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dzūkai kalBa, kad...
Karščiausios nuogirdos ir ne tik. 
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Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik 
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu: 
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt
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Austrijos moteris gydanti lazdijietė: „Kai pasieksiu 
profesines aukštumas, būtinai sugrįšiu dirbti į Lietuvą“

D
abar, kai rajo-
no abiturientai 
baigė mokslo 
metus ir pradė-
jo laikyti bran-
dos egzaminus, 

daugeliui iš jų iškilo klausimas: 
ką toliau veikti, kokį gyvenimo 
kelią pasirinkti? Kur stoti, kokią 
specialybę pasirinkti, kad vėliau 
dėl to netektų gailėtis? Ir tokioje 
situacijoje geriau padeda ne peda-
gogų ar tėvų patarimai, bet šiuos 
klausimus sėkmingai išsprendu-
sių bendraamžių pavyzdys.

Drąsiai galima teigti, kad vie-
na iš tokių patarėjų galėtų būti 
lazdijietė Laura Pilvinytė, kuri 
beveik prieš dešimtmetį pasirinko 
medicinos studijas. Kryptingai 
ir atkakliai siekusi savo tikslo, 
Laura sėkmingai dirba jaunes-
niąja gydytoja vieno Austrijos 
miesto ligoninėje, yra gerbiama 
ir vertinama kolegų. 

Apie tai, kaip svarbu teisin-
gai pasirinkti profesiją, siekti 
savo tikslo, apie gydytojų darbą 
Austrijoje, sugrįžimą į Lietuvą 
ir jaunų žmonių pritraukimą iš 
miestų į periferiją kalbamės su 
Laura Pilvinyte. 

– Kas Tave paskatino rinktis 

gydytojos kelią? Kada susifor-
mavo sprendimas studijuoti me-
diciną? 

– Kai mokiausi mokykloje, tai 
medicina buvo specialybė nume-
ris vienas, kurią rinkdavosi tie, 
kas gerai mokėsi. Tiesa, tarp tų 
išskirtinių specialybių dar buvo 
ir teisė. Kadangi man patiko bio-
logija, gamtos mokslai, tai atrodė 
natūralus sprendimas pasirinkti 
mediciną. Tačiau tuo metu apie 
mediko darbą žinojau nedaug, 
tik tiek, kad jie gelbėja žmones. 
Tikrai nuo mažų dienų apie me-
diciną nesvajojau, kai mokiausi 
mokykloje, galvojau studijuoti 
ką nors, kas susiję su biologija, 
kitais gamtos mokslais. Galvojau 
apie mokslinę sritį, kur vyksta 
tyrimai. Paskutinėse mokyklos 
klasėse susiformavo pragmatiška 
nuostata, jog, tyrinėdama augalė-
lius, ne taip gerai gyvensiu, kaip 
dirbdama gydytoja. Tada viskas 
ir pasisuko į mediciną. 

– Ar Tavęs negąsdino tai, jog 
teks studijuoti ne mažiau nei 10 
metų? 

– Negąsdino tuomet ir ne-
gąsdina dabar, nes iš tiesų stu-
dijos trunka šešerius metus, o  

Laura Pilvinytė: „Jei pas mus būtų tokia sistema kaip Austrijoje, tai savo rezidentų galėtų turėti net ir Lazdijai. 
Jauni žmonės įleistų savo šaknis į rajonus, kur mokėsi rezidentūros, jiems lengviau būtų ten sugrįžti dirbti.“
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REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

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

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.

Nepamirškite pakeisti maisto 
atliekų konteinerio filtro — 
naują gausite rūšiavimo centre

vežti į rūšiavimo centrus.
Primename, kad į maisto atlie-

kų konteinerius reikia mesti šias 
maisto ir virtuvės atliekas: vaisių 
bei daržovių likučius, pavyzdžiui, 
bulvių lupenas, bananų, apelsinų 
žieves, arbatos tirščius bei pake-
lius, kavos tirščius ir jų filtrus, 
riebalais ir kitais maisto produk-
tais suteptą popierių (išskyrus 

pakuotes), popierines servetė-
les, popierinius rankšluosčius, 
kambarinius augalus ir jų dalis 
bei visus naudojimui netinkamus 
maisto produktų likučius. 

Maisto atliekas reikia rinkti į 
maišelį, kurį prieš išmetant į kon-
teinerį reikia sandariai užrišti.•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf.

skelbia Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise 
priklausančios, Lazdijų rajono savivaldybės adminis-
tracijos patikėjimo teise valdomos 12,88 kv. m patalpos 
Nr. 1-6 administraciniame pastate, esančiame Lazdijuo-
se, Vilniaus g. 1, viešą nuomos konkursą.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas: 
Vilniaus g. 1, Lazdijai, kodas Juridinių asmenų registre – 
188714992, vykdydama Lazdijų rajono savivaldybės tary-
bos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. 5TS-791 „Dėl 
patalpos, esančios Lazdijuose, Vilniaus g. 1, nuomos“, iš-
nuomoja viešo konkurso būdu 10 metų laikotarpiui Lazdijų 
rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią, šiuo 
metu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikė-
jimo teise valdomą 12,88 kv. m patalpą Nr. 1-6 adminis-
traciniame pastate 1B4/p (unikalus Nr. 5996-6000-5016), 
esančiame Lazdijuose, Vilniaus g. 1.

Pradinė turto nuomos kaina – 6,50 Eur už mėnesį. 
Konkurso dalyvių registravimo vieta – 311 kab., Vil-

niaus g. 1, Lazdijai. 
Konkurso dalyvių registracijos pradžia 2021-06-14 9 

val. 00 min., registracijos pabaiga 2021-06-28 14 val. 00 
min. 

Konkurso dalyviai dokumentus turi pateikti užklijuota-
me voke, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio pa-
vadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo 
skelbtas, pavadinimas ir adresas ir nuoroda „Turto nuomos 
konkursui“. Voke kartu pateikiami finansų įstaigos išduoti 
pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai. Voke 
turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška dalyvauti konkurse;
2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu kon-

kurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; 
3. dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso da-

lyvio veikla atitinka turto viešo nuomos konkurso sąlygose 
nustatyto pobūdžio veiklą.

Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis, privalo 
pervesti pradinį įnašą 19,50 Eur  į Lazdijų rajono savivaldy-
bės administracijos sąskaitą Nr. LT894010042200010093, 
esančią Luminor Bank AS, atstovaujamame Luminor Bank 
AS Lietuvos skyriaus. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM 
mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas sumokamas su PVM

Turto apžiūros data ir laikas – 2021 m. birželio 9, 10, 11 
d. iš anksto susiderinus su už turto apžiūrą atsakingu asme-
niu Ineta Juneliene, tel. 8 613 25 817, el. p. ineta.junelie-
ne@lazdijai.lt.

Nuolatinės Lazdijų rajono savivaldybės turto nuomos 
komisijos posėdis vyks 2021 m. birželio 29 d. 13 val. 00 
min. nuotoliniu būdu per „Microsoft Teams“.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

viešo aukciono būdu parduoda pastatą-sandėlį, esantį Laz-
dijų r. sav. Šventežerio sen. Barčių k. Dusios g. 20C. Žemės 
sklypas neparduodamas. Pradinė bendra nekilnojamojo tur-
to pardavimo kaina – 3538,00 Eur, iš kurių pradinė nekilno-
jamojo turto pardavimo kaina – 3200,00 Eur, žemės sklypo 
formavimo išlaidos – 338,00 Eur. Aukciono dalyvio registra-
vimo mokestis – 5,00 Eur, dalyvio garantinis įnašas – 354,00 
Eur (10 proc.).

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemo-
nėmis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.

Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą, rasite in-
terneto tinklalapiuose www.evarzytines.lt ir www.lazdijai.lt, 
skiltyje „Naudinga informacija“ („Elektroniniai aukcionai“).

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(Kodas 188714992, VilNiaus g. 1, lT-67106 lazdijai)

Individualūs maisto atliekų kon-
teineriai Alytaus regione naudoja-
mi jau ketvirtus metus. Daugelis 
gyventojų įprato rūšiuoti maisto 
atliekas, tačiau dar ne visi prisi-
mena pakeisti maisto atliekų kon-
teinerio anglies filtrą. O tą daryti 
rekomenduojama bent du kartus 
per metus – nuvežus naudotą filtrą 
naujas nemokamai duodamas bet 
kuriame Alytaus regione esan-
čiame rūšiavimo cente (atliekų 
surinkimo aikštelėje). 

Ant konteinerio dangčio įreng-
tas filtras padeda mažinti nema-
lonaus kvapo problemą, užtikrina 
tinkamą oro cirkuliaciją kontei-
neryje, kuris visada turi būti lai-
komas sandariai uždengtas, kad 
į jį nepatektų lietaus vanduo, 
vabzdžiai, neįkristų smulkūs 
gyvūnai. 

Nuolat naudojant konteinerį, 
ilgainiui susidėvi ir pats filtro 
korpusas, būna, kad nulūžta jo 
laikikliai ir filtras  pametamas. Jei 
taip nutinka, kreipkitės į Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centrą – 
jūsų pranešimas bus užregistruo-
tas ir jums parūpintas naujas filtro 
korpusas, kurį pakeitę saugiai ir 
be problemų naudositės maisto 
atliekų konteineriu. 

Šis konteineris sukonstruotas 
taip, kad jį lengva išplauti vandens 
srove. Rekomenduojama tai daryti 
keletą kartų per metus.  Cheminių 
ploviklių ir valiklių plaunant kon-
teinerį naudoti negalima.  

Kartu su individualiais maisto 
atliekų konteineriais Alytaus re-
gione gyventojams buvo išdalinti 
ir orui pralaidūs  kibirėliai maisto 
atliekoms surinkti bei sandarios 
talpos naudotam aliejui ir rieba-
lams surinkti. Atskirai surinktą 
aliejų ir riebalus taip pat reikia 

Politinės aktualijos
Naujienos apie politikų gyvenimą, 
rajone priimamus sprendimus ir 
jų vykdymą.

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomenių aktualijos, 
informacija apie projektus, organi-
zuojamas šventes ir dar daugiau.

dzūkai kalBa, kad...
Karščiausios nuogirdos ir ne tik. 
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į 
kitas. Kiekviena iš jų turi dalį tiesos.

Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik 
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu: 
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt
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SOCIALINIuOSe TINkLuOSe užVIRĖ DISkuSIJA IR 
pASIpYLĖ kOMeNTARAI:
Rugilė: Jau tuoj reiks ir valtelės.
Gitana: Venecija.
Jurgita: Ale gerai, Kiprui ežerėlis vietoje, paplaukioti 
gali.
Karolukas: Bus galima baidares nuomoti.
Gitana: Po pirties pats tas.
Darius: Ausma, gal kokį komentarą, asfaltas jau irgi 
byra.
Gražvydas: Truputį didesnis greitis, keletas pervažiavimų 
ir bus ištaškyta bala. 
Nijolė: Bet čia visai nejuokinga...tokia bala, ant kelio ir 
dar šalia namų.

Ar valdžiai užteks jėgų ir noro įveikti mieste telkšančią balą?
Bendruomenės pasitikėji-
mas vietos valdžia nemaža 
dalimi priklauso nuo to, 
kaip seniūnija, savivaldybė 
sugeba spręsti žmonėms 
aktualias problemas, kar-
tais, atrodytų, net ir labai 
menkas.

Tačiau neretai tų sprendimų 
nebūna, o valdžios institucijos 
problemą kaip karštą bulvę mėto 
vieni kitiems. 

Redakcija gavo Lazdijų gyven-
tojų skundų dėl situacijos  Sena-
miesčio gatvėje. Po lietaus ten 
susidaro milžiniška bala, kurią 
prilijus sudėtinga aplenkti. Maža 
to, kad didžiulė bala telkšo vidu-
ryje miesto, bet ten susikaupęs 
vanduo jau pradėjo ardyti nese-
niai išlietą asfaltą.  

„Dzūkų žinios“ kreipėsi į Laz-
dijų miesto seniūnijos seniūnę 
Vaidą Gazdziauskienę, norėda-
mos sužinoti, ar seniūnė žino 
apie šią problemą ir kaip ketina 
ją spręsti. 

Ponia Vaida „Dzūkų žinioms“ 
sakė, jog apie Senamiesčio ga-
tvėje telkšančią balą ji puikiai 

žinanti. 
„Taip, ten yra problema. Pana-

šu, jog toje vietoje reikia daryti 
drenažą, gal net prijungiant prie 
jo ir šalia esantį namą. Mačiau, 
jog nuo nuolatinės drėgmės jau 
pradėjo trupėti asfaltas, todėl pro-
blemą reikia spręsti. Seniūnija 
neturi galių tai išspręsti, reikia 
savivaldybės įsikišimo. Informa-
vau apie tai Vietinio ūkio skyrių, 
gal jie suras sprendimą“, – sakė 
seniūnė. 

Kreipėmės į Vietinio ūkio sky-
rių ir jų paklausėme:  „Ar jums 
žinoma vandens nenubėgimo nuo 
asfalto problema Senamiesčio ga-
tvėje? Kaip ir kada ketinate ją 
išspręsti?“

Netrukus gavome skyriaus 
vedėjos Indrės Adomynienės 
atsakymą: „Apie problemą Se-
namiesčio g. dėl besikaupiančio 
vandens informacijos nesame 
gavę. Įvertinsime situaciją ir 
priimsime sprendimą, kaip gali-
ma būtų šią problemą išspręsti. 
Taip iš karto, neapžiūrėję vie-
toje, negalime priimti spren-
dimo“. 

Susidaro įdomi situacija – se-

niūnė tikino pranešusi apie balos 
problemą Vietinio ūkio skyriui, 
tačiau šio skyriaus vedėja rašo, 
jog apie balą nieko nėra girdėju-
si. Panašu, kad kažkuri valdžios 
atstovė sako netiesą. Įdomu, kuri 
meluoja – seniūnė ar skyriaus 
vedėja? Reikia tikėtis, jog abi 
moterys kažkaip susitiks ir akis 
į akį išsiaiškins, kas sako netie-

są, bei imsis kartu spręsti balos 
problemą. 

O gal problemos jau nebėra? 
Juk keletą dienų gerokai pakaiti-
no saulė ir bala jau apdžiūvo. Tai 
irgi sprendimas, bet laikinas,  tik 
ar tai pridės gyventojų pagarbos ir 
pasitikėjimo vietos valdžia?•
„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnauja kiekvieną 
darbo dieną!

Po lietaus gyventojams sudėtinga įveikti Senamiesčio gatvėje telkšančią balą.

