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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

N e p r i k l a u s o m a s  l a z d i j ų  r a j o N o  l a i k r a š t i s  www.dzukuzinios.lt

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!

Skaitykite 9 psl. »

Lazdijuose gyventi gali tik sveiki!
Kada Lazdijų ligoninė pradės teikti antrinio lygio medikų konsultacijas poliklinikoje?

Karantino grimasos — kultūros 
darbuotojai rūpinasi kelių remontu

Lazdijuose patekti pas gydytojus specialistus — didelis iššūkis. sergu.lt informacijoje matome, kad daugelis specialistų šiuo metu pacientų 
nepriima arba rezervacijų skaičius pas juos lygus 0.

Bajoriškių kaimo Liepų gatvės rekonstrukcijos darbų konkursą kuruos VšĮ 
Lazdijų kultūros centras.
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SavaitėS komentaraS 
Premjeras aklai gina viešai meluojantį ministrą J. Narkevičių

Algimantas Mikelionis
Visi gerai prisimena, kad prieš 
kurį laiką susisiekimo ministras 
J. Narkevičius savo veiksmais 
dėl nutiesto asfaltuoto keliuko 
į vietovę, kur gyvena premjeras 
S. Skvernelis, ir įtartinos naudos 
vojažų po užsienį susilaukė ne-
menkos žiniasklaidos ir opozici-
jos politikų kritikos. Dar daugiau, 
už tokius veiksmus susisiekimo 
ministras turėjo atsistatydinti, nes 
to griežtai pareikalavo pats pre-
zidentas G. Nausėda. Tuo metu 
aršiai ir atkakliai J. Narkevičių 
gynė premjeras S. Skvernelis 
ir „žaliųjų valstiečių“ lyderis 
R. Karbauskis. Atrodė, kad bet 
kuriam kitam politikui tokių fak-
tų būtų visiškai užtekę palikti 
postą, bet J. Narkevičius užėmė 
aklą gynybinę poziciją ir net 
nepabijojo mesti iššūkį pačiam 
prezidentui. 

Tad kyla visiškai pagrįstas 
klausimas, kuo toks brangus 
buvo valdantiesiems susisiekimo 
ministras J. Narkevičius? Nerei-
kia pamiršti, kad itin šį ministrą 
gynė pats V. Tomaševskis, kuris 
buvo pasiryžęs savo vadovau-

jamą politinę jėgą net išvesti iš 
valdančiosios koalicijos, jeigu 
iš ministro posto būtų išvytas 
J. Narkevičius. Tad premjeras ir 
R. Karbauskis taip atkakliai ir 
aršiai susisiekimo ministrą gynė 
dėl valdančiosios koalicijos sta-
bilumo. Nors atvirai nei prem-
jeras, nei „valstiečių“ lyderis to 
neįvardino, o vietoj paprasto ir 
elementaraus atsakymo sekė ste-
buklines lietuvių liaudies pasakas 
apie neįtikėtinai ir neregėtai gerai 
dirbantį J. Narkevičių.

Na, kas neįvyko anksčiau, ko 
gero, turi įvykti vėliau. Dabar 
susisiekimo ministras J. Nar-
kevičius įklimpo į dar vieną 
skandalą: įtariamas, kad jo itin 
gerai pažįstamas verslininkas 
ministrui padedant gaudavęs 
valstybinius užsakymus už savo 
pinigus atliko ministro J. Nar-
kevičiaus namo rekonstrukciją. 
Ministras vėl viską aklai ir at-
kakliai neigia sakydamas, kad 
vėl norima jį sukompromituoti, 
bet dokumentų, įrodančių, jog 
viskas vyko teisėtai, nepateikia. 
Dar daugiau, J. Narkevičius 
teigia, kad minėto verslininko 
net nepažįsta, nors yra jo vaiko 
krikštatėvis ir su minėtu versli-
ninku yra užfiksuotas bendrose 
nuotraukose. Atrodo, kad šių 
įrodymų su kaupu pakanka, kad 
J. Narkevičius lėktų iš ministro 
posto lyg kulka, bet jis vėl su-
laukė premjero S. Skvernelio ir 

DŽ redakcijos nuomonė
Šimtas penkiasdešimt dienų. 
Tiek laiko liko iki tos dienos, 
kai visa COVID-19 iškankinta 
tauta eis rinkti naujos valdžios. 
Nors karantinas išoriškai, atro-
do, rinkimų batalijas nustūmė į 
antrą planą, tačiau politikai jau 
rikiuoja savo kariaunas ir ren-
giasi lemiamam mūšiui už tas 
šiltas ir patogias vietas Seimo 
rūmuose. 

Ką šiemet rinksis Lazdijai, 
suporuoti su Druskininkais Jo-
tvingių rinkimų apygardoje? 
Dauguma pretendentų dar labai 
neaiškūs, tik vienintelis konser-
vatorius Vilius Semeška vienas 
pirmųjų Lietuvoje oficialiai įsi-
registravo  kandidatu vienman-
datėje Jotvingių apygardoje, kiti 
vis dar delsia oficialiai apie tai 
pareikšti. 

Apie galimus pretendentus 
galima numanyti iš jų spaudoje 
pateikiamų sveikinimų lazdijie-
čiams ir druskininkiečiams įvai-
rių švenčių progomis. 

Panašu, jog į kovą su jau mi-
nėtu V. Semeška ketina stoti so-
cialdemokratas, Lazdijų rajono 
tarybos narys Justas Pankaus-
kas, kurio sveikinimus galima 

aptikti ir Lazdijų, ir Druskininkų 
spaudoje. Šį profesionalų poli-
tiką dzūkai pastebi dalyvaujant 
įvairiose šventėse. 

O ką į kandidatus mūsų apygar-
doje deleguos šiuo metu valdžios 
vairą ir sostinėje, ir Lazdijuose 
laikantys „valstiečiai“? 

Prieš karantiną buvo pusbalsiu 
kalbama, kad valdantieji keti-
na pas mus kelti buvusio žemės 
ūkio ministro, dabar Premjero 
patarėjo, merės Ausmos Miški-
nienės bičiulio Giedriaus Surplio 
kandidatūrą. Šis žmogus buvo 
atvykęs į Dzūkiją ir konsultavosi 
su vietos valdžios atstovais, ban-
dydamas suvokti, ar sulauks jų 
palaikymo per rinkimus. 

Paskui nutiko koronavirusas 
ir G. Surplys tapo TV ekranų 
„žvaigždele“ – „karantino žinių 
berniuku“. Tiesa, jam ne visa-
da sekėsi tinkamai atlikti savo 
pareigas, todėl sulaukė neviena-
reikšmių vertinimų. Panašu, kad 
įsisukęs į karantino mašiną jis 
Dzūkiją šiek tiek primiršo. 

Ir tada rinkimų arenoje pasiro-
dė dabartinis parlamentaras Ze-
nonas Streikus, kurį, kaip buvo 
kalbama politiniuose kuluaruose, 
sostinės „valstiečiai“ buvo stum-

PolitiKai stiprina raumenis 
prieš lemiamą mūšį

R. Karbauskio užtarimo. Ponas 
Ramūnas net viešai grasino LRT 
tyrimų skyriui, kad šis išsiaiškino 
minėtus faktus apie J. Narkevi-
čių, o premjeras S. Skvernelis 
vėl aršiai gina ministrą. 

Matant ir girdint akivaizdžius 
faktus, kurių visiškai užtenka 
atsistatydinti J. Narkevičiui, 
nenustoji stebėtis, kodėl šis ap-
gailėtinas politikas taip įsikibęs 
dantimis laikosi savo posto. 
Stebina ir premjero aklumas 

šioje situacijoje. Kodėl prem-
jeras taip gina J. Narkevičių? 
Gal pastarasis turi kišenėje ke-
lis faktus, kompromituojančius 
patį premjerą? Gal skandalinga 
keliuko istorija yra nematomai 
susiejusi premjerą ir susisiekimo 
ministrą? 

Keista matyti taip savo repu-
tacija rizikuojančius premjerą ir 
„valstiečių“ lyderį tikrai ne dėl 
paties geriausio ir net ne vieno iš 
geriausių šios Vyriausybės minis-

tro. Juo labiau, kad LRT tyrimų 
skyriaus pradėtą tyrimą dėl susi-
siekimo ministro J. Narkevičiaus 
galimai neteisėtai rekonstruoto 
namo jau perėmė STT. Labai 
gaila, kad vienas svarbiausių 
Lietuvos politikų, premjeras 
S. Skvernelis, net neįsigilinęs 
į situaciją ir neišsiaiškinęs dau-
gybės akivaizdžių faktų apie 
skandalingą susisiekimo ministro 
J. Narkevičiaus situaciją, puola jį 
aklai ir įnirtingai ginti.•

Adomo Žilinsko piešinys.

ŽviLGSniS
Redakcijos „dzūkų žiNios“

kadenciją jam nepavyko patekti 
į jokį skandalą lygiai taip pat, 
kaip ir neteko išgarsėti išmin-
tingais projektais ar principinga 
pozicija. 

Šis žmogus visą kadenciją 
buvo gerai matomas ir Lazdi-
juose, ir Druskininkuose – su 
dovanų maišeliu dalyvaudavo 
beveik visuose regiono savival-
dybių renginiuose. Taip pat tarpi-
ninkavo vietos valdžioms įvairių 
krizių sprendimuose: Druskinin-
kuose – Vijūnėlės dvaro, Lazdi-
juose – ligoninės likimo. 

Kaip tikras psichologas, 
Z. Streikus nesivelia į atviras 
politines batalijas, tačiau visada 
stengiasi prie visų prisitaikyti, 
tuo akivaizdžiai parodydamas, 
jog nenori turėti priešų. Jis – ne 
kovotojas, o kompromisų šalinin-
kas, bandantis visiems įtikti. 

Kuo unikalus šis kandidatas, 
tai, žinoma, sugebėjimu pasa-
koti anekdotus, kurių rezervas 
jo galvoje, atrodo, neišsenkan-
tis. Tačiau vien pasakodamas 
anekdotus, rinkėjų pasitikėjimo 
nepelnysi, nes žmonės jau yra 
sotūs nuo politikų pažadų, kurie 
dažnai skamba kaip juokingiausi 
anekdotai.  

Prieš ketverius metus Seimo 
rinkimuose mūsų krašte daly-
vavo net devyni kandidatai. Pir-
majame ture nugalėjo tas pats Z. 
Streikus, vos 135 balsais aplen-
kęs socdemę Kristiną Miškinie-
nę, tačiau antrajame ture jis buvo 
kur kas pranašesnis už ją. 

Kokių pretendentų dar gali-
me sulaukti?  Gal pagaliau savo 
kandidatus pasiūlys nauji politi-
niai dariniai, kuriems karantinas 
sumaišė visas kortas ir sustabdė 
judėjimą į priekį?  

Liko net 150 dienų. Liko tik 5 
mėnesiai. Ponai politikai, ruoš-
kite savo statymus.•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (veda-
masis) – redakcijos nuostatas atspin-
dintis, jos vardu parašytas, neretai 
nenurodant konkretaus autoriaus, 
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius 
nors įvykius, paaiškėjusius faktus, ten-
dencijas. Būdinga nedidelė, neretai 
vienoda visiems leidinio redakciniams 
straipsniams apimtis, glaustas minčių 
dėstymas, tezių pobūdžio argumenta-
cija, naudojami publicistinės retorikos 
elementai. Įprasta pateikti išvadas, 
apibendrinimus, atspindinčius re-
dakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

telėję į rinkimų sąrašo paraštes. 
Viešumoje pasirodžiusi infor-

macija, kad Z. Streikus stiprina 
savo patarėjų komandą, buvo aiš-
kus ženklas, kad šis psichologas 
nesudėjo ginklų. 

Vietoj buvusio savo patarė-
jo, kuris tapo Lazdijų ligoninės 
vadovu, Z. Streikus, liaudyje 
vadinamas tiesiog „Zeniuku“,  
pasikvietė du naujus patarėjus 
– nevienareikšmiai vertinamą 
vietos „valstiečių“ vadą Benių 
Rūtelionį ir savivaldybės atstovę 
spaudai Gintarę Varnelienę. 

Šis Z. Streikaus ėjimas labai 
aiškus ir turintis konkrečius tiks-
lus – Benius agituos vietos ūki-
ninkus balsuoti už Z. Streikų, o 
Gintarė padės kandidatui skleisti 
gerąją žinią apie jo nuveiktus 
darbus ir rinkimų pažadus. 

Save inteligentu laikančiam 
Z. Streikui toks patarėjas kaip 
B. Rūtelionis ne pats geriausias 
pasirinkimas, nes kartais atro-
do, kad šiam žmogui politika, 
kultūra, etika nėra labai gerai 
suprantamos sąvokos.  

Teisybės dėlei reiktų pripa-
žinti, jog Z. Streikus nėra pats 
blogiausias kandidatas, jis bent 
vietinis, druskininkietis. Per šią 
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REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 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.

Karantino grimasos — kultūros darbuotojai rūpinasi kelių remontu
COVID-19 labai pakei-
tė mūsų gyvenimą ir kai 
kuriuos žmones privertė 
užsiimti ne tuo, ką geriau-
siai išmano, bet visai kito-
kia veikla. Paaiškėjo, jog 
Lazdijų kultūros centras, 
negalėdamas karantino 
laikotarpiu organizuoti 
renginių, buvo priverstas 
imtis kitos veiklos – or-
ganizuoti kelių remonto 
darbų viešuosius pirkimus. 
Panašu, kad kelias, kuris 
bus remontuojamas, su 
kultūros objektais ar kūry-
bine veikla tikrai nesusijęs. 

Šiuo metu yra paskelbtas kon-
kursas kelio remonto darbams 
Bajoriškių k., Liepų g. Įdomu tai, 
kad konkursą organizuoja Lazdijų 
kultūros centras. 

„Dzūkų žinios“ kreipėsi į Laz-
dijų rajono savivaldybę, prašyda-
mos paaiškinti šią situaciją. 

– Lazdijų kultūros centras per-
ka Bajoriškių k. Liepų g. kelio 
remonto darbus. Kodėl šį pirki-
mą organizuoja ne savivaldybė, 
bet Kultūros centras?

– Paskelbus karantiną VšĮ 
Lazdijų kultūros centras įprastai 
organizuojamos veiklos negalėjo 
vykti dėl tuomet joms galiojusių 
draudimų ir apribojimų, tad VšĮ 
Lazdijų kultūros centro direkto-

rius Arūnas Sujeta bei įstaigos 
darbuotojai pasiūlė geranorišką 
pagalbą Lazdijų rajono savival-
dybei. Kadangi karantino metu 
savivaldybės veikla ne tik kad 
nenutrūko, bet priešingai – kai 
kuriems specialistams darbo krū-
vis padidėjo, savivaldybė priėmė 
geranorišką pagalbą. Karantino 
metu stengiantis aprūpinti visus 
daugiausia kontaktų su gyvento-
jais turinčius asmenis apsaugos 
priemonėmis, padidėjo darbo krū-
vis asmenims, organizuojantiems 
viešuosius pirkimus, tad šioje 
srityje savivaldybei padėjo VšĮ 
Lazdijų kultūros centro darbuo-
tojas. Lazdijų rajono savivaldybė 
nuoširdžiai dėkoja VšĮ Lazdijų 
kultūros centro direktoriui Arūnui 
Sujetai, atitinkamiems specialis-
tams bei visam kolektyvui, kurie 
šiuo sudėtingu metu pasiūlė savo 
pagalbą. Papildomai informuo-
jame, kad VšĮ Lazdijų kultūros 
centras bei Lazdijų rajono savi-
valdybė visas procedūras atliko 
laikydamiesi galiojančių teisės 
aktų.

