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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis
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KULTIVATORIAI 
SODO ĮRANKIŲ 
NUOMA

SĖKLINĖS  
BULVĖS KARUČIAI  
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5%4,29/5kg

5,49 

Akcija galioja: 2021.04.01-2021.04.30

Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970

www.lankava.lt

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Kam Lazdijų krašte trūksta tankų gaudesio, artilerijos 
pabūklų salvių ir miškų, kuriuose draudžiama grybauti? 

D
augelį metų Laz-
dijų krašto pri-
vilegija laikyta 
žmogaus vei-
klos nepaliesta 
gamta, draus-

tiniai, gyvenimas be gamyklų 

kaminų netrukus gali tapti tik 
šviesiu atsiminimu, jei… rajono 
valdžia nuspręs, kad Lazdijams 
iki visiškos laimės trūksta karinio 
poligono. 

Apie tai, kad Lietuva savo ša-
lies teritorijoje nusprendė įrengti 

dar vieną karinį poligoną, daug 
buvo rašyta žiniasklaidoje. Taip 
pat buvo rašyta, jog poligoną 
ketinta atidaryti Žemaitijoje. Ta-
čiau tam aktyviai pasipriešino 
to krašto žmonės, ir poligono 
ieškotojų akys nukrypo į Dzū-

kiją. Varėnos meras kategoriškai 
atsisakė šio objekto, Alytaus ra-
jono šeimininkas diplomatiškai 
nepritarė šiai idėjai, o Lazdijų 
rajono merei, panašu, jog ši min-
tis patiko. 

Tiesa, Lazdijų rajono savi-

valdybės tarybos pozicija ir 
opozicija, panašu, šiuo klausi-
mu parodė vienybę, jos lyderiai 
pasisakė prieš poligono atsira-
dimą Lazdijų rajone, Šeštokų 
seniūnijoje. 

Galimybes steigti poligoną Pietų Lietuvoje ar išskirtinai Lazdijų rajone vertinti dar anksti. Šis sprendimas, be abejo, turėtų ir pliusų, ir minusų. (Lietuvos kariuomenės archyvo nuotr.)

Kas galėtų išjudinti 
vakcinacijos procesą 
Lazdijų krašte?
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Redakcijos „dzūkų žiNios“
RinKimų sistema ne tik valdžios, bet ir visos tautos reikalas. 
Ar bus RefeRendumAs? 

DŽ redakcijos nuomonė 
Jau ne vienerius metus vykstanti 
diskusija dėl Seimo rinkimų sis-
temos pakeitimo gali netrukus 
baigtis – naujoji Seimo valdžia 
rimtai užsimojo panaikinti rin-
kimus vienmandatėse rinkimų 
apygardose ir įvesti proporcinę 
rinkimų sistemą. Ką tai reiškia? O 
tai reiškia, kad visi Seimo nariai 
būtų renkami pagal partijų sąra-
šus, nebeliktų galimybės vien-
mandatėje apygardoje pasirinkti 
mums patinkantį politiką. 

Tai reiškia, kad daugiausia vie-
tų Seime gautų partija, surinkusi 
daugiausia visos Lietuvos rinkėjų 
balsų, balsuotume ne už konkre-
čius kandidatus, bet už politinių 
partijų sąrašus. 

Šio projekto rengėjai aiškina, 
jog tokia sistema yra progresy-
vesnė, ja naudojasi beveik visos 
Europos šalys, o tik Lietuva ir 
Vengrija iki šiol Seimo narius 
renka ir vienmandatėse, ir dau-
giamandatėje apygardose. 

Projekto autoriai taip pat siūlo 
panaikinti dabar esančią 71 rin-
kimų apygardą ir sudaryti 5–7 
dideles apygardas, kuriose būtų 
renkama nuo 20 iki 40 Seimo 
narių. Pagal šį principą galima 

prognozuoti, jog Lazdijai rinktų 
Seimo narius kartu su Alytaus, 
Varėnos, Druskininkų, Kalvarijos 
ir dar keleto kitų rajonų rinkė-
jais. 

 Tai, kad daugelis Europos šalių 
naudojasi tokia sistema, galima 
suprasti, nes ten brandi demo-
kratija, stiprios partijos, turinčios 
tradicinius savo simpatikus. O 
Lietuvoje situacija visai kitokia. 

Pažiūrėkime, ko vertos mūsų 
partijos, kokia jų reputacija, ver-
tybės ir kokių problemų jos turi. 
„Tvarka ir teisingumas“ buvo 
nuteista ir dingo iš politinės are-
nos, Darbo partija buvo pripa-
žinta kalta dėl apgaulingos bu-
halterijos, Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdžio buvęs lyderis 
sėdo į teisiamųjų suolą, partija 
suskilo, pagamindama naują da-
rinį – Laisvės partiją, socialde-
mokratai suskilo į dvi partijas. Ar 
tokiu atveju galima kalbėti apie 
politinių partijų autoritetą? 

Tai kam naudinga ši rinkimų 
sistemos pertvarka? Konserva-
toriai rinkimuose laimi vienodai 
balsų ir vienmandatėse, ir daugia-
mandatėje apygardose, o jų rin-
kėjai drausmingi kaip kareiviai. 
Kokia bebūtų rinkimų sistema, 
konservatorių gerbėjai ateis bal-
suoti už savus ir per sniegą, ir per 
karštį, ir per pandemiją. 

Nežinia, ar šią reformą palai-
kytų „valstiečiai“, jie per pasku-

tiniuosius rinkimus gavo panašiai 
tiek pat balsų ir vienmandatėse, 
ir daugiamandatėje, o per 2016 
metų rinkimus jiems ypač gerai 
sekėsi vienmandatėse. 

Liberalų sąjūdžiui tai būtų 
galvosūkis, nes per paskutinius 
rinkimus jie ypač daug balsų lai-
mėjo vienmandatėse. Su Laisvės 
partija viskas aišku, jiems naujoji 
sistema tiktų, nes pernai jie visą 
mandatų derlių susigriebė dau-
giamandatėje. 

Su Darbo partija irgi tas pat – 
per paskutinius rinkimus jie dau-
giausia balsų gavo daugiaman-
datėje. Lenkų rinkimų akcijos 
situcija kiek kitokia, partija per 
rinkimus neperžengė 5 proc. kar-
telės, bet į Seimą vienmandatėse 
buvo išrinkti keli jų kandidatai. 

Teisės ekspertai, siūlydami nai-
kinti vienmandates apygardas, 
teigia, jog Seimo narys turi atsto-
vauti ne atskiro regiono žmonėms, 
bet visos Lietuvos piliečiams. 

Akivaizdu, jog, jei bus įvesta 
nauja rinkimų sistema, nuo to 
pirmausia nukentės regionai. Da-
bar rinkėjai vienmandatėje renka 
konkretų žmogų, tikėdamiesi, jog 
jis atstovaus konkretaus krašto 
žmonių interesams ir rūpinsis to 
krašto gerove. Žmonės žino, jog, 
kilus problemoms, galima kreiptis 
į konkretų Seimo narį ir prašyti jo 
pagalbos. Kai vienmandatininkų 
nebeliks, kas pasirūpins perife-

ŽVILGSNIS rijos problemomis? Juk Seimo 
nariai rūpinsis visa Lietuva, o ne 
konkrečiu regionu. 

Paimkime Lazdijų rajono pa-
vyzdį. Vienmandatėje Jotvingių 
apygardoje Lazdijai ir Druskinin-
kai į Seimą delegavo „valstietį“ 
Zenoną Streikų. Šioje apygardo-
je „valstiečių“ sąrašas  taip pat 
surinko daugiausia balsų, tačiau 
valdžia Seime atiteko konserva-
toriams. Dabar „Jotvingiai“ bent 
savo Seimo narį turi, o, nelikus 
vienmandačių, neturėtų nei savo 
Seimo nario, o vadovautų kita 
partija, nei už ją „Jotvingiai“ 
balsavo. 

Tai pasakykite, su kuo tokiu 
atveju kalbėtis apie savo proble-
mas, kas padės spręsti rajonui 
aktualius klausimus. Juk Seimo 
nariams svarbūs visi Lietuvos 
žmonės. O kam bus svarbūs 
Lazdijų krašto gyventojai? Jais 
neva rūpinsis visi Seimo nariai, 
o konkrečiai – niekas. 

Ekspertai teigia, neva yra nege-
rai, kai vienmandatininkai sten-
giasi pataikauti savo rinkėjams, 
kad būtų išrinkti kitai kadencijai. 
O kas čia bloga – jei nori tarnauti 
rinkėjams, reikia stengtis ir atlikti 
konkrečius darbus. 

Ne paslaptis, jog yra nemažai 
tokių atvejų, kai vienmandatėje 
balsuojama už konkretų žmogų, 
išsirinktą asmenybę, nelabai krei-
piant dėmesį į jo priklausomybę 
konkrečiai partijai, o daugia-
mandatėje balsas atiduodamas 
už konkrečią politinę partiją, 

kuriai vienmandatininkas nepri-
klauso. Įvedus naująją sistemą, 
tokio pasirinkimo nebeliktų, tektų 
balsuoti už partiją. 

Galima įsivaizduoti, kokie 
judesiai vyktų partijose, įvedus 
naująją rinkimų sistemą. Visi 
„partinukai“ norėtų būti kuo ar-
čiau sąrašo pradžios, kiek būtų 
intrigų, vidinės kovos, pataikavi-
mo vadukams, o gal ir korupcijos. 
Pati partija, sudarydama sąrašą, 
nustatytų, kas turėtų būti išrinkti 
į Seimą, o kas liktų už ribos. Sa-
kysite, jog sąrašus galima reitin-
guoti. Taip, galima, tik ar labai 
daug rinkėjų, ypač provincijoje, 
tuo pasinaudoja?

Naujoji valdžia inicijuoja Sei-
mo rinkimų pakeitimus. Tačiau 
tai ne valdžios, bet visos tautos 
reikalas. Ar nebūtina paklausti 
Lietuvos žmonių, kaip jie norėtų 
rinkti savo atstovus? Ar nederėtų 
šiuo klausimu surengti referen-
dumo?•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (veda-
masis) – redakcijos nuostatas atspin-
dintis, jos vardu parašytas, neretai 
nenurodant konkretaus autoriaus, 
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius 
nors įvykius, paaiškėjusius faktus, 
tendencijas. Būdinga nedidelė, nere-
tai vienoda visiems leidinio redakci-
niams straipsniams apimtis, glaustas 
minčių dėstymas, tezių pobūdžio ar-
gumentacija, naudojami publicistinės 
retorikos elementai. Įprasta pateikti 
išvadas, apibendrinimus, atspindinčius 
redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

A. miškinienė apie įpusėjusią mero kadenciją: „Paiko populiarumo 
nesiekiu, pažadais nesišvaistau, bet tikslus sau keliu didelius“

1. Darbą pradėjote prieš dvejus 
metus – įpusėjote mero kaden-
ciją. Koks Lazdijų rajonas Jus 
pasitiko ir koks jis šiandien?

– Pasitiko viltingai ir nekan-
traudamas permainų. Žinojau, kad 
lengva nebus, nes lūkesčiai dideli, 
laikas ribotas, o tam tikrų asmenų 
pasipriešinimas pokyčiams buvo 
lengvai prognozuojamas. Tuomet 
apie pandemiją dar nė minčių ne-
buvo ir atrodė, kad sunkiausia bus 
dirbti plačioje koalicijoje, išspręsti 
įsisenėjusias nedarbo, socialinės 
nelygybės ir kitas kasdienes, bet 
labai rimtas problemas. Deja, 
COVID-19 sugriovė daugelį pla-
nų. Dėl jau metus besitęsiančio 
karantino Lazdijų rajonas, kaip ir 
visa Lietuva, yra sustingęs, žmo-
nės išvargę, pikti. Nežinau, kaip 
būtų buvę, jei karantinas nebūtų 
sukaustęs rajono ir pasaulio, bet 
tikrai žinau, kad visi, kurie dirbo 
ir dirba, – padarė ir daro viską, 
ką gali, kad išsaugotų gyventojų 
gyvybes bei nuolatines pajamas. 
Taip, kaip galėjome, padėjome 
verslui ir stengėmės kuo sparčiau 
įgyvendinti investicinius projektus, 
kad karantinui pasibaigus visi ga-
lėtų džiaugtis naujomis erdvėmis 
laisvalaikiui, poilsiui, sportui, tu-
rizmui.

2. Minėjote, kad karantino lai-
kotarpiu laiko veltui neleidote, 
kokie įgyvendinti projektai la-
biausiai džiugina? 

– Įgyvendinome arba jau bai-
giame įgyvendinti kelias dešimtis 
projektų. Įgyvendinant projektus, 
į rajoną atkeliavo daugiau kaip 8,3 
mln. eurų. Labiausiai džiugina iš 
pagrindų atnaujintas Lazdijų Mo-
tiejaus Gustaičio gimnazijos senojo 
pastato vidus ir gimnazijos val-
gykla. Atnaujinta viskas: sienos, 
lubos, sanitariniai mazgai, grindys, 
atvežti nauji baldai bei įranga. Bu-
vusiai Vyriausybei skyrus papildo-
mų lėšų, suremontuotos VšĮ „Laz-
dijų ligoninė“ fizinės medicinos ir 
reabilitacijos patalpos, įsibėgėjo 
darbai būsimame daugiafunkciame 
sporto centre. Akivaizdi pažanga ir 
vandentvarkos, kelių tvarkymo bei 
gatvių ir viešų erdvių apšvietimo 
srityje. Jaunimui skirtas finansavi-
mas per dvejus mano darbo metus 
išaugo daugiau nei 10 kartų, 2019 
m. tam buvo skirta 6 tūkst. eurų, 
šiais metais – 65 tūkst. O kur dar 
sparčiai besikeičiantys Veisiejai! 
Šiais metais numatyti darbai persi-
kels į Seirijus. Detalią informaciją 
apie vykstančius ir planuojamus ra-
jone darbus pristatysiu netrukus.

Ankstesnė Vyriausybė Lazdijų M. Gustaičio gimnazijos, ligoninės bei būsimo sporto centro erdvėms atnaujinti 
skyrė daugiau kaip 1,6 mln. eurų. Tuometiniam vicekancleriui, dabar Seimo nariui Lukui Savickui merė aprodė 
įgyvendintus projektus, taip patvirtindama, kad investicijos buvo tikrai prasmingos.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-870 „Dėl žemės ūkio 
ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 ,,Dėl traktorių, 
savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiū-
ros tvarkos“ pakeitimo“, traktorių ir kitos žemės ūkio technikos, 
kurios techninė apžiūra yra pasibaigusi arba pasibaigė po 2020 
m. lapkričio 4 d., techninės apžiūros galiojimo laikas pratęsia-
mas laikotarpiui iki tol, kol Lietuvos Respublikoje galios karan-
tino režimas ir 2 mėnesiams po jo. 

Pasibaigus karantinui, bus sudarytas ir paskelbtas traktorių ir 
kitos žemės ūkio technikos techninių apžiūrų grafikas, pagal kurį 
bus atliekamos techninės apžiūros.

Daugiau informacijos suteiks Kaimo ir žemės ūkio plėtros 
skyriaus vyr. specialistas Kęstutis Sujeta, tel. 8 663 65958.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS TECHNINĖS APŽIŪROS 
PRASIDĖS PASIBAIGUS KARANTINUI 

Kodėl Lazdijų rajono traktoriai važinėja be techninės apžiūros? 
Pandemija, sujaukusi 
mūsų įprastinį gyvenimą, 
palietė daug veiklos sri-
čių. Dėl karantino Lazdijų 
rajono savivaldybė nu-
sprendė nukelti traktorių 
techninę apžiūrą. Kita 
vertus, kaimyniniame Aly-
taus rajone buvo priimtas 
kitoks sprendimas – ir per 
karantiną organizuojamos 
traktorių techninės apžiū-
ros. 

„DzŪKų ŽINIOS“ DOMĖjOSI, 
KODĖL LAzDIjų RAjONE 
NUKELTA TRAKTORIų TECHNINĖ 
APŽIŪRA? 
Lazdijų rajono savivaldybės at-
stovai teigė,  kad, vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2020 m. gruodžio 22 d. 
įsakymu Nr. 3D-870 „Dėl žemės 

ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 
d. įsakymo Nr. 207 ,,Dėl traktorių, 
savaeigių ir žemės ūkio mašinų 
bei jų priekabų techninės apžiū-
ros tvarkos“ pakeitimo“, atsižvel-
giant į Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 2020 m. lapkričio 4 d. 
nutarimą Nr. 1236 ,,Dėl karantino 
Lietuvos Respublikoje paskel-
bimo“, traktorių, kurių techninė 
apžiūra yra pasibaigusi arba pa-
sibaigė po 2020 m. lapkričio 4 
d., techninės apžiūros galiojimo 
laikas pratęsiamas laikotarpiui 
iki tol, kol Lietuvos Respubliko-
je galios karantino režimas, ir 2 
mėnesiams po jo. 

Pasidomėmus, kodėl kitose 
savivaldybėse buvo nuspręs-
ta apžiūras saugiai organizuoti 
ir karantino metu, savivaldybė 
atsakė, jog minėtas žemės ūkio 
ministro įsakymas galioja visose 

savivaldybėse, o kiekviena iš jų 
priima savus sprendimus.  

Į klausimą, ar galės traktoriai 
be techninės apžiūros važinėti ra-
jono keliais, savivaldybės atstovai 
patvirtino, jog bus galima važinėti 
ir be techninės apžiūros.  

„Jei techninė jų apžiūra, kaip 
nurodyta šiame žemės ūkio mi-
nistro įsakyme, yra pasibaigusi 
arba pasibaigė po 2020 m. lap-
kričio 4 d., t. y. po karantino 
paskelbimo, jie važinėti galės“, 
– teigė Lazdijų rajono savivaldy-
bės specialistai. Apžiūras Lazdijų 
rajono savivaldybė organizuos ir 
grafiką paskelbs, kai tik pasibaigs 

karantinas. 
Daugiau informacijos šia tema 

suteiks Kaimo ir žemės ūkio plė-
tros skyriaus vyr. specialistas Kęs-
tutis Sujeta, tel. 8 663 65958.

Pasidomėjome, ką daryti trak-
torininkams, kurių transporto 
priemonės neturi techninės ap-
žiūros, jei juos sustabdys kito 
rajono policijos patrulis?

