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Vicemerui nebuvo šansų išsilaikyti valdžios balne

Per posėdį A. Miškinienė pasakojo apie jos atžvilgiu darytą spaudimą, kai konservatorių frakcijos narė bandė paveikti merę išpildyti 
tam tikras A. Klėjaus sąlygas. 
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Katarakta — liga, 
kelianti pavojų regėjimui

Akies lęšiukas savo 
funkcijas atlieka gerai tik 
tada, kai jis yra skaidrus, 
tačiau yra tokių akių ligų, 
kurios trukdo lęšiukui 
tinkamai funkcionuoti. 
Viena iš jų – katarak-
ta. Kokia tai liga? Kada 
reiktų susirūpinti? Kaip 
gydyti kataraktą?

KataraKta — KoKia tai liga?
Katarakta – akių liga, kai akies 
viduje esantis lęšiukas drumstė-
ja. Pradinėse stadijose katarakta 
gali nesukelti regėjimo proble-
mų, tačiau su metais drumstys 
ryškėja, plečiasi, kas lemia pa-
laipsniui blogėjantį regėjimą. 
Sergant katarakta silpnėja ma-
tymo ryškumas, vaizdai tampa 
išplaukę, matomi tarsi žiūrint 
pro rūką. Drumstėdamas lęšiu-
kas iškraipo spalvas, dingsta 
kontrastinis matymas. Kad ir 
kokius akinius žmogus užsidėtų, 
matymas nepagerėja. Ligai pro-
gresuojant regėjimas silpnėja, 
atskiriama tik šviesa nuo tamsos 
ar visiškai apankama.

KaDa reiKėtų Kreiptis į 
specialistą?
Pastebėjus palaipsniui silpstan-
tį regėjimą, lęšiuko drumstims 
pradėjus trukdyti pilnaverčiam 
gyvenimui, darbinei veiklai, 
reikėtų nedelsti ir kreiptis į 
specialistą. 

Kaip KataraKta gyDoma?
Vienintelis kataraktos gydymo 
būdas – operacija: sudrumstėju-
sį lęšiuką pakeičiant dirbtiniu. 
Naudojant šiuolaikišką mikro-
chirurginę įrangą – fakoemul-
sifikatorių – akyje pro 2–3 mm 
dydžio pjūvį išsiurbiamas su-
drumstėjęs lęšiukas ir vietoj jo 
implantuojamas dirbtinis. Ka-
taraktos operacija yra neskaus-
minga procedūra, dažniausiai 
atliekama naudojant vietinę 
nejautrą. Operacija trunka apie 
30 minučių, po operacijos nerei-
kalingas stacionarus gydymas, 
pacientai gali vykti namo. 

ar Delsimas turi įtaKos 
operacijos rezultatams?
Pastebėjus pirmuosius ligos po-
žymius rekomenduojama iškart 
kreiptis į gydytoją. Katarakta 
gydoma daug sėkmingiau jos 
pradinėje stadijoje, kol dar nėra 
ryškių pakitimų. Subrendusios 
kataraktos operacija – techniš-
kai sudėtingesnė, padidėja po-
operacinių komplikacijų rizika, 
regėjimas atsistato per ilgesnį 

laikotarpį. Be to, kataraktai 
progresuojant, gali padidėti 
akispūdis, rizikuojama susirg-
ti glaukoma – liga, nuo kurios 
apakus, regėjimo sugrąžinti ne-
beįmanoma.

į Ką reiKtų atKreipti Dėmesį 
ruošiantis KataraKtos 
operacijai ir KoKių 
rezultatų galima tiKėtis?  
Sėkmingas operacijos rezultatas 
priklauso nuo daugelio veiks-
nių: naudojamos mikrochirurgi-
nės įrangos, pasirinkto lęšiuko 
kokybės, kataraktos stadijos, 
gydytojo meistriškumo. Jeigu 
nėra kitų akies, sisteminių ligų 
ar operacijos komplikacijų, tai 
staigus regėjimo pagerėjimas 
pastebimas pirmomis dienomis 
po operacijos, tačiau galutiniam 
nusistovėjimui gali prireikti ir 
keleto savaičių. Svarbu, kad 
pacientai laiku atkreiptų dėme-
sį į pirminius ligos požymius, 
neleistų kataraktai progresuoti 
iki aklumo.

moDernios ir saugios 
operacijos
Akių chirurgijos centre opera-
cijos atliekamos pasitelkiant 
gydytojų meistriškumą bei 
naujas technologijas. Katarak-
tą operuoja savo srities profe-
sionalas – gyd. Saulius Ačas. 
Tai aukščiausios kvalifikacijos 
specialistas, kuriam kataraktos 
operacija – kasdienybė. Akių 
chirurgijos centre dirbantys 
gydytojai aprūpinti modernia 
diagnostine ir operacine įran-
ga, kokybiškomis priemonėmis. 
Kataraktos operacijos atlieka-
mos labiausiai paplitusiu ka-
taraktos pašalinimo metodu – 
fakoemulsifikacijos būdu. Čia 
atvykę pacientai džiaugiasi, kad 
profesionalią pagalbą galima 
gauti nelaukiant ilgose eilėse, 
ypač tai aktualu, jei katarakta 
sparčiai progresuoja. 

Visus, 
kuriems 
gydyto-
jai dia-

gnozavo 
kataraktą ir reikia atlikti 
operaciją, kviečiame į „Akių 
chirurgijos centrą“, esantį Sa-
vanorių pr. 66, Kaune. Šiuolai-
kinė mikrochirurginė įranga, 
kokybiškos priemonės, profe-
sionali patyrusių specialistų 
komanda padės pasiekti pui-
kių rezultatų. Registruokitės 
telefonu (8 37) 750 805. www.
akiuchirurgija.lt.•

Alius Mikelionis
„Maždaug 1960 metais 
smalsumas atvedė prie 
Alytaus sinagogos. Tą-
kart pro langą pažiūrėjęs 
pamačiau didelius kalnus 
druskos", – štai į tokius 
prisiminimus grįžo Alytuje 
gimęs, o dabar Niujorko 
įžymybes gydantis Samu-
elis Tacas (Shmuel Tatz), 
kai gegužės mėnesio pabai-
goje apsilankė sutvarkyto-
je Alytaus sinagogoje.

Prieš 110 metų statytas, sovie-
tmečiu druskos sandėliu virtęs, o 
dabar atgimęs Alytaus sinagogos 
pastatas gali sulaukti įspūdingos 
meno kolekcijos. Alytiškiu save 
laikantis Niujorko garsenybių ki-
neziterapeutas Samuelis Tacas, 
pamatęs renovuotą sinagogą, 
žada atvežti milijonus dolerių kai-
nuojančius meno kūrinius. Apie 
galimybę laikinai sinagogoje eks-
ponuoti garsių menininkų darbus 
sentimentus savo jaunystės mies-

tui jaučiantis S. Tacas kalbėjo 
su Alytaus miesto savivaldybės 
vadovais.

S. Taco kolekcijoje  Ch. Suti-
no, U. Lifšico, A. Modiglianio, 
N. Arbitblato darbai. Kolekciją 
sudaro 120 meno kūrinių. Kada 
jie galėtų būti atvežti į Alytų, dar 
neaišku. Kaip mano buvęs S. Taco 
klasės draugas, kolekcionierius 
Zenonas Gramackas, tokie pro-
cesai reikalauja daug laiko. Gali 
būti, jog S. Taco kolekcija arba 
dalis jos sinagogą pasieks 2022 
metais, kai Alytus turės Lietuvos 
kultūros sostinės statusą. Tai būtų 
neabejotinai įspūdingiausia kada 
nors Alytuje buvusi meno kūrinių 
paroda.

„Aistrą muzikai, menui, dai-
lei – viską aš gavau čia, Alytuje. 
Draugai, su kurias ir grojome, ir 
žaidėme, – alytiškiai, tad būtų 
labai smagu atvežti  kolekciją 
į sutvarkytą Alytaus sinagogą. 
Be to, 80 procentų darbų – iš 
Lietuvos kilusių žydų, taip va-
dinamų litvakų. Man būtų la-

bai smagu parodyti jų darbus 
ir pakalbėti apie autorius, kurie 
gimę ir augę Lietuvoje", – sakė 
S. Tacas.

Samuelis Tacas gimė 1946 
metais Lietuvoje, Alytuje. Kau-
ne įgijo gydomosios fizkultūros 
specialybę, kurortinio gydymo 
mokėsi iš garsiojo Karolio Dinei-
kos, Maskvoje gilinosi į manua-
linę terapiją. 1973 m. emigravo į 
Izraelį, kur studijavo fizioterapiją, 
mokėsi Rytų medicinos paslapčių. 
1984 m. persikėlė į Niujorką, ten 
gyvena ir dirba iki šiol.

Savo sukurtu kūno derinimo 
metodu, savo žiniomis ir gebė-
jimais yra padėjęs ne vienai pa-
saulio garsenybei. Ant jo kabine-
to sienų Manhatane kabo garsių 
klientų nuotraukos su padėko-
mis. Tarp kineziterapeuto klientų  
Niujorko ir pasaulio garsenybės: 
kompozitorius Endriu Loidas Vė-
beris (Andrew Lloyd Webber), 
Mstislavas Rostropovičius, beis-
bolo žvaigždė Mookie Wilsonas 
ir daugelis kitų.•

Niujorko garsenybes gydantis S. Tacas į 
Alytų nori atvežti dalį meno kolekcijos

S. Tacas.

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.

Politinės aktualijos

Bendruomenių 
naujienos

dzūkai kalBa,
kad...

Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

PrenumeruoKite
• Lietuvos pašto skyriuose, 
• „PayPost“ skyriuose, 
• telefonu 8 700 55 400,
• www.prenumerata.lt ir 
• www.prenumeruok.lt
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Kapčiamiesčio bendruomenės pirmininkė Raminta Zelenauskaitė-
Karauskienė (FB paskyros nuotr.)

Kapčiamiesčio mokykla merdi — vaikai skaičiuojami ant rankų pirštų
Seniau gyvas ir pilnas 
gyvenimo Kapčiamiestis 
kasmet po truputį nyksta. 
Vis mažiau jame girdėti 
vaikų klegesio, o anksčiau 
nemažu moksleiviu skai-
čiumi džiaugtis galėjusi 
Kapčiamiesčio mokykla 
po truputį užveria klasių 
duris. Pagal naujausią 
Lazdijų valdžios sprendi-
mą, nuo kitų mokslo metų 
Veisiejų gimnazijos Kap-
čiamiesčio pagrindinio 
ugdymo skyriuje nebeliks 
penktų, šeštų, septintų 
klasių. 

Kaip teigia Kapčiamiesčio ben-
druomenės pirmininkė Raminta 
Zelenauskaitė-Karauskienė, dėl 
tokios situacijos miestelio gy-
ventojams šiek tiek liūdna, nes 
nemaža dalis jų dirba mokyklo-
je, todėl gali netekti darbo. Kita 
vertus, bendruomenės pirmininkė 
pripažįsta, jog klasės uždaromos 
dėl objektyvių priežasčių – tie-

siog Kapčiamiestyje nebeliko 
mokyklinio amžiaus vaikų. 

Nuo ateinančių metų Kapčia-
miestyje turėtų likti pradinės kla-
sės ir aštunta bei devinta klasės, 
tačiau bendruomenės pirmininkė 
abejoja, ar pastarosios išliks. 

Raminta pastebėjo, jog viena iš 
priežasčių, kodėl Kapčiamiesčio 
mokykloje mažai moksleivių, yra 
ta, kad nemažai miestelio vaikų 
važiuoja mokytis į Veisiejus. Jie 
važinėja jau ne pirmus metus, gy-
vena prie mokyklos, bet važinėja 
į Veisiejus. 

„Tėvai išsigandę, kad visai Kap-
čiamiestyje neliks klasių, tai vaikus 
iškart perkelia į Veisiejus“, – sakė 
Raminta. 

Jos teigimu, dėl uždaromų kla-
sių nepasitenkinimą išreiškia ir 
vaikų tėvai, nes daugelis jų dirba 
mokykloje. 

„Nuspręsta atsisakyti jungtinių 
klasių, kurios šiuo metu egzis-
tuoja Kapčiamiestyje. Jei vaikai 
sugrįžtų iš Veisiejų į Kapčiamies-
tį, tai situacija pagerėtų. Bet taip 

nebus, nes vaikams patinka mo-
kytis didesnėse klasėse, turėti 
daugiau draugų. Vardan teisybės, 
reikia pripažinti, kad mūsų vai-
kai gelbėja Veisiejų gimnaziją, 
nes jei nebūtų mūsų vaikų, tai 
jie nesukomplektuotų gimnazi-
nių klasių“, – sakė bendruomenės 
pirmininkė. 

Tokia situacija turi ir objekty-
vių priežasčių. Kapčiamiestyje 
mažėja jaunų šeimų, per metus 
gimsta tik po vieną vaiką. 

„Šiuo metu būsimųjų pirmo-
kėlių yra tik du. Darželyje yra 10 
vaikų, nesurenkame net darželio 
grupės, nes tėvai veža savo vai-
kus į darželį Veisiejuose. Kapčia-
miesčio miestelio vaikų apskritai 
mažai, jie suvežami iš kaimų. 
Mokykloje darbuotojų yra dau-
giau nei mokinių, pripažinkim, 
jog tai nelogiška. Skaudu, sunku, 
žiūri į pastatą, kuris tuštėja, tačiau 
realybė yra tokia“, – pasakojo 
Raminta.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Kapčiamiesčio moKyKlos istoriniai štrichai
1777 m. Kapčiamiestyje buvo įkurta parapijinė moky-
kla.
Nuo 1865 m. – pirmoji mokykla.
Nuo 1909 m. – lietuviška trijų skyrių mokykla.
Nuo 1935 m. – šešių skyrių pradžios mokykla.
Nuo 1946 m. – progimnazija.
Nuo 1950 m. – vidurinė mokykla, kurioje mokėsi apie 
460 vaikų. 

Niujorko garsenybes gydantis S. Tacas į 
Alytų nori atvežti dalį meno kolekcijos

Žemės ūkio ministerija 
siekia depolitizuoti vietos 
veiklos grupių veiklą

Žemės ūkio ministerija 
(ŽŪM) siekia depolitizuoti 
vietos veiklos grupių (VVG) 
veiklą. „Vietos veiklos grupės 
neturėtų priklausyti nuo poli-
tinių vėjų. Siekiame, kad vieti-
nės valdžios interesams VVG 
nebeatstovautų savivaldybių 
merai ir kiti politikai“, – sako 
žemės ūkio ministro patarėjas 
Daivaras Rybakovas.

VVG yra stipri varomoji jėga, 
kuri rūpinasi kaimo gerove. Jos 
veikia kiekvienoje kaimiškoje 
savivaldybės teritorijoje ir ska-
tina vietos tarpsektorinį bendra-
darbiavimą. VVG rengia vietos 
plėtros strategijas Europos Są-
jungos paramai gauti. Įgyvendi-
nant strategijas, kaimo vietovėse 
kuriamos naujos darbo vietos, 
atnaujinama infrastruktūra, 
sprendžiamos socialinės atskir-
ties, skurdo mažinimo ir kitos 
kaimo gyventojų problemos, 
diegiamos inovacijos.

Tačiau ministeriją vis dažniau 
pasiekia informacija apie savi-
valdybių politikų daromą įtaką 
VVG valdymui, strategijų tiks-
lams. Šiuo metu vietos valdžios 
atstovai VVG valdyboje sudaro 
iki 30 proc. narių, o atstovus 

skiria meras arba savivaldybės 
taryba. ŽŪM siekia pakeisti šią 
praktiką ir nori, kad į sprendi-
mo priėmimus įsitrauktų vietos 
bendruomenė, verslas, kitos or-
ganizacijos.

Ministerija pateikė Vietos 
plėtros strategijų, įgyvendina-
mų bendruomenių inicijuotos 
vietos plėtros būdu, atrankos 
taisyklių pakeitimus. Taisyklėse 
numatyta, kad vietos valdžios 
interesams VVG valdyme galėtų 
atstovauti savivaldybės atstovas, 
išskyrus savivaldybės politikus 
ir politinio pasitikėjimo valsty-
bės tarnautojus, taip pat savi-
valdybės valdomos viešosios 
įstaigos, įmonės ar biudžetinės 
įstaigos arba kitos VVG terito-
rijoje veikiančios organizacijos, 
kurios valdyme dalyvauja vals-
tybė ar savivaldybė, atstovai.

„Siekiant didesnio skaidrumo, 
taisyklių pakeitimais nustato-
mos ir prevencinės priemonės, 
leisiančios užtikrinti viešųjų 
ir privačių interesų suderina-
mumą, kitų korupcijos rizikų 
mažinimą“, – teigia ministro 
patarėjas D. Rybakovas.

Užs. Nr. 13

Į valdžios rūmus atidunda 
dar vienas reorganizacijos traukinys
Visai neseniai Lazdi-
jų rajono savivaldybės 
administracijoje nuvil-
nijo reforma, kuri sukė-
lė daugeliui tarnautojų 
daug nerimo ir baimės. 
Kai kurie žmonės neteko 
savo postų, kai kam teko 
palikti darbą. Atrodo, jog 
viskas nurimo ir bus ga-
lima ramiai dirbti. Nieko 
panašaus! Rajono valdžia 
nerimsta ir vėl sugalvojo 
naują reorganizaciją. 

