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Teikiame visas kapų 
įrengimo, restauravimo ir 

priežiūros paslaugas 
pagal kliento finansines 

galimybes. 
Tel. 8 605 81979.

Turite naujieną, 
nuomonę, nuotrauką?

Skambink tel. 
(8 318) 53085

D Ė M E S I O !  v I S a  a k t u a l I  I n f O r M a c I j a  a p I E  k a r a n t I n ą .

D Ė M E S I O  v I S a  a k t u a l I  I n f O r M a c I j a  a p I E  k a r a n t I n ą . .

Transporto priemonę 
grąžinsime dezinfekuotą.

Karantino metu į techninę apžiūrą 
galima užsiregistruoti tik internetu, 

bet tai ne bėda!!!
Jūsų automobilį techninei apžiūrai 

užregistruosime internetu ir ją atliksime 
jums neišėjus iš namų.

Automobilį pasiimsime iš jūsų namų 
ir grąžinsime į juos suremontuotą ir su 

atlikta technine apžiūra. 
Tereikia jums paskambinti tel.: 

8 620 51998, (8 318) 53013.

AUTOSERVISAS
Turistų g. 3A, Lazdijai
(prie tech. apžiūrų centro)
lazdijuservisas@gmail.com
Darbo laikas 
I–V 8.00–18.00 val.,
VI 8.00–14.00

UAB „Autofejera“ DĖMESIO!
Važiuok be rūpesčių

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. (8 318) 53085. 

Laukiame Jūsų!

livetos prosenelės išmintis: „kiekvienas vaikas — Dievo dovana“

25 metų jauna, daili trijų vaikučių mama Liveta Bansevičienė iš Rudaminos šiandien sakosi, 
jog be vaikų neįsivaizduoja savo gyvenimo. „O juk gydytojai kažkada sakė, jog aš greičiausiai 
vaikų neturėsiu. Labai išgyvenau, verkiau, meldžiausi“, – pasakoja savo išgyvenimus 
šiandien laiminga mama. Skaitykite 4 psl. »
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SavaitėS komentaraS 

karantinas yra palankus valstiečių populiarumo didėjimui

Algimantas Mikelionis
Prisiminus posakį, kad nėra to 
blogo, kas neišeitų į gerą, tenka 
žvelgti į dabartinę situaciją karan-
tino sukaustytoje Lietuvoje. Kad 
ir kaip paradoksaliai tai skam-
ba, bet dabartinė situacija šalyje 
yra itin palanki valdantiesiems 
„žaliesiems valstiečiams“, kurie 
yra priekinėse kovos su korona-
viruso pandemija linijose. Žvel-
giant vien į Sveikatos apsaugos 
ministro A. Verygos ir premjero 
S. Skvernelio populiarumo augi-
mą galima daryti išvadas, kad jų 
nuolatinis buvimas viešumoje ir 
rodymasis televizorių ekranuose 
šiems politikams krauna nemen-
kus populiarumo reitingus.

Jeigu metų pradžioje valstie-
čiai turėjo įvairiausių problemų 
ir jų populiarumas po truputį, 
bet užtikrintai smuko žemyn, 
tuomet buvo galima prognozuo-
ti, jog šių metų spalio 11 dieną 
vyksiančiuose Seimo rinkimuo-
se jų laukia pralaimėjimas ar net 
visiškas fiasko, tai dabar situa-
cija gerokai pasikeitė. Jau vien 
tai daug pasako, kad ilgą laiką 
buvęs vienas nepopuliariausių 
Lietuvos politikų sveikatos ap-
saugos ministras A. Veryga da-

Adomo Žilinsko piešinys.

bar tapo gana populiarus. Štai ką 
gali visagalis televizorius, tiks-
liau, nuolatinis rodymasis jame. 
Galima drąsiai teigti, kad jeigu 
kiekvieną dieną ištisą mėnesį iš 
eilės per televizorių būtų rodomas 
buvęs Seimo narys Antanas ar 
Minedas, jie irgi taptų gana po-
puliariais visuomenės veikėjais 
ir užimtų aukštas vietas įvairio-
se apklausose. S. Skvernelis dar 
prieš pandemiją ir karantiną buvo 
gana populiarus, o dabar tiesiog 
yra dar populiaresnis. 

Iki Seimo rinkimų liko mažiau 
kaip pusė metų, tad galima drąsiai 
teigti, kad per karantiną susikrau-
tas valstiečių populiarumo baga-
žas turėtų lemti gana neblogus 
jų šansus rinkimuose. Tad kuo 
ilgiau tęsis karantinas, su kuriuo 
dabartinė valdžia tvarkosi gerai, 
tuo geresni bus valstiečių šansai 
rinkimuose. Net jeigu karanti-
nas pasibaigs gegužės 11 dieną ir 
prasidės milžiniškos ekonominės 
problemos, nulemtos pandemijos, 
pakankamą populiarumą valstie-
čiai išsaugos iki Seimo rinkimų.

Dabar jau yra gana aiškiai 
matyti, kad pagrindinė kova dėl 
kairiųjų rinkėjų, kurių Lietuvoje 
yra apie 800 000, vyks tarp vals-
tiečių, socialdemokratų ir Darbo 
partijos. Tik dar gana neaišku, 
kiek šios trys partijos pasidalins 
rinkėjų balsų ir kas vadovaus šių 
partijų valdančiajai koalicijai. Per 
tuos penkis mėnesius nežinia, kas 
turėtų nutikti, kad Lietuvoje būtų 
išrinkta kokia nors kita valdžia. 

Juk valstiečiai, socialdemokra-
tai ir Darbo partija varžysis dėl 
tų pačių kairiųjų pažiūrų rinkėjų 
balsų. Žinoma, valstiečiams bus 
primintas visas ne itin vykęs, 
švelniai pasakius, ketverių metų 
valdymas. Bet, kaip sakoma, pa-
skutinis įspūdis geriausiai prisi-
menamas, ir jie galės iš rankovės 
ištraukti sėkmingo tvarkymosi 
su koronavirusu kortą. Socialde-

mokratai ketverius metus išbu-
vę opozicijoje irgi turi neblogus 
šansus pasirodyti rinkimuose, bet 
silpniausia jų vieta yra partijos 
pirmininkas G. Paluckas. Jam 
trūksta charizmos ir aktyvumo 
bei tvirtų ir ryžtingų sprendimų. 
Šio kairiųjų partijų trejeto juodu 
arkliuku gali tapti Darbo partija 
su savo charizmatiškuoju vadu 
V. Uspaskichu. Reikia pripažinti, 

kad šis politikas su savo parti-
ja jau daug kartų krito žemyn ir 
skendo, bet vėl pakildavo kaip 
Feniksas iš pelenų. Viktoras ypač 
aktyvus socialiniuose tinkluose, 
kur transliuoja valandos ir ilges-
nės trukmės seansus, kuriuose 
be galo ir be krašto dalinasi savo 
įžvalgomis, sumaniai kritikuoja 
dabartinę valdžią ir gana įdomiai 
filosofuoja.•

REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
13,03 Eur (su PVM).

Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Gėlyno g. 23, Lazdijai.
Tel. 8 672 89288. 
Aikštelės darbo laikas. II–VI 9.00–18.00 val. 
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

Lenkija ryžtasi vėl švelnin-
ti gyventojams kai kuriuos 
jiems taikomus apriboji-
mus.

Jau prabėgo savaitė, kai žmonėms 
(laikantis saugaus atstumo) gali-
ma vaikščioti parkuose ir miškuo-
se. Parkuose privalomos kaukės, 
bet miške galima vaikštinėti be jų. 
Vyresni nei 13 metų vaikai gali iš 
namų išeiti patys, be suaugusiųjų 
priežiūros.

Prieš keletą dienų ministras 
pirmininkas Mateuszas Mo-

rawieckis paskelbė antrą drau-
dimų, susijusių su koronaviruso 
epidemija, panaikinimo etapą. 
Nuo gegužės 4 dienos bus ati-
daromos lauko sporto aikštelės. 
Jose vienu metu galės sportuoti 
šeši žmonės. Treniruotės galės 
vykti be kaukių, tačiau kiti da-
lyviai turės laikytis sveikatos ap-
saugos ministro rekomendacijų, 
t. y. dėvėti kaukes.

Bus atidaryti lauko teniso kor-
tai, kuriuose vienu metu galės 
žaisti du žaidėjai.

Trečiajame draudimų likvida-

Punsko sporto žaidimų aikštelė.

vimo etape bus atidarytos moky-
klų sporto salės bei kiti sporto ir 
rekreacijos objektai. Juose vienu 
metu galės sportuoti ne daugiau 
kaip šeši žmonės.

Ketvirtajame etape numatoma 
atidaryti baseinus, sporto ir kėglių 
sales.

Lenkijos ministras pirmininkas 
Mateuszas Morawieckis teigia, 
kad kiti apribojimai bus nukelia-
mi priklausomai nuo epidemijos 

eigos.
Gegužės pabaigoje turėtų pra-

sidėti Lenkijos aukščiausiosios 
lygos futbolo čempionatas. Len-
kijos futbolininkai galės treni-
ruotis jau nuo gegužės pradžios. 
Rungtynės iš pradžių turbūt vyks 
dar be žiūrovų.

Lenkijos sveikatos apsaugos 
ministerijos duomenimis, balan-
džio 26 d. nustatyta 344 nauji už-
sikrėtimo atvejai. Iš viso dabar ša-

lyje užfiksuota 11617 sergančiųjų 
COVID-19, 535 žmonės mirė, 
2265 pasveiko, 2749 paguldyti 
į ligoninę, 19116 yra stebima, 
79656 atlieka karantiną, iš viso 
ištirta 290633 ėminiai. Palenkės 
vaivadijoje nustatytas 361 ser-
gantysis COVID-19 (balandžio 
26 d. – 3). Suvalkų ir Seinų krašte 
sergančių nėra.•
sb, punskas.pl

lenkijoje vėl švelnina apribojimus
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Dr. F. Petrauskas: „Žinau savivaldybių stipriąsias ir 
silpnąsias puses, tad ateinu ne atstovauti, o dirbti“
Dr. Feliksas Petrauskas, 
ilgai dirbęs viešajame 
sektoriuje ir sukaupęs 
daug valstybės valdymui 
reikalingos patirties, 
nutarė sukti politiko keliu 
ir kandidatuoti Lazdijų-
Druskininkų vienmanda-
tėje rinkiminėje apygar-
doje. Iš Kauno kilęs, savo 
darbinę karjerą pradėjęs 
Druskininkuose, ją tęsęs 
šalies sostinėje savo versle 
bei valstybės tarnyboje 
F. Petrauskas teigia žinan-
tis stipriąsias ir silpnąsias 
savivaldybių puses, tad, 
jeigu žmonės patikės man-
datą, ateis ne atstovauti, o 
dirbti.

Apie išsikeltus tikslus, patirtį, 
šeimą dr. F. Petrauskas mintimis 
dalijasi su „Dzūkų žinių“ skai-
tytojais.

– Priėmėte naują gyvenimo 
iššūkį – sukti politikos keliu. 
Bet juk sakoma: kur prasideda 
politika – ten baigiasi padoru-
mas. Kaip Jūs planuojate išlai-
kyti padorumą, mat skandalingi 
kai kurių Seimo narių veiksmai 
žmones nuvilia...

– Naujoko etiketė man netin-
ka, nes dirbau viešajame sek-
toriuje valstybės valdyme, teko 
susidurti su daugeliu Seimo na-
rių, veikti su Vyriausybe. Mane 
ir anksčiau kalbino į politiką, 
tačiau esu labai nuoseklus ir 
konkretus, tad norėjau panaudoti 
visas žinias ir patirtį Vartotojų 
teisių kontrolės tarnyboje, buvo 
daug iššūkių. Kadangi valstybės 
tarnyboje jau negaliu dirbti dėl 
kadencijų ribojimo, vėl buvau 
pakviestas į politiką. Pamaniau, 
jeigu daugiau tokių žmonių kaip 
aš – valstybės politika bus kon-
kretesnė. 

Dėl padorumo – jeigu žmogus 
yra padorus, jis toks ir yra. Jeigu 
paveikiamas, reiškia, vidiniame 
pasaulyje kažkas negerai. Sako-
ma, duok žmogui valdžią, pinigus 
ir pamatysi, kas jis toks. Aš pagal 
savo patirtį valstybės tarnyboje 
turiu pataisą – valdžia ir pinigai 
nelabai gadina žmogų. Tai tik 
parodo, koks jis yra subrendęs. 
Būna, kad vidinis nepadorumo 
„kipšiukas“ veikia. 

Kaip sportininkas esu stiprus 
ir išore, ir vidumi. Iššūkis nau-
jas, tačiau esu tam pasiruošęs. 
Yra noro ir galimybių, patirties, 
išsilavinimas.

– Kartu su Darbo partija ruo-
šiatės artėjantiems Seimo rin-
kimams. Kokie globalūs tikslai 
sukant šiuo keliu ir ties kuriomis 
sritimis susifokusuosite?

– Šiuo metu dirbu Seimo nario 
A. Mazuronio patarėju, esu Seimo 
Žmogaus teisių komiteto visuo-
meninis patarėjas-ekspertas bei 
Lietuvos nacionalinio koordina-
cinio centro prie LR ekonomikos 
ir inovacijų ministerijos visuo-
meninis tarptautinis vedantysis 
patarėjas-ekspertas vartotojų ir 
konkurencijos klausimais.

Darbo partija yra man priim-
tina, nes esu kairiųjų pažiūrų. 
Aš prisiliečiau prie programos 
kūrimo. Mano stiprioji pusė – 
mokėjimas organizuoti darbą. 
Tad jeigu šiandien valstybėje 
matome nemokėjimą strateguoti 
5–10 metų į priekį, galiu stipriai 
pagerinti situaciją.

Vadovaudamas Vartotojų teisių 
apsaugos tarnybai labai daug dir-
bau su regionais. Pats apvažiuo-
davau visas 60 savivaldybių, dirb-
davau, aiškindavausi su merais, 
kaip galime spręsti vienokias ar 
kitokias žmonių problemas. 

Politikoje koncentruosiuosi į 
teisines, valstybės valdymo or-
ganizavimo ir regionų stiprinimo 
sritis, kurias esu įvaldęs.

– Kandidatuosite Druskinin-
kų ir Lazdijų rinkiminėse apy-
linkėse. Kas jus sieja su šiomis 
savivaldybėmis? 

– Baigęs Kauno politechnikos 
institutą dirbau Druskininkuose, 
bendrovėje „Ūla“, vyriausiuoju 
energetiku. Vėliau buvo paste-
bėtos mano kitos savybės ir dir-
bau atitinkamuose Druskininkų 
administracijos skyriuose. Mano 
vyriausia dukra yra baigusi kuror-
to mokyklą. 

Apie Lazdijus žinau mažiau. Iki 
karantino daug lankiausi Lazdi-
juose, dabar susipažinti, paben-
drauti su gyventojais sudėtinga. 
Tačiau norisi, kad žmonės pati-
kėtų. Nes ateina žmogus, kuris 
turi stuburą ir gali dirbti, o ne 
tik atstovauti. Dirbdamas vals-
tybės tarnyboje visada komandai 
sakydavau, jog turime tarnauti 
visuomenei, žmogui.

– Ar žinote stipriąsias ir sil-
pnąsias Druskininkų ir Lazdijų 
puses?

– Kalbant apie Lazdijus, paa-
nalizavau, kad darbo daug. Pa-
vyzdžiui, neišvystyta logistikos 
verslo plėtra. Lazdijai turi Šešto-
kų geležinkelio stotį, galima gal-
voti apie naujų darbo vietų stei-
gimą. Važinėdamas pastebėjau, 
kad apleista kelių infrastruktūra. 
Žvyrkelių yra apie 70 procentų. 
Dabar gauti 5 nauji projektai, vis 
tik iš patirties žinau, viena yra 
laimėti projektą, bet įgyvendinti 
daug sudėtingiau. 

Lazdijuose gražus gamtovaiz-
dis, daug ežerų, geras miškingu-
mas. Turėtų būti plėtojamas ir 
stiprinamas turizmas. Vis tik jeigu 
nebus kelių infrastruktūros, nebus 
ir kaimo turizmo. Gamybos nėra. 
Tik 300 ūkio subjektų ir iš jų 60 
procentų – mažos įmonės. Tai 
bėda. Jeigu aktyviau dirbtume, 
šį regioną galima prikelti. Žemės 
nėra derlingos, tad taip pat domi-
nuoja smulkus ūkis.

74 proc. visų gyventojų kaimo 
gyvenvietėse, stiprus senėjimo 
procesas. Apvažiavau tas vieto-
ves, yra parduotuvė, seniūnija, 
bet kur praleisti laiką jaunimui – 
nėra. Reikėtų galvoti ir apie tai. 
Reikia visą šį kompleksą sudėti 
į krepšelį, išanalizuoti, paruošti 
studiją. 

