N e p r i k l a u s o m a s L a z d i j ų r a j o n o l a i k r a š t i s www.dzukuzinios.lt
Nr. 31 (8540)
2021 08 05 / ketvirtadienis
Leidžiamas ketvirtadieniais
Kaina 0,35 Eur
ISSN 2538-6980

9  771648   848019

Migrantai pasitiki Kapčiamiesčio
seniūnu ir pagarbiai jį vadina Muchtaru

N

elegalų situacija buvusiuose
Kapčiamiesčio
„Židinio“ globos
namuose stabilizavosi. Čia viskas ramu – migrantai valgo jiems
patiekiamą maistą, spardo savivaldybės parūpintus kamuolius,
bando tvarkytis savo kambarius,
atsiranda norinčių prisidėti prie
buities darbų. Svarbiausia, kad
seniūnas Virginijus Golikas surado su migrantais bendrą kalbą,
jis teigia valdąs situaciją.
Paklausus seniūno, kaip sekasi
su migrantais, su kokiais iššūkiais
tenka susidurti, V. Golikas sakė,
kad patys migrantai yra ramūs,
bet nerimą kelia gausybė ūkinių
darbų. Jis džiaugėsi, kad į darbą
priimtas specialistas, kuris padės
jam ūkiniuose reikaluose.
Pasidomėjus, kokie tie ūkiniai
darbai kelia nerimą, seniūnas pradėjo vardinti: čiaupai praleidžia
vandenį, dušuose blogai padaryti
nuolydžiai, vanduo bėga į kitas
patalpas, spynos sulūžę, kabinetuose nėra šviesos, aplinka
Nukelta į 5 psl.

»

Šiuo metu Kapčiamiestyje gyvena nelegalūs migrantai iš Irako, Tadžikistano ir Čečėnijos. Su irakiečiais susikalbama angliškai, o su čečėnais ir tadžikais – rusiškai.
(„Dzūkų žinių“ redakcijos nuotr.)

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.
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Naujosios bendruomenės pirmininkas: „Norisi, kad kaimas būtų gražesnis“
Lazdijų rajone toliau plečiasi kaimo bendruomenių
judėjimas. Daugėja aktyviai dirbančių bendruomenių, nuolat kuriasi naujos.
Viena iš jauniausių, šį pavasarį įsikūrusių bendruomenių – kaimo bendruomenė „Galstas“, suvienijusi
keleto kaimų, įsikūrusių
šalia Galsto ežero, aktyvius
žmones.

Kalbiname šios bendruomenės
pirmininką Arturą Margelį.
– Kas paskatino įkurti bendruomenę?
– Pernai organizavome kryžiaus statybą, buvo minčių, kad
reikia prie kryžiaus surengti šventę, pakviesti žmones, kurie dirbo
ir mokėsi mokykloje. Daug buvo
svečių. Šventėje dalyvavo ir merė

Ausma Miškinienė. Ji ir buvo tas
žmogus, kuris davė moralinį paskatinimą kurti bendruomenę.
Tada ji sakė: „Matau dar vieną
kaimo bendruomenę, aktyvią ir
galinčią veikti“. Dėkojame jai,
nes ji mus paskatino burtis ir pažadėjo bendruomenei moralinę
paramą.
– Kiek žmonių yra bendruomenėje, kiek kaimų ji vienija?
– Kaimas tikrai ne vienas, gal
du ar net daugiau – Neravai, Jurčiūnai, Kalveliai, jei žiūrėsim
pagal adresus. Pagrindas yra iš
mūsų, bet kviečiami ir dalyvauja
ir iš kitų kaimų. Dabar vis daugiau žmonių nori prisijungti, nes
jie mato veiklią bendruomenę.
Narių bendruomenėje nemažai –
per 35, įvairaus amžiaus – ir jaunų, ir pagyvenusių. Kaip naujam
kūriniui, tai gal visai nemažai.

Buvo steigiamasis susirinkimas, siūlytas ne vienas pavadinimo variantas, buvo balsuojama. Pasirinkome „Galstą“, gal
kad šis ežeras šalia, tai labiausiai ir nulėmė žmonių pasirinkimą. (Jurciūnų kaimo gyventojo D. Palačionio nuotr.)
Renkamės buvusioje mokykloje,
čia vyksta susirinkimai, susibūrimai.

– Kokie bendruomenės siekiai?
– Norime padaryti ką nors naudingo, kad liktų ir kitoms kartoms. Norisi, kad kaimas būtų
gražesnis.
– Kaip gimė bendruomenės
pavadinimas?
– Buvo steigiamasis susirinkimas, siūlytas ne vienas pavadinimo variantas, buvo balsuojama.
Pasirinkome „Galstą“, gal kad
šis ežeras šalia, tai labiausiai ir
nulėmė žmonių pasirinkimą.

Norime padaryti ką nors naudingo, kad liktų ir kitoms kartoms. Norisi, kad kaimas būtų gražesnis. (Jurciūnų kaimo
gyventojo D. Palačionio nuotr.)

– Ar ketinate rengti projektus?
– Vieną projektą mes jau parašėme, jis svarstomas. Veiksmas
vyksta. Norime, kad kitiems būtų
gerai, gal po kurio laiko kas pa-

minės geru žodžiu.
– Ar Jūs pats vietinis?
– Nežinau, ar aš vietinis, ar ne.
Mokyklą Lazdijuose baigiau. Realiai nebuvau iš čia išvažiavęs, tėvai ir dabar čia gyvena. O vasaras
praleidžiu Neravuose.
– Jūsų pavardė tokia pati kaip
buvusio mero, o vardas irgi panašus, tik su trumpąja „u“ . Ar
pasitaiko, kad jus painioja su
buvusiu meru?
– Vietiniai tai žino ir atsirenka.
O kitur nelabai žino, kad yra tokie
sutapimai. Dėl vardo tai nežinau,
kodėl metrikuose įrašyta trumpoji
„u“, galiu tik spėlioti, kodėl taip
įvyko.
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„Tele2“ savitarna: nuo svarbiausios
informacijos iki naujų paslaugų užsakymo
Kviečiame išbandyti savitarnos svetainę, kurioje
„Tele2“ klientai gali lengvai
ir greitai pasitikrinti savo
duomenis ir sąskaitas,
patogiai keisti mokėjimo
planus bei pasirinkti kitas
norimas paslaugas. Savitarną privatiems ir verslo
klientams rasite mano.
tele2.lt.

Savitarnos svetainėje –
viską valdote patys
Vasarą visą savo laiką norisi skirti
išvykoms, paplūdimiui, draugams
ir vandens pramogoms. Taupant
šias brangias valandas, verta
išbandyti specialią „Tele2“ savitarnos svetainę, kuri sukurta
atsižvelgiant į klientų poreikius.
Joje galite paprastai valdyti savo
paslaugas, keisti mokėjimo planus, peržiūrėti išklotines ir sąskaitas bei jas apmokėti, taip pat
sekti einamojo mėnesio išlaidas ir
valdyti kitas naudingas paslaugas
arba peržiūrėti paslaugų naudojimosi statistiką.
Prie savitarnos jungiantis pirmą
kartą prireiks tik jūsų telefono
numerio – tuomet SMS žinute
gausite laikiną slaptažodį, kurį
galėsite pakeisti. Savitarnos pus-

lapyje rasite daug naudingos informacijos: dabartinį mokėjimo
planą, jo galiojimo laiką, einamojo mėnesio išlaidas, išklotines,
sąskaitas ir naujus, jums skirtus
pasiūlymus.
„Tele2“ savitarnos paskyroje
vos per kelias minutes galite ne
tik patikrinti savo duomenis, bet
ir pakeisti savo planą, sužinoti
savo SIM kortelės PUK kodą,
užregistruoti pradelstą mokėjimą ir greičiau atnaujinti paslaugas, jei netyčia pamiršote laiku
apmokėti sąskaitą. Kadangi visus atsakymus rasite akimirksniu, jums net nereikės gaišti
savo laiko ir skambinti ar vykti
į saloną.

Į jūsų klausimus atsakys
virtuali konsultantė „Rūta“
Jei visgi iškiltų klausimų, į kuriuos patiems nepavyksta rasti
atsakymo, jums gali padėti dirbtinio intelekto asistentė „Rūta“.
Ji savitarnoje pasiekiama visą
parą, o jos aptarnavimo vertinimas viršija rinkoje vyraujančių
analogiškų asistentų vertinimo
vidurkį.
„Rūta“, pradėjusi veikti „Tele2“ savitarnos svetainėje kiek
daugiau nei prieš pusmetį, spar-

čiai tobulėja ir jau išmoko atsakyti į daugiau nei 1700 klausimų.
Iki šiol ji aptarnavo jau daugiau
nei 78 tūkst. klientų.
Ji gali padėti sąskaitų, techninių problemų, sutarčių pasirašymo, naujų paslaugų užsakymo, e.
parduotuvės prekių ir kitais jums
kylančiais klausimais. Užduoti
klausimą „Rūtai“ labai paprasta. Prisijungę prie savo „Tele2“
savitarnos puslapio, spauskite
pokalbio ikonėlę apatiniame dešiniajame lango kampe. Tuomet
galėsite pasirinkti norimą temą
ir susirašinėti su virtualiu konsultantu.

Mobilioji aplikacija „Mano
Tele2“ – jūsų išmaniajame
telefone
Kasdienes „Tele2“ paslaugas
galite patogiai tvarkyti ir nemokamoje „Mano Tele2“ programėlėje, pritaikytoje „Android“ ir
„iPhone“ telefonams. Aplikacija
galėsite naudotis kaip savitarna
– čia rasite visą svarbiausią informaciją. Pavyzdžiui, galėsite
realiu laiku peržiūrėti interneto
duomenų likutį ir sunaudojimo
vidurkį. Pritrūkus duomenų, čia
iškart galėsite užsisakyti papildomą vienkartinį jų paketą.

Taip pat rasite kredito limitą,
galėsite jį pasikeisti arba patikrinti
jo likutį. Be to, pačioje programėlėje galėsite vos keliais paspaudimais greitai apmokėti sąskaitą
per savo asmeninį banką.
Klientų patogumui „Mano Tele2“ aplikacijoje nuo šiol rasite
dar kelias naudingas funkcijas:
galėsite papildyti „Pildyk“ sąskaitas, sekti įrenginio remonto
būseną ar peržiūrėti kelių skirtingų numerių informaciją.

Telefono draudimas – 3 mėn.
nemokamai
Tik ką įsigytas išmanusis sukelia
ne tik daug džiaugsmo, bet ir šiek
tiek nerimo. Kyla baimių, kad tik
nenumestum naujo telefono nuo
stalo, neapipiltum kava ar netyčia
neįmestum į vandenį. Šiuos rūpesčius palengvina telefono draudimas. Šiuo metu, įsigijus naują
išmanųjį, dovanojame net 3 mėn.

telefono draudimo paslaugą.
Pasiūlymas įrenginių draudimui „3 mėn. nemokamai“ galioja visiems, perkantiems išmanųjį
telefoną (perkant internetu arba
„Tele2“ prekybos vietoje) ar
planšetę (perkant „Tele2“ prekybos vietoje) kartu su įrenginio
draudimu (negalioja perkant tik
ekrano draudimą).
Po 3 mėn. paslauga bus apmokestinta kas mėnesį pagal
telefono draudimo kainą, nurodytą pirkimo metu. Mokestis bus
įtrauktas į jūsų „Tele2“ mobiliojo
ryšio sąskaitą. Telefono draudimo
paslaugą galėsite nutraukti bet
kuriuo metu. Pasiūlymas negalioja pasirinkus išankstinio apmokėjimo draudimo paslaugą.
Pasiūlymo laikas ribotas.
Daugiau informacijos rasite
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba paskambinę telefonu
117.