Apie tai, kodėl buvo nuspręsta 
antrą kartą per kadenciją imtis 
administracijos struktūros reor-
ganizavimo, ką tai duos Lazdijų 

rajono žmonėms, kalbamės su 
administracijos direktore Ilona 
Šaparauskiene. 

– Kas paskatino savivaldybės 
administracijos reorganizaciją?

– Planuojamus pokyčius ska-
tina siekis patenkinti gyventojų 
lūkesčius ir poreikius. Galimy-
bių dirbti dar efektyviau, greičiau 
spręsti problemas ir daryti pažan-
gą tose srityse, dėl kurių vis dar 
sulaukiame gyventojų, verslo ir 
kitų Lazdijų kraštui neabejingų 
atstovų skundų, tikrai yra.

– Kas keisis administracijos 
struktūroje?

– Esminių pokyčių savivaldy-

bės administracijos struktūros 
projekte nenumatoma – išliktų 12 
skyrių. Penkiuose iš jų struktūros 
pokyčiai nenumatomi.

Peržiūrėjus atskirų skyrių vei-
klos sritis, siūloma plėsti dabar-
tinio Architektūros ir teritorijų 
planavimo skyriaus veiklos sritis, 
į jį perkeliant su infrastruktūra 
susijusias skyriaus atsakomybes 
iš Vietinio ūkio. Po šio pakeitimo 
skyrius vadintųsi Architektūros 
ir urbanistikos skyriumi ir jame 
būtų sutelktos visos glaudžiai su-
sijusios sritys.

Siekiant sklandesnio savi-
valdybės administracijos ūkio 
ir dokumentų valdymo, naujai 

Nukelta į 5 psl. » 

Nuo ateinančių metų Kapčiamiestyje turėtų likti pradinės klasės ir aštunta bei devinta klasės.
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Vicemerui nebuvo šansų išsilaikyti valdžios balne
Praėjusį penktadienį kai 
kurie savivaldybės tarybos 
nariai turėjo spręsti sudė-
tingą dilemą – ar išsaugoti 
valdančiosios koalicijos 
susitarimus, ar aukščiau 
visko iškelti politinio pado-
rumo ir moralės klausimą. 

Šio pasirinkimo priežastimi 
tapo merės pavaduotojas kon-
servatorius Audrius Klėjus, dėl 
kilusio skandalo prieš mėnesį pa-
rašęs atsistatydinimo prašymą, 
tačiau posėdžio dieną panoręs jį 
atsiimti ir pabandyti išlikti val-
džios balne.

Daugelis atleiDimui pritarė
Lazdijų rajono savivaldybės ta-
ryba penktadienį priėmė svarbų 
sprendimą – iš pareigų atlei-
do rajono merės pavaduotoją 
A. Klėjų. Už atleidimą balsa-
vo 16 iš 25 tarybos narių. Šeši 
politikai balsavo prieš, o trys 
susilaikė. 

Už atleidimą balsavo septyni 
tarybos valdantieji „valstiečiai“, 
aštuonis narius turinti opozici-
joje esanti Artūro Margelio va-
dovaujama frakcija „Pirmyn“ ir 
„tvarkietis“ Albinas Žymančius. 

pavyzdys kitiems politikams. Tie-
sa, jis nepasakė, kodėl paskutinę 
minutę pakeitė savo sprendimą ir 
bandė išsilaikyti poste. 

Net jei ir būtų įvykęs stebuklas 
ir vicemerui būtų leista atsiimti 
savo prašymą, jis anksčiau ar vė-
liau būtų išmestas iš valdžios bal-
no, nes penktadienio balsavimas 
parodė, jog taryboje susiformavo 
tvirta jo poelgius kritiškai verti-

nančių ir rajono politikų prestižą 
gerbianti dauguma. 

Kitame tarybos posėdyje laukia 
nauja intriga – kas taps naujuo-
ju merės pavaduotoju. Tai bus 
lakmuso popierėlis, parodantis, 
kuria kryptimi ateinančius 23 mė-
nesius plauks Lazdijų valdžios 
laivas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Prieš A. Klėjaus atleidimą balsa-
vo du liberalai ir keturi iš penkių 
konservatorių. Pats A. Klėjus taip 
pat dalyvavo balsavime ir balsavo 
prieš savo atleidimą. Susilaikė so-
cialdemokratai Birutė Vėsaitė ir 
Arūnas Vaišnoras bei konservato-
rių frakcijai priklausanti nepartinė 
Janina Ražukienė.

Vicemeras A. Klėjus prieš mė-
nesį rajono merei pateikė prašy-
mą atleisti iš užimamų pareigų. 
Jis tai padarė kilus skandalui dėl 
jo sportavimo viename iš Laz-
dijų sporto klubų pandemijos 
laikotarpiu, kai to daryti nebuvo 
leidžiama bei pajutęs opozicijos ir 
dalies valdančiųjų jam galandamą  
interpeliacijos peilį.

merė praKalbo apie 
spauDimą
Praėjusio ketvirtadienio vakarą, 
likus 12 valandų iki tarybos posė-
džio, A. Klėjus staiga persigalvo-
jo ir nusprendė atšaukti savo pra-
šymą atleisti iš vicemero pareigų. 
Pagal galiojantį reglamentą, toks 
prašymas taryboje negalėjo būti 
svarstomas, nes buvo pateiktas 
per vėlai. Todėl taryba penktadie-
nio posėdyje svarstė A. Klėjaus 
atleidimo klausimą, kuris buvo į 

darbotvarkę įtrauktas pagal pir-
mąjį vicemero prašymą. 

Per posėdį A. Miškinienė pa-
sakojo apie jos atžvilgiu darytą 
spaudimą, kai konservatorių frak-
cijos narė bandė paveikti merę 
išpildyti tam tikras A. Klėjaus 
sąlygas. Tam, kad jis atsiimtų 
savo atsistatydinimo prašymą, 
A. Miškinienė esą turėjo penkta-
dienį rajono laikraštyje paskelbti 
viešą prašymą vicemerui pasilikti 
pareigose.

Po tarybos narių balsavimo, 
kai paaiškėjo, jog taryba atlei-
do A. Klėjų iš vicemero parei-
gų, merė A. Miškinienė kritiškai 
įvertino A. Klėjaus prašymo dėl 
atleidimo pateikimą ir skubotą 
bandymą jį atsiimti. „Nežinau, 
ar tai buvo manipuliavimas, ar 
nuoširdus atsakomybės prisiėmi-
mas, tai nėra atsakingo politiko 
pozicija, nėra garbės suteikiantys 
veiksmai“, – apie A. Klėjų kal-
bėjo merė. 

išliKti poste nebuvo 
galimybių
Pats A. Klėjus padėkojo kolegoms 
už priimtą sprendimą ir vylėsi, 
kad toks jo poelgis – kilus skan-
dalui, atsistatydinti – bus elgesio 

TS-LKD partijos Lazdijų skyriaus pirmininkas A. Klėjus. 

Net ir politiškai jautrūs sprendimai negali  
pakeisti mūsų susitelkimo dirbti Lazdijų kraštui

daug energijos ir laiko pareika-
lavusi situacija. Komplikuotas 
A. Klėjaus prašymų pateikimas 
ir atsiėmimas, taip pat jo besikei-
čianti pozicija, viešos deklaracijos, 
bandymas daryti įtaką ir spaudimą 
natūraliai sulaukė dėmesio ir sukė-
lė diskusijų dėl teisinio ir politinio 
vertinimo. 

Priminsiu, kad A. Klėjus prašy-
mą atleisti jį iš užimamų pareigų 
pateikė prieš mėnesį, po to, kai 
paaiškėjo jo ir kitų Lazdijų sporto 
centro lankytojų galimi pažeidimai 
karantino metu. Taip pat pažymė-
siu ir tai, kad tiek aš, tiek kiti sa-
vivaldybės vadovai bei koalicijoje 
dirbantys tarybos nariai A. Klėjaus 
teikti prašymą būti atleistam iš už-
imamų pareigų neraginome, prie-
šingai, net ir pateikus jį kvietėme 
gerai pagalvoti ir, jei yra noro ir 
galimybių dirbti Lazdijų kraštui, 
jį atsiimti.  Paskutinis raginimas 
atsiimti prašymą būti atleistam iš 
užimamų pareigų A. Klėjui visų 
koalicijoje esančių tarybos narių 
buvo išsakytas trečiadienį (gegu-
žės 26 d. vakare vykusio pasitari-
mo metu). Neabejoju, kad A. Klė-
jus pats ne vienerius metus dirbęs 
savivaldybės administracijos di-
rektoriumi ir Tarybos nariu puikiai 
žino Tarybos veiklos reglamentą ir 
administracines procedūras. Pa-
gal Tarybos veiklos reglamentą, 
papildomi klausimai į posėdžio 
darbotvarkę gali būti įtraukiami, 
jeigu jų projektai įregistruoti ne 
vėliau kaip prieš 24 valandas, iš-
braukiami iš jos –  tik parengus 
darbotvarkės pakeitimo projek-
tą, jeigu yra komiteto, komisijos, 

frakcijos narių arba ne mažiau 
kaip 1/3 dalyvaujančių posėdyje 
tarybos narių siūlymas. A. Klėjaus 
prašymas neatleisti jo iš užimamų 
pareigų nustatyta tvarka pateiktas 
ketvirtadienį, 22.08 val. Posėdis 
vyko penktadienį (gegužės 28 d.) 
10.00 val. nuotoliniu būdu. 

Taip pat svarbu tai, kad A. Klė-
jaus prašymas atleisti iš užimamų 
pareigų nebuvo vertinamas galimų 
karantino pažeidimų Lazdijų spor-
to centre kontekste. Ne kartą esu 
aiškiai deklaravusi, kad A. Klėjaus 
elgesį ir galimus pažeidimus gali-
ma bus vertinti tik tuomet, kai bus 
aiškūs galutinės galimo nusižengi-
mo tyrimo išvados ir teisinis veikų 
vertinimas. Tokio vertinimo nėra. 
Mano manymu, suklysti, neapdai-
riai pasielgti ar priimti neteisingą 
sprendimą galime kiekvienas, 
klystame visi. Visgi apie mus daug 
ką pasako tai, kaip mes elgiamės 
suklydę. 

Vietoj konstruktyvių diskusi-
jų A. Klėjus pasirinko kitą kelią. 
Taip, rinktis – kiekvieno žmogaus 
teisė. Kiekvienas renkasi, kaip 
spręsti iškilusias problemas, kaip 
elgtis ir kokį kelią rinktis siekiant 
rezultato. Lygiai taip pat kiekvie-
nas Tarybos narys pats pasirenka, 
kaip atliepti rinkėjų lūkesčius ir 
vykdyti jiems duotus pažadus. 
A. Klėjaus pasirinkimas buvo dvi-
prasmiškas – ir noras pasitraukti iš 
pareigų, ir noras likti. Kiek tame 
buvo nuoširdaus apsisprendimo, o 
kiek politikavimo, galime vertinti 
kiekvienas. 

Nors šios situacijos sprendimas 
nebuvo lengvas, tačiau Taryba 

dar kartą įrodė, kad nusiteikimas 
dirbti Lazdijų krašto žmonėms, 
nepaisant iškylančių sunkumų ir 
politinių batalijų, yra visa ko pri-
oritetas.  Todėl tikiu, kad ši istorija 
neišardys koalicijos ir netrikdys 
visos Tarybos darbo. Mano nuo-
mone, Tarybos nariai įrodė, kad 
gali atsiriboti nuo politinių intrigų 
ir priimti teisėtus sprendimus, taip 
pat atskirti konstruktyvaus darbo 
siekį ir savų interesų demonstra-
vimą.

Esu tvirtai įsitikinusi, kad ir to-
liau būtina brėžti aiškią takoskyrą 
tarp politinių nuomonių išsiskyri-
mo ir mūsų pareigos įgyvendinti 
svarbius Lazdijų rajono bendruo-
menei projektus bei vykdyti duotus 
pažadus.

Nesileisdama į galimas mani-
puliacijas, spaudimą ar intrigas, ir 
toliau dėsiu visas pastangas, kad 
koalicija būtų tvirta ir nusiteikusi 
efektyviai dirbti Lazdijų krašto 
žmonėms. Neabejoju, kad bet kuris 
iš keturių Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų Tary-
bos narių, kuriems balsus taryboje 
patikėjo rinkėjai, gali užimti ir eiti 
mero pavaduotojo pareigas ir tęsti 
pradėtus darbus mūsų krašto žmo-
nių labui. Mano nuomone, mūsų 
Taryba dirba vieningai. Dėl to nėra 
ryškios ribos tarp pozicijos, opozi-
cijos ar atskirų frakcijų. Tikiu, kad 
esame pavyzdys daugeliui.

Iki šiol gebėjome diskutuoti ir 
spręsti problemas, tad tikiu, kad 
ir toliau tą darysime, priimdami 
sprendimus, kurie naudingi ir 
reikalingi mūsų kraštui ir jo žmo-
nėms.•

Lazdijų rajono savivaldybės 
merė Ausma Miškinienė

Gerbiami Lazdijų rajono 
gyventojai,
po visą mėnesį vykusios Lazdijų 
rajono mero pavaduotojo Audriaus 
Klėjaus prašymo atleisti (vėliau – 
neatleisti) iš užimamų pareigų is-
torijos jaučiu pareigą į Jus kreiptis 
ir išsakyti poziciją dėl tolimesnio 
Lazdijų rajono savivaldybės tary-

bos (toliau – Taryba) darbo ir savo 
principinių vertybių – sąžiningu-
mo, konstruktyvumo ir bendradar-
biavimo, kuriomis vadovaujuosi ir 
toliau vadovausiuosi. 

Mero pavaduotojo A. Klėjaus 
prašymo atleisti iš darbo istorijos 
kulminacija įvyko praėjusį penk-
tadienį. Tarybos posėdyje balsų 
dauguma mero pavaduotojo pra-
šymas buvo patenkintas. Visa ši is-
torija – tai nebuvo paprastas noras 
atsistatydinti, tai buvo gana paini, 
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Į valdžios rūmus atidunda dar vienas reorganizacijos traukinys
formuojamame Bendrajame ir 
informacinių technologijų sky-
riuje planuojama sutelkti doku-
mentų valdymo, informacinių 
technologijų ir ūkio sritis. Ko-
munikacijos ir visuomenės in-
formavimo sritį siūloma išskirti 
į atskirą skyrių.

Įvertinus galimybes ženkliai 
sutaupyti savivaldybės biudžeto 
lėšų, stiprinant viešųjų pirkimų 
sritį, siūloma iš Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos skyriaus 
atskirti viešųjų pirkimų dalį ir su-
formuoti to paties pavadinimo 
skyrių.

Siekiant glaudesnio tarpins-
titucinio koordinavimo, kuris 
koncentruojasi švietimo ir vaikų 
teisių srityje, siūloma į Švietimo, 
kultūros ir sporto skyrių perkelti 
Tarpinstitucinio bendradarbiavi-

mo koordinatoriaus pareigybę.
Nežymiai tikslinsis ir Strate-

ginio planavimo ir investicinių 
projektų valdymo skyriaus atsa-
komybių sritis, joje daugiau dė-
mesio skiriant verslui ir investi-
cijoms. Tai atspindėtų ir naujo 
skyriaus pavadinimas – Strate-
ginio planavimo, investicijų ir 
verslo skyrius.

– Ar bus atleista darbuotojų 
dėl reorganizacijos?

– Visų pirma svarbiausia pla-
čiai išdiskutuoti siūlomą savival-
dybės administracijos struktūros 
projektą, tuomet bus galutinai aiš-
ku, kurias sritis būtina stiprinti, o 
kuriose srityse yra erdvės opti-
mizavimui. Diskusijoms turime 
daugiau kaip mėnesį.

– Kokio efekto tikimasi su-

laukti po reorganizacijos?
– Tikimasi, kad pritarus savival-

dybės administracijos struktūros 
pakeitimams sprendimai bus prii-
mami greičiau, o savivaldybė bus 

dar atviresnė ir skaidresnė. Daugiau 
dėmesio bus skiriama visuomenės 
informavimui ir jos įtraukimui į 
sprendimų priėmimą. Pagrindinis 
savivaldybės tikslas, kad savivaldy-

bėje dirbtų motyvuoti, kompeten-
tingi darbuotojai, pasirengę dirbti 
Lazdijų rajono gyventojų ir čia 
veikiančio verslo labui.•
„Dzūkų žinių“ informacija

ReDakcijos „Dzūkų žiNios“

Žvilgsnis

LAzdijAi: „No name“. Arba 
praleistos progos ir lyderystės bAdAS  
tyti rajoną šio ralio dalyviams, 
atvykusiems iš visos Lietuvos. 
Tačiau... Puiki galimybė buvo 
nedovanotinai neišnaudota. Kai 
ralio dalyviai atvyko į Kalniškę, 
jie ten negavo jokios informacijos 
apie šią išskirtinę Lazdijų krašto 
vietą. Juk buvo galima juos tea-
tralizuotai pasitikti, pavyzdžiui, 
apsirengus senosiomis karinėmis 
uniformomis ir, panaudojant tea-
tralizuotas priemones, patraukliai 
papasakoti šios vietovės istoriją. 