Savivaldybės atstovai patvir-
tino, jog transporto priemonių, 
kurių techninė apžiūra yra pasi-
baigusi arba pasibaigė  po 2020 
m. lapkričio 4 d., kitų savival-
dybių policijos patruliai nebaus, 
nes įsakymas galioja visoms sa-

vivaldybėms. 
„Tačiau jei savininkai turi 

technikos, kurios  apžiūra yra 
pasibaigusi gerokai anksčiau 
nei įsakyme numatyta data, t. y. 
iki 2020 m. lapkričio 4 d., turėtų 
skambinti nurodytam Kaimo ir 
žemės ūkio plėtros skyriaus spe-
cialistui ir tartis dėl jos individu-
alios techninės apžiūros. Šiuo ir 
kitais žemės ūkio klausimais bet 
kada galima konsultuotis telefonu 
su seniūnijose dirbančiais Kai-
mo ir žemės ūkio plėtros skyriaus 
specialistais“, – teigė Lazdijų sa-
vivaldybės atstovai.•
„dzūkų žinių“ informacija

SKIEPų STATISTIKA
                    Pirmasis skiepas         Antrasis skiepas
Lazdijų r.        17,4 proc.                       6,3 proc.
Alytaus r.        20,91 proc.                    7,67 proc. 
Alytaus m.      19,07 proc.                     6,83 proc.
Varėnos r.       19,65 proc.                    6,91 proc.
Kalvarijos s.    16,17 proc.                    7,31proc.
Druskininkų s.  23, 4 proc.                   11,81 proc. 
Norint, kad susidarytų kolektyvinis imunitetas, būtina du kartus 
paskiepyti apie 70 proc. populiacijos. 

Kas galėtų išjudinti vakcinacijos procesą Lazdijų krašte? 

Tuo metu, kai visoje 
Lietuvoje nuo COVID–19 
stengiamasi paskiepyti kuo 
daugiau žmonių, ieškoma 
įvairių būdų, kad vakci-
nacija vyktų sklandžiai ir 
patogiai visiems žmonėms, 
kad būtų sudaromos sąly-
gos operatyviai pasiskiepy-
ti dar neturintiems skiepo, 
Lazdijai gyvena lyg letargo 
būsenoje. Gal dėl šios prie-
žasties mūsų rajono gyven-
tojų vakcinavimo statistika 
atrodo labai liūdnai. 

DĖL SKIEPų — CHAOSAS
Dalė Pupininkaitė,  organizacijos 
„Onkologinė savigalba Lazdijuo-
se” vadovė, įsitikinusi, jog tai, kas 
vyksta mūsų rajone su vakcinacija 
nuo COVID–19, galima pavadinti  
vienu žodžiu – chaosas. 

„Mūsų organizacijos žmonės, 
kurie turi skiepijimosi prioritetą, 
daugelis iki šiol negavo pakvie-
timo skiepytis. Daugelis žmonių 
yra pasimetę, nežino, ar skiepytis 
ir kur skiepytis, nes jie negauna 
pakankamai informacijos. Esu 
tikra, kad mūsų rajone labai trūks-
ta normalios informacijos apie 
skiepus, jų poveikį, kas ir kada 
bus skiepijami. Juk toli gražu ne 
visi žmonės naudojasi internetu, 
skaito laikraščius”, – sakė ponia 
Dalė. 

Ji įsitikinusi, jog medikai, 
seniūnijų darbuotojai turėtų 
žmonėms teikti daugiau in-
formacijos apie vakcinaciją, 
skiepus, kad padėtų kaimo 
žmogui susigaudyti situacijoje, 
kad žmonės nesinaudotų tik ta 
informacija,  dažniausiai ne-
tikslia, kurią gauna iš kaimynų 
ar pažįstamų.

„Manau, kad rajono valdžia 
galėtų sukurti mobilias skiepi-
jimo brigadas, kurios atvažiuotų 
į atokesnes rajono gyvenvietes, 

vienkiemius, pas senyvo amžiaus 
žmones ir juos namuose paskie-
pytų. Suprantu ir senjorus, kurie 
bijo skiepytis, nes galvoja: „O kas 
man padės, jei po skiepo pasida-
rys bloga?” Ir čia reikia sugalvoti 
pagalbos mechanizmą”, – kalbėjo 
D. Pupininkaitė.

Moteris teigė apsisprendusi 
skiepytis, tačiau dabar aktyviai 
gydosi, todėl jos gydytoja reko-
mendavo skiepus nukelti vėles-
niam laikui. 

„Kai rajone toks pasimetimas 
dėl vakcinacijos, tai todėl ir 
skiepijimo rodikliai labai men-
ki. Manau, jog reiktų atsakingiau 
vertinti šį procesą ir jautriau at-
likti šią svarbią misiją”, – sakė 
D. Pupininkaitė. 

NEMATO PROBLEMų?
Kodėl Lazdijai velkasi vakcina-
cijos uodegoje? Kokios priežas-
tys? Kaip ketinama keisti situ-
aciją? Šiuos ir kitus klausimus 
pateikėme Lazdijų savivaldybės 
gydytojai Linai Džiaukštienei. 
Gavome labai lakonišką atsaky-
mą, suprask, pas mus nėra pro-
blemų:

„Lazdijų rajono savivaldybės 
vakcinacijos rodiklis yra geras – 
17,4 procento, respublikos vakci-
nacijos rodiklis yra 17,6  procen-
to. Antra dozė skiriama griežtai 
prisilaikant vakcinos anotacijoje 
nurodytų terminų, savivaldybės 
medicinos įstaigos, atliekančios 
vakcinaciją, jų laikosi.“•
„dzūkų žinių“ informacija

KAIMyNAI — SUMANESNI?
Labai trūksta informacijos apie 
tai, kas ir kada bei kur gali skie-
pytis, panašu, jog nėra sistemi-
nio požiūrio į vakcinavimą ir 
nesudaromos palankios sąlygos 
vakcinuotis atokiau nuo rajono 
centro gyvenantiems žmonėms. 
Net kai kurie šeimos gydytojai 
dažnai nežino, ar jų pacientas turi 
teisę skiepytis, ar ne. 

Štai viena Noragėlių seniūnijos 
gyventoja, serganti onkologine 
liga, kurios laukia sudėtinga ope-
racija, iš sostinės gydytojos suži-
nojo, jog bus operuojama tik tada, 
kai pasiskiepys nuo COVID–19. 
Moteris pasiskambino savo šei-
mos gydytojai ir išdėstė situaciją. 
Gydytoja atsakė, jog ji nežinanti, 
kaip ir kada jos ligonė galės skie-
pytis, ar turi pirmumo teisę. Ir 
tokių nežinojimo ir pasimetimo 
pavyzdžių yra ne vienas. 

Kituose rajonuose situacija ki-
tokia, nekalbant apie miestus.  
Štai kaimyniniame Alytaus ra-
jone visą savaitę PSPC medikų 
komanda vyks į seniūnijas ir 
skiepys visus senjorus. Norin-
tieji pasiskiepyti kviečiami į 
gyvą eilę nurodytose vietose, 
apie savo atvykimą telefonu 
pranešant gyvenamosios vietos 
seniūnui. 

„Jei techninė apžiūra, kaip nurodyta  žemės ūkio ministro įsakyme, yra pasibaigusi arba pasibaigė po 2020 m. 
lapkričio 4 d., t. y. po karantino paskelbimo, jie važinėti galės“, — teigė Lazdijų rajono savivaldybės specialistai. 

Dalė Pupininkaitė, organizacijos 
„Onkologinė savigalba Lazdijuose” 
vadovė.
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Pusė respublikos laukė mekšrų kibimo

Su dviem kibirais Gintaras žvejybon niekad neina. Žuvys ir jo, ir bičiulio.

Dineta Babarskienė
„Pusė respublikos suvažia-
vo“, – kvatoja Gintaras Gra-
žulevičius iš Lazdijų, pasa-
kodamas apie sekmadienio 
žvejybą. Vietiniai, o ir žvejai 
iš aplinkinių savivaldybių 
čia suvažiavo. Ir ne veltui jie 
susirinko Dzūkijoj – orams 
atšilus, tikėjosi gero mekšrų 
kibimo. „Galvojo, kad išeis 
dideli mekšrai, o jie neišė-
jo“, – sako žvejys. 

Jis pats jau savaitė kaip bando pasi-
gauti mekšrų, buvę ir nekibadienių, 
lydėjo ir sėkmė. „Jau visą savaitę 
po kažkiek kibo. Simniokai žvejai 
pranešė, kad jau kimba. Šeštadienį 
dar kibo, o sekmadienį mažai“, – 
tikina jis. Tačiau, anot jo, jei šių 
žuvų sezono metu, kai kimba, bent 
sykį pagauni neblogai, tai jau yra 
gerai – užtenka. Gintaras neslepia, 
jog pagavo ir nemenkai – tris dienas 
neblogai kibę. „Užeina toks ruo-
žas, pagauni. Užplaukia mekšrai 
– pagauni, o jei atvažiuosi neži-
nodamas, nei kur ir nei kaip, gali 
nė vieno nepagauti“, – tiesiai sako 
Gintaras. Anot jo, jei bent kokias 
tris dienas būna šilta, tada mekšrai 
eina išneršti. „Vietiniai pasakoja, 
kad mekšrai geriausiai kimba, kai 
ant alksnio prasiskleidžia trys la-
pukai, tada jau mekšrų tikrai pa-
gausi“, – taip girdėjęs Gintaras. 
Užkietėjęs žvejys gerai mena, kad 
pernai mekšrai atėję buvo tris die-

nas: balandžio 9, 10, 11. „O šiemet 
didesnis tik vienas kitas. Jei neateis 
ryt poryt, tai greičiausiai išnerš Du-
sioj“, – jau tokių kalbų pasigirsta iš 
žvejų lūpų. Anot jų, jeigu staigiai 
po atšilimo atšąla, mekšrai neateina 
– tokių metų yra buvę. 

Spernia sekmadienį buvo apgul-
ta žvejų. Net patys žvejai juokavo, 
kad kokios čia koronos: ir čiaudi, 
ir „kruni“, ir kosti paupiais, ir „ty 
viskas gerai“. Sekmadienį tikėtasi 
gero laimikio, tačiau... O kodėl visi 
ant tos Spernios lekiat, kitur ne-
kimba? „Kimba, bet mailius. Pen-
kis ežerus apvažiavau – mailius. 
Ant Vainežerio tik tokie per pusę 
piršto, ant Veisiejo – visai niekas 
nekimba. Dar neįšilęs vanduo. Ant 
Kauknorio kimba irgi maži“, – var-
dija Gintaras. 

Sekmadienį su bičiuliu  5.15 val. 
ryto – dar tamsoje – jau pasiruo-
šę žvejoti buvo, manė, geriausias 
vietas ant Spernios upės kranto už-
ėmė. „Pernai nuo trijų nakties su 
prožektoriais sėdėdavo ir laukdavo 
mekšrų kibimo“, – prisimena jis. 
Atvažiuosi vėliau, sako, gerų vietų 
neliks – kitos prastos. Tad jiedu 
užsiėmė geras vietas, kur, atrodė, 
tikrai kibs. „Kur jau bebrų olos pra-
sideda, ten jau pačiam sunku įeiti“, 
– tarsteli jis. Dviese pagavę kokia 
30 mekšriukų. Savas žuveles Gin-
taras bičiuliui atidavęs. „Mačiau, 
dar vienas žvejas neblogai pagavo, 
o kiti po du, po tris“, – pasakoja jis. 
Anot jo, daugelis galvoja, kad tik 

nuvažiuoji ir kibirus žuvies prigau-
dai –  taip nebūna. „Kartais paprašo 
manęs parvežti žuvies, bet kaip aš 
galiu pažadėti, jei nekibs ir nieko 
nepadarysi“, – aiškina Gintaras. 

Vis tik vieną dieną jam išties 
sekėsi – mekšrai kibo neblogai. 
Gintaro feisbuko paskyroje pamatę 
jo sugautas žuvis, pažįstami siūlė 
pasidalinti, o jau alaus, sakė, pa-
gal sūrumą būsią. Kiti gi smalsavo, 
kur jis dedąs tiek žuvų? „Į kibirą“, 
– kvatoja atsakydamas Gintaras. 
Tačiau kaip pats galiausiai prisi-
pažino, kad feisbuke visi atrodo 
gražiau, geriau, „mandriau“, taip ir 
jis padaręs. „Toje nuotraukoje ne tik 
mano sugautos žuvys, o ir bičiulio. 
Nuotrauka išduoda: juk du kibirai. 
Su dviem kibirais niekad neinu į 
žvejybą. O ir žuvys nuotraukose at-
rodo didesnės“, – kvatoja Gintaras. 
Sako, kitą kartą surinksiąs kokių 
penkių žvejų žuvis ir visą pakelę 
jomis nuguldysiąs. Dar, anot jo, lau-
kia kertinis vakaras, kai jau tikrai 
įsitikinsiąs, bus tų didelių mekšrų 
šiemet ar ne. Ir šiandien važiuos... 
„Dar varysiu po darbo – patikrinsiu. 
Na, jei išeis, tai išeis didesni, o jei 
ne, tai šiemet nebus jau mekšrų“, 
– dar vis tikisi žvejys. Sako, kad 
žvejyboje galioja tos pačios taisy-
klės kaip ir grybavime, jei mašinų 
miške yra, vadinasi, ir grybų yra, tas 
pats ir su žvejais, ir žuvimis. „Tik 
sekmadienį žvejų mašinų daug, o 
žuvies nebuvo. Mašinų gausa rodė, 
kad žvejai tikisi“, – apie vis tik pasi-

taikančias išimtis kalba žvejys. „Juk 
šeštadienį atšilo, naktį pliusinė tem-
peratūra buvo, sekmadienį turėjo 
išeiti mekšrai, visi tikėjosi to. O dar 
laisva diena, 18 šilumos, galvojo, 
atplauks dideli, o pasikeitė vėjas 
– rytų, žvarbus, ir neatplaukė“, – 
sako Gintaras. Žvejai vienas kito 
klausinėjo, ar kimba: vieni dalijosi 
noriai, kiti nelabai. Gintaras sako, 
kad jis visada pasako, kaip yra, ne-
slepia, pastebėjo, kad dabar jau ir 
jis vis dažniau sulaukia žinučių: 
„Važiuok, kimba“. Bežvejodamas 
girdi, kaip skamba telefonai: žvejai 
vieni kitų klausia: kaip žvejyba? 
„Sužinoję, kad kibimo nėra, kiti 
net nevažiuoja. Kam be reikalo va-
žiuoti ir dieną gadinti“, – tarsteli 
jis. Gintaras sako, kad pasidalinti 

informacija gerai, mat visų vietų 
rajone juk negali patikrinti. „Čia 
ir vėl tas pats, kaip ir su grybais. 
Jei pasako, kad Papečių miške yra 
baravykų, tai, aišku, neparodys, po 
kuriuo medžiu, bet šansas rasti yra, 
taip ir žvejyboje“, – pasakoja jis. O 
dargi dzūkai turi gerą posakį: „Tavo 
grybų neišrinks, tavo žuvų neišgau-
dys“. „Bet žmonių visokių yra, kiti 
bijo, kad jų žuvų neišgaudytų“, – vis 
tik pripažįsta Gintaras. Sako, jam 
smagiau, kai ne tik jis, bet ir kiti 
pagaus, ir kiti pasidžiaugs. 

Po mekšrų, anot žvejo, jau ne-
drąsiai eis lynai, raudės, karosai, 
po to jau „su spiningais važiuos  
lydekų“. „Žuvų mūsų ežeruose yra, 
tik gal ir jos jau daug įnoringesnės 
pasidarę“, – svarsto žvejys.•

iš atliekų pagamintas kompostas — trąša, pelniusi tylų pripažinimą 
Zina Juozaitė
Kiekvieną pavasarį vis 
daugiau ūkininkų, darži-
ninkų, sodininkų užsuka 
į Alytaus regione veikian-
čias žaliųjų atliekų kom-
postavimo aikšteles įsigyti 
komposto. Natūrali trąša 
tampa vis paklausesnė ir 
pavasarį komposto net 
pradeda stigti.  

Šiemet Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centras siūlo ir naujovę 
– komposto granules. Jos paga-
mintos iš žaliųjų atliekų kompos-
to, nenaudojant jokių priemaišų. 
Į dailias dėžutes supakuotos gra-
nulės gali tapti originalia dovana 
– jos tinka tiek lauko, tiek kam-
bariniams augalams mulčiuoti, 
dirvožemiui pagerinti.   

Alytuje pagaminto kompos-
to granulių galima įsigyti Aly-
taus rajono Takniškių kaime 
esančiame daiktų pakartotinio 
naudojimo centre „TikoTiks“, 
kuris nuo balandžio dirba ir 
kiekvieno mėnesio paskutinį 
šeštadienį, ir „Florus“ salone, 
Rotušės a. 10, Alytuje. Norin-
tys prekiauti komposto granu-
lėmis ar jų įsigyti gali kreiptis 
tel. 8 659 81933. 

KOMPOSTO GAMyBA TRUNKA 
KELIS MĖNESIUS 
Komposto gamyba visose septy-
niose regione veikiančiose žaliųjų 
atliekų kompostavimo aikštelėse 
– nepertraukiamas procesas. Jis 

vyksta ir žiemą. Ne tik todėl, kad 
įvairių žaliųjų atliekų gyventojai 
čia atveža visais metų laikais, bet 
ir todėl, kad atvežtoms atliekoms 
paversti kompostu prireikia 3–4 
mėnesių. 

Procesą labai paspartina Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
centro (ARATC) įsigyta technika. 
Gaminant kompostą, naudojami 
modernūs smulkintuvai, sijotu-
vai, vartytuvai leidžia pagerinti 
ir jo kokybę: preciziškai susmul-
kinti, maksimaliai atskirti prie-
maišas. 

Regiono gyventojai komposta-
vimui atveža pakankamai švarias 
ir gerai išrūšiuotas atliekas. Bet 
užtenka tarp jų patekti vienam 
stiklo buteliui ir stiklo šukėmis 
bus užkrėstos kelios tonos kom-

posto. Tad milžiniškas prašymas: 
nemeskite stiklo į žaliųjų atliekų 
konteinerius! 

KOKyBę PATVIRTINA TyRIMAI 
Visas kompostas Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centre gamina-
mas iš gyventojų ir įmonių su-
rinktų atliekų. Anksčiau tam buvo 
naudojamos tik žaliosios atliekos: 
žolė, lapai, medžių šakos, obuo-
lių išspaudos, kitos biologiškai 
skaidžios atliekos.    

