
šiaurės vakarus.
Laukinis Svenas“.
TV6
6.20 „Meilė – tai...“.
6.50 „Kobra 11“.
8.50 Aš – ralistas.
9.20 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 „Naujakuriai“.
12.55 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 „Karas už bež-

11.40 DW naujienos rusų

džionių planetą“.

kalba.
12.00 Trembita.
12.30 Kūrybingumo
mokykla.
13.00 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Mūsų miesteliai.
Šaukėnai.
15.00 „Dešimtasis
dešimtmetis. Nauja
pasaulio tvarka“.
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 Premjera. „Vladas
Česiūnas. Mediniu
irklu į auksą“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Šokėja“.
23.20 Premjera. „Švilpautojai“.
1.00 DW naujienos rusų
kalba.
1.15 Dabar pasaulyje.
1.40 Bliuzo vakaras.
2.30 Duokim garo!
3.50 7 Kauno dienos.
4.15 Išsaugota istorija.
Unikaliausių
Lietuvos muziejų
istorijos. Senosios
vaistinės muziejus.
4.40 Veranda.
5.05 Stilius.

23.50 „Skubi pagalba“.
0.50 „Majų baikerių

TV1
6.20 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.

klubas“.
2.00 „Meilė – tai...“.
3.05 Ledo kelias.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Išlikę.
7.00 nežVAIRUOK.
7.30 Lietuviškos atos-

togos.
8.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
8.30 Orijaus kelionės.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Keturios sienos.
11.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Orijaus kelionės.
14.00 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
15.00 Žinios.
15.35 Verslo požiūris.
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.
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 23 d. Saulė teka 5.12, leidžiasi 21.38, dienos ilgumas 16.26.
Pilnatis. Vardadieniai: Apolinaras, Romula, Tarvilas, Gilmina, Brigita, Roma, Saidas, Saida.
LRT TV
2021.07.23
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. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Pasaulio puodai.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Auksinis protas.
Vasara.
22.20 „Greiti ir įsiutę“.
0.05 „Vyrai ir viščiukai“.
1.45 „Kelionių atvirukai.
Hararas. Rimbaud
sezonas Etiopijoje“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Pasaulio puodai.
3.00 Panorama.
3.22 Sportas. Orai.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
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 „Du gyvenimai“.
11.10 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 „Grįžimo taškas“.
23.30 „Bet kokia kaina“.
1.40 „Dimensijos“.
3.20 „Saldus kerštas“.
4.50 „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“.
14.00 Tokijo olimpinės

žaidynės. Atidarymo ceremonija.
17.00 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.

18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Žuviukas Nemo“.
21.25 „Kapitonė Marvel“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Kapitonė Marvel“.
0.00 „Terminatorius 2.

Teismo diena“.

3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
3.55 Pagaliau savaitgalis.
4.15 Vantos lapas.
4.40 Kaimo akademija.
5.00 Vyrų šešėlyje. Vera
Šernienė Fainberg.
5.20 „Reali mistika“.
6.00 „Žiedas su rubinu“.

2.50 „Įstatymus

gerbiantis pilietis“.
BTV
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

LRT+
6.02 Bliuzo vakaras.
6.50 „Dainų dainelės“

akimirkos.
7.00 „Artūras ir mini-

geriausia“.

mukai“.

8.30 „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 „Amerikietiškos

imtynės“.
21.30 „Į saulę“.
23.25 „Sukeisti žudikai“.
1.15 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
Lrytas
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Greitis.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
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.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Vyrų šešėlyje. Vera
Šernienė Fainberg.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

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.
Juodkrantė.
13.00 Stambiu planu.
13.55 Išsaugota istorija.
Unikaliausių
Lietuvos muziejų
istorijos. Senosios
vaistinės muziejus.
14.25 Pasivaikščiojimai.
14.55 „Vladas Česiūnas.
Mediniu irklu į
auksą“.
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.
Juodkrantė.
19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Kabirijos naktys“.
22.50 Muzikos festivalis
„Nida 2019“.
0.20 DW naujienos rusų
kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.00 Bliuzo vakaras.
2.05 „Šokėja“.
3.55 Šoka Lietuva.
4.05 Čia – kinas.
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“.
11.25 „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 „Nusikaltimas
šiaurėje“.
0.50 „Aleksas Hugo.
Kelyje“.
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 „Naujakuriai“.
12.50 Nuogi ir įbauginti.
13.55 Sandėlių karai.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 Optibet A lygos

rungtynės
„Panevėžys“–
„Kauno Žalgiris“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 Tokijo olimpinės
žaidynės. Atidarymo ceremonija.
1.10 „Karas už beždžionių planetą“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Pokalbiai prie jūros.
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.
09.00 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.
15.35 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 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 24 d. Saulė teka 5.13, leidžiasi 21.37, dienos ilgumas 16.24.
Pilnatis. Vardadieniai: Kristina, Kristoforas, Kunigunda, Dargvilas, Dargvilė, Kristupas.
LRT TV
2021.07.24
6.02 „Ištikimybės