Ralio dalyvių kelionė driekėsi 
ir per A. Ramanausko-Vanago 
gimtinę, ir per Dusios apylinkes. 
Kodėl turizmo strategai nesugal-
vojo, kaip padidinti šio ralio da-
lyvių susidomėjimą mūsų kraštu? 
Kai kurie iš ralio dalyvių  pirmą 
kartą lankėsi Lazdijų krašte, juk 

reikėjo juos griebti už atlapų, su-
dominti, kad jie vėl su draugais 
ir šeimomis pas mus atvyktų ir 
pravertų savo pinigines. 

Kodėl tada, kai Vilniuje vyko 
renginys, mūsų lazdijiečiai suge-
bėjo persirengti partizanais ir įdo-
miau pristatyti savo kraštą? Kodėl 
dabar niekam nerūpėjo lankytojai, 
kurie patys pas mus atvyko ir galė-
jo daugiau apie mus sužinoti?

Štai, ralio dalyviams sustojus 
prie Leipalingio dvaro, juos pasi-
tiko šio dvaro šeimininkų perso-
nažai ir patrauklia forma suteikė 
apie dvarą informacijos. Taigi, 
pavyzdžių toli ieškoti nereikėjo. 

Žinoma, keistai atrodė ir tai, 
kad per šio renginio uždarymą, 
dalijant prizus nugalėtojams ir 
prizininkams, neišgirdome, kad 

bent vieną prizą būtų įsteigę Laz-
dijai, visi apdovanojimai buvo 
iš Druskininkų savivaldybės ir 
šio miesto verslo bendrovių. Ar 
negalėjome kam nors padovanoti 
savaitgalio Lazdijų rajono kaimo 
turizmo sodyboje? 

Kodėl nenorime būti matomi, 
žinomi, kodėl nesistengiame pa-
sinaudoti mums suteikiamomis 
galimybėmis? 

Kai taip elgiamės, tai ir liekam 
niekam nežinomi ir verkšlenantys, 
kad trūksta turistų. Todėl graudu 
ir liūdna, o gal net ir dėsninga, 
kai renginio vedėjas nesugeba 
teisingai ištarti Lazdijų rajono 
merės pavardės. 

Ar norime būti nežinomi, be-
vardžiai – „no name“? Gerai, kad 
bent „Dzūkų žinių“ redakcijos 

ekipažas, ir dar vienas ekipažas 
atstovaujamas Lauros Sapiegaitės 
ir Povilo Juknevičiaus laimėję 
vienoje rungtyje prizines, garbin-
gas vietas, priminė apie Lazdijus 
ir nešė Lazdijų vėliavą viso ralio 
metu. Kaip liaudis sako, „kas šu-
niui uodegą pakels“...•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) 
– redakcijos nuostatas atspindintis, jos var-
du parašytas, neretai nenurodant konkretaus 
autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į 
kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, 
tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vie-
noda visiems leidinio redakciniams straips-
niams apimtis, glaustas minčių dėstymas, 
tezių pobūdžio argumentacija, naudojami 
publicistinės retorikos elementai. Įprasta 
pateikti išvadas, apibendrinimus, atspin-
dinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

DŽ redakcijos nuomonė 
Kol rajono turizmo strategai kuria 
planus, kaip privilioti turistus į 
Lazdijų kraštą, kai kurie rajono 
svečiai patys atvyksta į mūsų ra-
joną, tačiau čia nesulaukia tinka-
mo dėmesio. Praėjusį savaitgalį 
Lazdijai nepasinaudojo proga 
tinkamai priimti net 50 automo-
bilių ekipažų, dalyvavusių moterų 
ralyje „Ladies Go“. 

Įdomu tai, kad vieni iš šio ren-
ginio rėmėjų buvo Lazdijų rajo-
no savivaldybė, o ralio trasa irgi 
vedė per Lazdijų rajono išskirtines 
vietas. Buvo puiki proga prista-

„Ladies Go“ dalyvių ekipažai sužavėjo 
žinomus Lietuvos lenktynininkus ir karius

Nukelta į 8 psl. » 

Savaitgalį Druskininkuo-
se ir Lazdijuose startavo 
SERES nacionalinių vairuo-
jančių moterų varžybų 2021 
pirmasis etapas – orientaci-
nis-pramoginis ralis „Ladies 
Go Karys-Lenktyninkas“, 
kuris sutraukė 50 ekipažų iš 
skirtingų Lietuvos miestų. 

Tarp dalyvių ir žinomi lenkty-
nininkai Vaidotas Žala, Rokas 
Baciuška, Giedrius Notkus, Ra-
mūnas Čapkauskas bei kiti.

Ralio startas ir finišas buvo 
prie Druskininkuose įsikūrusios 
„Snow arenos“, dalyviai keliavo 
pagal kelio knygą ne tik šiose 
apylinkėse, bet ir po Lazdijų kraš-

tą, maršruto ilgis daugiau kaip 
150 km. Buvo integruotos ne tik 
vairavimo rungtys – Snow Kart 
kartingais ar slalomas su Seres 
elektromobiliu, bet ir kultūrinės, 
karinės užduotys. Finišą vaini-
kavo įspūdingas dalyvių auto-
mobilių paradas Druskininkų 
gatvėmis.

Dar prieš startą vienos įskai-
tos dalyvių laukė nemažai stai-
gmenų, tai Ladies Go + Karys 
arba Lenktynininkas dalyvės, 
kurios sužinojo, kuris vyrukas 
visą dieną važiuos kartu ir padės 
įgyvendinti ne tik maršrutą, bet 
ir užduotis. Giedriaus Notkaus 
žmona Kristina paklausta, kurio 
lenktynininko ar kario nenorėtų 

išsitraukti, parodė pirštu į savo 
vyrą, tačiau sėkmė jos ekipažui 
lėmė jauną ir perspektyvų lenk-
tynininką Julių Adomavičių.

Šioje įskaitoje važiavo ir lenk-
tynininkai Vaidotas Žala, Rokas 
Baciuška, vienintelis išdrįsęs  
karys Donatas Stravinskas, vers-
lininkas, TV vedėjas, blogeris, 
lenktynininkas Jurgis Adoma-
vičius, ilgametis lenktynininkas 
Renaldas Šeinauskas, Paulius 
Novakas, šmaikštusis lenktyniau-
jantis ūkininkas Petras Šiaučiū-
nas, Titas ir Ramūnas Čapkauskai 
ir Lietuvos automobilių sporto 
federacijos prezidentas Egidijus 
Janavičius, kuris pasidalino savo 
įspūdžiais:

„Važiuojant atsirado azartas, 
todėl buvo labai smagu. Džiau-
giuosi, kad burtu keliu mane išsi-
traukė ,,AAAguonėlių“ ekipažas, 
kurį sudarė mama ir dvi dukros. 
Jos buvo puikiai viską susisty-
gavusios: kas vairuoja, kas navi-
guoja, kas laiko kontrolę vykdo, 
kas atsakinėja į klausimus. Man 
patikėjo šaudymo ir granatos 
metimo rungtis. Taip išėjo, kad 
komandoje tapau „silpnąja gran-
dimi“, nes dėl užsikirtusio ginklo 
gaiduko paleidau šešis vietoj pen-
kių šūvių ir nepataikiau vienos 
granatos, dėl ko anuliavosi vi-
sas rungties rezultatas. Kartu su 
manimi dalyvavo ir keturmetis 
sūnus Matas, kuris nors šiek tiek 

pavargo, bet pilnas pačių geriau-
sių įspūdžių“.

Ladies Go + Karys arba Lenk-
tynininkas įskaitoje trečia vieta 
atiteko „Sidabrinių panterų“ eki-
pažui Renatai Guščei, Violetai 
Kulbokaitei ir Birutei Stankienei, 
jos važiavo kartu su Roku Ba-
ciuška, antroji – druskininkie-
tėms „Bičiukėms“ Andželikai 
Visockaitei-Juknevičienei, Gie-
drei Abromavičienei, Jelenai 
Delsnienei ir Daliai Skausmenie-
nei, jų ekipažo gretose važiavo 
Petras Šiaučiūnas, šios įskaitos 
nugalėtojomis tapo „Faina team“ 
ekipažas: Lina Kudrickė, Rūta 
Žilionytė ir Raimonda Sitavičė, 

»Atkelta iš 3 psl. 

Tikimasi, kad pritarus savivaldybės administracijos struktūros pakeitimams sprendimai bus priimami greičiau, o 
savivaldybė bus dar atviresnė ir skaidresnė.
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Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 

Vaisingumo sutrikimai — ne nuosprendis, o liga
Ilgą laiką atvirai kalbėti 

apie vaisingumo proble-
mas ir kreiptis į specialis-
tus buvo nedrąsu. Šiandien, 
mažėjant nusistovėjusioms 
stigmoms bei gerėjant šių 
paslaugų prieinamumui, vis 
daugiau lietuvių pasiryžta 
ieškoti pagalbos. 

VUL Santaros klinikų 
Akušerijos ir ginekologijos 
centro Santaros vaisingumo 
centro gydytoja akušerė gi-
nekologė Raminta Baušytė 
pasakoja apie vaisingumo 
sutrikimų tendencijas, tai-
komus gydymo metodus ir 
aiškina, kodėl ir kokie pro-
filaktiniai tyrimai turėtų 
būtų atliekami reguliariai.  

problema DaŽnėja 
Dar visai neseniai buvo 

skaičiuojama, kad apie 15 
proc. Lietuvos porų turi tam 
tikrų vaisingumo sutrikimų. 
Ši statistika niekuo nesiskyrė 
ir nuo padėties kitose pasau-
lio šalyse – viena iš šešių porų 
negalėjo susilaukti vaikų. 

Gyd. akušerė ginekolo-
gė R. Baušytė teigia, kad šiuo 
metu nevaisingumo problema 
itin sparčiai auga: „Skaičiuo-
jama, kad dabar pasaulyje 
net viena iš keturių porų gali 
turėti tam tikrų vaisingumo 
sutrikimų. Lietuva – tikrai ne 
išimtis.“

2019 m. atliktas tyrimas 
parodė, kad per penkerius 
metus vyrų nevaisingumas 
padidėjo 2,5 karto, o moterų 
– 1,5 karto. 

„Šiuos skaičius lėmė ke-
letas veiksnių, tarp jų – ir 
geresnis paslaugų prieina-
mumas. Tačiau taip pat šie 
rodikliai aiškiai atspindi ir pa-
čios ligos mastą, spartų naujų 
atvejų didėjimą. Kita vertus, 
tikrai nereiškia, kad visoms 
šioms poroms reikia pagal-
binio apvaisinimo. Visgi, tam 

tikra gydytojų pagalba, norint 
susilaukti vaikų, yra būtina“, 
– komentuoja gydytoja. 

KaDa sunerimti ir Kreiptis 
į specialistą?

Nuo 30-ies metų moters ga-
limybė pastoti pamažu mažėja, 
o po 35-erių darosi dar sudė-
tingiau. 

Jeigu moteris yra iki 35-erių 
metų amžiaus ir porai, gyve-
nant įprastą lytinį gyvenimą 
bei nenaudojant apsaugos nuo 
nėštumo priemonių, nepavyks-
ta pastoti per 12 mėnesių, rei-
kėtų pasikonsultuoti su vaisin-
gumo specialistu. Tokiu atveju, 
jeigu moteris yra 35-erių metų 
amžiaus ar vyresnė, arba tada, 
kai ji yra iki 35-erių metų am-
žiaus, bet turi kitų sveikatos 
sutrikimų, galinčių daryti įtaką 
vaisingumui, reiktų kreiptis į 
specialistą po 6 mėnesių. 

„Moteris gali turėti policisti-

torijos sąlygomis, o susidarę 
embrionai perkeliami į moters 
gimdą. 

Gydytojos teigimu, 2016 m. 
rugsėjo 14 d. priimtas pagal-
binio apvaisinimo įstatymas 
nustato moters pagalbinio 
apvaisinimo sąlygas, būdus, 
tvarką, o 2016 m. gruodžio 20 
d. sveikatos apsaugos minis-
tro įsakymu patvirtintas Pa-
galbinio apvaisinimo paslau-
gų teikimo ir jų apmokėjimo 
Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo biudžeto lėšomis 
tvarkos aprašas. Jis suteikia 
teisę poroms, atitinkančioms 
kriterijus, gauti Privalomo-
jo sveikatos draudimo fondo 
biudžeto lėšomis apmokamas 
pagalbinio apvaisinimo pas-
laugas. Tai paskatino kreiptis 
asmenis, kurie anksčiau buvo 
praradę viltį.

„Žmonės pradėjo atviriau ir 
garsiau kalbėti apie nevaisingu-
mo problemas, buvo skatinami 
nelikti vieni su liga, todėl dau-
gelis galiausiai išdrįso kreiptis 
pagalbos. Visa tai padarė įtaką 
statistikai: pamatėme pagausė-
jusius nevaisingumo atvejus. 
Tiesiog vieni galvojo, kad tai 
nebeišgydoma, kiti – kad neturi 
tam pakankamai lėšų, todėl ne-
sikreipdavo“, – teigia gyd. aku-
šerė ginekologė R. Baušytė.

lytinė sveiKata priKlauso 
nuo benDros savijautos

Kiekvienas turėtų suprasti, 
kad organizmas yra vientisas, 
o mūsų lytinė ir reprodukcinė 
sveikata bei bendra savijauta 
yra itin glau-
džiai susiju-
sios tarpusa-
vyje. 

Tiek mo-
terims, tiek 
vyrams, be 
kasmetinių 
profilaktinių 
patikrinimų 

pas gyd. akušerį ginekologą 
ar gyd. urologą, rekomen-
duojama atlikti bendrą krau-
jo tyrimą, bendrus šlapimo, 
gliukozės, lipidų, skydliau-
kės, kepenų, inkstų tyrimus, 
elektrokardiogramą, perio-
diškai pasimatuoti arterinį 
kraujo spaudimą. 

„Geležies trūkumas, pa-
didėjusi gliukozė ar, pavyz-
džiui, pakilęs kraujospūdis 
gali turėti didžiulę įtaką visai 
lytinei sveikatai ir galimybei 
pastoti bei išnešioti vaiką, to-
dėl kartais užtenka labai ne-
daug iki stebuklo. Aišku, pir-
miausia šias problemas reikia 
išsiaiškinti, kad būtų galima 
jas tinkamai koreguoti“, – at-
kreipia dėmesį gydytoja. 

Be to, būtina dalyvauti 
valstybės kompensuojamo-
se profilaktinėse programose: 
25–60 metų moterims kas 3 
metus atlikti onkocitologinį 
gimdos kaklelio tepinėlį, o 
50–69 metų amžiaus vyrams 
ir vyrams nuo 45 metų, jei jų 
tėvai arba broliai sirgo pro-
statos vėžiu, – kas 2 metus 
atlikti PSA tyrimą. Taip pat 
profilaktiškai tikrintis pataria-
ma ir jaunesniems asmenims, 
o esantiems rizikos grupėje 
arba jau turintiems ikivėžinių 
pakitimų – dar dažniau.

Siekiant ne tik lengviau pa-
stoti, bet ir sveikiau gyventi, 
medikai rekomenduoja veng-
ti nekokybiškų maisto pro-
duktų, rinktis subalansuotą 
mitybą, atsisakyti rūkymo, 
alkoholio bei kitų žalingų 
įpročių, išlaikyti fizinį akty-
vumą, normalią kūno masę, 
daugiau būti gryname ore.
Užs. Nr. 14

Gyd. R. Baušytės teigimu, lytinė bei 
reprodukcinė sveikata labai priklauso nuo 
bendros savijautos. (Nuotr. fotografo 
P. Kazlausko)

nių kiaušidžių sindromą, 
endometriozę, galbūt ji 
yra persirgusi onkologi-
ne liga, galėjusia sutrik-
dyti kiaušidžių veiklą, o 
gal vyras praeityje buvo 
persirgęs tam tikra in-
fekcija, patyręs traumą, 
kuri pakenkė jo vaisin-
gumui. Priežasčių gali 
būti pačių įvairiausių, 
tačiau svarbu nebijoti 
kreiptis į specialistus ir 
suprasti, kad tai yra liga, 
kaip ir visos kitos ligos, 
ir tikrai – ne galutinis 
nuosprendis. Jeigu ei-
name gydytis širdies ar 
kitų mums įprastų ligų, 
tikrai neverta jausti gė-
dos ir kreipiantis į vai-
singumo specialistus“, 
– tvirtina gydytoja.  

neretai paKanKa tiK 
meDiKamentų

Vaisingumo sutriki-
mo gydymo metodų yra 

įvairių. 
Didžiausią dalį sudaro medi-

kamentinis gydymas, kuomet 
skiriami hormoniniai vaistai, 
skirti subrandinti apvaisini-
mui tinkamą moterišką lytinę 
ląstelę – kiaušialąstę ir sukelti 
ovuliaciją.