Lietaus vanduo graužia nesenai ištiestą asfaltą.
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Austrijos moteris gydanti lazdijietė: „Kai pasieksiu 
profesines aukštumas, būtinai sugrįšiu dirbti į Lietuvą“
rezidentūra jau yra darbas. Lie-
tuvoje dar gaji nuostata, jog rezi-
dentas yra dar studentas. Teisiškai 
neseniai viskas pasikeitė, dabar 
rezidentai vadinami jaunaisiais 
gydytojais. Užsienyje visi rezi-
dentai yra gydytojai, jie tęsia savo 
mokslus ir gilina tam tikros spe-
cialybės žinias. Dabar, būdama 
rezidentė, žinau, jog kai baigsiu 
rezidentūrą, niekas mano gyve-
nime nepasikeis. Lygiai taip pat 
reiks ir toliau mokytis, tik būsiu 
jau aukštesnio lygmens. Galėsiu 
imtis didesnių atsakomybių nei 
dabar. Taigi, medicinos studijos 
yra šešeri metai, o medikui mo-
kytis reikia visą gyvenimą. 

– Kaip klojosi Tavo studijos, 
ar nebuvo komplekso, kad esi iš 
periferijos miestelio? Ar nebu-
vo tarp kursiokų susiskirstymo, 
kas yra iš medikų aplinkos, kas 
šiaip?

– Per studijų metus Vilniuje 
sutikau vos kelis žmones, kurie 
iš aukšto žiūrėjo į kolegas iš kitų 
miestų, miestelių, o ne iš Vilniaus. 
Bet tai buvo tie žmonės, kurie yra 
arogantiški ir kitose gyvenimo 
srityse, o kiti žmonės buvo la-
bai draugiški, jiems nerūpėjo, iš 
kokio Lietuvos miesto ar kaimo 
esi atvažiavęs, jiems svarbiau-
sia – koks tu esi žmogus. Man 
visai nesvarbu, kur žmogus yra 
gimęs –sostinėje ar kaime, man 
svarbu, kaip jis elgiasi su manimi 
ir kitais. 

O dėl medikų aplinkos žmo-
nių, tai buvo keletas atvejų, kai 
pajusdavom neteisybę, nes aiškiai 
kai kurie dėstytojai kitaip vertin-
davo medikų vaikus ar gimines. 
Tu žinai, kad jam (mediko vaikui) 
yra užtikrinta karjera tam tikroje 
srityje, jei jis to nori. Tiesa, vienos 
žinomos sostinės medikės sūnus 
buvo pagautas per egzaminą su 
ausinėmis, per kurias jam buvo 
transliuojama egzaminui išlaikyti 
būtina informacija. Kadangi jis 
buvo universitetinės ligoninės 
gydytojos sūnus, būtų iš šios si-
tuacijos lengvai išsisukęs, tačiau 
mūsų grupė sukėlėme šaršalą ir 
pasiekėme, kad jis būtų nubaus-
tas. 

– Kas Tave paskatino rinktis 
ginekologiją? 

– Man ši profesija patinka dėl 
to, kad tai yra darbas su moteri-
mis, nes anksčiau esu galvojusi, 
jog norėčiau ką nors dirbti, kas 
padeda spręsti  moterų problemas. 
Kita priežastis yra ta, kad nemaža 
dalis ginekologijos pacienčių yra 
jaunos, sveikos moterys, kurios 
iš ligoninės išeina su vaikučiais. 
Tu gali labai didelę pacienčių dalį 
pagydyti. Kitų specialybių medi-
kai susiduria su didele pacientų 
dalimi, kurie yra nepagydomi ar 
mažai pagydomi. Ginekologija 
man pasirodė ne tokia liūdna sri-
tis, nes medicinoje matai daug 
liūdnų situacijų, mirčių, o gine-
kologijoje tai yra daug retesni 
atvejai. Pavyzdžiui, dirbant on-

kologijoje, tu kasdien susiduri su 
mirtimi, tai sunku psichologiškai 
išgyventi,  ginekologijoje daugiau 
optimizmo. 

– Kodėl pasirinkai rezidentū-
ros studijas Austrijoje? Kokius 
iššūkius teko įveikti, kad rezi-
dentūra vyktų Austrijoje? Ką gali 
pasakyti apie šią šalį ir jos medi-
cinos sistemos ypatumus? 

– Medicinos studijos Lietuvoje 
yra sunkios. Jos sunkios yra dėl 
to, kad universitetas yra susta-
barėjęs, visa sistema griozdiška, 
su studentais nelabai skaitomasi. 
Visi medicinos studentai penkta-
me kurse yra depresuoti. Susideda 
daug faktorių. Susiduri su realybe, 
koks sudėtingas yra gydytojo dar-
bas Lietuvoje. Pozityvūs žmonės 
susitaikys su realybe ir eis dirbti 
į tą sistemą. Yra žmonių, tarp jų 
ir aš, kurie nenori dirbti tokioje 
sistemoje, tačiau nori dirbti me-
dicinos srityje, todėl ir renkasi 
rezidentūrą ir galbūt tolesnį darbą 
užsienyje. 

Svarsčiau du variantus: mesti 
mediciną ir likti Lietuvoje, nes 
man čia patinka, arba važiuoti 
į užsienį ir dirbti medicinoje. 
Rezidente Lietuvoje dirbti ne-
norėjau. 

Jei kalbame apie Austrijos me-
diciną, tai ji  yra labai aukšto ly-
gio, brangiai kainuojanti, nes ten 
medicinai labai daug išleidžiama, 
todėl pacientai gauna puikias pas-
laugas. Mano nuomone, Austri-
joje labai gerai sutvarkyta medi-
cinos paslaugų teikimo sistema. 
Mes, rezidentai, ten nesijaučiame 
studentais ar universiteto dalimi, 
kaip yra Lietuvoje. Austrija at-
laisvina rankas pačioje valstybė-
je užsiauginti jaunus gydytojus. 
Lietuvoje rezidentai gali dirbti 
tik universitetinėse ligoninėse ir 
keliuose rezidentūros centruose. 
Austrijoje praktiškai kiekviena 
ligoninė, net ir labai maža, gali 
įsidarbinti rezidentą. Todėl Aus-
trijoje net ir maži miesteliai gauna 
jaunų gydytojų. Lietuvoje viskas 
kitaip. Vilniuje mokeisi šešerius 
metus, paskui Vilniuje penkerius 
metus atlikai rezidentūrą, iš viso 
sostinėje pragyvenai vienuolika 
metų, tai kur tu norėsi kraustytis? 
Vilniuje yra visas tavo socialinis 
tinklas, nėra jokio noro važiuo-
ti į provinciją. Jei pas mus būtų 
tokia sistema kaip Austrijoje, tai 
savo rezidentų galėtų turėti net 
ir Lazdijai. Jauni žmonės įleistų 
savo šaknis į rajonus, kur mokėsi 
rezidentūros, jiems lengviau būtų 
ten sugrįžti dirbti. 

Austrijoje niekas neskaičiuoja 
pinigų, tai nuostabu gydytojui. 
Man, kaip gydytojai, niekada 
nereikia svarstyti, ar tyrimas yra 
per brangus, ar galima jį daryti. 
Niekas tokių dalykų neskaičiuoja 
– reikia ir darom. O Lietuvoje, 
žinau, kad medikams neleidžia 
atlikti kai kurių tyrimų, nes jie 
per brangūs, trūksta lėšų. 

– Ar dirbdama Austrijoje jauti 
vietinių žmonių specifinį požiūrį 

dėl to, jog esi iš Rytų Europos? 
– Buvau sutikusi tik du žmo-

nes, kurie iš esmės buvo nusiteikę 
neigiamai mano atžvilgiu dėl to, 
kad esu iš Rytų Europos. Bet kai 
gerai kalbi jų kalba, tai jie tave 
gerai priima ir nemato problemos, 
nes yra įpratę prie užsieniečių. 
Mūsų ligoninė ir mūsų skyrius 
labai džiaugiasi mus turėdami. 
Mes matėme sunkias sąlygas stu-
dijų metu, mes pajutome, kas yra 
nemokami viršvalandžiai, nesą-
moningas darbo laikas, žinome, 
kas yra mobingas, kuris dabar 
Lietuvoje garsiai nuskambėjo, 
todėl emigrantai iš Rytų Euro-
pos gali daugiau ir fiziškai, ir 
psichologiškai atlaikyti nei jauni 
austrų medikai. Emigrantai dirba 
daugiau, ligoninės administracija 
žino, kad gali mumis pasitikėti – 
mes niekada neišeisime iš darbo 
tik dėl to, kad baigėsi darbo va-
landos, mes padarysime darbą iki 
galo. O jaunieji austrų medikai 
kitaip galvoja, todėl mus ligoni-
nės vadovybė labiau vertina. 

– Panašu, jog po rezidentūros 
studijų pasiliksi Austrijoje? 

– Mes čia esam dviese. Mano 
draugas yra gydytojas radiologas, 
mes į rezidentūrą atvažiavome 
kartu. Mes pasikalbame apie tai, 
kad norėtume kažkada gyventi 
Lietuvoje. Gal tada, kai būsime 
sukaupę profesinės patirties, užsi-
tarnavę tam tikrą vardą, kad galė-
tume keisti galiojančią medicinos 
sistemą. 

– Ką patartum mokyklą bai-
giantiems savo kraštiečiams? 
Pagal kokius kriterijus jie turėtų 
pasirinkti savo profesiją? 

– Tai labai sudėtingas klau-
simas. Svarbiausia, kad tai, ką 
pasirinksi, neturėtų būti viską 
lemiantis sprendimas. Ypač jei 
renkiesi studijas, kurios nėra kon-
krečiai apibrėžtos. Medicina ir 
teisė yra apibrėžtos specialybės, 
nes konkrečiai žinai, ką dirbsi jas 
baigęs. Visos darbo vietos prašo 
aukštojo išsilavinimo, specifinio. 
Aš siūlyčiau ieškotis tokio darbo, 
kuris patiktų, kurį norėtum dirbti, 
o koks bus aukštasis išsilavini-
mas, nėra labai svarbu. Jei gali, jei 
tempia rezultatai, tai reikia stoti į 
kuo geresnį universitetą. 

– Buvęs KTU gimnazijos di-
rektorius B. Burgis yra pasakęs, 
kad aštuoniolikmetis yra dar per 
mažai brandus, kad teisingai pa-
sirinktų jam tinkamą profesiją. 
Jis turi daugiau pažinti save ir 
gyvenimą, kad pasirinktų tikrą 
kelią. Todėl nemaža dalis jau-
nimo po mokyklos baigimo ne-
skuba stoti į mokymo įstaigas, 
bet keliauja po pasaulį ir ieško 
savęs. Ar tai Tau suprantama? 
Ar galimas toks kelias? 

– Aš visiškai pritariu šiam švie-
sios atminties žmogui, išugdžiu-
siam daug talentingo jaunimo. 
Kai tiesiai iš mokyklos suolo pra-
dedi studijuoti, tu nieko negali 
įsivaizduoti, kaip ir kur teks dirb-
ti ir ką tau gali duoti pasirinkta 
specialybė. Manau, kad yra labai 
sveikintina, kai žmonės neskuba 
stoti į universitetą, o jei įstoja 
ir suvokia, kad tai jam netinka, 
nesigėdija pakeisti specialybę. 
Ne gėda viską mesti, įstoti antrą 
kartą, nes užstrigti toje specia-
lybėje, kuri tau nepatinka, ir tai 
tęsti kelerius metus, nes esi ten 

įstojęs, yra labai liūdna. 
Kelionės į užsienį, darbas ki-

toje šalyje labai praplečia akiratį, 
keičia požiūrį į savo aplinką ir 
padeda įvertinti savo galimybes 
bei suvokti, ką norėtume veik-
ti gyvenime.  Jei yra galimybė, 
važiuokite į visokias praktikas 
užsienyje, tai tikrai jums bus labai 
naudinga. 

– Ką rajono valdžia turėtų 
daryti, kad kuo daugiau jaunų 
žmonių iš Lazdijų po studijų su-
grįžtų dirbti į gimtinę? 

– Manau, kad jaunų žmonių 
sugrįžimas į gimtinę daugiau pri-
klauso ne nuo rajono valdžios, bet 
nuo nacionalinės valdžios spren-
dimų. Dabar žmonės bazuojasi 
miestuose, bet tai netrukus tu-
rėtų pasikeisti. Stebiu gyvenimą 
Austrijoje, matau, kad kaimai ten 
labai mylimi, daugybė žmonių 
gyvena kaimuose. Manau, kad ta 
tendencija ateis ir į Lietuvą, taip 
bus tada, kai pakils gyvenimo ly-
gis. Kai žmonės daugiau uždirbs, 
turės daugiau laisvo laiko, tada 
atsiras ir kitos vertybės. Dabar 
žmonės važiuoja į miestus, nes 
žino, jog ten daugiau uždirbs. 
Rajonuose pas mus labai menki 
atlyginimai, tai netenkina šiuolai-
kinio žmogaus poreikių. Jaunas 
žmogus, norėdamas užsidirbti 
savo reikmėms, važiuoja į miestą. 
Jei  rajonas galėtų pasiūlyti kon-
kurencingus atlyginimus, perife-
rijoje liktų daug daugiau žmonių. 
Tačiau panašu, kad rajono valdžia 
to pasiūlyti dabar negali. 

– Ačiū už pokalbį. Lauksime 
Lazdijuose.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Laura su draugu Mindaugu: „Mes pasikalbame apie tai, kad norėtume kažkada gyventi Lietuvoje. Gal tada, kai 
būsime sukaupę profesinės patirties, užsitarnavę tam tikrą vardą“.
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kALBA, kAD...
g Konservatoriai nusprendė: 

„Jei taip, tai nafik“. Ir išdidžiai, kaip 
įskaudinti vaikai, susirinko žais-
lus iš smėlio dėžės ir išėjo. Taip 
pasielgė mūsų vietos konserva-
toriai su savo vaduku priešaky. 
Absurdiškiausia yra tai, jog pats 
aršiausias A. Margelio oponentas 
Audrius Klėjus po partijos kuope-
lės demaršo atsidūrė ant tų pačių 
opozicijos klauptų, šalia Artūro 
ir einančių pirmyn. Ar tik nereiks 
opozicijos skaidyti į dvi dalis – 
„nuosaikiąją“ ir „agresyviąją“?
g Baldų gamybos įmonė, kuri 

kūrėsi buvusiose pasienio rink-
tinės patalpose, skaičiuoja, kiek 
jau patyrė nuostolių dėl Lazdijų 
rajono savivaldybės sprendimo 
juos iškeldinti iš patalpų, nutrauk-
ti su jais patalpų nuomos sutartį ir 
taip spjauti į  investicijas į Lazdijų 
rajoną. Savivaldybei ne tik reikės 
susimokėti išlaidas teismams, ku-
rių posėdžių jau buvo trys, kurių 
vienas kainuoja 4000 eurų mūsų 
mokesčių mokėtojų pinigų, bet ir 

DZūkAI

atlyginti turtinę ir neturtinę žalą, 
kurią patyrė verslas. Čia sumos 
gali būti daug solidesnės. 
g Atėjus į vakcinacijos cen-

trą, įsikūrusį Lazdijuose, policijos 
pastate, gyventojus ten pasitinka 
informacinis stendas, supažindi-
nantis su naujojo sporto centro 
projektu. Projektas gražus, nauja 
arena, naujai sutvarkytas fasadas, 
stogas, nauja krepšinio aikštelė 
su 400 vietų sirgaliams, naujos 
administracinės patalpos verslui. 
Įdomu, kiek milijonų tai kainuos 
mūsų rajonui?  Viena  mūsų ra-
jono projektuotoja pranašavo, 
jog centrą pastatysime už 2 mln. 
eurų. O ką reiks daryti, jei sąmata 
bus 10 kartų didesnė?•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

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

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!