O Druskininkai – jie turi gerą 

strategiją, jos laikosi. Sutvar-
kyta visa poilsio, sveikatinimo 
infrastruktūra. Vienintelis daly-
kas, ko trūksta, – turėti Kurortų 
įstatymą, kuriame būtų daug kas 
apspręsta. 

Galėčiau to imtis. Teisės sritis 
man ypač žinoma. Iki 2019 metų 
dėsčiau Mykolo Romerio univer-
siteto Teisės fakultete Tarptauti-
nės ir Europos Sąjungos teisės 
katedroje, dirbau docentu Utenos 
kolegijos Verslo ir technologijų 
fakultete, kur dėsčiau tarptautinę 
ir Europos Sąjungos teisę.

– Turite mokslinių laipsnių, 
daug darbo patirties vadovau-
jant vyriausybinėms įstaigoms. 
Visgi Seimo narys turi išklausyti 
ir paprasto žmogaus bėdas dėl 
žemės, kaimyno, vietos savival-
dos neveiklumo... Ar esate tam 
pasiruošęs?

– Galiu tvirtai galiu pasakyti – 
taip, esu pasiruošęs. Man padėjo 
paskutinė tarnyba – Valstybės 
vartotojų apsaugos tarnyba. Pagal 
vyriausybės 2003 metų nutarimą, 
mes koordinavome 18 valstybės 
institucijų ir 60 savivaldybių vei-
klą vartotojų teisių srityje. Tai 
man davė milžiniškos patirties. 
Teko spręsti ir tokias menkas pro-

blemas, kad sėklų nusipirko, bet 
gėlės nesudygo, palaidojo žmogų, 
bet skundas, kad duobė ne taip 
iškasta. Galėčiau knygą parašyti 
apie tai. Vis tik akivaizdu, kad 
savivaldybės turėtų daug daugiau 
dėmesio skirti žmogui. Pagal Sa-
vivaldos įstatymą, jos turėtų skirti 
kur kas didesnį dėmesį. Esu pa-
siruošęs.

Valstybės tarnyboje dirbau 15 
metų. Mes gaudavome apie 16 
tūkstančių skundų per metus. Esu 
baigęs Kauno politechnikos ins-
titutą, tad esu daugiau tiksliųjų 
mokslų žmogus, po to baigiau 
teisę, vėliau – ekonomiką. Visas 
šis krepšelis leido gerai padir-
bėti su skundais. Nepatikėsite, 
tačiau pats daugumą tyriau, prieš 
deleguodamas užduotį darbuo-
tojui norėjau gerai įsigilinti. Tai 
buvo juodas darbas, bet žinau, 
kokiomis mintimis gyvena mūsų 
žmonės.

Jeigu būsiu išrinktas, ne ats-
tovausiu, bet dirbsiu. Gal kiek ir 
įkyrėsiu vietos savivaldai, tačiau 
esu labai nuoseklus ir principin-
gas.

– Kaip pavyksta rasti laiko 
pomėgiams ir šeimai?

– Aš visada buvau labai aktyvus. 

Dabar tik virusas kiek sutrukdė. 
Tačiau ir balkone pasidaręs spor-
to įrenginius vis tiek nesustoju. 
Geras planavimas – gyvenimo 
pagrindas. Taip ir valdyme, ir 
šeimoje. Būtina suplanuoti. Pats 
sportavau nuo mažų dienų. Pa-
skutinė mano sporto šaka – sa-
vigyna ir dziudo. Man treneriai 
sakydavo, kad geriausios mušty-
nės – kai gali išvengti muštynių. 
Tai svarbu vidiniam pasauliui. 
Tai padeda bendrauti konfliktinė-
se situacijose. Ypač bendraujant 
su verslu, kai dirbau Vartotojų 
teisių apsaugos tarnyboje. Yra 
buvę, kad pradeda gąsdinti, ban-
do pašantažuoti, kažką pasiūlyti. 
Tai leido užsiauginti storą odą, 
kad nelankstytų stuburo. Taip, 
diskusija būtina, bet įstatymų 
rėmuose.

Vis tik už viską man brangiau-
sia yra šeima, kartu praleidžiamas 
laikas gamtoje. Su žmona turime 
tris dukras. Vyriausioji jau turi 
savo šeimą, o dvynukės paauglės 
dar mokosi mokykloje.

– Ačiū Jums už pokalbį.•
Politinė reklama. Bus apmokėta iš 
Felikso Petrausko asmeninės sąskaitos. 
Užs. Nr. 5

Dr. Feliksas Petrauskas.
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livetos prosenelės išmintis: „kiekvienas vaikas — Dievo dovana“
Dineta Babarkienė
Ateinantį sekmadienį 
kartu su tūkstančiais 
Lietuvos mamų išskirtinę 
šventę – Motinos dieną 
– švęs ir 25 metų jauna, 
daili trijų vaikučių mama 
Liveta Bansevičienė iš 
Rudaminos (Lazdijų r.). 
Ji šiandien sakosi, jog 
be vaikų neįsivaizduo-
ja savo gyvenimo, nors 
gydytojai kažkada jai 
prognozavo, jog greičiau-
siai vaikų neturės, tačiau 
gyvenimas kartais būna 
nenuspėjamas ir viskas 
pasisuka ne taip, kaip 
buvo gydytojų prana-
šauta. Liveta su meile 
ir rūpesčiu augina tris 
vaikučius.  

„Labai jaudinausi, verkiau, mel-
džiausi po gydytojų prognozių“, 
– pasakoja savo išgyvenimus 
šiandien laiminga mama. Pasak 
Livetos, dabar ji dažnai išgirstan-
ti, kad galėtų būti pavyzdžiu, kaip 
viską suspėti ir padaryti laiku, 
auginant tris vaikus. „Bet aš at-
sakau, kad joks aš čia pavyzdys. 
Auginu, ir tiek“, – kuklinasi dau-
giavaikė mama. 

nemanė auginti tik vieną 
vaiką
Šiandien, kaip sakosi pati Li-
veta, ji ir mama, ir mokytoja, 
ir šeimininkė, ir žmona. Kar-
tu su pirmoku aštuonmečiu  
Mantvydu ji sėdi pamokose na-
muose, nors šis jau pasiilgo mo-
kyklos, draugų, keturmetė Paula 
tuomet filmukus žiūri, o mažasis 
dvimetis Davidas miega. Liveta 
prisipažįsta, prisipažįsta su draugu 
susilaukusi sūnaus, tačiau gyventi 
kartu nesisekė. „Neplanuotai su-
silaukiau sūnaus būdama 17-os. 
Labai laukiau ir norėjau vaikelio. 
Žinojau, kad iš mamos ir sesių 
visada sulauksiu pagalbos. Taip 
ir buvo“, – prisimena ji. Dabar 
Liveta džiaugiasi gražia šeima. 
Jos vyras Gintas, su kuriuo jau 
metai kaip susituokę, kartu pra-

gyvenę šešerius, itin šeimyniškas. 
„Geras mano vyras. Labai padeda 
man buityje“, – sako ji. Jei reikia 
kur išbėgti, vaikus mielai pažiūri 
ir mama, ir sesės, ir uošviai. „Tik 
dabar karantinas, tai važiuojame 
į parduotuvę visi kartu, vyras 
automobilyje vaikus prižiūri, aš 
apsiperku ir namo“, – apie pa-
sikeitusius įpročius pasakoja ji. 
O kodėl, Liveta, trys vaikučiai, 
kai daugelis vienturčius augina? 
„Aš visada labai mylėjau vaikus. 
Kad auginsiu vieną, niekad taip 
nemaniau. Gal todėl, kad aš pati 
iš didelės šeimos: šešios seserys 
užaugome. Visada norėjau auginti 
du arba tris vaikus“, – pasisako 
jauna mama. Posakis, kad tik 
svetimi vaikai greitai auga, jų 
šeimai netinka. „Ir savi vaikai 
greitai auga. Atrodo, neseniai 
vyriausiąjį savo iš ligoninės par-
sivežiau, mažą nešiojau, pirmus 
žingsnius žengė, o štai jau pir-
mokas“, – džiugiai pasakoja ji. O 
jei vėl gandras pasibelstų į duris? 
„Aš sakau, kad kiek Dievas duos, 
tiek ir auginsiu. Mano vyras sako, 
kad duonos yra trims, užtektų ir 
ketvirtam“, – tikina ji. 

trečiaS vaikaS išgelbėjo 
gyvybę
„Laukiausi, nuvežė į ligoninę. Iš 
pradžių gydytojai nieko blogo 
neįtarė, bet paskui, ištyrę mano 
negalavimų priežastį, sakė, kad 
būtent nėštumas pagelbėjo, kad 
neįvyktų blogiausia: tiesiai pa-
sakė, kad vaikas išgelbėjo man 
gyvybę“, – prisimena moteris. 
Todėl ji ir džiaugiasi didele savo 
šeima, o tos bemiegės naktys 
greitai pasimiršta. „Būna, kad 
vienoj rankoj vaikas, kitoj samčiu 
sriubą maišau. Bet aš stengiuosi. 
Vyras, sugrįžęs iš darbo, stebisi, 
kaip aš viską suspėju“, – prisi-
pažįsta ji. 

Jie dar ir triušius augina. „Triu-
šiena labai sveika vaikams. O dar-
gi mažiuliai tokie gražūs. Mano 
dvimetis Davidas benešdamas 
triušiukams „niam niam“ visas 
morkas baigia ilgaausiams su-
šerti“, – šypsodamasi pasakoja 

mama. Ir daržus sodina, ravi, 
prižiūri. „Visos daržovės iš savo 
daržo“, – sako šeimininkė. Ji 
dargi ir naginga: iš paprastų da-
lykų grožybę pasiūti geba. Taip 
iš atraižų gimė gražios užuolai-
dos. Atvykusieji į svečius visada 
paklausia, kur ji tas užuolaidas 
pirkusi. Tik laiko visokiems rank-
darbiams dabar visai nėra. „Vie-

ną galą sutvarkau, jau kitą reikia 
tvarkyti“, – prisipažįsta moteris. 
Vaikų, kaip sako pati mama, 
nelepina. „Su saiku“, – tarsteli. 
Vyresnėlis mielai pažaidžia su 
mažaisiais, triušius visi kartu še-
ria, Paula mėgsta virtuvėje, kiek 
jau ji ten sugeba, pagelbėti. Mo-
tinos dieną jie visi ragaus morkų 
pyragą, kurį Liveta žada iškepti 

kartu su Paula. „Paulai patinka 
miltus barstyti, kiaušinius mušti“, 
– pasakoja laiminga trijų vaikučių 
mama. Taip jie ir gyvena su savais 
džiaugsmais ir kasdieniais sie-
kiais. Livetai itin įstrigę 95 metų 
prosenelės žodžiai, kurių ji niekad 
nepamiršta. „Kiekvienas vaikas 
– Dievo dovana“, – prosenelės 
žodžius vis atsimena ji.•

Gastrolės sesers automobiliu brangiai kainavo 
Vaidotas Morkūnas 
Rajono gyventojas G. P. 
šių metų kovo 5 dieną savo 
neblaivias gastroles po 
Veisiejų seniūniją auto-
mobiliu „Citroen Xsara“ 
baigęs griovyje ir pažeidęs 
Kelių eismo taisykles sėdo 
į teisiamųjų suolą. Rajono 
policijos komisariato pa-
reigūnai atvykę į avarijos 
vietą vairuotojui nustatė 
1,58 promilės neblaivumą.

Kaltinamasis G. P. tą kovo 5 
dieną aktyviai ėmėsi gastrolių ne-
vengdamas išgerti. Apklaustas 
pareigūnų savo kaltę pripažino. 
Jis paaiškino tiksliai neprisimenąs 
kada, tik žinąs, kad buvo tamsus 
paros metas, savavališkai, ne-
atsiklausęs pasiėmė savo sesers 
Eglės automobilį ,,Citroen Xsara“ 

ir vyko pas draugus į Veisiejus. 
Atvykęs į miestelį ir pasiėmęs 
savo draugus, kartu su jais sto-
vėjimo aikštelėje, esančioje prie 
apžvalgos bokšto šalia Snaigy-
no ežero, vartojo alkoholinius 
gėrimus. Gėrė alų, tiksliai nepri-
simena, kiek jo turėjo ir išgėrė, 
tik prisimena, kad būta nemažai. 
Pasibaigus alkoholiui draugai 
išėjo namo pėsčiomis, kadangi 
jie yra vietiniai, o G. P. sėdo į 
automobilį ir vienas, būdamas 
neblaivus, vyko namo. Važiuo-
damas nesuvaldė automobilio ir 
įvažiavo į griovį, esantį prieš Vei-
siejų turgų. Pakliuvęs į nemalonią 
situaciją dar bandė išvažiuoti, bet 
supratęs, kad nepavyks, ieškojo 
aplinkinių pagalbos, tačiau nie-
kas nepadėjo. Atvykę policijos 
pareigūnai jį sulaikė.

Ikiteisminio tyrimo metu ap-

klausti policijos pareigūnai patvir-
tino, kad kovo 5 dieną patruliuo-
dami Veisiejų mieste, Leipalingio 
plente, apie 5 valandą 10 minučių 
pastebėjo į šalikelės griovį įva-
žiavusį automobilį „Citroen Xsa-
ra“. Šalia jo buvo ir vairuotojas 
G. P., nuo kurio sklido stiprus 
alkoholio kvapas, judesiai buvo 
nekoordinuoti. Paklausus, kas nu-
tiko, vyras atsakė, kad posūkyje 
nesuvaldė automobilio ir nuva-
žiavo į griovį. Pasiteiravus, ar jis 
yra vartojęs alkoholio, atsakė, jog 
prieš pusę valandos gėrė alaus, 
pripažino, kad neturi vairuotojo 
pažymėjimo. G. P. pasisakė, kad 
automobilis priklauso jo sesei 
E. P., kurį pasiėmė pasivažinė-
ti. Alkoholio kiekio matuokliu 5 
val. 15 min. G. P. nustatytas 1,58 
promilės girtumas, pakartotiniu 
pūtimu nustatytas 1,72 promilės 

girtumas. 
Kaltinamojo sesė bei automo-

bilio savininkė E. P. policijos pa-
reigūnams teigė, kad ji automobilį 
„Citroen Xsara“ nusipirko 2019 
metais rugpjūčio mėnesį, mokė-
jo 400 eurų. Brolis G. P. neturi 
teisių ir niekada neturėjo, tačiau 
moka vairuoti. Tą dieną jis buvo 
namuose, buvo blaivus. Automo-
bilis stovėjo kieme užrakintas, o 
rakteliai buvo virtuvėje ant spin-
telės. Apie 22 valandą, kai nuėjusi 
miegoti, automobilis, pasak E. P., 
buvo kieme. Ryte prabudusi ėjo 
į tualetą ir praeidama pastebėjo, 
kad brolio nėra lovoje, o nuėju-
si į virtuvę pamatė, kad nėra au-
tomobilio raktelių, žvilgtelėjusi 
per langą apžiūrėjo, kad nėra ir 
automobilio. Moteris paskambino 
broliui, kuris atsiliepė ir pasakė, 
kad jį pagavo policija, pripažino 

esąs išgėręs, bet nedaug. Vėliau 
automobilio savininkė kalbėjo su 
pareigūnu, kuris ir pasakė, kad 
brolis įpūtė daugiau kaip 1,50 
promilės, kad automobilį veža į 
Alytų, į aikštelę.

Teismas pažymėjo, kad kalti-
namasis neteistas, tačiau baustas 
administracine tvarka, taip pat 
ir už šiurkščius Kelių eismo tai-
syklių pažeidimus, yra bedarbis, 
gyvenamosios vietos seniūni-
jos charakterizuojamas teigiamai, 
turi nepilnametį išlaikytinį.