Kita dalis priklauso chirurgi-
niam gydymui, kai, pavyzdžiui, 
pakanka pašalinti atitinkamą 
gimdos ertmės darinį (polipą, 
miomą) ar atkurti kiaušintakių 
praeinamumą, ir toliau nekyla 
jokių nesklandumų pastojant. 

Trečioji nevaisingumo gy-
dymo metodų grupė – pagal-
binis apvaisinimas ne moters 
kūne – intrauterininė insemi-
nacija (IUI), kai vyro sperma 
sušvirkščiama į moters gimdą, 
ir pagalbinis apvaisinimas ne 
moters kūne (IVF/ICSI), kai 
iš moters organizmo paimtos 
kiaušialąstės yra apvaisinamos 
paruošta vyro sperma labora-

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!

Lazdijų 
„KNYGYNĖLIS“
(Seinų g. 12, Lazdijai)
Jus aptarnauja 
kiekvieną darbo 
dieną!

Laukiame Jūsų!
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Gyventojai skundžiasi dėl naujos atliekų išvežimo tvarkos 
Lazdijų rajone įprasta 
atliekų išvežimo tvarka 
pasikeitė. Prie jos gyven-
tojai ne tik nepripranta, 
bet ir garsiai skundžiasi 
– keičiasi atliekų išvežimo 
grafikai, kyla keblumų dėl 
mišrių komunalinių atliekų 
surinkimo sunkiau priva-
žiuojamose teritorijose. 

Pastarąjį dešimtmetį visų atliekų 
išvežimu rajone rūpinosi „Eco-
service projektai“, kurie dabar 
aptarnauja tik pakuočių atliekų 
konteinerius, o už mišrias komu-
nalines ir maisto atliekas nuo va-
sario pabaigos atsakingas Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centras 
(ARATC).

poKyčiai nepatogūs 
gyventojams
Salučių kaime gyvenanti Vida 
Margelienė skundžiasi, kad jau 
daugiau nei du mėnesius niekas 
neišveža susikaupusių buitinių 
atliekų: „Paskutinį kartą šiukš-
les vežė gal kovo mėnesį, dabar 
pavasaris, oras šyla, nuo aplink 
konteinerį prisikaupusių atliekų 
sklinda nemalonus kvapas, šunys 
plėšo maišus, o mes nebeturime 
vietos, kur viską krauti. Šiukšlių 
išvežimo grafikas pakabintas, bet 
jo nėra laikomasi, o pinigus už 
neva suteiktas paslaugas mokėti 
turime.“

Pasibaigus mišrių komunali-
nių ir maisto atliekų išvežimo 
sutarčiai, „Ecoservice projektai“ 
Lazdijų rajone dabar rūpinasi tik 
pakuočių atliekų išvežimu.

„Anksčiau renkant visų tipų 
atliekas naudojami trijų sekci-
jų automobiliai tuo pačiu metu 
galėjo paimti tiek mišrias ko-
munalines, tiek ir perdirbamas 
atliekas. Dabar dėl pasikeitusių 
sąlygų teko pakoreguoti pakuo-
čių atliekų surinkimo grafikus ir 
natūralu, kad jie nesutampa su 
kito vežėjo mišrių komunalinių 
atliekų išvežimo grafikais. At-
sižvelgiant į surenkamų atliekų 
kiekius, plastiko, popieriaus ir 
metalo pakuotės surenkamos 
kartą per mėnesį, stiklo – kas 
tris mėnesius“, – sako Rober-
tas Beržinskas, „Ecoservice“ 
atstovas, atsakingas už pakuo-
čių atliekų surinkimą Lazdijų 
rajone. 

Mišrias komunalines atliekas 
ARATC išveža laikydamasis 
savo tvarkaraščio, taigi, skirtin-
gų konteinerių ištuštinimo lai-
kas nesutampa, kaip kad buvo 
iki šiol. Gyventojams, turintiems 
privačius konteinerius, tai kelia 
nepatogumų: sunku įsiminti, kada 

Gyventojai skundžiasi dėl neaiškių atliekų vežimo grafikų. Vida Margelienė jau du mėnesius laukia šiukšliavežės.

Aleksandras Augustinavičius šiukšlių išvežimu pradėjo 
rūpintis pats.

„Ecoservice projektai“ specialiai įsigijo keturiais ratais 
varomą aukšto pravažumo šiukšliavežę.

Virginija Markelionienė jau nebežino, į ką kreiptis dėl problemų.

todėl šiukšles pirmiausia kaupiame 
namuose, tada jas susikrauname į 
vaikišką vežimėlį ir vežame jau 
pramintu taku. Maža to, konteineris 
nuolat perpildytas, nebesuprantu, 
kada atliekos išvežamos ar neišve-
žamos, be to, neturime galimybės 
rūšiuoti.“

Šventežerio seniūnijos seniūnė 
Aldona Burbienė po savaitgalio 
kreipėsi dėl netvarkingai aptar-
nautų buitinių atliekų konteine-
rių: „Sulaukiau ne vieno gyventojo 
skambučio, kad konteineriai ištuš-
tinti netvarkingai – išpilant atliekas 
aplink pabiro įvairiausių šiukšlių, 
pelenų, tačiau vežėjai nepasivargi-
no to sutvarkyti. Be to, šiukšliavežė 
buvo techniškai netvarkinga – po 
jos ant miestelio gatvių ties sankry-
žomis liko tepalų dėmės.“

sunKiai pasieKiamoms 
vietoms — speciali techniKa
Iki pat šių metų vasario pabaigos 

dvi „Ecoservice projektų“ trijų 
sekcijų šiukšliavežės ir vienas ke-
turiais ratais varomas automobilis, 
skirtas sunkiai išvažiuojamiems 
keliams, rūpinosi pakuočių ir miš-
rių komunalinių atliekų išvežimu 
tiek iš privačius konteinerius tu-
rinčių namų ūkių bei įmonių, tiek 
ir iš bendro naudojimo konteinerių 
aikštelių.

„Lazdijuose ir visame rajone 
aptarnaujame apie 6 300 valdų 
gyventojus. Siekiant suteikti pa-
togias paslaugas ir dirbti kokybiš-
kai, reikia įdėti nemažai pastangų. 
Apie 15 proc. aptarnaujamų valdų 
yra sunkiai pasiekiamose, miškin-
gose vietovėse, vienkiemiuose, 
todėl, norėdami tinkamai atlikti 
savo darbą ir pasiekti kiekvieną 
gyventoją, turėjome įsigyti speci-
alią techniką. O ir mūsų darbuo-
tojai per tiek veiklos metų pažino 
kiekvieną vienkiemį, kur ir kokie 
konteineriai stovi, kaip privažiuoti 

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

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

ir kuriuos konteinerius paruošti 
išvežimui, tuo rūpintis tenka daž-
niau, prisiderinant prie skirtingų 
paslaugų teikėjų tvarkaraščių. Dar 
viena gyventojų skundų priežastis 
– dalyje vietovių, ypač sunkiau pri-
važiuojamų, mišrios komunalinės 
atliekos vežamos kur kas rečiau, 
nei numatyta, kai kuriems nėra su-
darytos sąlygos atliekas rūšiuoti.

Taip pat Salučių kaime sodybą 
turintis ir apgyvendinimo paslau-
gas teikiantis Aleksandras Augus-
tinavičius piktinasi, kad dabartinė 
tvarka kelia nepatogumų ir kenkia 
verslui: „Sodyboje apgyvendinus 
svečių buitinių atliekų konteineriai 
prisipildo akimirksniu, o atliekos 
vežamos tik kartą per pusantro 
mėnesio. Teko imtis iniciatyvos 
– nusipirkome papildomus kontei-
nerius, o jiems prisipildžius šiukš-
les išvežame patys. Tik klausimas 
– kodėl mokame už paslaugas, 
kurių negauname? Kreipiantis 
dėl problemų mums aiškina, kad 
kelias sunkiai išažiuojamas, tačiau 
ir mums, ir poilsiautojams čia at-
vykti pavyksta, o štai šiukšliavežė 
niekaip neprivažiuoja.“

nesilaiKo reglamentuotos 
tvarKos
Jau tris mėnesius mišrias komuna-
lines atliekas Lazdijų rajone renka 
ARATC, tačiau gyventojai naudo-
jasi konteineriais, ant kurių likę 
„Ecoservice projektai“ lipdukai su 
logotipu ir kontaktiniais numeriais. 
Naujasis paslaugų teikėjas nepa-
sirūpino šios informacijos atnau-
jinimu.

„Mišrioms komunalinėms 
atliekoms skirti konteineriai nuo-
savybės teise priklauso ARATC. 
Naujasis vežėjas turėjo informuoti 
gyventojus, kas nuo šiol teikia pa-
slaugą, ir pakeisti informacinius 
lipdukus. Dabar gyventojai yra 
klaidinami ir, kai mišrios komu-
nalinės atliekos nėra išvežamos ar 
išvežamos netinkamai, skambina 
mums. Tokių skambučių sulaukia-
me kiekvieną dieną ir atsakinėdami 
į juos sugaištame daug laiko, bet, 
deja, gyventojams jau negalime 
niekuo padėti – tik nukreipti pas 
kitą vežėją“, – problemą įvardija 
R. Beržinskas. 

Neliubonių kaime su vyru ir 
jo 86-erių metų mama gyvenanti 
Virginija Markelionienė nesitve-
ria pykčiu, nes jau nebežino, į ką 
kreiptis dėl problemų – moteris 
jaučiasi tiesiog įkalinta tarp šiukš-
lių: „Iki mūsų sodybos šiukšliave-
žė niekaip neatvažiuoja. Turime 
vienintelį mažos talpos konteinerį 
mišrioms atliekoms, į kurį šiukš-
les reikia vežti daugiau nei 500 
metrų. Esame silpnos sveikatos, 

juos ištuštinti“, – sako R. Ber-
žinskas.

Kad galėtų kokybiškai suteikti 
paslaugas ir pasirūpinti pakuočių 
atliekomis sunkiai privažiuoja-
mose vietovėse, įmonė ir toliau 
naudoja anksčiau specialiai įsi-
gytą keturiais ratais varomą pa-
didinto pravažumo šiukšliavežę, 
kuri yra mažesnės talpos, tačiau 
gali lengviau įveikti siaurus ke-
lius ir įkalnes. 

Lazdijų rajono gyventojų są-
moningumas rūpinantis atlieko-
mis kasmet auga – „Ecoservice 
projektai“ duomenimis, dabar 
surenkamų pakuočių atliekų 
kiekis išaugęs beveik 4 kartus, 
palyginus su kiekiu, kuris buvo 
surenkamas prieš dešimtmetį. 
Akivaizdu, kad gyventojams yra 
aktuali atliekų išvežimo kokybė 
bei tolesnis jų tvarkymas.•
Užs. Nr. 15
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parengtą „Kelio knygą“.
Šį savaitgalį vyko kiti autos-

porto renginiai, todėl buvo sudė-
tinga surinkti profesionalią teisė-
jų komandą, tačiau sulaukėm iš 
varžybų dalyvių labai daug gerų 
emocijų bei atsiliepimų ir tai yra 
pats brangiausias atlygis organi-
zatoriams už pastangas!“ – sakė 
Stasys.

„Karių ir civilių“ įskaitoje tre-
čia vieta atiteko „Bella Chiao“ 
ekipažui su Giedriumi Lelevičiu-
mi bei Armandu Fedoravičiumi, 
antroji – „Vilkšunio“ komandai 
su Mantvydu Kylioku ir Kęstučiu 
Butkumi, o pirmoji – „Geleži-
nėms garažo gazelėms“ su Virgi-
nija Kėdžiūte ir Ieva Želvyte.

Šeimų įskaitoje trečią vietą 
iškovojo ,,NumbNuts“ su Vilma 
Šliurpaite ir Edmundu Ražansku, 
antrąją ,,Autoralio“ ekipažas su 
Šarūne ir Vytautu Ožiūnais, o pir-
mąją – „Grybautojai“ su Karolina 
Staniulyte ir Gedu Maslausku.

„SERES“ prekės ženklui Bal-
tijos šalyse ir Lenkijoje atstovau-
janti įmonė „Busnex“ tapo ne tik 
Nacionalinių vairuojančių moterų 
varžybų 2021 metų generaliniu 
partneriu, bet ir aktyviai įsiliejo 
į dalyvių gretas. Įmonei atstova-
vo net penki ekipažai ir dvylika 
žmonių, viename iš ekipažų savo 
sėkmę bandė ir pats „Busnex“ va-
dovas Simonas Ramanauskas.

„Manau, kad SERES elektro-
mobilis išskirtinai tinka Druski-
ninkų ir Lazdijų regionams, kur 
savo tyliu važiavimu netrikdo nei 
poilsiautojų, nei gyvūnų ramybės. 
Džiaugiamės, kad dalyviai, važia-
vę slalomo rungtyje, kurią reikėjo 
įveikti su SERES 3 elektromo-
biliu, likdavo nustebę begarsiu 
važiavimu“, – įspūdžiais dalinasi 
Simonas Ramanauskas.

Elektromobilių įskaitoje trečią 
vietą laimėjo „Evmotors Glamte-
am“ su Jurga Lukauskiene, Nerin-
ga Čiukiniene bei lenktynininku 
Jurgiu Adomavičiumi, antrąją – 
„SERES Mimoza team“ su Agne 

Strikaite, Asta Gedeikaite ir Ka-
rolina Fedoravičiūte, o pirmąją – 
„GO LT by EV motors“ su Sabina 
ir Simonu Ramanauskais.

Prie „Snow arenos“ įrengta 
slalomo trasa sulaukė išskirtinai 
didelio dėmesio ir iš miesto gy-
ventojų bei svečių, net 30 daly-
vių, kurie galėjo ne tik išbandyti 
naująjį SERES3 elektromobilį, 
bet ir dalyvauti loterijoje, metų 
pabaigoje jie pretenduos laimėti 
kelionę į Turkiją.

Renginio organizatorės „Ladies 
Go“ vairuojančių moterų judėjimo 
įkūrėjos Raimonda ir Aušra džiau-
gėsi pavykusiu renginiu: „Nors šis 
renginys pareikalavo daug laiko ir 
jėgų, bet esame labai laimingos, 
svarbiausia, kad dalyvių emocijos 
renginio metu ir po jo liejosi per 
kraštus. Tiek besišypsančių veidų 
vienoje vietoje teko matyti jau se-
niai, tai pirmasis mūsų šių metų eta-
pas, bet tikrai labai sėkmingas. La-
bai smagu, kad tiek partnerių noriai 
prisijungė prie mūsų, džiaugiamės, 
kad buvome Kurortas IN dalimi, 
kuris atgaivino miestą po ilgo ka-
rantino. Komandoje dirbo virš 30 
žmonių, savanorių, ačiū jiems, tik 
stipri komanda gali pasiekti geriau-
sių rezultatų“, – su šypsena veiduo-
se kalbėjo organizatorės Raimonda 
Jagminaitė ir Aušra Cherry.

„Ladies Go Pro“, pažengusių-
jų įskaitoje trečia vieta atiteko 
,,Siuvinėjimo kryželiu klubui” 
iš Druskininkų su Jovita Joku-
bauskiene ir Egle Jakelaityte, 
antroji – „Naiskar” ekipažui su 
Egle Vaičiūlyte, Laura Kazba-
rienė ir Indre Pažūsyte, o pirmoji 
– „Ladies Power” su Rita Sabaite, 
Jurgita Laurušaitiene, Vita Ruz-
giene ir Lina Jonyte, kurios jau 
yra pelniusios nugalėtojų taures 
praeitais metais „Orlen Kuusamet 
Rally Elektrėnai“ orientaciniame-
pramoginiame ralyje.

Absoliučios įskaitos taures įtei-
kė Lietuvos automobilių sporto 
federacijai atstovavęs Vaidotas 
Žala. Geriausiai varžybose pasi-

rodė ir trečią vietą laimėjo „Faina 
Team“ su Lina Kudricke, Rūta 
Žilionyte, Raimonda Sitaviče ir 
lenktynininku Renaldu Šeinaus-
ku, antrąją – „Grybautojai“ su 
Karolina Staniulyte ir Gedu Mas-
lausku, o varžybų nugalėtojomis 
tapo ir pirmąją vietą laimėjo „Ge-
ležinės garažo gazelės“ su Virgi-
nija Kėdžiūte ir Ieva Želvyte.

Karė Virginija Kėdžiūtė, su 
ekipažu „Geležinės garažo ga-
zelės“ iškovojusi pirmąsias vie-
tas tiek „Karių ir civilių“, tiek 
bendroje įskaitose, automobilių 
sporte nėra naujokė. Mergina jau 
septynerius metus dalyvauja įvai-
riose varžybose ir yra pasiekusi 
puikių rezultatų: „Užsiregistruoti 
„Ladies Go Karys – lenktyninin-
kas“ varžybose įkalbėjo šturmanė 
Ieva Želvytė. Norėjom pasiekti 
gerų rezultatų, tačiau nesitikė-
jom laimėti abejose įskaitose! 
Kadangi su Ieva esam karės, 
tai šaudymo ir granatos metimo 
rungtys, tapusios kitiems iššūkiu, 
mus labiausiai džiugino! Viskuo 
esam labai patenkintos ir būtinai 
dalyvausim kituose „Ladies Go“ 
etapuose!”