AukSINĖS MINTYS

ReDAkcijos „Dzūkų žiNios“

žVILGSNIS

LAzdijų konservatorių 
demaršas:  „jei taip, 
tAi NAfiK“  

DŽ redakcijos nuomonė 
Paskutinį gegužės penktadienį 
Lazdijų politinėje padangėje įvy-
ko didelės permainos – vicemeras 
buvo išleistas į atsargą, o paskui 
jį tvarkinga žąsele iš valdančiųjų 
prūdo į opozicinę balą nukrypavo 
ir likusieji tarybos konservatoriai. 
Neva pademonstravo vienybę 
savo būrelio vadui, kuris kaip 
nesubrendęs paauglys blaškėsi 
su atsistatydinimo ir neatsistaty-
dinimo pareiškimais. 

Nors merė siūlė į laisvą vi-
cemero postą ateiti bet kuriam 
iš tarybos konservatorių, tačiau 
norinčiųjų neatsirado, kuopelė 
pasirinko legendinį Arūno Valins-
ko principą: „Jei taip, tai nafik“. Ir 
išdidžiai, kaip įskaudinti vaikai, 
susirinko žaislus iš smėlio dėžės 
ir išėjo. 

Sunku suprasti, kodėl jie taip 
supyko, juk A. Klėjus, vaidinda-
mas padorų politiką, po kilusio 
skandalo pats parašė atsistatydi-
nimo prašymą, jis iš pareigų buvo 
atleistas ne dėl interpeliacijos, bet 
savo paties prašymu. Tai kokie čia 
gali būti pykčiai? Kitas klausimas 
– jo paskutinės nakties prašymų 
ekvilibristika. Čia jau rebusas 
psichologijos specialistams. 

Žinoma, tokių politinių sky-
rybų  buvo galima laukti. Kai 

politinė santuoka sudaroma ne 
vertybių, abipusės pagarbos ir 
meilės principu, o tik dėl bendro 
priešo, kuriuo tam tikrame etape 
buvo Artūras Margelis su koman-
da, tai ilgų ir teisingų santykių 
sunku tikėtis.

Absurdiškiausia yra tai, jog 
pats aršiausias A. Margelio opo-
nentas Audrius Klėjus po partijos 
kuopelės demaršo atsidūrė ant tų 
pačių opozicijos klauptų, šalia 
Artūro ir einančių pirmyn. Ar tik 
nereiks opozicijos skaidyti į dvi 
dalis – „nuosaikiąją“ ir „agresy-
viąją“?

Merė su savo „valstiečiais“ 
bei socdemais irgi liberalais bei 
buvusiu pasienio vadu iš nurašy-
tos partijos liko prie suskilusios 
valdančiosios koalicijos geldos.  
Su valdančiosios kariaunos li-
kučiais ji nesugebės suformuoti 
valdančiosios daugumos ir priimti 
rajonui svarbių sprendimų. 

„Ka daryt?“– klausia Radžis 
ir blaiviai mąstantys Lazdijų 
politikai. Atsakymas paprastas – 
reikia kalbėtis su visais tais, kam 
nuoširdžiai rūpi rajono žmonės, 
kam realūs darbai yra aukščiau už 
politines ambicijas ir paaugliškas 
nuoskaudas. 

O konservatoriai šiuo vėja-
vaikišku pasitraukimu iš val-
dančiosios daugumos bandys 
pasinaudoti ateinančių savi-
valdos rinkimų metu. Tada jie 

rinkėjams aiškins, kokie blogi 
buvo valdantieji „valstiečiai“ ir 
jų sėbrai, nuvarė rajoną į dugną, 
o jie, konservatoriai, matydami, 
jog „valstiečiai“ pjauna grybą, 
suskubo nuo jų atsiriboti. Maža 
detalė yra ta, jog valdančiojoje 
daugumoje konservatoriai išbuvo 
nei daug, nei mažai – 25 mėne-
sius, daugiau nei pusę kadenci-
jos. Gal  konservatoriai galvoja, 
kad rinkėjų atmintis trumpa ir jie 
apie politikų nuveiktus darbus 
prisimena tik likus pusmečiui iki 
rinkimų? 

Žmonės nėra tokie mankurtai, 
kaip atrodo tam tikriems val-
džiažmogiams, jie tikrai nepa-
mirš, kad dėl vieno įsižeidusio 
politiko buvo nutraukti visi įsi-
pareigojimai rinkėjams. 

Tai kam dirba konservatoriai – 
A. Klėjui ar Lazdijų krašto žmo-
nėms?•

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 /

jukneliškės kaime purenama 
dirva verslo investicijoms 
Rajono valdžia pagaliau 
ėmėsi konkrečių veiks-
mų, kad Lazdijų krašte 
būtų kuriama palanki 
dirva investicijoms ir 
verslui plėtoti. Neseniai 
rajono savivaldybės 
taryba priėmė sprendi-
mą, kuris sudaro sąlygas 
įrengti verslo plėtrai 
būtiną infrastruktūrą 
viename iš savivaldybės 
valdomų sklypų, esančių 
Jukneliškės kaime. 

Tarybos priimtu sprendimu 
buvo  pritarta Lazdijų rajono sa-
vivaldybės administracijos pro-
jektui „Žemės sklypo, esančio 

Jukneliškės k., Lazdijų r., pritai-
kymas verslui“.

Projekto metu planuojama Ju-
kneliškės k. Dvaro g. esančiame 
sklype įrengti visą verslui reika-
lingą infrastruktūrą (projektavi-
mo darbai, asfalto danga, elektros 
įvadas, vandens ir nuotekų siste-
ma, kelio apšvietimas, sklypo me-
lioracija, saulės baterijų parkas, 
aprūpinantis investicinį sklypą 
atsinaujinančia elektros energija). 
Preliminari projekto pradžia 2021 
m. rugpjūčio mėnuo.

Šis sklypas yra strategiškai pa-
togioje vietoje – arti geležinkelio 
„Rail Baltica“, netoli Šeštokų ter-
minalo. 

Savivaldybė jau ne vienerius 

metus siūlė verslui išnuomoti šį 
sklypą, tačiau susidomėjusiųjų 
vis neatsirasdavo. 

Kai 2019 metų pradžioje Laz-
dijuose lankėsi „Investuok Lie-
tuvoje“ atstovas, jis domėjosi šia 
teritorija ir pastebėjo, jog ji nėra 
verslui patraukli dėl neišplėtotos 
infrastruktūros. Buvo pastebėta, 
jog pati savivaldybė turi pasirū-
pinti žemės sklypo pritaikymu 
verslui, tik tada bus galima su-
laukti investuotojų.

Dabar, kai priimtas tarybos 
sprendimas, galima tikėtis, jog 
investicijos ateis ir į Lazdijų ra-
joną. •
„Dzūkų žinių“ informacija

E. p.  dzukuzinios@gmail.com

TEl. 8 670 38882.
BEndraukimE
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Lazdijų 
„KNYGYNĖLIS“
(Seinų g. 12, Lazdijai)
Jus aptarnauja 
kiekvieną darbo 
dieną!

Laukiame Jūsų!

Rūšiavimo centrai: brangu, bet apsimoka

Zina Juozaitė
Šiltasis metų laikas – re-
monto, kraustymo ir kraus-
tymosi metas. Net jei nieko 
nestatome ir neremontuo-
jame, pasižvalgę po savo 
namus, pamatome, kiek 
daug nereikalingų daiktų 
juose susikaupė. Ne vienas 
griebiasi už galvos, nežino-
damas, kur juos dėti. 

Alytaus regione problemos 
nėra – viską galima atvežti ir 
palikti rūšiavimo centruose, anks-
čiau vadintuose stambiųjų atliekų 
surinkimo aikštelėmis. 

ĮReNGTOS pATOGIAI 
pASIekIAMOSe VIeTOSe 
Tokių aikštelių septyniose Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
sistemą kuriančiose savival-
dybėse – net 20. Čia jų tinklas 
išplėtotas geriausiai Lietuvoje. 
Naujausia aikštelė pradėjo veikti 
pernai, pirmoji buvo įrengta prieš 
15 metų. 

Visos aikštelės regione įreng-
tos gyventojams lengvai ir pato-
giai pasiekiamose vietose, nors 
jų įrengimo pradžioje daug kas 
siūlė aikšteles statyti toliau nuo 
gyvenamųjų teritorijų. Tačiau 
buvo pasirinktas kitas variantas 
ir netrukus paaiškėjo, kad, įren-
gus šias aikšteles arčiau žmonių 

gyvenamosios aplinkos, įvairių 
atliekų jose surenkama kelis kar-
tus daugiau nei kituose šalies re-
gionuose, kuriuose aikštelės yra 
sunkiau pasiekiamos, o ir įrengta 
jų mažiau. 

„Visoje Europoje aikštelės sta-
tomos ten, kur gyvena žmonės“, 
– pastebi Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro direktorius Al-
girdas Reipas. 

Jis įsitikinęs, kad rūšiavimo 
centrų sistemą reikia vystyti vi-
soje Lietuvoje ir nebijoti apie 
juos,  kaip apie taršius ar pavo-
jingus objektus, paplitusių mitų. 
„Nieko pavojingo čia nėra – yra 
konteineriai, į kuriuos sudedamos 
atliekos ir jos išvežamos – jokios 
taršos, jokių nuotekų“, – sako 
A. Reipas. 

Iš GYVeNTOJŲ VISkAS 
pRIIMAMA NeMOkAMAI 
Prieš pora metų stambiųjų atlie-
kų surinkimo aikštelės Alytaus 
regione pradėtos vadinti rūšia-
vimo centrais. Šis pavadinimas 
geriau atspindi jų paskirtį, nes 
čia gyventojai gali atvežti tik iš-
rūšiuotas atliekas arba išrūšiuoti 
jas jau atvežę. 

Į rūšiavimo centrus galima 
atvežti didžiąsias buities atlie-
kas: baldus, duris, langų rėmus, 
elektros ir elektroninės įrangos 
atliekas: televizorius, buities 

techniką, kompiuterius, monito-
rius, smulkius elektros prietaisus,  
buityje susidarančias inertines 
atliekas bei izoliacinių medžiagų 
atliekas, naudotas padangas, aku-
muliatorius ir baterijas, buities 
pavojingas atliekas: liumines-
cencines lempas, termometrus, 
dažus, įvairius skiediklius ir tir-
piklius, rūgštis, tepalus, užterštas 
pakuotes, biologiškai suyrančias 
atliekas: žolę, lapus, smulkias 
medžių šakas, vaisių ir daržovių 
išspaudas ir kitas buityje susida-
rančias didelių gabaritų atliekas 
bei antrines žaliavas. 

Visos atliekos rūšiavimo cen-
truose iš gyventojų priimamos 
nemokamai, tik ribojami kai ku-
rių rūšių atliekų kiekiai. Pavyz-
džiui, statybos ir griovimo atliekų 
vienas gyventojas gali palikti ne 
daugiau kaip 300 kilogramų. 
Tai daroma, kad gyventojams 
teikiama nemokama paslauga 
nepiktnaudžiautų įmonės, kurios 
už atliekų pridavimą rūšiavimo 
centruose turi mokėti pagal pa-
tvirtintus įkainius. 

Regiono gyventojai atliekas 
gali vežti į bet kurį jiems arčiau-
siai esantį rūšiavimo centrą.  

CeNTRAI pOpuLIARĖJA, 
ATLIekŲ JuOSe DAuGĖJA 
Šiuose centruose išardomi at-
vežti baldai, surinktos atliekos 

rūšiuojamos ir saugomos iki jų 
išvežimo į atliekas tvarkančias 
įmones. Pernai iš centruose su-
rinktų daugiau kaip 4600 tonų 
baldų buvo atskirta ir pagaminta 
daugiau kaip 2300 tonų medie-
nos – ji susmulkinta ir atiduota 
perdirbimui. Didžiausią rūšiavi-
mo centruose surenkamų atliekų 
dalį ir sudaro baldai, izoliacinės 
medžiagos, statybų atliekos. 

Europos šalių patirtis rodo, kad 
rūšiavimo centruose surenkama 
apie 20 proc. visų atliekų. Tai – 
žmonių mėgstami ir populiarūs 
objektai, kuriuose galima saugiai 
atsikratyti netradicinėmis atlie-
komis. 

Alytaus regione rūšiavimo 
centrų populiarumas irgi auga 
– kasmet juose surenkama vis 
daugiau atliekų. „Per aštuone-
rius metus rūšiavimo centruose 
surenkamų atliekų kiekis išaugo 
aštuonis kartus“, – sako ARATC 
Rūšiavimo centrų veiklos organi-
zavimo padalinio vadovas Linas 
Brazauskas ir šypsodamasis pri-
duria: „Ir, manome, kad tai dar 
ne pabaiga.“ 

Tokios tendencijos džiugina 
atliekų tvarkytojus – kuo dau-
giau specifinių atliekų atvežama 
į jų surinkimo aikšteles, tuo ma-
žiau jų patenka į sąvartyną, jos 
neatsiduria pamiškėse ar kitose 
neleistinose vietose.

Visuose rūšiavimo centruose 
veikia ir prieš pora metų įrengti 
naudotų daiktų mainų punktai 
„Mainukas“, kuriuose vieni 
žmonės palieka jiems neberei-
kalingus daiktus, kiti gali juos 
pasiimti. 

šVARA TuRI SAVO kAINą, BeT JI 
TO VeRTA!
Patogiai prieinami rūšiavimo cen-
trai – tai pirmiausia kaštų mažini-
mas žmonėms. Jiems nereikia toli 
važiuoti, nereikia galvoti, kur dėti 
dideles atliekas, nereikia bijoti 
kažką užteršti. 