žiedas“.
7.00 Išpažinimai.
7.30 „Slaptas augintinių
gyvenimas“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Pasaulio dokumentika. „Stichinio
gaisro analizė“.
12.45 Pasaulio dokumentika. „Kai banginiai
ir vėžliai rodo
mums kelią“.
13.45 „Komisaras
Montalbanas.
Apsauginis tinklas“.
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 „Parvežk mane
šiąnakt namo“.
24.00 „Greiti ir įsiutę“.
1.45 „Kabirijos naktys“.
3.35 „Komisaras
Montalbanas.
Apsauginis tinklas“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.00 „Bunikula“.
7.30 „Padūkėlių lenktynės“.
8.00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.30 „Tomas ir Džeris“.
9.00 „Tomas ir Džeris.
Greiti ir plaukuoti“.
10.30 „Kalėdų Senelio
slaptoji tarnyba“.
12.25 „Mano draugas
ponis“.
14.10 „Iš kur tu žinai?“.
16.35 „Naujokė 2“.
18.30 Žinios.
19.30 „Dora ir dingęs
aukso miestas“.
21.35 „Persėdimas“.
23.20 „Žinių vedėjas 2.
Legenda tęsiasi“.
1.30 „Grįžimo taškas“.
TV3
5.00 Rouzvudas.
6.00 Tokijo olimpinės

žaidynės.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 Tokijo olimpinės
žaidynės.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Auklė“.
19.35 Eurojackpot.
19.40 „Auklė“.
21.30 „Panikos ataka“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Panikos ataka“.
23.40 „Konanas barbaras“.
1.55 „Kapitonė Marvel“.
BTV
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“.
12.25 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13.35 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.50 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
17.00 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
18.10 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
19.30 Kaukės.
22.00 „Vieša paslaptis“.
0.15 „Kaubojai ir
ateiviai“.
2.35 „Į saulę“.
Lrytas
7.00 „Žiedas su rubinu“.
8.00 Gyvenimas.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Lietuvos gelmių

istorijos“.
11.00 Grilio skanėstai.
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 Švarūs miestai.
19.00 Laisvės TV valanda.

Pokalbis su
B. Davidonyte ir
D. Pancerovu.
20.00 Žinios.
20.30 „Niekas nenorėjo
mirti“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Laisvės TV valanda.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Gyvenimas.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Žiedas su rubinu“.
LRT+
6.02 Auksinis protas.

Vasara.
7.15 Klausimėlis.
7.30 Kelias į namus.
8.00 Premjera. „Sukurta
Kiote. Tekstilės
gaminiai“.
8.30 Premjera. „Lietuvos
mokslininkai.
Genetikė Sonata
Jarmalaitė“.
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.

Gorė – mišrioji
Senegalo sala“.
13.45 „Kelionių atvirukai.
Šveicarija. Griujero
epopėja“.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Du balsai – viena
širdis“.
16.35 „Erdvės menas.
Kurkite savo
miestą. Vaizdo žaidimų įtaka miesto
planavimui“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos.
18.20 „Kernavės archeologinė vietovė“.
18.30 Išsaugota istorija.
Unikaliausių Lietuvos muziejų istorijos. Medžiotojų
trofėjaus muziejus.
19.00 Premjera.
„Anykščių kraštas.
Anykščių dvaras ir
miestelis.
19.30 Mūsų miesteliai.
Šaukėnai.
20.30 Panorama.
21.00 „Paskutinė
sutuoktinių pora
Amerikoje“.
22.40 LRT OPUS ore.
24.00 „Kelionių atvirukai.
Šveicarija. Griujero
epopėja“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Vyrai ir viščiukai“.
2.20 „Lietuvos mokslininkai. Genetikė
Sonata Jarmalaitė“.
2.45 Išsaugota istorija.
Unikaliausių Lietuvos muziejų istorijos. Medžiotojų
trofėjaus muziejus.
3.15 Pasivaikščiojimai.
3.45 „Anykščių kraštas.
Anykščių dvaras ir
miestelis“.
4.15 Kūrybingumo
mokykla.
4.45 Auksinis protas.
Vasara.
TV1
6.20 Praeities kartų

liudytojai.
6.50 Gynybinis paveldas

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

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Žingsnis iki
dangaus“.
11.00 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.00 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Akloji“.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės
melodramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vera. Šeimos
žmogaus mirtis“.
22.55 „Aš esu Leonardo“.
0.45 „Nusikaltimas
šiaurėje“.
2.40 „Žmogžudystės