Prieš trejus metus Alytaus regi-
one pradėjus atskirai rinkti maisto 
atliekas, kompostas gaminamas 
ir iš jų. Iš gyventojų, prekybos 
centrų ir maitinimo įstaigų su-
rinktos maisto atliekos apdoroja-
mos moderniuose biologiniuose 
įrenginiuose.  

Komposto granulių dėžutė.

Kiekvienos pagaminto kom-
posto partijos mėginiai yra tiriami 
Lietuvos agrarinių ir miškų moks-
lų centro agrocheminių tyrimų 
laboratorijoje. Tyrimų rezultatai 
patvirtina, kad tiek iš žaliųjų, 
tiek iš maisto atliekų pagamintas 
kompostas yra kokybiška natūrali 
trąša, puikiai pakeičianti chemi-
nes trąšas. 

AUGA IR POREIKIS, IR GAMyBA
Tyrimai rodo, kad iš žaliųjų atlie-
kų pagamintas kompostas savo 
kokybe gerokai nusileidžia pa-
gamintam iš maisto atliekų, kuris 
yra daug turtingesnis mineralinių 
medžiagų. Tiesa, vartotojai į kom-
postą, pagamintą iš maisto atlie-
kų, kol kas žiūri atsargiai, tačiau 
tie, kas pabando, vienareikšmiai 
pripažįsta jo privalumus, vertę 
ir kokybę. 

ARATC specialistai prisimena, 
kad taip pat atsargiai iš pradžių 
vartotojai vertino ir iš žaliųjų 
atliekų pagamintą kompostą. Tie, 
kas pabandė, greit įsitikino bei 
įvertino galimybę pagerinti savo 
daržo žemę ir pradėjo kompostą 
noriai naudoti. Jis tapo labai pa-
klausus – pavasariniams lauko 
darbams įsibėgėjus, jo kartais net 
pritrūksta. 

ARATC kasmet komposto pa-
gamina vis daugiau ir jo poreikis 
didėja. Per praėjusius metus buvo 
pagaminta daugiau kaip 5100 
tonų komposto – 1700 tonų dau-
giau nei 2019-aisiais. Maždaug 
trečdalis jo pagaminta iš maisto, 
likęs – iš žaliųjų atliekų. 

KOMPOSTUOjAMA IR 
AIKšTELĖSE, IR NAMų VALDOSE
Intensyviausia gamyba vyksta 
Alytaus rajono Takniškių kaime 
esančioje kompostavimo aikšte-
lėje. Daugiau kaip pusę hektaro 
ploto užimanti aikštelė uždeng-
ta didžiule stogine. Tai padeda 
spręsti nemalonaus kvapo, kuris 
atsiranda dėl kaupuose vykstan-
čių puvimo procesų ir susidaran-
čių nuotekų, problemas. 

Uždengus aikštelę, ant kom-
postuojamų atliekų nelyja, ne-
sninga ir nuotekos nepatenka į 
aplinką. Nuo stogo nubėgantis 
švarus vanduo surenkamas rezer-
vuaruose ir juo laistomi po stogu 
esantys atliekų kaupai – taip re-
guliuojamas tinkamas drėgmės 
kiekis juose.

Atliekų kompostavimas – viena 
iš daugelio galimybių mažinti į 
sąvartyną patenkančių atliekų 
kiekį. Gyventojai prie to labai 
prisideda ne tik rūšiuodami atlie-
kas, pristatydami jas į rūšiavimo 
centrus ir žaliųjų atliekų kompos-
tavimo aikšteles, bet ir patys atlie-
kas kompostuodami tam skirtuose 
konteineriuose ar dėžėse. 

Miestų gyventojai žaliąsias 
atliekas gali mesti ir į maisto 
atliekų konteinerius, bet jie – 
nedidelės talpos, tad didesnius 
kiekius reikia vežti į aikšteles. 

Mišrių atliekų konteineriai, 
aptikus juose žaliųjų ar kitų bio-
logiškai skaidžių atliekų, – netuš-
tinami. Kas tinka kompostuoti – 
nevalia išmesti. O gero komposto 
per daug nebūna.•
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 ( Kodėl mirštantis žmogus nesulaukė “Auksinės Krivūlės“ riterės pagalbos?“)

KALBA, KAD...
g Karantinas Lazdijų rajo-

no ūkininkams pakeitė planus. 
Įprastai ūkininkai pavasarį galė-
davo pasirūpinti savo technikos 
technine apžiūra. Šiuo metu ūki-
ninkai, kurių technikos techninė 
apžiūra pasibaigė po karantino 
paskelbimo, važinėtis galės ir be 
techninės apžiūros. O technines 
apžiūras ūkininkai susitvarkyti 
galės, tik kai pasibaigs karanti-
nas. Alytaus rajonas kažkodėl 
sugebėjo šią problemą išspręsti 
ir per karantiną. 
g Bendruomeniniuose globos 

namuose dėl paauglės atsikal-
binėjimo ir keliamo triukšmo 
buvo iškviesti policijos pareigū-
nai. Panašu, jog globos namų 
valdžia neįgali susitvarkyti su 
globotiniais.  Patarimas paau-
glius auginantiems tėvams: jei 
vaikas atsikalba ir kelia triukšmą 
– skambinkite 112 ir kvieskite pa-
reigūnus! Pratiname vaikus prie 
policinės valstybės?
g Senjorų ir prioritetinių gru-

pių gyventojų vakcinacija įsi-
bėgėja ir mūsų rajone, Lazdijų 
rajono savivaldybės vakcinacijos 
rodiklis yra geras – 17,4 procento, 
respublikos vakcinacijos rodiklis 
yra 17,6  procento. Tikrai lenkia-
me Šalčininkus. Gerą pavyzdį 
rodo mūsų kaimynai Alytaus 

DzŪKAI

rajono savivaldybė. Visą savaitę 
rajono PSPC medikų komanda 
vyks į seniūnijas ir visus senjo-
rus skiepys „Comirnaty“ („Pfizer“) 
vakcina. Norinčius pasiskiepyti 
kviečia į gyvą eilę, taip pat apie 
savo atvykimą iš anksto telefonu 
galima pranešti gyvenamosios 
vietos seniūnui.
g Seimo valdžia rimtai užsi-

mojo panaikinti rinkimus vien-
mandatėse rinkimų apygardose ir 
įvesti proporcinę rinkimų sistemą. 
Ką tai reiškia? O tai reiškia, kad visi 
Seimo nariai būtų renkami pagal 
partijų sąrašus, nebeliktų galimy-
bės vienmandatėje apygardoje 
pasirinkti mums patinkantį poli-
tiką. Taip pat diskutuojama, kad 
tiesioginiai mero rinkimai prieš-
tarauja Konstitucijai. Tačiau tai ne 
valdžios, bet visos tautos reikalas. 
Ar nebūtina paklausti Lietuvos 
žmonių, kaip jie norėtų rinkti 
savo atstovus į Seimą ir merus? Ar 
nederėtų šiuo klausimu surengti 
referendumo?•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. paštu 
dzukuzinios@gmail.com, pra-
nešti telefonais:

(8 318) 52260, 8 670 38882.

»Atkelta iš 1 psl. 

Kam Lazdijų krašte trūksta tankų 
gaudesio, artilerijos pabūklų salvių ir 
miškų, kuriuose draudžiama grybauti?

MERĖ MATO DAUG PLIUSų
Teisybės dėlei, paklauskime me-
rės Ausmos Miškinienės, ar tikrai 
ją sužavėjo mintis kurti karinį 
poligoną Lazdijų rajone, kokią 
naudą ir žalą poligonas galėtų 
turėti Lazdijų kraštui? 

– Gerbiamoji mere, ar tiesa, 
kad buvote susitikusi su krašto 
apsaugos viceministru V. Se-
meška ir aptarinėjote galimy-
bę Lazdijų rajone suteikti vietą 
kariniam poligonui? Ar buvo 
aptartos galimos vietos?

– Lietuvos Respublikos kraš-
to apsaugos viceministras V. 
Semeška buvo atvykęs į Lazdijų 
rajono savivaldybę. Susitikime 
dalyvavau aš ir mano pavaduo-
tojas Audrius Klėjus. Kalbėjome 
apie Lietuvos kariuomenę ir jos 
vaidmenį užtikrinant šalies sau-
gumą, pilietinį visuomenės ugdy-
mą, nacionalinių ir pilietiškumo 
vertybių ugdymą, visuomenės 
informavimą apie Lietuvos sau-
gumo ir gynybos politiką. Taip 
pat aptarėme kitus aktualius klau-
simus, iš kurių vienas – poligono 
steigimas Lietuvos Respublikos 
teritorijoje.

– Kokia Jūsų nuomonė dėl 
poligono steigimo galimybių 
Lazdijų rajone? Kokias mato-
te galimo sprendimo teigiamas 
puses ir kokias grėsmes?

– Galimybes steigti poligo-
ną Pietų Lietuvoje ar išskirti-
nai Lazdijų rajone vertinti dar 
anksti. Šis sprendimas, be abejo, 
turėtų ir pliusų, ir minusų. Žino-
ma, tokio objekto atsiradimas 
būtų naudingas mūsų savivaldy-
bės ekonomikai – tai ir naujos 
darbo vietos, ir pastovus didelis 
kiekis karininkų bei administra-
cinio personalo, kuris gyventų, 
pirktų ir, be abejo, naudotųsi 
visomis kitomis paslaugomis 
mūsų rajone, o tai erdvė plėsti 
paslaugas vietos verslininkams. 
Tam tikrai būtų didelis poreikis. 
Neabejotini privalumai ir milijo-
ninės investicijos į rajono kelius, 
apšvietimą bei kitą infrastruk-

tūrą. Saugumo prasme mūsų 
rajonas taptų itin svarbia vieta 
ne tik Lietuvoje, bet ir visoje 
Europos Sąjungoje. Minusus 
įžvelgčiau sunkiai, galbūt tai 
būtų gana didelė poligono teri-
torija ir pratybų metu kylantis 
triukšmas. 

NEPRITARS POLIGONO IDĖjAI
Benius Rūtelionis, tarybos na-
rys, LVŽS  Lazdijų skyriaus 
pirmininkas: „Kai išgirdau 
naujieną, jog mūsų rajone pla-
nuojama įrengti karinį poligo-
ną, pirmiausia pagalvojau, jog 
tai balandžio 1-osios pokštas. 
Pažiūrėjau į kalendorių, in-
formacija pasirodė balandžio 
2 dieną, tai neturėtų būti pra-
manas. Girdėjau, kad norima 
poligoną steigti Šeštokuose. 
Žinoma, tai labai patogi vieta, 
juk visą karinę techniką patogu 
geležinkeliu atsivežti. Tačiau 
esu tikras, kad poligonui mūsų 
rajone tikrai netinkama vieta. 
Juk yra Lietuvoje tų poligonų 
ir Gaižiūnuose, ir Rukloje, dar 
Pabradėje. 

Kiek žinau, norėjo Žemaitijo-
je steigti naują poligoną, tačiau 
to krašto žmonės šiems planams 
kategoriškai pasipriešino. Ma-
nau, ir mūsų žmonės nepritars 
šiam planui. Mes esame žemės 
ūkio kraštas, todėl nederėtų že-
mių atiduoti kariniam poligonui. 
Bus niokojama gamta, baidomi 
paukščiai ir žvėrys, kaimo turiz-
mo sodybų lankytojai nenorės 
ilsėtis šaudynių fone. 

Sako, kad merė buvo susiti-
kusi su krašto apsaugos vice-
ministru Semeška ir aptarinėjo 
šį planą. Esu tam pačiam Se-
meškai sakęs, kad sutvarkytų 
Šeštokų infrastruktūrą, kuria 
naudojasi karinė technika, ta-
čiau jis atsakė, jog tam nėra pi-
nigų. Visai nesvarbu, ką tariasi 
merė su Semeška, vis tiek be 
tarybos sprendimo nebus galima 
vykdyti šio plano. Abejoju, kad 
mūsų tarybos nariai pasirašys 
tokiai avantiūrai. Aš esu kate-
goriškai prieš karinį poligoną 
Lazdijų rajone.“

AR TIKRAI BUS SUKURTA NAUjų 
DARBO VIETų?
Artūras Margelis, tarybos na-
rys, opozicijos lyderis: „Mano 
žiniomis, poligoną buvo nu-
sprendę įrengti Žemaitijoje, su-
laukė žemaičių protestų ir buvo 
priversti atsisakyti tos idėjos. 
Buvo kalba, kad poligonas bus 
Varėnoje. Tai rečiausiai apgy-
vendinta savivaldybė ir didelė 
rajono dalis ribojasi su Balta-
rusija. Tai, ko gero, būtų buvę 
logiška daryti poligoną šalia 
Baltarusijos sienos. Varėnos 
meras šį klausimą išsprendė. 
Kadangi, dirbdamas Seime, jis 
buvo Gynybos komiteto narys, 
todėl, ko gero, panaudodamas 
savo pažintis, sugebėjo išsukti 
Varėną nuo poligono. Alytaus ra-
jono meras kalba diplomatiškai, 
tačiau aiškiai matyti, jog jis yra 
prieš poligoną Alytaus rajone. 
Visi Dzūkijos merai prieš poli-
goną, tik viena Lazdijų merė tam 
pritaria? Tokiu atveju, iš žmonių 
bus paimtos žemės, panaikintas 
ūkininkavimas, sumažinta darbo 
vietų. Poligono teritorijoje jokia 
gamybinė veikla yra negalima. 
Kadangi esu tarnavęs sovietinėje 
armijoje, tai žinau, kad poligonas 
yra tokia teritorija, kur vyksta 
kariniai mokymai. Ten praktiškai 
nebūna jokios infrastruktūros. 
Ten bus tik laukai ir miškai, gal 
kelios pavėsinės. Gal dar supils 
žvyruotų keliukų ir viskas. Ten 
nebus sukurta darbo vietų ci-
viliams gyventojams, kariškiai 
patys apsitarnaus. o buvusios 
darbo vietos bus panaikintos, nes 
nevyks jokia ūkinė veikla. Jei 
kalbėsime apie turizmą, tai tas 
poligonas tikrai nepagerins tu-
rizmo situacijos. Žmonės, atvykę 
pailsėti į kaimo turizmo sodybas, 
turės klausytis artilerijos ir tankų 
šūvių keliamo triukšmo, ten bus 
uždara teritorija, niekas negalės 
įvažiuoti.

Tik viską gerai apsvarščius, 
įvertinus visus už ir prieš gali-
ma priimti teisingiausią spren-
dimą.•
„dzūkų žinių“ informacija

AUKSINĖS MINTyS

REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 Eur (su PVM).

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

Artūras Margelis. Benius Rūtelionis.



6 Dzūkų žinios Nr. 15 / 2021 04 15 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Pirmą kartą Lazdijuose — gyvoji eilė skiepams. 
Ateiti kviečiame balandžio 19 ir 20 dienomis  
Kviečiame 65 m. ir vyres-
nius senjorus bei jaunes-
nius kaip 65 m. asmenis, 
turinčius žemiau išvardin-
tų rizikos veiksnių,  balan-
džio 19 d. (pirmadienį) nuo 
9.00 val. iki 13.00 val. ir 
balandžio 20 d. (antradie-
nį) nuo 14.00 val. iki 18.00 
val. ateiti į  Lazdijų kultū-
ros  centrą (Vilniaus g. 6, 
Lazdijai) ir pasiskiepyti 
„Vaxzevria“ (buvusi „As-
traZeneca“) vakcina.

Norintys skiepytis gali regis-
truotis telefonu (8 318) 41200 
(registracija galima ir savait-
galį). Nespėję užsiregistruoti 
taip pat bus laukiami.

Rizikos veiksniai (skliaustuose 
nurodyti diagnozių kodai pagal 
Tarptautinės statistinės ligų ir 
sveikatos sutrikimų klasifikacijos 
dešimtąjį pataisytą ir papildytą lei-
dimą „Sisteminis ligų sąrašas“):
a gaunantys imuno-

supresinį ar imunomodu-
liuojantį gydymą (D69.0, 
D71, D80.0 – D89.9, I83.0, 
I83.2, K50 – K52, K74.3, K74.5, 
K75.4, K83, K86.1, L10 – L14, 
L20.8 – L20.9, L41.2, L43.0-
L43.9, L44.0, L50.1, L50.8, 
L53.9, L56.4, L62.8, L63.0 – 
L63.9, L71.1, L71.8, L73.2, L85.1, 
L85.1-L85.2, L88, L89.0- L89.9, 
L93.0- L93.2, L95.0- L95.9, L97, 
L98.4, L98.5, L99.0,  M05 – M08, 
M30 – M36, M45, M46.8, N00, 
N03, N04, N08, Q80.0 – Q80.9, 
Q81.0 – Q81.9, Q82.4, Q82.8);
a sergantys cukriniu diabe-

tu su komplikacijomis (E10 – 
E14.73, E89.1);

a sergantys lėtinėmis širdies – 
kraujagyslių ligomis (I11.0, I12.0, 
I13, I20, I25.2, I26, I28, I50);
a sergantys lėtinėmis plaučių 

ligomis su kvėpavimo nepakanka-
mumu (D86, E84, G47, I27, J43-
J47, J60–J67, J82, J84, J96);
a sergantys lėtinėmis ke-

penų ligomis (E83.0, E83.1, 
K71.3 – K71.7, K72–K74, K90.0, 
Q44.2);
a asmenys, kuriems diagno-

zuota tetraplegija (G80 – G82.3, 
G82.4, G82.5);
a asmenys, kuriems diagno-

zuotas nutukimas ir kūno masės 
indeksas yra 35 ir daugiau  (E65, 
E66);
a asmenys, sergantys nervų 

ir raumenų sistemos ligomis (už-
degiminė polineuropatija, kitos 
polineuropatijos, generalizuota 
miastenija, pirminės raumenų 
ligos, kitos miopatijos, mioneu-
ralinių jungčių ir raumenų sutri-
kimai sergant kitomis ligomis) ir 
patiriantys kvėpavimo sutrikimus 
(G04.8, G12, G35, G36.0, G37, 
G40, G61.8, G62, G70, G71, 
G72, G73.1);
a asmenys, kuriems diagno-

zuotos imunodeficitinės būklės 
dėl hiposplenizmo, asplenijos 
po procedūros, blužnies atrofijos 
(D73.0 – D73.9), išskyrus įgimtą 
aspleniją (Q89.01), kiti patikslinti 
imunodeficitai (D84.8);
a asmenys, sergantys onko-

logine liga, kuriems po aktyvaus 
gydymo ir (ar) ligos remisijos 
praėjo daugiau nei 24 mėn., bet 
ne daugiau nei 60 mėn.;
a organo (-ų) ar audinio (-ių) 

transplantacijos laukiantys reci-
pientai.•

Alytaus RATC: „netinkamo atliekų tvarkymo mes netoleruosime“

Perpildytiems konteineriams ištuštinti vietoj paslaugos neatlikusios bendrovės 
„Ecoservice projektai“ buvo pasitelktas kitas vežėjas. (ARATC nuotr.)