Prizinis fondas tą vakarą siekė 
3000 Eur. Prizininkai ir nugalėto-
jai laimėjo: Druskininkų sveika-
tinimo ir poilsio centro AQUA, 
Snow arenos, Forum sporto klu-
bo, Fliners Blitz, Barža Katerių 
Vilniuje, EVMOTORS.EU, Fi-
ranto prizus. Visi dalyviai turėjo 
galimybę nemokamai išsitestuoti 
„Snow arenoje“ įrengtoje „Antė-
ja“ laboratorijoje.

„Ladies Go“ yra numačiusi dar 
4 etapus šiais metais SERES Na-
cionalinėse Vairuojančių moterų 
varžybose. 2-asis etapas „Ladies 
GO For Family“ oorientacinis-
pramoginis ralis įvyks kartu su 
Lietuvos ralio čempionato eta-
pu jau liepos 10 d., Akmenėje ir 
Mažeikiuose. Jame be įprastinių 
Ladies Go įskaitų numatytos ir 
Porų bei Šeimų įskaitos.•
15min.lt

„Ladies Go“ dalyvių ekipažai sužavėjo 
žinomus Lietuvos lenktynininkus ir karius

»Atkelta iš 5 psl. 
joms tądien asistavo lenktyninin-
kas Renaldas Šeinauskas.

Antrajame „Ladies Go“ sezone 
dalyvaujanti Rūta Žilionytė su 
komanda „Faina team“ džiaugėsi 
iškovotais rezultatais.

„Po karantino labai buvom 
išsiilgusios ir judesio, ir pramo-
gų, todėl nusprendėm, kad šios 
varžybos puikiai tinka sezono 
atidarymui. Pradžioje tiesiog 
planavom gerai praleisti laiką, 
bet, kai patenki į varžybų aplin-
ką, pradedi kovoti dėl rezultato. 
Žiūrim į taures ir negalim pati-
kėti, kad pavyko laimėti, labai 
laimingos esam, visiška eufori-
ja! Paradoksalu, kad pernai prieš 
orientacinį-pramoginį ralio etapą 
Elektrėnuose būtent į Renaldą 
Šeinauską kreipiausi dėl patari-
mų, kaip susitvarkyti su „kelio 
knyga“.

O šiose varžybose burtu keliu 
būtent jį ir išsitraukėm! Jis daug 
prisidėjo prie gerų rezultatų patar-
damas ne tik, kaip naviguoti, bet 
ir susitvarkydamas su šaudymo 
bei granatos metimo užduotimis. 
Labai susidraugavom ir planuo-
jam važiuoti Renaldą palaikyti 
„Aurum 1000km“ lenktynėse, 
kur jis sieks naujų rekordų.

Be šios išskirtinės įskaitos var-
žybose buvo Ladies Go green, 
Pro, Porų, Karys-Lenktyninkas 
civilių ir karių, Šeimų. Nugalė-
tojams taures įsteigė Druskininkų 
ir Lazdijų rajonų merai, kurias 
patys ir įteikė.

Druskininkų meras Ričar-
das Malinauskas teigė, jog tiek 
Druskininkai, tiek Lazdijai yra ta 
vieta, kur galima organizuoti įvai-
rias varžybas ir autosporto rengi-
nių čia vyksta nemažai. Tačiau 
kiekvienos varžybos yra labai 
svarbios miestui, nes tai šventė 
ne tik vietiniams gyventojams, 
bet ir svečiams. „Sveikinu visus 
dalyvius, kiek žinau, startavusių 
ir finišavusių skaičius sutapo, 
tai – puiki žinia auto sporte!“, – 

juokavo meras ir su džiaugsmu 
įteikė nugalėtojams Druskininkų 
savivaldybės įsteigtas taures.

Viena iš šio sezono varžybų 
naujovių – Green klasė, kurioje 
startavo mažiau patirties turin-
tys ekipažai. Trečią vietą šioje 
įskaitoje laimėjo „Forum ladies“ 
– Dovilė Pilipavičienė, Raminta 
Kerulytė, Lina Biekšaitė ir Ne-
ringa Aukštuolytė iš Vilniaus, 
antrąją – ,,Juodosios kosmonau-
tės“ iš Elektrėnų – Raimonda 
Neretina, Miglė Škadauskaitė, 
Sandra Kavaliauskaitė ir Kamilė 
Šatavičiūtė, o pirmąją – „Light-
house Klaipėda“ ekipažas: Eglė 
Stebulienė, Laura Telksnienė ir 
Gintarė Selenytė.

Lazdijų merė Ausma Miškinie-
nė džiaugėsi, kad karantino sąly-
gos leido susitikti, nes varžybos 
sutraukė daug žiūrovų ir suteikė 
puikų emocijų, kurių visiems taip 
reikia! „Organizatoriai sukūrė 
nuostabią šventę ir neabejotinai 
ralis nepaliko abejingų. Esu ti-
kra, kad jis sugrįš ir į Lazdijus, 
ir į Druskininkus. Sveikinu visus 
su kurorto atidarymo švente!“ – 
per apdovanojimus sakė Lazdijų 
merė, iš kurios rankų taures gavo 
ir „Ladies Go porų“ įskaitos lai-
mėtojai, tarp kurių net 2 Lazdijų 
krašto ekipažai: trečią vietą iško-
vojo „Redakcijos Dzūkų žinios 
Capsule.lt“ komanda su Dariumi 
Brindza ir Rūta Margelyte-Brin-
dziene, antrąją – „Born for ral-
ly“ su Algirdu Gedminu ir Vilija 
Motiejūnaite-Gedmine ir pirmąją 
„LauryPaz“ su Laura Sapiegaite 
ir Povilu Juknevičiumi.

Vienas iš organizatorių, Stasys 
Tarailė, kuris jau ne pirmus me-
tus rengia „Kario lenktynininko“ 
varžybas, džiaugėsi, jog kartu su 
„Ladies Go“ pavyko padaryti ne 
tik puikią pramoginių, bet ir spor-
tinių rungčių dalį: „Ypač smagu, 
kai dalyvių tarpe važiuojantys 
profesionalai, kurie dalyvauja ir 
Lietuvos ralio čempionate, pa-
stebi ir pagiria už labai tiksliai 

Iš Lazdijų merės rankų taures gavo ir „Ladies Go porų“ įskaitos laimėtojai, tarp kurių net 2 Lazdijų krašto ekipažai: trečią vietą iškovojo „Redakcijos Dzūkų žinios Capsule.lt“ komanda su Dariumi 
Brindza ir Rūta Margelyte–Brindziene, antrąją — „Born for rally“ su Algirdu Gedminu ir Vilija Motiejūnaite–Gedmine ir pirmąją „LauryPaz“ su Laura Sapiegaite ir Povilu Juknevičiumi.
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Viesiejų turgaus naujienos: dzūkai apsisodzino, dabar medų ragaus 
Dineta Babarskienė
Veisiejų turguje daugiau-
sia pirkėjų sukiojosi prie 
daržovių ir gėlių daigų, 
medelių, vis klausinėdami 
kainų, smalsaudami, kokio 
dydžio vienas ar kitas 
augalas užaugs, ar reikės 
didelės priežiūros, ko-
kios spalvos žiedai būsią. 
Kitiems gi svarbiausia, ar 
gerą derlių ves.

Nors tądien turguje, kaip juokavo 
patys dzūkai, automobilių buvo 
daugiau nei žmonių, tačiau pre-
kiautojai savo klientams negailėjo 
patarimų ir nuolaidų. „Išpardavi-
mas“, – taip sakė ponia, prekiau-
janti pomidorų daigais.

Kartu ir gėlių,  
ir DarŽovių Daigų,  
ir Dar Ko nors
Tądien prekiautojai keiksnojo lie-
tų, daugelį pirkėjų privertusį likti 
namuose.

„Žinote, kaip moterys daro? Jos 
gi dešimt darbų vienu metu nudirba. 
Į turgų važiuoja ne tik dėl daržo-
vių ar gėlių daigų, bet ir drabužių. 
Viską nusiperka „tuo pačiu“. Vienu 
šūviu du zuikius nušauna. O kai 
lietus, drabužiais prekiaujančių ma-
žai, mažiau ir pirkėjų“, – aiškino 
pardavėjas.

„Kaltas lietus“, – burnojo orą dėl 
mažo pirkėjų skaičiaus kitas. 

Bet rinktis tądien buvo iš ko. Tai 
jau tikrai.

Daigų dėžutės buvo įdėmiai ap-
žiūrinėjamos daržininkų. Pomidorų 
daigai vis dar po eurą, tačiau jau ir 
po 50 centų buvo galima nusipirk-
ti. Kai kurie pardavėjai jau, kaip 
patys sakė, darė išpardavimus. 
Aiškino, kad po eurą nėra ko pra-
šyti, mat daugelis jau apsisodino 
šiltnamius.

„Na, nebent nušaldytų. Ot, tada 
tai pirktų“, – tarstelėjo pašnekovas. 
Paklausus, ar jis tikrai linki šalnų, 
atsakė, kad jų jau tikrai nebūsią – 
jau po laiko.

„Šalnų pavojus praėjo“, – išvadą 
padarė jis. Agurkų daigas – 50 cen-
tų, paprikų daigas tiek pat. Kopūstų, 
brokolių, kaliaropių, porų daigai po 
20 centų. O štai čiobrelių, rozmari-

Veisiejų turguje daugiausia pirkėjų sukiojosi prie daržovių ir gėlių daigų, medelių. (Autorės nuotr.)

už 7 eurus. Vilkdalgių krepšys, anot 
pačios pardavėjos, 2 eurai, rožių 
po 6.

„Praeitą savaitę geriau pirko, šią 
prasti orai, perka mažiau“, – sakė 
vietinis prekiautojas. Bet kaimynė 
pardavėja jam prieštarauti susku-
bo: „Kam reikia, tas perka. Kitas 
tik pasižiūrėti į turgų ateina. Štai 
20 pomidorų daigų nupirko. Tai ar 
neperka? Perka.“

Ne itin perkami turguje tądien 
buvo ir braškių, žemuogių daigai. 
Dėžutė „Korona“ veislės braškių 
– 3 eurai.

„Kai išgirdau apie koronaviru-
są, tai galvoju, kad aš jau 30 metų 
auginu „Korona“ veislės braškes. 
Net pasijuokiau“, – sakė braški-
ninkas.

Apgailestavo, mat korona žmo-
nėms taip, anot jo, „daėdusi“, kad 
jie jau nei jo braškių „Korona“ veis-
lės pirkti nenori. Vieno daigelio kai-
na – 40 centų. Geltonos, raudonos 
žemuogės – po eurą.

„Lietutis pabaidė žmones, šian-
dien jų mažiau“, – pritarė kitiems 
ir braškininkas iš Suvalkijos.

Vaitiekūnų medelynas iš Babtų 
atvežė obelų, kriaušių ir vyšnių – 
viskas po 15 eurų. Viskas brangiau 
nei buvę.

„Todėl, kad vazonuose. Kiek 
darbo viską susodinti, todėl ir 
brangiau. Žinau, kad buvo ir po 

10, ir po 8 eurus, bet be vazonų“, 
– paaiškino jis.

Gervuogės – 6 eurai, svarainiai 
– 7, juodieji serbentai – 6, vynuo-
gės po 8.

„Abrikosai 20 eurų. Daugelio iš-
šalo šiemet, tad dabar vėl perka“, 
– sakė vyriškis.

Bulvės jau pasodintos. Maisti-
nių bulvių kilogramas – 40 centų. 
Šviežios – 1,5 Eur.

„Aišku, ne mūsiškės. Mūsiškių 
dar teks palaukti“, – tarstelėjo par-
davėja. Bulvininkai pasakojo, kad 
jų bulvės jau sudygusios, tikisi 
gero derliaus. Bulvių augintoja iš 
Suvalkijos sakė, kad bandę sodinti 
ir po plėvele, bet kai plotai dideli 
– sudėtinga.

„Reikia laiku jas nukloti, antraip 
lapai gražūs, o bulvių nėr. Dabar 
auginame įprastai“, – sakė ji. Ne 
itin domino dabar jau pirkėjus ir 
avižos, rugiai po 7 eurus už maišą, 
kviečiai po 8. O ir pupų, žirnių dar 
užsilikę, bet jau nedaug.

„Žirniai paskutiniai „ant galo 
maišo“. Žvejai nupirks. Žuvis pa-
šers“, – patikino prekiautojas.

„Žmonys viskų jau apsodzino, 
dar jei ko brokas, tai daperka“, – 
paaiškino man dzūkas.

visKų „apsoDzino“, Dar jau 
„ūKinyKaus“
Vištos po 7 eurus, vienadieniai 

viščiukai po 80 centų, paauginti 
– 1,5 Eur, kalakutai (5 savaičių) 
– 8,5 Eur, ančiukai – 2,5 Eur. Ar 
perka? „Labai stipriai“, – teigė 
pardavėjas. O dzūkelis viską pa-
prastai paaiškino: „Apsisodzino, 
dar ūkinykaus“, – porino jis.

pirmas švieŽias meDus aKyse 
išgaravo
Pirmąkart turguje buvo šviežio 
medaus. Jį graibstyte išgraibstė 
dar ryte.

„Tai tik pirmas bandymas. Dar 
tikrai ne medsukis, dar anksti. 
Pabandėme, truputėlį į turgų at-
vežiau, bet labai nedaug. Paraga-
vimui tik“, – pasakojo moteris iš 
Giluičių kaimo. 0,5 l stiklainiukas 
šviežio medaus kainavo 5 eurus. 
Ant prekystalio stovėjo paskutinė 
dėžutė medaus su koriu. Mažy-
tė dėžutė pasmaguriavimui – 4 
eurai.

Paragavimui turguje pilna treš-
nių. Tiesa, kilogramas – 7 eurai. 
O smidrai lietuviški, iš Suvalkijos 
ūkininkų laukų: kilogramas – 5 
eurai.

Ištikimiausi Veisiejų turgaus 
pirkėjai – „senienų medžiotojai“. 
Jų nei lietus neišgąsdino. Be ato-
kvėpio dėžes tikrino – kažko gero 
ieškojo.•
agroeta.lt

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Įsigijau sodybą, bet vietinės rinkliavos 
mokėjimo pranešimai vis dar siunčiami buvusio 
savininko vardu. Kodėl taip yra? 

Taip nutinka todėl, kad, pasikeitus nekilnojamojo turto sa-
vininkui, pamirštama apie tai informuoti rinkliavos už atliekų 
tvarkymą administratorių – Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centrą. Negavus tokio pranešimo, sąskaitos ir toliau siunčiamos 
buvusio savininko vardu, o jų negaunančiam naujajam savininkui 
kaupiasi skolos. 

Dėl to neretai kyla nesusipratimų ir nemalonių situacijų. Jų 
būtų išvengta, jei nekilnojamojo turto savininkai laikytųsi teisės 
aktuose numatytos nuostatos, kuri numato, kad, pasikeitus 
nekilnojamojo turto savininkui, jis privalo apie tai informuoti 
rinkliavos administratorių. Pranešti apie pasikeitusį turto savi-
ninką galima paskambinus į Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centrą telefonu (8 315) 72842 arba parašius elektroniniu paštu  
info@alytausratc.lt. 

Gyventojus, tapusius naujo nekilnojamojo turto objektų savi-
ninkais, apie tai prašoma pranešti ne vėliau kaip per 30 dienų.

nų, salierų daigeliai po 35 centus. 
Salotų daigelis – 50 centų. Man 
nusistebėjus, kad brangu, parda-
vėja sakė, kad gali ir eurą kainuoti 
– pirks. Laiškiniai svogūnai – 10 
centų. Visam turguje tik vienas  tu-
rėjo jau gerokai ūgtelėjusių moliūgų 
daigų. Prašė po eurą už daigą.

Turguje vėl „pražydo“ įvairiausi 
žiedai. Džiugino akį, kvietė stab-
telti, o jau stabtelėjus, kažką nusi-
pirksi. Gali netgi tokią gėlę įsigyti, 
kurios nė pavadinimo nežinojai. 
Patiko – įsidėjai į krepšį. Įvairias-
palviai jurginai – 1,8 Eur, begoni-
jos – 2,5 Eur, begonijos, liaudyje 
kopūstukais vadinamos, nuo 45 iki 
60 centų.

„Jei pirksite, 45 centai, jei spau-
dai – 50, parašykite“, – taip prisakė 
man gėlių pardavėja.

Serenčiai – 50 centų, dideliais 
žiedais – 80 centų. Viena gėlių par-
davėja nuo Žuvinto už serenčius 
teprašė po 35 centus. Šiuos labai 
greitai išsidalijo pirkėjos. Įvairios 
svyrančios gėlės vazonuose nuo 3 
iki 7 eurų. Visai gražių ir jau ūgte-
lėjusių petunijų, pelargonijų po 3 
eurus galima buvo nusipirkti, aišku, 
dydis dar toli gražu ne toks, koks 
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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 
laimėtojas Jonas Malinauskas. 
Sveikiname!