Teismas G. P. pripažino kaltu 
ir skyrė penkiasdešimties parų 
areštą, uždraudė naudotis teise 
vairuoti kelių transporto priemo-
nes ketverius metus, nusprendė 
išieškoti iš G. P. konfiskuotino 
turto – automobilio „Citroen 
Xsara“ vertę atitinkančią pinigų 
sumą – 400 eurų.•

Livetos vyras Gintas, su kuriuo jau metai kaip susituokę, kartu pragyvenę šešerius, itin šeimyniškas.
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kalba, kaD...
Dzūkai

g Vieno valdžios prote-
guojamo restorano savinin-
kai buvo pastebėti išvyks-
tantys iš merės sodybos, 
gal restorano savininkai 
gardžiai maitina savival-
dybės vadovės šeimą, nes 
jos sutuoktinis viecinėm 
moterėlėm skundėsi, jog 
žmona nemėgsta tvarky-
tis ir maistą gaminti. Taigi, 
servisas yra ir kaime. Tik 
įdomu, kiek tai kainuoja? 
Pinigais ar paslaugomis?
g Daug patyčių po rinki-

mų sulaukęs savivaldybės 
automobilių parkas, neva 
jis senas, nesaugus (visai 
kaip Lazdijų autobusų sto-
ties autobusai), praėjus me-
tams visai nepasikeitė: se-
niūnijų automobiliai – tos 
pačios zefyrinės lūženos, o 
savivaldybės – nudrožta 
audinukė. 
g Įsibėgėjant pavasariui, 

artėjant vasarai prie žvyr-
kelių gyvenantys žmonės 
labai pasigenda greiderių, 
nes keliai tampa panašūs į 
senovines skalbimo lentas. 
Kur greideriai, apie kuriuos 
valdančiosios partijos vie-
tinis liūtas taip garsiai kal-
bėjo gyventojams? 
g Antradienį netikėtai 

respublikinės spaudos 

viename iš grandų atsira-
do žurnalisto puikiai pa-
ruoštas straipsnis apie vis 
dar GRAŽIUS, LAIMINGUS 
IR LAISVUS Lazdijus. Pa-
našu, kad merės savigyros 
apetitas auga ne dienom, 
bet valandom. Neužten-
ka jau mūsų valdžiai vie-
tinės spaudos liaupsių, į 
blizginimą įtraukiama ir 
nacionalinė spauda. Šios 
panegirikos – nepigios, 
patuštins savivaldybės 
biudžetą, kurį suneša visi 
krašto žmonės.
g Lazdijų rajono savival-

dybės administracija Siūlo 
darbą Būdviečio seniūnijos 
seniūnui, dokumentai pri-
imami iki gegužės 6 die-
nos, skelbimas paskelbtas, 
konkurentų yra, o gal ne, 
nes konkurse dalyvauja ir 
viena merės tėvų kaimy-
nė, moteris kuri kepa tortus 
turi tame trijų metų patirtį, 
mėgsta fotografuotis prie 
baltų automobilių.•Šioje humoristinėje ru-
brikoje minimų įvykių ir 
asmenų sutapimai su ti-
krove yra atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais: (8 
318) 52260, 8 670 38882.

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

Taip, ištraukti maisto atliekų kontei-
nerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra 
numeruojami, tad vežėjai ant kontei-
nerio užklijuoja numerį. Kita vertus, 

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vai-
sių 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!

Didžiausias iššūkis gyvenime yra įveikti savo paties (nusistaty-
tas) ribas ir eiti taip toli, kaip niekada nebūtum nė svajojęs.

Paul Gauguin

aukSinėS mintyS

DŽ redakcijos nuomonė
Nors kai kam atrodo, jog 
prasidėjus karantinui artė-
jantys Seimo rinkimai nu-
ėjo į tolimąjį planą, tačiau 
viskas yra šiek tiek kitaip 
– pasirengimas rinkimams 
vyksta pilnu tempu, net 
pasinaudojant šalyje įves-
tu karantinu ir sudėtinga 
situacija. 

Kaip rodo sociologiniai tyrimai, 
koronaviruso ataka padėjo pakelti 
labai nusmukusius valdančiųjų 
– „valstiečių žaliųjų“ reitingus, 
iki tol buvęs rekordinėse reitingų 
žemumose sveikatos apsaugos 
ministras Aurelijus Veryga šok-
telėjo į viršų, kartu patempda-
mas Premjerą ir visą „žaliųjų“ 
kompaniją. 

Toje pačioje kompanijoje ryš-
kiai tapo matomas ir mūsų krašte 
į Seimą ketinantis kandidatuoti 
S. Skvernelio patarėjas transpor-
to ir klimato klausimais Giedrius 
Surplys, kurį žurnalistai buvo pa-
vadinę „orų berniuku“. Jis pande-
mijos akivaizdoje padarė karjerą 
– Visuomenės informavimo grupės 
vadovo poste pakeitė su satanistais 
kovoti išėjusį savo kolegą Skir-
mantą Malinauską. 

Iki tol daugeliui tautiečių ma-
žai žinomas G. Surplys netikėtai 
tapo ekrano žvaigžde – „karantino 
berniuku“, liaudyje dar vadinamu 
„pandemijos veidu“. Jis kasdien tau-
tai pranešinėja, kiek susirgo, kiek 
pasveiko, kiek numirė, kiek kaukių 
atvežė, kokie mes šaunuoliai. 

Žinoma, būti ekrane yra labai ri-
zikingas reikalas – jei viskas gerai, 
tai gerai, bet jei imi nusišnekėti, tai 
visi akimirksniu pastebi. Kartais 
„karantino berniukas“ kalba labai 
rimtai ir solidžiai, o kartais pašne-
ka kaip vestuvių muzikantas. 

Viename iš savo viešų pasiro-
dymų G. Surplys leptelėjo, kad 
dezinfekcinį skystį jam atstoja 
degtinė. Šiais niūriais laikais to-
kie žodžiai gal ir nestebintų, bet, 
dirbant šalia A. Verygos, kalbėti 
reikėtų atsargiau.

„Karantino berniukas“ pareiškė, 
kad dezinfekcinį skystį perka „79 
laipsnių, tik jis vadinasi degtine“. 
Nežinia, kaip Surplys sugebėjo 
rasti 79 laipsnių degtinę, bet šią 
paslaptį, kaip ir patį žodį „deg-
tinė“, galėjo pasilaikyti sau. Juk 
A. Verygą nuo tokių žodžių ga-
lėjo ištikti koma, juo labiau, kad 
informavimo grupės vadovas nu-
rodė konkretų prekybos centrą, o 
tai galima traktuoti kaip svaigalų 
reklamą.

Kas galėtų paneigti, jog po to-

kios „reklamos“ kai kurie tautiečiai 
užsimaukšlino apsaugines kaukes 
iš išvyko ieškoti naujojo produkto, 
kurį atskiedus pagal chemijos tėvo 
Mendelejevo standartą išeitų labai 
ekonomiškas, plataus vartojimo 
produktas. 

Toliau – dar gražiau. Netikėtai 
paaiškėjo, jog G. Surplys, pasinau-
dodamas savo tarnybine padėtimi, 
sugebėjo pasirūpinti, kad jam „po 
blatu“ būtų atliktas COVID-19 tes-
tas. Žurnalistų įspraustas į kampą, 
jis prisipažino, jog nesugebėjęs 
testo pasidaryti kaip eilinis pilietis, 
jis pasinaudojo savo tarnybine pa-
dėtimi. Šioje situacijoje G. Surplys 
tapo panašus į vieną „Dvylikos 
kėdžių“ personažą, kurį šio geni-
alaus kūrinio autoriai apibūdino 
taip: „Nors jam buvo labai gėda, 
bet jis negalėjo nevogti“. 

„Karantino berniukas“ toliau 
klūpčioja eteryje – pateikinėjo ne-
tikslią statistiką apie koronaviruso 
situaciją Lietuvoje. Buvo patei-
kiama tendencingai atrinkta ar net 
klaidinga informacija vien dėl to, 
kad, kaip sakė Giedrius Surplys, 
būtų galima pasakyti žmonėms, 
„kokie mes esame šaunuoliai“, kad 
jis pats ir ta kompanija, kuriai jis 
atstovauja, sėkmingai rinktų rin-
kėjų taškus artėjančiuose Seimo 
rinkimuose. 

Reikia viltis, kad iki rudens tau-
tiečiams dar liks galvose sveiko 
proto ir jie neužkibs ant populistų 
ir vestuvinių „dziendobristų“ po-
litinių kabliukų. 

Ir visai nesvarbu, kad už savo 
buvusį viršininką Žemės ūkio 
ministerijoje agituoja mūsų merė 
Ausma Miškinienė, kad televizijos 
ekranas kasdien rodo G. Surplio 
veidą, karantinas baigsis ir Laz-
dijų žmonės sugebės išmintingai 
pasirinkti. 

Rinktis galima tada, kai yra iš 
ko. O Lazdijams ir Druskininkams, 
kurie kartu turės išsirinkti vieną 
savo atstovą Seime, spalio 11 dieną 
nebus lengva. Be G. Surplio, ku-
ris ketina kandidatuoti Jotvingių 
apygardoje, matyti tik dar dviejų 
potencialių kandidatų siluetai. 

Kad rinkimuose dalyvaus kon-
servatorius Vilius Semeška – fak-
tas. Jis vienas pirmųjų Lietuvoje 
pateikė Vyriausiajai rinkimų ko-
misijai (VRK) savo dokumentus 
dalyvauti Seimo rinkimuose. Pre-
zidentas G. Nausėda balandžio 10 
dieną oficialiai paskelbė rinkimų 
kampanijos pradžią, o jau balan-
džio 16 dieną V. Semeška nusku-
bėjo į savo buvusią darbovietę, 
VRK, su dokumentais. Į tą pačią 
darbovietę, kurią buvo padavęs į 
teismą dėl neva neteisingai jam 

mokamo atlygio. Bylą būsimasis 
kandidatas pralaimėjo, nes atlygį 
gavo pagal įstatymą. 

Prieš išeidamas iš darbo VRK 
V. Semeška padarė viešą kiaulystę 
savo buvusiai vadovei – jį glo-
bojančiai žurnalistei V. Semeška 
apskundė savo viršininkę dėl jos 
neva dažnų tarnybinių komandi-
ruočių. Spaudoje pasirodė nemalo-
nus straipsnis, o V. Semeška paliko 
tarnybą VRK ir tapo Gabrieliaus 
Landsbergio politinio aparato dar-
bininku. 

Maža to, skundų rašytoju vadi-
namas V. Semeška jau sugebėjo 
įkąsti ir potencialiam savo kon-
kurentui rinkimuose – Lazdijų 
tarybos nariui, socialdemokratui 
Justui Pankauskui. 

Toje pačioje Jotvingių apy-
gardoje ketinantis kandidatuoti 
J. Pankauskas po Velykų pajuto 
konkurento kirtį. Vietiniame Drus-
kininkų laikraštyje J. Pankauskas 
išspausdino Velykų sveikinimą 
druskininkiečiams. Labai operaty-
viai VRK sulaukė socialdemokrato 
konkurento skundo – sveikinimas 
yra rinkimų agitacija ir ji nėra tin-
kami pažymėta. 

Ko gero, mažai kas nustebtų, 
jei VRK sulauktų jau minėto kan-
didato skundo, kad G. Surplys, į 
televizijos eterį pasikvietęs rajono, 
kuriame ketina dalyvauti rinki-
muose, merę, galimai pažeidinėja 
įstatymus. 

Druskininkiečiai apie V. Se-
mešką turi savo nuomonę, todėl 
paramos jis galėtų tikėtis tik iš 
Lazdijų krašto žmonių, bet jie jo 
visai nepažįsta. 

J. Pankausko druskininkiečiai 
beveik nepažįsta, jį galėjo pamatyti 
per Kovo 11-osios minėjimus, o 
Lazdijų krašto žmonės jį žino kaip 
tarybos narį. 

G. Surplį dabar pažįsta visi. Tik 
ar ilgai? Pasibaigs karantinas ir jis 
vėl sugrįš dirbti „orų berniuku“ 
pas Premjerą. 

Laikas užgydo visas žaizdas ir 
į užmarštį nugramzdina netikrus 
pranašus. Iki spalio – dar beveik 
pusmetis. Išgyvensim.•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedama-
sis) – redakcijos nuostatas atspindintis, 
jos vardu parašytas, neretai nenurodant 
konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai 
atsiliepiantis į kokius nors įvykius, pa-
aiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga 
nedidelė, neretai vienoda visiems leidi-
nio redakciniams straipsniams apimtis, 
glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio 
argumentacija, naudojami publicistinės 
retorikos elementai. Įprasta pateikti iš-
vadas, apibendrinimus, atspindinčius 
redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

ŽvilgSniS
Redakcijos „dzūkų žiNios“

rInkIMų agitacija vyksta 
ir su karantino kaukE
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ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Paprastai žmonės dirba pen-

kias dienas per savaitę nuo 8 
valandos ryto iki 17 valandos, 
o šeštadieniais ir sekmadieniais 
ilsisi. Žinoma, visi svajoja apie 
didesnį atlyginimą nei gauna da-
bar, taip pat norėtų dirbti keturias 
dienas per savaitę, o tris ilsėtis. 
Jeigu minėtas noras išsipildytų, 
tuomet visi panorėtų ilsėtis dar 
daugiau, o dirbti dar mažiau, bet 
uždirbti kuo daugiau.

Bet kai pradedi svajoti, supran-
ti, kad tam ribų nėra. Juk būtų 
galima iš viso nedirbti, o gauti 
didelį ar bent vidutinį atlygini-
mą. Ne vienas rašytojas taip pat 
turi svajonę. Jie žmonės kuklūs 
– sutiktų knygų išvis nerašyti už 
minimalų atlyginimą per mėnesį. 
Juk valstybei tai kainuotų visai 
nedaug arba Rašytojų sąjungos 
pirmininkė rašytojams sakytų: 
„Būkit geri – nerašykit, o mes 
jums vis tiek už tai sumokėsim.“ 
Apskritai, jeigu visi darbuotojai 
Lietuvoje nedirbtų, o tik ilsėtųsi, 
bet gautų už tai padorius atlygi-
nimus, tuomet tikrai gerai gy-
ventume. Juk kaip pasakė vienas 
protingas senelis: „Pinigai guli 
ant žemės, tik reikia netingėti 
pasilenkus jų paimti.“ Provinci-
joje pasilenkti visai nepavojinga. 
Dideliam mieste ar užsienyje už 
nugaros gali stovėti gėjus, tuo-
met pasilenkti yra pavojinga. Ir 
mūsų senjorai galėtų gyventi 
žymiai geriau, jeigu sugebėtų 
pasilenkti ir paimti ant žemės 

gulinčius pinigus. Bet tu paban-
dyk būdamas senjoru pasilenkti. 
Gali daugiau ir neišsitiesti. Taip 
pat tau gali išnirti dirbtiniai ir 
nuosavi sąnariai, iškristi dantų 
protezai ir klausos aparatai bei 
vidaus organai.

Visose įstaigose yra visokių 
darbuotojų: vieni dirba puikiai, 
kiti gerai, vidutiniškai, paten-
kinamai ar blogai. Darbdavys 
turėtų liepti nedirbti dirban-
tiems prastai, o tik sėdėti darbo 
vietose. Juk dirbantys prastai 
vis tiek viską pagadina, o vė-
liau dirbantys gerai, nudirbę 
savo darbus, turi taisyti prastai 
dirbančių nudirbtus darbus. Ži-
noma, prastai dirbantiems alga 
turi būti mokama už tai, kad jie 
darbe sėdi ir nedirbdami nieko 
blogo nepadirba. Ar jūs bandė-
te visą dieną nieko nedaryti, o 
tik sėdėti? Ne? Pabandykite ir 
suprasite, kad tai nepaprastai 
sunku. Prastai dirbantieji tik 
sėdėdami ir nedirbdami nieko 
blogo nepadarys, ir mes jau 
negalėsime jų vadinti prastai 
dirbančiais – vadinsime juos 
gražiai sėdinčiais. Žinoma, vien 
sėdėdami jie gali užmigti ir net 
pradėti knarkti drumsdami tylą. 
Tuomet darbdavys jiems suduo-
tų pora kirčių bizūnu, ir jie žva-
lūs ir ramūs vėl sėdėtų toliau, 
bet jų nebūtų galima mušti su 
lazda, nes darbdaviui tuomet 
grėstų bauda už žiaurų elgesį 
su gyvūnais.

Seime taip pat turėtų būti už-
drausta dirbti, nes kuo daugiau 
Seimo nariai dirba, tuo daugiau 
pridirba nesąmonių. Todėl vietoj 
sėdimų vietų Seime turėtų būti 
įrengtos gulimos vietos. Prieš 
posėdžius Seimo nariams turėtų 
būti sugirdomos didelės dozės 
stiprių migdomųjų. Hiperak-
tyvūs Seimo nariai, tokie, kaip 
P. Gražulis, dėl viso pikto dar 
turėtų būti pririšami prie lovų. 
Tik tuomet gyvenimas Lietuvoje 
iš tiesų pagerėtų.•

rajone baigtas šildymo sezonas

„tikotiks“ kviečia nuotoliniu būdu 
mokytis naudingų dalykų 
Karantinas – geriausias 
metas mokytis rūšiuoti. 
Daug laiko praleisdami 
namuose galime bent mažą 
dalį jo skirti rūšiavimui, o 
reikiamų žinių galima įgyti 
ir nuotoliniu būdu – tokią 
galimybę suteikia  Alytaus 
regiono aplinkosauginio 
ugdymo ir pakartotinio 
atliekų panaudojimo cen-
tras „TikoTiks“.  

„Mūsų centro veikla karantino 
metu anaiptol nesustojo, tiktai 
bendravimas su besidominčiais 
rūšiavimu vyksta nuotoliniu būdu. 
Bendradarbiaudami su regiono 
ugdymo įstaigomis, nusprendėme 
rengti nuotolines pamokas ekolo-
ginėmis temomis“, – sakė Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro 
Aplinkosauginio ugdymo ir pa-
kartotinio naudojimo padalinio 
vadovė Agnė Jučienė.  

Pamokų temos, atitinkančios 
moksleivių poreikius, iš anksto 
aptariamos ir suderinamos su 
„TikoTiks“ centro specialistais, 
kurie jau pasiruošę rengti ekolo-
gines pamokas ir kviečia ugdymo 
įstaigas: kreipkitės! 