Lazdijų rajono atliekų 
tvarkymą koordinuojantis 
Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centras (ARATC) kelia 
aukštus reikalavimus pas-
laugų teikėjams. Jei atliekos 
laiku neišvežamos, centras 
imasi radikalių poveikio 
priemonių – skiria baudas, 
telkiasi į pagalbą kitą vežėją. 

Neeilinė situacija dėl pakuočių atlie-
kų išvežimo buvo susidariusi prieš 
Velykas Lazdijuose ir Veisiejuose. 
Iš pusiau požeminių konteinerių 
bendrovė „Ecoservice projektai“ 
laiku neišvežė atliekų, tuo sukelda-
ma žmonių nepasitenkinimą. 

Kaip „Dzūkų žinioms“ teigė 
ARATC Atliekų tvarkymo paslau-
gų ir kontrolės padalinio vadovas 
Martynas Krasauskas, prieš Velykas 

buvo sulaukta Lazdijų ir Veisiejų 
gyventojų skundų, kad neišvežamos 
atliekos. 

„Mes skubiai raštu kreipėmės į 

bendrovę „Ecoservice projektai“, 
kad situacija būtų išspręsta, tačiau 
„Ecoservice projektai“ į tai nerea-
gavo, o kitą dieną pakartotinį pati-

krinimą atlikęs aikštelių priežiūros 
specialistas ir Lazdijuose, ir Vei-
siejuose aptiko dar daugiau perpil-
dytų ir neišvežtų pakuočių atliekų 
konteinerių.  Tuomet šiai bendrovei 
buvo skirtos baudos“, – pasakojo M. 
Krasauskas. 

Jis teigė, kad ARATC skubiai su-
rado kitą vežėją, kuris operatyviai 
ištuštino konteinerius. 

„Laiku neišvežtos atliekos kelia 
pagrįstą gyventojų nepasitenkini-
mą. Iš visų vežėjų reikalaujame, 
kad paslauga būtų atlikta kokybiškai 
ir laiku, o to nepadarius, taikome 
griežtas sankcijas“, – sakė ARATC 
atstovas. 

Tinkamai pareigų neatlikusi 
bendrovė turės sumokėti ne tik per 
pusantro tūkstančio eurų siekančias 
baudas, bet ir kompensuoti pasam-
dytam vežėjui už atliktus darbus. 

Neišvežus atliekų, baudos vežėjui 
skaičiuojamos už kiekvieną laiku 
neištuštintą konteinerį.

Pasidomėjus, ar yra tokia tiki-
mybė, jog apskritai bus atsisakyta 
netinkamai paslaugas atliekančios 
įmonės, M. Krasauskas teigė, jog 
yra pasirašytos seno tipo sutartys, 
kuriose palyginti nedideli reikala-
vimai paslaugos teikėjams. 

„Manau, jog bus sudarytos nau-
jos sutartys, kuriose ypač griežti 
reikalavimai paslaugos kokybei ir 
jos ekologiškumui. Atliekas išve-
žančių bendrovių pasirinkimas tikrai 
nemažas, todėl tie, kas norės teikti 
paslaugą, turės labai pasitempti, nes 
konkurentų rinkoje tikrai netrūksta, 
o mes reikalaujame kokybiškos pa-
slaugos“, – sakė M. Krasauskas.•
„dzūkų žinių“ informacija

KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.

DiDelis Biuro 
popieriaus 

pasirinkimas!
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»Atkelta iš 2 psl. 

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!

A. miškinienė apie įpusėjusią mero kadenciją: „Paiko populiarumo 
nesiekiu, pažadais nesišvaistau, bet tikslus sau keliu didelius“

3. Neužmiršote ir religinių 
bendruomenių. Kodėl, juk sa-
vivaldybė už jas tiesiogiai neat-
sakinga?

– Religinės bendruomenės, 
bažnyčios, parapijos yra labai 
svarbios. Tikėti ir pasitikėti labai 
svarbu. Ypač šiuo sunkiu metu 
bažnyčia daugeliui yra pastovumo 
uostas, kur žmonės randa paguodą 
ir ramybę. Pandemijos akivaizdo-
je parapijos išgyvena taip pat la-
bai sunkius laikus. Dalis iš rajone 
esančių 13 parapijų jau sulaukė 
Vilkaviškio vyskupijos, parapi-
jiečių bei savivaldybės paramos 
ir atsinaujino. Kitos – laukia savo 
eilės. Ir nors galimybės ribotos, 
tikiu, kad pamažu atnaujinsime 
visas. Šiuos ketinimus palaiko ir 
tarybos nariai bei Lazdijų deka-
nato dekanas, Lazdijų Šv. Onos 
parapijos klebonas kun. teol. lic. 
Nerijus Žvirblys. 

„Pirmadienį ir antradienį 
(balandžio 19 ir 20 d.) orga-
nizuosime gyvą vakcinacijos 
eilę, į kurią kviesime 65+ bei 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija sugrįžusius mokinius pasitiks su inovatyviai renovuota valgykla.

jaunesnius, lėtinėmis ligomis 
sergančius gyventojus.“

4. Šiuo metu vienas svarbiau-
sių darbų – vakcinacija? Kaip 
vyksta šis procesas mūsų rajo-
ne ir kokia situacija COVID-19 
kontekste?

– Neseniai džiaugėmės, kad 
COVID-19 ligos susirgimų ra-
jone sumažėjo, tačiau šiandien 
situacija ir vėl sudėtinga, sergan-
čiųjų rajone – 52. Žinome, kur 
pagrindiniai ligos židiniai, bet 
yra ir pavienių susirgimų. Jie 
kelia didžiausią nerimą. Vakci-
nacija rajone sunkiai įsibėgėja. 
65+ amžiaus prioritetinei grupei 
priklausantys asmenys skiepytis 
neskuba arba pasirenka vakciną, 
kurios į rajoną pristatoma maži 
kiekiai. Skiepyti jaunesnių kaip 65 
metų ar nesančių rizikos grupėse 
tol, kol nepaskiepijome daugelio 
paminėtų, praktiškai negalime. 
Iš viso rajone vakcinuoti turime 
daugiau kaip 20 tūkst. asmenų. 
Iki šiol rajoną iš viso pasiekė tik 
4 812 vakcinų nuo COVID-19, 

pirmąja vakcinos doze paskiepyta 
daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, 
antrąja – daugiau kaip 1 tūkst. Pla-
nuojama, kad „Vaxzevria“ (nauja-
sis „AstraZeneca“ pavadiniams) 
vakcinos likutis savaitės pabaigoje 
bus apie 280 dozių. Niekada ne-
kaupėme vakcinų, nors ir sunkiai 
prikviesdami, bet vakcinavome 
tuos, kuriuos turime vakcinuoti. 
Siekdami paspartinti procesus, 
ateinantį pirmadienį ir antradienį 
kviesime į gyvą eilę visus, kuriems 
jau 65+ bei jaunesnius, lėtinių ligų 
turinčius gyventojus. Išsamesnė 
informacija tel. (8 318) 41 200.

5. Kaip tik šia vakcina esate 
paskiepyta ir Jūs. Kaip jautėtės 
po skiepo? Ką patartumėte dve-
jojantiems?

– Po skiepo jaučiau visus apra-
šytus šalutinius poveikius. Lau-
kiau jų kaip patvirtinimo, kad 
vakcina veikia. Šalutiniai povei-
kiai, lyginant su liga, yra trum-
palaikiai. Gyventojai patys turi 

nuspręsti, ar skiepytis ir sugrįžti 
į įprastą gyvenimą, ar pasilikti 
nežinomybėje. Skeptikų teiginiai, 
kad koronavirusas išnyks vasarą 
saulei pakaitinus ar žiemą sniegui 
iškritus, akivaizdžiai nepasitvir-
tino. Po tiek mirčių ir teiginys, 
kad tai „paprastas gripas“, taip 
pat nieko neįtikina. Pandemija 
pergyveno visus metų laikus. 
Tai įrodymas, kad vienintelė ga-
limybė išsivaduoti iš draudimų 
gniaužtų yra vakcinacija.

„Visus mus, tarybos narius, 
išrinko gyventojai. Jie suteikė 
teisę jiems atstovauti, tad priva-
lome visi asmeninius  interesus 
pastumti į šalį tam, kad priimti 
sprendimai džiugintų ne vienos 
interesų grupės, o daugumos 
rajono gyventojų interesus.“

6. Pirmininkaujate savival-
dybės tarybai, kurios daugumą 
sudaro 5 partijos, o opozicijoje 
dirba didelę patirtį sukaupęs 

buvęs meras ir jo komanda. 
Tarybos nariais tapo beveik visi 
buvę pretendentai į merus. Kad 
ir kaip būtų keista, bet daugumą 
sprendimų taryba vis tiek priima 
vienbalsiai, o komitetuose vyksta 
intensyvus darbas – kaip pavyko 
to pasiekti?

– Nemeluosiu ir nesakysiu, kad 
lengva. Vieni sprendimai priima-
mi lengviau, kitiems priimti reikia 
diskusijų, kartais net aštrių. Ne-
skirstau žmonių pagal partišku-
mą, kiekvieną tarybos narį labai 
gerbiu ir jo nuomonė man svarbi. 
Visus mus, tarybos narius, išrinko 
gyventojai. Jie mumis pasitikėjo 
ir suteikė teisę jiems atstovau-
ti. Dėl jų turime dirbti taip, kad 
sprendimai džiugintų ne vienos 
interesų grupės, o daugumos ra-
jono gyventojų lūkesčius. Turime 
pasiekti, kad oriai mūsų rajone 
gyventų kiekvienas sąžiningas ir 
darbštus žmogus. Sėkmės mums 
visiems.• 
Lazdijų r. sav. informacija

 Iš pagrindų atnaujintas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos senojo pastato vidus.

Už skirtas lėšas gyventojams žymiai patogesnės tapo ir Lazdijų ligoninės 
fizinės medicinos ir reabilitacijos patalpos.
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Apie plaukikus, baravykus, fiziką arba ieškojimai ir atradimai kartu su seTi* 
Jūratė Sutkuvienė
SETI susitikimas, kurio 
svečias ir šeimininkas Le-
chas Mankievičius, vyko ir 
aprašytas buvo prieš kelis 
mėnesius, tačiau niekam 
nepasiūlytas „nugulė į 
stalčių“. Siūlau dabar, 
manydama, kad jis gali būti 
aktualus ir šiandien.

Pagrindinis susitikimo dalyvis 
Lechas Mankievičius yra Lenki-
jos mokslo akademijos Teorinės 
fizikos centro darbuotojas, fizi-
kos ir astrofizikos profesorius, 
skaitmeninio švietimo entuziastas 
ir „Khano akademijos“** lenkų 
kalba kūrėjas. Taip pat keletą pa-
mokų turi nedidelėje mokykloje 
netoli Varšuvos, bendrauja su 
mokytojais ir pedagogais, ieš-
kodamas tinkamos valstybinės 
mokyklos formos, padėsiančios 
mokiniams pilnavertiškai vystytis 
bei augti XXI amžiuje. Šiuo metu 
jo pagrindinis interesas – ištirti, 
kaip šiuolaikinės technologijos 
gali prisidėti prie lėtesnio, holis-
tiškesnio, socialesnio, psichiškai 
subalansuoto ir vis dėlto pažini-
mo požiūriu efektyvaus ugdymo. 
2013 metais kasmetiniame „Mo-
kytojų balso“ konkurse Lechui 
buvo suteiktas mokyklos draugo 
vardas. Neįtikėtina, negausiai 
auditorijai šis užsiėmęs žmogus 
skiria dvi valandas. Jo kalba vaiz-
dinga, įtaigi. Jei įdomu, tai vade 
mecum.

Mokslininkas teigia, jog rei-
kėtų pasinaudoti šia pandemine 
situacija, ir priduria, jog  krizė 
suskirstė žmones į dvi grupes. 
Pirmajai priklausantys stengia-
si būti ištvermingi, ieško naujų 
sprendimų, antrojoje esantys ban-
do kažkaip išgyventi vildamiesi, 
kad kai tai praeis, vėl viskas bus 
taip, kaip buvę. Suprantama, kad 
pirmosios grupės galvose gimsta 
naujos idėjos, kurias įgyvendinus 
būtų galima pakeisti mokymosi 
aplinkas.

Apibūdindamas švietimo siste-
mą savo šalyje, L. Mankievičius 
cituoja amerikiečių verslininką, 
investuotoją, filantropą, vieną tur-
tingiausių planetos žmonių Vore-
ną Bafetą: „Tik tada, kai banga 

bet kokia kaina siekti rezultatų. 
Ypač akademinių. Neabejotinai 
jie yra svarbūs, bet net ir po lie-
taus karštą dieną baravykai ant 
asfalto nedygsta...“ Čia vis dar 
apie tas mokymosi aplinkas. Bet 
eikime toliau.

Ugdyme, Lecho Mankievičiaus 
manymu, žmogiškas ryšys bene 
svarbiausias. Jei nesiseka jo už-
megzti, kalbėkite apie tai, nesi-
slėpkite, išmokite naujų dalykų. 
Vaikai eis su jumis, jei pasitikės, 
nesvarbu, ar jie itin gabūs, ar 
jiems sekasi kiek mažiau. Gal 
ne dabar, gal vėliau jie susido-
mės jūsų dėstomu dalyku. Svarbu 
nežlugdyti, neatimti noro. Deja, 
šiandien  švietimo sistemoje gaji 
prievarta ir įtampa. Tačiau kas 
atsitinka dabar, nuotolinio moky-
mosi metu vaikams įgijus daugiau 
laisvės, kai jie turi daugiau laiko 
sau, kad patys kažką nuveiktų? 
Kai kurie pasineria į savo domė-
jimosi erdves. Puiku, vaikai turi 
mokytis ne tik mokykloje. Patys, 
savarankiškai, dalykų, kurie juos 
domina. 

Jei anksčiau diplomas buvo 
sėkmingo gyvenimo raktas, tei-
gia mokslininkas, tai nūdienoj 
– lankstumas, aišku, podraug su 
išsilavinimu ar išmoktais daly-
kais. Juk puikiai matome, kaip 
pasikeitusi, o ir iki pandemijos 
nuolat kintanti ekonominė situa-
cija veikia darbo rinką, kaip darbo 
kasdien netenka daugybė žmo-
nių, o ribotos galimybės nežada 
saugaus gyvenimo. Liūdniausia, 
kad šiandien nereikia daugybės 
vakarykščių kompetencijų, net 
ir virtusių puikiais įgūdžiais. Dar 

prelegentas priduria, kad anglų 
kalbos mokėjimas yra gyvybiš-
kai svarbus, nes mokant ją bus 
tikrai lengviau plaukti per staigių 
ir netikėtų pokyčių vandenyną. 
Suprantama, kodėl šios kalbos 
mokytojams tai – didžiulė už-
duotis.

Kaip bebūtų, L. Mankievičius 
dar kalba apie individualizuotą 
požiūrį į mokymąsi ir pasakoja, 
kaip jis įtraukia savo mokinius į 
mokymosi procesą. Tiesa, pami-
ni, jog fizikos moko dvi klases, 
kuriose 34 mokiniai, ir nelabai 
įsivaizduoja, kaip tai padarytų, 
dirbdamas, pavyzdžiui, su 340 
mokinių. Jo moksleiviai dažniau-
siai užsiima projektine veikla, jie 
turi suvokti dalykus, o ne gauti 
gerą pažymį. Kartais paprašo, kad 
mokinys parašytų, ką suprato, ir 
kalbasi su juo sakydamas, kad jei 
ji(s) nusirašys, tai mokytojo šan-
sai jai ar jam padėti lygūs nuliui. 
Sako, jog jo klasėje nebūna tylos. 
O nuotolinį mokymą vertina kaip 
puikią galimybę mokytis dauge-
liui, o ypač Aspergerio sindro-
mą*** turintiems vaikams, nes jų 
netrikdo bendramokslių replikos 
ar triukšmas.

Taip pat mokslininkas stebisi, 
kaip nuotolinio mokymosi metu 
kai kuriose ugdymo institucijose 
(pamini ir universitetą Varšuvoje) 
nuspręsta mokytis tik sinchroni-
niu būdu. Juk 8 valandos „Zoom“ 
ar kitoje platformoje – kvailys-
tė. Daugeliu atveju mokytojai 
priešinasi, kovoja (ne vien dėl 
paminėto mokymosi būdo), bet 
generolai nesupranta situacijos. 
Kitaip tariant, futbolininkai žino, 

Nuotolinis SETI susitikimas, kurio svečias ir šeimininkas — Lechas Mankievičius.

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Ar Alytaus regiono rūšiavimo centruose (atliekų surinkimo 
aikštelėse) surenkamos naudotos  padangos? Ar už tai reikia 
mokėti ir kokie dokumentai reikalingi jas atvežant? 

Alytaus regione veikiančiuose rūšiavimo centruose (didelių 
gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse) vienas asmuo nemokamai 
gali atvežti ir palikti iki 4 vienetų naudotų lengvojo automobilio 
padangų. Už kiekvieną papildomą rūšiavimo centre paliekamą 
padangą reikia mokėti pagal patvirtintus įkainius. 

Paliekant padangas nemokamai, rūšiavimo centre reikia užpil-
dyti deklaraciją, kurioje  būtina nurodyti, koks prekybos centras ar 
autoservisas keičiant ar perkant naujas padangas atsisakė priimti 
naudotas. Vėliau ši informacija perduodama Aplinkos apsaugos 
departamentui prie Aplinkos ministerijos. 