Marnove“.
TV6
5.00 TOKIJO OLIMPINĖS

ŽAIDYNĖS. Dviračių plento lenktynės. Dalyvauja
Evaldas Šiškevičius.
6.30 TIESIOGIAI.
TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. Paplūdimio tinklinis.
8.30 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. Dviračių plento lenktynės. Dalyvauja
Evaldas Šiškevičius.
10.15 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS.
Rankinis. Vyrai.
Vokietija–Ispanija.
11.45 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. Dviračių plento lenktynės. Dalyvauja
Evaldas Šiškevičius.
12.30 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS.
Badmintonas.
13.30 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. Gimnastika. Dalyvauja
Robert Tvorogal.
16.00 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. 3x3
krepšinis. Vyrai.
Nyderlandai–ROC;
Belgija–Japonija.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų
žvaigždės.
19.00 Kaukės.
20.00 „Vienas“.
21.00 Žinios.
22.00 „Brangus krovinys“.
23.55 „Pagieža“.
1.40 „Žudymo žaidimai“.
Delfi TV
6.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
7.00 Kasdienybės

herojai.
7.45 Mano pramogos

veidai.
8.30 Pokalbiai prie jūros.
9.00 Lietuviškos atos-

togos.
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: blo-

giausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Jūs rimtai?
20.30 Orijaus kelionės.
21.00 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
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 2021.
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Eteris
Sekmadienis
, liepos 25 d. Saulė teka 5.15, leidžiasi 21.35, dienos ilgumas 16.20.
Pilnatis. Vardadieniai: Jokūbas, Kargaudas, Aušrinė, Kristoforas, Kristupas.
6.02 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių
Europa.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 „Nuo milžinų iki
nykštukų. Kraštutinumai gamtoje“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.20 „Susipažink su mano
pasauliu“.
11.45 Pasaulio dokumentika. „Metų laikai
Japonijoje. Pavasaris
ir vasara“.
12.35 Pasaulio dokumentika. „Salų gamtos
slėpiniai. Galapagai.
Darvino rojus“.
13.30 „Meru“.
15.00 Kryžių kalno atlaidai.
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 „Mirti nėra lengva“.
23.20 „Paskutinė
sutuoktinių pora
Amerikoje“.
1.00 „Parvežk mane
šiąnakt namo“.
2.35 „Salų gamtos
slėpiniai. Galapagai.
Darvino rojus“.
3.30 Klausimėlis.
3.45 „Meru“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
7.00 „Bunikula“.
7.30 „Neramūs ir triukšmingi“.
8.00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.30 „Tomas ir Džeris“.
9.00 „Beprotiškos
melodijos“.
9.30 „Ogis ir tarakonai“.
10.00 PREMJERA. „Bajala.
Magiški nuotykiai“.
11.45 „Gyvūnas“.
13.30 „Zūlanderis“.
15.15 „Trumano šou“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 „Transformeriai.
Tamsioji Mėnulio
pusė“.
22.30 „Tikslas – vestuvės!“.
0.15 „Mirties angelas“.
1.55 „Persėdimas“.
TV3
4.30 Tokijo olimpinės

žaidynės.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 Tokijo olimpinės

žaidynės.
17.10 „Kobra 11“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Kobra 11“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Maksas Stilas“.
21.20 „Atvykimas“.

22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Atvykimas“.
23.50 „Ričardas Liūtaširdis.

Maištas“.
1.55 „Gabalėlis dangaus“.
BTV
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 Lietuvos galiūnų

čempionato II
etapas. Šilalė.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato III
etapas. Kražiai,
Kelmės r.
10.05 „Kova už būvį“.
11.15 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.25 „Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos“.
13.35 „Ekstrasensai tiria“.
15.50 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
17.00 „Spec. būrys. Išlieka
stipriausi“.
18.10 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis
laivas“.
22.30 „Legendų biuras“.
23.40 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
0.45 „Vieša paslaptis“.
2.55 „Kaubojai ir ateiviai“.
Lrytas
7.00 „Žiedas su rubinu“.
8.00 Švarūs miestai.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Senjorų avilys.

Mankšta.
9.30 Grilio skanėstai.
10.00 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.30 „Lietuvos gelmių
istorijos“.
11.00 Vyrų šešėlyje. Sofija
Malieckaitė-Chodkevičienė.
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. Pokalbis
su B. Davidonyte ir
D. Pancerovu.
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. Sofija
Malieckaitė-Chodkevičienė.
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 Premjera. „Po

laukinę gamtą.
Amūriniai tigrai –
didžiausios pasaulio
katės plėšrūnės“.
10.30 „Į žvaigždes.
Mikroorganizmai.
Kosmoso keleiviai be
bilieto“.
11.00 Stop juosta. Preila.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 „Baladė apie
Daumantą“.
13.30 „Ištikimybės žiedas“.
14.30 „Slaptas augintinių
gyvenimas“.
16.00 Muzikos talentų lyga
2019.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Knygų savaitė. Apie
pokalbius psichoanalitiko kabinete:
kaip pasveikti nuo
tėvų alkoholikų?
20.15 „Kelionių atvirukai.
Pamplonoje saulė
teka Hemingway'ui“.
20.30 Panorama.
21.00 Vestards Šimkus
skambina S. Rachmaninovą.
22.35 Žemaitė. „Marti“.
0.30 „Mirti nėra lengva“.
2.00 „Baladė apie
Daumantą“.
3.00 Klausimėlis.
3.15 7 Kauno dienos.
3.40 „Erdvės menas.
Kurkite savo miestą.
Vaizdo žaidimų įtaka
miesto planavimui“.
4.10 Kelias.
4.35 Duokim garo!
TV1
6.20 Praeities kartų

liudytojai.
6.50 Gynybinis paveldas

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

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Žingsnis iki
dangaus“.
11.00 „Džeimio ir Džimio
kulinarinės dvikovos“.
12.00 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės melodramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Prancūziška
žmogžudystė. Velnio
tiltas“.
23.05 „Tyla“.
2.10 „Aš esu Leonardo“.
3.45 „Vera. Šeimos
žmogaus mirtis“.
TV6
6.00 TOKIJO OLIMPINĖS