Pirmoji nuotolinė pamoka 
buvo surengta Prienų Ąžuolo 
progimnazijos pirmokams, kurie  
mokytojos Vaidos Skaisgirienės 
paraginti namuose sėjo ir augino 
įvairius augalus. Juos daigino po-
pieriniuose kiaušinių dėkluose, 
sodino į ekologiškus, iš suyrančių 
medžiagų pagamintus puodelius 
arba įvairius indelius nuo jogurto 
ar grietinės. 

Tai darydami, vaikai įsitikino, 
kad nebūtina pirkti naujų daigy-
klų ar vazonų daigams, o nuo-
tolinės pamokos metu sužinojo, 
kaip rūšiuoti pakuočių atliekas, 
kaip kompostuoti žaliąsias, kaip 
vengti atliekų susidarymo. 

Ekologinės pamokos nuotoliniu būdu padeda ugdyti atsakingą požiūrį į 
aplinką. (ARATC nuotr.)

„Pirmoji ekologinė pamoka 
buvo kupina ir gerų emocijų, ir 
naudingos patirties. Vaikai yra 
labai imlūs ir žingeidūs, juos do-
mina atliekų rūšiavimas, daiktų 
panaudojimo antrą kartą galimy-
bės ir, žinoma, aplinkos saugoji-
mas bei tvarus vartojimas“, – sakė 
nuotolines pamokas rengianti 
Aplinkosauginio ugdymo speci-
alistė Vaida Undzėnienė. 

Nuotoliniu būdu rengiamų 
pamokų tikslas – ugdyti atsa-
kingą vaikų požiūrį į aplinką ir 
rūšiavimo įgūdžius, kad vaikys-
tėje susiformavę jie išliktų visam 
gyvenimui. 

Tuo tikslu „TikoTiks“ centras 
organizavo ir  aplinkosauginių 
paveikslų konkursą „Išgirsk 
Žemės balsą“. Dėl su karantinu 
susijusių pokyčių šis konkursas 
pratęsiamas iki mokslo metų pa-
baigos. 

Konkurso organizatoriai kvie-
čia Alytaus regiono 5–12 klasių 
moksleivius kurti paveikslus, pa-

naudojant  įvairias atliekas, pvz., 
tekstilės atraižas, nereikalingas 
sagas, stiklo, keramikos šukes, 
senus laikraščius bei žurnalus, 
kosmetikos – nagų lako, akių še-
šėlių, lūpdažių ir kt. – likučius. 

Paveikslų nuotraukas reikia 
siųsti adresu agne.juciene@aly-
tausratc.lt. Prie nuotraukų turi 
būti nurodyta paveikslą sukūrusio 
asmens vardas, pavardė, grupės/
įstaigos pavadinimas (jei paveiks-
lą kuria autorių grupė), kontaktai 
bei trumpas aprašymas, kokios 
medžiagos buvo panaudotos pa-
veikslui sukurti.

Atsiųstus paveikslus įvertinu-
si vertinimo komisija išrinks tris 
konkurso laimėtojus, kuriems bus 
įteikti dovanų kuponai apsipirkti 
„Greenpeace“ tekstilės gamybos 
standartus atitinkančios Lietuvos 
įmonės parduotuvėje, o jų sukurti 
paveikslai bus pakabinti pakarto-
tinio daiktų paruošimo naudoti 
„TikoTiks“ centre.•
aRaTc inf. 

Nuo balandžio 27 dienos nutrau-
kiamas šildymas visiems rajono 
savivaldybės šilumos vartotojams, 
kuriems centralizuotai šilumą tie-
kia UAB „Lazdijų šiluma“. Šil-
dymo sezonas kasmet baigiamas 
vadovaujantis teisės aktais – Lie-
tuvos Respublikos šilumos ūkio 
įstatymu  bei Šilumos tiekimo ir 
vartojimo taisyklėmis, patvirtinto-
mis Lietuvos Respublikos energe-
tikos ministro 2010 m. spalio 25 d. 
įsakymu Nr. 1-297.  UAB „Lazdijų 
šiluma“ apie šildymo sezono pa-
baigą įpareigota rajono gyventojus 
informuoti vietinėje spaudoje.

Šildymo sezono pabaiga  rajono 
savivaldybės švietimo, kultūros 
ir sporto įstaigų pastatuose buvo 
paskelbta kiek anksčiau – nuo 
balandžio 14 d. Toks sprendimas 
priimtas atsižvelgiant į tai, kad dėl 
karantino situacijos šių įstaigų dar-
buotojai dirbo nuotoliniu būdu.•
lazdijai.lt

Skelbimus priimame:

Karantino metu dirbame 
nuotoliniu būdu

tel. 8 670 38882.

e. p.  dzukuzinios@gmail.com

Feisbuk’e-messinger’iu
savaitraštis „dzūkų žinios“

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901.
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Verslininkė Marytė Vekterienė, valdanti dvi kavines Lazdijuose: Turistų gatvėje „Trasa“ bei M. Gustaičio gatvėje 
„Pas Mantą“, teigė, kad tik pastaroji dar dirba, nes gamina maistą išsinešimui. Nors prie šios kavinės lauke atsirado 
staliukai, tačiau verslininkė nesitiki, kad klientai greitai sugrįš.

vyriausybė švelnina karantiną, lazdijų verslas nori dirbti
Vaiditas Morkūnas 
ir „Dzūkų žinių“ informacija
Balandžio 22 dieną vy-
kusiame Vyriausybės 
posėdyje buvo nuspręsta 
Lietuvoje iki gegužės 11 
dienos pratęsti karantiną, 
tačiau taip pat buvo pri-
imti sprendimai švelninti 
karantino sąlygas, griežtai 
laikantis pagrindinių ap-
saugos principų. 

Pagal Vyriausybės nutarimą, nuo 
pirmadienio jau gali veikti lau-
ko kavinės, galima organizuoti 
laisvalaikį lauko erdvėse, lankytis 
bibliotekose ir archyvuose, Zoolo-
gijos ir Botanikos soduose, laikyti 
vairavimo egzaminus, praktikuo-
tis būsimiesiems aviatoriams, taip 
pat leista treniruotis aukščiausiojo 
meistriškumo sportininkams, tam 
tikrais atvejais leidžiama organi-
zuoti vaikų darželių darbą ir neįga-
liųjų priežiūros veiklą, leista teikti 
kai kurias grožio paslaugas. 

Pasidomėjome, kaip į šiuos 
karantino taisyklių pakeitimus 
reaguoja Lazdijų verslininkai.

nelaukia kompenSacijų
Mūsų rajono verslininkai, turintys 
kavines ir užsiimantys viešojo 
maitinimo paslaugomis, Vyriau-
sybės panaikintais suvaržymais 
dėl koronaviruso nelabai džiau-
giasi ir neskuba atnaujinti verslo, 
vis dar lūkuriuoja, kada visiškai 
baigsis karantinas. Jie nesitiki, 
kad valstybė kompensuos dėl 
karantino patirtus nuostolius, 
nesikreipė dėl to, nes mano, kad 
patiems reikia užsidirbti.

Verslininkė Marytė Vekterienė, 
valdanti dvi kavines Lazdijuo-
se: Turistų gatvėje „Trasa“ bei 
M. Gustaičio gatvėje „Pas Man-
tą“, teigė, kad tik pastaroji dar dir-
ba, nes gamina maistą išsinešimui. 
Nors prie šios kavinės lauke atsi-
rado staliukai, tačiau verslininkė 
nesitiki, kad klientai greitai sugrįš. 
„Situacija sudėtinga, verčiamės, 
kaip galim, pati dirbu. Paskelbus 
karantiną „Trasą“ iš karto užda-
rėm. Kol bus uždarytas pasienis, 
kol niekas nevažiuos į užsienį, tol 

neatidarysim. Nėra judėjimo, nėra 
klientų. Taip, M. Gustaičio gatvė-
je pastatėme staliukus, žmonės 
aptarnaujame lauke, tačiau klientų 
labai mažai. Nėra ko tikėtis, kad 
jų būtų daug, nes nedaug žmonių 
dirba. Laukiam, tikimės, kad ka-
rantinas baigsis ir vėl pradėsime 
dirbti rimčiau, nors kažin, ar vėl 
pasieksim tokį lygį, koks buvo 
prieš karantiną. Kol kas jokios 
paramos iš valstybės negavau ir 
niekur nesikreipiau, nes nesitikiu 
kažko gauti – aš pratusi pati užsi-
dirbti, o ne prašyti. Tegul patys pa-
siūlo, mes gi mokesčius mokam. 
Aš visgi netikiu, kad valdžia gali 
padėti, juk mokesčiai liko tokie 
pat dideli. Iš viso mūsų įmonėje 
dirba 12 darbuotojų, nieko neatlei-
dom. Vienos išėjo atostogų, kitos 
prižiūri mažus vaikus. Žiūrėsim, 
kaip bus ateityje, jei po karantino 
bus sudėtinga verslą įsukti, teks 
galvoti, kaip mažinti darbuotojų 
skaičių. Kol kas laukiam, kaip 
bus“, – sakė verslininkė. 

kavinėS Dar neDirba
Lazdijuose, Nepriklausomy-
bės aikštėje, esančios kavinės 
„Eglė“ savininko Artūro Gradec-
ko žmona Vilma tvirtino, kad 
kol kas nei ši, nei kita kavinė 
Veisiejuose nedirba. „Jas užda-
rėme iš karto, kai tik paskelbtas 
buvo karantinas, nes galvojom, 
kad svarbiausia išsaugoti savo, 
darbuotojų ir klientų sveikatą. 
Darbuotojas išleidome atostogų, 
vienai prastovą įforminome. Ka-
dangi nesame didelė įmonė, tai ir 
nuostolių labai daug nepatiriame. 
Laukiame, tikimės, kad karanti-
nas baigsis, ir pradėsime dirbti 
vėl. Nesikreipėm į Vyriausybę 
ir neprašėm kompensacijos, nes 
nesitikim jos gauti. Suprantam, 
kad situacija sudėtinga, bus sun-
ku vėl iš naujo pradėti dirbti, bet 
kitos išeities nėra. Kartais reikia 
daug kantrybės, kad sulauktume 
geresnių laikų“, – sakė V. Gra-
deckienė.

pateikė pagrinDiniuS 
reikalavimuS
Pateikiame informaciją apie tai, 

kontakto.
– Informuoti, kad darbuotojai, 

turintys įvairių susirgimų požy-
mių, neatvyktų į darbą.

– Kasdien vertinti paslaugas 
teikiančių darbuotojų sveikatą. 

– Darbuotojus, kuriems pa-
sireiškia kvėpavimo takų ligų, 
ūmių žarnyno infekcijų ir kiti 
požymiai, nedelsiant nušalinti 
nuo darbo.

– Drausti (ne nuotoliniu būdu) 
dirbti darbuotojams, kuriems pri-
valoma izoliacija.

– Prie įėjimo turi būti infor-
macija apie tai, kad nerekomen-
duojama lankytis asmenims, 
esantiems rizikos grupėse, kad 
būtina laikytis higienos reika-
lavimų, skatinti atsiskaityti ne 
grynaisiais pinigais. 

viešojo maitinimo veikla
Leista organizuoti viešojo mai-

tinimo paslaugas dviem būdais: 
kai maistas tiekiamas išsinešti ir 
atvirose erdvėse (lauko kavinė-
se). Šioms paslaugoms keliami 
reikalavimai: 

– Lankytojai, perkantys maistą, 
prie kasų turi laikytis saugaus 1 
metro atstumo vienas nuo kito.

– Atvirose erdvėse tarp staliukų 
turi būti atstumas, kad lankytojai 
sėdėtų per 2 metrus vienas nuo 
kito.

– Atvirose erdvėse sėdintys 
lankytojai turi būti nutolę ne 
mažesniu kaip 1 metro atstumu 
nuo pėsčiųjų takų, gyvenamų-
jų pastatų, praėjimų į kiemus ar 
laiptines. 

– Į viešojo maitinimo įstaigas 
įleidžiami tik apsaugines kaukes 
dėvintys asmenys, prie vieno sta-
liuko galima sėdėti ne daugiau 
kaip dviem asmenims, išskyrus 
grupes, kurias sudaro giminai-
čiai. 

laiSvalaikio uŽSiėmimai 
atviroje erDvėje

Leisti veiklą golfo ir lauko 
teniso aikštynuose, lauko šau-
dyklose, kartodromuose, van-
denlenčių parkuose laikantis šių 
reikalavimų:

– Riboti lankytojų srautus.
– Užtikrinti, kad vienam lan-

kytojui būtų skirtas ne mažesnis 

kokių reikalavimų dera laikytis 
organizuojant paslaugas.

benDrieji reikalavimai 
paSlaugų teikėjamS

– Visi asmenys – ir lankytojai, 
ir personalas – turi dėvėti apsau-
gines kaukes.

– Paslaugų teikimo vietoje 
nerekomenduojama lankytis ri-
zikos grupėms priskiriamiems 
asmenims;

– Skatinti lankytojus atsiskai-
tyti ne grynaisiais pinigais.

– Užtikrinti, kad lankytojai prie 
bilietų kasų laikytųsi ne mažes-
nio kaip 2 metrų atstumo vienas 
nuo kito.

 – Sudaryti galimybę tinkamai 
darbuotojų ir lankytojų rankų hi-
gienai, dezinfekcijai.

– Neįleisti lankytojų, kurie turi 
ūmių viršutinių kvėpavimo takų 
ligų požymių.

– Užtikrinti, kad paslaugų tei-
kimo vietose dirbtų tik sveiki 
darbuotojai.

– Kasdien matuoti darbuotojų 
kūno temperatūrą.

– Užtikrinti, kad tarp darbuoto-
jų ir lankytojų nebūtų tiesioginio 

kaip 10 kv. metrų paslaugos tei-
kimo vietos plotas, o tarp lanky-
tojų – ne mažesnis kaip 10 metrų 
atstumas.

– Užtikrinti, kad būtų lanko-
masi ne didesnėmis nei 2 asmenų 
grupėmis, išskyrus artimuosius.

archyvų, bibliotekų, 
muziejų lankymaS

– Perduodant daiktus (knygas, 
dokumentus) vengti tiesioginio ir 
artimo sąlyčio. 

– Skatinti dokumentų, knygų 
užsakymą iš anksto, nuotoliniu 
būdu.

– Bibliotekose neteikti skaity-
klų, atvirųjų fondų, vaikų bibli-
otekų paslaugų.

– Skatinti dokumentų, knygų 
grąžinimą bekontakčiu būdu.

– Užtikrinti grąžintų dokumen-
tų, knygų karantinavimą 24 val.

– Užtikrinti, kad audiogidams 
būtų naudojamos vienkartinės 
arba lankytojo individualios au-
sinės.

paŽintinių ir mokomųjų 
takų (išSkyruS apŽvalgoS 
bokštuS), parkų, 
zoologijoS, botanikoS SoDų, 
eSančių atviroSe lauko 
erDvėSe, lankymaS

– Užtikrinti ne mažesnį kaip 2 
metrų atstumą tarp lankytojų ar 
lankytojų grupių.

– Užtikrinti, kad darbuotojai 
vengtų socialinio kontakto su lan-
kytojais ir vieni su kitais (daugiau 
nei 2 metrų atstumu ir trumpiau 
nei 15 min.).

– Vietose, kur susidaro lanky-
tojų eilės, pažymėti privalomus 
atstumus tarp eilėje stovinčių 
lankytojų.

aukšto meiStriškumo 
Sporto pratyboS 
(treniruotėS)

– Galimybė treniruotis sporti-
niuose įrenginiuose suteikiama 
tik atrankos į olimpines ir paro-
limpines žaidynes reikalavimus 
įvykdžiusiems sportininkams ir 
olimpinių rinktinių kandidatams, 
kurčiųjų, pasaulio ar Europos 
čempionatams besirengiantiems 
sportininkams.

Nukelta į 9 psl. » 

Veiklą pradėjo ir vienintelis Lazdijuose knygynas.
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prenumerata — tai ne tik aktualios žinios,  atkeliaujančios 
į Jūsų namus ir biurus, bet ir originali bei praktiška dovana bet 
kokia proga.

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

ES parama privačių miškų savininkams
Europos Sąjunga teikia 
paramą privačių miškų 
savininkams miškų bū-
klei gerinti ir miškų ūkiui 
plėtoti. Šiuo metu parama 
teikiama pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 
m. programą. Supažindina-
me su pagrindinėmis miš-
kų ūkio srities veiklomis, 
kurioms parama teikiama 
2020 metais. Šie metai yra 
paskutiniai pagal minėtą 
programą paramos paraiš-
kų pateikimo metai, todėl 
norint išnaudoti jos tei-
kiamas galimybes vertėtų 
suskubti pateikti paraišką 
paramai gauti.