•
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Šiųmetis javų derlius nei
kokybe, nei kiekiu nedžiugina

Iki dabar Šeštokų elevatorius priėmė per 9 tūkst. tonų grūdų. Lyginant su praėjusiais metais, tai labai mažai.
(„Dzūkų žinių“ redakcijos nuotr.)
Šiemet kaip niekada anksti prasidėjusi javapjūtė jau
baigia rikiuoti prie elevatorių traktorius ir sunkvežimius su naujuoju derliumi.
Nors šiemet derlius daug
ankstesnis kaip kitais metais, tačiau nei žemdirbiai,
nei jo supirkėjai juo labai
nesidžiaugia.

Šeštokų elevatoriaus, į kurį savo
grūdus veža dauguma mūsų rajono ūkininkų, vadovas Raimondas
Moliušis pripažino, jog šių metų
grūdų kokybė nėra labai gera,
tik pusėtina, nes viskas uždžio-

vinta.
Lyginant su kitais metais, šiemet derlius buvo pristatomas
daug anksčiau.
„Baigėsi liepa, ir mes jau beveik baigėme darbus. Anksčiau
tik rugpjūtį pradėdavome grūdų
priėmimą, o dabar beveik viskas
baigta. Pasikeitė laikas“, – sakė
R. Moliušis.
Paprašytas palyginti ankstesnių
metų ir šiųmetinio derliaus priimtą kiekį, elevatoriaus vadovas
sakė, jog šiemet grūdų pristatyta
mažiau.
„Su praėjusiais metais net nėra
ką lyginti, šiemet beveik dvi-

gubai mažiau grūdų pristatyta.
Apskritai, reikia pastebėti, kad
prikūlimas iš hektaro šiemet daug
mažesnis. Trijų savaičių karštis
padarė tai, kad viskas uždžiūvo.
Anksčiau prasidėjo kūlimas ir
dingo tie svoriai. Kur sunkesnė
žemė, tai viskas gerai, ūkininkai
nesiskundė, o pas mus – Dzūkijos
smėlynuose, prikuliama mažai“,
– sakė elevatoriaus vadovas.
Iki dabar Šeštokų elevatorius
priėmė per 9 tūkst. tonų grūdų.
Lyginant su praėjusiais metais,
tai labai mažai.

•
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Rugpjūčio mėnesį vyks rašytojo Aido Kelionio naujausios
knygos „Druskų kambarys“ pristatymai:
Rugpjūčio 4 d. (trečiadienį) 15 val. – Krosnos bibliotekoje;
Rugpjūčio 6 d. (penktadienį) 14 val. – Seiliūnų bibliotekoje;
Rugpjūčio 13 d. (penktadienį) 15 val. – Naujosios Kirsnos
bibliotekoje;
Rugpjūčio 18 d. (trečiadienį) 15 val. – Metelių bibliotekoje.
Kviečiame dalyvauti.

UAB „Elverta“ kviečia elektrikus profesionalus bendradarbiauti ir elektros instaliacijos prekių įsigyti „Elvertos“
parduotuvėje, esančioje Santaikos g. 10, Alytus.
Kodėl verta?
1. Gera kaina ir nuolaidos nuolatiniams klientams.
2. Lankstumas. Sutarę (telefonu 8 672 28 588 ar el. paštu
mantas@elverta.lt), prekes surinksime iš anksto, jums patogiu laiku. Nereikės vaikščioti tarp lentynų ir gaišti laiko.
3. Operatyvumas. Jeigu reikiamos prekės neturėsime –
užsakysime.
4. Profesionalumas. Žinome, kad jūs savo darbą išmanote, bet liaudies išmintis sako, kad dvi galvos geriau
nei viena. Jeigu jūsų darbe pasitaikė netradicinė situacija,
galėsime pasitarti.
5. Dėmesingumas. Jums nereikės ieškoti vadybininkokonsultanto – jis pasitiks ir skirs laiko tiek, kiek reikės.
P. S. Nebijokite keisti senų įpročių, nes pokyčiai įkvepia
naujoms idėjoms ir galimybėms. Važiuodami pirkti elektros instaliacijos prekių, pirmiausia užsukite į „Elvertos“
elektros prekių parduotuvę Santaikos g. 10, Alytuje.

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!

Turite naujieną, nuotrauką –
siųskite dzukuzinios@gmail.com
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Lazdijų krašto abiturientai atsisveikino
su savo mokyklomis ir pedagogais

26 brandos atestatai įteikti Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos abiturientams. (Nuotraukos iš Lazdijų rajono savivaldybės FB paskyros.)
Dar vienas mūsų krašto
jaunuolių būrys išskleidė
ateičiai svajonių sparnus
ir išskrido ieškoti savo
dangaus. Taip būtų galima
pasakyti apie šiomis dienomis rajono mokyklose
vykstančias brandos atestatų įteikimo iškilmes ir
abiturientų atsisveikinimą
su savo mokyklomis.

Šiemet rajono mokyklas baigė
181 abiturientas, tai dviem daugiau nei praėjusiais metais.
Pasidomėjus, kokių rezultatų
pasiekė Lazdijų rajono abiturientai per valstybinius brandos egzaminus, sužinojome, kad Lazdijų
rajono dvyliktokų lietuvių kalbos ir literatūros bei anglų kalbos
valstybinių brandos egzaminų
įvertinimai pranoko šalies vidurkį. Iš viso šiais metais mokiniai
surinko 6 šimtukus, net penki iš
jų – lietuvių kalbos ir literatūros,
vienas – biologijos.
Paprašyta įvertinti šių metų

brandos egzaminų rezultatus paskutinių penkerių metų kontekste,
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Auksė
Stirbienė sakė, jog šiemet mūsų
rajono abiturientai puikiai išlaikė
lietuvių kalbos ir literatūros bei
anglų kalbos valstybinius brandos egzaminus. Minėtų egzaminų
įvertinimai pranoko šalies vidurkį. Lietuvių kalbos ir literatūros
egzaminą iš viso išlaikė 75 proc.
abiturientų. Tai reiškia, kad per
visą penkerių metų laikotarpį šį
egzaminą abiturientai 2021 metais išlaikė sėkmingiausiai. Net 78
proc. mokinių šiemet pagrindiniu
ir aukštesniuoju lygiu išlaikė anglų kalbos egzaminą.
„Lyginant penkerių metų egzaminų rezultatus, galima pasidžiaugti kylančiais biologijos, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų
kalbos egzaminų balų vidurkiais.
Matematikos brandos egzaminą
abiturientai šiemet taip pat laikė geriau nei pernai. Lyginant
šimtukų skaičių, rekordas buvo

pasiektas pernai, kai tuometiniai
abiturientai Lazdijų rajonui padovanojo net 12 šimtukų. Džiugina
ir tai, kad tiek šiais metais, tiek

ankstesniais rajone turime ir itin
gabių mokinių, kuriems įteikiamas brandos atestatas su pagyrimu“, – sakė A. Stirbienė.

Kitais mokslo metais baigiamosiose rajono mokyklų klasėse abiturientų bus mažiau – tik 160.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

13 brandos atestatų įteikti Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos abiturientams. (Nuotrauka iš Lazdijų rajono savivaldybės
FB paskyros.)

REIKIA
KOMPOSTO?

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

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

Didelis Biuro
popieriaus pasirinkimas!
KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.
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Migrantai pasitiki Kapčiamiesčio
Dzūkai
seniūnu ir pagarbiai jį vadina Muchtaru kalba, kad...
»Atkelta iš 1 psl.

nesutvarkyta. Skalbinių virves
reikia ištempti, kad migrantai
ant tvorų skalbinių nedžiaustytų.
Reikia nustatyti rūkymo vietas ir
pastatyti ženklus, kad nemėtytų
nuorūkų bet kur.
Paklaustas, ar migrantai nerodo
savo kaprizų, nekelia kokių nors
reikalavimų, V. Golikas teigė, jog
su kaprizais netenka susidurti.
„Ko jie paprašo, Raudonojo
Kryžiaus atstovas jiems nuperka.
Nustatyta apipirkimo diena – ketvirtadienis. Sudaromas pirkinių
sąrašas, jie duoda pinigų, Raudonojo Kryžiaus atstovas viską
nuperka ir atveža“, –pasakojo
seniūnas.
Pasidomėjus, kokios populiariausios migrantų prekės, seniūnas išvardijo top prekes: kola,
spraitas, čipsai, kava, žalia arbata,
sausainiai.
Kalbėdamas apie migrantų
higienos įpročius, seniūnas pri-

pažino, jog migrantai nėra labai
tvarkingi.
„Vidaus, gyvenamąsias patalpas jie šiek tiek apsitvarko, bet
lauke – didelė netvarka. Bendrojo
naudojimo patalpas jiems sutvarko iš pasienio atvykstančios dvi
valytojos“, – sakė V. Golikas.
Jo teigimu, nelegalai per dienų
dienas nieko neveikia, todėl buvo
pasirūpinta jų užimtumu – paprašyta, kad savivaldybė atvežtų
kamuolių, stalo žaidimų, vaikams
žaislų.
„Tai jie kartais kamuolį paspardo, pažaidžia stalo žaidimus. Galvojame jiems ištempti tinklinio
tinklą, kad turėtų dar vieną užsiėmimą“, – kalbėjo V. Golikas.
Šiuo metu Kapčiamiestyje gyvena nelegalūs migrantai iš Irako, Tadžikistano ir Čečėnijos. Su
irakiečiais susikalbama angliškai,
o su čečėnais ir tadžikais – rusiškai.
„Yra vienas čečėnas su šeima,

kuris turi puikias rankas, visų galų
meistras, jis sutinka geranoriškai
padėti prie ūkio darbų. Padeda
sutvarkyti spynas, atlieka kitus
darbus. Tai maloniai nuteikia“,
– pasakojo seniūnas.
Paklaustas apie migrantų maitinimo reikalus, V. Golikas pripažino, jog dabar nekyla jokių
problemų dėl maisto, migrantai
valgo tai, kas jiems patiekiama,
o dažniausiai patiekiama vištiena,
jautiena, daržovės ir ryžiai. Nuo
šios savaitės migrantų maitinimu rūpinasi „Gojaus“ restoranas,
kuris, anot V. Goliko, skaniai gamina.
„Pas mus bent kol kas situacija
valdoma. Jie mane pripažįsta, jie
žino tokią pareigybę kaip seniūnas, kuri jų kalba skamba – muchtar, kaip to šuns iš serialo. Tai jie
taip mane ir vadina“, – šypsojosi
seniūnas.

•
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Situacija dėl nelegalių
migrantų Lazdijuose išlieka stabili
Situacija dėl nelegalių migrantų
Kapčiamiestyje išlieka stabili.
Šiuo metu Kapčiamiestyje, buvusiose socialinės globos centro
„Židinys" patalpose, gyvena 81
nelegalus migrantas. Kol kas atsakingos institucijos atsižvelgia
į savivaldybės vadovų prašymą
buvusiame „Židinio" pastate
apgyvendinti šeimas, mamas su
vaikais, senjorus ir kitus socialiai
pažeidžiamus asmenis.