ŽAIDYNĖS. Paplūdimio tinklinis.
7.00 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. Dviračių

plento lenktynės.
Dalyvauja R. Leleivytė.
8.00 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. Badmintonas.
9.00 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. Dviračių
plento lenktynės.
Dalyvauja R. Leleivytė.
9.30 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. (Numatoma) Šaudymas.
Finalas. Jei patenka
K. Girulis.
10.30 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. Dviračių
plento lenktynės.
Dalyvauja R. Leleivytė.
12.00 TOKIJO OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS.
Riedlenčių sportas.
Vyrų street finalas.
13.15 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. 3x3
krepšinis. Vyrai.
ROC–Lenkija; Nyderlandai–Japonija
14.15 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. Gimnastika. Moterys.
16.00 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. Paplūdimio tinklinis.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų žvaigždės.
19.00 Kaukės.
20.00 „Vienas“.
21.00 Žinios.
22.00 „Bermudų trikampis
3“.
23.45 Sportas. NBA Action.
0.20 „Brangus krovinys“.
Delfi TV
6.00 13 731 km aplink

TV3 ir TV6 televijų programos nebus, nes nepateikė transliuotojas. Atsiprašome.

pirmadienis

, liepos 26 d. Saulė teka 5.16, leidžiasi 21.33, dienos ilgumas
16.17. Pilnatis. Vardadieniai: Joakimas, Ona, Daugintas, Eigirdė, Jokimas, Anna, Aneta, Ana.
LRT TV
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

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

togos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,

Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda

daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.

Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Dviračio žinios.

V. Kurpiene.
7.30 Geltonas karutis.
8.00 Kablys.
8.30 Šiandien kimba.
9.30 Orijaus kelionės.
10.00 Alfas vienas
namuose.
11.00 Keturios sienos.
11.30 Išpakuota.
12.00 Sekmadienio Šv.
Mišių transliacija.
13.15 Išlikę.
13.45 Sveikatos receptas.
14.30 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
15.00 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
15.30 Geltonas karutis.
16.00 nežVAIRUOK.
16.30 Spausk gazą.
17.00 Automobilis už 0
Eur.
18.00 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Kasdienybės herojai.
20.45 Mano pramogos
veidai.
21.30 Pokalbiai prie jūros.
22.00 Kitokie pasikalbėjimai 2021.
0.00 nežVAIRUOK.
0.30 Išlikę.
1.00 Ugnikalnių takais.
3.30 Delfi premjera.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai 2021.

Likvidatoriai VII“.
3.10 „FTB“.
Lryto
5.29 Programa.
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

Vasara.

istorija“.

22.00 „Babilonas Ber-

11.00 „Daktarė Koval-

lynas“.
23.05 „Skyrybų vadovas

draugėms“.
23.50 „Įstatymas ir

tvarka“.
0.30 Išpažinimai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vartotojų kontrolė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 Įdomiosios atostogos.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.

Skandinaviją.
7.00 Sveika lėkštė su

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 „Tamsos riteris“.
0.05 „Mirtinas ginklas“.
1.05 „Legendų biuras“.
2.15 „Karo vilkai.

LNK
6.30 „Balta – meilės

spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

vaisius“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Amerikos gangs-

teris“.
1.35 „Tikslas – ves-

tuvės!“.
3.15 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.45 „Du gyvenimai“.
BTV
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

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

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 teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Skonio reikalas.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 „Netikėtas teisingumas“.
3.55 Kaimo akademija.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Legendos.
7.00 „Artūras ir mini-

mukai“.
7.25 „Drakoniukas

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

tmečio vaikai.

„Amerikos gangsteris“, 22.30, LNK
8.40 „Po laukinę

gamtą. Amūriniai
tigrai – didžiausios
pasaulio katės
plėšrūnės“.
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.
Savaitės apžvalga.
13.55 Muzikos talentų
lyga 2019.
15.25 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 „Hitchcocko
šešėlyje. Alma ir
Hitchas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Borisas Dauguvietis. „Žaldokynė“.
23.30 Pasivaikščiojimai.
0.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mano daina.
2.00 LRT OPUS ore.
3.15 „Anykščių kraštas.
Anykščių dvaras ir
miestelis“.
3.45 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“.
11.25 „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 „Stažuotoja“.
21.00 „Geriausia draugė“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Prancūziška