– Kuo šis kelias susijęs su kul-
tūra? Ar kelių remontas – Kul-
tūros centro funkcija?

– Kaip jau minėjome atsakinė-
dami į pirmą klausimą, geranoriš-
ką pagalbą Lazdijų rajono savi-
valdybei pasiūlė pats VšĮ Lazdijų 
kultūros centro direktorius bei 

darbuotojai, kurių dėka Jūsų mi-
nimo kelio viešieji pirkimai bei 
remontas nenusikels tolimesniam 
laikui. Dar kartą dėkojame VšĮ 
Lazdijų kultūros centrui už gera-
norišką bendradarbiavimą.

– Kokios apimties šis pirki-
mas?

– Šis pirkimas yra mažos vertės 
pirkimas.

Klausimus dėl šio pirkimo pa-
teikėme ir Kultūros centro direk-
toriui Arūnui Sujetai: 

1. Kodėl Kultūros centras 
vykdo kelio remonto Bajoriš-
kių k., Liepų g., remonto darbų 
pirkimą? 

2. Kaip tai susiję su Kultūros 
centro veikla ir funkcijomis? 

3. Kodėl savivaldybė dele-
gavo Kultūros centrui tokią 
funkciją? 

Kultūros centro vadovas buvo 
lakoniškas: 

„Šis darbas niekaip nesusijęs 
su mūsų veikla, tačiau mes, Kul-
tūros centro darbuotojai, kažkaip 
norėjom savivaldybei ir Lietuvai 
padėti kovoje prieš COVID-19. 
Karantino laikotarpiui gavom to-
kius įgaliojimus.“

Kas galėtų paneigti, jog kitas 
Kultūros centro darbas galėtų būti 
Lazdijų miesto gatvių plovimo 
paslaugų pirkimas?•
„dzūkų žinių“ informacija

A. Sujeta: „Šis darbas niekaip nesusijęs su mūsų veikla, tačiau mes, 
Kultūros centro darbuotojai, kažkaip norėjom savivaldybei ir Lietuvai padėti 
kovoje prieš COVID-19. Karantino laikotarpiui gavom tokius įgaliojimus.“ 
(A. Liaukaus nuotr.)

Kalniškės mūšiui 75 metai
Minint Kalniškės mūšio 75-ąją 
sukaktį (mūšis įvyko 1945 m. 
gegužės 16 d.), Partizanų pa-
gerbimo, kariuomenės ir visuo-
menės dienos išvakarėse virtinė 
automobilių pajudėjo pagarbos, 
atminties įamžinimo bei išsau-
gojimo visų trijų Savanorių kartų 
(1918–1923 m., 1941–1965 m., 
nuo 1988 m. iki šiol) neužmirš-
tamais keliais. Žygį surengė Žu-
vusiųjų Sausio 13-ąją artimųjų 
bendrija „Bičiulystė“ (vadovas 
šaulys Robertas Vaitkus), daly-
vavo Karaliaus Mindaugo šaulių 
rinktinės Vilniaus kuopos (kuo-
pos vadas Kostas Ivanauskas) 
ir kitų kuopų šauliai, sambūrio 
„Vanago kelias“ dalyviai (šaulių 
skyriaus vadas Rokas Volungevi-

čius), dosnūs pilietiško gyvenimo 
būdo rėmėjai.

Iš Vilniaus per Žilinus iki Kal-
varijos nusidriekusi žygio trasa 
driekėsi per Alytų, Valiūnus, Rai-
žius, Butrimonis ir kitas svarbias 
partizaninių kovų vietas.

Aplankytas karo žurnalisto, 
savanorio, kūrėjo, pasieniečio, 
laikraščio „Savanoris“ ilgame-
čio redaktoriaus, monografijos 
„Lietuvos valstybės sienos apsau-
gos istorija“, knygų „Pasienietis 
Gintaras Žagunis“, „Čia mūsų 
žemė“, „Trečioji savanorių karta“ 
autoriaus bei enciklopedijos „Lie-
tuvos kariuomenės karininkai“ 
bendraautoriaus Vytauto Vove-
rio kapas. Žilinų kapinaitėse prie 
smėlio kauburėlio, šimtametes 

pušis, Trispalvę bei Vyties vė-
liavas plaikstant vėjui, skambėjo 
dimisijos kapitono Vytauto Vove-
rio (1951–2020) viso gyvenimo 
knygos „Šventasis karas“ žodžiai: 
„Lietuvių karių likimas – laisvę 
praradusios, pavergtos tautos liki-
mas. Kai pavasarį vadinamieji są-
jungininkai vis dar pompastiškai 
švenčia Pergalės dieną, dėl kurios 

mums nei šilta, nei šalta, prisime-
nu graudžią ir gražią lietuvių dai-
ną: „Mergaite, papuošk kareivio 
kapą baltais akacijų žiedais…“. 
Noriu padėti tą žiedą ant kareivio 
kapo, lietuvio kareivio, bet jokiu 
būdu ne ant okupanto, nesvarbu, 
iš rytų, vakarų ar pietų, nes žmo-
gus, su ginklu rankose atėjęs į 
kraštą, kurio žmonės jam nieko 

blogo nepadarė, jau nėra kareivis, 
o tik nusikaltėlis. Atleisti laikui 
bėgant turbūt galima, užmiršti – 
ne, nes, kaip sakė poetas Vincas 
Giedra, „juk ir nukautas priešas 
du sieksnius žemės užgrobia!“. 
Mūsų tautos vyrai nekalti, kad 
jiems teko vilkėti svetimas uni-
formas ir lieti kraują ne už savąją 

Nukelta į 10 psl. » 

Prie paminklo Lietuvos partizanams.
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Sugrįžusiųjų saviizoliacijai prireikė 
tik ketvirtadalio paklotų lovų

Apie tai, kaip vyko saviizoliacijos 
patalpų parengimas, kiek tai kai-
navo, „Dzūkų žinioms“ pasako-
ja savivaldybės atstovė Gintarė 
Varnelienė. 

– Iš kokių bendrovių savival-
dybė nuomojo patalpas asmenų 
saviizoliacijai?

– Dėl grįžtančiųjų apgyvendini-
mo sutartys yra sudarytos su VšĮ 
Veisiejų technologijos ir verslo 
mokykla, UAB „Paukščių gojus“ 
(viešbučiu „Gojus“), Egidijaus 
Jurkevičiaus įmone (viešbučiu 
„Dvyniai“) ir UAB „Noselis“ 
(restoranas „777“). Šiuo metu 

visos sutartys galioja.

– Kiek buvo parengta apgy-
vendinimo vietų?

– Lazdijų rajono savivaldybės 
saviizoliacijai skirtose vietose 
vienu metu galima apgyvendinti 
117 asmenų. Atkreipiame dė-
mesį, kad savivaldybė patalpas 
saviizoliacijai suteikė visiems iš 
užsienio į Lazdijus grįžusiems 
kraštiečiams, kurie neturėjo ga-
limybės saviizoliacijos vieta pa-
sirūpinti patys.

– Kiek asmenų per du mėne-
sius pasinaudojo savivaldybės 

pateiktomis saviizoliacijos pa-
talpomis?

– Savivaldybės saviizoliacijai 
skirtose patalpose nuo karantino 
pradžios iki dabar gyveno ir gy-
vena (kai kurie tebegyvena savi-
izoliacijai skirtose patalpose) 30 
asmenų.

– Ar tose patalpose apgyven-
dintiems asmenims buvo sutei-
kiami pusryčiai?

– Asmenims, pageidavusiems 
maitinimo, buvo organizuojamas 
visas maitinimas: pusryčiai, pie-
tūs ir vakarienė.

– Kokia patalpų kaina parai 
(su pusryčiais ir be jų)?

– Už apgyvendinimą mokama 
įprasta, prieš karantiną apgyven-
dinimo įstaigų nustatyta kaina.

– Kiek savivaldybei kainavo 
saviizoliacijos patalpų nuoma?

– Iki šiol savivaldybė už mi-
nėtų patalpų nuomą yra gavusi 
sąskaitų už beveik 9 tūkstančius 
eurų (8 922,70 euro). Atkreipia-
me dėmesį, kad galutinė suma 
priklausys nuo to, kiek dar bus 
grįžtančiųjų į Lazdijų rajoną ir 
kiek bus gyvenančių savivaldybės 
saviizoliacijai skirtose patalpo-

se. Pažymime, kad apgyvendi-
nimui skirtos išlaidos, kaip ir 
kitos būtinosios išlaidos, kurios 
buvo patirtos vykdant karanti-
no laikotarpiu iš Vyriausybės ir 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
gautus pavedimus, savivaldybei 
bus kompensuotos iš valstybės 
biudžeto. 

– Ar nekilo problemų su sa-
viizoliacijoje užsidariusiais as-
menimis?

– Situacijų būta visokių, tačiau 
piktybiškai nusiteikusių asmenų 
iki šiol nėra buvę.•
„dzūkų žinių“ informacija

Jau daugiau nei du mėnesius besitęsiantis karantinas pasiuntė valdžiai ir kiekvienam iš mūsų nemažai išbandymų. Vienas iš jų – parengti 
vietas iš užsienio grįžtančių žemiečių saviizoliacijai, kad jie dvi savaites dėl savo ir aplinkinių saugumo pabūtų užsidarę tam skirtose 
patalpose. Visos šalies savivaldybės pasirengė tam tikrą skaičių saviizoliacijai skirtų patalpų, Lazdijai paklojo beveik 120 lovų sugrįžtan-
tiems emigrantams, tačiau tiek daug jų neprireikė, saviizoliacijos galimybe pasinaudojo tik 30 žmonių. 

Saviizoliacijai viešbutyje „Dvyniai“ apgyvendinimo paslaugai buvo paruošti 8 kambariai, vieno 
kambario kaina už parą — 43,60 Eur. Preliminari sutarties vertė 4883,20 Eur.

Saviizoliacijai viešbutyje UAB „Paukščių gojus“ apgyvendinimo paslaugai buvo paruošti 6 
kambariai, vieno kambario kaina už parą — 43,60 Eur. Preliminari sutarties vertė 3662,40 Eur.

Saviizoliacijai VšĮ Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje vieno kambario kaina už parą — 
10,00 Eur. Preliminari sutarties vertė 9806,57 Eur.

Saviizoliacijai viešbutyje UAB „Noselis“ apgyvendinimo paslaugai buvo paruošti 3 kambariai, 
vieno kambario kaina už parą — 43,60 Eur. Preliminari sutarties vertė 1602,30 Eur.
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kaLba, kaD...
Dzūkai

g Jau yra akivaizdu, kad 
Lazdijų viešosios erdvės šį 
pavasarį nebus papuoštos 
gražiomis pavasarinėmis 
gėlėmis. Valdžia sugebėjo 
nuravėti piktžoles, juodže-
miu užpilti dykras ir visas 
gražinimas tuo ir pasibaigė. 
Tegyvuoja garstyčios ir ba-
landos mūsų laiminguose 
Lazdijuose!
g Raudonuoju vadina-

mas Lazdijų rajono savival-
dybės įėjimas pasidabino 
nauju angelu sargu. Virš 
įėjimo esantis stogelis, 
turintis apsaugoti pas val-
džią einančius žmones nuo 
lietaus, netrukus gali tapti 
mažąja berželių alėja, nes 
vienas svyruoklis jau susi-
rado čia sau vietą ir ėmėsi 
stogelio ardymo darbo.
g Lazdijos upelyje įsi-

suko kelios bebrų ben-
druomenės. Šie aštriadan-
čiai tokie drąsūs, kad net 
nekreipia dėmesio į šalia 
įsikūrusius gyventojus – 

ramiai ropinėja po jų so-
dus, graužia jų pasodintus 
ąžuoliukus, liepas ir kitus 
medelius, kėsinasi ir į nau-
jus baltuosius jaunavedžių 
tiltelius. Jei medžiotojai ne-
siims veiklos, Lazdijų herbe 
vietoj briedžio gali atsirasti 
bebras. 
g Lazdijų kultūros cen-

tras rodo įdomią iniciatyvą 
šiuo sudėtingu laikotarpiu. 
Gavę įgaliojimus iš rajono 
valdžios, kultūrininkai pa-
skelbė konkursą vienos 
gatvės rekonstrukcijos dar-
bams atlikti. Ko gero, bus 
įdomu matyti meno vado-
vą, dirbantį prie asfaltavimo 
mašinos. Ir bus nutiestas 
meniškas kelias.•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!

Negalvok apie tai, ko neturi, tarsi turėtum, bet iš to, ką turi, išrink 
pačius vertingiausius dalykus ir pagalvok, kaip stengtumeisi juos 
įsigyti, jeigu jų neturėtum.

Markas Aurelijus

aukSinėS mintyS

optimistai regi spalvingas 
lazdijų hipodromo vizijas

Praėjo jau pusmetis, kai 
Lazdijų rajono savivaldy-
bė nutraukė hipodromo 
nuomos sutartį su kon-
cesininku. Visą tą laiką 
intensyviai buvo ieškoma 
naujo koncesininko, nes, 
pagal galiojančią tvarką, 
nei savivaldybė, nei jos 
valdomos įstaigos negali 
valdyti šio objekto. Laiki-
nai hipodromu rūpinosi 
Lazdijų sporto centras. O 
visai neseniai paaiškėjo, 
jog potencialiu koncesi-
ninku galėtų tapti Lazdijų 
žirgininkų klubas. Panašu, 
jog ši organizacija būtų tik 
formalus koncesininkas, o 
realią hipodromo gaivini-
mo veiklą vykdytų Sporto 
centras. Kita vertus, koks 
skirtumas, kas vadovauja, 
svarbiausia, kad šis objek-
tas atsigautų.

Lazdijų sporto centro direktorius 
Darius Liaukevičius yra ne kartą 
viešai kalbėjęs apie hipodromo 
ateities vizijas, iš pasisakymų 
matyti, jog jo galvoje kirba daug 
spalvingų hipodromo ateities vi-
zijų. Apie jas „Dzūkų žinios“ ir 
kalbasi su D. Liaukevičiumi.

– Jūs iš buvusio nuominin-
ko perėmėte hipodromą. Kokia 
buvo šio objekto būklė?

– Kaip jau ne kartą minėjome, 
mums perėmus hipodromą, jis 
buvo tinkamai neprižiūrėtas, ap-
leistas. Teritorijoje augo piktžo-
lės, bėgimo takas apaugęs žole, 
suoliukai – sulūžę.

– Kokius darbus atlikote hi-
podrome?

– Perėmę hipodromą sutvarkė-
me aplinką, išlyginome stovėjimo 
aikšteles, sutvarkėme pėsčiųjų 
takus, pataisėme ir nudažėme su-
lūžusius suoliukus. Jau visiškai 
sutvarkytos ir arklidės. Šiuo metu 

pastatus tinkamai prižiūrime, o 
aplinką nuolat tvarkome. Kasdien 
prižiūrime ir lyginame taką, kad 
nuolat treniruojami žirgai nepa-
tirtų traumų.

– Kas dabar vyksta hipodro-
me?

– Šiuo metu hipodrome vyks-
ta intensyvios treniruotės, kurių 
metu treniruojami grynakraujai 
jojamieji žirgai. Jie ruošiami var-
žybiniam sezonui. Planuojama, 
kad žirgai dalyvaus Lietuvoje 
ir užsienyje vyksiančiose žirgų 
lenktynėse. Taip pat šiuo metu 
ruošiamės hipodromo pristaty-
mui visuomenei pasibaigus ka-
rantinui.

– Ar daug investicijų reikia, 
kad hipodromas normaliai funk-
cionuotų?

– Reikalingas specialus sau-
gus plastikinis tako aptvėrimas, 
kuris apsaugotų žmones ir žirgus 
nuo traumų ir kitų nelaimingų 
atsitikimų. Esamas metalinis ap-
tvaras neatitinka žirgų saugumo 
ir jų gerovės principų. Taip pat 
reikalinga žirgų lenktynių starto 
mašina.