Konkretus terminas, kiek laiko
migrantai gyvens buvusiame socialinės globos centro „Židinys"
pastate, nėra numatytas, tačiau
centrinė valdžia mini 3 mėnesius.
Jei terminas nebūtų pratęstas, nelegalūs migrantai savivaldybės
patalpas paliktų spalio mėnesį.
Kol kas visas išlaidas, susijusias
su nelegalių migrantų apgyvendinimu, maitinimu ir jiems reikalingomis būtiniausiomis reikmėmis,

g Lazdijuose, einant pėsčiųjų taku Baltajo ežero link, šalia
naujų sniego baltumo dažais
apdažytų tiltelių stūkso ne vienas kiečių krūmas. Jie tokio
įspūdingo dydžio, kad juos panaikinti reiktų kirvio pagalbos,
joks trimeris neįveiks. Per kiečius mūsų Lazdijos upelis visai
nematomas. Mūsų seniūnė neskuba tvarkytis, tikriausiai laukia, kada darbus pradės naujai
įkurta miesto ir rajono aplinką
padėsianti tvarkyti bendrovė.
g Viena socialinių paslaugų
įstaigos socialinė darbuotoja
užsimanė atostogų, kurias ne
pagal grafiką buvo sutarusi
gauti iš laikinosios direktorės.
Kadangi laikinajai rūpėjo tik
jos pačios atostogos, todėl ji,
nieko nelaukdama, išvyko ilsėtis. Pasirodo, laikinąją direktorę
šiuo metu pavaduoja vyras, o jo
kumštis kietas, nes jis neišleido
socialinės darbuotojos sutartų
atostogų. Laikas merginoms
suprasti, kad ne viskas pasiekiama per blatą. Šaunuolis laikinasis direktorius, kad padėjo
pensininkę į vietą.
g Lazdijų rajono savivaldy-

bėje sumažės buhalterių. Senosios, didelę praktiką savivaldybėje sukaupusios specialistės
išeina, nes moka skaičiuoti ir
mato, kad naujiems, per pažintis atėjusiems iš kitų miestų
darbuotojams atlyginimai mokami didesni, paskirti darbo
krūviai – mažesni negu seniesiems. Kam dirbti, jeigu būsi
tinkamai neįvertintas?
g Naujieji rajono projektai
pakibę ore. Kas bus su mūsų
naujuoju sporto centru? Kas
bus su mūsų naująja autobusų
stotimi? Kas bus su mūsų Dumblyje įkurtais senelių namais?
Atsakymai nelinksmi – sporto
centro artimiausiais metais
nebus, nes valstybė neskirs
16 mln. jo statyboms. Nebus ir
autobusų stoties, senelių namų
Dumblyje irgi nebus.

•

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.

Neįtikėtina planeta

padengė savivaldybė iš biudžeto lėšų, tačiau finansų ministrė
Gintarė Skaistė yra pažadėjusi
kompensuoti visas savivaldybės
patirtas išlaidas. Sprendimą dėl
finansavimo priims Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Pirmasis
prašymas dėl patirtų išlaidų finansavimo jau pateiktas, antrasis bus
pateiktas artimiausiu metu.

•
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Merė A. Miškinienė: „Gera tesėti pažadus — atsinaujinančiuose
Veisiejuose rūbą pakeitė ir Ančios pakrante vingiuojantis pėsčiųjų takas“

Beveik kilometro ilgio pėsčiųjų ir dviratininkų pamėgtas takas atnaujintas iš esmės. Pakeista ne tik tako danga, bet ir jo pagrindai. Gamtos apsuptyje puikiai derantis takas, pasak rangovo UAB
„Termodata“ direktoriaus Pauliaus Bliuvo, yra ne tik gražus, bet ir patogus bei patvarus.
Lazdijų rajono savivaldybė liepos mėnesį palydėjo
Veisiejų bendruomenei
svarbaus objekto atnaujinimu. Nauja danga nuklotą
dviračių ir pėsčiųjų taką
po simbolinio juostelės
perkirpimo apžiūrėjo
savivaldybės vadovai bei
svečiai.

„Nėra nieko geriau kaip džiaugtis
jau nuveiktais darbais. Pastarieji metai buvo ypatingi Veisiejų
gyventojams: mieste atnaujinama kelio danga, įrengta žaidimų
aikštelė vaikams bei treniruokliai suaugusiesiems, tvarkoma
automobilių stovėjimo aikštelė,
vyksta apšvietimo plėtra. Miesto

gyventojai ir turistai jau kurį laiką
gali džiaugtis ir pagal tarptautinį
projektą atgijusiu šviesos, muzikos ir vandens šou kuriančiu fontanu, o šiandien oficialiai atidarėme vaizdinga Ančios pakrante
vingiuojantį pėsčiųjų taką. Ir tai
dar ne pabaiga. Veisiejų laukia
daugiau prasmingų ir ilgai lauktų
permainų“, – kalbėjo savivaldybės merė Ausma Miškinienė.
Beveik kilometro ilgio pėsčiųjų
ir dviratininkų pamėgtas takas
atnaujintas iš esmės. Pakeista ne
tik tako danga, bet ir jo pagrindai.
Gamtos apsuptyje puikiai derantis
takas, pasak rangovo UAB „Termodata“ direktoriaus Pauliaus
Bliuvo, yra ne tik gražus, bet ir
patogus bei patvarus.

Oržyšo ir Lazdijų rajono savivaldybėse atskirai įgyvendinta
nemažai projektų, kurių metu
buvo sukurti pasienio turizmo
maršrutai ar sutvarkyti infrastruktūros objektai, tačiau iki
šiol jie neturėjo nieko bendro.
Išsibarsčiusius keliautojams
patrauklius turizmo maršrutus
ir lankytojų pamėgtus objektus
kilo mintis sujungti ir sukurti
kažką ypatingo. INTERREG
V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projekto „Antis, keliaujanti pasienio
keliais“ įgyvendinimo metu sukurtas naujas turizmo maršrutas į
darnią visumą sujungia Oržyšo ir
Veisiejų miestų gamtos ir kultūros paveldo objektus, o pasirink-

tas esamus kelius apjungiantis
turizmo maršrutas yra anties
formos – tai tarsi pasienio jau
įgyvendintų projektų simbolis,
nes antis simbolizuoja stiprią šeimą, kuri visur keliauja kartu, o
antys, kurias aplanko turistas, yra
stebuklingos – nešančios sėkmę,
meilę, sveikatą.
Projekto metu sukurtas bendras turizmo maršrutas, vyksta
edukacinės dirbtuvės, diskusijos
su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais. Bendras projekto biudžetas 824 761,02 euro,
investicijų dalis, tenkanti Lazdijų
rajono savivaldybei, 389 813,73
euro.

•
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Lazdijai ieško patogesnių skiepijimo galimybių: pasiskiepyti
norinčių lauks ir rajone vyksiančiose šventėse, ir atlaiduose
Lazdijų rajono savivaldybė
siekia, kad gyventojams
pasiskiepyti būtų kuo patogiau. Iki šiol pasiskiepyti
buvo galima Lazdijuose,
taip pat atskirose rajono
seniūnijose. Matant, kad į
tradicines šventes atvyksta
labai daug žmonių, priimtas sprendimas mobilias
skiepų stoteles įkurdinti
ir jose. Jau šį penktadienį,
rugpjūčio 6 dieną, visi norintys Lazdijų rajono gyventojai galės tai padaryti
Meteliuose, Metelio ežero
pakrantėje, vyksiančios
šventės „Metelio banga“
metu.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorė Ilona Šaparauskienė.

Tradicinio renginio metu pasiskiepyti bus galima nuo 16.00
val. iki 19.00 val. Skiepų stotelė
įsikurs netoli įėjimo į šventę.

„Nuolat kalbame apie vakcinacijos būtinybę, nes tai vienintelis kelias, norint sugrįžti
į ankstesnio gyvenimo vėžes.
Mes girdime įvairias priežastis, kodėl gyventojai vis dar
nesuskuba skiepytis. Vieniems
nepatogu atvykti į Lazdijus ar
trukdo darbo laikas, kiti iki šiol
neskubėjo, nes situacija atrodė
negrėsminga, daug žmonių vis
dar bijo. Kiekvieno teisė rinktis,
tačiau mes siekiame, kad būtų
sudarytos pačios palankiausios
aplinkybės ir nutarę skiepytis
būtų paskiepyti nedelsiant, kad
jiems nereikėtų vykti toli nuo
savo gyvenamosios ar atostogų
vietos. Šį penktadienį bus skiepijama minėtos šventės „Metelio
banga“ metu. Jei šis sprendimas
pasiteisins ir norinčių pasiskiepyti neformalioje aplinkoje bus,
kitą šeštadienį kviesime skie-

pytis tradiciniame rajono bendruomenių sąskrydyje Gegutės
kaime, o sekmadienį – iškilmingos Žolinių šventės Rudaminoje metu, – kalbėjo savivaldybės
administracijos direktorė Ilona
Šaparauskienė.
Šiuo metu Lazdijų rajone COVID-19 liga serga 17 gyventojų.
Pasveikusiais laikomi 890 asmenų, saviizoliacijoje – 132 rajono
gyventojai. Kaip informavo Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, dviem
vakcinos dozėmis yra paskiepyta
53,9 proc. rajono gyventojų. Šiuo
metu Lazdijai patenka į C2 zoną,
tai vadinama raudonąja zona ir
tai kelia didelį susirūpinimą, nes
jei situacija ir toliau blogės, teks
vėl sugrįžti į draudimų ir ribojimų
sukaustytą kasdienybę.

•
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Įgyvendintas pasienio
projektas sveikatos paslaugų plėtrai
Nuo 2020 metų rugsėjo 1 dienos
pradėtas įgyvendinti INTERREG
V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas
„Bendradarbiavimas siekiant aukštos kokybės sveikatos priežiūros
paslaugų ir pacientų mobilumo“
skirtas užtikrinti labiau integruotą,
kokybišką ir lengvai prieinamą
sveikatos paslaugų teikimą pasienio regione. Projekto įgyvendinimo metu buvo įsigyta ši medicininė įranga: lazeris, cistoskopo
komplektas su priedais, operacinis siurblys, pacientų monitoriai,
šeiverio blokas, laparoskopiniai
instrumentai, instrumentai peties artroskopijai, komponentai
ir įrankiai kelio artroskopijai,
jėgos instrumentai, kraujo-dujų
analizatorius, elektrolitų analizatorius, hematologinis analizatorius.
Investicijos skirtos ir į ligoninės
personalą – suorganizuoti bendri
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pasienio regione mokymai,
seminarai, praktiniai užsiėmimai
Lazdijuose temomis „Skubi pagalba ir intensyvi terapija“. Projekto
dalyviai apmokyti taikyti pradinio gaivinimo algoritmą, teisingus
veiksmus ir priemones skirtingo
intensyvumo kraujavimui stabdyti.

Projekto metu buvo aptartos ir aktualios pasienio viešųjų paslaugų
teikimo problemos, galimybės,
bendri veiksmai bei pasidalinta
patirtimi užtikrinant kokybiškesnes sveikatos paslaugas pasienio

regione. Projekto partneriai aptarė
ir bendrus ateities planus rengiant
ir įgyvendinant naujus projektus
bei pasienio paslaugų plėtrą.
Projektas įgyvendinamas su
visuomenės sveikatos priežiūros

centru Seinuose (Lenkijos Respublika). Projekto tikslinė grupė:
ligoninės darbuotojai, sveikatos
priežiūros specialistai, pasienio
bendruomenių nariai, savivaldybės. Projekto trukmė 16 mėne-

sių, projekto biudžetas 417453,39
euro, investicijų dalis, tenkanti
Lazdijų ligoninei, 178994,04 euro.
Projektas iš dalies finansuojamas
Europos regioninės plėtros fondo
lėšomis.