Tiesa, kartais gyventojai norė-
tų, kad rūšiavimo centrai būtų dar 
arčiau, tačiau jų tinklas Alytaus 
regione yra optimalus – jo plės-
ti neplanuojama, tik jau esantys 
centrai bus modernizuojami, esant 
galimybėms – praplečiami. 

Atliekų surinkimas rūšiavimo 
centruose nėra pigus – nors tai 
kainuoja mažiau nei surinkti 
atliekas apvažiavimo būdu, bet 
tai yra brangiau nei mišrių atliekų 
tvarkymas. 

Bet ne viskas pinigais matuo-
jama. Investicijos į rūšiavimo 
centrų įrengimą, panaudojant 
Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų paramos lėšas, atsiperka 
didesne tvarka, švaresne aplinka 
ir didėjančiu žmonių sąmonin-
gumu.•

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.
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Sūriai iš mažo ūkelio miesčionims „vau“... 
arba kodėl sūrininkė nesidalija receptais

Ponios Editos sūriai.

Dineta Babarskienė
„Uošvio tėviškėje gyve-
name. Turime šiokį tokį 
ūkelį“, – sako Edita Dra-
gašienė iš Angininkų kai-
mo Alytaus rajone. Slegia 
sūrius, tad nenuostabu, 
kad visi namai kvepia 
pienu. Dabar jau sūrius 
gaminanti tik iš rytinio 
pieno. Vakaro, kaip pati 
sako, perleidusi pieninei. 
Jei sūrius gamina iš ryto ir 
vakaro pieno, tai per die-
ną suspaudžia 14 sūrių, jei 
tik ryto – 7. „Dabar karvės 
pievose, tai pieno daugiau 
duoda“, – tarsteli ji. Sako, 
kad žiemą pieno mažai, o 
sūrių nori, tai būna dienų, 
kad nė nežino, kaip suktis. 
Jos sūrius valgo draugai, 
pažįstami, kaimynai, gimi-
nės ne tik savame krašte, 
išsiveža ir į Prancūziją, 
Angliją, Norvegiją, Šve-
diją.

Pasvajoja ir apie savo sūrinę. Juo-
lab kad ir uošvis vis kalba, jog 
marčiai reikėtų sūrinės: užtenka 
suktis tik savoje virtuvėje. „Min-
čių visokių yra“, – prisipažįsta 
ji pati.

Sako, kad sūrius gaminti gali-
ma išmokti. „Kai yra noras, tai ir 
bandai“, – tikina Edita. Sūrius ji 
gamina jau gerus 18 metų, nors 
sakosi, jog nėra didelė pieno pro-
duktų gerbėja.

kARVuTeS MeLžIA TIk VYRAI
Jų pievose ganosi keturios karvu-
tės, kurias melžia tik vyrai. „Vyrai 
melžia, aš tik pieną sutvarkau. 
Važiuoja traktoriuku, pamelžia 
aparatais, rankomis melžti nerei-
kia“, – pasakoja ji, pridurdama, 
kad ir sūnus ūkelyje puikus pagal-
bininkas. Edita netgi pajuokauja, 
jog pas juos taip nuo seno įprasta, 
kad vyrų darbas melžti karves, jos 
darbas – pieną sutvarkyti.

Nuo mažens matydavo, kaip 
mama, močiutės maistą gamina, o 
ir sūrius visad darę. „Patiko suktis 
tarp tų, kas skaniai gamindavo 
valgyti“, – prisipažįsta ji.

Iš Šeštokų močiutės pyragą 
su rabarbarais išmokusi kepti, o 
ir tortus dabar jau iškepa ne tik 

sau, bet ir giminių šventėms. Tik 
jei reiktų rinktis, kas labiau prie 
širdies: sūriai ar saldumynai, tai 
Edita vis tik gamintų tik sūrius. 
Prasitaria, kad jos specialybės 
– konditerė ir siuvėja. Siūti irgi 
moka.

pIRMOJI JOS DARYTA VARškĖ 
BuVO NeVALGOMA
„Kai atėjau į marčias, man lie-
pė stotis prie viryklės ir varškę 
padaryti. Pasakė, kad jau surūgo 
pienas, reikia padaryti varškę. 
Dar pamokė, jog kai uždėsiu 
ant ugnies puodą, tai čiupyčiau 
rankomis. Kai karšta bus, ran-
kom nebus galima laikyti, tada 
išjungti. Liepę dar maišyti. Tai aš 
ir maišiau. Bet ta pirmoji varškė, 
aišku, nesigavo. Buvo sausa, ne-
valgoma“, – prisimena ji.

Tada pradėjo klausinėti senolių, 
kaip tą varškę pagaminti. „Vyro 
močiutė patarė, kaip reikia pieną 
„tvarkyti“, kad ir varškė skani 
būtų, ir sūrius paslėgtum. Aš mėg-
davau su vyresniais žmonėmis 
bendrauti. Tai mano mama, tai 
vyro mama – jos irgi patarinė-
jo“, – pasakoja savo pirmuosius 
bandymus dabar jau patyrusi sū-
rininkė.

Iš pradžių slėgė rūgštaus pieno 
sūrius. „Tai tas užsimano, tai tas“, 
– tarsteli ji. Dabar jau daugiausia 
sūrius daro iš saldaus pieno. Pir-
mas – irgi nesigavo. „Tada pra-
dėjau domėtis, skaityti receptus ir 
vis bandyti. Bandau, kol gaunasi 
tinkamas rezultatas“, – tikina sū-
rininkė. Pamažu pradėjo gaminti 
savo šeimai.

DABAR „ANT BANGOS“ kepTI 
SūRIAI
„Sugalvojau į vestuves nusivežti 
kepto sūrio, tada ir pradėjau kep-
ti. Jau penkeri metai kaip kepu“, 
– sako Edita. Dabar kepti sūriai 
„ant bangos“. Iš pradžių skaitė 
receptus internete, paskui jau 
kūrė pati, šeimynai davė ragau-
ti, rinko geriausiai pavykusius, 
skaniausius.

„Ir su česnakais, ir su žolelėmis, 
ir aštrų su čili, ir visai paprastą tik 
su kmynais, saldų su žele, razi-
nomis, su įvairiais vaisiais, o kas 
ir visai paprastus sūrius mėgsta 
– padarau. Dabar išbandau dar 

naują, kokio anksčiau nedariau. 
Darau ir varškės desertą“, – pa-
sakoja ji.

O ir kokio dydžio nori, tokį 
sūrį ir slegia. „Ir pusės kilogramo 
sūriuką, ir pusantro kilogramo 
sūrį šventiniam stalui gaminu“, 
– pasakoja moteris. Tiesa, svorio 
labai tiksliai, žinoma, nenutai-
ko. „Koks jau gaunasi, toks. Bet 
panašiai norimo svorio taikau: 
tokio, kokio paprašo“, – paaiškina 
sūrininkė.

Rūgštaus pieno sūrius dabar 
jau retai slegia, na, kartais pusiau 
rūgštaus, tačiau vis tik yra, kas tik 
tokius senoviškus mėgsta. „Juos 
paprastai labiau valgo vyresni 
žmonės“, – tikina Edita. Natūra-
lios varškės irgi prašo.

SLeGIA SūRIuS SeNOVIškAI, 
SAVAIS ReCepTAIS NeSIDALIJA
Slegia ji senoviškai: slėgtuvėse, 
kurias vadina „spostukais“. „Po 
vieną sūrelį slegiu, nors vyras jau 
žada ir didelę slėgtuvę pagamin-
ti“, – sako ji. Vyras – nagingas, 
viską pagaminantis.

„Aš mėgstu viską daryti iš 
akies, labai į receptus nežiū-

riu. Prieskonius dedu iš akies“, 
– sako ji. Pasakoja, kad sūrius 
reikia ilgėliau pamarinuoti pa-
sirinktame marinate, iškepus, 
dar padžiovinti. „Iškart drėgno 
vakuumuoti negali“, – tikina ji. 
Vakuumavimo aparatą – pirmąjį 
– buvo dovanų gavusi, dabar jau 
vyro nupirktą naudoja, geresnį. 
„Geras įpakavimas aktualu“, – 
tikina sūrininkė.

Prisipažįsta, kad receptų nie-
kam nedalija. „Vaikams liepiu 
mokytis, perimti mano amatą. 
Gal tai kada nors bus jų verslas“, 
– vis pasvarsto Edita. Patikina, 
kad receptais kol kas tikrai nenori 
pasidalinti. „Pasilaikau sau“, – 
sako ji.

NeSLepIA, SūRIO LIkučIAIS 
pASILepINA IR VIšTeLĖS
Sūrininkė noriai vaišina, paragavę 
paprašo, kad pagamintų ir jiems, 
giminės visada prašo jos sūrių, tai 
kažkam už paslaugą atsilygina 
sūreliu, tai lauktuvių nuveža.

„Kartais būna, kai prireikia, tai 
visiems, o visi pažįstami, savi, 
nesinori atsakyti, taip ir dirbu“, – 
prisipažįsta ji. Tikina, kad stimu-

las daryti, išbandyti kažką naujo 
atsiranda, kai pagiria, pasako, kad 
skanu.

„Pakelia ūpą, o ir pasidžiaugiu, 
kad esu kažkam reikalinga. Mano 
sūriai patinka. Tai suteikia jėgų ir 
toliau gaminti, nors kartais jau 
labai pavargstu“, – prasitaria sū-
rininkė. Pastebi, kad miesčionims 
tokie naminiai sūriai kažkas tokio 
„vau“. Jos šeima sūrių jau atsi-
ragavę, net ir vištelės pasilepina 
kokiu likučiu.  

DARBŲ kAIMe ApSTu IR Be 
SūRIŲ
Mums besikalbant, pamažu gims-
ta sūriai, mat ji vis prie dujinės 
sukosi. „Reikia suktis, aš taip 
įpratusi. Jau pripratau prie dide-
lių puodų“, – šypsosi kalbėdama. 
Buvo ir metusi gaminti sūrius, 
bet neilgam. „Atiduoti  pieną už 
centus ir sėdėti nieko neveikiant, 
na, tai ne man“, – sako ji.

Prasitaria, kad dar ir du šiltna-
miai, o ir daržai laukia jos rankų. 
„Kai pieno yra, tai ir kitų darbų 
yra. Tokia ta vasara darbinga 
būna“, – sako Edita.•
agroeta.lt

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

Prenumeruokite!!!
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dzūkai jau rado pirmųjų „cikrų“ grybų
Dineta Babarskienė
Dzūkai netveria džiaugsmu 
– jau rado pirmąjį paber-
žį, o ir kazlėkų parsinešė 
vakarienei. Sako, jei tik 
orai atšils, „cikrų“ grybų 
už savaitės turės.

Eugenijus Povilaitis iš Staidarų 
kaimo (Lazdijų rajonas), eidamas 
prie savo eglukių, rado pirmą-
jį paberžį. Paklaustas, ar ne per 
anksti grybams dygti, patikina, 
kad tikrai ne. Sako, tokiu metu vi-
sada jau aptinkantis pirmųjų rim-
tų grybų. O šiemet, pasak vyro, 
paberžiai visa savaite vėluoja.

„Drėgmės pakanka, reikia tik 
šilumos ir už savaitės grybų tikrai 
atsirasią“, – teigia grybautojas.

„Mano teritorija didelė. Prisi-
grybauju neišeidamas iš namų. 
Pridygsta. Galiu kiek noriu prisi-
grybauti“, – juokiasi Eugenijus.

Sako, pušyne kazlėkų randa, 
eglyne rudmėses renkantis.

„Viskas vietoje, mano teritori-
joje“, – tarsteli jis.

Gal po savo eglukėmis pasisė-
jęs, tai ir randa?

„Kai darinėju grybus, paberiu, 
kas atlieka nuvalius juos, bet ne, 

čia savaime išdygęs. Daug metų 
toje vietoje paberžius renku“, – 
patikina jis. Pasakoja, kad ir bara-
vykų savo teritorijoje suranda.

„Prie tvenkinio“, – tarsteli gam-
tos mylėtojas. Jis renka, kaip pats 
sako, tik gerus grybus.

Bobausių nerenka, prie Ga-
ladusio ežero, jo sodyboje, lyg 
gegužiukų buvo pridygę, bet ir 
jų neima.

„Nesu tikras, kad tai šie grybai. 
Panašūs, bet negarantuoju, kad 
gegužiukai. O kai gerai nepažįstu, 
tai ir nerenku. Juk gali vieną sykį 
tik pavalgyti. Imu tik tuos, ku-
riuos gerai pažįstu“, – sako jis.

Eugenijus stebi gamtą. Prieš 
savaitę čia ėjęs, bet grybų tikrai 
nematęs.

„Aišku, apsidžiaugiau dabar 
radęs“, – prisipažįsta jis.

Sako, kad šiemet rastą pirmąjį 
paberžį Eugenijus paliko, nenu-
pjovė. Ir pats juokiasi, kad dar 
paauginti nori, o ir kiti dygti jau 
turėtų pradėti.

Pats pirmas rastas paberžis, 
kaip sako grybautojas, nemažas 
– kaip dvi degtukų dėžutės.

„Bet gaila dar rauti“, – prisipa-
žįsta vyriškis. Patikina, kad dabar 

kasdien jau nueis ten apsidairyti. 
„Išdygs ir daugiau. Pernai taip 
buvo. Kai pirmą radau, po savai-
tės jau vakarienei pasigrybavau“, 
– prisimena jis.

Pataria kol kas į miškus nebėgti 
grybų ieškoti.

„Miškuose dar tikrai nebus“, – 
užgarantuoja Eugenijus. Anot jo, 
nėr ko nė eiti.

„Laukymėse gali rasti gal vieną 
kitą, kur saulės daugiau, bet kol 
kas dar šalta. Tokio šalto pavasa-
rio seniai nebuvo. Nė neatsimenu, 
kada taip šalta pavasarį buvę“, 
– svarsto jis.

Jau pasigirsta kalbos, kad 
vienas kitas vakarienei ir sau-
ją kazlėkų parsinešė. „Kazlėkų 
anksti būna. Nedaug, bet būna“, 
– patikina grybautojas. Anot jo, 
pirmųjų grybų niekada nebūna 
gausus derlius.

„Šiemet grybų tikrai bus: drė-
gmės grybams „per akis“, tik ši-
lumos ir tikrai bus. Atšils ir bus 
tų grybų, tik ne miškuose, o lau-
kymėse“, – užtikrina užkietėjęs 
grybautojas Eugenijus.