žmogžudystė.
Velnio tiltas“.
Delfi
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Lietuviškos atos-

togos.
7.00 Savaitės įvykiai su

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

giausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
8.30 Geltonas karutis.
9.00 Delfi rytas.
10.00 Ugnikalnių takais.
10.30 Pokalbiai prie jūros.
11.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.00 Ugnikalnių takais.
13.30 Optibet Summer
League.
15.00 Žinios.
15.15 Dienos tema.
15.35 Piniginiai reikalai.
16.00 Žinios.
16.30 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Optibet Summer
League.
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.
5.00 Delfi rytas.
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Eteris TV3 ir TV6 televijų programos nebus, nes nepateikė transliuotojas. Atsiprašome.
Antradienis
, liepos 27 d. Saulė teka 5.18, leidžiasi 21.32, dienos ilgumas 16.14.
Trečiadienis
, liepos 28 d. Saulė teka 5.20, leidžiasi 21.30, dienos ilgumas
Pilnatis. Vardadieniai: Natalija, Panteleonas, Žintautas, Svalia, Sergijus.
16.10. Pilnatis. Vardadieniai: Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras, Vytas.
LRT TV
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

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

togos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Dviračio žinios.
Vasara.
22.00 Rožės vardas.
22.55 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.40 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.20 „Kelionių atvirukai.
Skonė – skandinaviškoji Wallanderio
provincija“.
0.35 Šventadienio
mintys.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vartotojų kontrolė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
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 „Du gyvenimai“.
11.10 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Baudėjas. Karo
zona“.
0.30 „Strėlė“.
1.30 „Amerikos gangsteris“.
4.05 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
BTV
6.15 „CSI. Majamis“.

7.15 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.30 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.40 „Iškvietimas“.
11.40 „Mentalistas“.
12.40 „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 „Akivaizdus ir
tikras pavojus“.
23.50 „Tamsos riteris“.
2.45 „FTB“.
Lryto
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
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.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Skonio reikalas.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
23.30 „Netikėtas teisingumas“.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 „Netikėtas teisingumas“.
3.55 4 kampai.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Joana
Pavalkytė-Griniuvienė“.
4.50 „Reali mistika“.

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

tmečio vaikai.
8.45 „Lietuvos moks-

lininkai. Genetikė
Sonata Jarmalaitė“.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Vilniaus sąsiuvinis.
12.30 Kelias.
13.00 Legendos.
13.50 Prisiminkime.
Dainos jūros tema.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 „Hitchcocko
šešėlyje. Alma ir
Hitchas“.
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. Informacijos amžius“.
20.15 „Kelionių atvirukai.
Hararas. Rimbaud
sezonas Etiopijoje“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.25 Vartotojų kontrolė.
23.20 Istorijos detektyvai.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos
vakaras.
1.30 Auksinis protas.
Vasara.
2.40 Kultūringai su
Nomeda.
3.35 Prisiminkime.
Dainos jūros tema.
3.45 Veranda.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.00 „Daktaras Ozas.

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

8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.35 „Stebuklas“.
14.35 „Baudžiauninkė“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

LRT TV
Trečiadie
6.02 Labas rytas,

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Stažuotoja“.
21.00 „Į šiaurę per
šiaurės vakarus.
„Estonia“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Geriausia draugė“.

10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspe-

Delfi
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 GARSIAI!
7.00 Alfas vienas

namuose.
8.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
8.30 Išpakuota.
9.00 Delfi rytas.
10.00 Ugnikalnių takais.
10.30 Išlikę.
11.00 Alfas live.
12.00 Delfi rytas.
13.00 Ugnikalnių takais.
13.30 Optibet Summer
League.
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 Optibet Summer
League.
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.
4.30 Delfi rytas.
5.30 Pokalbiai prie
jūros.

mukai“.

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.

dicija. 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. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Istorijos perimetrai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Dviračio žinios.
Vasara.
22.00 „Rožės vardas“.
22.55 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.40 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Euromaxx.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vartotojų kontrolė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Istorijos perimetrai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 Įdomiosios atostogos.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Balta – meilės

spalva“.

Ieškomiausi“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Kartą Meksikoje“.
23.05 „Akivaizdus ir

tikras pavojus“.
1.55 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.
2.50 „FTB. Ieškomiausi“.
Lryto
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Mūsų gyvūnai.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
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.
16.20 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.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Koval-

8.00 „Volkeris, Teksaso

čiuk“.

reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Pragaras rojuje“.
0.40 „Strėlė“.
1.40 „Baudėjas. Karo
zona“.
3.20 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.55 „Du gyvenimai“.

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

perskambinsiu“.
23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
3.55 4 kampai.
4.15 Mažos Mūsų

Pergalės.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
6.50 „Dainų dainelės“

BTV
6.25 „Mano virtuvė

LRT+
6.02 Bliuzo vakaras.
7.05 „Artūras ir mini7.25 „Drakoniukas

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

geriausia“.
14.50 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 PREMJERA. „FTB.

„Mentalistas“, 17.30, BTV

akimirkos.
7.00 „Artūras ir mini-

geriausia“.

mukai“.