Nuo kovo 2 d. iki gegužės 29 d. 
renkamos paraiškos paramai gauti 
pagal veiklos sritį „Parama miškų 
infrastruktūrai gerinti“. Jas gali 
teikti miško valdytojai (fiziniai 
ir juridiniai asmenys), miško val-
dytojų grupės. Paraiškos gali būti 
teikiamos kartu su partneriais – 
kitais miško valdytojais. Ši para-
ma teikiama su sąlyga, kad įrengti 
ar rekonstruoti keliai daugiausia 
bus naudojami miškininkystės 
veiklos vykdymui. Didžiausia 
paramos suma projektui negali 
viršyti 200 tūkst. Eur, o paramos 
intensyvumas – 80 proc. visų tin-
kamų finansuoti išlaidų, išskyrus 
atvejus, kai prašoma mažesnio 
paramos intensyvumo. Paramos 
lėšomis finansuojamas miško 
kelių su žvyro danga įrengimas 
ir (ar) rekonstrukcija, su miško 
keliais susijusių griovių, pralaidų, 
nuovažų, tiltų įrengimas ir (ar) 
rekonstrukcija, taip pat vidinės 
miškotvarkos projekto parengimo 
ir (ar) tikslinimo, bendrosios iš-
laidos. Atkreiptinas dėmesys, kad 
dalis kelio gali būti įrengiama ar 
rekonstruojama ir ne miško žemė-
je, tačiau tokiu atveju investicijos 
į šią kelio dalį gali sudaryti ne 
daugiau kaip 25 proc. nuo kitų 
tinkamų finansuoti projekto išlai-

dų vertės. Jei pagal teisės aktų rei-
kalavimus yra privalomas statybą 
leidžiantis dokumentas, kartu su 
paraiška pateikiamas bendras viso 
projekto statinio projektas ar su-
paprastintas projektas bei statybą 
leidžiantis dokumentas, skaičiuo-
jamosios kainos dalies eksper-
tizės išvada. Tais atvejais, kai, 
pagal teisės aktų reikalavimus, 
infrastruktūrai įrengti statybą 
leidžiantis dokumentas nepriva-
lomas, su paraiška pateikiami kiti 
bendrieji projektiniai dokumen-
tai (aiškinamasis raštas, sklypo 
planas su pažymėtais esamais ir 
projektuojamais statiniais, staty-
bos vertės skaičiavimai). Šiam 
Kaimo plėtros programos priemo-
nės paraiškų rinkimo etapui skirta 
570 164 Eur paramos lėšų.

Nuo balandžio 1 d. iki birželio 
30 d. renkamos paraiškos gauti 
paramai pagal veiklos sritį „In-
vesticijos į miškininkystės tech-
nologijas“. Paraiškas gali teikti 
privačių miškų valdytojai, labai 
mažos bei mažos įmonės. Para-
mos lėšos skiriamos miškų ūkio 
modernizavimui, miško kirtimų, 
apvaliosios medienos ir medienos 
biokuro ruošos technologijų die-
gimui, paslaugų miškų sektoriuje 
teikimui. Taip pat bus remiamas 
minkštųjų lapuočių iki 20 metų 
amžiaus jaunuolynų ir krūmynų 
pertvarkymas (dirvos paruošimas, 
sodmenų įsigijimas, transportavi-
mas, sodinimas ir kt.) bei Vidinės 
miškotvarkos ir Miško želdinimo 
ir žėlimo projektų, kaip savaran-
kiškos investicijos, rengimas ir 
tikslinimas. Taigi pagal šias 
veiklas gali būti finansuojamas 
motorinių pjūklų ir krūmapjovių, 
miško traktorių su savikrovėmis 
priemonėmis, medvežių, medkir-
čių ir miško kirtimo galvučių ar 
mechanizmų miško kirtimo atlie-
koms į rulonus presuoti, mobilių 
medienos smulkintuvų (kapo-
klių), medienos skaldymo įrangos 
ir mobilių lentpjūvių įsigijimas. 
Taip pat bus finansuojamas speci-

alios kompiuterinės programinės 
įrangos, skirtos technologinio-
proceso valdymui, bei technikos, 
skirtos dirvos ruošai, įsigijimas. 
Didžiausia numatoma paramos 
suma projektui negali viršyti 100 
tūkst. Eur, o per visą 2014–2020 
m. laikotarpį negali būti didesnė 
nei 200 tūkst. Eur. Perkant techni-
ką finansuojama 50 proc. visų tin-
kamų finansuoti projekto išlaidų, 
kitų veiklų atveju finansuojama 
65 proc. išlaidų. Šiam paraiškų 
rinkimo etapui skirta 5 358 322 
Eur paramos lėšų.

Nuo gegužės 4 d. iki birželio 
30 d. bus renkamos paraiškos 
paramai gauti pagal veiklos sritį 
„Miškams padarytos žalos pre-
vencija ir atlyginimas“. Miško 
savininkui vykdant stichinės ne-
laimės pažeisto miško atkūrimo 
veiklą skiriama parama (fiksuoto 
dydžio išmoka) apskaičiuojama 
kiekvienam Miško želdinimo ir 
žėlimo projektui atskirai, priklau-
somai nuo atkuriamų želdinių rū-
šinės sudėties. Pavyzdžiui, jeigu 
atkuriama paprastąja pušimi, bus 
mokama 2070 Eur už vieną hek-
tarą, o paprastuoju ąžuolu – net 
4206 Eur už vieną hektarą. Svar-
biausia iki paraiškos pateikimo 
pažeisto miško plotą užregistruoti 
Valstybinėje miškų tarnyboje ir 
pasirengti Miško želdinimo ir 
žėlimo projektą, kuris turi būti 
patvirtintas VĮ Valstybinių miškų 
urėdijoje. Atkūrus mišką reikės 
pateikti miško sodmenų įsigijimo 
dokumetus, o kitų išlaidas patvir-
tinančių dokumentų pateikinėti 
nereikės. Taip pat pagal šią veiklą 
yra galimybė gauti paramą miš-
kų priešgaisrinei infrastruktūrai 
įrengti. Šiam paraiškų rinkimo 
etapui skirta 1 000 003 Eur pa-
ramos lėšų. 

Nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 
d. bus renkamos paraiškos paramai 
gauti pagal veiklos sritį „Investi-
cijos, kuriomis didinamas miškų 
ekosistemų atsparumas ir aplin-
kosauginė vertė“. Išmokos bus 

skiriamos pamiškių formavimui, 
miškuose esančių saugomų natū-
ralių buveinių ar saugomų rūšių 
buveinių atkūrimui arba būdingos 
miško struktūros palaikymui, ne-
vietinių medžių rūšių medynų (kai 
nevietinės medžių rūšys medyne 
yra vyraujančios) pertvarkymui 
(rekonstrukcija) į vietinių medžių 
rūšių medynus, jaunuolynų (iki 20 
metų amžiaus) ugdymui bei Vidi-
nės miškotvarkos ir Miško želdini-
mo ir žėlimo projektų, kaip sava-
rankiškos investicijos, rengimui. Iš 
paminėtų populiariausia ir miško 
formavimui labai reikšminga vei-
kla yra jaunuolynų ugdymas. Jam 
parama skiriama mokant vienkarti-
nę nustatyto dydžio kompensacinę 
išmoką – 253 EUR/ha. Šiuo atveju 
išlaidas pagrindžiančių dokumentų 
pateikti nereikės. Ugdymo reika-
lingumui pagrįsti reikės pateikti 
miškotvarkos projektą, kuriame 
numatytas jaunuolyno ugdymas, 
arba miškininko specialisto išvadą 
dėl jaunuolyno ugdymo reikalin-
gumo. Miško savininkas preten-
duoti į jaunuolynų ugdymo paramą 
už tą patį plotą gali ne daugiau 
kaip 2 kartus. Antrą kartą parama 
gali būti teikiama, jei pakartotinis 
jaunuolynų ugdymas vykdomas 
praėjus ne mažiau kaip 3 metams 
po ankstesnio jaunuolynų ugdymo. 
Šiam paraiškų rinkimo etapui skir-
ta paramos lėšų suma bus patiks-
linta artėjant paraiškų priėmimo 
laikui.

Paraiškos, pateiktos visų ap-
tartų veiklos sričių investicijoms 
gauti, bus vertinamos balais pa-
gal kiekvienai veiklai nustatytus 
specifinius atrankos kriterijus. 
Didžiausia galima balų suma 
–100 balų. Privalomas mažiau-
sias projektų atrankos balų skai-
čius – 30 privalomų balų. Jeigu 
atliekant projektų atrankos ver-
tinimą nustatoma, kad projektas 
nesurinko privalomo mažiausio 
30 balų skaičiaus, paramos pa-
raiška atmetama.

Prieš teikiant paraišką paramai 

gauti labai svarbu išsamiai su-
sipažinti su priemonės paramos 
teikimo schema, tinkamumo kri-
terijais ir reikalavimais paramai 
gauti, su įsipareigojimais, kuriuos 
miškų savininkai turės vykdyti 
gavę paramą, ir kita įgyvendinimo 
taisyklės nurodyta informacija 
(detaliau www.nma.lt).

Nacionalinė mokėjimo agentūra 
(NMA) informuoja, kad karantino 
laikotarpiu pareiškėjams suteik-
ta galimybė paraiškas, mokėjimo 
prašymus bei kartu su jais patei-
kiamus kitus dokumentus teik-
ti registruotu paštu, per kurjerį. 
Paraiškas taip pat galima teikti 
pasirašytas saugiu elektroniniu 
parašu ir siųsti elektroniniu paštu 
adresais, nurodytais www.nma.lt 
svetainėje, skiltyje „Susisiekite“. 
Taip pat dalį Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 metų programos 
paraiškų galima teikti elektroniniu 
būdu. „Paraiškų dėžutės“ – dar 
viena galimybė saugiai pateikti 
paraiškas, mokėjimo prašymus bei 
kartu su jais pateikiamus doku-
mentus karantino laikotarpiu. Spe-
cialiai įrengtas vietas pareiškėjai 
ras visuose NMA teritoriniuose 
paramos administravimo skyriuo-
se. Apie paraiškos (mokėjimo pra-
šymo) užregistravimą pareiškėjai 
per 1 darbo dieną informuojami 
paraiškoje (mokėjimo prašyme) 
nurodytu telefonu ir (arba) elek-
troniniu paštu. Atkreipiame dė-
mesį, kad paraiškų teikimas per 
„paraiškų dėžutes“ vyks dviem 
darbo dienomis trumpiau nei nu-
statyta paramos paraiškų priėmi-
mo data.

tel. pasiteirauti 8 670 38882.



9Nr. 18 / 2020 04 30 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

»Atkelta iš 7 psl. 

vyriausybė švelnina karantiną, lazdijų verslas nori dirbti

Šalia veiklą pradėjusių kirpyklų būriuojasi apsikirpti norintys piliečiai.

– Vienam sportininkui turi 
tekti ne mažiau kaip 10 kv. 
metrų plotas ir būtų išlaikytas 
10 metrų atstumas tarp sporti-
ninkų.

– Kiti sportavimo vietose 
esantys asmenys (treneriai, 
medicinos darbuotojai, aptar-
naujantis personalas) turi dėvėti 
apsaugines kaukes ir išlaikyti 
tarpusavyje ne mažesnį nei 2 
metrų atstumą.

– Sportavimo vietose gali 
lankytis sportininkai, aptar-
naujantis personalas, neturintis 
viršutinių kvėpavimo takų ligų 
susirgimo požymių.

– Turi būti matuojama visų 
asmenų, atvykusių į sportavimo 
vietą, temperatūra.

vairavimo egzaminų 
organizavimo ir aviacijoS 
praktinio mokymo tvarka

– Riboti paslaugų vartotojų 
srautus.

– Užtikrinti, kad vartotojai lai-
kytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų 
atstumo vienas nuo kito.

– Vykdant praktinio vairavi-
mo egzaminus, kai vartotojas 
ir paslaugų tiekėjas sėdi vie-
nos transporto priemonės sa-
lone, užtikrinti, kad vartotojas 

prieš egzaminą užsidėtų naujas 
paslaugos tiekėjo išduotas ap-
saugos priemones – apsauginę 
kaukę, vienkartines pirštines.

– Užtikrinti, kad į motociklų 
praktinio vairavimo egzaminą 
atvykstantis vairuotojas turėtų 
savo apsaugos priemones – šal-
mą, alkūnių, kelių, pečių ap-
saugas bei laisvų rankų įrangą, 
telpančią po šalmu. 

– Matuoti visų vartotojų kūno 
temperatūrą.

– Atidėti egzaminus, aviaci-
jos praktinius mokymus rizikos 
grupės asmenims. 

vaikų ir Žmonių Su negalia 
prieŽiūroS organizavimaS 
įStaigoSe

Kai nėra galimybės vaiko ar 
žmogaus su negalia prižiūrėti 
namuose (tėvai ar globėjai dar-
bus turi atlikti darbo vietoje), 
tėvai ar globėjai turi kreiptis į 
savivaldybę dėl vaiko ar žmo-
gaus su negalia priežiūros pas-
laugų organizavimo. Savivaldy-
bių administracijos sprendimą 
dėl vaikų ar žmonių su negalia 
priežiūros paslaugų organizavi-
mo priima tik įvertinusios visas 
aplinkybes, kai nėra galimybės 
vaiku ar žmogumi su negalia 
pasirūpinti namuose. 

priėmuS SprenDimą 
Dėl vaikų ar ŽmogauS 
Su negalia prieŽiūroS 
organizavimo būtina:

– Užtikrinti, kad vaikų ar žmo-
nių su negalia grupėse būtų ne 
daugiau nei 10 asmenų.

– Kad nebūtų bendros veiklos 
kelioms grupėms.

– Vienam vaikui, žmogui su ne-

galia patalpose turi būti skirta ne 
mažesnis kaip 4 kv. m plotas.

– Vaikus, žmones su negalia 
atlydintys asmenys turi dėvėti 
veido kaukes ir kitas apsaugos 
priemones.

– Užtikrinti, kad būtų vertinama 
į įstaigą priimamų vaikų, asmenų 
su negalia sveiktos būklė, vaikai, 
asmenys su negalia, kuriems pa-

sireiškia karščiavimas ar kurie 
turi ūmių viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijų, ūmių žarnyno in-
fekcijų ar kitų užkrečiamųjų ligų 
požymių, negali būti priimami į 
grupes. 

– Užtikrinti, kad darbuotojai, 
vykdantys vaikų, žmonių su ne-
galia priėmimą į įstaigas, dėvėtų 
apsaugos priemones.•

Mūsų gyvenimo vaizdai. nepasišiukšlinkime...
„Išnešk šiukšles“, – aną 
vakarą daugiabutyje gy-
venanti Kristina paprašė 
savo vyro Giedriaus. Jis 
neprieštaravo – vis proga, 
nors ir trumpam išeiti iš 
buto. Ištraukė pilnutė-
lį maišelį su šiukšlėmis, 
spustelėjo atliekas, kad ga-
lėtų jį užrišti. Indelio nuo 
jogurto briauna prapjovė 
maišelį, iš jo pradėjo kristi 
bulvių lupenos. 

„Kam reikėjo tiek visko prikrau-
ti?“ – jas rinkdamas ir per skylę 
grūsdamas atgal į maišelį subur-
bėjo Giedrius. 

„Reikėjo anksčiau išnešti, – 
atkirto žmona ir pridūrė, – visi 
namuose sėdim, valgyt kasdien 
reikia daryti, tai šiukšliadėžė pil-
na ir pilna!”

Giedrius norėjo atšauti, kad rei-
kėtų mažiau valgyti, bet po sočios 
vakarienės buvo taip apsunkęs, 
kad tingėjo kalbėti. Jau buvo 
beišeinąs per duris, kai žmona 
šūktelėjo: „Oi, paimk kartu ir tas 
kartonines dėžes iš balkono!”

Palikęs maišelį su šiukšlėmis 
prieškambaryje Giedrius nuėjo į 
balkoną. Nė nespėjo uždaryti jo 
durų, kai vėl pasigirdo žmonos 
balsas: „Ir gėlės vazoje jau nu-
vyto, paimk ir jas!”

Vyras, vildamasis, kad nesu-
painiojo vazų, įmetė gėles į dėžę 
ir paėmęs pilną šiukšlių  maišą 
pagaliau išėjo per duris. 

Ėjo neskubėdamas – kur čia 
nuskubėsi per karantiną? Iš pra-
plyšusio maišelio byrėjo lupenos, 
iškrito arbatos pakelis, šlapias su-
glamžytas popierinis rankšluostis. 

Giedrius nekreipė į tai dėmesio. 
Atėjęs prie konteinerių min-

tyse pats sau pripažino, kad tie 
nauji konteineriai gerai atrodo 
ir švaru aplink. Atsidaręs mišrių 
atliekų konteinerį, švystelėjo vi-
dun maišelį su atliekomis, kartu 
įmetė pavytusias gėles. 

Kartonines dėžes nusprendė 
mesti į popieriaus konteinerį – 
tiek jau buvo įpratęs. Viena dėžė 
lengvai tilpo, o kitų, didesnių, į 
vidų įkišti niekaip nepavyko. „Na,  
ir nereikia“, – burbtelėjo pats sau 
ir, numetęs dėžes prie konteine-
rių, nupėdino namo. 