– Jūs teigėte, jog Lazdijų hi-
podromas galėtų tapti didžiausiu 
tokios paskirties objektu Baltijos 
šalyse. Pagrįskite savo teiginį, 
pateikite hipodromo viziją – kas 
ten galėtų vykti, kodėl tai geo-
grafiškai patogi lokacija, kokių 
investicijų ir iš kur būtų galima 
pritraukti?

– Mūsų planai išties dideli ir 
optimistiški. Šiuo metu hipodro-
me dirba tarptautinės patirties 
turintis profesionalus specialis-
tas Linas Balčiūnas. Jis yra su-
kaupęs didelį bagažą žinių apie 
grynakraujus lenktyninius žirgus, 
jų veisimą ir lenktynes, tad pla-
nuojame grynakraujų jojamųjų 
žirgų, žemaitukų lenktynes. Mūsų 
tikslas ir vizija ambicingi – pilnos 

arklidės, tarptautinės žirgų lenk-
tynės, turistų pilnas rajonas. Visa 
tai įgyvendinus taptume didžiau-
siu ir patraukliausiu hipodromu 
Baltijos šalyse. Žinoma, planuo-
jame ir jojimo pamokas žirginio 
sporto entuziastams. Kalbant apie 
investicijas, šiuo metu kaip tik 
rengiame vieną projektą, susijusį 
su žirginiu sportu. Ketiname daly-
vauti ir kituose bei išnaudoti visas 
pasitaikiusias progas. Taip pat ke-
tiname steigti muziejų, kuriame 
bus eksponatų bei nuotraukų iš 
Lietuvos bei Anglijos karališko-
sios šeimos ir žirgų lenktynių, 
kurias išsaugojo grynakraujų žir-
gų karališkajame ūkyje dirbęs Li-
nas Balčiūnas. Mūsų geografinė 
padėtis labai palanki, nes esame 
arti Varšuvos hipodromo, kuriame 
galėtų varžytis mūsų hipodrome 
paruošti žirgai.

– Ar hipodromo veikla galėtų 
būti pelninga?

– Manau, kad hipodromo vei-
kla galėtų būti pelninga. Turime 
daugybę idėjų, bet norint tai įgy-
vendinti dar reikia padirbėti žirgų 
ir žmonių saugumo srityje. Tačiau 
nuosekliai dirbame, kad galėtume 
to pasiekti.

– Ar hipodrome galėtų vykti 
varžybos su piniginiais „staty-
mais“ už laimėtoją?

– Žmonės galėtų dalyvauti lo-
terijoje.

– Kokią infrastruktūrą reiktų 
sukurti aplink hipodromą, kad 
jis atitiktų tarptautinius stan-
dartus?

– Turime puikų hipodromą 
su tribūnomis gamtos apsuptyje 
gražiame Dzūkijos krašte, kuris 
atitinka tarptautinius standartus. 
Tereikia pakeisti apsauginę tvo-
relę ir nuolat tinkamai prižiūrėti 
taką.•
„dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų hipodromas.



6 Dzūkų žinios Nr. 21 / 2020 05 21 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

mūsų gyvenimo vaizdai. Ką kaimynai pagalvos?!

O jūs ar jau įpratote rūšiuoti maisto atliekas? (ARATC nuotr.)

Maisto atliekos 
Vaisių bei daržovių likučiai, pavyzdžiui, bulvių lupenos, 

bananų, apelsinų žievės, arbatos tirščiai bei pakeliai, ka-
vos tirščiai ir jų filtrai, riebalais ir kitais maisto produktais 
suteptas popierius, išskyrus pakuotes, popieriniai rankš-
luosčiai, popierinės servetėlės, kambariniai augalai ir jų 
dalys, sodo ir daržo atliekos, piktžolės. Ir visų naudojimui 
netinkamų maisto produktų likučiai. 

Visas maisto atliekas į jų konteinerį reikia mesti su 
plastikiniais maišeliais, kuriuos prieš išmetant reikia 
sandariai užrišti!

Rūšiuoti ne tik gražu, bet ir sveika – išrūšiuotose 
atliekose virusai neplinta!

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Juras Zinkus
Gintui patinka žiūrėti 
per langą.  O kai atšyla 
oras, jis mėgsta ir į kie-
mą išėjęs pasižvalgyti. 
Ne tik savo valdas apžiū-
ri – ir tai, kas už tvoros, 
kaimyno kieme dedasi, 
mato. Susitikę ir vienu 
kitu žodžiu persimeta – 
artimai nesibičiuliauja, 
bet ir nesipyksta. Tokia 
kaimynystė – pati ge-
riausia.  

Šnektelėjo Gintas su kaimynu ir 
aną šeštadienį. Prieš gerą mėnesį 
tai buvo – vėlyvą rytmetį, kaip 
įprastai savaitgaliais, iš namo 
šiukšles išnešė. Jo ir kaimyno 
konteineriai beveik toje pačioje 
vietoje, tik skirtingose tvoros pu-
sėse išrikiuoti – kiekvieno savam 
kieme. 

„Galėtų dažniau tas atliekas 
išvežti –  konteineris jau pil-

nas“, – vos spėjęs pasisveikinti 
su kaimynu burbtelėjo Gintas, 
atidarydamas savo mišrių atliekų 
konteinerio dangtį. 

„Tai kaip tu čia tiek prisišiukš-
linti spėjai?“ – nusistebėjo kaimy-
nas. Ir net pasistiebė, norėdamas 
per tvorą įsitikinti, ar tikrai Ginto 
konteineris toks pilnas. Mat jo pa-
ties konteineryje tų mišrių atliekų 
buvo tik ant dugno.

„Žinai, pavasaris. Visur visko 
pilna: rūsį pravalėm, žmona gėles 
persodino, išdžiūvusių pririnko, 
lauke gėlyną paravėjo – konteine-
ris ir pilnas“, – paaiškino Gintas, į 
tą jau pilną konteinerį grūsdamas 
maišelį, kuriame matėsi bananų, 
apelsinų žievės. 

„Tai kad čia maisto atliekos – 
jas pirmadienį jau veš“, – nurami-
no kaimynas. Bet Gintą jo žodžiai 
tik papiktino. 

Kokios dar maisto atliekos! Iš 
pat pradžių, kai jam tik tą rudą 
konteinerį atvežė, jis sakė, kad 

jokių maisto atliekų neturi ir to 
konteinerio jam nereikia. „Viską, 
kas valgoma, aš suvalgau, – aiški-
no Gintas. – O dėl padžiūvusios 
duonos riekelės ar papelijusio 
sūrio gabaliuko su atskiru kon-
teineriu nesiterliosiu.“ 

Ir nesiterliojo. Rudas maisto 
atliekų konteineris jo kieme sto-
vėjo tuščias. 

Kitas atliekas Gintas rūšiavo. 
Visokias popierines dėžutes, 
plastikinius indelius ir skardi-
nes, kurių taromatai nepriėmė, 
jis mesdavo į pakuočių atliekų 
konteinerį, stiklainius ir butelius 
– į stiklo. 

Nors, pamena, iš pradžių ir šitų 
konteinerių nenorėjo naudoti. Bet 
pažiūrėjo, kad visi kaimynai rū-
šiuoja, pabandė ir pamatė, kad 
visai gerai: nieko sudėtingo. Net 
gražu pasidarė, kai visi kaimynai 
tą pačią dieną prie gatvės kontei-
nerius ištraukia. Su kai kuriais 
tik tomis dienomis ir pasimaty-

davo. 
Bet jau maisto atliekų tai jis ti-

krai neturi ir į jų konteinerį nieko 
nemes! Taip tą šeštadienį ir pasa-
kė kaimynui, kuris užsiminė, kad 
į maisto atliekų konteinerį meta 
ir išdžiūvusias gėles, ir vaisių 
žieves, ir bulvių lupenas – mat 
žmona per karantiną namuose 
sėdėjo, tai ir cepelinus virė, ir 
kugelį šutino. 

„Šutinkit jūs, ką norit“, – pa-
galvojo Gintas. Bet garsiai nieko 
nepasakė. Tylėjo jis ir pirmadie-
nį, matydamas, kaip kaimynas 
savo maisto atliekų konteinerį už 
kiemo vartų prie gatvės velka. O 
paskui patyliukais nuėjo pažiūrė-
ti, ar dar kas nors be kaimyno tų 
maisto atliekų turi. 

Žvilgtelėjo ir nustėro – visas 
šaligatvis konteineriais rudavo. 
„Ar jie visi pasiuto?“ – susiner-
vino Gintas. O parėjęs namo dar 
labiau susinervino, kai pamatė, 
kad šiukšliadėžė su visokiausio-
mis atliekomis virtuvėje jau vėl 
pilna, o konteineryje vietos nėra. 
Ir išveš jį pagal grafiką tik dau-
giau kaip po savaitės. 

Nuėjo Gintas sandėliukan, pa-
ėmė nedidelį kibiriuką, patiesė 
į jį šiukšlių maišelį ir pastatė 
virtuvėje po kriaukle šalia tos 

šiukšliadėžės, kur visas atliekas 
iki šiol dėdavo. 

„Čia bus maisto atliekoms“, 
– paaiškino nustebusiai žmonai. 
„Tai, kad mes jų neturim“, – ban-
dė prieštarauti ji. „Visi kaimynai 
turi, o mes ne? Visų tie rudi kon-
teineriai prie gatvės stovi – tuš-
čių tai netrauktų. Ką jie apie mus 
pagalvos, jei ir toliau neištrauk-
sim?“  – nukirto Gintas, į ką tik 
pastatytą kibiriuką supildamas 
kavos tirščius.

O kitą dieną ir jo žmona virė 
cepelinus. Bulvių lupenų daug 
buvo. O dar po dienos kelios 
ievų šakos, kurias po mišką be-
vaikščiodamas žmonai nuskynė, 
nuvyto – tas kibiriukas taip greit 
visko prisipildė! 

Bet užtat senoji šiukšliadėžė 
stovėjo pustuštė. Jonas nustojo 
nervintis, kad tą mišrių atliekų 
konteinerį dar negreit išveš, o 
maisto atliekų išvežimo dienos 
jau laukė. Ir jai atėjus savo rudą 
konteinerį pirmą kartą už vartų 
išvilko. 

Daugiau maisto atliekų su ki-
tomis jis jau nemaišė – atskirai 
jas rinko. Pasirodo, kad tai visai 
nesunku. Gintui net ėmė patikti. 
O jūs jau rūšiuojat maisto atlie-
kas?•

2020-ieji — lietuvos Steigiamojo Seimo šimtmečio metai
Šiais metais sukanka: 30 
metų, kai buvo atkurta 
Lietuvos Respublikos Ne-
priklausomybė, 100 metų, 
kai Steigiamasis Seimas 
Lietuvos valstybę paskelbė 
LIETUVOS RESPUBLIKA, 
100 metų, kai įvyko pirmie-
ji visuotiniai demokratiniai 
Lietuvos Seimo rinkimai, 
100 metų, kai pradėjo 
dirbti Lietuvos Respublikos 
Seimo kanceliarija.   

Prieš šimtą metų pirmuosiuose 
demokratiniuose Lietuvos Seimo 
rinkimuose išrinktas Steigiama-
sis Seimas, vykdydamas 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos Nepriklau-
somybės Aktą, atkurtą Lietuvos 
valstybę paskelbė demokratine 
respublika.

Įdomu, kad Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atkūrimas yra 
įtvirtintas dviem dokumentais, 

kurių vienas yra kito priežastis ir 
tąsa, o Lietuvos Tarybos priimtas 
1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktas be 1920 
m. gegužės 15 d. Steigiamojo Sei-
mo rezoliucijos būtų nepilnas ir 
neužbaigtas. Taip pat svarbu, kad 
beveik po 70-ies metų, atkuriant 
Lietuvos valstybės nepriklau-
somybę, Lietuvos Respublikos 
Aukščiausioji Taryba 1990 m. 
kovo 11 d. Akte „Dėl Lietuvos 
nepriklausomos valstybės atstaty-
mo“ įtvirtino, kad 1918 m. vasario 
16 d. Lietuvos Nepriklausomybės 
Aktas ir 1920 m. gegužės 15 d. 
Steigiamojo Seimo rezoliucija 
„niekada nebuvo nustoję teisinės 
galios ir yra Lietuvos valstybės 
konstitucinis pamatas“. 

Pasitikdami šias sukaktis kvie-
čiame pasinerti į Lietuvos Seimo 
istorijos įdomybes. 

2018 m. gegužės 15 d. Lietuvos 
Respublikos Seimas, atsižvelg-

damas į tai, kad 2020 metais 
sukanka 100 metų, kai 1920 m. 
balandžio 14–15 d. visuotiniuose 
tiesioginiuose rinkimuose slap-
tu balsavimu pagal proporcinę 
sistemą buvo išrinktas Lietuvos 
Respublikos Steigiamasis Sei-
mas – pirmasis moderniųjų laikų 
Lietuvos parlamentas; pabrėžda-
mas, kad 1920 m. gegužės 15 d. 
susirinkęs Steigiamasis Seimas 
proklamavo Lietuvos valstybės 
nepriklausomybę ir visų Lietuvos 
piliečių vardu aprobavo ir įtvirti-
no 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktą, paskelb-
damas Lietuvą demokratine res-
publika; vertindamas Steigiamojo 
Seimo atliktą teisėkūros darbą 
– pirmosios nuolatinės Lietuvos 
Valstybės Konstitucijos ir kitų 
teisės aktų priėmimą, užbaigusį 
Lietuvos valstybės atkūrimo pro-
cesą; pažymėdamas Steigiamojo 
Seimo svarbą įtvirtinant Lietuvos 

Respubliką tarptautinėje arenoje; 
pabrėždamas, kad Steigiamasis 
Seimas išlieka demokratinio par-
lamento pavyzdžiu, 2020 metus 

paskelbė Lietuvos Steigiamojo 
Seimo šimtmečio metais.•
punskas.pl
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Nemokamas sveikas maistas: pakartoti prašys net vaikai
Dineta Babarskienė
Biologė, žolininkė Moni-
ka Smilgytė sako, kad dar 
prieš gerus du mėnesius, 
kol šiltnamiuose ims rastis 
salotos, ridikėliai, taip lau-
kiamų pavasarinių žalumy-
nų galima surasti net kojos 
neiškėlus iš savo kiemo. 
Tai garšvos, kiaulpienės, 
kurių dabar pats žydėji-
mas, notrelės, dilgėlės, 
rūgštynės, o kur dar liepų 
lapai, labai primenantys 
salotas, jų pumpurai. 

„Nupjauni ir vėl šviežutėlių 
garšvų turi“, – sako žolininkė 
apie, rodos, neišsemiamus kie-
mo „lobius“, tikras gamtos do-
vanas. Visai netoli, mūsų rajono 
pašonėje, gyvenanti žolininkė, 
biologė Monika Smilgytė ragina 
karantino nualintiems nieko ne-
laukus griebti krepšelius ir bėgti 
į pievas, laukus, o gal tereiks į 
savo kiemą išeiti ir prisirinksime 
sveiko maisto, o tinkamai jį pa-
teikus net vaikai prašys dar ir dar. 
„Nesuprantu, kodėl taip nenoriai 
į savo virtuves „įsileidžiame“ ne-
mokamą sveiką maistą, kurio aps-
tu gamtoje, kol net šiltnamiuose 
neturime nei salotų, nei ridikėlių. 
O štai parduotuvėse atvežtinius 
vaisius, daržoves noriai perka-
me“, – stebisi žolininkė. 