8.30 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė

7.25 „Drakoniukas

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

tmečio vaikai.
8.40 Kūrybingumo

„Vieno nusikaltimo istorija“, 18.30,
Lietuvos ryto TV
mokykla.
9.10 Labas rytas,

Lietuva.

14.35 „Baudžiauninkė“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

11.40 DW naujienos rusų

melodramos“.

kalba.
12.00 Menora.
12.30 Kelias į namus.
13.00 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
15.00 „Dešimtasis dešimtmetis. Informacijos amžius“.
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 „Anykščių kraštas.
Anykščių dvaras ir
miestelis“.
19.30 „Dešimtasis dešimtmetis. Terorizmas
pasiekia namus“.
20.15 „Kelionių atvirukai.
Skonė – skandinaviškoji Wallanderio
provincija“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Whitney: „Ar galiu
būti savimi?“.
23.15 Klausimėlis.
23.30 Išsaugota istorija.
Medžiotojų trofėjaus muziejus.
0.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.40 „Du balsai – viena
širdis“.
3.45 Stambiu planu.
4.35 Kelias į namus.
5.05 Klauskite daktaro.

17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Stažuotoja“.
21.00 „Į šiaurę per šiaurės

TV1
6.20 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.35 „Stebuklas“.

vakarus. Deimantų
krovinys“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Į šiaurę per
šiaurės vakarus.
„Estonia“.
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.
10.00 Ugnikalnių takais.
10.30 Sveikatos receptas.
11.15 GARSIAI!
11.45 Delfi pulsas.
12.00 Delfi rytas.
13.00 Ugnikalnių takais.
13.30 Optibet Summer
League.
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 Optibet Summer
League.
20.00 nežVAIRUOK.
20.30 Pokalbiai prie jūros.
21.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
21.30 Orijaus kelionės.
22.00 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
23.00 Ar tu ją
matei?
23.30 Mano pramogos
veidai.
0.15 Delfi pulsas.
0.30 Delfi diena.
4.30 Delfi rytas.
5.30 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.

14

Dzūkų žinios Nr. 29 / 2021 07 22 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(liepos 26—rugpjūčio 1 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Galite tikėtis tikrai palankių karjeros
galimybių. Jei šiuo metu ieškote darbo
ar dar tik svarstote keisti darbovietę,
tikėtina, kad pasiūlymų sulauksite tarsi
iš giedro dangaus. Nors šis laikotarpis
jums bus tikrai palankus, tačiau svarbių
sprendimų nereikėtų priimti pernelyg
spontaniškai. Tikėtina, kad kažkas gali
bandyti pasinaudoti jūsų naivumu, todėl prireikus visuomet prašykite draugų ar šeimos narių patarimų.
Jautis (04.21–05.21)
Didžiausios sėkmės gali tikėtis dirbantys finansų srityje. Šiuo laikotarpiu
žvaigždės numato pelningus sandorius,
kurie ilgą laiką gali duoti tikrai nemenką
finansinę naudą. Taip pat šis laikotarpis
bus palankus menininkams: tikėtina,
kad būtent dabar kils originalių idėjų,
kurių įgyvendinimui neprireiks didelių
pastangų. Žvaigždės pataria per daug
savęs nevaržyti ir išlaisvinti savo fantaziją: tikėtina, kad rezultatas pranoks
net ir jūsų pačių lūkesčius.
Dvyniai (05.22–06.21)
Jums bus sunku nustygti vietoje: norėsite bendrauti su kitais žmonėmis,
išbandyti naujas pramogas, aplankyti
dar nematytas vietoves, ir t. t. Nors visa
tai įgyvendinti nebus labai sudėtinga,
tačiau derindami darbą ir pramogas
galite labai greitai perdegti. Jei turite
galimybę planuoti atostogas, būtinai
tuo pasinaudokite: žvaigždės žada, kad
net ir kelios dienos naujoje aplinkoje
gali duoti tikrai nemenką naudą.
Vėžys (06.22–07.22)
Ramybės neduos įsisenėjusios problemos, kurių jau ilgokai nepavyksta
išspręsti. Nors šiuo laikotarpiu didelių
pokyčių dar nenusimato, tačiau tikrai
galite rasti būdų, padėsiančių jums
nusiraminti. Vertėtų nepamiršti, kad
artimi žmonės visada yra pasirengę jus
išklausyti, todėl nebijokite pasipasakoti
apie jūsų pečius slegiančias bėdas. Tikėtina, kad garsiai pakalbėję apie savo
problemas pasijusite kur kas ramiau, o
nuoširdūs patarimai padės paprasčiau
priimti tam tikrus sprendimus.
Liūtas (07.23–08.23)
Šiuo laikotarpiu būsite kaip niekad
įtakingi: aplinkiniai prašys jūsų pagalbos ar patarimo, bus įsiklausoma į jūsų
pastabas ir t. t. Jei kurį laiką vis pasvarstydavote, kad savo darbovietėje
galite kažką pakeisti, dabar bus tikrai
palankus metas pristatyti savo idėjas.
Tikėtina, kad būtent tai taps svarbių
permainų pradžia ir labai greitai galėsite džiaugtis kur kas malonesne
atmosfera.
Mergelė (08.24–09.23)
Žvaigždės šiuo laikotarpiu bus kaip
niekad dosnios: tikėtina, kad sulauksite
pelningų darbo pasiūlymų ar tiesiog laimėsite loterijoje. Nors kurį laiką tikrai
negalėjote pasigirti pakankamai gera
finansine situacija, tačiau dabar viskas
pakryps tinkama linkme. Pasistenkite
per daug neišlaidauti, ieškokite efektyvesnių pinigų taupymo galimybi, ir
labai greitai galėsite džiaugtis pilnesne
banko sąskaita.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Nors būsite nusiteikę nežadėti to, ko
negalite ištesėti, tačiau žvaigždės žada,
kad šiuo laikotarpiu jūsų galimybės
bus didesnės nei bet kada anksčiau.
Atrodys, kad viskas einasi taip, tarsi būtų sviestu patepta, todėl įvairių
užduočių atlikimui sugaišite gerokai
mažiau laiko. Pasistenkite šį laikotar-