KetvirtaDienis, birželio 3 d. Saulė teka 4.49, leidžiasi 21.45, dienos ilgumas 
16.56. Delčia. Vardadieniai: karolis, klotilda, Tautkantas, Dovilė.

LRT TV
2021. 06.03
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Širdyje lietuvis. 
 13.00 1000 pasaulio 

stebuklų. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Mano ir tavo žemė.
 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios. 
 22.00 „jaunasis popie-

žius“.
 23.00 „skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.45 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Pasivaikščiojimai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Mano ir tavo žemė. 
 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vakaras su edita. 
 4.55 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 „stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė varguolė“.
 21.30 žinios.
 22.30 „karo šunys“.
 0.45 „strėlė“.
 1.40 „Tamsos baikeris“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 alchemija. 
 5.20 ReTRosPekTYVa. 

TV3
 6.15 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 „jeloustounas“.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Vilties spindulys“.
 11.50 „Rojus“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rojus“.
 12.55 „Tik tu – mano 

meilė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.

 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „jeloustounas“.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Plėšikai“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Plėšikai“.
 0.10 „Naktinė pamaina“.
 1.10 „atostogos 

rifuose“.
 2.00 „Makgaiveris“.
 2.55 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 3.20 „ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.45 „Naktinė pamaina“.
 4.35 „atostogos 

rifuose“.
 5.45 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 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 „žudikai“.
 23.45 „sunku nužudyti“.
 1.40 „Velniški stivo os-

tino išbandymai“.
 2.25 „csi. Majamis“.

Lryto TV
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Deutsche Welle 

pristato: keliautojo 
dienoraštis. 

 7.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 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 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris.
 18.25 Rubrika „europa – 

tai aš“.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 alfa taškas. 
 20.00 Reporteris.
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 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 „Netikėtas teisin-

gumas“.

 0.30 „Teisingumo 
agentai“.

 1.30 „žiedas su rubinu“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 3.55 alfa taškas. 
 4.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.25 kaimo akademija. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“.

 6.45 Vytautas Mačernis. 
„Šeštoji vizija“.

 7.00 „Lesė“.
 7.25 „Drakoniukas 

kokosas“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 Gamina vaikai. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.00 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 „Viltis abipus 

atlanto. Šv. kazi-
miero lituanistinė 
mokykla Los 
andžele“.

 13.00 kultūringai su 
Nomeda. 

 13.55 euromaxx. 
 14.25 kūrybingumo 

mokykla. 
 14.55 „kūrybos erdvė. 

Tapytojas aloyzas 
stasiulevičius“.

 15.50 „Drakoniukas 
kokosas“.

 16.00 „alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 16.15 Pasaulio ledo ri-
tulio čempionatas. 
ketvirtfinalis. 

 18.45 klausimėlis. Švie-
čiamoji programa. 

 19.00 Veranda. 
 19.30 Premjera. „Tokijas 

– miestas feniksas. 
Šiuolaikinės japo-
nijos iškilimas“.

 20.15 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „chuljeta“.
 23.05 Čia – kinas. 
 23.30 euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Nacionalinis  

bardų festivalis 
„Purpurinis 
vakaras“. 

 1.55 Duokim garo! 
 3.15 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 3.45 7 kauno dienos. 
 4.10 indivizijos. 
 4.35 Veranda. 
 5.05 stilius. 

TV1
 6.00 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 6.55 „Šeimyninės 

melodramos“.
 7.55 „Dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.25 „supermamos“.
 12.30 „alpių gelbėtojai“.
 14.30 „Tobuli nusikal-

timai“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“. 
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 PReMjeRa. 

„inspektorė Petra. 
Budėjimas prie 
mirštančiojo“.

 22.45 „juodvarnis“.
 0.45 „Našlaitės“.
 2.30 „komisarė Helena 

Dorn. žinia iš 
Prahos“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 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 Britanijos talentai.
 14.25 sandėlių karai.
 14.55 „kobra 11“.
 15.55 „csi kriminalistai“.
 16.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti. 

Vieni.
 21.10 „Pi gyvenimas“.
 23.40 „Perėja“.
 1.30 „Rezidentas“.
 3.05 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.

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.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 Raktas į namus.
 11.00 13 731 km aplink 

skandinaviją.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 orijaus kelionės.
 14.00 2800 km Dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 15.00 žinios.
 15.20 Dienos tema.
 16.00 žinios.
 16.15 Dienos interviu.
 16.35 Verslo požiūris.
 17.00 žinios.
 17.15 Dienos tema.
 17.35 Verslo požiūris.
 18.00 žinios.
 18.35 Dienos interviu.
 19.00 žinios.
 19.15 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.
 5.00 Šiandien kimba.
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penKtaDienis, birželio 4 d. Saulė teka 4.48, leidžiasi 21.46, dienos ilgumas 
16.58. Delčia. Vardadieniai: Pranciškus, Dausprungas, Deimena, kornelijus, Vincentas, Vincė, Vincenta.

LRT TV
2021. 06.04 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.30 „Tarnauti ir  

ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 stilius. 
 13.00 Mano ir tavo  

žemė. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 16.45 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 Vartotojų  

kontrolė. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 auksinis protas. 
 22.55 „Džeisonas 

Bornas“.
 0.55 „Vasara vasarį“.
 2.30 klausimėlis. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.00 Vartotojų  

kontrolė. 
 4.55 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė  

varguolė“.
 21.30 „Ponas ir ponia 

smitai“.
 23.50 „Mirties apsup-

tyje“.
 1.55 „Nenugalimieji. 

Narsos įstatymas“.
 3.40 „karo šunys“.

TV3
 6.15 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 „jeloustounas“.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Vilties spindulys“.
 11.50 „Rojus“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rojus“.
 12.55 „Tik tu – mano 

meilė“.
 15.00 „simpsonai“.

 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Ralfas Griovėjas 

2“.
 21.50 „žvaigždžių 

karai. Paskutiniai 
džedajai“.

 22.15 „jėga“ ir „keno-
loto“.

 22.18 „žvaigždžių 
karai. Paskutiniai 
džedajai“.

 0.55 „Mirtinas vėjas“.
 2.30 „Pasmerkti. kauno 

romanas“.
 4.15 „Makgaiveris“.
 5.05 „iš Los andželo į 

Vegasą“.

BTV
 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 „iškvietimas“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „ikaras“.
 23.15 „žudikai“.
 1.55 „Velniški stivo os-

tino išbandymai“.
 2.35 „csi. Majamis“.

Lryto TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „žiedas su  

rubinu“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių 1/4. 
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 atliekų kultūra. 
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Nauja diena. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „žiedas su  

rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.

 22.58 orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „žiedas su  

rubinu“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 3.55 Bušido ringas. 
 4.15 Vantos lapas. 
 4.40 kaimo akademija. 
 5.00 atliekų kultūra. 
 5.20 „Reali mistika“.
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.02 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 

 7.20 „Drakoniukas 
kokosas“.

 7.35 „alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 7.50 knygų savaitė. 
„apie Dievą ir 
žmogų“. 

 8.40 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

 9.10 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.40 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.00 kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 12.30 stop juosta. Neo-
baroko interpreta-
cijos. 

 13.00 stambiu planu. 
 14.00 indivizijos. 
 14.30 Pasivaikščiojimai. 
 15.00 „australijos 

lietuviai – tolimi ir 
artimi“.

 15.50 „Drakoniukas 
kokosas“.

 16.00 „alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 16.15 „Lesė“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.45 Tarptautinės 

draugiškos futbolo 
rungtynės. Latvija–
Lietuva. 

 21.00 „sporto galia. 
Visomis jėgomis. 
ekstremalus 
nardymas“.

 21.30 „7.39“.
 23.05 Monika Linkytė su 

styginių kvintetu. 
 0.10 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 

 1.40 „Moteris“. 
 3.25 „chuljeta“. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

TV1
 6.25 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.25 „supermamos“.
 12.30 „alpių gelbėtojai“.

 13.30 „stebuklas“.
 14.30 „Tobuli nusikal-

timai“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „alpių  

gelbėtojai“.
 19.50 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 PReMjeRa. „kapi-

tonė Marlo. Vergų 
medis“.

 23.05 „stela Bloumkvist“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.45 „inspektorė Petra. 

Budėjimas prie 
mirštančiojo“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 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 Britanijos talentai.
 14.25 sandėlių karai.
 14.55 „kobra 11“.
 15.55 „csi kriminalistai“.
 16.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „kodas 999“.
 0.15 „Pi gyvenimas“.
 2.35 „Laiko polici-

ninkas“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 1toks 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 Geltonas karutis.
 11.00 alfas vienas 

namuose.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 spausk gazą.
 14.00 Verslo švyturys.
 15.00 žinios.
 15.20 Dienos tema.
 16.00 žinios.
 16.15 Dienos interviu.
 16.35 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 17.00 žinios.
 17.15 Dienos tema.
 17.35 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 18.00 žinios.
 18.35 Dienos interviu.
 19.00 žinios.
 19.15 krepšinio zona.
 20.00 orijaus kelionės.
 20.30 Delfi Premjera.
 21.00 jūs rimtai?
 21.30 orijaus kelionės.
 22.00 kriminalinė zona su 

D. Dargiu.
 22.30 Ugnikalnių takais.
 23.00 automobilis už 0 

eur.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 orijaus kelionės.
 5.30 Delfi Premjera.

šeštaDienis, birželio 5 d. Saulė teka 4.47, leidžiasi 21.48, dienos ilgumas 17.01. 
Delčia. Vardadieniai: Bonifacas, Vinfridas, kantautas, kantvydė, Marcė.

LRT TV
2021. 06.05
 6.02 „Bėgliai. Vorkutos 

bėglys. D. kve-
daras“.

 6.55 išpažinimai. 
 7.25 „Undinėlė“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.00 Beatos virtuvė. 
 11.55 Pasaulio dokumen-

tika. „Nevaldomi 
australijos svetim-
žemiai“.

 12.45 Pasaulio doku-
mentika. „airija iš 
paukščio skrydžio“.

 13.35 „komisaras 
Montalbanas. kaip 
numato procedūra“.

 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 Gyčio Paškevičiaus 

koncertas „Drau-
gams“. 

 22.50 „Tik 40“.
 1.00 „Džeisonas 

Bornas“.
 3.00 klausimėlis. 
 3.20 „komisaras 

Montalbanas. kaip 
numato procedūra“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.35 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 7.05 „Bunikula“.
 7.30 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 7.55 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 8.25 „Tomas ir Džeris“.
 8.55 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.20 „Pirmyn į kos-

mosą“.
 11.05 „klonuotas 

adamas“.
 13.10 „kvailių auksas“.
 15.30 „ekspertai“.
 17.25 žalia šviesa.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.30 „Džekas milžinų 

nugalėtojas“.
 21.45 „Pasodinsiu savo 

eks“.
 0.00 „Nevykėliai po 

priedanga 2“.
 2.05 „Ponas ir ponia 

smitai“.

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 „simpsonai“.
 9.00 Virtuvės istorijos.
 9.30 skaniai ir paprastai.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 sveiki atvykę.
 12.00 „Gyvūnų mažyliai“.
 12.20 „kenoloto“.

 12.22 „Gyvūnų mažyliai“.
 13.05 „Mažoji undinėlė“.
 14.50 „Pono Poperio 

pingvinai“.
 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 „Perl Harboras“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Perl Harboras“.
 1.10 „Ryklių sala“.
 2.45 „Plėšikai“.
 4.40 „Makgaiveris“.
 5.25 „iš Los andželo į 

Vegasą“.

BTV
 6.30 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.30 „Nepaprastos žmo-

gaus galimybės“.
 8.30 Miško atspalviai. 
 9.00 sveikatos kodas. 
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Liūtų valdžia“.
 11.05 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.05 „Padėtis neval-
doma. žmonijos 
katastrofos“.

 13.15 „ekstrasensų 
mūšis“.

 15.30 „Pavojingi kai-
mynai“.

 16.30 kelias į UeFa eURo 
2020.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 

 19.30 kaukės. 
 21.55 „oušeno vienuolik-

tukas“.
 0.15 „Dvigubas smūgis“.
 2.20 „ikaras“.

Lryto TV
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 Gyvenimas.
 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 Gyvai. Vairas. 
 20.00 žinios.
 20.30 „Gražuolė“.
 22.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 22.30 žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Gyvai. Vairas. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Gyvenimas. 
 5.40 Vantos lapas.

 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.02 auksinis protas. 
 7.15 klausimėlis. Švie-

čiamoji programa. 
 7.30 Premjera. „Laiki-

nosios sostinės 
fenomenas. Dailės 
istorikas Paulius 
Galaunė“.

 8.00 Premjera. „sukurta 
kiote. krepšių 
dirbtuvės ir oharos 
audykla“.

 8.30 „kaip gydo gamta. 
Či. kinų gydymo 
menas“.

 9.00 kūrybingumo 
mokykla. 

 9.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

 10.00 Poeto Vytauto 
Mačernio 100-
mečiui. Literatūros 
pėdsekys. 

 10.30 Pasivaikščiojimai. 
 11.00 kas geresnio, 

kaimyne? 
 11.30 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 išpažinimai. 
 13.30 euromaxx. 
 14.00 Premjera. „kelionių 

atvirukai. Marie-
Galante. Romas ir 
ašaros“.

 14.15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. i 
pusfinalis. 

 16.45 Premjera. „kelionių 
atvirukai. Provansas 
– gražiausia 
cézanneʼo mūza“.

 17.00 Veranda. 
 17.30 „sporto galia. 

Futbolas – mano 
kitas gyvenimas. 
Renginys indijos 
moterims „atrask 
futbolą“.

 18.00 Premjera. „kelionių 
atvirukai. Brazilija, 
stefano zweigo 
vilties žemė“.

 18.15 Pasaulio ledo ritulio 
čempionatas. ii 
pusfinalis. 

 20.45 Premjera. „kelionių 
atvirukai. Los an-
dželas. art deko“.

 21.00 „Bėgimas naktį“.
 23.05 LRT opus ore. 

Grupė „The Roop“. 
 24.00 „kelionių atvirukai. 

Marie-Galante. 
Romas ir ašaros“.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „Vasara vasarį“. 
 2.20 „kaip gydo gamta. 

Či. kinų gydymo 
menas“.

 2.50 Literatūros pėd-
sekys. 

 3.20 Pasivaikščiojimai. 
 3.45 kūrybingumo 

mokykla. 
 4.15 euromaxx. 
 4.45 auksinis protas. 

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 

 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“.
 12.55 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“.
 14.10 „akloji“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 18.45 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. oro pilys“.
 22.55 „keršto kelias“.
 1.15 „stela Bloumkvist“.
 2.55 „kapitonė Marlo. 

Vergų medis“.

TV6
 6.05 „Nukalta ugnyje“.
 6.55 „Mirtina vasara“.
 7.50 „Rizikingiausi skry-

džiai pasaulyje“.
 9.00 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 11.00 sandėlių karai.
 11.30 „Upės ir žmonės“.
 12.40 „Pavojus migraci-

joms“.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 „Nukalta ugnyje“.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

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

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 21.00 žinios.
 22.00 „septynios 

seserys“.
 0.30 „kodas 999“.
 2.30 „kol nenuėjau 

miegoti“.

Delfi TV
 6.00 13 731 km aplink 

skandinaviją.
 7.00 kasdienybės 

herojai.
 7.45 Mano pramogos 

veidai.
 8.30 jos vardas MaMa.
 9.00 stiliaus DNR.
 9.30 Geltonas karutis.
 10.00 alfas live.
 11.00 sveika lėkštė su 

V. kurpiene.
 11.30 išlikę.
 12.00 jūs rimtai?
 12.30 Čepas veža.
 13.00 kablys.
 13.30 Šiandien kimba.
 14.30 orijaus kelionės.
 15.30 Ugnikalnių takais.
 18.00 kriminalinė zona su 

D. Dargiu.
 18.30 orijaus kelionės.
 19.00 13 731 km aplink 

skandinaviją.
 20.00 kitokie pasikalbė-

jimai.
 22.00 aš ikona.
 23.00 Delfi Premjera.
 23.30 orijaus kelionės.
 0.00 kasdienybės 

herojai.
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai.
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 6.02 Daiktų istorijos. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera.
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 Brolių Grimų 

pasakos. „Giedantis 
skambantis medis“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.25 „susipažink su 
mano pasauliu. 
suleimanas lekia 
per bangas“.

 11.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Nepažinti in-
dokinijos kampeliai. 
Malaizijos gamtos 
išdaigos“.

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Įstabioji in-
dija. Taro dykuma. 
Šventieji smėlynai“.

 13.45 „Puaro“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 su tavo diena, Tėti! 
 17.20 Vytautas Mačernis. 

„Būtis“. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 savaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Premjera. „Vikto-

rija“.
 21.50 Premjera. „agata ir 

tiesa apie žmogžu-
dystę“.

 23.25 „Bėgimas naktį“.
 1.25 „Tik 40“. 
 3.35 „Puaro“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.35 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 7.05 „Bunikula“.
 7.30 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.00 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 8.30 „Tomas ir Džeris“.
 9.00 „alvinas ir burun-

dukai 2“.
 10.45 „Tai nutiko Manha-

tane“.
 12.50 „Užslėptas grožis“.
 14.55 „Baseino valdovai“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.30 „Betmenas prieš 

supermeną. 
Teisingumo aušra“.