Lazanija Su DiLGėLėmiS, ŽaLi 
makaronai Su kiauLpienėmiS 
ir ŽLiūGėmiS – tai patinka ir 
vaikamS
„Kai lauke vienas per kitą savo 
giesmelėmis džiugina paukščiai, 
darželiai prisipildo smulkių gėly-
čių, ant palangės stiebiasi peraugę 
pomidorai, o saulytė nesiliauja 
šildžiusi išdžiūvusios žemės, 
suklūsti... Džiaugsmas užlieja 
širdį – pavasaris“, – sako žoli-
ninkė pridurdama, kad tada pats 

laikas apsidairyti aplink. Anot jos, 
apsidairę tikrai surasime visko, 
ko reikia po žiemos ir karantino 
nualintam kūnui. 

Biologė Monika dešimt metų 
gyveno Italijoje, tad sakosi ge-
rai išmoko gaminti kone visus 
itališkus patiekalus. „Na, cepe-
linų negaminu“, – prisipažįsta ji. 
Lietuviškas žoleles ji sėkmingai 
deda į tradicinius itališkus pa-
tiekalus, kuriuos itin mėgsta ir 
vaikai. Sunku patikėti, bet taip jau 
yra. Taip valgydami picą, vaikai 
gauna ir vitaminų dozę. Monika 
gamina lazaniją su žalumynais: 
vienas sluoksnis troškintų morkų 
su svogūnais, kitas su dilgėlėmis, 
pienėmis, notrelėmis. „Dilgėlės – 
geležies šaltinis, tačiau nereikėtų 
persistengti, mat dilgėlės tirština 
kraują“, – pasidalija savo žinio-
mis žolininkė. Anot jos, nepa-

miršti reiktų notrelės, kuri auga 
kone kiekvienoje patvorėje, yra 
panaši į dilgėlę, tačiau notrelė 
nedilgina. „Baltažiedė notrelė ir 
kraujo netirština, yra labai kvapi. 
Kraujui gerinti, prostatai, inkstų ir 
šlapimtakių uždegimams, mote-
riškoms ligoms gydyti labai tinka-
ma“, – atkreipia dėmesį žolinin-
kė. O jau kiaulpienių dabar pilni 
laukai – pats žydėjimas. „Pienes 
galima valgyti tik ką nuskintas, 
galima gaminti įvairius patieka-
lus“, – sako ji pridurdama, kad 
einant kiemu vieną kitą pienės 
žiedą suvalgius ir tai jau gerai. 
Žolininkė pataria dėti kiaulpienių 
į sriubas, troškinius, keletas lapų 
praturtins ir salotas, mat kiaulpie-
nės turi daug naudingų savybių. 
Žolininkė paaiškina, jog pienę 
galima valgyti visą: nuo šaknų iki 
žiedų, tačiau įspėja, kad padau-
ginti nereikėtų, mat bus kartu ir 
neskanu. „O vėlgi, tai kiekvieno 
skonio reikalas, kiek ko dėti. Na, 
saujelė, manyčiau, pats tas“, – 
sako ji. Monika gamina ir sveiką 
žalumynų padažą picai: dubenėlis 
dilgėlių, kiaulpienių, garšvų, krū-
minių builių, naminės pomidorų 
tyrės, šalto spaudimo sėmenų alie-
jaus, baziliko, raudonėlio, pipirų, 
druskos, trys česnako skiltelės. 
Garšva – tikra vitaminų bomba, 
kurios pilni patvoriai. Jos tinkami 
valgyti lapeliai, stiebelis primena 
salierų skonį. Anot žolininkės, tai 
itin naudinga mūsų organizmui 
žolelė, dažnai nepelnytai nuver-
tinama. 

Dar Monika gamina žalius 
makaronus su žliūgėmis, notre-
lėmis, kiaulpienėmis. „Žalumy-
nus nuplauni, sukapoji peiliu ir 
su trupučiu vandens sutrini. Tešlai 
reikės miltų, poros kiaušinių ir 
žalio kokteilio. Viską gerai išmin-
kiusi ir gaminu makaronus. Pra-
ėjus porai minučių po užvirimo, 
nukošiu“, – pasakoja pašnekovė. 

Anot jos, daržinė žliūgė – aukso 
vertės augalas. „Jokiu būdu jos 
neišmeskite, nors mūsuose ji lai-
koma paprasta piktžole, su kuria 
dažnas daržininkas kovoja: rauna 
ir meta“, – sako ji. Biologė aiš-
kina, kad to daryti nederėtų, mat 
žliūgė turi daug vitaminų. Kuo 
ji taip naudinga? „Tai mikroele-
mentų ir vitaminų šaltinis. Gydo 
mažakraujystę. Jos kompresais 
gydomos žaizdos, dermatitas, 
egzemos, žvynelinė, bėrimai, 
malšinami sąnarių skausmai. 
Vartojant sustiprėja visas organiz-
mas. Atsistato kraujas. Sustiprėja 
plaukai ir nagai. Žliūgė tonizuoja. 
Stimuliuoja širdies darbą. Nor-
malizuoja kraujo spaudimą. Ypač 
tinka turintiems aukštą kraujos-
pūdį. Gerina medžiagų apykaitą, 
mažina vidurių pūtimą, lieknina. 
Nuramina centrinę nervų sistemą. 

Biologė, žolininkė Monika Smilgytė.

Suteikia energijos! Didina darbin-
gumą. Pagerina savijautą. Padeda 
atsigauti po ligų. Valo organizmą 
ir nuima nuovargį!“ – Monika 
tarsi padeklamuoja „odę“ žliūgei. 
Jos džiovinti žolininkė nepataria, 
geriau naudoti šviežią omletuose, 
salotose, dėti į sriubas, troškinius, 
žalius kokteilius, arbatas. „Om-
letas be galo skanus, tik nereikia 
gailėti, žliūgių turėtų būti daug“, 
– tikina žolininkė. Toks omletas, 
anot jos, 100 kartų skanesnis nei 
su špinatais. O kadangi pati jau 
ne kartą gaminusi, tikrai žino, 

kad vaikai dažniausiai prašo pa-
kartoti. 

Žali vaisiniai kokteiliai, pasak 
žolininkės, turėtų patikti visai 
šeimai. „Pusė obuolio, bana-
nas, truputis šviežios citrinos 
sulčių, mandarinas, šaukštas ar 
keli mėgstamų uogų iš šaldiklio 
ar uogienės, stiklinė vandens ir, 
svarbiausia, švariai nuplautos ir 
susmulkintos dilgėlės ir kiaulpie-
nės! Išbandžiau: vaikams be galo 
patiko!“ – patikina ji. Į koktei-
lius skoniui pagerinti žolininkė 
jau įdedanti atvežtinių vaisių: ir 
bananai, ir apelsinai labai tinka. 
„Obuolių dar savo ilgai turiu, tad 
nereikia pirkti“, – sako ji. Vasarą 
prisišaldo uogų, tad kokteiliams 
sunaudojanti. Jiems tinka, ką tik 
turime savo šaldikliuose ar po-
dėliuose. 

Ir netgi žirnių sriuba su kiaul-

pienėmis ir dilgėlėmis vaikams 
taip pat gali visai patikti. „Iš-
verdame žirnius, tada dedame 
pora supjaustytų didelių bulvių 
ir pora morkų. Sutriname truputį 
ir dedam visą dubenėlį nuplautų 
ir sukapotų peiliu kiaulpienių 
ir dilgėlių. Paskaniname sriubą 
žiupsneliu kmynų, druska, šalto 
spaudimo aliejumi“, – pasidalija 
receptu ji. 

arbatoS ir tepaLai taip pat 
GaLi Labai paGeLbėti
Šiuo nelengvu metu gali pagelbėti 
mums žolininkės tepalai, arbatos. 
„Mano tepalai neblogai dezin-
fekuoja. Apsaugo nosies glei-
vinę, slopina virusų, bakterijų, 
grybelių, papilomų dauginimąsi. 
Švelnūs odai ir negailestingi ma-
žiems, nematomiems priešams“, 
– teigia ji. Žolininkė įsitikinusi, 
kad žolelių arbatos nepamaino-
mos ir prevencijai, ir gydantis. „O 
štai pelyno ne pro šalį į keliones 
vežtis“, – pataria žolininkė, jei 
virškinimas kartais sutriktų. Pa-
tarimų ji negaili: „Jei norite, kad 
arbata atskleistų jums savo tikrąjį 
aromatą ir skonį, niekada nepli-
kykite jos metaliniame inde ar 
metaliniu vidumi termose. Įvyks 
cheminė reakcija ir arbata neteks 
dalies savo vitaminų ir veikliųjų 
medžiagų. Vaistažoles užpliky-
kite stikliniame, keraminiame ar 
moliniame inde arba termose su 
stikliniu vidumi! Pastatykite ant 
šilto pagrindo ir šiltai uždenki-
te. Laikyti reikia priklausomai 
nuo žolelių tekstūros, smulkias 
trumpiau – nuo 20 min., stambias 
ilgiau – 45 min. O uogas, šakeles, 
šaknis užplikykite iš vakaro – ryte 
galėsite mėgautis jų nuostabia ar-
bata!“ Anot jos, kiekvienas gali 
prisidžiovinti arbatų pats. Tiesa, 
ji griežtai prisako, kad tai daryti 
reikia itin švarioje patalpoje, o 
ne kokioje šiukšlinoje palėpėje. 

„Tik viską reikia daryti su saiku, 
nekenkiant gamtai. Tausokime 
tai, ko mažai turime, kuo gamta 
dosniai dalijasi, to ir prisirinkime 
daugiau“, – įspėja ji pridurdama, 
kad dargi labai svarbu žinoti, kur 
renkame žoleles, šiukštu, kad ne-
būtų purkšta chemikalais – tuo 
svarbu įsitikinti ir tik tuomet 
rinkti. 

paSiSemti vitaminų tikrai 
GaLima ir Dar nemokamai – 
nė cento neišLeiDŽiant 
Viską, ką siūlo kitiems, žolinin-
kė pati išbandžiusi. „Kaip gi ki-
taip?“ – nustemba ji. Daug kas jos 
klausia, iš kur semiasi energijos 
ir kaip ji viską suspėjanti. „At-
sakymas labai paprastas, – sako 
pašnekovė. – Esu gamtos vaikas 
ir stengiuosi kuo dažniau išeiti pa-
sivaikščioti, praleisti kuo daugiau 
laiko gryname ore. Šiltuoju metų 
laiku prisirenku pilnas kraiteles 
žolynų. Myliu gyvenimą ir esu be 
galo laiminga!“ Žolininkė niekaip 
nesupranta, ko dažnas iš mūsų po 
tas vaistines lakstome, pas dak-
tarus veržiamės, turėdami tiek 
vitaminų tiesiog savame kieme. 
Anot jos, tereikia vasarą trupu-
tėlį pasistengti ir prisidžiovinti, 
prisišaldyti šių gamtos dovanų 
tiesiog iš pievos, pamiškės, daržo 
ar savo kiemo. „Nemokamų gė-
rybių pilna, tereikia apsidairyti“, 
– teigia žolininkė tikindama, kad 
pasisemti vitaminų tikrai galima 
ir dar nemokamai – nė cento 
neišleidžiant. Ir pas gydytojus 
mažiau lankytis teks. „Nėra ko 
pas vaistininkus ir daktarus taip 
veržtis, ypač dabar. Jau geriau 
būkite namie, daugiau judėki-
te, rinkitės sveikesnį maistą, ne 
mėsą, o kruopų daugiau, žalu-
mynų, žuvies valgykite, žiūrėk, 
ir pora kilogramų atsikratysite, ir 
pasijusite geriau“, – pataria žoli-
ninkė Monika Smilgytė.•

esu gamtos vaikas ir stengiuosi kuo dažniau išeiti 
pasivaikščioti, praleisti kuo daugiau laiko gryname 
ore. šiltuoju metų laiku prisirenku pilnas kraiteles 
žolynų. myliu gyvenimą ir esu be galo laiminga!
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ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Kažkada per vieną iš taip va-
dinamų komercinių Lietuvos 
televizijų buvo rodoma puiki 
Rolando Kazlo autorinė laida 
„Nekenčiu reklamos“. Prabėgo 
ne mažiau kaip dešimtmetis nuo 
jos rodymo, bet atmintyje dar yra 
išlikę kai kurie šios laidos epi-
zodai. Autoriui itin pavyko pati 
laida, bet ypač taiklus jos pava-
dinimas – „Nekenčiu reklamos“. 
Galima būtų net užduoti retorinį 
klausimą: „O kas, gerbiamieji, ją 
gali pakęsti?“

Taip atrodo tik dabar, o kaž-
kada, dar gūdžiais sovietiniais 
laikais, girdėjome, kad laisvame, 
civilizuotame ir išsivysčiusiame 
Vakarų pasaulyje parduotuvės 
pilnos kokybiškų ir išvaizdžių 
prekių, kurios reklamuojamos 
per minėtų šalių televizijas. Pir-
mas taip vadinamo kapitalistinio 
pasaulio reklamas ar jų nuotru-
pas teko pamatyti per Lenkijos 
televiziją rodomų Vakarų filmų 
intarpuose. Sovietiniams pilie-
čiams, kurių gyvenimas buvo 
skurdus ir pilkas, tos spalvingos 
reklamos atrodydavo kaip iš kito 
pasaulio.

Ką ten bekalbėti apie rimtes-
nes prekes, jeigu mums, sovie-
tmečio vaikams, užsienietiška 
kramtomoji guma buvo didelės 
ir spalvotos svajonės išsipildy-
mas, o jeigu prie jos pridėdavo 
skardinę „Coca-Cola“ ar dėžutę 
sausainių, tai jau būdavo daugiau 
negu laimė. Man sovietmečiu la-
bai pasisekė, nes mano šviesaus 

atminimo dėdė Ziutas buvo jū-
reivis. Su didžiausiu nekantrumu 
laukdavau jo grįžtant iš už jūrų 
marių. Labiausiai laukdavau par-
vežamos kramtomosios gumos, 
o kur dar vakarietiški saldainiai 
ir sausainiai ar koks nors egzo-
tiškas vaisius! Bet vieną kartą, 
kai sovietmetis vangiai girgždė-
damas ritosi link pabaigos, dėdė 
parvežė ausinuką!!! Taip, taip, 
„Sony“ firmos ausinuką „Wal-
kman“! Štai čia buvo didžioji ir 
neįtikėtina laimė. Prisimenu, kai 
autobusu važiuodamas iš Drus-
kininkų ar į Druskininkus devin-
tojo dešimtmečio antroje pusėje 
įdėdavau į jį kasetę (irgi parvežtą 
Ziuto su jau įrašytomis itališ-
komis garsiojo dueto Al Bano 
ir Romina Power dainomis, to-
kiomis kaip „Felicita“, „Ci sara“ 
ar „Il ballo del qua qua“, pagal 
kurią buvo sukurtas legendinis 
„Ančiukų šokis“), nuspausdavau 
mygtuką ir klausydamasis mu-
zikos patenkintas žvalgydavausi 
per autobuso langą.

Koks turėjo būti skurdus ir 
pilkas sovietinis gyvenimas, 
kad žmonės virtuvėse ar kam-
bariuose kaip papuošalus lai-
kydavo tuščias skardines nuo 
gaiviųjų užsienietiškų gėrimų ar 
vokiško, čekiško arba kokio nors 
kito alaus. Dabar tai jau atrodo 
nelabai įtikėtina. Jau trisdešimt 
metų esame laisvo ir civilizuo-
to Vakarų pasaulio dalis. Dabar 
jau mūsų prekybos centrai lūž-
ta nuo itin kokybiškų ir gražių 
prekių, o pasirinkimas tiesiog 
milžiniškas.