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

namą (buv.
•valgyklą)
•Gyvenamąjį
Vainiūnų k., Seirijų

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.

pį išnaudoti kiek įmanoma efektyviau
ir labai greitai galėsite pasimėgauti
maloniu poilsiu.
Skorpionas (10.24–11.22)
Jei galvoje vis kirba mintis pradėti
planuoti atostogas, daugiau to neatidėliokite ir veiksmų imkitės jau dabar.
Jei šias įkyrias mintis vis nustumsite į
šalį, didelė tikimybė, kad taip ir neprisiruošite pasilepinti kokybišku poilsiu,
todėl pasistenkite užbaigti svarbiausius
pradėtus darbus ir nepamirškite, kad
poilsis yra ne ką mažiau svarbus už dar
vieną planuojamą projektą.
Šaulys (11.23–12.21)
Pagaliau sulauksite atpildo už atliktus
darbus. Nors ilgą laiką atrodė, kad jūsų
vykdoma veikla neduoda jokios apčiuopiamos naudos, tačiau labai greitai
viskas pakryps į gerąją pusę. Jei vis tiek
jausitės nepakankamai gerai įvertinti,
tiesiog pagalvokite, ką galėtumėte
pakeisti patys: galbūt paprasčiausiai
per daug apsikraunate ir dalį darbų galėtumėte perleisti kitiems. Pirmiausia
turite rūpintis savimi, o tuomet viskas
susidėlios į tinkamas vietas.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Būsite darbštūs ir aktyvūs. Tiesiog
trykšite energija, todėl ieškosite galimybių, ką dar galėtumėte nuveikti.
Nors atrodys, kad darbai einasi gerokai
sklandžiau nei bet kada anksčiau, tačiau pasistenkite per daug savęs neapkrauti: gali būti, kad labai greitai jums
viskas tiesiog atsibos, tačiau pradėtus
darbus vis tiek teks užbaigti. Pasistenkite atrasti optimalią darbo ir poilsio
pusiausvyrą: tikėtina, kad tai jums neleis pristigti jėgų ir motyvacijos.
Vandenis (01.21–02.19)
Norėsite kuo daugiau laiko praleisti
su savo šeimos nariais ar artimiausiais draugais. Atminkite, kad esant
dideliam norui visuomet galima atrasti ir galimybių, todėl pasistenkite
efektyviau planuoti savo dienotvarkę
ir ieškokite būdų, kurie jums padėtų
paprasčiau atlikti kasdienius darbus.
Jei per daug savęs neapkrausite, jau
labai greitai galėsite džiaugtis gerokai
lankstesne dienotvarke.
Žuvys (02.20–03.20)
Tikėtina, kad sulauksite malonių naujienų. Jausitės tarsi ant sparnų, todėl
įveikti kasdienius iššūkius galėsite kur
kas paprasčiau. Nors dėl savo sprendimų artimoje aplinkoje galite sulaukti
nemažai kritikos, tačiau pasistenkite į
tai nereaguoti pernelyg jautriai. Einate
tinkamu keliu, todėl visai nesvarbu, ką
apie tai mano aplinkiniai žmonės. Jei
išliksite ramūs ir nesivelsite į konfliktus,
galite net neabejoti, kad labai greitai
pasieksite užsibrėžtų tikslų.

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

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

••

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

••

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

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

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

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

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

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

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

gražioje vietoje, prie miško ir
upelio, atlikti geodeziniai 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.

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

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

AUGALAI

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

daigais kapų
rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
•bei•Prekiaujame
sklypą šalia
aplinkos apželdinimui, skaležero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
kelias, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, idealus variantas sklype
turėti tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

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

N. Kirsnos k., Laz•dijų•Sodybą
r. sav., (sodyba prižiūrėta,

galima gyventi iš karto, namas
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.