„Na, nebent šalta bus, tai susi-
laikys“, – vis tik įspėja jis.•
agroeta.lt

Eugenijus Povilaitis iš Staidarų kaimo (Lazdijų rajonas), eidamas prie savo 
eglukių, rado pirmąjį paberžį.

Patyrusi braškių augintoja pataria neskubėti džiaugtis gausiu žydėjimu

Padirbėti braškyne norinčių vis mažiau atsiranda.

Dineta Babarskienė
Braškininkai atsidžiaugti 
negali – braškės šiemet 
žydi kaip pašėlę. Jiems 
tai gražiau už gražiausias 
gėles. Tik ar toks gausus 
žydėjimas žada ir gausų 
derlių?

Klausiu to jau du dešimtme-
čius braškes auginančios paty-
rusios braškių augintojos Vilijos 
Rastauskienės iš Gudelių kaimo, 
Šeimenos seniūnijos, Vilkaviškio 
rajono. Jos ūkyje buvo 13 hektarų 
braškių, dabar – 3. Veislių yra 
auginusi, kaip pati sako, apie 60, 

dabar – apie 15.

peR ANkSTI DžIAuGTIS 
NeReIkTŲ
Kad ir kaip keista būtų, prityru-
si braškininkė pataria neskubėti 
džiaugtis tokiu gausiu braškių 
žydėjimu.

„Žydi gražiai. Viskas tvarkoje. 
Bet derlių kol kas prognozuoti 
dar ankstoka. Negali žinoti“, – 
sako ji.

Anot jos, per 20 metų, auginant 
braškes, visko buvę.

„Daug kartų esame pasidžiaugę 
ir nusivylę“, – neslepia ji.

Pasakoja, jog vienais metais 
irgi kaip šiemet žydėjimas nepa-
prastas buvęs, džiaugėsi, manė, 
gausus derlius būsiąs.

„Braškės gražios, didelės kaip 
obuoliai noko. Per Jonines prasi-
dėjo lietūs: tris dienas lijo. Atva-
žiuojame į lauką: pusės hektaro 
braškių lauke tik pelės uodegytė 
– viskas supuvę“, – iš patirties 
kalba braškininkė.

„Planuoti braškininkai negali“, 
– teigia ji.

GeRIAuSIA TRąšA BRAškĖMS – 
VANDuO
„Kaip varške apipilti braškių lau-
kai, taip gražiai žydi“, – patyliu-
kais vis tik pasidžiaugia braški-
ninkė. O žydi braškės šiemet taip 
gražiai dėl vienos labai paprastos 
priežasties.

„Kokia trąša braškėms pati ge-
riausia?“, – klausia manęs braški-
ninkė. Sako, kad to jos paklausę 
vieną egzaminą belaikant, šis 
klausimas, atsakymas ir egzami-
nas – išlaikytas.

„Vanduo“, – teigia prityrusi 
braškininkė. Anot jos, jei sausa, 
braškių tręšti nė bandyti neverta 
– nieko jos nepasisavins. „Jeigu 
gerai palyja – trąšų nereikia“, – 
teigia ji.

„Braškėms labai gerai, kai sykį 
į savaitę palyja. Yra tokių metų 
buvę kaip pagal užsakymą: kartą 
per savaitę palyja, tada braškės 
gražios, gerai noksta. Labai geri 
metai buvo. Dosnūs“, – prisime-

na ji.

pADIRBĖTI BRAškYNe NORINčIŲ 
VIS MAžIAu ATSIRANDA
„Mažėja valgytojų, mažėja no-
rinčiųjų ir padirbėti“, – tarsteli 
braškininkė.

Anksčiau žmonės noriai pa-
dirbėdavo braškyne. Sako, kad 
norinčių dirbti braškyne būdavo 
labai daug: sulėkdavo neprašyti, 
nekviesti.

„Kartą reikėjo skinti braškes. 
Parašiau žinutes 10 žmonių. Ga-
vau atsakymą, kad 5 tikrai ateis 
padirbėti. Spėkite, kiek atėjo?“, 
– klausia Vilija, iškart patikinda-
ma, kad niekada neatspėsiu nė iš 
penkių kartų.

Pasakoja, kad jiedu su vyru net 
išsigandę.

„Kas jus čia, vaikai, kvietė? 
Klausėme mes. Atrodė, kad iš 
traukinio juos kas paleido. 6 va-
landą ryto pasipylė būrys skynėjų. 
75! Štai koks noras buvo dirbti“, 
– pasakoja ji.

Anot jos, dėžių pritrūkę, pri-
sivalgę, akimirksniu nuskynę. 
Dabar, anot braškininkės, viskas 
apsivertė aukštyn kojom.

„Paprašai padirbėti. Pirmas 
klausimas būna: kiek mokėsi? 
Sakau, aš tavęs dar nepriėmiau 
dirbti, nežinau, ar tu tinkamas, 
o tu jau klausi, kiek mokėsiu“, – 
pasakoja braškių ūkio savininkė. 
Neslepia, kad anksčiau koks vie-
nas iš 20 nepadirbdavo braškyne, 
dabar iš dešimties tik koks vienas 
ar du tinka.

Dar atkreipia dėmesį, kad jei 
mokama už valandas, tai nereiš-
kia, kad tą valandą galima pra-
sėdėti – juk reikia padaryti tam 
tikrą kiekį, tada už tą valandą 
užmokestį gali gauti.

Nukelta į 9 psl. » 
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Vasariški „tele2“ pasiūlymai: nuolaidos pokalbių 
planams, laikrodžiams ir telefonams bei televizorius dovanų
Vasarą pradedame geromis 
naujienomis. „Tele2“ pa-
ruošė daugybę patrauklių 
pasiūlymų pokalbių pla-
nams, nuolaidų telefonams 
ir išmaniesiems laikro-
džiams su eSIM technolo-
gija bei ypatingų dovanų. 
Akcijomis jau dabar galite 
pasinaudoti operatoriaus 
fiziniuose salonuose arba 
internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt. 

pOkALBIŲ pLANAI — NeT 6 MĖN. 
NeMOkAMAI
Neįtikėtinas pasiūlymas visiems, 
norintiems užsisakyti naują po-
kalbių planą, – net pusę metų 
pokalbių planu galėsite naudotis 
visiškai nemokamai. Pasiūlymas 
galioja bet kuriam pasirinktam 
www.tele2.lt nurodytam pokalbių 
planui, kai sutartis sudaroma 24 
mėn. laikotarpiui. 

Pokalbių planų mėnesinė kaina 
prasideda nuo 8,50 Eur/mėn. Ga-
lite rinktis iš planų su neribotais 
pokalbiais ir SMS bei pasirink-
tinai nuo 1 GB iki neribotų GB 
duomenų. Išnaudojus planuose 
suteikiamą duomenų kiekį, jums 
bus suteikiama galimybė užsisa-
kyti bei naudoti papildomą duo-
menų paketą. Su kiekvienu planu 
pirmąjį mėnesį dovanojamas ne-
ribotų GB duomenų paketas. 

TeLeVIZORIuS ARBA ROBOTAS 
SIuRBLYS — DOVANŲ 
Turime jums dovanų. Užsisakyki-
te „Tele2 Laisvo interneto“ planą 
nuo 15,90 Eur/mėn., o mes jums 

padovanosime išmanųjį televizo-
rių „Xiaomi Mi Smart TV (32“) 
arba robotą dulkių siurblį „Xiao-
mi Mi Robot Vacuum-Mop Pro“. 
Televizoriaus dovanos vertė – 249 
Eur, roboto siurblio – 349 Eur. 

Pasiūlymas galioja tik užsakant 
su „Tele2 Laisvo interneto“ 200 
GB (15,90 Eur/mėn.) ar neribo-
tų GB (17,90 Eur/mėn.) planu 
bei pasirašant 24 mėn. paslaugų 
teikimo sutartį. Modemo kaina į 
pasiūlymą neįskaičiuota ir prasi-
deda nuo 2,5 Eur/mėn. Dovana 
prie užsakymo bus pridėta auto-
matiškai už simbolinę 0,01 Eur 
priemoką.

IšMANIeJI LAIkRODžIAI Su 
eSIM — VOS NuO 1,99 euR/MĖN.
Jei jau kurį laiką svajojate apie 
išmanųjį „Samsung“ laikrodį su 
eSIM technologija, dabar yra pui-
kus metas jį įsigyti. Tokios geros 
kainos dar nebuvo. Bet kurį www.
tele2.lt nurodytą „Samsung Gala-
xy“ laikrodį su eSIM dabar galite 
įsigyti su 1 Eur pradine įmoka. 
Mėnesinė įmoka, priklausomai 
nuo laikrodžio modelio, prasideda 
vos nuo 1,99 Eur/mėn. 

Pasiūlymas galioja pasirinkus 
bet kurį laikrodį ir sudarant 24 ar 
36 mėn. sutartį bei mokant pra-
dinę įmoką ir mėnesinę įmoką, 
kuri nurodyta www.tele2.lt prie 
konkretaus laikrodžio modelio. 
Pavyzdžiui, už 1,99 Eur/mėn. 
dabar galite įsigyti „Samsung 
Galaxy Watch Active 2 LTE (40 
mm)“ modelį. Jo kaina mokant 
visą sumą iškart – vos 72,76 Eur. 
Laikrodžio kaina ne akcijos metu 

– 299 Eur.
Nuolaida taikoma ir laikrodžio 

planui, kuris leidžia naudotis lai-
krodžiu lyg telefonu – skambinti 
ir atsakyti į skambučius, gauti 
pranešimus ar naršyti internete. 
Plano „Neriboti GB, neriboti 
pokalbiai, neribotos SMS lai-
krodžiui“ kaina – 4,90 Eur/mėn. 
Pasiūlymas galioja su 24 mėn. 
sutartimi. Planas laikrodžiui gali 
būti pridėtas prie jau jūsų turi-
mo „Tele2“ pokalbių plano arba 
galima įsigyti ir pokalbių planą, 
ir planą „Neriboti GB“ laikro-
džiui. 

IšMANIeJI TeLefONAI —  
TIk NuO 109 euR
Išskirtiniai pasiūlymai šiuo metu 

taikomi ir išmaniesiems telefo-
nams. Juos dabar galite įsigyti 
vos nuo 109 Eur. Telefonus galite 
įsigyti mokant visą sumą iš karto 
arba nurodytomis įmokomis su 
bet kuriuo www.tele2.lt nurodytu 
planu ir 24 mėn. sutartimi.

Greitą, ištvermingą ir galingą 
bateriją turintį „Samsung Galaxy 
A02s“ (32 GB) telefoną dabar 
įsigysite vos už 4,50 Eur/mėn. 
Pradinė įmoka – 1 Eur. Mokant 
visą sumą iškart išmanusis kai-
nuos 109 Eur. Telefonui taikomas 
vienkartinis laikmenos mokestis 
– 5,25 Eur.

IšMANIOJI TeLeVIZIJA „GO3“ — 
VISą VASARą NeMOkAMAI
Kviečiame visą vasarą mė-

gautis išmaniąja „Go3“ tele-
vizija visiškai nemokamai. 
Užsisakykite „TV + Filmai“ 
arba „TV + Filmai + Sportas“ 
paketą dabar ir nemokėkite iki 
rugsėjo 1 d. 

Pasiūlymu galite pasinaudoti 
užsisakę vieną iš minėtų pake-
tų ir pasirašę 24 mėn. sutartį. 
TV priedėlio nuomos kaina 
į pasiūlymą neįskaičiuota ir 
prasideda nuo 2,5 Eur/mėn.

Daugiau informacijos apie 
pasiūlymus ir akcijas sužino-
site www.tele2.lt arba paskam-
binę telefonu 117. Įrenginiams 
papildomai taikomas vien-
kartinis laikmenos mokestis. 
Pasiūlymų laikas ir įrenginių 
skaičius ribotas.•

Patyrusi braškių augintoja pataria neskubėti džiaugtis gausiu žydėjimu
„Įsideda kelis daigus į dėžę, kai 

daigus ruošiame, ir sėdi. Sako, už 
valandas mokate. Yra ir taip darbą 

„Ir po du, ir po tris kibirus 
pirkdavo, jau kibirą, tai būtinai, 
o dabar taip neperka. Daugiausia 
šaldo, o šaldo tik tiek, kiek vietos 
šaldiklyje atsiranda“, – sako ji.

Kasmet kiekvienas norintis 
gali atvažiuoti ir pats sau braškių 
prisiskinti ūkyje. Tuomet, sako, 
daugiau žmonių nei į atlaidus 
braškynan susirenka.

VIS DAuGIAu žMONIŲ ĖMĖ 
pATYS AuGINTI BRAškeS
Braškių daigelių suruošimas par-
davimui, kaip sako pati barški-
ninkė, atskiras darbas. Pastebi, 
kad žmonės ėmė patys auginti 
braškes, tokių pradedančiųjų 
daugėja.

„Ateina žmonės apie 50–60 
metų amžiaus, kurie pirmą kartą 
sodins daigelius, augins braškes. 
Perka daigelius ir supranti, kad jie 
nė menkiausio supratimo neturi, 
visiškai nenusimano, net kainų 
nesusigaudo. Dabar daigelių 
kainos turguose: po 40 centų už 
daigą. Pundelyje 10 vienetų. O 
jie galvoja, kad čia vienas daigas, 
ima daug, o duoda centus“, – pa-
stebi braškininkė.

Anot jos, šiemet daug daugiau 
žmonių, kurie braškių daigelius 
pirko pirmą sykį.

„Kartais net per lietų ruoši 
daigelius, o būna, ateina turgun 
bambekliai. Tai jiems tas, tai anas 
netinka: tai per daug, tai per ma-
žai, tai per brangu, tai per anksti“, 
– pasakoja ji.

Žmonės didina braškynus ir iš 
savų daigų.

„Dabar jau braškės iš braški-
ninkų pirktos. Daugina patys. 
Anksčiau būdavo pas močiutę 
pigiau pirkdavo, mūsų per bran-
gios atrodydavo. Tik kai derlių 
pamatydavo – suprasdavo. O aš 
visada sakau: ir man, ir močiu-
tei reikia gyventi. Juk negali 
sakyti, kad pirk brangiau, nes 
labai geros, kai pats supranta, 
tada perka“, – pasakoja Vilija.