•
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Turiu bilietą į laisvesnį pasaulį!
Nors vis dar susiduriame su abejonėmis ir
sunkumais, kuriuos sukėlė COVID-19 pandemija, pamažu žengiame
išsiilgto gyvenimo link
ir skiepydamiesi kuriame visuotinį imunitetą.
Piliečiai iš skirtingų
šalies rajonų pasakoja
apie tai, kodėl pasitiki
medicina ir kaip jiems
sekasi šiandien, kai galime gyventi laisviau.
Pasitiki kompetentingų
specialistų nuomone
Justina iš Vijūkų pripažįsta,
kad karantino metu labiausiai
jai trūko gyvo bendravimo su
artimaisiais.
„Sąžiningai izoliavomės ir
bandėme išvengti visų įmano-

Nuo koronaviruso pasiskiepijusi
Justina sako, jog dabar jaučiasi
ramiau. (Nuotr. iš asmeninio
archyvo)

mų rizikų. Per pirmąjį karantiną
aš pastojau, o per antrąjį – pagimdžiau. Išėjusi į dekretą, pradėjau sėkmingai vykdyti savo
veiklą, todėl galiausiai išėjau
iš samdomo darbo“, – apie
gyvenimo pokyčius pasakoja
moteris.
Kauno rajone gyvenanti Justina sako, kad pačioje artimiausioje jos aplinkoje užsikrėtusių
koronavirusu nebuvo, o tokių,
kurie abejotų vakcinacijos nauda, taip pat netenka sutikti.
„Aš žinau, kas yra skiepai ir kodėl jie buvo sukurti.
Kalbėjausi ir konsultavausi
su savo srities specialistais,
kuriais pasitikiu, taip pat ir su
savo mama, kuri yra medikė ir
kurios nuomone aš pasitikiu.
Kadangi aš šioje srityje nesu
specialistė, remiuosi profesionalų nuomone. Tiesą sakant,
aš labai džiaugiuosi, kad pasiskiepijau, ir dėl to jaučiuosi
ramiau.“

į Latviją. Užpildę internetinę
formą, iškart gavome atsakymą, kad mums grįžus nereiks
karantinuotis. Vien dėl to, kad
mes pasiskiepiję. Tikrai smagu,
kad jau galime laisviau judėti
ir keliauti.“

Žydrūnas: „Kaip turime skiepą
nuo kiaulytės ar kitų ligų, taip ir
nuo šios.“ (Nuotr. iš asmeninio
archyvo)

Džiaugiasi suteikta
galimybe keliauti
Automechanikas Žydrūnas,
gyvenantis Šaukliškių kaime,
Kupiškio rajone, sako, kad pastaruoju metu klientų padaugėjo:
„Daugelis per karantiną dirbo
nuotoliniu ir savo automobilių nenaudodavo, todėl po ilgo
laiko juos užvedant „išlenda“
įvairių problemų arba kiti išvis
net neužvedami. Tokiais atvejais reikalinga automechanikų
pagalba.“
Žydrūnas teigia, kad nei jo
žmona, nei jis nesirgo koronavirusu arba to nežino patys,
„nes juk galima prasirgti ir be
jokių simptomų“.
Anot jo, klausimų dėl skiepų
naudos niekada nekilo, o šalutiniai poveikiai negąsdino.

„Kaip turime skiepą nuo
kiaulytės ar kitų ligų, taip ir
nuo šios. Skiepai padeda mums
lengviau prasirgti. Teko girdėti
ir įvairių teorijų, pavyzdžiui,
kad su skiepu mums yra įleidžiama mikroschema, tačiau
tuo tikrai netikiu“, – sako vyras,
pridurdamas, kad pats kokių
nors didesnių nepageidaujamų
reakcijų po vakcinacijos nepajautė, tačiau po pirmojo skiepo
jo žmonai buvo pakilusi temperatūra, jautėsi nuovargis, bet po
kelių dienų viskas praėjo.
Be to, Žydrūnas pasakoja,
kad su šeima jau spėjo papramogauti užsienyje: „Iš elektroninės sveikatos sistemos
išsiėmėme ES skaitmeninį
COVID pažymėjimą ir per ilgąjį savaitgalį buvome išvykę

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.

Šalutiniai poveikiai
— normalus imuninės
sistemos atsakas
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus
vyriausioji specialistė Daiva
Razmuvienė teigia, kad kiekvieno žmogaus organizmo
imuninė sistema į vakciną sureaguoja pradėdama gaminti
kovotojus – antikūnus, dėl to
žmogus gali jausti tam tikrus
pojūčius, kurie dažniausiai
pasireiškia vietinėmis reakcijomis – dūrio vietoje gali būti
patinimas, paraudimas ar jaučiamas skausmas. „Svarbu šios
vietos nešaldyti, nešildyti, nedėti jokių kompresų ir geriausia
– išvis neliesti“, – informuoja
specialistė.
Nuo COVID-19 vakcinų
žmonės neretai jaučia nuovargį, šaltkrėtį, galvos, raumenų
ar sąnarių skausmus, retais
atvejais būna viduriavimas ir
temperatūra.
„Svarbu žinoti, kad tos reakcijos yra visiškai normalios,
tačiau jei jaučiatės itin prastai
ir jus vargina aukšta temperatūra – per 38C – tuomet reikėtų
kreiptis į šeimos gydytoją ir būtinai jam pasakyti, kada buvote
paskiepytas. Paprastai šie simptomai trunka apie 72 valandas,
o trečią parą jie silpsta“, – teigia
D. Razmuvienė.
Be to, po vakcinacijos gali
padidėti pažastyje ar po rakti-

kauliu esantys limfmazgiai,
gali skaudėti visą ranką, ne
tik dūrio vietą, taip pat žmogų
gali kankinti nemiga ar tokios
alerginės reakcijos, kaip bėrimas ar įkyrus niežėjimas,
tačiau labai svarbu neįnešti
infekcijos ir nesikasyti.
Labai reti šalutiniai poveikiai, pasitaikantys vienam iš
tūkstančio vakcinuotų asmenų, gali būti veido vienos pusės parezė, stipresnė alerginė
reakcija kaip dilgėlinė, gali
patinti veidas. Pasireiškus
tokiems simptomams, reikia
nedelsiant kreiptis į šeimos
gydytoją ar skambinti į greitąją medicinos pagalbą.
Net ir pasireiškus lengvai
vietinei reakcijai po vakcinacijos, piliečiai raginami užpildyti nepageidaujamų reakcijų
į skiepus tyrimo protokolą.
Tai gali atlikti gydytojas,
vaistininkas ar pats pacientas, užpildydamas elektroninę
Valstybinės vaistų kontrolės
tarnybos (VVKT) pranešimo formą internetu, prisijungus https://vapris.vvkt.
lt/vvkt-web/public/nrv. Taip
pat formą galima siųsti el.
paštu NepageidaujamaR@
vvkt.lt; paštu adresu: Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba,
Žirmūnų g. 139A, LT-09120
Vilnius, nemokamu faksu 8
800 20 131 arba pranešti apie
tai nemokamu telefonu 8 800
735 68 (pacientams). Daugiau
informacijos galima rasti internetinėje svetainėje https://
vvkt.lt.
Užs. Nr. 24

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

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901.
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Trys, keturios šeimos ir… visa stovykla

Kiekvieną dieną į stovyklą „Tauro sodyboje“ prie Zapsio ežero į svečius kažkas atvykdavo.
Dineta Babarskienė
Ši vasara vaikams puiki
galimybė atsigriebti po karantino, kai jie daug laiko
praleido prie kompiuterių
ekranų.
„Psichologo pagalbą visus metus
gavo ši grupė vaikų net ir karantino metu“, – pasakoja Asta Bagdonienė.
„Jau minkėme molį keramikos
užsiėmimuose Lazdijų miesto
parke, vaikams patiko. Iš Alytaus
keramikė Jolita Žukauskienė atvykusi buvo“, – pasakoja Asta.
„Tie patys 20 vaikų iš daugiavaikių šeimų bei globojami vaikai
jau dabar ir stovyklavo“, – tęsia
A. Bagdonienė. Šypsosi sakydama, kad čia trys, keturios šeimos
ir... visa stovykla.
„Kiekvieną dieną pas mus į
stovyklą „Tauro sodyboje“ prie
Zapsio ežero į svečius kažkas atvykdavo“, – tarsteli moteris.
Alytaus apskrities vyriausio-

jo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato
Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja
(bendruomenės pareigūnė) Renata Ribinskienė prie Zapsio ežero
susitiko su stovyklautojais, supažindino su policijos pareigūno
profesija bei priminė pagrindines
saugaus eismo taisykles. Stovyklautojams pareigūnė padovanojo
po atšvaitą ir knygutę.
Kinologai iš Kapčiamiesčio
užkardos prisipažino, kad labai
užimti dabar, bet vis tik pažadėję
vaikams buvo, tad negalėjo pameluoti – atvyko. „Su šunimis,
ginklais supažindino. Žiauriai
įdomu buvo“, – sako Asta.
„Pusę dienos ugniagesiai
praleido su vaikais, neskubėjo
vyrai“, – džiaugiasi ji. Lazdijų
rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Veisiejų ugniagesių
komanda supažindino su gaisrininko profesija. Paskui paplukdė
gelbėjimo valtimi. Ugniagesiai
paplukdė visus vaikus – skyrė

O kiek džiaugsmo buvo pasimaudyti putų debesyje!

kiekvienam laiko ir dėmesio.
„Vaikai buvo be amo, taip jiems
patiko klausytis ugniagesių ir netgi patiems pamėginti užgesinti
gaisrą“, – sako Asta. Pasakoja,
kad užsidėję gaisrininkų liemenes pabandė gesinti žolę. „Aš ir
pati pirmą kartą tai mačiau“, –
neslepia pašnekovė, kad net jai
kai kas buvo nauja: negirdėta,
nematyta.
O kiek džiaugsmo buvo pasimaudyti putų debesyje! „Kaip
kokioj Turkijoj“, – pajuokauja
Asta.
Pavakarėje susitikta su rašytoja, muzikante, šokėja Loreta
Zabalujeva. „Kiekvienam padovanojau po Loretos knygelę su
jos autografu, kad parsivežtų į
šeimą“, – prasitaria moteris. Vakaras su gitara, knygomis prabėgo
nepastebimai.
O kur dar žygiai: ir dieną, ir
naktį. „Tai vaikams labai patinka
– ir pasportuoti, ir palenktyniauti
jiems smagu, tai daro noriai“, –

tikina ji. Sako, kad į naktinius
žygius patraukia ir naktį, bet tik
vyresni vaikai, dieną jau visi
brenda per brastas, eina apie 10
kilometrų.
„Turime vandens dviratį, valtį,
mėgaujamės vandens malonumais
stovykloje, maudynės karštomis
dienomis vaikams smagumėlis“,
– pasidžiaugia Asta. Sako, kad
ir tėveliai laukiami stovykloje,
jie atvažiuoja savo atžalų aplankyti.
Pusryčius ir vakarienę gaminasi
patys vaikai. „Pietus mums atveža
jau pagamintus“, – tikina vadovė
A. Bagdonienė. Sako, kad vakarienę gamina visada ant laužo,
taip jau įpratę.
Vaikai sakė, kad tai pačios

geriausios dienos jų gyvenime,
pačios nuostabiausios vasaros
atostogos, kokių nė jie patys negalėjo įsivaizduoti.
Optimizmo nestokojanti Asta,
paklausta, ar nepavargo, patikino:
„Yra ką veikt“.
Asta tiesiai sako, kad jau visus
metus vykdo projektą „Sociokultūrinių paslaugų teikimas daugiavaikėms šeimoms ir globojamiems vaikams“, o stovykla – jo
dalis. „Liūdina, mat užsiėmimuose galėjo dalyvauti tik Lazdijų
miesto vaikai, iš aplinkinių kaimų
– ne. Tokios projekto sąlygos.
Džiugina tai, kad dalyvavusieji
vaikai labai patenkinti. Veiklos
žiauriai fainos“, – sako Asta Bagdonienė.