 22.30 „2 ginklai“.
 0.35 „Blogas senelis“.
 2.25 „Pasodinsiu savo 

eks“.

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.
 11.55 „Meilė keliauja 

laiku. smaragdas“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Meilė keliauja 

laiku. smaragdas“.
 14.15 „ana ir karalius“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „ana ir karalius“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „aladinas“.
 22.05 „Pasmerkti. Pajūrio 

džiazas“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Pasmerkti. Pajūrio 

džiazas“.
 0.15 „žvaigždžių 

karai. Paskutiniai 
džedajai“.

BTV
 6.30 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.30 europos galiūnų 

taurė 2020. 
elektrėnai.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
Mažeikiai. 

 10.00 „Nilas. Didingoji 
upė“.

 11.05 „Negyvenamose 
salose su Beru 
Grilsu“.

 12.05 „Padėtis neval-
doma. žmonijos 
katastrofos“.

 13.15 „ekstrasensų 
mūšis“.

 15.30 „Pavojingi kai-
mynai“.

 16.30 kelias į UeFa eURo 
2020.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Paskutinis laivas“.
 22.30 „Legendų biuras“.
 23.45 „sostų karai“.
 1.15 „oušeno vienuolik-

tukas“.
 3.10 „Dvigubas smūgis“.

Lryto TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 Deutsche Welle 

pristato: keliautojo 
dienoraštis. 

 8.30 kaimo akademija. 
 9.30 Švarūs miestai. 
 10.00 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 11.00 „Vyrų šešėlyje. ja-

dvyga Dobrovols-
kaitė–Tiknienė“.

 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 istorijos iš kauno 

muzikinio teatro. 
 20.00 žinios.

 20.28 orai.
 20.30 Lietuvos miestai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 „Vyrų šešėlyje. ja-

dvyga Dobrovols-
kaitė–Tiknienė“. 

 3.55 kaimo akademija. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 kaimo akademija.
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 Duokim garo! 
 7.25 Vytautas Mačernis. 

„Šeštoji vizija“.
 7.45 krikščionio žodis. 
 8.00 kelias. 
 8.30 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Širdyje lietuvis. 
 10.00 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 „Į žvaigždes. 

ar egzistuoja 
nežemiška gyvybė? 
Besižvalgant po 
saulės sistemą“.

 11.00 stop juosta. 
klaipėda. 

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

Gerojo Ganytojo 
bažnyčios. 

 13.40 „Undinėlė“. 
 15.15 Pasaulio ledo ri-

tulio čempionatas. 
„Varžybos dėl 3 
vietos“.

 17.45 Vytautas Mačernis. 
„Šeštoji vizija“. 

 18.00 Literatūros pėd-
sekys. 

 18.30 stambiu planu. 
 19.25 knygų savaitė. 

susitikimas su 
poete Violeta 
Palčinskaite. 

 20.15 Pasaulio ledo ri-
tulio čempionatas. 
Finalas. 

 22.45 Festivalis „Gaida 
2020“. 

 0.10 a. Gricius. „Pa-
langa“. 

 2.00 „agata ir tiesa apie 
žmogžudystę“.

 3.35 7 kauno dienos. 
 4.05 kelias. 
 4.35 Duokim garo!

TV1
 6.05 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.35 informacinių mitų 

griovėjai.
 7.05 „akloji“.
 8.35 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 12.00 „kai norisi 
žalumos“.

 12.30 sveikinimai. 
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės 

melodramos“.

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

žmogžudystė. 
Mirtys je saloje“.

 23.05 „kaip pavogti 
nuotaką“.

 1.05 „keršto kelias“.
 3.10 „Vera. oro pilys“.

TV6
 6.10 „Nukalta ugnyje“.
 6.55 „superaudra. Pra-

garas ir potvyniai“.
 7.55 „Rizikingiausi skry-

džiai pasaulyje“.
 9.00 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale 
kablys.

 10.00 žūklė laukinėje 
gamtoje.

 10.30 „Pavojus migraci-
joms“.

 11.40 „Upės ir žmonės“.
 12.55 „Pavojus migraci-

joms“.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 „Nukalta ugnyje“.
 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 „apiplėšimas 

uragano akyje“.
 0.05 „septynios 

seserys“.

Delfi TV
 6.00 13 731 km aplink 

skandinaviją.
 7.00 sveika lėkštė su 

V. kurpiene.
 7.30 Geltonas karutis.
 8.00 kablys.
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 Čepas veža.
 10.00 alfas vienas 

namuose.
 11.00 keturios sienos.
 11.30 išpakuota.
 12.00 sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 išlikę.
 13.45 sveikatos receptas.
 14.30 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 15.00 Geltonas karutis.
 15.30 jūs rimtai?
 16.00 sveika lėkštė su 

V. kurpiene.
 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-Biliene.
 23.00 Verslo švyturys.
 0.00 kasdienybės 

herojai.
 2.15 kitokie pasikalbė-

jimai.
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LRT TeL
2021. 06.07
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno 

kriminalinė policija“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 savaitė. 
 13.00 Daiktų istorijos. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.20 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 16.45 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 „Bėgliai. kengyro 

sukilimas. a. sei-
kalis“.

 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios. 
 22.00 „jaunasis popie-

žius“.
 23.00 „skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.45 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 išpažinimai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „Bėgliai. kengyro 

sukilimas. a. sei-
kalis“.

 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 stilius. 
 4.55 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 „stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė varguolė“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Džonas Vikas“.
 0.35 „strėlė“.
 1.30 „2 ginklai“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 „kalnietis“.

TV3
 6.15 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Vilties spindulys“.
 11.50 „Rojus“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rojus“.
 12.55 „Tik tu – mano 

meilė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.

 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „jeloustounas“.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Šešta kategorija. 

Pražūtinga diena“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Šešta kategorija. 

Pražūtinga diena“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „atostogos rifuose“.
 1.40 „Makgaiveris“.
 2.30 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 3.20 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.50 „Naktinė pamaina“.
 4.40 „atostogos rifuose“.
 5.45 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.15 „Nilas. Didingoji 

upė“.
 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 „Godzila“.
 23.25 „Mirtinas ginklas“.
 0.25 „Legendų biuras“.
 1.35 „sostų karai“.

Lryto
 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 Renkuosi  

studijuoti. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 alfa taškas.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 alfa taškas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 alfa taškas.
 23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.

 1.30 „Daktarė koval-
čiuk“.

 2.20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 3.10 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 3.55 alfa taškas. 
 4.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.25 Partizanų keliais. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „Drakoniukas 

kokosas“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 atspindžiai. Paveldo 

kolekcija.
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.00 kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.30 krikščionio žodis. 
 12.45 klausimėlis. 
 13.00 knygų savaitė. su-

sitikimas su poete 
Violeta Palčinskaite. 

 13.50 ką veikti?! 
 14.20 su tavo diena, Tėti! 
 15.50 „Drakoniukas 

kokosas“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Lesė“.
 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „kostiumuotieji“.
 18.55 Nobelio premijos 

laureato a. sacha-
rovo 100-mečiui. 
Premjera. „Prisi-
menant andrejų 
sacharovą“.

 19.05 Nobelio premijos 
laureato a. sacha-
rovo 100-mečiui. 
Premjera. „Pagaliau 
– laisvė“.

 19.30 Premjera. „alaino 
Delono vardą 
temdantys šešėliai“.

 20.30 Panorama.
 21.30 keturakis. „amerika 

pirtyje“.
 23.15 Prisiminkime. 
 23.30 Pasivaikščiojimai. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Gyčio Paškevičiaus 

koncertas „Drau-
gams“. 

 2.30 LRT opus ore. 
 3.25 Prisiminkime. 
 3.40 kūrybingumo 

mokykla. 
 4.10 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Dailės istorikas 
Paulius Galaunė“. 

 4.35 Mokslo sriuba. 
 5.05 Širdyje lietuvis. 

TV1
 6.05 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.

 11.25 „supermamos“.
 12.30 „alpių gelbėtojai“.
 13.30 „stebuklas“.
 14.30 „Tobuli nusikal-

timai“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 „klastingas suma-

nymas“.
 22.50 „juodvarnis“.
 0.50 „Našlaitės“.
 2.35 „Prancūziška žmog-

žudystė. Mirtys je 
saloje“.

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

ginos“.
 9.15 Fitnesas.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 Britanijos talentai.
 14.25 sandėlių karai.
 14.55 „kobra 11“ 13, 1311.
 15.55 „csi kriminalistai“.
 16.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Palikti aliaskoje“.
 23.15 „Vaikų žaidimai“.
 1.00 „Rezidentas“.
 2.40 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 orijaus kelionės.
 7.00 savaitės įvykiai su 

D. žeimyte-Biliene.
 8.00 orijaus kelionės.
 8.30 kriminalinė zona su 

D. Dargiu.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 jos vardas MaMa.
 11.00 13 731 km aplink 

skandinaviją.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 jūs rimtai?
 14.00 išpakuota.
 14.30 Raktas į namus.
 15.00 žinios.
 15.20 Dienos tema.
 16.00 žinios.
 16.15 Dienos interviu.
 16.35 Piniginiai reikalai.
 17.00 žinios.
 17.15 Dienos tema.
 17.35 Piniginiai reikalai.
 18.00 žinios.
 18.35 Dienos interviu.
 19.00 žinios.
 19.15 iš esmės su V. Bru-

veriu ir D. žeimyte-
Biliene.

 20.00 Geltonas karutis.
 20.30 sveika lėkštė su 

V. kurpiene.
 21.00 kasdienybės 

herojai.
 21.45 Mano pramogos 

veidai.
 22.30 Ugnikalnių takais.
 23.00 kriminalinė Lietuvos 

zona su D. Dargiu.
 23.30 savaitės įvykiai su 

D. žeimyte-Biliene.
 0.30 Delfi diena.
 5.30 sveika lėkštė su 

V. kurpiene.
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LRT TV
2021. 06.08  
 6.02 Labas rytas, Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 „Bėgliai. kengyro 

sukilimas. a. sei-
kalis“.

 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.20 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 16.45 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. 
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
  22.00 „jaunasis popie-

žius“.
 23.00 „skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.45 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Šventadienio 

mintys. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa.

 3.00 Panorama.
 4.00 Daiktų istorijos. 
 4.55 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 „stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė varguolė“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Džonas Vikas 2“.
 0.55 „strėlė“.
 1.50 „Džonas Vikas“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „kalnietis“.

TV3
 6.15 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 „jeloustounas“.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Vilties spindulys“.
 11.50 „Rojus“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rojus“.
 12.55 „Tik tu – mano 

meilė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.

 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „jeloustounas“.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Šešta kategorija. 

Pražūtinga diena“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „Šešta kategorija. 

Pražūtinga diena“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 0.55 „atostogos rifuose“.
 1.45 „Makgaiveris“.
 2.35 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 3.25 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.55 „Naktinė pamaina“.
 4.45 „atostogos rifuose“.
 5.45 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.20 „csi. Majamis“.
 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 „iškvietimas“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „skvoteriai“.
 23.10 „Godzila“.
 1.30 „Velniški stivo 

ostino išbandymai“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 kaimo akademija. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė kovalčiuk“.
 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 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.25 Rubrika „europa – 

tai aš“. 
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 alfa taškas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė kovalčiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.55 Rubrika „europa – 

tai aš“.
 23.00 alfa taškas. 
 23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „Daktarė kovalčiuk“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

 3.10 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 3.55 alfa taškas. 
 4.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.25 „TV europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. 
jadvyga juškytė-
Širšė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpurinis 
vakaras“. 

 7.00 „Lesė“.
 7.25 „Drakoniukas 

kokosas“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 „kaip gydo gamta. 

Či. kinų gydymo 
menas“.

 9.10 Labas rytas, Lietuva.
 11.40 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.00 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.30 kelias. 
 13.00 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 13.55 7 kauno dienos. 
 14.25 Mokslo sriuba. 
 14.50 „alaino Delono 

vardą temdantys 
šešėliai“.

 15.50 „Drakoniukas 
kokosas“.

 16.00 „alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 16.15 „Lesė“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „kostiumuotieji“.
 19.00 Nobelio premijos 

laureato a. sacha-
rovo 100-mečiui. 
Premjera. „Marinos 
sacharovos-Li-
berman interviu. 
Minint andrejaus 
sacharovo 100-
ąsias gimimo 
metines“.

 19.30 „Devintasis 
dešimtmetis. kova 
su aiDs“.

 20.15 Premjera. „kelionių 
atvirukai. Humbers-
tonas. Čilė“.

 20.30 Panorama.
 21.30 Tarptautinės 

draugiškos futbolo 
rungtynės. ispanija–
Lietuva. 

 23.45 klausimėlis. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpurinis 
vakaras“. 

 1.45 auksinis protas. 
 3.00 kultūringai su 

Nomeda. 
 3.55 Šoka Lietuva.
 4.10 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 4.35 stop juosta. 

klaipėda. 
 5.05 Legendos. Šiandien 

ir visados.

TV1
 6.00 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 

patarimai“.
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.25 „supermamos“.
 12.30 „alpių gelbėtojai“.
 13.30 „stebuklas“.
 14.30 „Tobuli nusikal-

timai“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 „komisarė Helena 

Dorn. Po audros“.
 22.55 „juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.40 „klastingas suma-

nymas“.

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

ginos“.
 8.50 autopilotas.
 9.20 „Gerasis daktaras“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 Britanijos talentai.
 14.25 sandėlių karai.
 14.55 „kobra 11“.
 15.55 „csi kriminalistai“.
 16.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Pagrobti vaikai“.
 23.00 „Perėja“.
 23.50 „Rezidentas“.
 1.40 X failai.
 2.30 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.

Delfi TV
 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 žinios.
 15.20 Dienos tema.
 16.00 žinios.
 16.15 Dienos interviu.
 16.35 Radikalus smal-

sumas.
 17.00 žinios.
 17.15 Dienos tema.
 17.35 Radikalus smal-

sumas.
 18.00 žinios.
 18.35 Dienos interviu.
 19.00 žinios.
 19.15 Faktai ir nuomonės 

su a. Peredniu.
 20.00 1toks unikalus.
 20.30 jos vardas MaMa.
 21.00 aš ikona.
 22.00 stiliaus DNR.
 22.30 Ugnikalnių takais.
 23.00 kasdienybės  

herojai.
 23.45 1toks unikalus.
 0.15 Delfi diena.
 5.00 Čepas veža.
 5.30 jos vardas MaMa.

trečiaDienis, birželio 9 d. Saulė teka 4.44, leidžiasi 21.52, dienos ilgumas 
17.08. Delčia. Vardadieniai: efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus, Vitalija.

LRT TV
2021. 06.09 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

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

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 13.00 Širdyje lietuvis. 
 14.00 žinios. orai.
 16.20 „kaip atsiranda 

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

stebuklų. 
 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios. 
 22.00 „jaunasis popie-

žius“.
 22.50 Vizionieriai. žil-

vinas Landzbergas.
 23.00 „skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.45 „Įstatymas ir 

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

stebuklų. 
 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Širdyje lietuvis. 
 4.55 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva.
 18.30 žinios.
 19.30 „stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė varguolė“.
 21.30 žinios.
 22.30 „žaibiškas kerštas“.
 0.30 „strėlė“.
 1.25 „Džonas Vikas 2“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 „kalnietis“.

TV3
 6.15 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 „jeloustounas“.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Vilties spindulys“.
 11.50 „Rojus“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rojus“.
 12.55 „Tik tu – mano 

meilė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.

 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „jeloustounas“.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Tamsos baikeris. 

keršto demonas“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Tamsos baikeris. 

keršto demonas“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „Tamsos baikeris. 

keršto demonas“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 0.55 „atostogos 

rifuose“.
 1.45 „Makgaiveris“.
 2.35 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 3.25 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.55 „Naktinė pamaina“.
 4.45 „atostogos 

rifuose“.
 5.45 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.20 „csi. Majamis“.
 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 „infiltruotas“.
 23.30 „skvoteriai“.
 1.40 „Velniški stivo os-

tino išbandymai“.

Lryto
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Mūsų gyvūnai. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Daktarė koval-

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 alfa taškas.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 alfa taškas. 
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 „Netikėtas  

teisingumas“.
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „Daktarė koval-

čiuk“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 3.55 alfa taškas. 
 4.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.25 Mūsų gyvūnai. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 

 7.05 „Lesė“.
 7.25 „Drakoniukas 

kokosas“.
 7.40 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 kūrybingumo 

mokykla. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.00 Menora. 
 12.30 išpažinimai. 
 13.00 Širdyje lietuvis. 
 14.00 Literatūros 

pėdsekys. 
Vytautas Mačernis. 
Programa apie 
Lietuvos įtaką 
pasaulio kūrėjams. 

 14.30 Veranda. 
 15.00 „Devintasis 

dešimtmetis. kova 
su aiDs“.

 15.50 „Drakoniukas 
kokosas“.