Dabar jau mes patys, galima 
sakyti, kenčiame nuo reklamos 
gausos, kuri liejasi per televiziją, 
radiją ar laukia mūsų interneti-
niuose portaluose. Jau norime, 
kad jos būtų mažiau arba visai 
nebebūtų. Keikiame ją, kai de-
šimčiai minučių nutraukia įdomų 
filmą ar televizijos laidą, o inter-
nete jai uždengus įdomų straips-
nį ieškome mažyčio kryžiuko 
skubėdami ją išjungti.•

KtU studentė iš lazdijų — viena iš „Silicon Valley innovation“ 
konkurse laimėjusių „Beltamom“ komandos narių

jos yra aktualios ir laukiamos“, 
– sako KTU Ekonomikos ir vers-
lo fakulteto (EVF) docentė Rita 
Jucevičienė.

paSkatino neiGiama 
artimųjų patirtiS
„Idėja kilo tiek iš asmeninės šei-
mos narių patirties, tiek iš noro 
padaryti nėštumą lengvesnį ir 
ramesnį. Mes esame matę ir gir-
dėję iš artimųjų, pažįstamų, koks 
nėštumas gali būti įtemptas, kiek 
daug streso patiria mamos, besi-
rūpindamos savo ir vaikelio svei-
katos būkle nėštumo metu, todėl 
mes ieškojome šiai problemai, 
kuri yra aktuali mums, kaip bū-
simoms mamoms, sprendimo“, – 
pasakoja viena iš komandos narių 
studentė Samanta Čepononytė.

Verslo studijų krypties progra-
moms vadovaujanti R. Jucevičie-
nė pritaria, kad ši inovacija gimė 
iš noro pagerinti savo aplinką.

GeriauSiu pripaŽintaS ir 
priStatymaS
„BeltaMom“ – jungtinė KTU 
EVF, Mechanikos inžinerijos ir 
dizaino, Statybos ir architektūros 
fakultetų studentų Pauliaus Su-
dinto, Simono Burneikos, Manto 
Murausko, Arno Pranckevičiaus, 
Vytautės Razutytės, Samantos Če-
pononytės, Paulinos Bistrickaitės 
bei SJSU biomedicinos studijų 
studentų komanda.

Į JAV pristatyti savo idėją 
inovatorių konkurse vyko trys 
jos narės – KTU EVF studentės 
S. Čepononytė, P. Bistrickaitė ir 
V. Razutytė. Merginų pasirody-
mas trumpajame idėjos pristatyme 
(angl. „Idea Pitch“) pripažintas 
geriausiu ir pelnė „Best Elevator 
Pitch“ titulą.

„Atstovauti mūsų komandai į 
„Silicon Valley Innovation Chal-
lenge“ vykau kartu su savo stu-
dijų kolegėmis Vytaute Razutyte 
ir Paulina Bistrickaite, tai mums 
buvo visiškai nauja ir neįkaino-
jama patirtis. Su konkurentais 
jautėmės lygiavertės varžovės, 
konkurso metu sulaukėme daug 
dėmesio ir palaikymo ne tik iš 
konkurso teisėjų, bet ir kitų daly-
vių – visi linkėjo sėkmės vystant 
toliau mūsų idėją. O laimėtos ka-
tegorijos („Best Healthcare Inno-
vation“ ir „Best Elavator Pitch“) 
suteikė dar daugiau pasitikėjimo 
savimi ir motyvacijos judėti į 
priekį“, – apie dalyvavimą idėjos 
pristatyme ir iš ten parsivežtus 
įspūdžius kalba S. Čepononytė.

Pasak studentės, darbo prie šio 
projekto teko įdėti labai daug, tad 
pasiektas rezultatas labai džiu-
gina.

„Vystant šią idėją teko daug 
konsultuotis tiek dėl diržo tech-
ninės, tiek dėl finansinės dalies su 
medicinos specialistais, KTU pro-
fesoriais, mentoriais, prie idėjos 
vystymo prisidėjo ir SJSU studen-
tai. Visas ruošimosi laikotarpis 
buvo nelengvas, teko paaukoti 
daug asmeninio laiko ir kartu ne-
pamiršti mokslų, tačiau dirbome 
komandiškai ir su profesionalų 
pagalba pasiekėme savo tikslą, bet 
sudėtingiausias darbas dar laukia 

ateityje“, – mintimis ir įspūdžiais 
dalijasi S. Čepononytė.

KTU studentams pernai kon-
kurse teko įveikti nemažą kon-
kurenciją, nes jame dalyvavo 
40 komandų iš viso pasaulio, o 
didžioji jų dalis pristatė būtent 
medicininius prietaisus.

konkurSaS – GaLimybė 
paŽinti SkirtinGaS 
profeSijaS
Plėtojant ir vystant tokias idėjas, 
anot R. Jucevičienės, neišvengia-
mai prie komandos prisijungia 
medicininį ir inžinerinį išsilavi-
nimą turintys profesionalai.

„Būtent todėl KTU Technolo-
gijų antreprenerystės kurse men-
toriaus vaidmenį atlieka įvairaus 
profilio specialistai, kurie idėjos 
vystymo etape gali pakonsultuoti 
studentus tose srityse, kur jiems 
trūksta žinių“, – sako R. Juce-
vičienė.

Pasak Samantos Čeponony-
tės, ruošiant savo idėjos projek-
tą konkursui, nemažai pastangų 
pareikalavo techninės diržo dalies 
kūrimas, susidūrimas su mažai 
pažįstama medicinos sritimi, tam 
tikrų iššūkių turėjo ir darbas gana 
didelėje grupėje. 

„Prisipažinsiu, teko patir-
ti nemažai nesutarimų, tačiau 
darbas buvo sėkmingas. Visus 
komandos narius vienijo bendras 
tikslas, todėl stengėmės palaikyti 

vienas kitą“, – apie darbą gru-
pėje atvirauja iš Lazdijų kilusi 
studentė. 

Merginos ir toliau ketina vystyti 
bei tobulinti savo idėją, dalyvauti 
inovacijų renginiuose ir didinti 
žmonių susidomėjimą savo siū-
lomu produktu.

GeriauSiųjų GretoSe – jau  
6 metuS
Technologijų antreprenerystės 
modulį lankantys KTU studen-
tai „Silicon Valley Innovation 
Challenge“ konkurse aukštus 
įvertinimus pelno jau nuo 2013 
metų. „BeltaMom“ – jau 5-oji 
KTU studentų komanda, savo 
idėja ir pasirodymu atsidūrusi 
laureatų gretose.

Pasak R. Jucevičienės, tai tik 
parodo, kad mūsų studentai gali 
sėkmingai konkuruoti pasaulinėje 
arenoje.

„Antreprenerystės modulyje 
suburta žymių šalies mokslinin-
kų komanda iš įvairių fakultetų 
kasmet studentams pasiūlo ne tik 
atnaujintą, aktualų studijų turinį, 
bet ir padeda ugdyti versle ypač 
reikalingus įgūdžius“, – pasakoja 
modulį kuruojanti R. Jucevičie-
nė.

Samanta Čepononytė džiaugia-
si, kad šio modulio dėstytojai stu-
dentų startuolio progresu domisi 
ir toliau bei siūlo pagalbą, suteikia 
visapusišką palaikymą.•

KTU studentų komanda 
„BeltaMom“ sukūrė diržą 
nėščiosioms, kuris seka 
vaisiaus būklę nuo 2 nėš-
tumo trimestro. Juo galima 
sekti dar įsčiose esančio 
kūdikio širdies ritmą, ju-
desių skaičių, svorį ir van-
denų kiekį. Jaunuolių idėja 
JAV vykstančiame „Silicon 
Valley Innovation Challen-
ge“ konkurse pripažinta 
geriausia sveikatos priežiū-
ros inovacijų kategorijoje.  

JAV vykstančiame inovacijų kon-
kurse „Silicon Valley Innovation 
Challenge“, kurį organizuoja San 
Jose State University (SJSU), ši 
KTU studentų idėja pripažinta 
geriausia inovacija sveikatos 
priežiūros produktų kategorijoje 
(angl. „Best Healthcare Innova-

tion“).
Diržas turi 4 ultragarso senso-

rius (skaičiuoti vaisiaus svorį ir 
vandenų kiekį) ir 1 stetoskopo 
sensorių (judesių ir širdies ritmo 
skaičiavimui). Visa surinkta in-
formacija perduodama „Blueto-
oth“ ryšiu į mobiliąją programė-
lę, kuri atlieka duomenų analizę, 
seka dinamiką ir praneša apie 
pokyčius.

„Smagu, kad Kauno tech-
nologijos universiteto (KTU) 
Technologijų antreprenerystės 
modulio studentai kasmet sė-
kmingai atstovauja KTU Silicio 
slėnyje vykstančiuose inovatorių 
konkursuose. Galima pastebėti 
tendenciją, kad konkurso atran-
ką įveikia inovatyvius sveikatos 
priežiūros sprendimus siūlančios 
studentų idėjos. Akivaizdu, kad 
visuomenei šios srities inovaci-
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Kelionių pas kaimynus 
teks palaukti — lenkija 
pratęsė sienų kontrolę 

Lenkija iki birželio 12 
dienos pratęsė Europos 
Sąjungos vidaus sienų 
kontrolę su Lietuva, 
Vokietija, Čekija ir Slova-
kija.

Tai reiškia, kad Lenkijos parei-
gūnai ir toliau tikrins į jų šalį at-
vykstančių asmenų dokumentus, 
o keliaujantiems į Lenkiją teks 
paisyti jos viduje galiojančių 
draudimų ir ribojimų, praneša 
Valstybės sienos apsaugos tar-
nyba (VSAT).

Kaip skelbia oficialios šios 
šalies valdžios institucijos, už-
sieniečių tranzitas per Lenki-
jos teritoriją ir toliau bus drau-
džiamas. Išimtis taikoma tik 
krovinius komerciniais reisais 
gabenantiems vairuotojams ir 
jų transporto priemonėms.

Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba (VSAT) primena, kad 
nuo gegužės 11 d. iš Lietuvos 
į Lenkiją galima vykti darbo, 
verslo ar studijų reikalais. To-

kiems asmenims nėra taikoma 
14 dienų izoliacija.

Pasienio tikrinimo metu Len-
kijos pasieniečiams privaloma 
pateikti kelionės priežastis pa-
tvirtinančius dokumentus. Tai 
gali būti darbo sutartis su Len-
kijos bendrove, komandiruotės 
įsakymas, darbuotojo pažymė-
jimas, leidimas dirbti Lenkijo-
je, įmonės dokumentai, verslo 
liudijimas, įrodantis, kad turite 
verslo ryšių Lenkijoje, sutar-
tis su Lenkijos švietimo įstaiga 
dėl mokslo, studento/moksleivio 
pažymėjimas, kvietimas daly-
vauti mokslinėje konferencijoje 
ir pan.

Galutinį sprendimą dėl įleidi-
mo į Lenkijos teritoriją priima 
Lenkijos pasieniečiai.

Išvykti iš Lietuvos į Lenkiją 
ir grįžti atgal galima per Kal-
varijos–Budzisko ir Lazdijų–
Aradninkų pasienio kontrolės 
punktus.•
LRT.lt

Visais laikais, susidūrę su rim-
tesnėmis sveikatos problemomis, 
lazdijiečiai medikų pagalbos ieš-
kodavo ne Lazdijų ligoninėje, bet 
Alytuje, Kaune ar Vilniuje. Ka-
rantino laikotarpiu dėl gydytojų 
specialistų pagalbos Lazdijuose 
kilo dar daugiau problemų – iš 
kitų miestų atvažiuojantiems 
specialistams laikinai buvo už-
drausta dirbti mūsų ligoninėje, 
todėl Lazdijų ligoninės teikiamų 
paslaugų spektras buvo dar la-
biau susitraukęs, o kai sveikatos 
ministras pakeitė tvarką karan-
tino metu ir leido iš kitų ligo-
ninių atvykti dirbti gydytojams 
ir į kitas gydymo įstaigas, tarp 
jų ir į Lazdijų ligoninę, tai pati 
ligoninė, galimai nesuinteresuo-
ta verstis per galvą įdarbindama 
daugiau reikiamų specialistų, nes 
karantino laikotarpiu gauna 1/12 
lėšų pagal pasirašytą sutartį su 
Ligonių kasa, neatsižvelgiant į 
suteiktų paslaugų kiekį. Tai kam 
stengtis teikti daug paslaugų, pri-
imti į darbą reikalingus specialis-
tus, kurie teiktų daug medicininių 
paslaugų rajono gyventojams, kai 
gali ramiai algas išmokėti mažes-
niam skaičiui medikų? Bet kyla 
klausimas, kodėl Lazdijų žmonių  
išrinktoji rajono merė ir rajono 
savivaldybės vadovybė nesirū-
pina ir neužtikrina pagalbos ne 
tik koronavirusu, bet ir įvairio-
mis kitomis ligomis sergantiems 
mūsų rajono pacientams. Kodėl 
mūsų žmonės turi vykti į kitas an-

trinio lygio apskrities ir Lietuvos 
ligonines, kad gautų  pagalbą? 
Kodėl kitos ligoninės gali suteikti 
pagalbą sergantiemes žmonėms, o 
Lazdijų ligoninė ne? Ir dar daug 
kodėl...

neSuLaukė konSuLtacijoS
Į „Dzūkų žinių“ redakciją krei-
pėsi Lazdijų rajono gyventoja 
Raimonda (pavardė redakcijai 
žinoma), kuri skundėsi, jog Laz-
dijuose negali patekti pas gydy-
tojus specialistus. 

„Per šeimos gydytoją norėjau, 
kad mane užregistruotų gas-
troenterologo ir endokrinologo 
konsultacijai, tačiau man buvo 
pasakyta, jog tokių konsultacijų 
Lazdijų ligoninėje man gauti ne-
pavyks. Supratusi, kad Lazdijuose 
pagalbos nesulauksiu, kreipiausi 
į Alytaus medikus. Man pasisekė, 
ten paskyrė konsultacijų datą. Pa-
žįstami man ir anksčiau kalbėjo, 
kad Lazdijuose geriau pagalbos 
neieškoti, nes čia visada proble-
mos dėl specialistų konsultacijų. 
Panašu, kad taip kalbantieji buvo 
teisūs“, – sakė Raimonda. 

Kiekviena ligoninė yra suinte-
resuota suteikti paslaugas kuo di-
desniam ligonių skaičiui, nes nuo 
to tiesiogiai priklauso finansinės 
įplaukos į ligoninės sąskaitą. 

Karantino laikotarpiu gydymo 
įstaigos, ko gero, gauna pinigines 
dotacijas iš valstybinių instituci-
jų, todėl neskuba atnaujinti savo 
veiklos iki tokios apimties, kokia 

buvo prieš pandemiją. Pinigų at-
lyginimams išmokėti pakanka, 
todėl galima ramiai pralaukti šią 
krizę ir nesukti galvos dėl konsul-
tacijų laukiančių pacientų. 

Dirba puSe kojoS
Apie paslaugų teikimą ligoninėje 
mums pasakojo įstaigos steigėjo 
– savivaldybės – atstovai. 

– „Dzūkų žinių“ skaitytojai 
skundžiasi, kad jiems sunku pa-
tekti pas gydytojus specialistus, 
dirbančius ligoninėje. Kokios 
šios problemos priežastys? Kada 
situacija pasikeis?

– VšĮ Lazdijų ligoninė, kaip ir 
visos gydymo įstaigos Lietuvoje, 
medicinines paslaugas atnaujina 
palaipsniui, t. y. šiuo metu su Na-
cionaliniu visuomenės sveikatos 
centru derinami planinių ambu-
latorinių ir stacionarinių asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų 
etapinio atnaujinimo ir teikimo 
įstaigoje planai, be kurių įstaiga 
negali pradėti teikti atnaujinamų 
medicininių paslaugų. Pirmame 
etape VšĮ Lazdijų ligoninė gali at-
naujinti ne daugiau kaip 50 proc. 
teiktų paslaugų.