•
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Eteris

Ketvirtadienis

, rugpjūčio 5 d. Saulė teka 5.34, leidžiasi 21.15, dienos ilgumas
15.41. Delčia. Vardadieniai: Felicisimas, Nona, Rimtas, Mintarė, Osvaldas, Vilija.
LRT TV
2021.08.0
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Komisaras

Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Istorijos perimetrai.
13.00 Įdomiosios atos-

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.

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 Širdyje lietuvis.
19.30 Gimę tą pačią
dieną.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Rožės vardas“.
22.55 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.40 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Veranda.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Širdyje lietuvis.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Įdomiosios atostogos.
5.00 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Balta – meilės

spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
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 „Snaiperis. Vaiduo-

klis“.
0.35 „Strėlė“.
1.35 „Viešpatavimas“.
3.35 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.20 Alchemija.
4.50 RETROSPEKTYVA.

16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
20.30 Meilė be sienų.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Pagrobtas gyve-

nimas“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Pagrobtas gyve-

nimas“.
0.10 „Bulis“.
1.10 „Havajai 5.0“.
2.05 „Rouzvudas“.
3.05 „Bulis“.
4.05 Ekstrasensai.

Stipriausių mūšis.

ŽAIDYNĖS.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 TOKIJO OLIMPINĖS

ŽAIDYNĖS.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.

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 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
BTV
6.00 „CSI. Majamis“.
7.00 „Mano virtuvė

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

geriausia“.
14.50 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Gelbėjimo

misija 2. Mirtinas
pavojus“.
22.55 „Gatvių kovotojas“.
1.00 „Greitojo reagavimo būrys“.
2.00 „FTB. Ieškomiausi“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 „Lietuvos gelmių

istorijos“.
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“.
TV3
6.00 TOKIJO OLIMPINĖS

22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 „Brangioji, aš

19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
22.30 Reporteris.

7.00 „Leksė ir Lotė –

šauniosios detektyvės dvynukės“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.35 „44 katės“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 Gamina vaikai.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Trembita.
12.30 Kūrybingumo
mokykla.
13.00 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Mūsų miesteliai.
Vilkyškiai.
14.55 „Pokyčių karta.
Imperijos griūtis“.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Čikagos policija“.
18.55 „Mano mėgstamiausi“.
19.00 Veranda.
19.30 Premjera. „Saulė.
Pragaras danguje“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Aš nesu ponia
Bovari“.
23.45 „Kelionių atvirukai.
Moka, šventoji
Etiopijos kava“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar
pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.35 Duokim garo!
2.55 Klausimėlis.
3.15 Pasivaikščiojimai.
3.45 7 Kauno dienos.
4.10 Išsaugota istorija.
Unikaliausių
Lietuvos muziejų
istorijos. Bulvės
muziejus.
4.35 Veranda.
5.05 Stilius.
TV1
6.20 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Pakvaišusi porelė“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.35 „Stebuklas“.
14.35 „Baudžiauninkė“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės
melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Stažuotoja“.
21.00 PREMJERA.
„Aleksas Hugo.
Kaukis, arba
dvėsk“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Į šiaurę per šiaurės
vakarus. Klastinga
medžioklė“.
TV6
6.00 TOKIJO OLIMPINĖS

ŽAIDYNĖS.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Gerasis daktaras“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Pirmoji eskadrilė“.
23.50 „Naša Raša“.
1.20 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
2.20 „Fizrukas“.
3.15 „Vienas“.
Delfi
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.
10.00 Ugnikalnių takais.
10.30 Keturios sienos.
11.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.00 Ugnikalnių takais.
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
su A. Peredniu.
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
, rugpjūčio 6 d. Saulė teka 5.35, leidžiasi 21.13, dienos ilgumas 15.38.
Delčia. Vardadieniai: Bylotas, Daiva.

šeštadienis
, rugpjūčio 7 d. Saulė teka 5.37, leidžiasi 21.11, dienos ilgumas 15.34.
Delčia. Vardadieniai: Donatas, Kajetonas, Sikstas, Drąsutis, Jogailė, Klaudija, Jogilė.

LRT TV
2021.08.
6.02 Labas rytas,

LRT TV
2021.08.0
6.02 „Juodasis paukštis.

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Komisaras
Reksas“.
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 Širdyje lietuvis.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Auksinis protas.
Vasara.
22.15 „Greiti ir įsiutę 3.
Tokijo lenktynės“.
24.00 „Gimęs liūdėti“.
1.35 Širdyje lietuvis.
2.30 „Susipažink su
mano pasauliu. Vi
ir plūduriuojantis
kaimelis“.
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 „Keičiu žmoną“.
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 „Džekas Ryčeris.
Nesidairyk atgal“.
23.55 „Matrica“.
2.45 „Šmėklos“.
TV3
6.00 TOKIJO OLIMPINĖS

ŽAIDYNĖS.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 TOKIJO OLIMPINĖS

ŽAIDYNĖS.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
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 „Ratai“.
22.00 „Geležinis žmogus

2“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.

22.18 „Geležinis žmogus

2“.
0.20 „Pranašas“.
2.20 „Pagrobtas gyvenimas“.
4.35 „Vieniši tėvai“.
5.00 „Havajai 5.0“.
BTV
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė

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

„Ratai“, 19.30, TV3
galis.
4.15 Vantos lapas.
4.40 Kaimo akademija.
5.00 Vyrų šešėlyje.
Sofija MalieckaitėChodkevičienė.
5.20 „Reali mistika“.
6.00 „Žiedas su rubinu“.
LRT+
6.02 Džiazo muzikos

geriausia“.

vakaras.

14.50 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 „Amerikietiškos

7.00 „Leksė ir Lotė –

imtynės“.
21.30 „Mirties prabu-

dimas“.
23.25 „Gelbėjimo
misija 2. Mirtinas
pavojus“.
1.10 „Greitojo reagavimo būrys“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 „Lietuvos gelmių

istorijos“.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
08.00 „Žiedas su rubinu“.
09.00 „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. Ona
Jogailaitė.
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“.
3.10 „Netikėtas teisingumas“.
3.55 Pagaliau savait-

šauniosios detektyvės dvynukės“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.35 „44 katės“.
7.50 Archyvų forumas.
Valstybės archyvų
teikiamos paslaugos.
8.45 Gyvenk kaip galima
švariau.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Rusų gatvė.
12.30 Stop juosta. Šilutė.
13.00 Stambiu planu.
14.00 Išsaugota istorija.
Unikaliausių
Lietuvos muziejų
istorijos. Bulvės
muziejus.
14.30 Pasivaikščiojimai.
15.00 „Saulė. Pragaras
danguje“.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Čikagos policija“.
18.55 „Mano mėgstamiausi“.
19.00 Stop juosta. Šilutė.
19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Interviu“.
22.45 Vasaros festivaliai.
0.10 DW naujienos rusų
kalba.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.50 Džiazo muzikos
vakaras.
1.45 „Sinatra. Viskas
arba nieko“.
3.45 „Aš nesu ponia
Bovari“.
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“.
14.35 „Baudžiauninkė“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.

16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Stažuotoja“.
21.00 PREMJERA.

„Keliautojas“.
22.55 „Nusikaltimas

šiaurėje. Kliuverio
paslaptis“.
0.50 „Aleksas Hugo.
Kaukis, arba
dvėsk“.
TV6
6.00 TOKIJO OLIMPINĖS

ŽAIDYNĖS.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Optibet“ A lygos

rungtynės Telšių
„Džiugas“–Kėdainių „Nevėžis“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Atsakomasis
smūgis“.
0.00 „Pirmoji eskadrilė“.
2.45 „Devynioliktasis
stalas“.
Delfi
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.
9.00 Delfi rytas.
10.00 Ugnikalnių takais.
10.30 Geltonas karutis.
11.00 Alfas vienas
namuose.
12.00 Delfi rytas.
13.00 Ugnikalnių takais.
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 Verslo požiūris.
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.

Romų genocido
atmintis“.
7.00 Išpažinimai.
7.30 „Pakalikai“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Pasaulio dokumentika. „Paslaptinga
peizažų istorija.
Halongo įlanka
Vietname“.
12.50 Pasaulio dokumentika. „Svečiuose
pas šikšnosparnius“.
13.45 „Kelionių atvirukai.
Martos vynuogynas, Baltoji
sala. Juodaodžių
išsigelbėjimas“.
14.00 „Hadsonas ir
Reksas“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Mano daina.
22.25 „Centrinė žvalgyba“.
0.10 „Greiti ir įsiutę 3.
Tokijo lenktynės“.
1.50 „Interviu“.
3.35 „Kelionių atvirukai.
Vėžiagyvis,
pakeitęs Rytų
pakrantę“.
3.50 „Hadsonas ir
Reksas“.
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“.
9.40 „Medžioklės
sezonas atidarytas
2!“.
11.15 „Tomas ir Džeris
svečiuose pas Ozo
šalies burtininką“.
12.20 „Marmadukas“.
14.05 „Įsivaizduok tai“.
16.20 „Namų areštas“.
18.30 Žinios.
19.30 „Batuotas katinas
Pūkis“.
21.15 „Bjauri tiesa“.
23.10 „Vaikinams tai
patinka!“.
1.00 „Džekas Ryčeris.
Nesidairyk atgal“.
TV3
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 „Kodas. L.O. B. I. A.

I.“.
19.35 Eurojackpot.
19.40 „Kodas. L.O. B. I. A.

I.“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Kodas. L.O. B. I. A.
I.“.
22.20 „Diena po rytojaus“.
0.50 „Riba“.
3.00 „Geležinis žmogus
2“.
BTV
6.30 „Pričiupom!“.
7.30 „Negyvenamose

salose su Beru
Grilsu“.
8.30 Miško atspalviai.
9.00 „Kova už būvį“.
10.05 „Kova už būvį“.
11.15 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.25 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13.40 „Ekstrasensai tiria“.
15.55 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
17.05 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
18.15 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
19.30 Kaukės.
22.00 „Sakalo akis“.
0.15 „Suvilioti nepažįstamąjį“.
2.25 „Mirties prabudimas“.
Lryto
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 „Triguba apsauga“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Švarūs miestai.
19.00 Laisvės TV valanda.
Pokalbis su
B. Davidonyte ir
D. Pancerovu.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Riešutų duona“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Laisvės TV valanda.
Pokalbis su
B. Davidonyte ir
D. Pancerovu.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 „Gyvenimas“.