BRAškĖSe SMAGu pASIGANYTI 
IR STIRNOMS
„Šiemet braškių nedengėme“, – 
sako braškių augintoja. Pasakoja, 
kad šiemet daug skriaudų patyrę, 
kelią link braškyno didžiulė tech-
nika suniokojo, o plėvelės hekta-
rams uždengti nenusiskraidinsi 
lėktuvu, tad nutarė palikti likimo 
valiai: kada jau išnoks, tada. Dar 
ir šiaudai, skirti braškių laukams 
padengti, kad uogos švarios būtų, 
– buvo padegti. Sako, šiaudų būtų 
užtekę ne vienam hektarui ap-

dengti.
„Negana to, dar stirnų pulkeliai 

braškyną lankyti įniko“, – pasa-
koja braškininkė.

BuVO IR TAIp – BRAškIŲ 
SeZONAS pASIBAIGĖ VOS 
pRASIDĖJęS
„Kai pradeda žydėti, tai po mėne-
sio sulaukiame pirmųjų išnoku-
sių braškių“, – sako braškininkė. 
Šiemet pradėjo žydėti gegužės 
viduryje, tad braškes skinti tiki-
si birželio viduryje. „Priklauso 
nuo gamtos. Ar palijo, ar saulytė 
gerai pakepino“, – atkreipia dė-
mesį ji.

Pasibaigia braškių sezonas ūky-
je liepos pabaigoje.

„Jeigu normalus pavasaris, tai 
nuo birželio pradžios iki šv. Onos 
braškių sezonas tęsiasi“, – pa-
tikina Vilija. Tačiau sako, būna 
ir taip, kad braškių sezonas vos 
prasidėjęs – pasibaigia. „Vienais 
metais liepos pirmą dieną jau ne-
bebuvo braškių“, – sako ji.

Tad, anot jos, džiaugtis geru 
braškių derliumi dar per anksti.

„Džiaugsimės, kai jau pinigus 
už braškes skaičiuosime“, – iš 
patirties kalba braškininkė Vilija 
Rastauskienė.•
agroeta.lt

»Atkelta iš 8 psl. 

Darbo laikas: 
I–V nuo 8.30 iki 17.30 val.

pietus – nuo 13.00  iki 14.00 val.

Kviečiame 
apsilankyti!

-

suprantančių“, – pasakoja braškių 
ūkio šeimininkė.

Anksčiau žmonės dar ir labiau 
braškes pirkdavo.
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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 10 d. Saulė teka 4.44, leidžiasi 21.53, dienos 
ilgumas 17.09. jaunatis. Vardadieniai: Diana, Liutgarda, Pelagija, Galindas, Vingailė, Margarita.

LRT TV
2021. 06.10
 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 Vakaras su edita. 
 13.00 1000 pasaulio 

stebuklų. 
 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 Gimę tą pačią 

dieną. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 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 Gimę tą pačią 

dieną.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 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 „Užpuolikai“.
 0.40 „strėlė“.
 1.35 „žaibiškas kerštas“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 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 „Tekančios saulės 

namai“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Tekančios saulės 

namai“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 0.55 „Atostogos 

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

Vegasą“.
 3.30 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 „Prisiminti pavo-

jinga“.
 23.20 „infiltruotas“.
 1.45 „Velniški stivo os-

tino išbandymai“.

Lryto
 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 „Daktarė koval-

čiuk“.
 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 koval-

čiuk“.
 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 Akacijų alėja. 
 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 Trembita. 
 12.30 Panoramytė. 
 14.25 kūrybingumo 

mokykla. 
 14.55 „Miestų paslaptys“.
 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 Veranda. 
 19.30 Premjera. 

„Įdomiojo japonija. 
Įspūdinga japo-
niška tekstilė“.

 20.20 „kernavės archeo-
loginė vietovė“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Tranzitas“.
 23.15 Premjera. „kelionių 

atvirukai. Čilė. 
Čilojė – idiliškoji 
Čilės sala“.

 23.30 euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Akacijų alėja. 
 1.25 Duokim garo!
 2.45 klausimėlis. 
 3.00 Šoka Lietuva.
 3.15 Mokslo sriuba. 
 3.45 7 kauno dienos.
 4.10 stop juosta. 

klaipėda. 
 4.35 Veranda. 
 5.05 stilius. 

TV1
 6.20 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „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. 

„Aleksas Hugo. 
Mirtis ir gražus 
gyvenimas“.

 23.05 „juodvarnis“.
 1.05 „Našlaitės“.
 2.50 „komisarė Helena 

Dorn. Užgniaužus 
kvapą“.

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

ginos“.
 8.50 Aš – ralistas.
 9.20 „Gerasis daktaras“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 Britanijos talentai.
 12.55 Nuogi ir įbauginti.
 13.55 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 „Namas gatvės 

gale“.
 23.05 „Grotos gyve-

nimui“.
 1.50 X failai.
 2.40 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

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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LRT TV
2021. 06.11 
 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 Gimę tą pačią 

dieną. 
 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.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Auksinis protas.
 23.05 „Warcraft. Pradžia“.
 1.05 „Negalvok dukart“.
 2.35 klausimėlis. 
 3.00 Panorama.
 3.22 sportas. orai.
 3.30 euromaxx. 
 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.
 19.30 „stebuklas“.
 20.30 Laisvas smūgis. 
 21.25 UeFA eURo 2020 

atidarymo ceremo-
nija.

 21.50 UeFA eURo 2020 
futbolo čempio-
natas. Turkija–ita-
lija. 

 0.10 Laisvas smūgis. 
 0.20 „Pasaulinis karas 

z“.
 2.35 „Užpuolikai“.

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 „Rio 2“.
 21.25 „solo. žvaigždžių 

karų istorija“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „solo. žvaigždžių 

karų istorija“.
 0.20 „Dingusi šeima“.
 2.00 „Pasmerkti. Pajūrio 

džiazas“.
 3.55 „Tamsos baikeris. 

keršto demonas“.
 5.30 „iš Los Andželo į 

Vegasą“.

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 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 23.00 „Terminatorius“.
 1.10 „Prisiminti pavo-

jinga“.
 3.10 „Velniški stivo os-

tino išbandymai“.

Lryto
 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 „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 „Vyrų šešėlyje. 

jadvyga Dobro-
volskaitė-Tiknienė“.

 17.00 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 18.00 Reporteris. 
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Nauja diena. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 sportas.
 20.28 orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė koval-

čiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 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 Bušido ringas. 
 4.15 Vantos lapas. 
 4.40 kaimo akademija. 
 5.00 „Vyrų šešėlyje. 

jadvyga Dobro-
volskaitė-Tiknienė“. 

 5.20 „Reali mistika“.
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.02 Akacijų alėja. 
 6.45 Muzikinis intarpas.
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „Drakoniukas 

kokosas“.
 7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 knygų savaitė. 

susitikimas su 
poete Violeta 
Palčinskaite. 

 8.40 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

 9.10 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.40 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.00 Rusų gatvė. 
 12.30 stop juosta. 

klaipėda. 
 13.00 stambiu planu. 
 13.55 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 14.20 Pasivaikščiojimai.
 14.50 „Prisimenant An-

drejų sacharovą“.
 15.00 „Pagaliau – laisvė“.
 15.20 „Marinos sacha-

rovos-Liberman 
interviu. Minint An-
drejaus sacharovo 
100-ąsias gimimo 
metines“.

 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 stop juosta. 

klaipėda. 
 19.30 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „Vaikščioti nema-

čiomis“.
 23.00 Manto jankavičiaus 

akustinis koncertas. 
 0.35 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.50 Dabar pasaulyje. 
 1.15 „Westwood: pankė, 

ikona, aktyvistė“.
 2.35 „Tranzitas“.
 4.20 Šoka Lietuva.
 4.35 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

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 PReMjeRA. „kapi-

tonė Marlo. Ledo 
karalienė“.

 23.05 „stela Bloumkvist“.
 1.00 „Našlaitės“.
 2.45 „Aleksas Hugo. 

Mirtis ir gražus 
gyvenimas“.

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

ginos“.
 8.50 statybų gidas.
 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 optibet A lygos 

rungtynės 
Marijampolės 
„sūduva“–Vilniaus 
„žalgiris“.

 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Robinas Hudas“.
 0.15 „Namas gatvės 

gale“.
 2.00 „Palikti Aliaskoje“.

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.
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LRT TV
2021. 06.12
 6.02 „Bėgliai. kengyro su-

kilimas. A. seikalis“.
 6.55 išpažinimai. 
 7.25 klausimėlis. 
 7.50 „Pirmykštė žemė“.
 9.00 Labas rytas, Lietuva.
 11.05 LRT radijui – 95-eri! 
 12.00 „Pasaulio doku-

mentika. Dramblių 
belaukiant“.

 12.50 „kelionių atvirukai“.
 13.05 LRT radijui – 95-eri! 
 14.00 „Pasaulio doku-

mentika. Naujoji 
zelandija iš paukščio 
skrydžio“.

 14.50 „kelionių atvirukai“.
 15.05 „kaip atsiranda 

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

certas. 
 17.30 žinios. 
 18.05 LRT radijui – 95-eri! 
 19.00 Langas į valdžią. 
 19.30 stilius. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Šlagerių festivalis 

„Palanga 2019“.
 22.40 „stok! Arba mano 

mama šaus“.
 0.05 „Warcraft. Pradžia“.
 2.05 „Vaikščioti nema-

čiomis“.
 4.05 „Dramblių belau-

kiant“.
 5.00 „kelionių atvirukai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.35 „Vasaros stovyklos 

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

tynės“.
 7.55 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
 8.10 „Tomas ir Džeris“.
 8.40 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.10 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 9.35 „Bitės filmas“.
 11.15 „Pašėlęs kruizas“.
 12.50 „Mes ne šventieji“.
 15.00 Laisvas smūgis. 
 15.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempio-
natas. Velsas–Švei-
carija. 

 18.00 Laisvas smūgis. 
 18.30 žinios.
 19.30 „Piktieji paukščiai. 

Filmas“.
 21.30 Laisvas smūgis. 
 21.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempio-
natas. Belgija–Rusija. 

 0.00 Laisvas smūgis. 
 0.35 PReMjeRA. „Moks-

liukės“.
 2.35 „Pasaulinis karas z“.

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“.
 13.00 „Didžioji kelionė“.
 14.45 „Nauji Aladino 

nuotykiai“.
 16.45 ekstrasensų mūšis.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „ir velnias dėvi 

Prada“.
 19.35 eurojackpot.
 19.40 „ir velnias dėvi 

Prada“.
 22.00 „Aleksandras“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „Aleksandras“.
 1.35 „Ryklys vaiduoklis“.
 3.05 „Tekančios saulės 

namai“.
 4.45 „Makgaiveris“.
 5.30 „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 „Nilas. Didingoji 

upė“.
 11.10 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.20 „Padėtis nevaldoma. 
žmonijos katas-
trofos“.

 13.30 „ekstrasensų mūšis“.
 15.35 „Pavojingi kaimynai“.
 16.40 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.
 18.00 „Pričiupom!“.
 18.30 Laisvas smūgis. 
 18.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempio-
natas. Danija–suo-
mija. 

 21.00 Laisvas smūgis. 
 21.30 „oušeno dvylik-

tukas“.
 0.00 „Legionas“.
 1.55 „Terminatorius“.

Lryto
 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 Grįžtantys. 
 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. išjunk šviesą. 
 20.00 žinios.
 20.30 „Moteris ir keturi jos 

vyrai“.
 22.30 žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbia. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Gyvai. išjunk šviesą. 
 4.20 Laikykitės ten. Pokal-

biai. 
 5.00 Gyvenimas. 
 5.40 Vantos lapas.
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.02 Auksinis protas. 
 7.15 klausimėlis. 
 7.30 Premjera. „Laiki-

nosios sostinės 
fenomenas. operos 
solistė Veronika 
Podėnaitė“.

 8.00 Premjera. „sukurta 
kiote. kioto pirtys 
ir ekskursiniai 
traukiniai“.

 8.30 „kaip gydo gamta. 
Hipnozė, meditacija, 
rankų uždėjimas 
– gydomoji netra-
dicinės medicinos 
galia“.

 9.00 kūrybingumo 
mokykla. 

 9.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

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

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

širdis“. 
 16.05 Muzikinis intarpas.
 16.15 eHF vyrų rankinio 

Čempionų lyga. i 
pusfinalis. Paryžiaus 
„Paris saint-
Germain“–Alborgo 
„Handbold“.

 18.00 indivizijos. 
 18.30 Premjera. Vizionie-

riai. Vaiva Grainytė.
 18.35 „Nuostabios mintys. 

Šiuolaikinio meno 
kūrėja kimsooja“.

 19.00 eHF vyrų rankinio 
Čempionų lyga. 
ii pusfinalis. 
„Barcelona“–„HBc 
Nantes“. 

 20.45 „kelionių atvirukai. 
keiptaunas. Pietų 
Afrikos spalvos“.

 21.00 „Melvinas ir 
Hovardas“.

 22.35 LRT opus ore. Grupė 
„kamanių šilelis“. 

 23.40 „Laikinosios sostinės 
fenomenas. operos 
solistė Veronika 
Podėnaitė“.

 0.10 Dabar pasaulyje. 
 0.35 „Negalvok dukart“.
 2.05 „kernavės archeolo-

ginė vietovė“.
 2.15 „kaip gydo gamta“.
 2.45 indivizijos. 
 3.15 Pasivaikščiojimai. 
 3.40 „Atminties terito-

rijos“.
 4.15 euromaxx. 
 4.45 Auksinis protas. 

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 informacinių mitų 

griovėjai.
 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“.
 14.00 „Akloji“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Vaikas iš 

nuotraukos“.
 22.55 „omaras“.
 1.15 „stela Bloumkvist“.
 2.55 „kapitonė Marlo. 

Ledo karalienė“.

TV6
 6.00 „Nukalta ugnyje“.
 6.55 „Hipopotamų 

pragaras“.
 7.55 Rizikingiausi 

skrydžiai pasaulyje.
 9.00 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Aš – ralistas.
 11.00 sandėlių karai.
 11.30 „Upės ir žmonės“.
 12.40 „Pavojus migraci-

joms“.
 13.55 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 „Paskutinį kartą 

Vegase“.
 0.10 „Robinas Hudas“.
 2.10 Pagrobti vaikai.

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 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
europa. 

 7.00 Šventadienio mintys. 
 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime gera. 
 8.30 Ryto suktinis su zita 

kelmickaite. 
 9.00 „Hanso kristiano 

Anderseno pasakos. 
Nauji karaliaus 
drabužiai“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.25 „susipažink su mano 
pasauliu. Florentinė – 
nepaprasta atletė“.

 11.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Nepažinti in-
dokinijos kampeliai. 
Tailandas. Tie, kurie 
išgyveno“.

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Įstabioji indija. 
Ganga. Gyvybės 
upė“.