 16.00 „alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 16.15 „Lesė“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „kostiumuotieji“.
 19.00 Premjera. „atmin-

ties teritorijos“.
 19.30 „Miestų  

paslaptys“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Premjera. 

„Westwood: pankė, 
ikona, aktyvistė“.

 23.00 Veranda. 
 23.30 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 akacijų alėja. 
 1.35 Festivalis „Gaida 

2020“. žvilgsnis į 
mušamuosius ii. 

 3.00 stambiu planu. 
 3.55 Šoka Lietuva.
 4.10 euromaxx. 
 4.35 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Dailės istorikas 
Paulius Galaunė“.

 5.05 klauskite  
daktaro. 

TV1
 6.20 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.25 „supermamos“.
 12.30 „alpių gelbėtojai“.
 13.30 „stebuklas“.
 14.30 „Tobuli nusikal-

timai“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 „komisarė Helena 

Dorn. Užgniaužus 
kvapą“.

 22.55 „juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „komisarė Helena 

Dorn. Po audros“.

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

ginos“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Gerasis daktaras“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 Britanijos talentai.
 14.25 sandėlių karai.
 14.55 „kobra 11“.
 15.55 „csi kriminalistai“.
 16.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „kikboksininkas 3. 

karo menas“.
 23.00 „Grotos gyve-

nimui“.
 1.40 X failai.
 2.30 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 sveika lėkštė su 

V. kurpiene.
 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 žinios.
 15.20 Dienos tema.
 16.00 žinios.
 16.15 Dienos interviu.
 16.35 Login 2021.
 17.00 žinios.
 17.15 Dienos tema.
 17.35 Login 2021.
 18.00 žinios.
 18.35 Dienos interviu.
 19.00 žinios.
 19.15 Pokalbis su Daiva 

žeimyte-Biliene.
 20.00 Verslo švyturys.
 21.00 orijaus kelionės.
 21.30 2800 km Dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 22.30 Ugnikalnių takais.
 23.00 Mano pramogos 

veidai.
 23.45 Delfi Pulsas.
 0.00 Delfi diena.
 5.00 Verslo švyturys.
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Sklypą namo statybai Laz- •dijų mieste. Tel. 8 686 70841.

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

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

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

GYVULiAi

Triušius. Tel. 8 617 01065. •
Kiaulę pasipjovimui (iki  •200 kg). Tel. 8 607 22199.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAi

Pašarines bulves.   •Tel.  8 614 56206.

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

Prekiaujame daigais kapų  •bei aplinkos apželdinimui, 
skaldele kapams. Taip pat 
prekiaujame anglimi ir durpių 
briketais. UAB „MARTAS“, 
Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.

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

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

KiTi

Mažai naudotus dadano  •avilius.  
Tel. 8 686 56949.

Parduodamas ir atveža- •mas: žvyras, skalda, juo-
džemis. Pastatų griovimas. 
Tvenkinių kasimas. Alytus.  
Tel. 8 685 58989.

Pigiai neapdirbtas labrado- •rito akmens plokštes Lazdi-
juose.  
Tel. 8 686 70841. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040.

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

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.

Žemės ūkio paskirties  •žemę. Gali būti apleista.  
Tel. 8 678 80555. 

Brangiai Lietuvoje miškus:  •jaunuolynus, atsodintus ir 
savaime užaugusius, malkinius 
ir brandžius. Žemę, apaugusią 
medžiais. Tel. 8 641 55554.

Informuojame žemės sklypo (kad.skl. Nr. 
5905/0004:0278), esančio Janaslavo k., Laz-
dijų sen., Lazdijų r. sav., mirusio savininko 
V. V. turto paveldėtojus, kad  UAB „Geodala“ 
matininkas Povilas Kilikevičius (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-2441) 2021 06 15  14.30 

val. vykdys žemės sklypo (kad.skl. Nr. 5905/0004:0373), esančio 
Janaslavo k., Lazdijų sen.,  Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į 
UAB „Geodala“ adresu: Kęstučio g. 73-1, Kaunas, 

el. paštu info@geodala.lt arba telefonu 8 685 08308.

PARDUODA
NEKiLNOjAMASiS TURTAS

Sodybą N. Kirsnos k.,  •Lazdijų r. (sodyba prižiūrėta, 
galima gyventi iš karto; namas 
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių, 
su baldais ir buitine techni-
ka, apšildomas kietuoju kuru 
(vietinis centrinis šildymas), 
komunalinis vandentiekis, 
sodyboje yra ūkiniai pastatai, 
garažas, šulinys, prižiūrėtas 
sodas ir aplinka, 45 arai dirba-
mos žemės, šalia galima įsigyti 
7 ha žemės). Tel. 8 611 50514.

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

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

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.

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), 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)
Energijos trūkumas privers šiek tiek 
sulėtinti tempą. Kurį laiką sukotės tarsi 
voverė rate, tačiau dabar darbų eiga 
nebus tokia sparti, kokios norėtųsi. 
Žvaigždės pataria daugiau laiko skirti 
kokybiškam poilsiui, nes būtent tai pa-
dės įgauti daugiau jėgų ir leis pasiruošti 
naujiems iššūkiams. Jau labai greitai 
galite tikėtis ženklių gyvenimo pokyčių, 
todėl svarbu tam tinkamai pasiruošti. 
Jei turite galimybę pasiimti atostogas 
ar bent porą laisvų dienų, būtinai tuo 
pasinaudokite.

jautis (04.21–05.21)
Kankins nemaloni nuojauta, kad labai 
greitai įvyks kažkas netikėto, tačiau 
žvaigždės pataria per daug nepasi-
kliauti savo šeštuoju jausmu. Dabar 
galite drąsiai planuoti savo ateitį ir 
nesibaiminti, kad kas nors gali nepa-
vykti. Dedate dideles pastangas, kad 
viskas būtų būtent taip, kaip ir tikitės, 
todėl neabejokite: jums tikrai pasiseks. 
Nors kelyje gali pasitaikyti nedidelių 
kliūčių, tačiau to nereikėtų priimti kaip 
likimo ženklo. Ryžtingai ženkite į priekį, 
ir netrukus galėsite mėgautis puikiais 
rezultatais.

Dvyniai (05.22–06.21)
Ieškosite būdų, kaip greičiau pabaigti 
pradėtus darbus. Dabartinė jūsų veikla 
nedžiugins, todėl svarstysite, ką galėtu-
mėte pakeisti. Jei ieškote naujo darbo, 
žvaigždės pataria nepriimti skubotų 
sprendimų, nes priešingu atveju gali 
tekti smarkiai gailėtis. Tiesiog plau-
kite pasroviui ir žiūrėkite, kur nuneš 
srovė.

vėžys (06.22–07.22)
Mėgausitės gyvenimo teikiamais malo-
numais. Anksčiau slėgusios problemos 
pagaliau pasitrauks į šalį, todėl galėsite 
šiek tiek atsikvėpti. Jūsų pakili nuotaika 
bus tiesiog užkrečianti: atrodys, kad 
aplinkiniai žmonės šypsosi kur kas daž-
niau. Jei kurį laiką vis pasvarstydavote 
apie išvyką ar kitą malonią laisvalaikio 
veiklą, dabar bus tikrai palankus metas 
imtis planavimo darbų.

liūtas (07.23–08.23)
Rasite būdą, kaip išspręsti įsisenėjusias 
problemas. Nors kurį laiką atrodė, kad 
situacija yra tiesiog beviltiška, tačiau 
dabar į tai pažvelgsite visai kitomis aki-
mis ir galėsite ryžtingai judėti į priekį. 
Dabar įveikti iškilusius sunkumus bus 
kaip niekad paprasta, todėl žvaigždės 
pataria neatidėlioti svarbių darbų ir 
pasistengti juos atlikti kiek įmanoma 
greičiau. Būsite energingi ir nusiteikę 
optimistiškai, todėl viskas eisis tarsi 
iš pypkės.

mergelė (08.24–09.23)
Norėsite viską mesti ir pasislėpti nuo jus 
supančio pasaulio. Nors šiuo laikotarpiu 
džiuginančių dalykų bus gana nedaug, 
tačiau žvaigždės pataria kiekvienoje 
situacijoje įžvelgti teigiamą pusę. Ti-
krai ne viskas yra taip blogai, kaip gali 
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, todėl su-
kaupkite visas savo jėgas ir pasistenkite 
įveikti jus užklupusius sunkumus. Jau 
labai greitai į viską galėsite pažvelgti 
visai kitomis akimis!

svarstyklės (09.24–10.23)
Norėsite pokyčių. Atrodys, kad pernelyg 
ilgą laiką tiesiog plaukiate pasroviui ir 
nepatiriate nieko naujo, tačiau didelių 
gyvenimo pokyčių dar reikės šiek tiek 
palaukti. Jei norite praskaidrinti savo 
kasdienybę, pradėkite nuo nedidelių 
pokyčių: galbūt atėjo laikas pakeisti šu-
kuoseną ar atnaujinti savo garderobą? 

savaitės horosKopas 
(birželio 7—13 d.)

Net ir nedideli pasikeitimai gali suteikti 
daugiau optimizmo, todėl pasvarstykite, 
ką galėtumėte padaryti jau dabar.

skorpionas (10.24–11.22)
Ne viskas klostysis pagal planą, todėl tai 
tiesiog siutins. Pyksite ant viso pasaulio 
ir jus supančių žmonių, tačiau turite 
suprasti, kad jūsų įniršis tikrai nepadės 
išspręsti iškilusių problemų. Jei siekiate, 
kad viskas eitųsi gerokai sklandžiau, 
pirmiausia turėtumėte suimti save į 
rankas ir nusiraminti. Būtent tai padės 
suprasti, kad ne viskas yra taip blogai, 
kaip galėjo pasirodyti.

šaulys (11.23–12.21)
Užplūs nostalgiški prisiminimai. Gal-
vosite apie praeitį ir svarstysite, ką ga-
lėjote padaryti kitaip. Nepasiduokite 
savigraužai: nors mes neturime jokių 
galimybių pakeisti savo praeitį, tačiau 
tikrai galime pasistengti, kad ateitis 
būtų kur kas šviesesnė. Žvaigždės žada, 
kad dabar bus tikrai palankus metas 
planuoti netolimą ateitį, todėl būtinai 
tuo pasinaudokite. Galite maloniai nu-
stebti, kad viskas einasi būtent taip, 
kaip ir jūs numatėte!

ožiaragis (12.22–01.20)
Atrodys, kad darbai yra tiesiog nesi-
baigiantys, ir tai apkartins kasdienybę. 
Nors džiuginančių dalykų įžvelgsite ti-
krai nedaug, tačiau nereikėtų pamiršti, 
kad po tamsaus laikotarpio visuomet 
pastebimas ženklus pagerėjimas, taigi, 
jau labai greitai galėsite pasimėgauti 
kur kas malonesniais užsiėmimais. Ne-
leiskite, kad darbas taptų jūsų pasaulio 
centru: jei jūsų vykdoma veikla neteiks 
pasitenkinimo, pasvarstykite, ką ga-
lėtumėte pakeisti. Nepamirškite, kad 
darbas nėra tik priemonė, padedanti 
uždirbti pinigus.

vandenis (01.21–02.19)
Būsite nusiteikę romantiškai, todėl 
tiesiog skrajosite padebesiais. Jums 
bus sunku susikaupti, ir tai tikrai neliks 
nepastebėta. Nors suimti save į rankas 
šiuo laikotarpiu bus gana sudėtinga, 
tačiau žvaigždės pataria būti pakan-
kamai atsargiems ir nepriimti skubotų 
sprendimų. Šiuo laikotarpiu geriausia 
nepasirašinėti svarbių sutarčių ir ne-
duoti tokių pažadų, kurių, tikėtina, jums 
nepavyks ištesėti.

Žuvys (02.20–03.20)
Norėsite viską mesti ir savo gyvenimą 
pakeisti iš pagrindų. Nors tokia mintis 
atrodys tikrai viliojanti, tačiau tokios 
idėjos įgyvendinimas nebus toks pa-
prastas, kaip gali pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio. Jei esate pasiryžę tikrai dide-
liems pokyčiams, link jų eikite nedide-
liais žingsneliais, nes tik tuomet galėsite 
tikėtis ilgalaikės sėkmės. Nesisielokite, 
jei nesulauksite artimųjų palaikymo: 
elkitės taip, kaip jums atrodo geriausia, 
ir tai tikrai padės susikurti šviesesnį 
rytojų.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.
Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 5958/0002:436) sav. 

O. K. turto paveldėtojus; (kadastro Nr. 5958/0003:126) sav. O. B. 
turto paveldėtojus ir sav. A. M. J. turto paveldėtojus; (kadastro 
Nr. 5958/0003:266) sav. Z. P. turto paveldėtojus, esančių Lazdijų 
r.,Veisiejų  sen., Viktarino k. v., kad UAB „Tikslinta“ matininkas  
Tomas Klenauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 
2021-06-15 vykdys žemės sklypų, Nr. 2275M, Nr. 2283M, Nr. 
2281M, esančių Lazdijų r., Veisiejų sen., Viktarino k. v., ribų 
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome 
kreiptis į UAB „Tikslinta“, adresu R. Kalantos g. 34-208, Kaunas, 
el. p. klenauskas @gmail.com arba  telefonu 8 602 98971.
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Sendaikčius: monetas,  •banknotus, ženkliukus, meda-
lius, fotoaparatus, statulėles, 
paveikslus, peilius, laikrodžius, 
radijas, gramofonus, muzikos 
instrumentus, karinius daiktus, 
svarmenis, gintarą, sidabrą, 
auksą, varpus, smetoniškas 
nuotraukas, siuvimo mašinas, 
čirvines keptuves, ragus ir visa 
kita. Atvykstu pasiimti.  
Tel. 8 671 04381.

TRANSPORTO PRiEMONĖS

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

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731.

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

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404.

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

Atliekame fasadų, stogų,  •patalpų mechanizuotą dažy-
mą. PURŠKIMAS DEKORATY-
VINIU TINKU.  
Tel. 8 621 99958.

PERKA
ŽEMĖS ŪKiO TECHNiKA

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

GYVULiAi

Mėsinį buliuką auginimui.   •Tel. 8 686 71256.

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 spausdintuvą.   •Tel. 8 616 26044.

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 260–
280 Eur/t, skarda – 220–240 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00 
val., VI – 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902. 

Atlieku apdailos darbus:  •glaistau, dažau, kloju plyteles. 
Gera kaina.  
Tel. 8 605 57242.

KARKASINIŲ PASTATŲ  •STATYBA, SODO NAMŲ 
STATYBA, TERASŲ STATY-
BA, STOGINIŲ STATYBA, 
NAMŲ APKALIMAS, MEDI-
NIŲ PASTATŲ RENOVACIJA, 
APDAILOS DARBAI, ŪKINIŲ 
PASTATŲ STATYBA, PAVĖSI-
NIŲ STATYBA.  
Tel. 8 646 51542.

Atliekame įvairius statybos  •darbus: vidaus apdailos, fasa-
do, pamatų, šiltinimo. Galima 
skambinti ir dėl kitų nedidelių 
statybos darbų.  
Tel. 8 603 99087.

Įmonė atlieka visų tipų  •stogų, fasadų, patalpų PLO-
VIMO, atnaujinimo, mechani-
zuoto DAŽYMO darbus. www.
audrista.lt.  
Tel. 8 631 91211.

DAŽOME •  medinius, 
tinkuotus namų fasadus ir jų 
stogus.  
Tel. 8 621 99958.

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.

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

JUODELIAI KVIEČIA!!!
Nori užsidirbti?

Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai“
kviečia prisijungti prie savo komandos:

Gamybos darbuotojus (700–800 Eur į rankas) 
Pjovimo staklių operatorius (1100–1500 Eur į rankas)
Ekskavatoriaus vairuotojus (1200–1500 Eur į rankas)

Autokrautuvo vairuotojus (800–1000 Eur į rankas)
Darbas vienoje novatoriškiausių Lietuvos medienos 

perdirbimo gamyklų!
Visada laiku mokamas darbo užmokestis!

Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų sąlygų)!
Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemones!

Draudimas nuo traumų!
Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!

Už draugo rekomendaciją 100 Eur (į rankas) premija!
Skambink arba rašyk!

8 686 34981, 8 698 41844, cv@juodeliai.lt 

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo 1 kambario 
butas Lazdijų miesto centre 1 
aukštas (autonominis šildy-
mas). Tel. 8 698 78040.

Nuomoju komercines admi- •nistracines patalpas Lazdijuo-
se (15 kv. m, I aukštas).  
Tel. 8 698 78040.

iEŠKO

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

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. 

Išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. Laiku 
moku sutartą nuomos mo-
kestį.  
Tel. 8 671 50589.
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Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnauja kiekvieną darbo dieną!
Pasiilgome!

Knygynėlis,
Seinų g. 12, Lazdijai

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“

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

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

Tel. 8 644 55355.

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.

Perkame veršelius. 
Atsiskaitome iš karto. 

Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470. Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

PERKA VERŠELIUS, 
TELyČAITES.
Moka PVM. Pasiima greitai. 
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambario bal-
dai, šaldytuvai, šaldikliai, 
trimeriai. Atvežame. Galima 
išsimokėtinai.

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

Telefonas 8 674 05844