5.40 Vantos lapas.
6.00 „Žiedas su rubinu“.
LRT+
6.02 Auksinis protas.

Vasara.
7.15 Klausimėlis.
7.30 Kelias į namus.
8.00 „Sukurta Kiote.
Virtuvės įrankiai,
restoranas, japoniški sandalai“.
8.30 Premjera. „Lietuvos
mokslininkai.
Genetikas Vaidutis
Kučinskas“.
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.
Londonas. Dickenso pasaulis“.
13.45 „Kelionių atvirukai.
Stebuklinga
Nilso Holgersono
Švedija“.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Du balsai – viena
širdis“.
16.30 „Erdvės menas.
Prieš srovę. Radikalios gyvenimo būdo
idėjos“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos.
18.15 „Kelionių atvirukai.
Vėžiagyvis,
pakeitęs Rytų
pakrantę“.
18.30 Išsaugota istorija.
Unikaliausių
Lietuvos muziejų
istorijos. Lėlių
muziejus.
19.00 Premjera.
„Anykščių kraštas.
Anykščių krašto sakraliniai statiniai“.
19.30 Mūsų miesteliai.
Vilkyškiai.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Moteris, kuri
sumažėjo“.
22.30 LRT OPUS
ore. Grupė
„Such'a'Trip“.
23.30 „Kelionių atvirukai.
Londonas. Dickenso pasaulis“.
23.45 Kelias į namus.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Gimęs liūdėti“.
2.15 „Lietuvos
mokslininkai.
Genetikas Vaidutis
Kučinskas“.
2.45 Išsaugota istorija.
Unikaliausių
Lietuvos muziejų
istorijos. Lėlių
muziejus.
3.15 Pasivaikščiojimai.
3.45 „Anykščių kraštas.
Anykščių krašto sakraliniai statiniai“.
4.15 Kūrybingumo
mokykla.
4.45 Auksinis protas.

Vasara.
TV1
6.20 Praeities kartų

liudytojai.
6.50 100 metų propa-

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

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Žingsnis iki
dangaus“.
11.00 „Sodas už namo.
Britanijos Top 30“.
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. Senos
žaizdos“.
22.55 „Mailso kelias“.
0.55 „Nusikaltimas
šiaurėje. Kliuverio
paslaptis“.
2.45 „Keliautojas“.
TV6
6.00 TOKIJO OLIMPINĖS

ŽAIDYNĖS.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų

žvaigždės.
19.00 Kaukės.
20.00 „Vienas“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Marsietis“.
0.55 „Spartanas“.
3.00 „Atsakomasis

smūgis“.
Delfi
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 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, rugpjūčio 8 d. Saulė teka 5.39, leidžiasi 21.09, dienos ilgumas
15.30. Jaunatis. Vardadieniai: Dominykas, Tulgirdas, Daina, Elidijus, Gustavas.
1.05 „Aeon Flux“.
2.50 „Bjauri tiesa“.
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 „Albatrosas ir
uolinis kuoduotasis
pingvinas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.25 „Susipažink su
mano pasauliu. Geilsonas ir kapueira“.
11.55 Pasaulio dokumentika. „Beprotiškos
filmavimo
akimirkos“.
12.45 Pasaulio dokumentika. „Salų gamtos
slėpiniai. Hebridai.
Legendų šalis“.
13.40 „Puaro“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos
detektyvai.
16.30 Veranda.
17.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Viktorija“.
21.50 „Ponas Bynas“.
23.20 „Moteris, kuri
sumažėjo“.
0.45 „Centrinė žvalgyba“.
2.30 „Beprotiškos filmavimo akimirkos“.
3.15 „Kelionių atvirukai.
Martos vynuogynas, Baltoji
sala. Juodaodžių
išsigelbėjimas“.
3.30 „Puaro“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.20 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
6.50 „Bunikula“.
7.20 „Neramūs ir
triukšmingi“.
7.50 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
8.20 „Tomas ir
Džeris“.
8.50 „Broliai meškinai
ir fantastiškas
nuotykis“.
10.35 „Antroji džiunglių
knyga. Mauglis ir
Balu“.
12.25 „Galaktikos gelbėtojai“.
14.30 „Valgyk, melskis,
mylėk“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Transformeriai.
Paskutinis
riteris“.
22.30 „12 stipriausių“.

TV3
6.00 TOKIJO OLIMPINĖS

ŽAIDYNĖS.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS.
14.00 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. UŽDARYMO CEREMONIJA.
17.10 „Kobra 11“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Kobra 11“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Piteris Penas“.
21.50 „Užsienietis“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Užsienietis“.
23.55 „Žudikės maniakės
užrašai“.
1.55 „Diena po rytojaus“.
BTV
6.30 „Pričiupom!“.
7.30 „Lietuvos rinktinė

prieš Latvijos
rinktinę“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Tarptautinis
turnyras „Pasaulio
taurė 2021“.
10.05 „Kova už būvį“.
11.15 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.25 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13.40 „Ekstrasensai tiria“.
15.55 „Gordono Ramzio
virtuvės košmarai“.
17.05 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
18.15 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis laivas“.
22.30 „Legendų biuras“.
23.45 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VII“.
0.50 „Sakalo akis“.
3.00 „Suvilioti nepažįstamąjį“.
Lryto
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.
Monika AlūzaitėKuličauskienė.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Triguba apsauga“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Laisvės TV valanda.
Pokalbis su

B. Davidonyte ir
D. Pancerovu.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Vyrų šešėlyje.
Monika AlūzaitėKuličauskienė.
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 „Po laukinę gamtą.
Euraziniai rudieji
lokiai. Karpatų
valdovai“.
10.30 „Į žvaigždes.
Kur gyvensime?
Kosmoso kolonizavimas“.
11.00 Stop juosta.
Švėkšna.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus Šv. vyskupo
Stanislovo ir Šv.
Vladislovo arkikatedros bazilikos.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.10 Klausimėlis.
14.30 „Pakalikai“.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2019.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 „Traukinys į mirtį“.
19.30 Archyvų forumas.
Valstybės archyvų
saugomų dokumentų prieinamumas.
20.20 Šoka Lietuva.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Orkestro „Kremerata Baltica“
koncertas, skirtas
Černobylio katastrofos 35-osioms
metinėms.
22.00 Fortepijono maratonas Beethovenui.
Sonata fortepijonui
nr. 28 A-dur, op.
101.
22.25 Tenesis Viljamsas.
„Geismų tramvajus“.
1.40 „Ponas Bynas“.
3.05 7 Kauno dienos.
3.35 „Erdvės menas“.
4.05 Kelias.
4.35 Duokim garo!
TV1
6.20 Pasirinkę Lietuvą.

6.50 100 metų propa-

gandos.
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.
Žmogžudystės
Lotaringijoje“.
23.00 „Triušio urvas“.
0.50 „Mailso kelias“.
2.45 „Vera. Senos
žaizdos“.
TV6
6.00 TOKIJO OLIMPINĖS

ŽAIDYNĖS.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų

žvaigždės.
19.00 Kaukės.
20.00 „Vienas“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 TOKIJO OLIMPINĖS
ŽAIDYNĖS. Uždarymo ceremonija.
1.20 „Marsietis“.
Delfi
6.00 13 731 km aplink

Skandinaviją.
7.00 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
7.30 Geltonas karutis.
8.00 Kablys.
8.30 Šiandien kimba.
9.30 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 Pokalbis 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.

pirmadienis

, rugpjūčio 9 d. Saulė teka 5.41, leidžiasi 21.07, dienos ilgumas
15.26. Jaunatis. Vardadieniai: Romanas, Mintaras, Tarvilė, Rolandas, Romas, Rolanda, Rolana.
LRT TV
2021.08.09
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
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 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Rožės vardas“.
23.00 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.45 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Išpažinimai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
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“.
LNK
6.30 „Balta – meilės

spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
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 Žinios.
22.30 „Prieš įstatymą“.
0.35 „Strėlė“.
1.35 „12 stipriausių“.
3.45 „Volkeris, Teksaso

16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Tunelis“.
20.30 Meilė be sienų.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Nesuvokiama“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Nesuvokiama“.
0.10 „Bulis“.
1.10 „Havajai 5.0“.
2.05 „Rouzvudas“.
3.05 „Vieniši tėvai“.
3.35 „Bulis“.
4.40 Ekstrasensai.

Stipriausių mūšis.
BTV
6.40 „Mano virtuvė

geriausia“.
7.50 „Šuo“.
9.00 „Pėdsakas“.
9.55 „Iškvietimas“.
10.50 „Mentalistas“.
11.45 „CSI. Majamis“.
12.45 „Mano virtuvė

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

„Herbas ar skaičius.
Merginos“.
19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Švari biografija“.
23.10 „Mirtinas ginklas“.
0.10 „Legendų biuras“.
1.25 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
2.25 „FTB. Ieškomiausi“.
Lryto
5.30 Krepšinio pasaulyje

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

gumas“.
8.00 Senjorų avilys.

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

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

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

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

perskambinsiu“.

reindžeris“.

17.00 „Netikėtas teisin-

TV3
6.15 „Galingieji reindže-

18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo

riai. Žvėries galia“.
6.40 „Bailus voveriukas“.
7.05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.35 La Maistas. Vasara
8.05 Sveiki atvykę.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano
meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.

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

gumas“.

3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
3.55 Kaimo akademija.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Legendos.
6.50 „Dainų dainelės“

akimirkos.
7.00 „Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės
dvynukės“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.35 „44 katės“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 „Po laukinę gamtą.
Euraziniai rudieji
lokiai. Karpatų
valdovai“.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Kas geresnio,
kaimyne?
12.30 Krikščionio žodis.
12.45 Klausimėlis.
13.00 Kultūros diena.
13.55 Muzikos talentų
lyga 2019.
15.25 Ką veikti?!
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės
dvynukės“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Čikagos policija“.
18.55 „Mano mėgstamiausi“.
19.00 Išpažinimai.
19.30 „Dirigentas Gintaras
Rinkevičius“.
20.20 Dizaino dokumentika. Baldai ir
šviestuvai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Agata Kristi. „Pelėkautai“.
0.25 DW naujienos rusų
kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.05 Mano daina.
2.20 LRT OPUS ore.
Grupė „Such'a'Trip“.
3.20 Muzikinis intarpas.
3.40 Kūrybingumo
mokykla.
4.05 „Anykščių kraštas.
Anykščių krašto
sakraliniai statiniai“.
4.35 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.
TV1
6.00 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
6.55 „Žingsnis iki
dangaus“.
8.15 „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
melodramos“.
17.45 „Akloji“.