GYVULIAI

dele kapams. Taip pat prekiaujame anglimi ir durpių briketais.". UAB „Martas“, Gėlyno g.
17, Lazdijai. Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.
bulves.
•Tel.•Pašarines
8 623 04363.
ir avižų mišinį, žiemi•nius•Vikių
ir vasarinius kviečius.
Tel. 8 623 04363.

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

kviečius, 50 kg –
•6 Eur.
•Žieminius
Tel. (8 318) 52 284.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

avis.
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
Trijų korpusų plūgą, trakto•
•
Kiaulę
pasipjauti,
iki
200
rinę
savivartę priekabą.
•kg.•Tel. 8 607 22199.
Tel. (8 318) 52 284.
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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

••
••
kilimą 3X2 m už 25
•eurus,
•Rudąpakabinamus
šviestuPigiai – kioską.
Tel. 8 698 78040.

vus butui ar sodui po 5 eurus,
seno modelio NOKIA įkroviklį
ir ausinukus po 2 eurus, TV
PANASONIC distancinio valdymo pultelį ir SCART laidą po
2 eurus. Druskininkai,
tel. 8 686 43600.

••

Diagnostines juosteles
gliukozei kraujyje nustatyti po
5 eurus. Druskininkai,
Tel. 8 654 87148.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

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

••
girnas su elektros
•varikliu
•Akmens
ir arklinę žolės pjaunamąją.
Tel. 8 628 40634.

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

GYVULIAI

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

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

••

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

SIŪLO

navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.

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

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

Tel. 8 698 78040.

komercines admi•nistracines
•Nuomojupatalpas,
15 kv. m, I ••Ilgalaikei nuomai ieškome
patalpų, pritaikytų / pritaikoaukštas, Lazdijuose.
mų maisto gamybai.
Tel. 8 627 62313.

Tel. 8 698 78040.

••

IEŠKO

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

staliai staklininišsinuomočiau
•kai,•Reikalingi
•žemės
•Brangiai
durų montuotojai.
Krosnos, Šeštokų sen.
Tel. 8 686 71689.

kombaino
•operatoriui
•Siūlau darbą
dirbti su kombainu.
Tel. 8 607 22199.

PA SL AUGOS

į namus.
Tel. 8 615 73404.

visus vidaus
•apdailos
•Atliekame
darbus.

Tel. 8 688 80688.

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,
grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,
kelio, įvažiavimo ir vejos
BORTUS,
ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

PA Ž INT YS

•draugės.
•Vyras ieško gyvenimo
Tel. 8 628 40634.

Ieškau lauko baldų
gamintojo ilgalaikiam
bendradarbiavimui.

Tel. +486 632 01446.

Tel. 8 620 65577.

Tel. 8 623 00597.

••

DAŽOME medinius ir
tinkuotus fasadus, taip pat
šiferinius ir skardinius stogus.
Tel. 8 631 91211.
stogų ir fasadų
•plovimas,
•Visų tipųatnaujinimas,
dažymas. Tel. 8 621 99958.

N UOMA

••

SIŪLO

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

Prekiaujame šviežiomis „Vineta“ veislės bulvėmis

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

a
et

Vi

n

e

ta

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

••

IEŠKO

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
••Taisome automatines
ŽŪKB „Kreke- skalbimo mašinas. Atvykstame

••
ūkio paskirties
arba telyčią nuo 6
•žemę.
•Žemės
•mėn.•Veršelį
Tel.: 8 614 56206.
iki 3 metų auginti. Taip
pat pienines melžiamas karves
Brangiai
–
mišką
(gali
būti
arba visą bandą.
•bendraturčių,
•
neatidalytas, su
Tel. 8 625 93679.
skolomis). Sutvarkau dokumentus.
•buliukus.
•Du simentalių veislės
Tel. 8 644 55355.
Tel. 8 674 80694.
Žemę.
Atsiskaitau
iš
karto.
•Tel.• 8 614 80988.
KITI
TRANSPORTO PRIEMONĖS ••Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.
Superkame
įvairių
mar•kių•automobilius: „Mazda“, ••Metalo laužo supirkimas:
juodojo metalo laužas – 260–
„Audi“, BMW, „Mitsubishi“,
Žemę.
Tel. 8 688 80688.

DA RBas

n

Tel. 8 686 70841.

medžio pjuvenas.
•Tel.•Dovanoju
8 686 71689.

betono maišyklę.
žemės ūkio
•Tel.•Nuomoju
•paskirties
•Išsinuomočiau
8 614 56206.
žemės. Gali būti
apleista. Apleistą žemę sutvarIšnuomojamas
nestandar•tinio• išplanavimo 1 kambario kyčiau.
Tel. 8 680 77728.
butas Lazdijų miesto centre, 1
aukštas (autonominis šildyžemės
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
sen. Laiku moku
mas).

Vi

labradorito
•akmens
•Neapdirbtas
plokštes Lazdijuose.

jantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

D OVA N OJA

Vi

eta Vinet
Vi n
a

KITI

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuo-

a Vineta
ne t

Vi

ne

t

La

ė
v
l
u
b
ų
j
i
zd
a

parduoda
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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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