– Ar tiesa, kad daugelis iš 
kitų miestų atvykstančių gydy-
tojų šiuo metu į Lazdijų ligoninę 
neatvažiuoja? Ar ligoninė jaučia 
gydytojų trūkumą?

– Nuo gegužės 18 dienos 
VšĮ Lazdijų ligoninėje darbą 

atnaujino visi įstaigoje dirban-
tys gydytojai specialistai. Šiuo 
metu teikiamos nuotolinės kon-
sultacijos. Galutinai suderinus 
paslaugų atnaujinimo planus su 
Nacionaliniu visuomenės svei-
katos centru, bus atnaujinamos 
ir tiesioginės konsultacijos bei 
planiniai guldymai ir planinės 
operacijos.

– Kaip tai atsilieps pacientų 
aptarnavimui ir ligoninės finan-
sams?

– Kaip jau minėjau, VšĮ Laz-
dijų ligoninė dirba ir palaipsniui 
atnaujina visų medicininių pas-
laugų teikimą, tad finansiškai VšĮ 
Lazdijų ligoninė nenukentės.

paSikeitė tvarka
– Ar nepasikeitė patekimo pas 

gydytojus specialistus tvarka?  
– Šiuo metu pas gydytojus 

specialistus patekimo tvarka yra 
pasikeitusi. Informuojame, kad 
Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro – valstybės 
lygio ekstremaliosios situacijos 
valstybės operacijų vadovo, 2020 
m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. 
V-1159 „Dėl Lietuvos Respubli-
kos sveikatos apsaugos ministro 
– valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos valstybės operacijų va-
dovo 2020 m. kovo 16 d. spren-
dimo Nr. V-387 ,,Dėl asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo organizavimo paskelbus 
karantiną Lietuvos respublikos 

teritorijoje“ 1.3.3 „organizuojant 
ambulatorines asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas prioritetas 
teikiamas nuotoliniam ambulato-
rinių asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo būdui“, kai pa-
gal punktus 1.3.3.7.1 ir 1.3.3.7.3. 
šeimos gydytojas nuotoliniu 
būdu įvertina paciento sveika-
tos būklę ir susisiekia telefonu 
su reikiamas paslaugas teikian-
čia asmens sveikatos priežiūros 
įstaiga ar gydytoju specialistu. 
Antrines ar tretines asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiantis gydytojas specialis-
tas pagal poreikį užregistruoja 
pacientą. Primename, kad nuo 
gegužės 18 dienos VšĮ Lazdijų 
ligoninėje darbą atnaujino visi 
įstaigoje dirbantys gydytojai spe-
cialistai, kurie šiuo metu teikia 
nuotolines konsultacijas.

– Kokie specialistai šiuo metu 
konsultuoja lazdijiečius?

– Dar kartą primename, kad 
nuotolines konsultacijas teikia 
visi gydytojai specialistai. Visa 
informacija apie pasikeitusią pa-
cientų priėmimo tvarką ir gydy-
tojų specialistų darbo laiką yra 
paskelbta VšĮ Lazdijų ligoninės 
tinklalapyje. Visoms Lazdijų r. 
sav. pirminės  sveikatos priežiū-
ros įstaigoms išsiųsta informacija 
apie gydytojų specialistų darbo 
grafikus.•
„dzūkų žinių“ informacija

Bebrai išdrąsėjo ir užkariauja 
vis daugiau lazdijos upelio
Kęstas Sukackas
Lazdijos upelį pamėgę bebrai 
vis labiau jame įsitvirtina. Jų 
priviso tiek, kad žvėrys plečia 
savo gyvenamas teritorijas ir taip 
išdrąsėjo, jog jau nebijo žmo-
nių, išlenda vakarais pašliaužio-
ti, paėsti. Taip mano lazdijietis 
Robertas Lenkauskas, su šeima 
gyvenantis prie Lazdijų parko ir 
upelio. Prieš keletą dienų apie 
20 valandą šiam lazdijiečiui 
bevedžiojant šunį pavyko visai 
netoli, vos už 50 metrų nuo savo 
namų, pamatyti ir nufilmuoti iš-
lindusį bebrą, kuris pamatęs jį 
visai neskubėjo pasislėpti, o iš 
lėto nušliaužė paupiu iki upelio 
ir paniro į vandenį. Šį vaizdo 
įrašą lazdijietis paviešino feis-
buke. „Čia, prie upelio, gyvenu 
jau septinti metai ir mane toks 
bebro pasivaikščiojimas, tokia 
drąsa vakare iš tiesų nustebino. 
Tikrai niekam ne paslaptis, kad 
jų priviso daug – tai išduoda 
iškastos olos Lazdijos upelio 
pakrantėje, taip pat apgraužti 
medeliai. Tačiau staigmena tai, 
kad jie taip drąsiai pradėjo elgtis, 

lyg niekur nieko šliaužioti vaka-
re. Žinot, medžiotojai išsiruošę 
bebrų medžioti jų laukia daug 
valandų, kad šie pasirodytų, iš-

lįstų iš savo buveinių. Iš šiaip 
tai baikštūs žvėreliai, laikosi 
atokiau nuo žmonių“, – sakė 

Lazdijos upelio bebrai graužia gyventojų pasodintus medžius. (A. Liaukaus 
nuotr.)

Lazdijuose gyventi gali tik sveiki!
Kada Lazdijų ligoninė pradės teikti antrinio lygio medikų konsultacijas poliklinikoje?
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 9.00 „džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-
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 17.30 „stebuklas“.
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 19.27 orai.
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 22.20 sportas.
 22.27 orai.
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andželo“.

 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.20 alchemija XVi. 

Mada yra menas.
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portretai“.

TV3
 6.25 „keršytojų 
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 6.55 „Čipas ir deilas 

skuba į pagalbą“.
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 2.30 „Pasitikėjimas“.
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 21.00 „Mirties angelas“.
 22.40 „Mirties apsup-

tyje“.
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 12.30 Lietuva tiesiogiai. 
 13.00 Nauja diena. 

 15.00 „Mentų karai. ki-
jevas. sugrįžimas“.
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 16.40 „ieškok manęs 
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 19.15 dainuoju Lietuvą.
 19.35 „kino istorija. 

septintasis dešim-
tmetis“.

 20.20 Muzikinis intarpas.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
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 1.50 Teatras. 
 2.45 Veranda. 
 3.15 duokim garo! 
 4.40 Nacionalinis 

turtas. architektas 
kęstutis Pempė.
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 13.20 „Visa menanti“.
 14.20 „Nina“.
 15.30 „sugrįžimas į salą“.
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 18.00 „Mikė“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Pašėlęs polici-
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Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

„Troja“, 22.30, LNK

Kalniškės mūšiui 75 metai
tautą: jie tik svajojo apie laikus, kai lie-
tuviams nereikės dėvėti nemielų svetimų 
uniformų ir stovėti po svetimomis vėlia-
vomis. Tik po savąja Trispalve.“ Buvo 
prisimintas tolimas karininko giminaitis 
Vaclovas Voveris-Žaibas, tik vėliavos 
plakėsi tylos minutę.

Dainavos partizano Juozo Balčiaus-
Balučio vadavietės prieigose, viename 
„Vanago kelio“ žygio atsparos taškų, 
pradėta sodinti ąžuolų giraitė, perduo-
tas Pilėnų tėvūnijos ryšininkės Emilijos 
Kloviškytės-Tučienės sveikinimas, o jos 
dovanotas ąžuoliukas buvo pririštas prie 
dailaus kuolo, atkeliavusio čionai iš ge-
nerolo Vėtros giraitės. Partizanų garbei 
suplevėsavo didinga Vyties vėliava ant 
pušies rąstų Jogailos kryžiaus paminklo 
(ąžuolai Dainavos žemėn šaknis įleido 
irgi šiuo ženklu pasodinti), skambėjo 
prisiminimai, sužibo žvakės ir pušys 
ošė drauge „Tautišką giesmę“. Pušies 
paminklą papuoš priesakas „Gyvybe – 
už Lietuvą!“.

Metelių apžvalgos bokšte Trispalvė išdi-
džiai plevėsavo vėjyje, o Simno kapinėse 
žemai lenkėmės Kalniškės mūšio didvyrių 
atminimui prie lauko akmenų obeliskų, 
po daugelio metų iš Našlaičių kapinių 
namolio sugrįžusio netoli A. Ramanausko-
Vanago atrasto Kalniškės kovos partizano 
skogališkio Albino Ivanausko-Perlo, To-
polio amžinojo poilsio vietos.

Kalvarijos senosiose kapinėse pagerb-
tas architektas Jonas Pajaujis, 1941 metų 
Birželio 23-iosios sukilimo, Nepriklau-
somybės akto ir Gotlando komunikato 
(1989 m. rugpjūčio 6 d. Katthamaršvike; 

orig.: Katthammarsvik) signataras, Lai-
kinosios 1941 metų vyriausybės darbo 
ministras, Štuthofo kalinys bei karys.

Pilietinės kelionės, kaip ir Meilė, nieka-
da nesibaigia, o tai galima prilyginti Pau-
liaus žodžiams: ,,Jeigu aš kalbu žmonių 
ir angelų kalbomis, bet neturiu meilės, 
esu kaip skambantis varis ar žvangantys 
cimbolai. Ir jei turiu pranašavimo dovaną 
ir suprantu visas paslaptis, ir turiu visą 
pažinimą; jei turiu visą tikėjimą, kad galiu 
kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu 
niekas. Ir jei išdalinu vargšams pamaitinti 
visa, ką turiu, ir jeigu atiduodu savo kūną 
sudeginti, bet neturiu meilės, – man nėra 
iš to jokios naudos. Meilė kantri ir ma-
loni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir 
neišpuiksta. Ji nesielgia nepadoriai, ne-
ieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, 
nemąsto piktai, nesidžiaugia neteisybe, 
džiaugiasi tiesa; visa pakenčia, visa tiki, 
viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė nieka-
da nesibaigia. Baigsis pranašystės, paliaus 
kalbos, išnyks pažinimas, nes mes žinome 
iš dalies ir mes pranašaujame iš dalies. 
Bet kai ateis tobulumas, tai, kas iš dalies, 
pasibaigs. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip 
vaikas, supratau kaip vaikas, mąsčiau kaip 
vaikas, bet tapęs vyru, palikau tai, kas vai-
kiška. Dabar mes matome kaip per stiklą, 
miglotai, bet tada – veidas į veidą. Dabar 
žinau iš dalies, bet tada pažinsiu, kaip ir 
pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka 
tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet 
didžiausia iš jų yra meilė (I Korintiečiams 
13: 8 – 13).“•Vidmantas Petras Kuprevičius, 
Nuotr. kosto ivanausko, Vytauto Gipo, Roko 
Volungevičiaus

Bebrai išdrąsėjo ir užkariauja 
vis daugiau lazdijos upelio
kalbintas R. Lenkauskas.

Lazdijietis mano, kad daug bebrų 
gyvena upės ruože nuo jo sodybos iki 
Turistų gatvės. „Manau, kad tame ruože 
gyvena kokios penkios bebrų šeimos. 
Visų pirma šioje pakrantėje yra daug olų 
ir jų atsiranda vis naujų. Dabar bebrai 
veda savo vaikus, galvoju, kad tame ruo-
že jie jau neišsitenka, todėl jau bando už-
kariauti naujas teritorijas pakrantėje prie 
mano sodybos. O vėliau, jeigu niekas 
nieko nedarys, gali patraukti į Lazdijų 
parką ir ten apsistoti. Sunku prognozuoti 
jų veiksmus, tačiau parke yra daug me-
džių, daug statybinės medžiagos, o jie 
graužti ir statyti užtvankas moka. Prieš 
7 metus, kai čia pradėjau rengti sody-
bą, statyti pastatus, bebrų upelyje tikrai 
nepastebėdavau. Na, gal buvo vienas 
kitas apsigyvenęs nuo mano sodybos 
einant Pievų gatve link Turistų gatvės. O 
prieš 5 metus jų atsirado daugiau. Tame 
paupyje pradėjo graužti visus medelius – 
lazdynus, alksnius, liepas, ąžuoliukus, o 
po to perėjo prie spygliuočių ir pradėjo 
lankyti žmonių sodus, obelis, kriaušes 
graužti. Pievų bei Turistų gatvės gyven-
tojai, neapsikentę šių graužikų, medžių 
kamienus pradėjo tepti naudota variklių 
alyva. Kažkiek padėjo, nes tas kvapas 
jiems nelabai patiko. Dar pasodinę me-
delius gyventojai juos apjuosdavo vielos 
tvorele. Vieno medelio dalis kamieno 
buvo išdažyta raudonai, tačiau spalva ne-
atbaidė – vis tiek apgraužė kažkiek. Bet, 
žinot, pikta, kai eidamas pasivaikščioti 

pamatai, kad iš jauno ąžuoliuko liko tik 
stagaras, apgraužtas kaip pieštukas. Prie 
mano sodybos irgi nugraužė maumedį 
bei pušelę“, – sakė lazdijietis. 

Kalbintas R. Lenkauskas teigė, kad 
jeigu bebrai savo gyvenamąją teritoriją 
plės, užims vis daugiau upelio pakrantės, 
tai šie graužikai pridarys dar daugiau 
nuostolių. Lazdijietis pasakojo, jog prie 
upelio gyvenantys žmonės matė, kaip 
pritemus prie jų sodybos ūkinio pasta-
to, kuris yra vos 80 metrų nuo upelio, 
šmirinėjo sau bebras, gal maisto ieškojo. 
O kiti kaimynai pasakojo, kad prie jų 
sodybos ant tiltelio matė betupintį bebrą, 
kuris beveik nereagavo į vaikų šauksmus 
– bandymus jį nuvyti. „Situacija tokia, 
kad tikrai nežinome, ko imtis, kaip tuos 
bebrus iš upelio išprašyti. Visų pirma 
mes ne prieš bebrus – tai gražūs žvėreliai, 
bet jie daro žalą gamtai – nugraužia me-
delius, upelyje daro užtvankas. Negana 
to, rausdami olas jie iškasa daug žemės 
ir net pasikasa po pėsčiųjų takais, dėl 
to jie gali ateityje sugriūti. Kalbėjau su 
medžiotojais, šie trauko pečiais ir nieko 
negali padaryti. Čia, kur gyvename, yra 
miesto teritorija, o medžioti mieste ne-
galima. Kiek girdėjau, Lenkijoje bebrų 
yra labai mažai, todėl lenkai kažkokiais 
specialiais tinklais juos gaudo. Reikėtų 
kažką daryti, kad būtų sumažinta žvė-
relių populiacija, nes jeigu jie įsiveis 
Lazdijų parko teritorijoje esančiame 
upelyje ir parke pradės graužti medžius 
ir statyti savo užtvankas, turėsim daug 
bėdų“, – mąstė lazdijietis.•

»Atkelta iš 9 psl. 



11Nr. 21 / 2020 05 21 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

eteriS

penktaDieniS, gegužės 22 d. Saulė teka 5.02, leidžiasi 21.30, dienos 
ilgumas 16.28. jaunatis. Vardadieniai: elena, julija, Rita, eimantas, aldona, julė.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 10.35 „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.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Šoka Lietuva.
 16.40 „Ponių rojus“.
 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 „Negarbingi 

šunsnukiai“.
 1.20 „Tarp mūsų“. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.30 Šventadienio 

mintys.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
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reindžeris“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
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 21.00 „Moterų daktaras“.
 22.00 Nauja diena. 
 22.30 Reporteris. 

 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUsHido 
kok 2020“.

 23.30 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

 0.30 „Moterų daktaras“.
 1.30 skyrybos.
 2.30 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUsHido 
kok 2020“.