18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Stažuotoja“.
21.00 „Mirties užeiga“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Prancūziška

žmogžudystė.
Žmogžudystės
Lotaringijoje“.
TV6
6.30 „Gerasis daktaras“.
7.15 Nuogi ir įbauginti.
8.10 „Univeras“.
9.20 Sandėlių karai.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
12.25 „Naujakuriai“.
12.55 „Saša ir Tania“.
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 „Palikimas“.
23.10 „Nusileidimas 2“.
0.55 „Naša Raša“.
1.25 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
2.25 „Fizrukas“.
3.25 Lombardų

žvaigždės.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Lietuviškos atos-

togos.
7.00 Pokalbis su D. Žei-

myte-Biliene.
8.00 Yugo broliai:

blogiausiu 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 Jūs rimtai?
14.00 Išpakuota.
14.30 Keturios sienos.
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 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Iš esmės su V. Bruveriu ir D. ŽeimyteBiliene.
20.00 Geltonas karutis.
20.30 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
21.00 Yugo broliai:
blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
21.30 Kasdienybės
herojai.
22.15 Mano pramogos
veidai.
23.00 Ugnikalnių
takais.
23.30 Kriminalinė Lietuvos
zona su D. Dargiu.
0.00 Pokalbis su D. Žeimyte-Biliene.
1.00 Delfi diena.
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Eteris
Antradienis
, rugpjūčio 10 d. Saulė teka 5.43, leidžiasi 21.05, dienos ilgumas 15.22.
Jaunatis. Vardadieniai: Norimantas, Laima, Laurynas, Asterija, Astra.
LRT TV
2021.08.10
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.40 „Komisaras
Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Daiktų istorijos.
13.00 Įdomiosios atostogos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Nuostabioji
draugė“.
23.00 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.45 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Šventadienio
mintys.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
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 „Keičiu žmoną“.
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 Žinios.
22.30 „Laiškai iš Ivo
Džimos“.
1.20 „Strėlė“.
2.20 „Prieš įstatymą“.
4.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

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

Meistrų paslaptys“.
7.35 „Tunelis“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano
meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.

16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Tunelis“.
20.30 Meilė be sienų.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Kikboksininkas“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Kikboksininkas“.
0.05 „Bulis“.
1.05 „Havajai 5.0“.
2.05 „Rouzvudas“.
3.05 „Vieniši tėvai“.
3.35 „Bulis“.
4.40 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis.
BTV
6.30 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.25 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Herbas ar skaičius.

Merginos“.
11.35 „Mentalistas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Herbas ar skaičius.
Merginos“.
19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Snaiperis. Tobulas
šūvis“.
22.55 „Švari biografija“.
1.05 „Greitojo reagavimo
būrys“.
2.05 „FTB. Ieškomiausi“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
9.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 4 kampai.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Baltijos kelias.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Baltijos kelias.
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 „TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Liuda
Vienožinskaitė-Purėnienė“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
7.00 „Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės
dvynukės“.
7.25 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.35 „44 katės“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 „Lietuvos mokslininkai. Genetikas
Vaidutis Kučinskas“.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Vilniaus sąsiuvinis.
12.30 Kelias.
13.00 Legendos.
13.45 Šoka Lietuva.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
15.00 „Dirigentas Gintaras
Rinkevičius“.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Leksė ir Lotė – šauniosios detektyvės
dvynukės“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Čikagos policija“.
18.55 Premjera. „Mano
mėgstamiausi“.
19.00 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.30 „Įdomioji Japonija.
Japonijos kultūra –
ateities kartoms“.
20.20 Dizaino dokumentika. Konceptualus
dizainas.
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.
1.50 Auksinis protas.
Vasara.
3.00 Kultūringai su
Nomeda.
3.55 Klausimėlis.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta.
Švėkšna.
5.05 „Traukinys į mirtį“.
TV1
6.05 „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“.

Trečiadienis

, rugpjūčio 11 d. Saulė teka 5.44, leidžiasi 21.03, dienos ilgumas
15.19. Jaunatis. Vardadieniai: Filomena, Klara, Severas, Zuzana, Visalgas, Visvilė, Ligija.

15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

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

vakarus. Auksas“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Mirties užeiga“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
9.25 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 „Naujakuriai“.
12.55 „Saša ir Tania“.
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 „Barbaras. Kario

iškilimas“.
22.50 „Skubi pagalba“.
23.40 „Naša Raša“.
1.05 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
2.10 „Fizrukas“.
3.10 Lombardų
žvaigždės.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 GARSIAI!
7.00 Alfas vienas

namuose.
8.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
8.30 Išpakuota.
9.00 Delfi rytas.
10.00 Ugnikalnių takais.
10.30 Išlikę.
11.00 Alfas live.
12.00 Delfi rytas.
13.00 Ugnikalnių takais.
13.30 Kasdienybės
herojai.
14.15 Mano pramogos
veidai.
15.00 Žinios.
15.35 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.30 Dienos interviu.
17.00 Žinios.
17.30 Dienos tema.
18.00 Žinios.
18.30 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Faktai ir nuomonės
su A. Peredniu.
20.00 GARSIAI!
20.30 Lietuviškos atostogos.
21.00 Yugo broliai: blogiausiu pasaulyje
automobiliu per
Balkanus.
21.30 nežVAIRUOK.
22.00 Kriminalinė Lietuvos
zona su D. Dargiu.
22.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
23.00 Ugnikalnių takais.
23.30 Kasdienybės
herojai.
0.15 Delfi pulsas.
0.30 Delfi diena.
5.30 Pokalbiai prie
jūros.

12.55 „Tik tu – mano
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.40 „Komisaras
Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 (Ne)emigrantai.
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 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
19.30 Istorijos perimetrai.
Perlojos Respublika.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Nuostabioji
draugė“.
23.00 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.45 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Euromaxx.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Istorijos perimetrai.
Perlojos Respublika.
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 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Tunelis“.
20.30 Meilė be sienų.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Antrasis šansas“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Antrasis šansas“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Antrasis šansas“.
0.10 „Bulis“.
1.10 „Havajai 5.0“.
2.10 „Rouzvudas“.
3.10 „Vieniši tėvai“.
3.40 „Bulis“.
4.45 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis.
BTV
6.05 „CSI. Majamis“.
7.05 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.20 „Šuo“.
9.30 „Pėdsakas“.
10.25 „Herbas ar skaičius.

Merginos“.
11.25 „Mentalistas“.
12.20 „CSI. Majamis“.
13.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Herbas ar skaičius.

Merginos“.
19.30 „FTB. Ieškomiausi“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Nepaklūstantis
įstatymui“.
22.55 „Snaiperis. Tobulas
šūvis“.
0.50 „Greitojo reagavimo būrys“.
1.50 „FTB. Ieškomiausi“.
Lryto
5.30 Nauja diena.
6.30 Mūsų gyvūnai.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
8.00 „Žiedas su rubinu“.
9.00 „Triguba apsauga“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

vaisius“.

istorija“.

16.35 Labas vakaras,

11.00 „Daktarė Koval-

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

diedukus“.
0.45 „Strėlė“.
1.45 „Laiškai iš Ivo

Džimos“.
4.05 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
TV3
6.15 „Galingieji reindže-

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 Baltijos kelias.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.

6.40 „Bailus voveriukas“.
7.05 „Madagaskaro

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

pingvinai“.
7.35 „Tunelis“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.

istorija“.
19.30 Mūsų gyvūnai.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Daktarė Koval-

riai. Žvėries galia“.

čiuk“.
22.30 Reporteris.
23.00 Baltijos kelias.
23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Daktarė Koval-

čiuk“.
2.20 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.10 „Netikėtas teisingumas“.
3.55 4 kampai.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
7.05 „Leksė ir Lotė –

šauniosios detektyvės dvynukės“.
7.30 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.40 „44 katės“.
7.50 Įdomiosios atostogos.
8.40 Kūrybingumo
mokykla.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Menora.
12.30 Kelias į namus.
13.00 Širdyje lietuvis.
13.55 Čia – kinas.
14.25 Veranda.
14.55 „Traukinys į mirtį“.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „44 katės“.
16.15 „Leksė ir Lotė –
šauniosios detektyvės dvynukės“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Čikagos policija“.
18.55 „Mano mėgstamiausi“.
19.00 „Anykščių kraštas.
Anykščių krašto sakraliniai statiniai“.
19.30 „Pokyčių karta.
Permainų metai“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Sinatra. Viskas
arba nieko“.
23.40 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Karo
skonis“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.40 „Du balsai – viena
širdis“.
3.40 „Traukinys į mirtį“.
4.35 Kelias į namus.
5.05 Klauskite daktaro.
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“.
14.35 „Baudžiauninkė“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

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

šiaurės vakarus.
Ponia Irmler“.
22.55 „Svajoklė“.
23.55 „Našlaitės“.
1.55 „Į šiaurę per
šiaurės vakarus.
Auksas“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Univeras“.
9.25 „Gerasis daktaras“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.20 „Naujakuriai“.
12.50 „Saša ir Tania“.
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 „Tobulas ginklas“.
22.50 „Skubi pagalba“.
23.40 „Naša Raša“.
1.00 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
2.00 „Fizrukas“.
3.05 „Vienas“.
Delfi TV
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 nežVAIRUOK.
14.00 Pokalbiai prie jūros.
14.30 Retro automobilių
dirbtuvės.
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.
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 Ugnikalnių takais.
23.30 Mano pramogos
veidai.
0.15 Delfi pulsas.
0.30 Delfi diena.
5.30 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
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Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(rugpjūčio 9—15 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Jūsų laukia įdomus laikotarpis. Tikėtina,
kad sulauksite tikrai malonios staigmenos, kuri nuskaidrins jūsų kasdienybę
ir privers į viską pažvelgti visai kitomis
akimis. Mėgaukitės gyvenimo teikiamais malonumais ir nesvarstykite, už
ką jums tokia sėkmė. Tikrai nusipelnėte
šiek tiek pasilepinti, todėl priimkite likimo siunčiamas dovanas ir nešvaistykite
energijos svarstymams, kodėl pasisekė
būtent jums.
Jautis (04.21–05.21)
Didžiausios sėkmės gali tikėtis keičiantys savo profesinę sritį. Jei kurį laiką
pasvarstydavote apie galimybę keisti
savo darbovietę, dabar tam bus tikrai
palankus metas. Atrodys, kad viskas
einasi be didelių pastangų, todėl pasinaudokite likimo siunčiamomis galimybėmis ir susikurkite dar gražesnę
ateitį. Nenuvertinkite savo galimybių
ir pasiryžkite dideliems pokyčiams – jie
jau visai arti.
Dvyniai (05.22–06.21)
Daugiau laiko skirkite poilsiui. Jei turite galimybę bent trumpam nuo visko
atsiriboti, būtinai taip ir padarykite.
Susitelkite į savo mintis: tikėtina, kad
būtent tai padės rasti atsakymus į ramybės neduodančius klausimus. Nors
galite jausti kaltę, kad ilsitės nepabaigę
svarbių darbų, tačiau per daug dėl to
nesisielokite: jau greitai prie pradėtų
užduočių galėsite grįžti su nauja jėga.
Vėžys (06.22–07.22)
Gali tekti priimti svarbius sprendimus.
Nors degsite nekantrumu pasirinkti vieną iš siūlomų galimybių, tačiau impulsyvūs sprendimai gali pridaryti daugiau
žalos nei duoti naudos. Pasistenkite išlošti šiek tiek laiko ir pasverkite siūlomų
galimybių privalumus ir trūkumus. Jei
nuo visko atsiribosite ir šiek tiek laiko
praleisite vienumoje, tikėtina, kad svarbūs atsakymai ateis savaime.
Liūtas (07.23–08.23)
Venkite konfliktų. Šiuo laikotarpiu situacija gali būti gana įtempta, tačiau
pasistenkite išlikti ramūs. Nesistenkite
įrodinėti savo tiesų, nes priešingu atveju
galite įsivelti į ginčą, kuris peraugs į
rimtą konfliktą. Daugiau dėmesio skirkite dvasinės pusiausvyros išlaikymui:
ieškokite būdų, kurie padėtų jums nusiraminti ir į susiklosčiusią situaciją leistų
pažvelgti visai kitomis akimis. Tikėtina,
kad labai greitai į dabartines problemas
žvelgsite kaip į nereikšmingas smulkmenas.