 13.45 „Puaro“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.30 Veranda. 
 17.00 savaitė su „Dviračio 

žiniomis“.
 17.30 žinios. 
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 savaitė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Premjera. „Viktorija“.
 21.50 „Tai… sudėtinga“.
 23.50 „Melvinas ir 

Hovardas“.
 1.20 „stok! Arba mano 

mama šaus“.
 2.45 „Naujoji zelandija iš 

paukščio skrydžio“.
 3.35 „Puaro“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.40 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 7.10 „Bunikula“.
 7.35 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.00 „Šaunusis skū-

bis-Dū“.
 8.25 „Tomas ir Džeris“.
 8.55 „Alvinas ir burun-

dukai 3“.
 10.40 „Čarlis ir šokolado 

fabrikas“.
 12.55 „kaubojės istorija“.
 15.00 Laisvas smūgis. 
 15.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempionatas. 
Anglija–kroatija. 

 18.00 Laisvas smūgis. 
 18.30 žinios.
 19.30 Teleloto. 
 20.30 Nekenčiu žvaigždės. 
 21.30 Laisvas smūgis. 
 21.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempionatas. 
Nyderlandai–Ukraina. 

 0.00 Laisvas smūgis. 
 0.35 „Penktadienis, 

13-oji“.
 2.30 „Moksliukės“.

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 svajonių ūkis.
 9.00 sveikata.lt.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 11.55 „Loch Nesas“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Loch Nesas“.
 14.00 „Šaunus tėtukas“.
 16.00 „Burtininko mo-

kinys“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „Burtininko mo-

kinys“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Gražuolė ir 

pabaisa“.
 22.05 „svarbus taikinys“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „svarbus taikinys“.
 0.10 „solo. žvaigždžių 

karų istorija“.
 2.40 „Aleksandras“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Pričiupom!“.
 7.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
Mažeikiai.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 sTiHL savickas 

classic 2020. 
Panevėžys.

 10.00 „Nilas. Didingoji 
upė“.

 11.10 „Negyvenamose sa-
lose su Beru Grilsu“.

 12.20 „Padėtis nevaldoma. 
žmonijos katas-
trofos“.

 13.30 „ekstrasensų mūšis“.
 15.35 „Pavojingi kaimynai“.
 16.40 „Nusikaltimų tyrėjai“.
 18.00 „Pričiupom!“.
 18.30 Laisvas smūgis. 
 18.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempionatas. 
Austrija–Šiaurės 
Makedonija. 

 21.00 Laisvas smūgis. 
 21.30 „Paskutinis laivas“.
 22.30 „Legendų biuras“.
 23.40 „sostų karai“.
 1.15 „oušeno dvylik-

tukas“.
 3.20 „Legionas“.

Lryto
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 Deutsche Welle 

pristato: keliautojo 
dienoraštis. 

 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 senjorų avilys. 

Mankšta. 
 9.30 Grįžtantys. 
 10.00 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato: Greitis. 
 11.00 „Vyrų šešėlyje. Lida 

Meškaitytė“.
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 „Pėdsakas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 žinios.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 Mūsų gyvūnai. 
 19.00 Gyvai. Rondo. 

 20.00 žinios.
 20.30 Lietuvos miestai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 „Vyrų šešėlyje. Lida 

Meškaitytė“.
 3.55 kaimo akademija. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 kaimo akademija. 
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Šoka Lietuva.
 7.45 krikščionio žodis. 
 8.00 kelias. 
 8.30 Menora. 
 9.00 Širdyje lietuvis. 
 10.00 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija. 
 10.30 „Į žvaigždes. Ryšys 

su žvaigždėmis. 
kosmoso spinduliai“.

 11.00 stop juosta. klai-
pėda. 

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

kaišiadorių kristaus 
Atsimainymo 
katedros. 

 13.40 Šventadienio mintys. 
 14.10 klausimėlis. 
 14.30 „Pirmykštė žemė“.
 15.40 „Atminties terito-

rijos“.
 16.15 eHF vyrų rankinio 

Čempionų lyga. 
Rungtynės dėl 3 
vietos. 

 18.00 stambiu planu. 
 19.00 eHF vyrų rankinio 

Čempionų lyga. 
Finalas. 

 20.45 Premjera. „kelionių 
atvirukai. Borneo. 
saravako pipirai“.

 21.00 Lietuvos nacionalinio 
operos ir baleto 
teatro simfoninio 
orkestro koncertų 
ciklas. Penktas 
koncertas. Dabar 
ir visada. G. Verdi 
operų preliudai ir 
arijos.

 22.00 Dovana jums. 
 22.45 keturakis. „Amerika 

pirtyje“.
 0.30 „Tai... sudėtinga“.
 2.30 klausimėlis. 
 2.45 išpažinimai. 
 3.15 Veranda. 
 3.40 7 kauno dienos. 
 4.10 kelias. 
 4.35 Duokim garo! 

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 informacinių mitų 

griovėjai.
 7.20 „Akloji“.
 8.50 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „žingsnis iki dan-
gaus“.

 11.00 „Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvi-
kovos“.

 12.00 „kai norisi žalumos“.

 12.30 sveikinimai. 
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
žmogžudystės 
strasbūre“.

 22.55 „Vyras už pinigus 2. 
žigolo europoje“.

 0.40 „omaras“.
 2.40 „Vera. Vaikas iš 

nuotraukos“.

TV6
 6.00 „Nukalta ugnyje“.
 6.55 „Pieva“.
 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 „Auksaspalvio 

babuino slėnis“.
 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 sportas. NBA Action.
 22.30 NBA pusfinalio 

rungtynės.
 1.00 „Paskutinį kartą 

Vegase“.

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 TV
2021. 06.14 
 6.02 Labas rytas, Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimina-

linė policija“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 11.55 Gedulo ir vilties bei 

okupacijos ir geno-
cido dienų minėjimas 
Lukiškių aikštėje. 

 13.05 „Bėgliai. Tuneliu į 
laisvę. A. žemaitis“.

 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 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 „Bėgliai. Nesustab-

dytas. A. Petrusevi-
čius“.

 20.30 Panorama.
 21.30 „Bėgliai. Pabėgimas iš 

Taljanų. s. smeto-
naitė“.

 22.30 „jaunasis popiežius“.
 23.30 „skyrybų vadovas 

draugėms“.
 0.15 „Įstatymas ir tvarka“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vartotojų kontrolė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „Bėgliai. Nesustab-

dytas. A. Petrusevi-
čius“.

 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 Nekenčiu žvaigždės. 
 15.00 Laisvas smūgis. 
 15.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempionatas. 
Škotija–Čekija. 

 18.00 Laisvas smūgis. 
 18.30 žinios.
 19.30 „stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė varguolė“.
 21.30 Laisvas smūgis. 
 21.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempionatas. 
ispanija–Švedija. 

 0.00 Laisvas smūgis. 
 0.35 „Visi nori Nikolės“.
 2.40 „Penktadienis, 13-oji“.
 4.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindžeriai. 

žvėries galia“.
 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“.
 14.30 „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 „organų vagys“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „organų vagys“.
 0.10 „Naktinė pamaina“.
 1.10 „Havajai 5.0“.
 2.00 „Makgaiveris“.
 2.55 „Vieniši tėvai“.
 3.20 juokingiausi Ame-

rikos namų vaizdeliai.
 3.45 „Naktinė pamaina“.
 4.35 „Havajai 5.0“.
 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 Laisvas smūgis. 
 18.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempionatas. 
Lenkija–slovakija. 

 21.00 Laisvas smūgis. 
 21.30 „Auksas“.
 23.50 „Legendų biuras“.
 1.00 „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 senjorų avilys. 

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

istorija“.
 11.00 „Daktarė kovalčiuk“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mažos mūsų 

pergalės. 
 12.30 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 kovalčiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 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 Partizanų keliais. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 kultūros diena. 
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „Drakoniukas 

kokosas“.
 7.35 „Alvinas ir patrakėliai 

burundukai“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija.
 9.10 Labas rytas, Lietuva.
 11.40 Broliai. koncertuoja 

grupė „skylė“.
 12.20 „Misija sibiras’14: 

krasnojarskas“.
 13.15 „Misija sibiras'15: ke-

turiolika nežinomybės 
dienų, arba kaip 
mes gėrėme kavą su 
bobute“.

 14.10 „Misija sibiras'16: dvi 
savaitės, trukusios 
vieną poliarinę 
dieną“.

 15.05 „Misija sibiras'17: 
iš mokyklos suolo į 
ekspedicijos traukinį“.

 15.50 „Drakoniukas 
kokosas“.

 16.00 „Alvinas ir patrakėliai 
burundukai“.

 16.15 „Lesė“.
 16.40 „Misija sibiras’18: 

surasti savus“.
 17.30 Gedulo ir vilties 

diena. Šv. Mišios iš 
Vilniaus Šv. Vyskupo 
stanislovo ir Šv. Vla-
dislovo arkikatedros 
bazilikos. 

 18.45 „Misija sibiras'19: 
Paliesti tremtį“.

 19.45 slaptas dosjė. Apie 
pulkininką j. konova-
lecą. 

 20.30 Panorama.
 21.30 Režisieriaus 

Algimanto Puipos 
70-mečiui. „kita tylos 
pusė“.

 23.20 interviu su režisie-
riumi s. Loznica.

 23.35 Premjera. „Valsty-
binės laidotuvės“.

 1.45 DW naujienos rusų 
kalba.

 2.00 Dabar pasaulyje. 
 2.25 Broliai. koncertuoja 

grupė „skylė“. 
 3.05 „Lietuvos kronika 

1989. igarka“.
 3.15 Pasivaikščiojimai. 
 3.40 kūrybingumo 

mokykla. 
 4.10 „Laikinosios sostinės 

fenomenas. operos 
solistė Veronika 
Podėnaitė“.

 4.35 Mokslo sriuba. 
 5.05 Širdyje lietuvis.

TV1
 6.05 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.05 „Tėvas Motiejus“.
 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.25 „supermamos“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.30 „stebuklas“.

 14.30 „Tobuli nusikaltimai“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Tobuli nusikaltimai“.
 21.00 „Atsitiktinis  

nuotykis“.
 22.50 „juodvarnis“.
 0.50 „Našlaitės“.
 2.40 „Prancūziška 

žmogžudystė. žmog-
žudystės strasbūre“.

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

ginos“.
 9.15 sandėlių karai.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 sandėlių karai.
 12.25 Britanijos talentai.
 12.55 Nuogi ir įbauginti.
 13.55 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 „žemiau 6. kalno 

stebuklas“.
 23.10 „Mara“.
 1.05 „X failai“.
 2.40 išlikimas.

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

D. žeimyte-Biliene.
 8.00 Yugo broliai. 

bogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 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 keturios sienos.
 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.
 18.25 Įvartis.
 19.00 žinios.
 19.15 iš esmės su V. Bru-

veriu ir D. žeimyte-Bi-
liene.

 20.00 Geltonas karutis.
 20.30 sveika lėkštė su 

V. kurpiene.
 21.00 Yugo broliai: 

bogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 kasdienybės herojai.
 22.15 Mano pramogos 

veidai.
 23.00 Ugnikalnių takais.
 23.30 kriminalinė Lietuvos 

zona su D. Dargiu.
 0.00 savaitės įvykiai su 

D. žeimyte-Biliene.
 1.00 Delfi diena.



13Nr. 23 / 2021 06 10 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

eTeRIS
ANTRADIeNIS, birželio 15 d. Saulė teka 4.42, leidžiasi 21.57, dienos ilgumas 
17.15. jaunatis. Vardadieniai: jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė, krescencija.

LRT TV
2021. 06.15 
 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. Nesustab-

dytas. A. Petrusevi-
čius“.

 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 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios. 
 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 Vartotojų kontrolė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 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 Laisvas smūgis. 
 21.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempio-
natas. Prancūzija–
Vokietija. 

 0.00 Laisvas smūgis. 
 0.30 „Absoliutus blogis. 

Atpildas“.
 2.20 „Visi nori Nikolės“.
 4.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 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 „Trys dienos nužu-

dyti“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „Trys dienos nužu-

dyti“.
 0.20 „Naktinė pamaina“.
 1.20 „Havajai 5.0“.
 2.10 „Makgaiveris“.
 3.00 „Vieniši tėvai“.
 3.25 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.55 „Naktinė pamaina“.
 4.45 „Havajai 5.0“.
 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.
 18.00 Laisvas smūgis. 
 18.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempio-
natas. Vengrija–Por-
tugalija. 

 21.00 Laisvas smūgis. 
 21.30 „snaiperis 3“.
 23.20 „Auksas“.
 1.40 „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 „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. sofija 
Vytautaitė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Dovana jums.
 6.45 „Lietuvos kronika 

1989. igarka“.
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „Drakoniukas 

kokosas“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 „kaip gydo gamta. 

Hipnozė, meditacija, 
rankų uždėjimas 
– gydomoji netra-
dicinės medicinos 
galia“.

 9.10 Labas rytas, Lietuva.
 11.40 DW naujienos rusų 

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

ir visados. 
 14.00 7 kauno dienos. 
 14.30 Mokslo sriuba. 
 15.00 „slaptas dosjė. 

Apie pulkininką 
j. konovalecą“.

 15.40 „Lietuvos kronika 
1989. igarka“.

 15.50 „Drakoniukas 
kokosas“.

 16.00 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 16.15 „Lesė“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „Ten, kur namai“.
 19.00 Atminimo vakaras 

„Daugiau niekada“ 
Lukiškių aikštėje. 

 20.30 Panorama.
 21.30 „Bloga mergaitė“.
 22.25 Vartotojų kontrolė. 
 23.20 istorijos detektyvai. 
 0.05 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Akacijų alėja. 
 1.25 Auksinis protas. 
 2.35 Šlagerių festivalis 

„Palanga 2019“.
 3.50 klausimėlis. 
 4.10 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 4.35 stop juosta. 

klaipėda. ii dalis. 
 5.05 stambiu planu. 

TV1
 6.05 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.05 „žingsnis iki 
dangaus“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Pakvaišusi porelė“.
 12.30 „Alpių gelbėtojai“.
 13.30 „stebuklas“.

 14.30 „Tobuli nusikaltimai“.
 15.45 „Pragaro virtuvė“.
 16.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Alpių gelbėtojai“.
 19.50 „Tobuli nusikaltimai“.
 21.00 „komisarė sara kor. 

Vienintelis liudy-
tojas. Pabėgimas į 
Alpes“.

 22.55 „juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.45 „Atsitiktinis nuo-

tykis“.