Tai daroma, norint sumažinti rūšiavimo centruose surenka-
mų padangų kiekį, jų tvarkymo išlaidas, kurias tenka padengti 
gyventojams, nors už padangų tvarkymą kiekvienas sumoka jas 
įsigydamas ir visos senos padangos turi būti paliekamos ten, kur 
įsigyjamos naujos.  Keičiant padangas, autoservisai, nepriklauso-
mai nuo to, ar asmuo perka naujas padangas, ar ne, negali atiduoti 
gyventojams senų padangų, jeigu pagal protektoriaus gylį jos jau 
nebetinkamos naudoti. 

                                      Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras    

E. p.  dzukuzinios@gmail.com

TEl. 8 670 38882.
BEndraukimE

nuslūgsta, tampa akivaizdu, kas 
plaukioja nuogas.“ Taigi, tas nuo-
gas plaukikas – švietimo sistema. 
Šią mintį praplečia sakydamas, 
kad bandymai įprastas veiklas 
perkelti į internetą prilygsta tėš-
kimuisi veidu į purvą. Iki skaus-
mo pažįstamas jausmas, tiesa? 
Manau, ne vienas tai patyrėme.

Berašant šį straipsnį, pasirodė 
profesorės, habilituotos dakta-
rės, Seimo Švietimo ir mokslo 
komiteto pirmininko pavaduo-
tojos Vilijos Targamadzės pa-
mąstymai švietimo būklės tema, 
kurie, manding, susišaukia su 
lenkų profesoriaus mintimis. Ji 
teigia, kad nuotoliniam moky-
mui tinkamai nepasirengta ir 
antram karantino laikotarpiui. 
Mokytojams trūksta mokymo 
priemonių (ypač skaitmeninio 
turinio) <...>. Ir metaforiškai 
paaiškina: „Ugdyme yra labai 
svarbus pats procesas, o užtikrin-
ti jo veiksmingumą mokytojui ir 
nepadedama. Jis užspendžiamas 

kaip žaisti, nes patys ir išmoko, 
bet bėda – treneris, kuris neiš-
mano nieko. Pasitikėjimas Eu-
ropos šalyse yra labai žemame 
lygyje. Akivaizdu, kad ateityje 
istorikams bus daug juoko nagri-
nėjant šį laikmetį, mintį užbaigia 
profesorius.

Pabaigai mokslininkas vardija, 
kokį spaudimą lūkesčių pavida-
lu vaikams dažnai daro tėvai ar 
mokyklos vadovybė. Tų lūkesčių 
išraiška, suprantama, yra pažy-
miai, kurie daro neigiamą įtaką, 
nes užmuša vidinę motyvaciją, 
kuri yra, jeigu man dalykas pa-
tinka, yra įdomus ir dargi sekasi.  
Pavyzdžiui, Singapūre ir Suo-
mijoje pažymiai neegzistuoja, 
ten pasitikima mokytoju. Tačiau 
mūsuose dažnai džiaugiamasi, 
kad mokinys atliko vienokį ar 
kitokį testą, bet nesirūpinama, 
kad suprastų. Susitelkiama ne į 
užduotį, o į pažymį. Taip mokiniai 
atgrasomi nuo mokslo disciplinų. 
Neretai sakoma, kad, pavyzdžiui, 
jei mokinys nėra tiksliukas, tai jo 
ir nereikia varginti. Reikėtų elgtis 
priešingai. Tiesa, ne varginti, o 
sutelkti dėmesį ir suteikti pagal-
bą. Gal net COVID-19 pasekmės 
būtų kitokios, jei į šią problemą 
vyrautų mokslinis, o ne emocinis 
požiūris, kaip dažnu atveju yra 
dabar. 

Neseniai klausiau trumpą in-
terviu su Michaeliu Laitmanu, 
žydų ontologijos ir epistemolo-
gijos profesoriumi, filosofijos ir 
kabalos daktaru, biomedicinos 
kibernetikos magistru, „Ką mums 
norėjo pasakyti 2020 metai“ ( rus. 
„Что нам хотел сказаттъ 2020 
год“), kuriame jis kalba apie 
žmogaus nedovanotiną įsikišimą 
į gamtą. Jo teigimu, COVID-19 
yra jos reakcija. Juk mes gyve-
name uždaroje gamtos sistemoje, 
kurioje galioja įstatymai. Šiukštu 
juos pažeisti. O kas man apie tai 
kada ką sakė, stebisi pašnekovas. 
Tai eik į mokyklą ir išmok, atkerta 
profesorius. Mokykis biologijos, 
botanikos, zoologijos, gamtos pa-
žinimo, fizikos, chemijos ir kitų 
dalykų, kurie tau išaiškintų, kad 
mes gyvename sistemoje, kurioje 
viskas tiksliai ir griežtai susieta. 
Štai taip.•

* SETI (Sejny English Teacher Ini-
tiative, liet. Seinų anglų k. mokytojų 
iniciatyva (SAMI)

**Khan Academy – moderni nemo-
kama mokymosi aplinka anglų kalba, 
skirta mokiniams, studentams, moky-
tojams, tėvams ir visiems, kas trokšta 
žinių, nepriklausomai nuo amžiaus.

***Aspergerio sindromas - autizmo 
spektro smegenų vystymosi pakitimas, 
pasireiškiantis emocinio ryšio deficitu 
bei sunkumais bendraujant su žmonė-
mis. Asmuo su Aspergerio sindromu 
gali pasirodyti keistas, turintis bendra-
vimo, tarpusavio supratimo, emocinio 
kontakto problemų. 
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Į Giraitės mišką jau sugrįžo itin retas paukštis — juodasis gandras
Dineta Babarskienė
Giraitės miške jau paste-
bėtas į Lietuvos raudonąją 
knygą įrašytas paukštis – 
juodasis gandras. Tai itin 
retas  sparnuotis, dažnai 
dar vadinamas slaptingu 
gūdaus miško gyventoju. 

Juodųjų gandrų pora čia, Giraitės 
miške, peri jau ne pirmi metai. 
Kol kas parskrido vienas juodasis 
gražuolis. Retą ir įstabų paukštį, 
sklendžiantį virš Giraitės miško, 
pastebėjo gamtininkas Ramūnas 
Buinauskas. Jis tikrai žino, jo kai-
mynystėje gyvenantis juodasis 
gražuolis namo parskrido antrą 
Velykų dieną. „Smagiausia pa-
matyti skrendantį juodąjį gandrą. 
Tada ir gandrui saugu, ir žmogus 
pasidžiaugti gali“, – sako ornito-
logas Saulis Skuja, organizacijos 
„Padėkime ereliams“ atstovas, 
Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos (VSTT) Biologinės įvai-
rovės skyriaus vedėjas. Anot jo, 
juodieji gandrai, jei ankstyvesnis 
pavasaris, jau kovo pabaigoje par-
skrenda, gali ir truputėlį vėliau 
– balandžio pradžioje parskristi. 
„Šiemet pirmieji užfiksuoti kovo 
24 ar 25 dieną“, – tikina ornito-
logas. 

Ventės Rago ornitologinės 
stoties vyr. ornitologas  Vytautas 
Eigirdas sako, kad juodiesiems 
gandrams, ypač jautriems, atsar-
giems paukščiams, itin svarbu 
ramybė. Juodieji gandrai yra 
bailūs, vengia žmonių, todėl pa-
prastam prašalaičiui iš arti pa-
matyti šį sparnuotį beveik nėra 
galimybių. Šiuos tylius, baikščius 
ir paslaptingus paukščius retai 
kas išvysta dar ir todėl, kad jų 
namai – sunkiai įžengiami miškai, 
pelkės, vandens kanalai, upių ir 
upelių raizgalynė. 

Na, o jeigu miške pavasarį vis 
keturračiai apsilanko keldami 
triukšmą?  „Su keturratininkais 
vis kyla problemų, tačiau turiu pa-
sidžiaugti, kad žmonių sąmonin-
gumas auga”, – sako ornitologas 
V. Eigirdas. Keturračių dūzgimas 
miškuose, anot jo, tikrai ne į nau-
dą, mat šie paukščiai itin baikštūs. 
„Jeigu keturračiai važinėja ar šiaip 
žmonės vaikšto prie šių paukščių 
lizdų, tai jie, tikėtina, paliks lizdą. 
Vos tik pamatę einantį žmogų, 
iškart nuskrenda”, – sako V. Ei-
girdas. Anot jo, keturratininkų 
pasivažinėjimai – tai problema, 
kurią vis dar sunku išspręsti, mat 
jie ieško ekstremalių vietų ir ne 
tik keliukais, bet ir tarp medžių, 
nors teisinių aktų, atrodo, tikrai 
yra. „Žinau, kad tokia problema 
vis dar yra. Tačiau nenorėčiau vis-
ko piešti tik juodomis spalvomis,  
problema po truputį sprendžiasi. 
Žmonės sąmoningėja“, – sako 
V. Eigirdas.

Šiuo metu Lietuvoje gyvena 
apie 600 juodųjų gandrų porų. Į 
Lietuvos raudonąją knygą paukš-
tis įrašytas dar 1976 metais. Juo-
duosius gandrus saugo Berno ir 
Bonos konvencijos, Paukščių 
direktyvos nuostatai. 

Net medį lizdui susisukti jie 
renkasi nepaprastą – dažnai tai 
daro sename ąžuole stambiomis 
ir plačiai į šalis išsikerojusiomis 
šakomis. „Tai reti, nykstantys 

paukščiai. Jiems reikia didesnių 
miškų masyvų, senesnių miško 
sklypų, senesnių medžių. Jie 
paprastai prisiriša prie tam tikrų 
vietų, prie tam tikrų buveinių“, 
– sako S. Skuja. Juodųjų gandrų 
populiacijos mažėjimui įtaką daro 
tinkamų perėjimui medžių kirti-
mas, jų trikdymas. Norint išsau-
goti šiuos unikalius sparnuočius, 
svarbu saugoti jų lizdavietes, re-
guliuoti miško ūkio veiklą, užti-
krinti, kad jie nebūtų trikdomi, 
išvaikomi iš jau egzistuojančių 
savo perėjimo vietų. 

Ornitologai, žinoma, padeda 
šiems unikaliems, neįprastos 
išvaizdos Lietuvos miškų spar-
nuočiams: įrengia jiems dirbtines 
lizdavietes. Lizdai jiems iškeliami 
atokiose miško vietovėse, miško 
gilumoje, kur paukščiai galėtų gy-
venti kuo mažiau trikdomi, kur ne-
vykdoma ūkinė veikla. „Keliami 
dirbtiniai lizdai, kur tie paukščiai 
anksčiau perėję, ten, kur jų jau pa-
mėgti miškai. Bet kur juk neiškelsi 
ir bet kur tas gandras neapsigy-
vens. Daugiametė patirtis rodo, 
kad gandrai paprastai užima lizdus 
netoli savo buvusios lizdavietės, 
jei senajam lizdui kas nutiko: 
medis išlūžo, nudžiūvo ar šakos, 
laikančios lizdą, nulūžo, nebeliko 
tinkamos vietos, tad į netoliese 
įrengtą dirbtinį lizdą gandrai su-
grįžta“, – sako S. Skuja. 

 „Dabar štai užima lizdus, dės 
kiaušinius, perės. Šis periodas pats 
jautriausias, o paskui jau pradėjus 
auginti jauniklius. Jei kažkas pra-
važiuos miško keliuku, labai kažko 
blogo neatsitiks. Bet prie pat lizdo 
nereikėtų artintis ir taip baidyti 
paukščius“, – sako S. Skuja. 

Anot jo, kiekvienas pavasarį su-
tinkame kitaip: paukščiai ruošiasi 
perėti, žmonės į gamtą traukia. 
„Anksčiau išvažiuodavo į kelio-
nes, o dabar traukia į miškus“, 
– sako pašnekovas.

Į miškus suka ir ekstremalių 
situacijų mėgėjai. Prasidėjus šilta-
jam sezonui, vis dažniau girdime 
keturračių gausmą miškuose. Šių 
transporto priemonių entuziastai 
savo pramogoms renkasi miškus, 
kalvotas vietas. Prašymų ir ape-

„Iki galo tai nėra reglamentuota. 
Jeigu kas nors organizuoja  ke-
turračių žygius miškuose – tai 
viena, o kita – kai žmogus keliuku 
pravažiuoja į savo sodybą. Na, 
jau kai organizuojami tokie raliai 
miškuose, tada jau nėra gerai“, – 
sako S. Skuja.

„Turime tyrimų barelius, stebi-
me situaciją, kaip paukščiai jau-
čiasi. Juodojo gandro apsaugai 
yra įsteigti poligonai, kur vykdo-
ma lizdaviečių ir perėjimo vietų 
apsauga. Regioninių parkų ekolo-
gai, atsakingi už tas teritorijas, kas 
keleri metai vykdo monitoringą, 
stebi lizdus, kiek juose paukščių, 
žiūri perėjimo sėkmingumą. Šie 
lizdai saugomi, na, kažkoks truk-
dis gali būti, jei naujai sukrautas, 
dar nepastebėtas lizdas, gali būti 
kažkokių negerumų vien iš neži-
nojimo, kad paukščiai ten gyvena. 
Duomenys apie lizdus vedami į 
saugomų rūšių informacinę siste-
mą ir tokiu būdu užtikrinama jų 
apsauga. Miškų tarnybos parei-
gūnai, rašydami leidimus miškų 
kirtimui, žiūri į šią duomenų bazę. 
Apsaugos garantai yra, tačiau ir 
žmonių sąmoningumo reikia“, – 

sako ornitologas. 
„Nutirpus sniegui, norisi užkur-

ti keturratį? Greitis veža, tačiau 
prašome adrenaliną gaminti ne 
saugomose teritorijose, aplenkti 
parkus, pažintinius takus, pilia-
kalnius. Siūlome keturračiais pa-
sirinkti tuos kelius, kurie nekerta 
miško ar paupio. Gamta bunda, 
augalai kalasi iš žemės, žvėrys 
lenda iš slėptuvių, migruoja, po-
ruojasi, paukščiai suka lizdus. 
Jiems reikia ramybės ir tylos. 
Todėl sėdę ant keturračio, sukite 
į artimiausią karjerą, specialią tra-
są, kitą šiai pramogai pritaikytą 
teritoriją – ten laiką praleisite ir 
smagiai, ir legaliai“, – taip feis-
buko paskyroje kreipiasi į visuo-
menę Aplinkos ministerija.

Ramiai išperėti vaikus savo 
namuose leidus šiems paslap-
tingiems miško paukščiams, 
gal netikėtai nusišypsos sėkmė 
danguje pamatyti sklendžian-
čius ne tik baltuosius, bet ir reto 
grožio juoduosius gandrus. Tik 
jų kleketavimo neišgirsite, nes 
juodųjų gandrų keliamas triukš-
mas prilygsta šnarantiems medžių 
lapams.•

Juodųjų gandrų pora Giraitės miške peri jau ne pirmi metai. 

liavimų į žmonių sąmoningumą 
neužtenka, ne visi juos išgirsta. 
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ETERISSpręskite ir laimėkite 
savaitraščio 

„Dzūkų žinios“ 
1 mėn. prenumeratą!!!

Atsakymus su savo vardu ir pavarde
siųskite el. p. dzukuzinios@gmail.com.

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

www.prenumeruok.lt.

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

Praeito numerio kryžiažodžio 
laimėtoja Vilma Valutkevičienė. 
Sveikiname!

KETVIRTADIENIS, balandžio 15 d. Saulė teka 6.20, leidžiasi 20.20, dienos 
ilgumas 14.00. jaunatis. Vardadieniai: Gema, Vilnius, Vaidotė, Modestas, anastazijus, Liudvina.

LRT TV
2021. 04.15 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Vakaras su edita. 
 13.00 1000 pasaulio 

stebuklų. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. 
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 (Pra)rasta karta. 
 20.30 Panorama.
 21.30 Širdyje lietuvis. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „Grančesteris“.
 23.50 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.35 Pasivaikščiojimai. 
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 (Pra)rasta karta. 
 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vakaras su edita.
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.30 PReMjeRa. „Nuos-

tabi epocha“.
 0.50 „strėlė“.
 1.50 „Melo pinklės“.
 3.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.35 alchemija. 
 5.05 ReTRosPekTYVa. 

TV3
 6.20 „Transformeriai. ki-

bernetinė Visata“.
 6.45 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.40 Gero vakaro šou.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Mano dukrelė“.
 11.50 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.
 14.30 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.

 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Nesunaikinamieji“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Nesunaikinamieji“.
 0.00 „skubi pagalba“.
 1.00 „einšteinas“.
 1.55 „X mutantai“.
 2.50 „Mažieji genijai“.
 3.15 „skubi pagalba“.
 4.05 „einšteinas“.
 5.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „akloji zona“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.35 „FTB“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „akloji zona“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Misionierius“.
 22.55 „Mirties kelias“.
 0.45 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.10 „csi. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 deutsche Welle 

pristato. keliautojo 
dienoraštis. 

 7.00 #Nespaudai. 
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „žiedas su rubinu“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 alfa taškas.
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 alfa taškas.
 17.00 oponentai. 
 18.00 „dainuok, dzūkija“. 
 18.20 „Pozicija“. 
 19.00 žinios.
 19.20 „atvažavau in 

svecius“.
 19.48 „skinsiu raudoną 

rožę“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „jaunimo banga“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „žiedas su  

rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.54 orai.
 22.55 Rubrika „europa – 

tai aš“.
 23.00 alfa taškas. 
 23.30 oponentai. 
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „žiedas su rubinu“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

 3.10 oponentai. 
 3.50 alfa taškas. 
 4.10 Mokslo ritmu. 
 4.25 kaimo akademija. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band Festival 
Šiauliai 2015“.

 6.50 „kuršių nerija“.
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „smurfai“.
 8.40 LMž. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 Mokslo sriuba. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.45 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 13.10 kultūringai su 

Nomeda.
 14.00 euromaxx. 
 14.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 15.00 „Paryžiaus 

dievo Motinos 
katedra. statytojų 
paslaptys“.

 15.50 „apolono vabaliukų 
istorijos“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Lesė“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 „kuršių nerija“.
 19.00 Metų knygos apdo-

vanojimai 2021. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Balta 

balta diena“.
 23.20 dizaino dokumen-

tika. interjeras. 
 23.30 euromaxx. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Vilnius jazz 2019. 
 1.25 duokim garo! 
 2.45 Mokslo sriuba.
 3.00 klausimėlis. 
 3.20 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 3.45 7 kauno dienos. 
 4.10 2 eilė: teatro 

žmonės. daiva 
žukauskienė, 
Vytautas stepo-
navičius, Romutė 
jakubauskienė. 