Paspyrė po kojomis pasipainio-
jusį popierinį rankšluostį, iškritusį 
iš jo paties nešto krepšio, o išvy-
dęs ant šaligatvio pribarstytas bul-
vių lupenas mintyse nusprendė: 
„Kam reikės, tas ir sutvarkys“. 

O kam gali to reikėti, jei žmo-
gui pačiam nereikia? 

Įrengtos ir jau naudojamos nau-
jos konteinerių aikštelės. Tokios, 
kokios nė vienam miestui gėdos 
nedarytų. Bereikia, kad žmonės, 
jomis besinaudojantys, nepasi-
šiukšlintų. Rūšiuotų atliekas ir 
nepaliktų jų numestų prie kon-
teinerių.  

Deja, kol kas dar daugelis 
gyventojų elgiasi panašiai kaip 
Giedrius: viską surenka į vieną 
maišą, viską meta į vieną kontei-
nerį. Ir paskui skundžiasi, kad į jį 
niekas netelpa, kai kiti tuo metu 
stovi tušti. 

Tad ką daryti, kad „nepasišiukš-
lintumėte“ kaip Giedrius? 

Rūšiuokite atliekas ir vietos 
konteineriuose niekada nepri-
trūks. 

Atskirkite maisto ir virtuvės 

atliekas – joms yra atskiri kon-
teineriai, į kuriuos reikia mesti 
vaisių bei daržovių likučius, pa-
vyzdžiui, bulvių lupenas, bananų, 
apelsinų žieves, taip pat arbatos 
tirščius bei pakelius, kavos tirš-
čius ir jų filtrus, riebalais ir kitais 
maisto produktais suteptą popie-
rių, išskyrus pakuotes, popieri-
nius rankšluosčius, popierines 

servetėles, kambarinius augalus 
ir jų dalis, sodo ir daržo atlie-
kas, piktžoles. Ir visų naudoji-
mui netinkamų maisto produktų 
likučius.

Maisto atliekas, kaip ir visas 
kitas, reikia rinkti į plastiki-
nius maišelius. Prieš išmetant į 
konteinerį juos reikia sandariai 
užrišti. 

Nepalikite prie konteinerių 
jokių atliekų – popierines dėžes 
išlankstykite, didelių gabari-
tų atliekas vežkite į rūšiavimo 
centrus. 

Rūšiuoti ne tik gražu, bet ir 
sveika – išrūšiuotose atliekose 
virusai neplinta!•
aRaTc inf. 

Rūšiuokite atliekas ir vietos konteineriuose niekada nepritrūks. (ARATC nuotr.)
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ketvirta
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 LRT pamokėlės.
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 Čia – kinas.
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 stiprūs kartu.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Pasaulio puodai.
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija“. 
 23.50 Muzikinis intarpas.
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 stiprūs kartu. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vakaras su edita. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 6.50 „iš širdies į širdį“.
 7.30 „Tomas ir džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „stebuklas“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.

 22.27 orai.
 22.30 „Gravitacija“.
 0.15 „antrininkas“.
 1.20 „krizė – mūsų 

prekės ženklas“.
 3.05 alchemija XVi. 

Mada yra menas. 
 3.35 ReTRosPekTYVa. 

ciklas „Menininkų 
portretai“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Vidurvasario 

vainikas“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Tobulas ginklas“.
 23.45 „kaulai“.
 0.45 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.35 „Rouzvudas“.
 2.25 „amerikiečiai“.
 3.20 „kaulai“.
 4.10 „Grainderis“.
 4.35 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.
 5.20 „Rouzvudas“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „asmens sargy-

binis“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „asmens sargy-

binis“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „super 8“.
 23.20 „snaiperis“.
 1.15 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.20 Nauja diena. 
 7.00 Lietuva tiesiogiai. 
 7.30 Gyvenimas. 
 8.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 9.30 Vyriausybės 

spaudos konferen-
cija.

 10.00 Nauja diena. 
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 

 12.30 Lietuva tiesiogiai. 
 13.00 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

kijevas. sidabrinis 
durklas“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.25 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Moterų daktaras“.
 22.00 Lietuva tiesiogiai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 skyrybos. 
 0.30 „Moterų daktaras“.
 1.30 Gyvenimas. 
 2.30 Lietuva tiesiogiai. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. 

kijevas. sidabrinis 
durklas“.

 4.30 „kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
 7.00 Proto džiunglės. 
 7.30 „džiunglių knyga“.
 7.40 „aviukas Šonas“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

sąjūdis“.
 14.55 „Po milijono metų“.
 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.00 „aviukas Šonas“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 stop juosta.
 18.30 „Laisvės kaina. 

sąjūdis“.
 19.25 kūrybingumo 

mokykla.

 19.35 „kino istorija. 
aukso amžius“. 

 20.15 Prisiminkime. Šoka 
Leokadija aškelo-
vičiūtė ir Vytautas 
kudžma. 

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „2 naktys iki ryto“.
 23.00 „Biplan“ – 20! 
 0.45 dW naujienos rusų 

kalba.
 1.00 dabar pasaulyje. 
 1.25 euromaxx. 
 1.55 žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 2.45 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 3.10 duokim garo! 
 4.40 stop juosta. 
 5.05 stilius.  

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Marija Vern“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „saugokis meš-

kinų“.
 14.15 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 PReMjeRa. „Vilkų 

žemė. sugrįžimas“.
 22.55 „Garbės reikalas“.
 1.00 „Rožių karas“.
 2.45 „Midsomerio 

žmogžudystės XiX. 
kaimas, kuris prisi-
kėlė iš mirusiųjų“.

 4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 12.30 „svotai“.
 13.30 „Moderni šeima“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 21.00 „Profesionalai“.
 23.25 „Gelbėtojai“.
 1.15 „svieto lygintojai“.
 2.05 „imperija“.
 2.55 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

„Gravitacija“,  22.30, LNK

avinas (03.21—04.20)
Merkurijaus veikiami šią savaitę puikiai 
sutarsite su svarbiais savo profesijos žmo-
nėmis, galinčiais padėti įgyvendinti keletą 
pelningų projektų. Negana to, tai puikus 
metas pagalvoti, kaip galėtumėte išnaudo-
ti savo talentus ir užsidirbti papildomai. Iš 
prigimties esate tikri marketingo meistrai, 
tad kodėl gi nepasinaudojus socialiniais 
tinklais savo labui? Nuo ketvirtadienio 
išmintingasis Uranas apdovanos jus papil-
doma kūrybiškumo doze, tad užsirašykite 
kiekvieną į galvą šovusią idėją. Jeigu kai 
kurioms iš jų įgyvendinti kol kas neturi-
te reikiamų priemonių, situacija netruks 
pasikeisti.

jautis (04.21—05.21)
Merkurijaus veikiami šią savaitę mažiau 
planuosite ir paprasčiausiai daugiau dirb-
site. Jau nuo antradienio Visata ragins 
jus susikaupti ir padaryti viską, kad su-
spėtumėte atlikti užduotis iki numatyto 
termino. To padaryti nepavyks, jeigu iš 
anksto nepasirūpinsite ramia ir komfor-
tiška darbo aplinka. Jeigu šiuo metu dir-
bate iš namų, perspėkite namiškius, kad 
jums netrukdytų, ir iš patalpos išneškite 
dėmesį blaškančius daiktus, pavyzdžiui, 
televizorių. Ketvirtadienį jus aplankys 
kūrybos mūzos, tad traukite iš stalčiaus 
teptukus, rašymo priemones – tegul gims-
ta šedevrai!

Dvyniai (05.22—06.21)
Savaitės pradžioje išmintingasis Merku-
rijus ragins jus labiau įsiklausyti į save. 
Nors tai gana neįprasta jūsų judriai as-
menybei, padaryti atliktų darbų bei planų 
reviziją – visada sveika. Drąsiai atsisa-
kykite sumanymų, kurie iki šiol nedavė 
trokštamų rezultatų. Pagalvokite, su ko-
kiais žmonėmis praleidžiate daugiausiai 
laiko. Ko galėtumėte iš jų pasimokyti? 
Trečiadienį svajingojo Neptūno veikiami 
pajusite ypatingą įkvėpimą kurti bei dalin-
tis šiuo gėriu su kitais žmonėmis. Kodėl 
gi nesuorganizavus kūrybinių dirbtuvių 
internetu?

vėžys (06.22 —07.22)
Šią savaitę Visata ragins jus įsitraukti į so-
cialinę, bendruomeninę veiklą. Jeigu jau 
kurį laiką svarstėte pradėti savanoriauti – 
geresnio meto žengti pirmąjį žingsnį šioje 
srityje nebus! Nuo trečiadienio imsite 
ilgėtis nuotykių, adrenalino bei kelionių. 
Atsižvelgiant į pasaulį sukausčiusią pan-
demiją, pamaitinkite sielą gera literatūra, 
filmais, atostogų planais. Leiskite sau 
pasidžiaugti spalvingomis fantazijomis 
ir ieškokite būdų įkūnyti jas turimomis 
priemonėmis. Būkite išradingi!

liūtas (07.23—08.23)
Merkurijaus paveikti  šią savaitę nesun-
kiai prikaustysite aplinkinių žvilgsnius 
ir pasitelkę neatremiamus argumentus 
pristatysite savo sumanymus autorite-
tingiems žmonėms. Tai ypač palankus 
metas ieškoti pagalbininkų bei reikiamų 
resursų įgyvendinti savo sumanymus, tad 
netinginiaukite ant sofos – metas veikti. 
Artėjant savaitgaliui planetos kaip rei-
kiant pakurstys jūsų aistras, tad laukia 
išties įdomus, kupinas seksualinių atra-
dimų metas. Užsidėkite rožinius akinius 
ir mėgaukitės!

mergelė (08.24—09.23)
Užuot koncentravęsi į kasdienio gyveni-
mo detales, šią savaitę trokšite plačiai at-
verti langus ir susitelkti į didingus ateities 
planus. Labai tikėtina, kad jūsų dėmesį 
patrauks nuotolinių studijų galimybė ar 
nauja įkvepianti savęs pažinimo progra-
ma. Prasidedant savaitgaliui Visata apdo-
vanos jus papildoma pozityvumo doze, 

skatins daryti tai, ką sugebate geriausiai, ir 
nepaliauti tikėti šviesia ateitimi. Puiku!

Svarstyklės (09.24—10.23)
Merkurijaus ir Urano padėtis dangaus 
skliaute lems, kad šią savaitę skirsite 
ypač daug dėmesio santykiams su arti-
mais žmonėmis. Trokšite intymaus, gilaus 
ryšio, tad atvirai dalinsitės savo jausmais 
ir to paties lauksite iš savo pašnekovų. 
Nuostabu tai, kad šiomis dienomis jūsų 
intuicija bus kaip niekad stipri, tad ne-
sunkiai suprasite mylimą žmogų iš pusės 
sakinio. Nuostabu! Labai tikėtina, kad 
savaitgalį aplinkybės klostysis ne jūsų 
naudai, tad teks atidėti išsvajotus laisva-
laikio ar kelionės planus. Nurimkite ir 
priminkite sau, kad visos prastos dienos 
kada nors baigiasi!

Skorpionas (10.24 —11.22)
Šią savaitę išmintingasis Merkurijus ra-
gins jus ieškoti bendraminčių ir drauge 
kurti beprotiškus ateities planus. Nesvar-
bu, kas tai būtų –  šeimyniniai ar profe-
siniai reikalai – galite neabejoti, jog jūsų 
įtaigai bus beveik neįmanoma atsispirti. 
Drąsiai svajokite, nes dabar jūsų svajo-
nėms lemta pildytis. Prasidėjus savaitga-
liui visi komandiniai projektai klostysis 
dar sklandžiau. Taigi siekite suburti apie 
save kuo daugiau motyvuotų žmonių, kad 
ir nuotoliniu būdu. 

šaulys (11.23—12.21)
Merkurijaus ir Saturno padėtis dangaus 
skliaute lems, kad šią savaitę jūsų pro-
fesiniai planai klostysis ne visai taip, 
kaip norėtumėte. Tikėtina, kad patirsite 
nesklandumų pristatydami savo idėjas 
autoritetingiems žmonėms, nesulauksite 
reikiamos pagalbos, stokosite resursų. 
Kaip bebūtų, susidūrę su iššūkiais, ne-
nuleiskite rankų. Tikėkite tuo, ką daro-
te, ir galiausiai džiaugsitės trokštamais 
rezultatais. Savaitgalis – romantikos ir 
aistros metas.

ožiaragis (12.22—01.20)
Merkurijui viešint penktame jūsų Ro-
mantikos būste, šią savaitę skraidžio-
site padebesiais ir vargiai susikaupsite 
atsakingiems profesiniams projektams. 
Trokšite parodyti mylimam žmogui, koks 
jis jums brangus, ir tai darysite pačiais 
originaliausiais būdais: rašysite dainas, 
kursite eilėraščius ar kepsite pyragus. 
Nebandykite priešintis jus užplūdusiai 
nuotaikai ir paprasčiausiai mėgaukitės 
akimirka.

vandenis (01.21—02.19)
Šią savaitę sunkiai rasite bendrą kalbą su 
namiškiais ar mylimu žmogumi. Atrodys, 
kad jūsų nuomonės išsiskiria taip kardi-
naliai, kad surasti abi puses tenkinantį 
kompromisą – papasčiausiai neįmano-
ma! Sakoma, jog prieš vėją nepapūsi, 
tad trumpam palikite viską, kaip yra, ir 
susitelkite į save: skaitykite mėgstamas 
knygas, žiūrėkite filmus, daugiau lai-
ko leiskite gryname ore. Nurimkite ir 
netrukus trokštami atsakymai jus patys 
susiras. 

Žuvys (02.20—03.20)
Išmintingojo Merkurijaus padėtis dan-
gaus skliaute lems, kad šią savaitę jūsų 
telefonas netils nuo bičiulių skambučių, 
o elektroninio pašto dėžutė bus perpildyta 
darbinių pranešimų. Turėsite aibę reikalų 
ir tam, kad nieko neužmirštumėte, paban-
dykite viską susirašyti užrašų knygelėje. 
Kaskart atlikę kokią užduotį ar įgyvendi-
nę projektą, išbraukite jį iš savo sąrašo. 
Savaitgalį jūsų link papūs romantikos 
vėjai, tad pasiruoškite jaukiems vakarams 
mylimo žmogaus glėbyje. Bus puiku!

SavaitėS horoSkopaS
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 kas ir kodėl? 
 6.35 Pasaulio puodai. 
 7.30 „Bitė Maja. Filmas“. 
 9.00 „Tolyn į kosmosą“. 
 11.00 „Vandenyno 

planeta“. 
 12.30 „Geltonų plytų 

kelias“. 
 14.00 Loterija „keno 

Loto“.
 14.05 dainuoju Lietuvą.
 14.20 „džesika Flečer“.
 15.45 stiprūs kartu. 
 16.00 Gražiausios poetų 

dainos.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 Visi kalba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 auksinis protas.
 22.50 Premjera. „Tulpės, 

meilė, garbė ir 
dviratis“.

 0.25 „Taikinys Nr. 1“. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Visi kalba. 

LNK
 6.20 „Lukas skruzdė-

liukas“.
 7.55 „Tomas ir džeris. 

Robinas Hudas 
ir linksmasis 
peliukas“.

 9.00 „Tarzanas“.
 10.50 „Legendos susivie-

nija“.
 12.40 „Maksas“.
 14.55 „Marmadukas“.
 16.40 „keistuolis deivas“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Trys milijonai 

eurų“.
 21.20 PReMjeRa. „Trenk 

kaip vyras“.
 23.10 „Motina!“.
 1.25 „Gravitacija“.

TV3
 6.10 „Čipas ir deilas 

skuba į pagalbą“.
 6.40 „ančiukų istorijos“.
 7.10 „supermergaitės“.
 7.40 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 8.10 „Nykštukas Nosis“.
 9.55 „Mėnesių val-

dovai“.
 12.00 „Undinėlė“.
 13.45 „Briusas Visagalis“.
 15.50 „kūdikis už 30 

milijonų“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Nerealieji 2“.
 21.55 „Piršlybos“.

 0.10 „Molės Hartlei 
egzorcizmas“.

 2.00 „Tobulas ginklas“.
 3.30 „kūdikis už 30 

milijonų“.

BTV
 6.45 „csi. Majamis“.
 7.40 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.50 „asmens sargy-

binis“.
 9.55 „Pėdsakas“.
 10.55 „kobra 11“.
 12.00 „Paskutinis laivas“.
 13.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 15.15 „Tėčio dienos 

stovykla“.
 17.05 „superbombonešis. 

Naikinti viską“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „skolos kaina“.
 23.35 „super 8“.
 1.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.19 Programa.
 5.20 Nauja diena. 
 7.00 skyrybos. 
 8.00 Gyvenimas. 
 9.00 „Vėjas į veidą“.
 13.00 Nauja diena. 
 15.00 Grupė „išjunk 

šviesą“. 
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Lietuvos komiko 

vakaras.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 Lietuvos komiko 

vakaras.
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 eurocup finalas 

„Lietuvos rytas-
chimki“. 2009.