 3.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 3.45 „Mentų karai. ki-
jevas. sugrįžimas“.

 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.
 6.05 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
 6.45 klausimėlis. 
 7.00 Mokslo sriuba. 
 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.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 13.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 14.00 „istorijos perime-

trai. kražiai“.
 14.55 Mūsų miesteliai. 

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

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

Paryžiuje“.
 17.05 „dvynukės“.
 17.50 Šoka Lietuva.
 18.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 18.30 „žmogus su laiko 

žyme. Vytautas 
Laurušas“.

 19.15 dainuoju Lietuvą.
 19.30 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „atpirkimo kelias“.
 23.10 alina orlova festi-

valyje „Midsummer 
Vilnius 2018“.

 0.25 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.40 dabar pasaulyje. 
 1.05 Šventinis renginys 

„Metų kaunietė 
2019“. 

 2.25 „Tranzitas“.
 4.10 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.40 Nacionalinis turtas. 

Grafikė Birutė 
žilytė.

 5.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

TV1
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 8.00 „dvi širdys“.
 10.00 „akloji“.
 12.15 „Marija Vern“.
 13.20 „Visa menanti“.
 14.20 „Nina“.
 15.30 „sugrįžimas į salą“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.55 „sugrįžimas į salą“.
 21.00 „kol mes gyvi“.
 23.20 „Tiltas“.
 1.10 „Rožių karas“.
 2.45 „Į šiaurę per 

šiaurės vakarus. 
„estonia“.

 4.15 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 statybų gidas.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Mikė“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „svotai“.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Legenda apie 

Heraklį“.
 23.55 „kolumbiana“.
 1.55 „Legendos“.

„Kung Fu Panda 3“, 19.30, TV3

šeštaDieniS, gegužės 23 d. Saulė teka 5.01, leidžiasi 21.31, dienos ilgumas 
16.30. jaunatis. Vardadieniai: Gertautas, Tautvydė, ivona, žydrūnė, žydrūnas.

šeštadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 daiktų istorijos. 
 7.00 Proto džiunglės. 
 7.30 Po pamokų. 
 7.40 „Mokytojas keisas 

stovyklauja“. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „audros 
katės“.

 12.45 Pasaulio dokumen-
tika. „Neįtikėtinos 
gyvūnų draugystės 
3. Šuniška meilė“.

 13.30 klausimėlis. 
 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 „aukšta klasė 2“.
 0.45 „Negarbingi 

šunsnukiai“.
 3.15 Pasaulio doku-

mentika. „audros 
katės“.

 4.00 „žmogus su laiko 
žyme. Vytautas 
Laurušas“.

 4.40 „Mokytojas keisas 
stovyklauja“.

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

kinų“.
 7.50 „ogis ir tarakonai“.
 8.10 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.35 „Tomo ir džerio 

šou“.
 9.00 „obuolys ir 

svogūnas“.
 9.30 „Bunikula“.
 9.55 „Voverių maištas“.
 11.35 „Šnipų vaikučiai“.
 13.20 „Prezidento duktė“.
 15.30 „Pasivaikščio-

jimas“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Monstrų viešbutis 

2“.
 21.15 „Pasodinsiu savo 

eks“.
 23.30 „Pirmieji metai. 

Pasitikime protė-
vius!“.

 1.20 „Hju Glaso 
legenda“.

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 „Magiškoji nosis“.
 13.25 „Paveldėtojai“.
 15.40 „Havajai 5.0“.
 16.45 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 eurojackpot.
 19.30 galvok.
 21.00 „Marsietis“.
 23.55 „Riba“.
 2.00 „Ledas“.

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 „kuprotieji bangi-

niai“.
 11.30 „spec. būrys. 

išlieka stipriausi“.
 12.35 „Gordonas Ramzis. 

iki pragaro ir atgal“.
 13.35 „Reali mistika“.
 14.40 „ekstrasensų 

mūšis“.
 17.20 „amžiaus nusikal-

timai“.
 18.20 „kvapų detek-

tyvas“.
 19.30 Lietuvos balsas. 
 21.45 „Šioje šalyje nėra 

vietos senukams“.
 0.10 „Nekviesti svečiai“.
 1.45 „Rokis 3“.

Dzukijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu.
 7.20 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje“.

 7.55 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis 
turnyras „BUsHido 
kok 2020“.

 9.30 krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Baltijos kelias.
 11.00 Gyvenimas. 
 12.00 „kelrodė žvaigždė“.
 14.00 „dvaro rūmai“.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 Pinigų karta. 
 16.50 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 17.00 skyrybos. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Padangių 
moterys“.

 19.00 „Ginkluota meilė“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Gluchariovas“.
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Ginkluota meilė“.
 1.00 „kelrodė žvaigždė“.
 2.50 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.15 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 3.55 Gyvenimas. 
 4.35 Pinigų karta. 
 4.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.55 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 5.15 skyrybos. 
 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. 
„Lito tėvas“ – 
Vladas jurgutis“.

 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 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 14.00 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„du balsai – viena 
širdis“. 

 16.00 Brandūs pokalbiai. 
 16.30 Proto džiunglės. 
 17.00 klauskite daktaro. 
 17.55 Poezija. LRT aukso 

fondas. 
 18.00 stambiu planu. 
 18.55 „žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Mykolas Romeris“.

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

Pasaulio čempi-
onato rungtynės. 
2014 pusfinalis. 
Vokietija–Brazilija.

 22.45 „euRooPvision“. 
specialus grupės 
„The Roop“ 
koncertas.

 23.45 euromaxx. 
 0.15 dabar pasaulyje. 

 0.40 „Tarp mūsų“.
 2.20 Muzikinis intarpas.
 2.30 stop juosta. 
 3.00 Brandūs pokalbiai. 
 3.25 Pradėk nuo savęs. 
 3.50 Į sveikatą! 
 4.15 kelias. 
 4.45 auksinis protas. 

TV1
 6.00 „akloji“.
 7.30 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.30 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 10.50 „Merės meilė 

virtuvei“.
 11.50 PReMjeRa. „kai 

norisi žalumos“.
 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. 

„Nusikaltimo vieta 
– Hamburgas. juodi 
laikai“.

 22.55 „Įsimylėti per dvi 
savaites“.

 0.50 „Tiltas“.
 2.30 „kol mes gyvi“.

TV6
 6.30 „Taikinys“.
 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 „Taikinys“.
 13.00 „Galapagai“.
 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.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Persijos princas. 

Laiko smiltys“.
 0.20 „klastotė“.
 1.55 „Legenda apie 

Heraklį“.

„Monstrų viešbutis 2“,  19.30, LNK
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SekmaDieniS, gegužės 24 d. Saulė teka 4.59, leidžiasi 21.33, dienos ilgumas 
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Gyvenimo spalvos.
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Į sveikatą! 
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Raudon-
kepuraitė“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „europos 
tyrai. sniego ir ledo 
žemė“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Gyvūnų 
dinastijos“.

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.35 Pasaulio puodai.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 duokim garo! 
 19.30 savaitė. 
 20.25 Loterijos „keno 

Loto“ ir „jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Bloga mergaitė“.
 22.30 „aš, tu ir diupri“.
 0.20 „aš nesu ponia 

Bovari“. 
 2.35 Pasaulio doku-

mentika. „europos 
tyrai. sniego ir ledo 
žemė“.

 3.30 Šoka Lietuva.
 3.40 Šventadienio 

mintys. 
 4.05 „aukšta klasė 2“.

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

kinų“.
 8.10 „ogis ir tarakonai“.
 8.30 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.55 „Tomo ir džerio 

šou“.
 9.20 „obuolys ir 

svogūnas“.
 9.50 „Bunikula“.
 10.15 „Burbuliai. 

dežavu“.
 12.00 „Meškiukas  

jogis“.
 13.40 „agentas kodis 

Benksas“.
 15.45 „Tikras vyras“.
 17.30 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „smurfai. Pamirštas 

kaimelis“.
 21.20 „Šalta dienos 

šviesa“.
 23.10 „Trise valtimi. 

Gamtos šauksmas“.
 0.55 „Pasodinsiu savo 

eks“.

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 „sindbadas. 

septynių audrų 
piratai“.

 13.30 „karalius strazda-
barzdis“.

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

supervaikai. 
Finalas.

 22.00 „angelo apgultis“.
 0.30 „divergentė“.
 2.55 „Marsietis“.

BTV
 6.30 Galiūnai. Pasaulio 

rąsto kėlimo 
čempionatas. 
Panevėžys.

 7.30 „kvapų detek-
tyvas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Tarptautinis 

galiūnų turnyras 
„savickas classic“. 
Panevėžys. 

 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Bero Grilso ke-

lionės po Britaniją“.
 11.30 „spec. būrys. 

išlieka stipriausi“.
 12.35 „Gordonas Ramzis. 

iki pragaro ir atgal“.
 13.35 „Reali mistika“.
 14.40 „ekstrasensų 

mūšis“.
 17.20 „amžiaus nusikal-

timai“.
 18.20 „kvapų detek-

tyvas“.
 19.30 „Tai galėjo nutikti ir 

tau“.
 21.35 „Narkotikų prekei-

viai“.
 22.40 „karo vilkai. 

Likvidatoriai Vii“.
 23.40 „Šioje šalyje nėra 

vietos senukams“.
 1.55 „Nekviesti svečiai“.

Dzukijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Baltijos kelias. 
 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Pinigų karta. 
 11.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 11.30 „jūreivio keliai… 

krepšinio uoste“.
 12.00 „kelrodė žvaigždė“.
 14.00 „dvaro rūmai“.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 

 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Petronėlė 
kromelytė-Gerli-
kienė“.

 19.00 „Ginkluota meilė“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 oponentai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Ginkluota meilė“.
 1.00 „kelrodė žvaigždė“.
 2.50 „Pasaulio turgūs“.
 3.15 „24/7“. 
 3.55 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 4.35 kaimo akademija. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 alina orlova festi-

valyje „Midsummer 
Vilnius 2018“.

 7.20 Šoka Lietuva.
 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. 

Šokolado pramonė.
 11.30 Nacionalinis turtas. 

Režisierius Hen-
rikas Šablevičius.

 12.00 Nacionalinis 
turtas. dirigentas 
Modestas Pitrėnas.

 12.30 Šv. Mišios iš dievo 
Gailestingumo 
šventovės Vilniuje. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.05 Mokslo sriuba. 
 14.30 euromaxx. 
 15.00 aktoriaus Remigi-

jaus Vilkaičio 70-
mečiui. Legendos. 

 15.45 klausimėlis. 
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2018. 
 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 Pa-
saulio čempionato 
rungtynės. 2014 
finalas. Vokietija–
argentina.

 23.40 koncertas „credo. 
Te deum“.

 1.00 „aš, tu ir diupri“.
 2.45 Čia – kinas. 
 3.10 kultūringai su 

Nomeda. 
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 duokim garo! 

TV1
 6.00 „akloji“.
 7.30 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.30 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 10.50 „Merės meilė 

virtuvei“.
 11.50 „kai norisi 

žalumos“.
 13.00 sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

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

„Pažadas“.
 23.40 „Viskis, tango, 

fokstrotas“.
 1.35 „Įsimylėti per dvi 

savaites“.
 3.15 „Nusikaltimo vieta 

– Hamburgas. juodi 
laikai“.

TV6
 6.30 „Taikinys“.
 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 „žydrosios pla-

netos stebuklai“.
 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. 

Čempionai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „dešimt su puse 

balo. apokalipsė“.

„Tai galėjo nutikti ir tau“,  19.30, BTV

pirmaDieniS, gegužės 25 d. Saulė teka 4.58, leidžiasi 21.34, dienos ilgumas 16.36. 
jaunatis. Vardadieniai: Bedas, Magdalena, almantas, danutė, Urbonas, evelina.

LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „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.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 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 Premjera. „kostiu-

muotieji“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 stop juosta. 

Tekstilės pramonė.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 savaitė. 
 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 „kostiumuotieji“.
 4.45 stop juosta. 

Tekstilės pramonė.
 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 kk2 penktadienis.
 12.10 „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 „atsargiai – mo-

terys!“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „žaibiškas kerštas“.
 0.30 „antrininkas“.
 1.35 „Šalta dienos 

šviesa“.

 3.05 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

 4.35 „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.
 16.30 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 „Pašalintieji“.
 23.50 „kaulai“.
 0.50 „aPB“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 „Pasitikėjimas“.
 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 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Reali mistika“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „didysis meistras“.
 23.25 „Tai galėjo nutikti ir 

tau“.
 1.20 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.15 „karo vilkai. 

Likvidatoriai Vii“.
 3.05 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV 
 5.19 Programa.
 5.20 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUsHido 
kok 2020“.

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

edvardu žičkumi. 
 8.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 9.30 Vyriausybės 

spaudos  

konferencija.
 10.00 Pinigų karta. 
 10.30 kaimo akademija. 
 11.00 „24/7“. 
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 Nauja diena. 
 15.00 „Mentų karai. ki-

jevas. sugrįžimas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 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“.
 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 „24/7“. 
 3.45 „Mentų karai. ki-

jevas. sugrįžimas“.
 4.30 „kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 savaitė. 
 7.00 Pradėk nuo savęs. 
 7.30 „džiunglių knyga“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „džeronimas“.
 8.45 Mūsų gyvūnai. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 Čia – kinas. 
 13.10 kultūros diena. 
 14.05 Muzikos talentų 

lyga 2018. 
 15.35 Mano tėviškė. 

simonas stane-
vičius ir simonas 
daukantas. 

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

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

Paryžiuje“.
 17.10 „dvynukės“.
 18.00 „dauntono abatija“.
 19.05 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
„Lito tėvas“ – 
Vladas jurgutis“.

 19.35 „Popiežius. Galin-
giausias visų laikų 
žmogus. karo metų 
popiežiai“.

 20.15 klausimėlis. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Teatras. 
 22.30 „Tumo kodeksas“.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 kelias. 
 1.10 dainuokim kartu! 
 2.50 „aš nesu ponia 

Bovari“.
 5.05 Pasaulio Lietuva. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.30 „Marija Vern“.
 13.30 „Visa menanti“.
 14.30 „Nina“.
 15.40 „sugrįžimas į salą“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.55 „sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Pasižadėjęs kitai“.
 23.15 „Garbės reikalas“.
 1.10 „Rožių karas“.
 2.45 „Pažadas“.
 4.50 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 autopilotas.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Mikė“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
 21.00 „kelnėse dar ne 

senelis“.
 23.05 „Transformacija“.
 1.10 „svieto lygintojai“.

„Kelnėse dar ne senelis“,  21.00, TV6
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antradienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 10.35 „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.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 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 Premjera. 

„dangus“.
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „kostiumuotieji“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 istorijos detektyvai. 
 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 „kostiumuotieji“.
 4.45 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Meilė gydo“.
 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 „atsargiai – mo-

terys!“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Bušvikas“.
 0.25 „antrininkas“.
 1.30 „žaibiškas kerštas“.
 3.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.35 „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 „Ginkluotas 

atsakas“.
 23.50 „kalėjimo bėgliai“.
 0.50 „X mutantai“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 „Tėvynė“.
 3.25 „kalėjimo bėgliai“.
 4.15 „Grainderis“.
 4.40 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.
 5.30 „Rouzvudas“.

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

geriausia“.
 8.35 „sudužusių žibintų 

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

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „adjutantas“.
 22.50 „didysis meistras“.
 1.10 „iš visų jėgų“.
 2.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos 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. ki-

jevas. sugrįžimas“.
 16.00 Reporteris. 

 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Tai – sportas“.
 18.25 „Gyvenk taupiau“.
 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 Protų kovos su 

Robertu Petrausku. 
 3.45 „Mentų karai. ki-

jevas. sugrįžimas“.
 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 Mūsų gyvūnai. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.05 kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 istorijos perimetrai. 
 14.45 Muzikinis intarpas.
 14.55 „Popiežius. Galin-

giausias visų laikų 
žmogus. karo metų 
popiežiai“.