 4.35 Veranda. 
 5.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.25 „Širdžių daktaras“.

 13.30 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

 14.30 „Rozenheimo 
policija“.

 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 PReMjeRa. „ka-

sandra. sustingęs 
laikas“.

 23.00 „Paskolinta meilė“.
 1.00 „Našlaitės“.
 2.40 „Vyriausias tyrėjas 

Vistingas 4“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.15 „kobra 11“.
 8.10 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „Fitnesas“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 amerikos talentai.
 14.25 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti.
 21.05 „Belaisvė“.
 23.25 „Gelbėtojai“.
 1.00 „atšiaurioji 

aliaska“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 stiliaus dNR. 
 7.00 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 7.30 Verslo švyturys.
 8.30 orijaus kelionės. 

Hurgada. 
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 Raktas į namus.
 11.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 12.00 delfi rytas.
 13.30 orijaus kelionės. 

Hurgada. 
 14.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 15.00 delfi diena. žinios.
 15.20 delfi diena. dienos 

tema.
 16.00 delfi diena. žinios.
 16.15 delfi diena. dienos 

interviu.
 16.35 delfi diena. Verslo 

požiūris.
 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. Verslo 

požiūris.
 18.00 delfi diena. žinios.
 18.35 delfi diena. dienos 

interviu.
 19.00 delfi diena. žinios.
 19.15 delfi diena. Faktai 

ir nuomonės su 
a. Peredniu.

 20.00 Šiandien kimba. 
 21.00 spausk gazą.
 21.30 automobilis už 0 

eur.
 22.30 Ugnikalnių takais.
 23.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 0.00 delfi diena.
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ETERIS
šEšTADIENIS, balandžio 17 d. Saulė teka 6.15, leidžiasi 20.23, dienos ilgumas 
14.08. jaunatis. Vardadieniai: anicetas, dravenis, skaidra, Robertas.

LRT TV
2021. 04.17 
 6.02 daiktų istorijos. 
 6.55 išpažinimai. 
 7.25 „dainų dainelės“ 

akimirkos.
 7.35 „Baltoji žvaigždė“.
 9.00 Labas rytas, Lietuva.
 11.00 Beatos virtuvė. 
 11.55 Pasaulio dokumen-

tika. Premjera. „Lau-
kinė gyvūnija. Gaujos 
ryšys. dingai“.

 12.45 Pasaulio dokumen-
tika. „amerika iš 
paukščio skrydžio. 
Pasakojimai apie 
vandenis“.

 13.35 „komisaras Montal-
banas. andželikos 
šypsena“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 žinios. 
 18.00 Langas į valdžią. 
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dainuok su manim. 
 22.40 „Tėčio armija“.
 0.20 „apolo 13“.
 2.35 „amerika iš paukščio 

skrydžio. Pasakojimai 
apie vandenis“.

 3.25 „komisaras Montal-
banas. andželikos 
šypsena“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.35 „stivenas Visata“.
 7.20 „Bunikula“.
 7.45 „ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
 8.35 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 9.05 „Beprotiškos melo-

dijos“.
 9.30 Mes pačios.
 10.00 sėkmės tandemas. 
 10.30 „Tomas ir džeris. Vilis 

Vonka ir šokolado 
fabrikas“.

 12.05 „Margi, pirmyn!“.
 14.05 „Policijos akademija 

2. Pirmoji užduotis“.
 15.50 „Nuogas ginklas 

33 1/3. Paskutinis 
įžeidimas“.

 17.25 žalia šviesa. 
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.30 „žvėrelių maištas“.
 21.20 PReMjeRa. 

„striksės“.
 23.10 „Vyras už pinigus 2. 

žigolo europoje“.
 0.55 „Vagių karalius“.

TV3
 6.35 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „keista šeimynėlė“.
 8.00 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 Tylūs geradariai. 

Tvarumo istorijos.
 12.00 „Laukinė japonija“.

 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Laukinė japonija“.
 13.00 „kria-kria-keriai“.
 14.45 „Šuns kailyje“.
 16.45 ekstrasensų mūšis.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvok.
 19.35 „eurojackpot“.
 19.40 galvok.
 21.30 „Gaujų karai. Princai“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „Gaujų karai. Princai“.
 22.40 „kafarnaumas“.
 1.10 „Nesunaikinamieji“.
 3.00 „Pajūrio šlaistūnas“.
 4.35 „X mutantai“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.00 „kvailiai šėlsta“.
 7.30 „augintinių talentų 

šou“.
 8.30 „kvailiai šėlsta“.
 9.00 sveikatos kodas.
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „augintinių talentų 

šou“.
 10.30 „Neatrasta Rusija“.
 11.35 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 12.30 „Šnipų karai“.
 13.30 „ekstrasensų mūšis“.
 16.00 „Pavojingi kaimynai“.
 17.00 Betsafe–LkL čempio-

natas. 
 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „10 000 metų prieš 

kristų“.
 0.15 „Gatvių kovotojas“.
 2.15 „skolų išieškotojas 

2“.

Dzūkijos TV
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 9.00 Bušido ringas.
 9.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 deutsche Welle 

pristato. keliautojo 
dienoraštis. 

 11.00 Švarūs miestai. 
 11.30 inovacijų dNR.
 12.00 „Pėdsakas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 žinios.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 žinios.
 18.30 deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 19.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 20.00 žinios.
 20.30 #Nespaudai. 
 21.30 oponentai. 
 22.30 žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Gyvenimas. 
 4.20 Laikykitės ten. 
 5.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 5.40 Vantos lapas. 
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.02 auksinis protas. 
 7.15 klausimėlis. 

 7.30 Premjera. „Laiki-
nosios sostinės 
fenomenas. Vytauto 
didžiojo universi-
tetas“.

 8.00 Premjera. „sukurta 
kiote. Šinmačio ir 
Muromačio gatvės“.

 8.30 „skonio pasaka. 
dešrelė. Pasakojimas 
su dviem galais“.

 9.00 kūrybingumo 
mokykla. 

 9.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

 10.00 Čia – kinas. 
 10.30 Pasivaikščiojimai. 
 11.00 kas geresnio, 

kaimyne? 
 11.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Trembita. 
 12.30 Rusų gatvė. 
 13.00 išpažinimai. 
 13.30 Proto džiunglės. 
 14.00 euromaxx. 
 14.30 „du balsai – viena 

širdis“. 
 16.35 „erdvės menas. 

Mažiau yra daugiau. 
Gyvenimas mikrona-
meliuose“.

 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien ir 

visados. 
 18.30 indivizijos. 
 19.00 Premjera. Vizio-

nieriai. Mindaugas 
Navakas.

 19.05 „Nuostabios mintys. 
Šiuolaikinio meno 
kūrėjas antony 
Gormley“.

 19.30 Premjera. „Viltis 
abipus atlanto. se-
niausias lietuviškas 
laikraštis „draugas“.

 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 21.00 „Verksnys“.
 22.25 koncertas. 
 23.25 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Prikąskite 
liežuvį“.

 23.45 „Laikinosios sostinės 
fenomenas. Vytauto 
didžiojo universi-
tetas“.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 „dypanas“.
 2.30 „skonio pasaka. 

dešrelė. Pasakojimas 
su dviem galais“.

 2.55 indivizijos. 
 3.20 Pasivaikščiojimai. 
 3.45 Proto džiunglės. 
 4.15 euromaxx. 
 4.45 auksinis protas. 

TV1
 6.20 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 6.50 Praeities kartų 

liudytojai. 
 7.20 „akloji“.
 8.50 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Tėvas  
Motiejus“.

 11.00 „Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos“.

 12.00 „Merės meilė 
virtuvei“.

 13.00 „Mylėk savo sodą“.
 14.00 „akloji“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.

 18.45 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Melas“.
 22.55 „Viskas, ką turė-

jome“.
 1.00 „Byla“.
 2.50 „detektyvai Mak-

donald ir dodsas. 
Veidrodžių pinklės“.

TV6
 6.10 „kalnų vyrai“.
 7.00 žvejo nuotykiai.
 9.00 Nematoma pusė.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 „Gyvūnų klanai“.
 11.40 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 12.40 „Gyvūnų klanai“.
 13.55 „Bomba“.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 „kalnų vyrai“.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 19.00 „žaidimų žaidimas 
su ellen“.

 20.00 „antinų dinastija“.
 21.00 žinios.
 22.00 „karalius artūras“.
 0.25 „Rydikas“.
 2.35 „jūrų pėstininkas. 

Užnugaris“.

Delfi TV
 5.00 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 5.30 delfi premjera.
 6.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 7.00 kasdienybės herojai. 
 7.45 Mano pramogos 

veidai. svečiuose 
– antikvariniai 
kašpirovskio dantys.

 8.30 jos vardas MaMa.
 9.00 jūs rimtai? 
 9.30 sveikai ir laimingai.
 10.00 alfas live.
 11.00 iliustruotos Vilniaus 

istorijos.
 11.30 stiliaus dNR. 
 12.00 Vienas toks unikalus. 
 12.30 Čepas veža.
 13.00 kablys.
 13.30 Šiandien kimba. 
 14.30 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 15.00 orijaus kelionės. 

Hurgada. 
 15.30 Ugnikalnių takais.
 18.00 ar tu ją matei? 

Neatrasta žemaitija.
Telšiai.

 18.30 orijaus kelionės. kaip 
atrodo praban-
giausias turgus 
Ukrainoje. 

 19.00 13 731 km aplink 
skandinaviją.

 20.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– a. Grigorian.

 22.00 aš ikona. 
 23.00 delfi premjera.
 23.30 orijaus kelionės. 

Hurgada. 
 0.00 kitokie pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– R. kurtinaitis.

 2.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– V. Landsbergis.

 4.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– V. Baumila.

PENKTADIENIS, balandžio 16 d. Saulė teka 6.18, leidžiasi 20.22, dienos ilgumas 
14.04. jaunatis. Vardadieniai: Benediktas, Giedrius, algedė, kalikstas, ūdrys.

LRT TV
2021. 04.16 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 stilius. 
 13.00 (Pra)rasta karta. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. 
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.30 Panorama.
 21.30 auksinis protas. 
 22.55 Premjera. „apolo 

13“.
 1.10 „dypanas“.
 3.00 Panorama.
 4.00 Vartotojų kontrolė. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2 penktadienis. 
 21.00 „Vagių karalius“.
 23.10 „Niko“.
 1.15 „Nuostabi epocha“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „kalnietis“.

TV3
 6.20 „Transformeriai. ki-

bernetinė Visata“.
 6.45 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.40 Farai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Mano dukrelė“.
 11.50 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 17.55 Namų idėja su 

ikea.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Ledynmetis 2. 

eros pabaiga“.
 21.20 „Roboto vaikas“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Roboto vaikas“.
 23.40 „Pajūrio šlais-

tūnas“.

 1.30 „Užtikrintas 
teisingumas“.

 3.15 „Prarasta dukra“.
 5.00 „Vieniši tėvai“.

BTV
 6.25 „akloji zona“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.35 „FTB“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „akloji zona“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „skolų išieškotojas 

2“.
 23.35 „Misionierius“.
 1.25 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.50 „csi. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 7.00 oponentai. 
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „žiedas su rubinu“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 atliekų kultūra. 
 17.00 Laisvės TV valanda. 
 18.00 „Valkauskas“. 
 18.13 „skinsiu raudoną 

rožę“.
 18.30 atvažavau in 

svecius“.
 19.00 žinios.
 19.20 „svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 20.00 žinos. 
 20.20 „dainuok, dzūkija“.
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „žiedas su rubinu“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 Laisvės TV valanda. 
 3.50 Bušido ringas. 
 4.10 Vantos lapas. 
 4.35 kaimo akademija. 
 4.55 atliekų kultūra. 
 5.20 „Reali mistika“.
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.02 Vilnius jazz 2019. 
 6.45 klausimėlis. 
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 knygų savaitė. 

Romano „Petro 

imperatorė ii“ 
pristatymas: 
menotyros mokslų 
daktarę rašytoją 
kristiną sabaliaus-
kaitę kalbina Rytis 
zemkauskas.

 8.45 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

 9.10 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.40 Mokslo sriuba. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.45 stop juosta. 

Vitražai. 
 13.10 stambiu planu. 
 14.00 2 eilė: teatro 

žmonės. daiva 
žukauskienė, 
Vytautas stepo-
navičius, Romutė 
jakubauskienė. 

 14.30 Pasivaikščiojimai. 
 14.55 knygų savaitė. 

Bičiulių „susiti-
kimas“ dvikalbėje 
rinktinėje. 

 15.50 „apolono vabaliukų 
istorijos“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Lesė“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 Mokslo sriuba. 
 19.05 stop juosta. 

Vitražai. 
 19.35 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „jasminum“.
 23.20 sostinės dienos 

2020.
 0.15 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.30 dabar pasaulyje. 
 0.55 Vilnius jazz 2019. 
 1.45 „Marianne Faithfull. 

iki sielos gelmių“.
 2.50 „Balta balta diena“.
 4.35 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 PReMjeRa. 

„detektyvai 
Makdonald ir 
dodsas. Veidrodžių 
pinklės“.

 22.55 „Byla“.
 1.00 „Našlaitės“.
 2.45 „kasandra. 

sustingęs laikas“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.15 „kobra 11“.
 8.10 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 8.50 statybų gidas.
 9.20 „Fitnesas“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni  

šeima“.
 12.25 amerikos talentai. 

Čempionai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 optibet a lygos 

rungtynės Vilniaus 
„žalgiris“–Marijam-
polės „sūduva“.

 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 22.00 „Rydikas“.
 0.25 „Belaisvė“.
 2.30 „asteriksas ir 

obeliksas: jos dide-
nybės tarnyboj“.

Delfi TV
 5.00 Šiandien kimba.
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Vienas toks 

unikalus. 
 7.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 8.00 Raktas į namus.
 8.30 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 sveikai ir laimingai.
 11.00 alfas vienas 

namuose.
 12.00 delfi rytas.
 13.30 spausk gazą.
 14.00 Verslo švyturys.
 15.00 delfi diena. žinios.
 15.20 delfi diena. dienos 

tema.
 16.00 delfi diena. žinios.
 16.15 delfi diena. dienos 

interviu.
 16.35 delfi diena. sveiki! 

su gydytoju 
V. Morozovu.

 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. sveiki! 

su gydytoju 
V. Morozovu.

 18.00 delfi diena. žinios.
 18.35 delfi diena. dienos 

interviu.
 19.00 delfi diena. žinios.
 19.15 delfi diena. krep-

šinio zona.
 20.00 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 20.30 delfi premjera.
 21.00 jūs rimtai? 
 21.30 orijaus kelionės. 

kaip atrodo pra-
bangiausias turgus 
Ukrainoje.

 22.00 ar tu ją matei? Ne-
atrasta žemaitija. 
Telšiai.

 22.30 Ugnikalnių takais.
 23.00 automobilis už 0 

eur.
 0.00 delfi diena.
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ETERIS
PIRMADIENIS, balandžio 19 d. Saulė teka 6.10, leidžiasi 20.27, dienos ilgumas 
14.17. Priešpilnis. Vardadieniai: Leonas, Leontina, eirimas, aistė, simonas, Laisvūnas, Laisvūnė.

LRT TV

 9.00 „Įstatymas ir 
tvarka“.

 9.45 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.

 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 savaitė. 
 13.00 Beatos virtuvė. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. 
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 „Laukiniai Vakarai 

prie molo“.
 23.45 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 išpažinimai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 daiktų istorijos. 
 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 LRT forumas. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „sąskaitininkas“.
 1.00 „strėlė“.
 1.50 „kultūristai“.
 3.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.20 „Transformeriai. ki-

bernetinė Visata“.
 6.45 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.40 svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Mano dukrelė“.
 11.50 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.

 19.30 karštai su tv3.lt.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Paskutinis raganų 

medžiotojas.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Paskutinis raganų 

medžiotojas.
 0.05 „skubi pagalba“.
 1.05 „kobra 11“.
 3.00 „Mažieji genijai“.
 3.25 „skubi pagalba“.
 4.15 „X mutantai“.
 5.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „akloji zona“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 PReMjeRa. 

„iškvietimas“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „akloji zona“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „apalūza“.
 23.20 „Mirtinas ginklas“.
 0.20 „Legendų biuras“.
 1.25 „Gyvi numirėliai“.
 2.15 „csi. Majamis“.
 3.00 „iškvietimas“.
 3.45 „FTB“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 6.00 Bušido ringas. 
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 kaimo akademija. 
 7.30 Mūsų gyvūnai. 
 8.00 eko virusas. 
 8.30 inovacijų dNR. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „žiedas su rubinu“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mokslo ritmu. 
 12.30 kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 alfa taškas.
 17.00 Laisvės TV valanda. 

Laikykitės ten. 
 18.00 „Pasakėlės“. 
 18.15 Paskutinė instan-

cija. 
 19.00 žinios.
 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Pasakadienis“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „dainuok, dzūkija“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV valanda. 

Laikykitės ten. 
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „žiedas su rubinu“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 Laisvės TV valanda. 

Laikykitės ten. 
 3.50 alfa taškas. 
 4.10 Mokslo ritmu. 
 4.25 Partizanų keliais. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.45 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.45 krikščionio žodis. 
 13.05 kultūros diena. 
 14.00 ką veikti?! 
 14.30 Tarptautinis 

menų festivalis 
„Gražiausiu taku 
2015“. Reveransas 
Lietuvai. 

 15.35 Muzikinis intarpas.
 15.50 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Lesė“.
 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 klausimėlis. 
 19.05 išpažinimai. 
 19.35 Premjera. 

„Françoise sagan. 
Gyvenimo elegan-
cija“.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Gintaras 

Grajauskas. 
„Pašaliniams 
draudžiama“. 

 0.10 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.25 dabar pasaulyje. 
 0.50 dainuok su manim. 
 2.25 koncertas. LRT 

opus ore. 
 3.20 „Nuostabios 

mintys“.
 3.45 kūrybingumo 

mokykla. 
 4.10 „Viltis abipus 

atlanto. seniausias 
lietuviškas lai-
kraštis „draugas“.

 4.35 Mokslo sriuba. 
 5.05 Širdyje lietuvis.

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.15 „Tėvas Motiejus“.
 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.