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

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

Skorpionas (10.24–11.22)
Jums bus sunku kontroliuoti savo emocijas, tačiau vertėtų atminti, kad žodis
– ne žvirblis. Jei pasiduosite impulsams,
neatsargiai išsakytos pastabos gali
įskaudinti aplinkinius žmones, o vėliau
teks sukti galvą, kaip atitaisyti padarytas klaidas. Deja, tą padaryti gali būti
tikrai sudėtinga, todėl daugiau dėmesio skirkite savikontrolei. Kartais geriau
tiesiog patylėti nei išsakyti visas savo
mintis, todėl stenkitės išlikti taktiški ir
santūrūs.
Šaulys (11.23–12.21)
Darbų ir rūpesčių tikrai netrūks, todėl
suksitės tarsi voverė rate. Turėsite ne
vieną progą sublizgėti vienoje ar kitoje
srityje, todėl pasinaudokite palankiomis
galimybėmis ir įrodykite, kad esate ne iš
kelmo spirti. Šiuo metu tikrai nestokosite energijos ir būsite nusiteikę dideliems
žygdarbiams, tačiau žvaigždės pataria
nepamiršti pasirūpinti savo sveikata.
Neignoruokite organizmo siunčiamų
signalų ir prireikus šiek tiek sulėtinkite
tempą.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Ieškosite kompromisų. Profesinėje
veikloje darbų tikrai netrūks, tačiau
jūsų artimieji gali imti skųstis dėmesio
trūkumu, todėl to nereikėtų ignoruoti.
Nors persiplėšti pusiau tikrai nepavyks,
tačiau galite bandyti ieškoti aukso viduriuko. Darbai tikrai niekur nedings,
tačiau neskirdami laiko savo artimiausiems žmonėms galite pernelyg nuo jų
atitolti, o tarpusavio ryšio atkūrimas
pareikalaus tikrai nemažų pastangų.
Žvaigždės pataria šiek tiek atsiriboti
nuo darbų ir daugiau dėmesio skirti
brangiems žmonėms.

Mergelė (08.24–09.23)
Erzins kitų žmonių išsakoma nuomonė
ir priimami sprendimai. Nors jums bus
sunku susilaikyti jų nepamokius, tačiau
žvaigždės pataria nuomonę pasilaikyti
sau. Jei velsitės į konfliktus, tai gali smarkiai apkartinti jūsų kasdienybę, todėl to
geriau vengti. Daugiau dėmesio skirkite
savo profesinei veiklai ir mėgstamiems
užsiėmimams: tikėtina, kad tai padės
nuvyti į šalį nemalonias mintis.

Vandenis (01.21–02.19)
Jūsų laukia tikrai malonus laikotarpis.
Turėsite galimybę daugiau laiko skirti
poilsiui, kuris gali tapti puikiu įkvėpimo
šaltiniu. Visai nesvarbu, ką pasirinksite,
– poilsį vienumoje ar su artimiausiais
žmonėmis, tikėtina, kad tai padės jums
įgauti daugiau energijos ir pasisemti
įkvėpimo. Nors galite jausti kaltę, kad
pernelyg mažai laiko skiriate darbui,
tačiau labai greitai galėsite tą ištaisyti.
Susitelkite į malonius dalykus ir nesijaudinkite, kad kažką darote ne taip.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Atrodys, kad viskas vyksta priešingai
nei jūs suplanavote. Nors tai tikrai erzins ir neleis atsipalaiduoti, tačiau labai
greitai suprasite, kad tokia įvykių seka
yra kur kas palankesnė nei jūs numatėte. Nesipriešinkite likimo paruoštiems
netikėtumams ir netrukus galėsite mėgautis gerokai malonesniu laikotarpiu.
Pasistenkite nieko neplanuoti ir tiesiog
plaukite pasroviui: galite nustebti, kad
rezultatas bus būtent toks, kokio ir
norėjote.

Žuvys (02.20–03.20)
Žvaigždės pataria daugiau dėmesio
skirti užduočių užbaigimui. Vertėtų
pasistengti ištesėti duotus pažadus,
pabaigti anksčiau pradėtus darbus
ir nesiimti naujų projektų. Būtent tai
padės viską pradėti nuo švaraus lapo,
todėl nereikės blaškytis ar baimintis,
kad kažką galėjote pamiršti. Dideli pokyčiai jau visai arti, todėl pasistenkite
jiems tinkamai pasiruošti: neleiskite, kad
praeities smulkmenos trukdytų ryžtingai
žygiuoti į priekį.

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.

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

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

••

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

••

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

••

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

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

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

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

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.

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

adresu:
paskirties
•žemės
•Rekreacinės
•Gėlyno
•UABg.„Martas"
sklypą šalia ežero (iki
17, Lazdijai, galite
vandens apie 50 m, sklypą iš
vienos pusės riboja kelias, iš
dviejų pusių juosia natūralus
griovys, einantis iki ežero,
idealus variantas sklype turėti
tvenkinį, patogus privažiavimas, galima statyba), kaina
12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

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

••

Sodybą N. Kirsnos k., Lazdijų 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

••
g. 41, Lazdi•juose,
•Namą(15 Vytauto
a namų valda) ir 15 a
apie 140 kg.
sklypą Sodų g.
•Tel.•Kiaulę,
8 627 11386.
Tel. 8 672 05028.
Gudelių k. (30 a
•namų
•Sodybą
valda, 2,25 ha žemės
ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

AUGALAI

Ėringas avis.
Tel. 8 642 07624.

įsigyti baltarusiškų durpių brikečių, akmens anglies, skaldelės kapams.
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.

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.

KITI

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

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
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Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną,
nuotrauką – siųskite
dzukuzinios@gmail.com

Klasifikuoti

skelbimai

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

kilimą 3X2 m už 25
•eurus,
•Rudąpakabinamus
šviestu-

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.

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
••Veršelį arba telyčią nuo 6
Gali būti nevažiuo- mėn. iki 3 metų auginti. Taip

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

SIŪLO

mentus. Tel. 8 644 55355.

••

••
arba parduodu
•gamybines
•Išnuomojusandėliavimo
patalMetalo
laužo
supirkimas:
žemės
pas
Radvilų
g.,
Veisiejuose.
•juodojo
• metalo laužas – 260– Tel. 8 698 78040.
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
sen. Laiku
280 Eur/t, skarda – 220–240
moku sutartą nuomos moEur/t. Didesnį kiekį pasiimame ••Nuomoju betono maišyklę.
kestį.
Tel. 8 614 56206.
patys.
Tel. 8 671 50589.
Ežero g. 39, Lazdijai.
nestandarnuomai ieškoma
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
•tinio•Išnuomojamas
•patalpų,
•Ilgalaikei
išplanavimo 1 kambario
pritaikytų / pritaikoDarbo laikas

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

„Toyota“, „Mazda“ markių
automobilius. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto. Sutvarko
reikiamus dokumentus.
Tel. 8 691 85616.

•nevažiuojančius,
•Brangiausiai naudotus,
angliškus, po

perius, sodo traktorius.
Tel. 8 641 50151.

Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
automobilių
•priekabas
•Automobilius,
(gali būti daužti,

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

Gali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

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

KITI

Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

I–V – 8.00–16.00 val.,
VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

išnuomojamos
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
Lazdijų
žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti
miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

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

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

mų maisto gamybai.
Tel. 8 627 62313.

I E ŠKO DA RBO ••Nuomoju komercines admi••
nistracines patalpas, 15 kv. m, I
avarijos ar visiškai tvarkingus
Galiu
prižiūrėti
senelius
aukštas, Lazdijuose.
automobilius ir mikroautobu•
•
Žemės
ūkio
paskirties
Veisiejų
seniūnijoje
arba
Tel. 8 698 78040.
sus.
Pasiima
patys,
atsiskaito
iš
•žemę.
• Tel.: 8 614 56206. karto. Tel. 8 630 64004.
aplink.
Tel. 8 675 00731.
IEŠKO
Brangiai
–
mišką
(gali
būti
Superkame
automobilius,
•bendraturčių,
•
•mikroautobusus,
•
neatidalytas, su
motociklus,
išsinuomočiau
pagalbiniu
•darbininku
•Galiu dirbti
•žemės
•Brangiai
statybose (moku
Krosnos, Šeštokų sen.
skolomis). Sutvarkau dokuelektrinius motorolerius, kemŽemę.
Tel. 8 688 80688.

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
ūkio paskirties žemės.

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

VW, „Mercedes
juosteles
•gliukozei
•Diagnostines
•Benz“,
•„Audi“,
kraujyje nustatyti po
„Opel“, „Mitsubishi“,
5 eurus. Druskininkai.
Tel. 8 654 87148.

NU O M A

nevažiuojantys, pasiimame
patys.) Tel. 8 630 59016.

GYVULIAI

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

Tel. 8 688 80688.

Valome
žemės ūkio
paskirties sklypus
(nuo 1 ha), apaugusius
medžiais ir krūmais.

Tel. 8 603 30577.

PA SL AUGOS

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

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

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

Tel. 8 623 00597.

tinkuotų fasa•dų,•Medinių,
šiferinių, skardinių stogų
plovimas, atnaujinimas,
dažymas.
Tel. 8 631 91211.

įvairios būklės ir
amžiaus mišką.
Perkame nederlingas, medžiais
ir krūmais apaugusias žemes.

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

Tel. 8 603 30577.

Tel. 8 620 65577.

PERKAME

Informuojame,
kad Lazdijų r. sav. 3-iajame notaro biure (Nepriklausomybės a. 4-2,
Lazdijai, tel. (8 318) 51112) 2021 m. rugpjūčio 10 d. 10.30 val. bus
skelbiamas mirusiojo VLADO JONO ŠUKIO testamentas.

INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE MEDŽIŲ
SAVAIMINUKAIS APAUGUSIOS NE MIŠKO
ŽEMĖS INVENTORIZACIJOS DARBUS
Visuomenė informuojama, kad vykdant Medžių savaiminukais
apaugusios ne miško žemės inventorizacijos darbų atlikimo sutartį (Užsakovas – Valstybinė miškų tarnyba) atliekami medžių
savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos darbai
VĮ Valstybinių miškų urėdijos Varėnos ir Veisiejų regioninių padalinių teritorijose (Alytaus r. sav., Lazdijų r. sav., Trakų r. sav.,
Šalčininkų r. sav., Varėnos r. sav., Druskininkų sav.). Numatoma
darbų pabaiga – 2021 metų gruodžio 15 d.
Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacija
atliekama vadovaujantis Medžių savaiminukais apaugusios ne miško žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr.
D1-409/3D-331 „Dėl Medžių savaiminukais apaugusios ne miško
žemės inventorizacijos ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo“.
Inventorizacijos vykdytojas – VĮ Valstybinių miškų urėdija, Pramonės pr. 11A, LT-51327 Kaunas, tel. +370 37 490222, el. p. info@
vmu.lt.
Papildoma informacija apie vykdomus darbus teikiama el. p. arturas.
gustainis@vmu.lt, tel. 8 686 55886.
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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
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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.

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt.
Redakcijos tel.: (8 318) 52260,
TELE2 8 670 38882
Faksas (8 318) 51474
El. p. dzukuzinios@gmail.com
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Inga Liaukevičienė
Tel.: (8 318) 53 085,
8 670 38882
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