 15.35 Šoka Lietuva.
 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

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

Paryžiuje“.
 17.10 „dvynukės“.
 18.00 „dauntono abatija“.
 18.50 daiktų istorijos. 
 19.35 „Lietuvos atleto 

Romo Ubarto 60-
mečiui. Pirmasis“.

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

sukūrė Lietuvą. 
Mykolas Romeris“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Mokslo sriuba. 
 1.10 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
 2.00 Mano tėviškė. 

simonas stane-
vičius ir simonas 
daukantas. 

 2.15 stambiu planu. 
 3.10 krikščionio žodis. 
 3.25 auksinis protas. 
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
„Lito tėvas“ – 
Vladas jurgutis“.

 5.05 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.30 „Marija Vern“.
 13.30 „Visa menanti“.
 14.30 „Nina“.
 15.40 „sugrįžimas į salą“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.55 „sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Paslėptas gyve-

nimas“.
 23.20 „Garbės reikalas“.
 1.15 „Rožių karas“.
 2.50 „Pasižadėjęs kitai“.
 4.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Mikė“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
 21.00 „Raudonoji aušra“.
 22.55 „X failai“.
 0.50 „Tironas“.
 1.40 „svieto lygintojai“.
 2.30 „Legendos“.
 3.20 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

„Paslėptas gyvenimas“,  21.00, TV1

trečiaDieniS, gegužės 27 d. Saulė teka 4.55, leidžiasi 21.37, dienos ilgumas 16.42. 
jaunatis. Vardadieniai: augustinas, Genadijus, Virgaudas, žymantė, Brunonas, Leonora.

Trečiadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „džesika Flečer“.
 9.50 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“. 
 10.35 „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.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 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 „kostiumuotieji“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 Veranda. 
 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 „kostiumuotieji“.
 4.45 Veranda. 
 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Rosenheimo 

policija“.
 11.00 „Meilė gydo“.
 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 „atsargiai – mo-

terys!“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Teisingumo 

ieškotojas“.
 0.40 „antrininkas“.
 1.45 „Bušvikas“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „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 „devintojo legiono 

erelis“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „devintojo legiono 

erelis“.
 0.20 „kalėjimo bėgliai“.
 1.15 „X mutantai“.
 2.05 „Rouzvudas“.
 2.55 „Tėvynė“.
 3.50 „kalėjimo bėgliai“.
 4.40 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.
 5.30 „Rouzvudas“.

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

geriausia“.
 8.35 „sudužusių žibintų 

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

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „sudužusių žibintų 

gatvės“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Mirties apsuptyje 

2“.
 22.50 „adjutantas“.
 0.40 „iš visų jėgų“.
 1.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos 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. ki-

jevas. sugrįžimas“.
 16.00 Reporteris. 

 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Gyvenk taupiau“.
 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 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 2.30 Lietuva tiesiogiai. 
 3.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.45 „Mentų karai. ki-

jevas. sugrįžimas“.
 4.30 „kelrodė žvaigždė“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 „euRooPvision”. 
 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 Mūsų gyvūnai. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 klausimėlis. 
 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 „istorijos perime-

trai“.
 14.45 debiutas. daini-

ninkas edgaras 
Montvidas. 

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

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

Paryžiuje“.
 17.10 „dvynukės“.
 18.00 „dauntono abatija“.
 18.50 daiktų istorijos. 
 19.35 „Po milijono metų. 

kitapus kosmoso“.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „sinatra. Viskas 

arba nieko“.
 23.40 kultūra. edgaras 

Montvidas. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 1.10 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
 2.20 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„du balsai – viena 
širdis“.

 4.25 Prisikėlimo 
liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias.

 4.40 Tarp dalių (ne)
plojama. 

 15.05 klauskite daktaro. 

TV1
 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.10 „dvi širdys“.
 10.10 „akloji“.
 12.30 „Marija Vern“.
 13.30 „Visa menanti“.
 14.30 „Nina“.
 15.40 „sugrįžimas į salą“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Nina“.
 19.55 „sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Paslėptas gyve-

nimas“.
 23.20 „Garbės reikalas“.
 1.15 „Rožių karas“.
 2.50 „Paslėptas gyve-

nimas“.
 4.50 „Tėvas Motiejus“.

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

kablys.
 9.30 „X mutantai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Topmodeliai.
 13.30 „Mikė“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Mikė“.
 19.00 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
 21.00 „Paskutiniai 

riteriai“.
 23.30 „X failai“.
 1.20 „Tironas“.
 2.10 „svieto lygintojai“.
 3.00 „Legendos“.
 3.45 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

„Devintojo legiono erelis“,  22.30, TV3
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PARDuODA maistines VINETA 
veislės bulves.

Tel. 8 614 80988.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

PArduodAme 
NAšLAiTes

 Užsakymus priimame 
nuotoliniu būdu.

Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129, 

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

Prenumerata priimama ir 
internetu 

www.prenumerata.lt

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)

sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

KNYGYNĖLIS, SEINų G. 12, LazDIjaI 
Tel.. 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

avinas (03.21—04.20)
Saulės veikiami šią savaitę atsidursite 
aplinkinių dėmesio centre, todėl nesiste-
bėkite, jeigu telefono bateriją teks įkrauti 
dukart dažniau nei įprastai, o elektroninio 
pašto dėžutė nuolat siųs signalus apie 
naujus laiškus. Negana to, turėsite tiek 
darbo, kad kai kada susimąstysite, ar visa 
tai yra apskritai jūsų jėgoms. Nusiramin-
kite! Dabar ypač puikus metas iš naujo 
įvertinti savo prioritetus bei nusistatyti 
ribas. Nebijokite pasirodyti egoistais ir 
planuodami savaitę skirkite laiko išskir-
tinai sau!

jautis (04.21—05.21)
Planetų padedami šią savaitę pažvelgsite į 
savo gyvenimą iš šalies. Trokšite suprasti, 
dėl ko jaučiatės saugūs ir laimingi, todėl 
gana priekabiai vertinsite tiek savo pro-
fesinius pasirinkimus, tiek šeimyninius 
santykius. Prasidedant savaitgaliui tu-
rėsite puikią galimybę užbaigti kai kurias 
finansines iniciatyvas. Tikėtina, kad pa-
galiau sulauksite apčiuopiamų rezultatų, 
dėl kurių pastaruoju metu taip sunkiai 
dirbote.

Dvyniai (05.22—06.21)
Šią savaitę atrodys, jog Visata kloja jums 
pasaulį po kojomis. Nesunkiai gausite 
viską, ko užsigeisite, tad svajokite atsa-
kingai. Prasidedant savaitgaliui būsite 
nusiteikę savo sėkme pasidalinti su ar-
timiausiais žmonėmis, tad suplanuoki-
te bendrą laisvalaikį, nuveikite ką nors 
nekasdieniško. Jeigu šiuo metu negalite 
apkabinti mylimų žmonių, pasinaudokite 
vaizdo skambučių galimybe – pabūkite 
kartu būdami atskirai.

vėžys (06.22 —07.22)
Planetos perspėja, jog pirmoje savaitės 
pusėje rizikuojate susipykti su kolegomis 
darbe. Tiesa ta, kad šiuo metu galvodami 
apie bendrus komandos tikslus būsite 
nusiteikę pernelyg optimistiškai. Taigi 
nusileiskite ant žemės ir pažvelkite į viską 
realistiškiau. Savaitgalį turėsite puikią 
progą praleisti daugiau laiko su savimi: 
medituoti, rašyti dienoraštį, planuoti 
ateitį. Viena vertus, tai gana tykus ir ku-
pinas susikaupimo periodas, kita – ypač 
vaisingas ir pateikiantis daugybę svarbių 
atsakymų. Puiku!

Liūtas (07.23—08.23)
Iš prigimties būdami ypač ambicingi, šią 
savaitę rizikuojate gerokai nusivilti. Tiesa ta, 
kad pastaruoju metu įsitraukėte į daugybę 
skirtingų projektų ir dabar vargiai spėjate 
tvarkytis su kasdienėmis užduotimis. Leis-
kitės nešami svajonių – jos neabejotinai nu-
spalvina gyvenimą – tačiau drauge neužmirš-
kite planuoti laiką ir skirti deramą dėmesį 
savo įsipareigojimams. Savaitgalį nuveikite 
ką nors neatlygintino. Tai ne tik praplės jūsų 
akiratį, bet ir padės įgyti naujų žinių.

mergelė (08.24—09.23)
Saulės padėtis dangaus skliaute lems, jog 
šią savaitę jausitės ypač patogiai kalbė-
dami prieš didelę klausytojų auditoriją. 
Tai puikus metas pasidalinti savo profe-
sinėmis iniciatyvomis su kolegomis arba 
aptarti karjeros lūkesčius su autoritetin-
gais žmonėmis. Penktadienį–sekmadienį 
išlaisvinkite savo vidinį vaiką ir net kas-
dieniškiausias užduotis atlikite šėliodami. 
Tai puikus metas praleisti daugiau laiko su 
jauniausiais šeimos nariais. Pagalvokite, 
ko galėtumėte iš jų pasimokyti.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Šią savaitę planetos ragins jus praplėsti 

akiratį ir išmokti ko nors naujo. Nesvarbu, 
ar nuspręstumėte užsirašyti į nuotolines 
piešimo pamokas, ar imtumėtės naujos 
užsienio kalbos, dabar ši veikla atrodys 
kaip tyro oro gurkšnis dėl karantino su-
stojusiame socialiniame gyvenime. Mė-
gausitės galėdami susipažinti su naujais 
žmonėmis. Negana to, vis dažniau pa-
galvosite apie beprasidedantį atostogų 
sezoną. Jeigu kol kas negalite įgyvendinti 
savo kelionių planų, skirkite daugiau laiko 
susipažinti su trokštama poilsio kryp-
timi: skaitykite, sekite keliautojų įrašus 
internete.

Skorpionas (10.24 —11.22)
Šią savaitę planetos ragins jus įsileisti mei-
lę į širdį. Trokšite gilaus artimo ryšio, tad 
praleisite valandų valandas kalbėdamiesi 
su mylimu žmogumi, drauge planuodami 
ateitį. Šiomis dienomis labiau nei bet kada 
anksčiau jausite gyvenimo pilnatvę ir su-
voksite savo tikruosius siekius. Tai puikus 
metas medituoti, užsirašinėti geriausius 
dienos įspūdžius ir padėkoti už ligšio-
lius pasiekimus. Savaitgalį susidursite 
su keletu finansinių iššūkių. Laimei, turite 
nepriekaištingą inituiciją, kuri lemiamu 
metu padės nesuklysti. 

šaulys (11.23—12.21)
Šią savaitę jums puikiai seksis ieškoti 
bendraminčių savo naujausiems suma-
nymams. Dirbdami drauge maksimaliai 
išnaudosite vienas kito įgūdžius ir su-
maniai pridengsite padarytas klaidas. 
Toks betarpiškas bendravimas netruks 
atsipirkti, tad savaitei nepasibaigus jau 
galėsite pasidžiaugti pirmaisiais savo 
darbo vaisiais. Penktadienį–sekmadienį 
skirkite šeimai. Nuveikite, ką nors, kas 
įtrauktų kiekvieną šeimos narį. Galbūt 
pažaiskite senus stalo žaidimus ar pasi-
žiūrėkite mėgstamų filmų kolekciją.

ožiaragis (12.22—01.20)
Mėnulio ir Plutono veikiami šią savaitę 
būsite kaip niekad jausmingi ir trokšite 
kuo daugiau laiko praleisti su pačiais 
artimiausiais žmonėmis. Nesidrovėkite 
pasakyti garsiai, kokie jie jums svarbūs. 
Tai neabejotinai sustiprins jūsų santykius 
ir sukurs ypatingą harmoniją namuose. 
Antroje savaitės pusėje jūsų dėmesį pa-
trauks įvairios su sveikesne gyvensena 
susijusios veiklos. Galbūt nuspręsite 
išmokti subalansuotos mitybos principų 
arba užsirašysite į sporto klubą netoli 
namų?

vandenis (01.21—02.19)
Šią savaitę planetos ragins jus atverti širdį 
pasauliui ir mėgautis paprastais žemiš-
kais dalykais. Išlaisvinkite savo kūrybišką 
prigimtį ir sukurkite ką nors, kas primins 
jums šias laimės kupinas dienas. Tapyki-
te, grokite, rašykite eilėraščius – leiskite 
sielai dainuoti! Savaitgalį praleiskite su 
artimaisiais. Prisiminkite užmirštas, tačiau 
vienijančias pramogas: drauge klausykitės 
mėgstamiausių muzikos albumų, gamin-
kite vakarienę ar žiūrėkite filmus. 

Žuvys (02.20—03.20)
Venerai ir Merkurijui veikiant šią savaitę 
bus kur kas lengviau rasti tinkamus žo-
džius išreikšti savo jausmus, tad laukia 
ramus ir harmoningas laikotarpis na-
muose. Pasinaudokite puikia galimybe 
aptarti su šeimos nariais visus rūpimus 
klausimus ir nesidrovėkite pasakyti, jeigu 
jus kas nors neramina. Prisiminkite, kad 
aplinkiniai – ne ekstrasensai, mokantys 
skaityti mintis, ir jeigu kažko tikrai norite, 
tiesiog paprašykite. Paprasta!

SavaitėS horoSkopaS 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.

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.

Sodybą Lazdijuose arba  •keičiu į 2 k. butą I arba II aukš-
te. Tel. 8 670 61649. 

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 su 15 a sklypu Lazdi- •jų mieste.  
Tel. 8 603 24679.

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

8 614 56206.

Brangiai mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis). Sutvarkau doku-
mentus.  
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. 

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. 

Prekiaujame įvairių gėlių  •daigais, skaldele kapams, bal-
tarusiškais durpių briketais ir 
akmens anglimis. UAB „MAR-
TAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.  

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 662 39070.

Kiti

Sausas skaldytas malkas.  •Vasarinius ir žieminius kvie-
čius. Galiu atvežti.  
Tel. 8 678 30989.

Šieną ritiniais, kaina 25 Eur  •už vnt. Prie Leipalingio.  
Tel. 8 619 66433.

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 apdai-
las. Turime pagamintų.  
Tel. 8 617 93249. 

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

PERKA
NEKilNoJamaSiS tURtaS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

Dengiame stogus iš savo ir  •užsakovo medžiagų. Lanksti-
nių 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 nestandarti- •nio 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 ap-
leista. Apleistą žemę sutvarky-
čiau. 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.

PAŽINTYS
54 metų vyras ieško rimtos  •gyvenimo draugės. Tik Lazdijų 

rajone. Tel. 8 692 44465.

PARDuODA
NEKilNoJamaSiS tURtaS

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

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

tRaNSPoRto PRiEmoNĖS

„VW Passat“ (1999 m.,  •dyzelinas, 1,9 l, TA iki 2020 m. 
rugpjūčio mėn.).  
Tel. 8 622 71562.

„Renault Megane Scenic“  •(1,6 l, benzinas, Lietuvoje 
nevažinėtas, labai gera būklė, 
daug privalumų, 2003 m.), 
kaina 1 250 Eur.  
Tel. 8 692 44465.

Padangas su lengvojo lydi- •nio ratlankiais (195-60, R15, 
penkių skylių, japoniškos).  
Tel. 8 626 60208.

GYVUliai

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

Veislinę Šarolė veislės tely- •čaitę (4 sav.).  
Tel. 8 615 84194.

aUGalai

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

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. 

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

Kiti

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 150–
170 Eur/t, skarda – 120–140 
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.

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

• 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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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

Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel. 8 646 71 901. 