 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „chaoso teorija“.
 22.55 „Paskolinta meilė“.
 0.50 „Našlaitės“.
 2.30 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys koreze“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.15 „kobra 11“.
 8.10 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 8.50 autopilotas.
 9.20 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 12.20 amerikos talentai. 

Čempionai.
 14.25 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti.
 21.05 „Megė“.
 23.00 „P2“.
 1.00 „atšiaurioji 

aliaska“.

DelfiTV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 7.00 savaitės įvykiai su 

d. žeimyte-Biliene.
 8.00 orijaus kelionės. 
 8.30 ar tu ją matei? Ne-

atrasta žemaitija.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 jos vardas MaMa.
 11.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 12.00 delfi rytas. 
 13.30 jūs rimtai? 
 14.00 išpakuota.
 14.30 Raktas į namus.
 15.00 delfi diena. žinios.
 15.20 delfi diena. dienos 

tema.
 16.00 delfi diena. žinios.
 16.15 delfi diena. dienos 

interviu.
 16.35 delfi diena. Pinigi-

niai reikalai.
 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. Pinigi-

niai reikalai.
 18.00 delfi diena. žinios.
 18.35 delfi diena. dienos 

interviu.
 19.00 delfi diena. žinios.
 19.15 delfi diena. iš 

esmės su V. Bru-
veriu ir d. žeimyte-
Biliene.

 20.00 sveikai ir laimingai.
 20.30 Viso mes ievos.
 21.00 kasdienybės 

herojai. 
 21.45 Mano pramogos 

veidai.
 22.30 Ugnikalnių takais.
 23.00 orijaus kelionės. 
 23.30 savaitės įvykiai su 

d. žeimyte-Biliene.
 0.30 delfi diena.

SEKMADIENIS, balandžio 18 d. Saulė teka 6.13, leidžiasi 20.25, dienos 
ilgumas 14.12. jaunatis. Vardadieniai: apolonijus, eitvilas, Girmantė.

 6.02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
europa. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera.
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 Brolių Grimų 

pasakos. „Šešetas 
traukia per 
pasaulį“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 ką veikti?! 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Nepaliesta 
korėja“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Pusiaujas iš 
dangaus. Pietryčių 
azija“.

 13.45 „Puaro“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.30 Pasivaikščiojimai. 
 17.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“.
 17.30 žinios. 
 18.00 duokim garo! 
 19.30 savaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Premjera. „Vikto-

rija“.
 22.15 „elžbieta“.
 0.15 „Verksnys“.
 1.40 „Tėčio armija“.
 3.15 klausimėlis. 
 3.30 „Puaro“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.35 „stivenas Visata“.
 7.20 „Bunikula“.
 7.45 „ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 8.35 „Tomo ir džerio 
nuotykiai“.

 9.00 „Meškiukas 
Padingtonas“.

 10.50 „Mis slaptoji 
agentė 2. Ginkluota 
ir žavinga“.

 13.05 „Prezidento duktė“.
 15.15 „Prieš pakratant 

kojas“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 21.55 „kultūristai“.
 0.30 „Taisyklės nega-

lioja“.
 2.50 „striksės“.

TV3
 6.10 sveikatos medis.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „keista šeimynėlė“.
 8.00 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.30 svajonių ūkis.
 9.00 sveikata.lt.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.

 11.00 svajonių sodai.
 12.00 „žiurkių lenktynės“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „žiurkių lenktynės“.
 14.35 „kodas. L.o. B. i. a. i.“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „kodas. L.o. B. i. a. i.“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 didysis šou 

burbulas.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 didysis šou 

burbulas.
 22.30 „Rembo. Paskutinis 

kraujas“.
 0.20 „Roboto vaikas“.
 2.30 „kafarnaumas“.
 4.45 „X mutantai“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.00 „kvailiai šėlsta“.
 7.30 sTiHL savickas 

classic 2020. 
Panevėžys.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnų pasaulio 

taurė 2020. 
kaunas. 

 10.00 „augintinių talentų 
šou“.

 10.30 „Neatrasta Rusija“.
 11.35 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 12.30 „Šnipų karai“.
 13.30 „ekstrasensų 

mūšis“.
 16.00 „Pavojingi kai-

mynai“.
 17.00 Betsafe–LkL 

čempionatas. 
 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Paskutinis laivas“.
 22.30 „Legendų biuras“.
 23.40 „Gyvi numirėliai“.
 0.40 „10 000 metų prieš 

kristų“.
 2.35 „Gatvių kovotojas“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 eko virusas. 
 9.30 Švarūs miestai. 
 10.00 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 11.00 atliekų kultūra. 
 11.30 Mūsų gyvūnai.
 12.00 „Pėdsakas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 Mūsų gyvūnai. 
 19.00 Gyvenimas. 
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 Laisvės TV valanda. 

Laikykitės ten. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 atliekų kultūra. 
 3.55 kaimo akademija. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 kaimo akademija. 
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 duokim garo! 
 7.30 Šoka Lietuva.
 7.45 krikščionio  

žodis. 
 8.00 kelias. 
 8.30 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Širdyje lietuvis. 
 10.00 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Premjera. „TV 

daktaras. žmogaus 
mikrobioma: nau-
dingos bakterijos 
dovanoja sveikatą“.

 11.00 stop juosta. 
Vitražai. 

 11.30 7 kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Šv. Mišios iš 

elektrėnų Švč. 
Mergelės Marijos, 
kankinių karalienės 
bažnyčios. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.05 klausimėlis.
 14.20 dizaino dokumen-

tika. interjeras. 
 14.35 „Baltoji  

žvaigždė“.
 16.00 Tarptautinis 

menų festivalis 
„Gražiausiu taku 
2015“. Reveransas 
Lietuvai. 

 17.05 „skonio pasaka. 
dešrelė. Pasako-
jimas su dviem 
galais“.

 17.30 kultūringai su 
Nomeda. 

 18.30 stambiu planu. 
 19.30 knygų savaitė. 

„Moterų galia 
keisti pasaulį“. 
apie M. Gates, 
H. ir ch. clinton, 
i. allende knygas. 

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Gaetano donizetti. 

opera „ana 
Bolena“. 

 0.20 Henrikas ibsenas. 
„junas Gabrielis 
Borkmanas“.

 2.40 „elžbieta“.
 4.35 duokim garo!

TV1
 6.20 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 6.50 Praeities kartų 

liudytojai. 
 7.20 „akloji“.
 8.50 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „džeimio ir 

džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 12.00 Vaikystės langas. 
 12.30 sveikinimai. 
 15.45 „Moteris“.

 17.45 „Šeimyninės 
melodramos“.

 18.45 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Mirtys koreze“.

 23.05 „Gamtos jėgos“.
 1.15 „Viskas, ką turė-

jome“.
 3.05 „Vera. Melas“.

TV6
 6.10 „kalnų vyrai“.
 7.00 žvejo nuotykiai.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 „Gyvūnų klanai“.
 11.40 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 12.40 „Gyvūnų klanai“.
 13.55 „Bomba“.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 „kalnų vyrai“.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „Lombardų 

žvaigždės“.
 19.00 „antinų dinastija“.
 20.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 sportas. NBa 

action.
 22.30 NBa rungtynės. 

Bruklino „Nets“–
Majamio „Heat“.

Delfi TV
 6.00 13 731 km aplink 

skandinaviją.
 7.00 iliustruotos 

Vilniaus istorijos.
 7.30 Įvartis.
 8.00 kablys.
 8.30 Šiandien kimba. 
 9.30 Čepas veža.
 10.00 alfas vienas 

namuose.
 11.00 Raktas į namus.
 11.30 išpakuota.
 12.00 sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.00 Rimas ir kunigas.
 13.45 sveikatos receptas.
 14.30 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 15.00 sveikai ir laimingai.
 15.30 Pokyčio istorija.
 16.00 Visos mes ievos.
 16.30 spausk gazą.
 17.00 automobilis už 0 

eur.
 18.00 savaitės įvykiai su 

d. žeimyte-Biliene.
 19.00 13 731 km aplink 

skandinaviją.
 20.00 kasdienybės 

herojai. 
 20.45 Mano pramogos 

veidai.
 21.30 jos vardas MaMa.
 22.00 savaitės įvykiai su 

d. žeimyte-Bilienė.
 23.00 Verslo Švyturys.
 0.00 kitokie pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– B. Tiškevič.

 2.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– k. Meschino.

 4.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– a. Grigorian.
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ETERIS
ANTRADIENIS, balandžio 20 d. Saulė teka 6.08, leidžiasi 20.29, dienos 
ilgumas 14.21. jaunatis. Vardadieniai: Gostautas, eisvydė, Marcijonas, agnė.

LRT TV
2021. 04.20
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 daiktų istorijos. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.30 Panorama.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „slėpynės“.
 23.50 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Šventadienio 

mintys. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai. 
 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 4.55 „Maistas: tiesa ar 
pramanas?“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Piktas vairuo-

tojas“.
 0.35 „strėlė“.
 1.30 „sąskaitininkas“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.05 „kalnietis“.

TV3
 6.20 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.45 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.40 karštai su tv3.lt.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Mano dukrelė“.
 11.50 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.55 „Parduotas  

gyvenimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „komando“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „komando“.
 23.50 „skubi pagalba“.
 0.50 „kobra 11“.
 1.50 „X mutantai“.
 2.40 „Mažieji genijai“.
 3.10 „skubi pagalba“.
 4.00 „kobra 11“.
 5.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „akloji zona“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „iškvietimas“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „akloji zona“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Griaustinio 

dienos“.
 23.10 „apalūza“.
 1.25 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.50 „csi. Majamis“.
 2.35 „iškvietimas“.
 3.20 „FTB“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 kaimo akademija. 
 7.00 Laisvės TV valanda. 
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „žiedas su rubinu“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 alfa taškas.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 alfa taškas.
 17.00 Laisvės TV valanda. 
 18.00 „Pasakėlės“. 
 18.15 „Vanagai“. 
 19.00 žinios.
 19.20 „Tai – sportas“.
 19.40 „Pasakėlės“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „jaunimo banga“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 22.55 Rubrika „europa – 

tai aš“.
 23.00 alfa taškas. 
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „žiedas su rubinu“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 Laisvės TV valanda. 
 3.50 alfa taškas. 
 4.10 Mokslo ritmu. 
 4.25 TV europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. 
Rašytoja Gabrielė 
Petkevičaitė-Bitė.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Vilnius jazz 2019. 
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.45 „skonio pasaka. 

dešrelė. Pasako-
jimas su dviem 
galais“.

 9.10 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.40 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.45 kelias. 
 13.10 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 14.00 7 kauno dienos. 
 14.30 Mokslo sriuba. 
 14.55 „Françoise sagan. 

Gyvenimo elegan-
cija“.

 15.50 „apolono vabaliukų 
istorijos“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Lesė“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 Prisiminkime. 

dainuoja abdonas 
Lietuvninkas.

 19.05 Muzikos svetainė. 
 19.35 Premjera. „Šviesu-

liai“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Mulai“.
 23.00 istorijos detektyvai. 
 23.45 klausimėlis. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Vilnius jazz 2019. 
 1.40 auksinis protas. 
 2.50 kultūringai su 

Nomeda. 
 3.45 Pasivaikščiojimai. 
 4.10 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 4.35 stop juosta. 

Vitražai. 
 5.05 stambiu planu. 

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.15 „Tėvas  
Motiejus“.

 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

 14.30 „Rozenheimo 
policija“.

 15.30 „kapitonas  
kainas“.

 16.45 „Šeimyninės 
melodramos“.

 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas.
 19.50 „kapitonas  

kainas“.
 21.00 „Rebeka Martinson. 

elnių jėga“.
 22.55 „Paskolinta  

meilė“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „chaoso teorija“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.15 „kobra 11“.
 8.10 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 8.50 Gyvūnų manija.
 9.20 „Fitnesas“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.20 amerikos talentai. 

Čempionai.
 14.25 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti.
 21.05 „jūrų pėstininkas 4. 

judantis taikinys“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 0.50 „atšiaurioji 

aliaska“.

DelfiTV
 5.30 Viso mes ievos.
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Pokyčių istorija.
 7.00 Čepas veža.
 7.30 alfas vienas 

namuose.
 8.30 išpakuota.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 stiliaus dNR. 
 11.00 alfas live. 
 12.00 delfi rytas. 
 13.30 kasdienybės 

herojai. 
 14.15 Mano pramogos 

veidai.
 15.00 delfi diena. žinios.
 15.20 delfi diena. dienos 

tema.
 16.00 delfi diena. žinios.
 16.15 delfi diena. dienos 

interviu.
 16.35 delfi diena. Radi-

kalus smalsumas.
 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. Radi-

kalus smalsumas.
 18.00 delfi diena. žinios.
 18.35 delfi diena. dienos 

interviu.
 19.00 delfi diena. žinios.
 19.15 delfi diena. Faktai 

ir nuomonės su 
a. Peredniu.

 20.00 Vienas toks 
unikalus. 

 20.30 jos vardas MaMa.
 21.00 aš ikona. 
 22.00 stiliaus dNR. 
 22.30 Ugnikalnių takais.
 23.00 kasdienybės 

herojai. 
 23.45 delfi pulsas.
 0.00 delfi diena.

TREčIADIENIS, balandžio 21 d. Saulė teka 6.06, leidžiasi 20.31, dienos ilgumas 
14.25. Priešpilnis. Vardadieniai: anzelmas, konradas, Milgedas, skalvė, amalija, arijus.

LRT TV
2021. 04.2
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 13.00 (Ne)emigrantai. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. 
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 1000 pasaulio 

stebuklų. 
 20.30 Panorama.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „klanas“.
 23.50 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.35 Langas į valdžią. 
 1.05 klauskite daktaro.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 1000 pasaulio 

stebuklų. 
 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.25 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Šeškinės 20. 

Giedriaus ir džiugo 
šou. 

 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.30 „devyni jardai“.
 0.35 „strėlė“.
 1.30 „Piktas vairuo-

tojas“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „kalnietis“.

TV3
 6.20 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.45 „ančiukų istorijos“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.40 Prieš srovę.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Mano dukrelė“.
 11.50 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rytietiški  

saldumynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Pirmas nužu-

dymas“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „Pirmas nužu-

dymas“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „Pirmas nužu-

dymas“.
 0.05 „skubi pagalba“.
 1.05 „kobra 11“.
 2.00 „X mutantai“.
 2.55 „Mažieji genijai“.
 3.20 „skubi pagalba“.
 4.15 „kobra 11“.
 5.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „akloji zona“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „iškvietimas“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 Betsafe–LkL 

čempionatas. 
 21.00 „kita miesto pusė“.
 22.45 „Griaustinio 

dienos“.
 0.55 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.20 „csi. Majamis“.
 2.10 „iškvietimas“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Mūsų gyvūnai. 
 7.00 Lietuvos miestai. 
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „žiedas su rubinu“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 alfa taškas.
 17.00 #Nespaudai. 
 18.00 „dzūkiška pynė“. 
 18.30 „jaunimo banga“. 
 19.00 žinios.
 19.20 „Pozicija“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „dainuok, dzūkija“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 alfa taškas.
 23.30 #Nespaudai. 
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.

 1.30 „žiedas su rubinu“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 #Nespaudai. 
 3.50 alfa taškas. 
 4.10 Mokslo ritmu. 
 4.25 Mūsų gyvūnai.
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Vilnius jazz 2019. 

sofia Rei & jc Mail-
lard (argentina, 
jaV).

 7.00 „Lesė“.
 7.25 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 kūrybingumo 

mokykla. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.45 Proto džiunglės. 
 13.10 Širdyje lietuvis. 
 14.00 Čia – kinas. 
 14.30 Veranda. 
 15.00 „Šviesuliai“.
 15.50 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Lesė“.
 16.40 LMž. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 klausimėlis. 
 19.05 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.35 Premjera. „Černo-

bylis. Paskutinis 
sovietų sąjungos 
mūšis“.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki 

muzikos. 
 21.33 Premjera. „Ronnie 

Woodas. kažkam 
ten viršuje 
patinku“.

 22.50 dizaino dokumen-
tika. Vizualinis 
identitetas. 

 23.00 Veranda. 
 23.30 indivizijos. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Vilnius jazz 2019. 
 1.40 „du balsai – viena 

širdis“.
 3.45 stambiu planu. 
 4.35 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Vytauto didžiojo 
universitetas“.

 5.05 kultūringai su 
Nomeda. 

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.

 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „Rebeka Martinson. 

Pamatai“.
 22.55 „Paskolinta meilė“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „Rebeka Martinson. 

elnių jėga“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.15 „kobra 11“.
 8.10 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Fitnesas“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.20 amerikos talentai. 

Čempionai.
 14.25 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti.
 21.05 „dievo šarvai“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 0.50 „atšiaurioji 

aliaska“.

DelfiTV
 5.00 Čepas veža.
 5.30 jos vardas MaMa.
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Viso mes ievos.
 7.00 stiliaus dNR. 
 7.30 alfas live. 
 8.30 spausk gazą.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 sveikatos receptas. 
 11.15 Pokyčių istorija.
 11.45 delfi pulsas.
 12.00 delfi rytas. 
 13.30 aš ikona. 
 14.30 stiliaus dNR. 
 15.00 delfi diena. žinios.
 15.20 delfi diena. dienos 

tema.
 16.00 delfi diena. žinios.
 16.15 delfi diena. dienos 

interviu.
 16.35 delfi diena. Login 

2021.
 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. Login 

2021.
 18.00 delfi diena. žinios.
 18.35 delfi diena. dienos 

interviu.
 19.00 delfi diena. žinios.
 19.15 delfi diena. 

Pokalbis su d. žei-
myte-Biliene.

 20.00 Verslo Švyturys.
 21.00 orijaus kelionės. 
 21.30 2800 km dunojumi 

baidare su aurimu 
Valujavičiumi.

 22.30 Ugnikalnių takais.
 23.00 Mano pramogos 

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

Rekreacinės paskirties  •žemės sklypą šalia ežero (iki 
vandens apie 50 m, gražus 
vaizdas, patogus privažiavi-
mas, galima statyba), kaina 
12 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

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

Du žemės ūkio paskirties  •žemės sklypus, esančius Bute-
liūnų k., Seirijų sen., Lazdijų r. 
sav., (0,0659 ha, kadastro Nr. 
5901/0006:605 ir 0,1169 ha, 
kadastro Nr. 5901/0006:606). 
Vienas sklypas ribojasi su 
Prapunto ežeru.  
Tel. +370 682 55860.