 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 0.30 Lietuvos komiko 

vakaras. 
 3.00 skyrybos. 
 3.45 Gyvenimas. 
 4.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 5.15 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 6.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.03 Laumės juosta 

2019.
 7.30 „džiunglių knyga“.
 7.40 „aviukas Šonas“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 „išdaigos Bašmukų 

gatvėje“.
 9.50 Rasos lašeliai 2018. 

 11.30 „Mama katinas“.
 13.00 „Marius ivaške-

vičius. Madagas-
karas“.

 15.40 Prisiminkime. 
dainuoja elena 
Čiudakova.

 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.00 „aviukas Šonas“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 Mes nugalėjom. 
 18.30 Premjera. „kaunas 

jazz“ – gaivusis 
džiazo pavasaris“. 

 19.30 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Moteris ir keturi 

jos vyrai“.
 23.00 koncertas „davidas 

Garretas ir jo 
grupė. Gyvasis 
sprogimas“.

 0.30 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.45 dabar  
pasaulyje. 

 1.10 stop juosta. 
 1.40 žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 2.30 „2 naktys iki ryto“.
 3.55 klausimėlis. 
 4.10 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
Laivininkystė Ne-
munu tarpukaryje. 

 4.40 7 kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Marija Vern“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „saugokis meš-

kinų“.
 14.15 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 21.00 PReMjeRa. „kol 

mes gyvi“.
 23.30 „Tiltas“.
 1.45 „Rožių karas“.
 3.25 „Vilkų žemė. 

sugrįžimas“.
 4.55 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 7.00 „csi kriminalistai“.
 8.00 „kobra 11“.
 9.00 statybų gidas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 13.30 „Moderni šeima“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Moderni  

šeima“.
 19.00 „svotai“.
 21.00 žinios.
 22.00 „Rytojaus žemė“.
 0.40 „Namas gatvės 

gale“.
 2.20 „Padangių akis“.
 4.00 „imperija“.

„Nerealieji 2“, 19.30, TV3

„Trys milijonai eurų“, 19.30, LNK

šeštaDieniS, gegužės 2 d. Saulė teka 5.39, leidžiasi 20.54, dienos ilgumas 
15.15. Priešpilnis. Vardadieniai: atanazas, eidmantas, Meilė, Meilutė.

šeštadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 daiktų istorijos. 
 7.00 LRT radijo žinios.
 7.05 Proto džiunglės. 
 7.35 „Mumija dumis ir 

Šakabos sfinksas“. 
 9.00 LRT radijo žinios.
 9.05 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.30 Veranda. 
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 Beatos virtuvė. 
 11.00 LRT radijo žinios.
 11.05 Po pamokų.
 11.15 „kino istorija“.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Gorongozos 
nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas. 
slapti pasauliai“.

 13.00 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų drau-
gystės“.

 13.50 „džesika Flečer“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 Langas į valdžią. 
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius. 
 20.25 Loterijos „keno 

Loto“ ir „jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 dainuokim kartu! 
 22.50 „Moters kvapas“. 
 1.25 „Tulpės, meilė, 

garbė ir dviratis“.
 2.55 „Moteris ir keturi 

jos vyrai“.
 4.25 stiprūs kartu. 
 4.40 „Mumija dumis ir 

Šakabos sfinksas“.

LNK
 6.50 „Tomas ir džeris“.
 7.20 „saugokis meš-

kinų“.
 7.50 „ogis ir tarakonai“.
 8.15 „Riterių princesė 

Nela“.
 8.40 „Lukas skruzdė-

liukas“.
 10.20 „kelias į eldoradą“.
 12.05 „Neįtikėtinos 

Lemoni sniketo 
istorijos“.

 14.15 „Načas Libras“.
 16.05 „Hankokas“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Šrekas 2“.
 21.15 PReMjeRa. „Patru-

liai“.
 23.20 „suvokimas“.
 1.35 „Trenk kaip vyras“.

TV3
 6.30 „ančiukų istorijos“.
 7.00 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 7.30 „supermergaitės“.
 8.00 „ančiukų istorijos“.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 skaniai ir paprastai.
 9.30 Tėvų darželis.

 10.00 Būk sveikas! 
 10.30 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.00 „Pokahonta“.
 12.35 „101 dalmatinas“.
 14.40 „Terneris ir Hučas“.
 16.45 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 eurojackpot.
 19.30 galvok.
 21.00 „Netikėta meilė“.
 23.45 „dingusi šeima“.
 1.30 „Piršlybos“.
 3.30 „Nakties klajūnai 

2“.

BTV
 6.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „kvapų detek-

tyvas“.
 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 sveikatos kodas. 
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Greičiausias 

paukštis pasau-
lyje“.

 11.30 „Negyvenamose 
salose su Beru 
Grilsu“.

 12.30 „Pragaro vieš-
butis“.

 13.30 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 17.00 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 18.20 „kvapų detek-
tyvas“.

 19.30 Lietuvos balsas. 
 22.00 „Pabėgti neįma-

noma“.
 0.05 „Pjūklas 5“.
 1.45 „skolos kaina“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.20 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. julija 
Beniuševičiūtė 
žymantienė-že-
maitė“.

 7.55 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Lietuvos komiko 

vakaras.
 12.00 „kelrodė žvaigždė“.
 14.00 „dvaro rūmai“.
 15.00 Grupė „Vairas“. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 Mokslo ritmu. 
 16.50 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 17.00 V. Noreikos 

koncertas. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „Velnio nuotaka“. 
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Gluchariovas“.
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 „Vėjas į veidą“.

 1.00 Grupė „Vairas“.
 2.00 Grupė „išjunk 

šviesą“. 
 2.45  „kelrodė 

žvaigždė“.
 4.15 Lietuvos komiko 

vakaras.
 5.30 Bušido ringas. 
 6.00 „Gluchariovas“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 duokim garo! 
 7.30 auksinis protas.
 8.45 klausimėlis. 
 9.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
jonas Prapuolenis“.

 9.30 Pradėk nuo savęs. 
 10.00 Čia – kinas. 
 10.30 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 11.00 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis.
 12.00 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 Į sveikatą! 
 13.30 Premjera. „žemaitis 

fizikas su etnografo 
pašaukimu“.

 14.00 Muzikinė pramo-
ginė programa 
„du balsai – viena 
širdis“. 

 16.00 Brandūs pokalbiai. 
 16.30 Proto džiunglės. 
 17.00 klauskite daktaro. 
 18.00 stambiu planu. 
 18.55 „žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Marcelė kubiliūtė“.

 19.45 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 istorinės FiFa Pa-

saulio čempionato 
rungtynės. 2014 m. 
B grupė. ispanija–
Nyderlandai.

 22.55 Festivalis „Mid-
summer Vilnius 
2017“. 

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 „Taikinys Nr. 1“.
 3.15 „kaunas jazz“ – 

gaivusis džiazo 
pavasaris“. 

 4.15 kelias. 
 4.40 auksinis protas. 

TV1
 6.00 „akloji“.
 7.30 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.30 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 10.45 „Merės meilė 

virtuvei“.
 11.45 „didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
 13.00 „akloji“.
 14.45 „Šviežias maistas. 

anos olson 
receptai“.

 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Pagrobtoji“.
 22.55 „Uošvio tvirtovė“.
 1.00 „Tiltas“.
 3.00 „kol mes gyvi“.

TV6
 6.35 „skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 7.30 jukono vyrai.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 žūklė laukinėje 

gamtoje.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
 11.00 „Prakeikti ii“.
 12.00 „skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 12.55 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 14.00 išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 jukono vyrai.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „ekspedicija su 

stevu Backshallu“.
 19.05 amerikos talentai.
 20.05 Gero vakaro šou.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „žudiko asmens 

sargybinis“.
 0.15 „Pjūklas 4“.
 2.00 „Rytojaus žemė“.

„Patruliai“,  21.15, LNK
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LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 LRT pamokėlės.
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 7 kauno  

dienos. 
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite  

daktaro. 
 19.30 Vartotojų  

kontrolė.
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „apgavikai“.
 23.45 klausimėlis.
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 Šoka Lietuva.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 daiktų istorijos. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „apgavikai“.
 4.45 Šoka Lietuva.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.10 „iš širdies į širdį“.
 7.30 „Tomas ir džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis  

miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „stebuklas“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.

 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Pagrobtieji“.
 0.20 „antrininkas“.
 1.20 „Tai či meistras“.
 3.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 svajonių  

sodai.
 8.55 „Meilės  

sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 #išNamų.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro  

žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Taksi 3“.
 23.40 „kaulai“.
 0.40 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.35 „Rouzvudas“.
 2.25 „amerikiečiai“.
 3.15 „kaulai“.
 4.05 „Grainderis“.
 4.30 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.
 5.20 „Rouzvudas“.

BTV
 6.10 „Greičiausias 

paukštis pasau-
lyje“.

 7.15 „Mano virtuvė 
geriausia“.

 8.25 „didžiausi gamtos 
žvėrys“.

 9.35 „Negyvenamose 
salose su Beru 
Grilsu“.

 11.35 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 12.35 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

 13.35 „Mano virtuvė 
geriausia“.

 14.55 „asmens sargy-
binis“.

 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Užkratas“.
 23.10 „Mylėti(s) smagu“.

 1.30 „Narkotikų prekei-
viai“.

 2.30 „karo vilkai. 
Likvidatoriai Vii“.

 3.15 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

Dzūkijos TV 
 5.19 Programa.
 5.20 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 6.00 Šiandien kimba. 
 7.00 Nauja diena. 
 7.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 8.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 9.30 Vyriausybės 

spaudos konferen-
cija.

 10.00 Mokslo ritmu. 
 10.30 kaimo akademija. 
 11.00 „24/7“. 
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

kijevas. Užmušti 
blogį“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „žemės ir laiko 

apkabinimas“.
 18.30 „svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.40 „Gyvenk taupiau“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 22.00 Lietuva tiesiogiai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 0.30 „Moterų daktaras“.
 1.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 2.30 Lietuva  

tiesiogiai. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. 

kijevas. Užmušti 
blogį“.

 4.30 „kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 žagarės vyšnių 

festivalis 2014. 
 7.00 Pradėk nuo savęs. 
 7.30 „džiunglių  

knyga“.
 7.40 „aviukas Šonas“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 Linija. spalva. 

Forma. 
 13.05 kultūros diena. 
 14.00 Mano tėviškė. 

Vincas Mykolaitis-
Putinas ir justinas 
Vienožinskis. 

 14.15 Muzikos talentų 
lyga 2019. 

 15.40 Muzikinis intarpas.
 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 Čia – kinas. 
 18.30 „Laisvės kaina. 

sąjūdis“.
 19.25 kūrybingumo 

mokykla. 
 19.35 Premjera. „Gestų 

kalba Lietuvoje“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Prieš audrą“.
 23.30 Veranda.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 kelias. 
 1.10 dainuokim kartu! 
 2.50 „Laukinė širdis“.
 4.50 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 5.05 Mūsų miesteliai. 

Užventis. 

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.05 „Marija Vern“.
 13.10 „Visa menanti“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „Vaikinams tai 

patinka!“.
 23.00 „Garbės reikalas“.
 1.00 „Rožių karas“.
 2.40 „džesmina“.
 4.15 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 7.00 „csi kriminalistai“.
 8.00 „kobra 11“.
 9.00 autopilotas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 12.30 „svotai“.
 13.30 „Moderni šeima“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Moderni  

šeima“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 21.00 Įstatymus ger-

biantis pilietis.
 23.10 „Pjūklas 6“.
 1.00 „svieto  

lygintojai“.

SekmaDieniS, gegužės 3 d. Saulė teka 5.37, leidžiasi 20.56, dienos ilgumas 
15.19. Priešpilnis. Vardadieniai: aleksandras, jokūbas, juvenalis, Pilypas, arvystas, kantvydė.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Gyvenimo spalvos
 7.00 LRT radijo žinios.
 7.05 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 klausimėlis. 
 8.00 LRT radijo žinios.
 8.05 Į sveikatą! 
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Pelenė“.
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Šventadienio 

mintys. 
 12.30 Motinos diena. Šv. 

Mišių tiesioginė 
transliacija iš 
Šiluvos koplyčios.

 13.50 „Puaro“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 16.00 dainų dainelę jums 

skiriu. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 duokim garo! 
 19.30 daiktų istorijos. 
 20.25 Loterijos „keno 

Loto“ ir „jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 koncertas „Būk pa-

sveikinta, Mama“.
 22.30 „Mamma Mia!“.
 0.15 „Laukinė širdis“.
 2.15 Pasaulio dokumen-

tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų drau-
gystės“.

 3.00 Šventadienio 
mintys. 

 3.25 „Moters kvapas“.

LNK
 6.40 „Tomas ir džeris“.
 7.10 „saugokis meš-

kinų“.
 7.40 „ogis ir tarakonai“.
 8.00 „Riterių princesė 

Nela“.
 8.30 „Tomo ir džerio 

pasakos“.
 9.00 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.30 „Bunikula“.
 9.55 „Šonku dienoraš-

čiai. Vienaragio 
nuotykiai“.

 11.45 „Peliukas stiuartas 
Litlis 2“.

 13.20 „Roko karalienė“.
 15.25 „Įkyruolė“.
 17.30 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 21.45 „Tai či meistras“.
 23.55 PReMjeRa. „Tai“.
 2.20 „Patruliai“.

TV3
 6.00 „sveikatos medis“.
 7.00 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.

 7.30 „supermergaitės“.
 8.00 „ančiukų istorijos“.
 8.30 svajonių ūkis.
 9.00 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 12.00 „Bembis“.
 13.30 „102 dalmatinai“.
 15.35 „keistas penkta-

dienis“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Lietuvos talentai. 

supervaikai.
 21.30 „auklė Tulė“.
 23.25 „žudikės maniakės 

užrašai“.
 1.10 „žmonijos biuras“.
 2.50 „dingusi šeima“.
 4.20 „24 valandos. 

Palikimas“.

BTV
 6.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato 
etapas. alytus.

 7.30 „kvapų detek-
tyvas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Baltijos galiūnų 

čempionatas. 
Radviliškis. 

 10.00 „Varom!“.
 10.30 „didžiausi gamtos 

žvėrys“.
 11.30 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.30 „Pragaro vieš-
butis“.

 13.30 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 17.00 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 18.20 „kvapų detek-
tyvas“.

 19.30 „Mylėti(s) smagu“.
 22.00 „Narkotikų prekei-

viai“.
 23.10 „karo vilkai. 

Likvidatoriai Vii“.
 0.10 „Pabėgti neįma-

noma“.
 1.55 „Pjūklas 5“.

Dzukijos tV
 6.59 Programa.
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Baltijos kelias. 
 8.30 kaimo  

akademija. 
 9.00 Grilio skanėstai. 
 10.00 Mokslo ritmu.
 10.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 10.30 Lietuvos komiko 

vakaras.
 12.00 „kelrodė žvaigždė“.
 14.00 „dvaro rūmai“.
 15.00 Grupė „Rondo“.
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 „Užauginau 

žmogų“. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „Maža išpažintis“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 Nauja diena. 
 21.30 „24/7“. 

 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 „Vėjas į veidą“7
 1.00 Grupė „Rondo“.
 2.00 „24/7“. 
 2.45 „kelrodė žvaigždė“.
 4.15 Lietuvos komiko 

vakaras.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.03 Festivalis „Mid-

summer Vilnius 
2017“.

 7.20 Prisiminkime. 
 7.30 krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 8.00 kelias. 
 8.30 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 10.00 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 11.00 stop juosta. 
 11.30 7 kauno dienos. 
 12.00 Linija. spalva. 

Forma. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 stilius. 
 14.00 Šventadienio 

mintys. 
 14.30 euromaxx. 
 15.00 Teatras. 
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2019. 
 17.30 Veranda. 
 17.55 kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 19.45 „Ten, kur namai“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 istorinės FiFa 

Pasaulio čempi-
onato rungtynės. 
2014 m. d grupė. 
Urugvajus–anglija.

 22.55 Gala koncertas iš 
teatro „La scala“. 

 1.05 „Mamma Mia!“.
 2.50 „Vandenyno 

planeta“.

 4.20 Muzikinis intarpas.
 4.30 duokim garo! 

TV1
 6.00 „akloji“.
 7.30 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.30 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 10.45 „Merės meilė 

virtuvei“.
 11.45 „didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
 13.00 sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 PReMjeRa. „džes-

mina“.
 23.05 „sveiki, aš doris“.
 0.50 „Uošvio tvirtovė“.
 2.40 „Pagrobtoji“.

TV6
 6.35 „skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 7.30 jukono vyrai.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Prakeikti ii“.
 12.00 „Taikinys“.
 13.00 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 14.00 išlikimas.
 16.00 jukono vyrai.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „ekspedicija su 

stevu Backshallu“.
 19.05 amerikos talentai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „karaliaus salia-

mono kasyklos 1“.
 23.50 „Trys dienos 

nužudyti“.