Gretimus 0,27 ha ir 0,46  •ha namų valdos žemės sklypus 
Panarvės k., kaina 2200 Eur ir 
3000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir 1,06 
ha žemės ūkio paskirties že-
mės sklypus, kaina – po 4200 
Eur. Visi sklypai tinkami namų 
statybai. Arti Lazdijų miestas 
bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

TRAnsPORTO PRiemOnĖs

Lengvojo automobilio  •priekabą.  
Tel. 8 698 78040. 

VW GOLF III (1997 m.) ir  •VW PASSAT skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 Eur 
už vnt. ir 2002 m. AUDI A6 
dvejas priekinio bamperio 
groteles, kaina po 5 Eur. Drus-
kininkai,  
tel. 8 686 43600.

ŽemĖs ŪKiO TeCHniKA

Traktorinę priekabą su  •technikine apžiūra ir dokumen-
tais.  
Tel. +370 683 46931.

Šieno grėblį vartytuvą ,,Sau- •lutė“ (lenkiškas, 5 ratų). Kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 605 70200.

Šieno vartytuvą „Saulutė“,  •kaina 120 Eur.  
Tel. 8 671 22048.

Kultivatorių prie traktoriaus  •T-25. Tel. 8 693 06995.

GYVuLiAi

8 savaičių paršelius.   •Tel. 8 604 66095.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

Dvi veršingas telyčias (vie- •na žala). Tel. 8 630 72271.

AuGALAi

Bulves (maistines ir sėkli- •nes)  
Tel. 8 623 04363.  

Prekiaujame  baltarusiškais  •durpių briketais ir akmens 
anglimis. UAB „MARTAS“, 
Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.

Parduodame daugiame- •čių žolių sėklas. Auginame 
dobilus, motiejukus, svidres, 
eraičinus, turime ir žolių miši-
nių gyvuliams, pievoms-gany-
kloms, žaliajai trąšai, vejoms. 
Galime sudaryti mišinį pagal 
jūsų norimą sudėtį. Konsultuo-
jame pievų-ganyklų įrengimo 
klausimais. Pristatome nemo-
kamai.  
Tel. 8 600 25710.

Brangiai perkame 
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arbolina“

PARDUODA
neKiLnOJAmAsis TuRTAs

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

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

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

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

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

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

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

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

Namų valdos žemės sklypą  •Lazdijų mieste (30 a, gražioje 
vietoje, prie miško ir vandens 
telkinio, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, visos miesto komuni-
kacijos), kaina 550 Eur už a.  
Tel. 8 686 70841.

KlasifiKuoti
sKelbimai

tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

Avinas (03.21–04.20)
Galite tikėtis materialinės padėties pa-
gerėjimo. Žvaigždės žada finansiškai 
sėkmingą laikotarpį: galbūt laimėsite 
loterijoje arba susitarsite dėl atlygini-
mo padidinimo. Taip pat galite sulaukti 
pasiūlymų įsidarbinti naujoje darbovie-
tėje, tačiau žvaigždės pataria būti ap-
dairiems ir nesusivilioti pernelyg gerai 
skambančiais pasiūlymais. Pasistenkite 
išlaikyti šaltą protą ir kritiškai įvertinti 
jums pateiktus pasiūlymus.

jautis (04.21–05.21)
Rasite būdų, kaip išspręsti įsisenėju-
sias problemas. Nors kurį laiką įvairūs 
rūpesčiai jums nedavė ramybės, tačiau 
dabar visa tai galėsite pamiršti. Jūsų 
veide vis dažniau bus galima išvysti 
šypseną, ir to priežasčių bus iš tiesų 
nemažai. Jei vis pasvarstydavote apie 
galimybę imtis naujos veiklos, dabar to 
neatidėliokite ir imkitės ryžtingesnių 
veiksmų.

Dvyniai (05.22–06.21)
Norėsite susikurti jaukesnius namus, 
todėl nuolatos suksite galvą, kokių 
veiksmų vertėtų imtis. Jei atlikti tam 
tikrus darbus būtų pernelyg sudėtinga, 
nebijokite prašyti kitų žmonių pagalbos: 
kartu galėsite nuveikti kur kas daugiau. 
Žvaigždės pataria daugiau dėmesio 
skirti kasdienių užduočių atlikimui: 
tikėtina, kad būsite labai išsiblaškę, 
todėl privelsite klaidų. Pasistenkite, 
kad taip nenutiktų, nes klaidų taisy-
mas gali pareikalauti nemažai laiko ir 
pastangų.

Vėžys (06.22–07.22)
Jūsų laukia naujos karjeros galimybės, 
kurios ir gąsdins, ir džiugins. Nors nauja 
veikla bus labai viliojanti, tačiau dve-
josite, ar jums tikrai pavyks susidoroti 
su jums patikėtomis užduotimis. Turė-
tumėte labiau pasitikėti savo jėgomis: 
jei pasistengsite, galite tiesiog kalnus 
nuversti, taigi tikrai neverta dėl to nuo-
gąstauti. Šiuo laikotarpiu būsite labai 
užimti, todėl jūsų šeimos nariai gali 
skųstis laiko trūkumu. Pasistenkite at-
rasti „aukso viduriuką“ – nepamirškite, 
kad poilsis taip pat labai svarbus.

Liūtas (07.23–08.23)
Tikėtina, kad sulauksite malonios 
naujienos, kuri sugrąžins gyvenimo 
džiaugsmą. Nors kurį laiką kasdienybė 
buvo ganėtinai slegianti, tačiau dabar 
reikalai pakryps į gerąją pusę, ir džiu-
ginančių dalykų bus gerokai daugiau. 
Žvaigždės pataria daugiau dėmesio 
skirti poilsiui ir savo mėgstamai vei-
klai: nors darbų šiuo laikotarpiu taip 
pat netrūks, tačiau pirmiausia turė-
tumėte pasirūpinti savo psichologine 
sveikata.

Mergelė (08.24–09.23)
Būsite atsipalaidavę ir norėsite pagel-
bėti kitiems. Turėsite ne vieną galimybę 
visa tai įgyvendinti, todėl žvaigždės 
pataria pasinaudoti likimo siunčiamo-
mis galimybėmis. Padėdami kitiems 
jausitės pilnaverčiai ir reikalingi, tad 
tuomet, jei kiltų minčių pradėti savano-
riauti ar užsiimti kita veikla, negalvokite 
apie tai, ką pagalvos kiti žmonės, ir 
eikite pasirinktu keliu. Nepamirškite, 
kad atlikti geri darbai visuomet grįžta 
bumerangu!

Svarstyklės (09.24–10.23)
Jums bus patikėtos svarbios užduotys, 
kurias atlikti nebus taip paprasta, kaip 
gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Nenu-
leiskite rankų: net ir tada, jei atrodys, 
kad ne viskas klostosi būtent taip, kaip 
turėtų, anksčiau ar vėliau tikrai paste-

SAVAITĖS HOROSKOPAS 
(balandžio 19—25 d.)

bėsite progresą. Jei būsite pakankamai 
atkaklūs, už atliktus darbus labai greitai 
sulauksite tinkamo apdovanojimo. Šiuo 
laikotarpiu jums bus sudėtinga rasti 
laiko mėgstamai veiklai, tačiau dėl to 
nereikėtų sielotis – jau labai greitai tu-
rėsite galimybę atsigriebti už prarastą 
laiką.

Skorpionas (10.24–11.22)
Nors jūsų kelyje pasitaikys nemažai 
kliūčių, tačiau tai nesužlugdys jūsų 
ryžto ir nenuslopins pasitikėjimo savo 
jėgomis. Įveikę tam tikrus nesklandu-
mus, jausitės kur kas stipresni nei bet 
kada anksčiau, ir tai tikrai džiugins. Jei 
jausite, kad kasdienybėje jums stinga 
iššūkių, turėtumėte pagalvoti, ką ga-
lėtumėte pakeisti. Galbūt atėjo laikas 
keisti profesinę sritį ar išbandyti savo 
jėgas sporte?

šaulys (11.23–12.21)
Už jūsų pastangas pagaliau bus atlygin-
ta. Žvaigždės žada, kad šis laikotarpis 
bus kaip niekad sėkmingas: jums seksis 
konkursuose ir loterijose, bus nesunku 
sudaryti teigiamą pirmąjį įspūdį ir t. t. 
Jei vis pasvarstydavote apie galimybę 
pakeisti darbovietę, dabar tam bus iš 
tiesų palankus metas. Neabejokite savo 
jėgomis ir ryžtingai judėkite į priekį! 
Visos jūsų pastangos tikrai atsipirks, 
todėl belieka tik pasiraitoti rankoves 
ir imtis tam tikrų veiksmų.

Ožiaragis (12.22–01.20)
Jūsų laukia nauji iššūkiai, kuriuos įvei-
kę įgysite kur kas didesnį pasitikėjimą 
savo jėgomis. Nors įvairi nauja veikla 
gali šiek tiek gąsdinti, tačiau prisitaikyti 
prie naujovių jums tikrai nebus sunku. 
Šiuo laikotarpiu galėsite džiaugtis susti-
prėjusia intuicija, todėl priimti tinkamus 
sprendimus bus gerokai paprasčiau. Jei 
kiltų tam tikrų idėjų, jų įgyvendinimo 
nereikėtų atidėlioti – vėliau tam gali 
pristigti ne tik laiko, bet ir jėgų.

Vandenis (01.21–02.19)
Būsite produktyvūs ir kupini energijos, 
todėl įveikti kasdienes kliūtis galėsi-
te gerokai paprasčiau. Jei vis kildavo 
minčių savo gyvenime ką nors pakeisti, 
dabar turėtumėte to neatidėlioti ir imtis 
atitinkamų veiksmų. Jus džiugins ir ar-
timų žmonių geranoriškumas: jei jums 
prireiktų pagalbos ar patarimo, drąsiai 
kreipkitės į artimiausius draugus ar 
giminaičius, nes jie tikrai neatsisakys 
jums padėti.

Žuvys (02.20–03.20)
Norėsite viską mesti ir šiek tiek laiko 
praleisti vienumoje. Neišsigąskite, jei 
atrodys, kad kasdienybė nebėra tokia 
džiuginanti, kokia buvo anksčiau: nors 
dabar įvairių rūpesčių tikrai netrūks, 
tačiau galite net neabejoti, kad juos 
įveikę jausitės kur kas stipresni. Pa-
sistenkite į viską žvelgti pozityviai, o 
po darbo dienos apdovanokite save 
mėgstama veikla.

JUODELIAI SAMDO!!!
Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai“

kviečia prisijungti prie savo komandos:
Cecho darbuotojus (nuo 1050 Eur) 
Pjovimo staklių operatorius (nuo 1700 Eur)
Ekskavatoriaus vairuotojus (nuo 1900 Eur)
Inžinierius-automatikus (nuo 1400 Eur)
Šaltkalvius-remontininkus (nuo 1200 Eur)
Darbuotojus vežame autobusu arba kompensuojame kurą  (yra 

papildomų sąlygų).
Garantuojame laiku mokamą darbo užmokestį!

Tel.: 8 686 34981, 8 698 41844;
el. p. cv@juodeliai.lt 

Tapk mūsų komandos dalimi!

PERkA VERŠELIUS, 
TELyčAITES.
Moka PVM. Pasiima greitai. 
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

Perkame veršelius. 
Atsiskaitome iš karto. 

Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470. 

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.
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Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  
Tel. 8 623 00597.

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

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

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, lauko 
baldus (29 metų gamybos 
patirtis). Tel. 8 686 71689.

Greitai ir kokybiškai išpjaunu  •medžius gyvenamosiose ir sun-
kiai prieinamose teritorijose bei 
kapinėse. Tel. 8 627 49416. 

Lazdijuose, Kukliuose ir  •nedideliu spinduliu aplink 
Lazdijus su nedideliu T-25 
traktoriumi galiu iškultivuoti 
jūsų daržą, padaryti vagutes, 
pasodinti bulves, taip pat  galiu 
išvartyti arba sugrėbti šieną 
Rudenį galiu aparti jūsų daržą.  
Tel. 8 684 81224. 

NUOMA
siŪLO

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

Išnuomoju arba parduodu  •gamybines sandėliavimo patal-
pas Radvilų g., Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

Nuomoju komercines admi- •nistracines patalpas, 15 kv. m, I 
aukštas, Lazdijuose.  
Tel. 8 698 78040. 

ieŠKO

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

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

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

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

Akmenis.   •Tel. 8 605 70200.

PERKA
neKiLnOJAmAsis TuRTAs

Žemę.   •Tel. 8 688 80688.

Žemės ūkio paskirties  •žemę.  
Tel. 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 – miškus: bran- •džius,  bręstančius, jaunuo-
lynus, miškus draustiniuose, 
parkuose  ir žemę: apleistą, 
nederlingą, apaugusią krūmais 
ir medžiais. Tel. 8 625 44123. 

Žemės ūkio paskirties  •žemę. Gali būti apleista.  
Tel. 867880555 

ŽemĖs ŪKiO TeCHniKA

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

TRAnsPORTO PRiemOnĖs

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

Superkame įvairių mar- •kių automobilius: „Mazda“, 
„Audi“, BMW, „Mitsubishi“, 
„Renault“, „Volkswagen“, 
kemperius  ir kt. Pasiimame 
patys, sutvarkome reikiamus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto. Dirbame savaitgaliais ir 
šventinėmis dienomis.  
Tel. 8 681 20546.

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

PARDUODA
AuGALAi

Vikių ir avižų mišinį, žiemi- •nius ir vasarinius kviečius.  
Tel. 8 623 04363.

Avižų ir žirnių mišinį,  •žirnius, žieminius ir vasarinius 
kvietrugius. Galiu sumalti ir 
atvežti.   
Tel. 8 645 49627.

Avižų ir vikių mišinį, mie- •žius, avižas, dobilus ir bites.  
Tel. 8 698 55824.

Šieno ir šienainio rulonus,  •avižas, žieminius kviečius.  
Tel. 8 619 66433.

Pašarinius runkelius, cen- •tnerio kaina 4 Eur, pašarines 
bulves, centnerio kaina 4 Eur.  
Tel. 8 658 12097.

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

Sėklines „Vineta“ veislės  •bulves, galiu atvežti.  
Tel. 8 656 68604.

Šieną kitkomis.   •Tel. 8 693 06995.

Raudonųjų dobilų sėklą.   •Tel. 8 650 70144. 

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

KiTi

Parduodame ir atveža- •me žvyrą, skaldą, juodžemį. 
Griauname pastatus, kasame 
tvenkinius. Tel. 8 685 58989. 

Pigiai – neapdirbtas labra- •dorito akmens plokštes Lazdi-
juose. Tel. 8 686 70841.

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040.

Kineskopinių televizo- •rių PANASONIC ir LG ir TV 
priedėlio TV STAR distancinius 
pultelius, SCART laidą, mobi-
liojo telefono NOKIA įkroviklį 
ir ausinukus, kaina nuo 2 Eur. 
Pakabinamus šviestuvus, kaina 
nuo 5 Eur. Druskininkai,  
tel. 8 686 43600.

AuGALAi

3 tonas miežių sėjai.   •Tel. 8 619 66433.

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

KITI
Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 230–
260 Eur/t, skarda – 200–220 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Svėrimo paslaugos iki 
60 t. Ežero g. 39, Lazdijai. Dar-
bo laikas I–V – 8.00–16.00 val., 
VI – 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902.

Sendaikčius: monetas,  •banknotus, ženkliukus, meda-
lius, fotoaparatus, statulėles, 
paveikslus, peilius, laikrodžius, 
radijo aparatus, gramofonus, 
muzikos instrumentus, kari-
nius daiktus, gyras, hantelius, 
gintarą, sidabrą, auksą, varpus, 
smetoniškas nuotraukas, siuvi-
mo mašinas, čirvines keptuves, 
ragus ir visa kita. Atvykstu 
pasiimti. Tel. 867104381.

Naudotą spausdintuvą prie  •kompiuterio. Tel. 8  616 26044.

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink. Tel. 8 675 00731. 

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404.

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

Visos savaitės NAUJIENŲ BANKAS

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

Informuojame žemės sklypų, esančių Lazdijų r. sav. Veisiejų  
sen. Barčių k., (kadastro Nr. 5910/0003:124) sav. A. O. V. turto 
paveldėtojus, (kadastro Nr. 5910/0003:116) sav. V. L., sav. A. Ž. 
ir sav. O. J. turto paveldėtojus, (kadastro Nr. 5910/0003:104) 
sav. J. M. turto paveldėtojus, (kadastro Nr. 5910/0003:102) sav. 
O. Š. turto paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“ matininkas  To-
mas Klenauskas  (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 
2021-04-27 vykdys žemės sklypo Nr. 1192M, esančio Lazdijų 
r. sav. Veisiejų sen. Barčių k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus 
išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Tikslinta“ 
adresu: R. Kalantos g. 34-208, Kaunas, el. p. klenauskas@gmail.
com arba  tel. 8 699 54565.

SkELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SkLyPO 
RIBŲ ŽENkLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5910/0005:106), 
esančio Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio mstl., savininkę A. P., kad 
matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-2008) 2021-04-27 8.30 val. vykdys  žemės sklypo (kadastro 
Nr. 5910/0005:134), esančio Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio mstl., 
ribų ženklinimo darbus. Prašome dalyvauti matavime. Prireikus 
išsamesnės informacijos, kreiptis į matininką Norgaudą Pilvinį 
adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.lazdijai@gmail.com 
arba telefonu  8 680 83000.



16 Dzūkų žinios Nr. 15 / 2021 04 15 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

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

Direktorius
Darius Brindza
Reklamos vadybinikė
Inga Liaukevičienė
Tel.: (8 318) 53 085, 
8 670 38882

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

PERkAME 
MIŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

a. kašalyno pĮ teikia

gyvulių 
sėklinimo 

paslaugas....

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

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.

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

Dėmesio!

Miško 
paslaugos.

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

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:

Pasiilgome jūsų!

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynelis@dzukuzinios.lt
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdiju knygynelis

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.

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambariai, šal-
dytuvai, šaldikliai, trimeriai. 
Atvežame. Galima išsimo-
kėtinai.

Ulonų g. 16 ir 
Naujoji g. 50, Alytus. 

Telefonas 8 674 05844

,
.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

MALKOS, 
MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel. 
8 615 39794.

UAB „Projmonta“ reikAlingAS

elektrikas 

kreiptis tel. +370 686 66860