„Mylėti(s) smagu“,  19.30, BTV

„Džesmina“,  21.00, TV1
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antraDieniS, gegužės 5 d. Saulė teka 5.32, leidžiasi 21.00, dienos ilgumas 
15.28. Priešpilnis. Vardadieniai: irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, angelas, anielius.

antradienis
LRT
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 LRT pamokėlės.
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 Veranda. 
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite  

daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 „Redde, quod 

debes. Nepriklau-
somybės kovos“.

 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „apgavikai“.
 23.45 klausimėlis.
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 Šoka Lietuva.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Visi kalba. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 dviračio  

žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „apgavikai“.
 4.45 Šoka Lietuva.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.10 „iš širdies į širdį“.
 7.30 „Tomas ir džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis  

miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „stebuklas“.
 18.30 žinios.

 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Šerifo mašina“.
 0.20 „antrininkas“.
 1.20 „Pagrobtieji“.
 2.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.15 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 #išNamų.
 8.55 „Meilės  

sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tikroji  

žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro  

žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 Pabėgimas į 

Galvestoną.
 23.50 „kaulai“.
 0.50 „aPB“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 „amerikiečiai“.
 3.25 „kaulai“.
 4.15 „Grainderis“.
 4.45 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.
 5.30 „Rouzvudas“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „asmens sargy-

binis“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Paskutinis  

laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „asmens sargy-

binis“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis  

laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Niekada nepasi-

duok 2“.
 23.05 „Užkratas“.
 1.05 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.19 Programa.
 5.20 Nauja diena. 
 7.00 Lietuva  

tiesiogiai. 
 7.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 8.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 9.30 Vyriausybės 

spaudos konferen-
cija.

 10.00 Nauja diena. 
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Lietuva tiesiogiai. 
 13.00 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

kijevas. Užmušti 
blogį“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „dzūkiška pynė“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 oponentai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 0.30 „Moterų daktaras“.
 1.30 oponentai. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. 

kijevas. Užmušti 
blogį“.

 4.30 „kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 daiktų istorijos.
 7.00 Čia – kinas.
 7.30 „džiunglių knyga“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
Laivininkystė Ne-
munu tarpukaryje. 

 13.05 kultūringai su 
Nomeda. 

 14.00 „Laisvės kaina. 
sąjūdis“.

 14.55 Gestų kalba 
Lietuvoje. 

 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.

 17.05 „dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 Linija. spalva. 

Forma. 
 18.30 „Laisvės kaina. 

sąjūdis“. 
 19.25 kūrybingumo 

mokykla. 
 19.35 „septintasis 

dešimtmetis. Britų 
muzikos invazija“.

 20.15 Mano tėviškė. 
Vincas Mykolaitis-
Putinas ir justinas 
Vienožinskis. 

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Bankas“.
 23.15 „žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Marcelė kubiliūtė“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Mokslo sriuba. 
 1.10 „dainius Pulauskas 

Group“ – 20.
 2.55 euromaxx. 
 3.25 auksinis protas. 
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
jonas Prapuolenis“.

 5.05 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.05 „Marija Vern“.
 13.10 „Visa menanti“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XiX. 
Nusikaltimas ir 
bausmė“.

 23.05 „Garbės reikalas“.
 0.55 „Rožių karas“.
 2.35 „Vaikinams tai 

patinka!“.
 4.10 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 13.30 „Moderni šeima“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 21.00 „Pasitikėjimas“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 0.50 „Tironas“.
 1.40 „svieto  

lygintojai“.
 2.25 „imperija“.
 3.15 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

trečiaDieniS, gegužės 6 d. Saulė teka 5.30, leidžiasi 21.02, dienos ilgumas 15.32. 
Priešpilnis. Vardadieniai: judita, Minvydas, eidmantė, Liucijus, Benedikta, Benė.

trečiadienis
LRT
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „džesika Flečer“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 LRT pamokėlės.
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite  

daktaro. 
 19.30 Gyvenimo  

spalvos
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Nepažintas  

meras. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „12 beždžionių“.
 23.50 Šoka Lietuva.
 0.05 „komisaras 

Reksas“.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 stilius. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 dviračio  

žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „12 beždžionių“.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.10 „iš širdies į širdį“.
 7.30 „Tomas ir džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 11.30 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis  

miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 „stebuklas“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.

 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 dydžio (r)evoliu-

cija. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Šalta naktis“.
 0.15 „antrininkas“.
 1.15 „Šerifo mašina“.
 2.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.10 „Rosenheimo 

policija“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „Čipas ir deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tikroji žvaigždė“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Prezidento 

medžioklė“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Prezidento 

medžioklė“.
 23.50 „kaulai“.
 0.45 „aPB“.
 1.35 „Rouzvudas“.
 2.25 „amerikiečiai“.
 3.25 „kaulai“.
 4.20 „Grainderis“.
 4.45 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.
 5.30 „Rouzvudas“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „asmens sargy-

binis“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „asmens sargy-

binis“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Baimės kaina“.
 23.25 „Niekada nepasi-

duok 2“.
 1.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.19 Programa.

 5.20 Nauja diena. 
 7.00 oponentai. 
 8.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 9.30 Vyriausybės 

spaudos konferen-
cija.

 10.00 Nauja diena. 
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Lietuva tiesiogiai. 
 13.00 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. 

kijevas. „sidabrinis 
durklas“.

 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.20 „Laisvės keliu“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Moterų daktaras“.
 22.00 Lietuva tiesiogiai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Gyvenimas. 
 0.30 „Moterų daktaras“.
 1.30 oponentai.
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“'
 3.45 „Mentų karai. 

kijevas. „sidabrinis 
durklas“.

 4.30 „kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Teatras. 
 7.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 7.30 „džiunglių knyga“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „džeronimas“.
 8.45 Gustavo enciklope-

dija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 13.10 stambiu planu. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

sąjūdis“. 
 14.55 „septintasis 

dešimtmetis. Britų 
muzikos invazija“.

 15.40 Muzikinis  
intarpas.

 15.50 „džiunglių  
knyga“.

 16.00 „alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 16.15 „smurfai“.
 16.40 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 17.05 „dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 7 kauno dienos. 
 18.30 „Laisvės kaina. 

sąjūdis“. 
 19.25 kūrybingumo 

mokykla. 
 19.35 „Po milijono metų“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Trys claros schu-

mann gyvenimai“.
 22.30 Mes nugalėjom. 
 23.00 Brandūs  

pokalbiai. 
 23.30 Proto džiunglės. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 1.10 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
 2.15 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„du balsai – viena 
širdis“. 

 4.15 Linija. spalva. 
Forma. 

 4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.

 5.05 klauskite daktaro. 

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.05 „Marija Vern“.
 13.10 „Visa menanti“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XiX. 
Paskutinė kliūtis“.

 23.05 „Garbės reikalas“.
 0.55 „Rožių karas“.
 2.35 „Midsomerio 

žmogžudystės XiX. 
Nusikaltimas ir 
bausmė“.

 4.15 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos  

talentai.
 13.30 „Moderni šeima“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Moderni  

šeima“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 21.00 „Įsibrovimas“.
 22.50 „Gelbėtojai“.
 0.40 „Tironas“.
 1.30 „svieto  

lygintojai“.
 2.20 „imperija“.
 3.10 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Sodybą Lazdijuose arba kei- •čiu į 2 k. butą I arba II aukšte.  

Tel. 8 670 61649. 

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

tranSpOrtO prIEMOnĖS

„VW Passat“ (1999 m., dy- •zelinas, 1,9 l, techninė apžiūra 
iki 2020 m. rugpjūčio  
mėn.). Tel. 8 622 71562.

GYvulIaI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

auGalaI

Maistines „Vineta“ veislės  •bulves. Tel. 8 614 80988.

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 662 39070.

Daugiamečių žolių sėklas.  •Auginame dobilus, motiejukus, 
svidres, eraičinus, turime ir žo-
lių mišinių gyvuliams, pievoms 
ir ganyklos, žaliosioms trą-
šoms, vejoms. Galime sudaryti 
jūsų norimos sudėties mišinį. 
Konsultuojame pievų ir ganyklų 
įrengimo klausimais. Pristatome 
nemokamai. Tel. 8 600 25710. 

Sėklines „Vineta“ veislės  •bulves. Tel. 8 623 21314. 

Miežius. Tel. 8 623 21314.  •
Miežius, rugius, kviečius.   •Tel. 8 662 39070. 

3 k. butą Veisiejuose (3  •aukštas, netoli pušynas, eže-
ras), kaina 14 600 Eur.  
Tel. 8 686 65095. 

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 650 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda 34 a, 
trifazis elektros įvadas, atlikti 
geodeziniai matavimai), kaina 
16 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

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

Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą netoli 
ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
keliukas, iš dviejų pusių juosia 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas sklype 
turėti tvenkinį, patogus priva-
žiavimas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 
63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi 
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 78040. 

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se. Tel. (8 318) 52156. 

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

Segvėjų (naudotas, vaikiš- •kas, 2019 m), kaina 150 Eur. 
Kalnų dviratį (naudotas, pa-
augliui), kaina 70 Eur. Galima 
derėtis.  
Tel. 8 670 21874. 

Pušines sausuolių malkas,  •atvežu.  
Tel. 8 624 71375. 

PERKA
nEkIlnOjaMaSIS turtaS

Žemę. Tel. 8 688 80688.  •
Žemės ūkio paskirties  •žemę. Tel.: 8 615 94920,  

8 614 56206.

Brangiai mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis) Sutvarkau dokumen-
tus. Tel. 8 644 55355. 

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

Brangiai PERKAME miškus  •visoje Lietuvoje. Atsiskaitome 
iš karto.  
Tel. +370 699 29992. 

ŽEMĖS ŪkIO tEcHnIka

Bet kokią žemės ūkio tech- •niką. Perku traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728. 

PARDUODA
nEkIlnOjaMaSIS turtaS

Gretimus namų valdos  •sklypus Panarvės k. (0,27 ha 
ir 0,46 ha), kainos: 2 200 Eur, 
3 000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir 
1,06 ha žemės ūkio paskirties 
sklypus, kaina – po 4 200 Eur. 
Visi sklypai tinkami namų 
statybai. Arti Lazdijų miestas 
bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

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

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

Puikų didelį sklypą statybai  •Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

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

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

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

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

Našlaites. Užsakymus prii- •mame nuotoliniu būdu.  
Tel. 8 626 02129. 

Žirnius (likę apie 1 500 kg).   •Tel. 8 623 21314. 

Maistines bulves, kaina  •0,30 Eur už kg. Pašarines bul-
ves, kaina 0,07 Eur už  
kg. Tel. 8 686 59283. 

Prekiaujame našlaičių  •(broliukų) daigais, skaldele 
kapams, baltarusiškais durpių 
briketais ir akmens anglimis. 
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17, 
Lazdijai. Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.  

„Vineta“ veislės buvles sė- •klai ir maistui, žirnius, miežius, 
kviečius, avižų ir vikių mišinį 
(likę apie 200 kg).  
Tel. 8 623 21314.

Avižų ir vikių mišinį, yra  •apie 300 kg. Tel. 8 614 80988.

kItI

Skaldytas malkas: skro- •blines, ąžuolines, beržines, 
alksnines, drebulines. Mažais 
ir dideliais kiekiais. Stambias 
ir smulkias atraižas. Perkame 
mišką  
Tel. 8 699 59135. 

Medienos gaminius: lauko  •baldus, sūpynes, pavėsines, 
lauko tualetus, šulinio apdailas. 
Turime pagamintų.  
Tel. 8 617 93249. 

Palečių vežimėlį, suvirinimo  •aparatus.  
Tel. 8 698 78040. 

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

Prenumerata priimama pas mobiliuosius laiškininkus,  
telefonu 8 700 55 400, internete: www.prenumerata.lt, 

www.prenumeruok.lt.

Informacija tel. 8 670 38882.

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Savaitės rajono naujienų bankas
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PERKA

tranSpOrtO prIEMOnĖS

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

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

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarko-
me dokumentus.  
Tel. 8 686 94982. 

GYvulIaI

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

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

Veršelį arba telyčią nuo  •6 mėn. iki 3 metų tolesniam 
auginimui. Taip pat pienines 
melžiamas karves arba visą 
bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

Išėjus amžiams mylimam žmogui, lieka skausmas ir 
tuštuma. Teužpildo ją nuoširdi mūsų užuojauta.

Nuoširdžiai užjaučiame Martyną NAujALĮ dėl mylimo 
tėčio mirties.

Šokių kolektyvas „Smilga“ ir vadovė

Dėl Magdalenos TALANdzEvičiENėS mirties nuoširdžiai 
užjaučiame sūnus Gintą ir vidą Talandzevičius ir jų šeimų 
narius. Telydi jus paguoda šią sunkią netekties valandą.

ilona ir virginijus vasiliauskai

Nuoširdžiai užjaučiame Marijoną MocKAiTiENę dėl mylimo 
tėvelio mirties.

ilona ir virginijus vasiliauskai

Įmonė superka karves, bu- •lius ir telyčias AB „Krekenavos 
agrofirma“ supirkimo kaino-
mis. Atsiskaito iš karto.  
Tel.: 8 685 86131,  
8 698 28063. 

Pieninių veislės karves  •(nemelžiamų, bergždžių arba 
neveršingų).  
Tel. 8 605 67294. 

kItI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 130–
140 Eur/t, skarda – 100–110 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V 8.00–16.00 
val., VI 8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902. 

PASLAUGOS
Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  

Tel. 8 623 00597.

Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-
tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 27 metai.  
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331. 

Greitai ir kokybiškai išpjau- •nu medžius gyvenamosiose ir 
sunkiai prieinamose teritorijo-
se bei kapinėse.  
Tel. 8 627 49416. 

Gaminame medines duris  •namams, ūkiniams pastatams. 
Žiemą ir pavasarį durys piges-
nės, su nuolaidomis. 27 metai 
darbo patirtis.  
Tel. 8 686 71689. 

PARDUODA maistines VINETA 
veislės bulves.

Tel. 8 614 80988.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

TVENKINIŲ KASIMAS.
• Konsultuojame.

• Vežame smėlį, 
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.

Glaistau, dažau bei galiu  •dirbti kitus statybinius darbus.  
Tel. 8 622 60230. 

Dengiame stogus iš savo ir  •užsakovo medžiagų. Lankstinių 
gamyba ir montavimas.  
Tel. 8 678 29667. 

NUOMA
SIŪlO

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

Išnuomoju gamybines-san- •dėliavimo patalpas Radvilų g., 
Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo butas Lazdijų 
miesto centre (autonominis 
šildymas).  
Tel. 8 698 78040. 

IEŠkO

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

Išsinuomočiau žemės ūkio  •paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę sutvar-
kyčiau. Tel. 8 680 77728. 

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

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

PARduodAME 
NAŠLAiTES

 Užsakymus priimame 
nuotoliniu būdu.

Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

palaiko

Skelbimus priimame:

Karantino metu dirbame 
nuotoliniu būdu

tel. 8 670 38882.

e. p.  dzukuzinios@gmail.com

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129, 

Staidarų g. 8, Staidarų k., 
Lazdijų r.

Informuojame, kad  2020-05-05 10.30 val. bus atliekami žemės 
sklypo, kurio projektinis Nr. 1255N, esančio Gudeliškės k., Laz-
dijų sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Sklypas ribojasi 
su žemės sklypu, kurio kadastrinis 5943/0006:113. Kviečiame 
dalyvauti žemės sklypo savininkus ir suinteresuotus asmenis. 
Darbus atliks matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-2008). Smulkesnė informacija el. paštu, 
kurio adresas geo.lazdijai@gmail.com, arba tel. 8 680 83000.
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Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc.
Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs....

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

naujose patalpose

PERkAmE mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 ATLieKAMe.
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo  
darbus.

– miško sodinimo ir  
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai. 

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

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

Dėmesio!

PERkAmE 
MiŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą Margirio g. 3, 

Miklusėnų k., Alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos 
komunikacijos šalia,  
kaina 1 500 Eur/a).

Tel. 8 682 60899.

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

leipalingio.giria@gmail.com

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.  
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• tonerių pildymas

• kompiuteriai ir jų priedai

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PARduodA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

užsakymai priimami

8 688 80175.

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

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

„Sūduvos galvijai“

reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo, 
užpildyti tonerį? SuSiSieKite:

Jau dirbame!

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynėlis@dzukuzinios.lt
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdijų knygynėlis

laukiame Jūsų!

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 

AKcijA KAPoToMS iR 
PjAuToMS MALKoMS!

Pušinės malkos (gali būti 
kapotos, pjautos arba rąsteliais).

Beržinės ir alksninės malkos 
(gali būti kapotos arba pjautos).

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355.

naujoji g. 56, alytus
tel.: 8 678 41222, 

8 655 26922
el. p.: geodezinis@gmail. com, 

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt