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 „Tobuli aferistai“.
 23.00 „Grotos gyvenimui“.
 1.30 „X failai“.
 2.20 išlikimas.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 GARsiAi!
 7.00 Alfas vienas 

namuose.
 8.00 Yugo broliai: 

bogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 8.30 išpakuota.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 išlikę.
 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.
 18.25 Įvartis.
 19.00 žinios.
 19.15 Faktai ir nuomonės 

su A. Peredniu.
 20.00 GARsiAi!
 20.30 jos vardas MAMA.
 21.00 Yugo broliai: 

bogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 nežVAiRUok.
 22.00 kriminalinė Lietuvos 

zona su D. Dargiu.
 22.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 23.00 Ugnikalnių takais.
 23.30 kasdienybės  

herojai.
 0.15 Delfi Pulsas.
 0.30 Delfi diena.
 5.30 jos vardas MAMA.

TRečIADIeNIS, birželio 16 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.57, dienos ilgumas 
17.16. jaunatis. Vardadieniai: Benas, julita, Tolminas, jūra.

LRT TV
2021. 06.16 
 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 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 13.00 Širdyje lietuvis. 
 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 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 1000 pasaulio 

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

žius“.
 23.00 „skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.45 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Langas į valdžią. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vartotojų kontrolė.
 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 Nekenčiu žvaigždės. 
 15.00 Laisvas smūgis. 
 15.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempio-
natas. suomija–Ru-
sija. 

 18.00 Laisvas smūgis. 
 18.30 žinios.
 19.30 „stebuklas“.
 20.30 „Turtuolė varguolė“.
 21.30 Laisvas smūgis. 
 21.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempio-
natas. italija–Švei-
carija. 

 0.00 Laisvas smūgis. 
 0.35 „operacija „over-

lord“.
 2.45 „Absoliutus blogis. 

Atpildas“.
 4.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 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 „Milijardierių 

klubas“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Milijardierių 

klubas“.
 23.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 23.18 „Milijardierių 

klubas“.
 0.10 „Naktinė pamaina“.
 1.10 „Havajai 5.0“.
 2.00 „Makgaiveris“.
 2.50 „Vieniši tėvai“.
 3.15 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 3.45 „Naktinė pamaina“.
 4.35 „Havajai 5.0“.
 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 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.35 „csi. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 Laisvas smūgis. 
 18.40 UeFA eURo 2020 

futbolo čempi-
onatas. Turkija–
Velsas. 

 21.00 Laisvas smūgis. 
 21.30 „Paskutinė tvir-

tovė“.
 0.15 „snaiperis 3“.
 2.00 „Velniški stivo 

ostino 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. 
 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 Mūsų gyvūnai. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Akacijų alėja. 
 6.40 Muzikinis intarpas.
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „Drakoniukas 

kokosas“.
 7.35 „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 Proto džiunglės. 
 13.00 Širdyje lietuvis. 
 14.00 Čia – kinas. 
 14.30 Veranda. 
 14.55 „sesuo Nijolė“.
 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 „Ten, kur namai“.
 19.00 Atspindžiai. 
 19.30 „Miestų paslaptys“.
 20.30 Panorama.
 21.30 „Už laisvę bėgti“.
 23.15 Premjera. „Mano 

dukrai samai“.
 0.50 DW naujienos rusų 

kalba.
 1.05 Dabar pasaulyje. 
 1.30 Akacijų alėja. 
 2.10 „Du balsai – viena 

širdis“.
 4.15 Veranda. 
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
operos solistė Ve-
ronika Podėnaitė“.

 5.05 klauskite daktaro. 

TV1
 6.20 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Pakvaišusi porelė“.
 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 sara kor. 
Nužudymas Altes 
Lande“.

 22.55 „juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.45 „komisarė sara kor. 

Vienintelis liudy-
tojas. Pabėgimas į 
Alpes“.

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.
 12.55 Nuogi ir įbauginti.
 13.55 sandėlių karai.
 14.55 „kobra 11“.
 15.55 „csi kriminalistai“.
 16.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 17.25 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 19.35 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Drakono kelias“.
 23.10 „Grotos gyvenimui“.
 1.50 „X failai“.
 2.35 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 sveika lėkštė su 

V. kurpiene.
 7.00 Alfas live.
 8.00 Yugo broliai: 

bogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 8.30 spausk gazą.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 sveikatos receptas.
 11.15 GARsiAi!
 11.45 Delfi Pulsas.
 12.00 Delfi rytas.
 13.30 nežVAiRUok.
 14.00 kriminalinė Lietuvos 

zona su D. Dargiu.
 14.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.
 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.
 18.25 Įvartis.
 19.00 žinios.
 19.15 Pokalbis su Daiva 

žeimyte-Biliene.
 20.00 Verslo švyturys.
 21.00 Yugo broliai: 

bogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 orijaus kelionės.
 22.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 23.00 Ugnikalnių  
takais.

 23.30 Mano pramogos 
veidai.

 0.15 Delfi Pulsas.
 0.30 Delfi diena.
 5.30 sveika lėkštė su 

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

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

Žemės sklypą namo staty- •bai Lazdijuose (30 a, gražioje 
vietoje, prie miško ir vandens 
telkinio, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, visos miesto komuni-
kacijos), kaina 550 Eur už a.  
Tel. 8 686 70841.

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

Rekreacinės paskirties  •žemės sklypą šalia ežero (iki 
vandens apie 50 m, sklypą iš 
vienos pusės riboja keliukas, 
iš dviejų pusių juosia natūra-
lus griovys, einantis iki ežero, 
patogus privažiavimas, galima 
statyba), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

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

tRANSPORtO PRiEMONĖS

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

Japoniškas geros kokybės  •vasarines padangas 195/60/15 
su lietais diskais, penkių skylių, 
4 vnt. Tel. 8 626 60208.

GYVULiAi

Kiaulę pasipjauti, iki 200  •kg. Tel. 8 607 22199.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAi

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

Pusę tonos grikių sėklai,  •kaina 280 Eur.  
Tel. 8  61966433.

Žieminius kviečius ir mie- •žius. Tel.: 8 646 04693,  
8 682 41064.

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.  

Bulves pašarines.   •Tel. 8 623 04363.

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

Parduodamas ir atveža- •mas žvyras, skalda, juodžemis. 
Pastatų griovimas. Tvenkinių ka-
simas. Alytus. Tel. 8 685 58989. 

Pigiai – labradorito akmens  •plokštes Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040.

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

PARDUODA
NEKiLNOjAMASiS tURtAS

Sodybą N. Kirsnos k., Laz- •dijų r. sav., (sodyba prižiūrėta, 
galima gyventi iš karto, namas 
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių, 
su baldais ir buitine technika, 
šildomas kietuoju kuru (vieti-
nis centrinis šildymas), komu-
nalinis vandentiekis, sodyboje 
yra ūkiniai pastatai, garažas, 
šulinys, prižiūrėtas sodas ir 
aplinka, 45 arai dirbamos 
žemės, šalia galima įsigyti 7 ha 
žemės).  
Tel. 8 611 50514.

Gyvenamąjį namą (buv.  •valgyklą) Vainiūnų k., Seirijų 
sen., Lazdijų r. sav., (namų val-
da 0,338 ha, priklauso ir miško, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
trifazis elektros įvadas, sodyba 
prie naujai asfaltuoto kelio).  
Tel. 8 686 70 841.

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

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

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

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

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.

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Avinas (03.21–04.20)
Norėsite poilsio ir ramybės. Nors esa-
te pratę dalyvauti veiksmo sūkuryje, 
tačiau dabar norėsite leisti laiką vie-
numoje. Tai jums bus į naudą: galėsite 
šiek tiek atsikvėpti ir susidėlioti savo 
mintis. galite jausti sąžinės priekaiš-
tus, kad šiuo metu neskiriate pakan-
kamai laiko darbui, tačiau šiek tiek 
atsikvėpę galėsite grįžti prie įprastų 
užduočių: tikėtina, kad jas vykdyti 
galėsite kur kas sklandžiau.

Jautis (04.21–05.21)
Būsite susitelkę į finansinius rūpes-
čius. Tikėtina, kad naujos idėjos parei-
kalaus papildomų išlaidų, todėl suksite 
galvą, kaip užsidirbti papildomai. jei 
būsite nusiteikę šiek tiek paplušėti, 
tikrai atsiras galimybių, kurios padės 
paprasčiau įgyvendinti savo svajones. 
Nors jūsų kelyje gali pasitaikyti tam 
tikrų kliūčių, tačiau jas įveikę jausitės 
kur kas stipresni.

Dvyniai (05.22–06.21)
Būsite pakilios nuotaikos ir nusiteikę 
tiesiog kalnus nuversti. Žvaigždės 
pataria išnaudoti visas jūsų kelyje 
pasitaikančias galimybes, nes tai gali 
padėti tvirtą pagrindą jūsų ateičiai. 
Neleiskite sau aptingti: jei tikslingai ju-
dėsite viena kryptimi, jau labai greitai 
galėsite džiaugtis puikiais rezultatais. 
jūsų kelyje gali pasitaikyti pavydžių 
žmonių, kurie bandys kaišioti paga-
lius jums į ratus, tačiau pasistenkite 
nesiblaškyti ir neleiskite, kad tai taptų 
rimta kliūtimi kelyje į tikslą.

Vėžys (06.22–07.22)
Puikus metas naujų darbų pradžiai. 
Nestokosite energijos ir pozityvumo, 
todėl šiuo laikotarpiu galėsite nuveikti 
iš tiesų nemažai. Nors būsite susitelkę 
į atliekamus darbus, tačiau taip pat 
nestokosite laiko malonesnei veiklai.  
jei jausite, kad atėjo metas šiek tiek 
atsikvėpti, būtinai taip ir padarykite: 
šiek tiek pailsėję įgausite dar dau-
giau jėgų, todėl nuveiksite kur kas 
daugiau.

Liūtas (07.23–08.23)
Viskas priklausys nuo jūsų pačių: 
gausite tiek, kiek duosite patys. jei 
tiesiog sėdėsite sudėję rankas, tei-
giamų pokyčių kol kas tikrai nega-
lėsite tikėtis. Veikiau priešingai: jei 
pasiduosite tinginystei, labai greitai 
galėsite pastebėti, kad viskas tiesiog 
slysta iš rankų, todėl pasistenkite, kad 
taip nenutiktų. jei būsite veiklūs ir ini-
ciatyvūs, labai greitai galėsite tikėtis 
tikrai malonių pokyčių.

Mergelė (08.24–09.23)
Turėsite galimybę atsiskleisti kūrybi-
nėje veikloje. Šiuo metu nestokosite 
idėjų ir tiesiog degsite nekantrumu jas 
įgyvendinti. Tai tikrai neliks nepastebė-
ta: tikėtina, kad sulauksite tikrai palan-
kių įvertinimų, kurie motyvuos judėti į 
priekį. Nors kūrybinė veikla dabar bus 
jūsų varomoji jėga, tačiau susidoroti su 
tikslumo reikalaujančiomis užduotimis 
gali būti gana sudėtinga: tikėtina, kad 
jums bus sunku susikaupti ir susitelkti 
į vykdomą veiklą.

Svarstyklės (09.24–10.23)
galite tikėtis malonių staigmenų. 
Kurį laiką atrodė, kad gyvenimas tie-
siog teka įprasta vaga, tačiau dabar 
galėsite laukti malonių netikėtumų, 
kurie į gyvenimą leis pažvelgti visai 
kitomis akimis. Žvaigždės pataria šiuo 
laikotarpiu nieko neplanuoti: didelė 
tikimybė, kad reikalai pakryps netikėta 
linkme, todėl jums bus sunku prisi-

SAVAITĖS hOROSkOpAS 
(birželio 14—20 d.)

taikyti prie naujų aplinkybių. Tiesiog 
viską perleiskite likimui į rankas ir 
labai greitai galėsite džiaugtis tikrai 
maloniomis permainomis.

Skorpionas (10.24–11.22)
Šiuo laikotarpiu didelių pokyčių nenu-
simato. Tikėtina, kad viskas klostysis 
kaip įprastai, tačiau jūs vis dažniau 
susimąstysite apie gyvenimo prasmę 
ir savo tikruosius tikslus. Nors būsite 
nusiteikę gana pesimistiškai, tačiau 
viską permąstę galite atrasti nemažai 
teigiamų dalykų, kurie jus motyvuos 
ryžtingiau žengti į priekį. jei bent 
šiek tiek laiko praleisite vienumoje, 
tikėtina, kad jūsų galvoje gims tikrai 
puikių idėjų, kurių įgyvendinimas ne-
bus pernelyg sudėtingas.

šaulys (11.23–12.21)
Ne viskas bus jūsų valioje, todėl pasi-
stenkite nekurti preciziškų planų. Įvai-
rūs netikėtumai gali išmušti iš vėžių, 
todėl nusiteikite, kad šiuo metu galima 
tikėtis praktiškai bet ko. Žvaigždės 
pataria ieškoti dvasinės pusiausvyros 
ir atrasti dalykus, kurie jums padeda 
atsipalaiduoti. Nors ir ne viskas vyks 
pagal jūsų sukurtą planą, tačiau tai 
anaiptol nereiškia, kad rezultatas bus 
prastesnis.

Ožiaragis (12.22–01.20)
Palankus metas užbaigti pradėtus dar-
bus ir labiau susirūpinti savo sveikata. 
Šiuo laikotarpiu netrūks įvairių smulkių 
užduočių, kurios ir šiek tiek slėgs, ir 
praturtins kasdienybę. Nors gali tekti 
smarkiau paplušėti, tačiau tikrai rasite 
laiko, kurį galite skirti savo sveikatos 
stiprinimui. jei pajusite neįprastus 
simptomus, nenumokite į juos ranka: 
jei laiku kreipsitės į gydytojus, tai gali 
padėti išvengti rimtų susirgimų.

Vandenis (01.21–02.19)
Turėsite ne vieną progą gyvenimą 
paversti gražesniu ir pasimėgauti li-
kimo siunčiamomis dovanomis. Nors 
galite jaustis pernelyg pavargę, tačiau 
neleiskite, kad jus užvaldytų tingi-
nystė. Veiklos trūkumas gali iššaukti 
negatyvias mintis, todėl net ir patys 
maloniausi įvykiai neteiks pakanka-
mai džiaugsmo. jei būsite nusiteikę 
šiek tiek padirbėti, jau labai greitai 
sulauksite tikrai palankių galimybių, 
kurios jūsų kasdienybę pavers kur kas 
spalvingesne.

žuvys (02.20–03.20)
jus vargins šeimos rūpesčiai. Nors gali 
atrodyti, kad tam tikros problemos 
jau liko praeity, tačiau dabar jos ir 
vėl gali iškilti į paviršių. Pasistenki-
te ieškoti kompromisų ir neleiskite 
sau užsisklęsti. jei būsite nusiteikę 
problemas išspręsti visiems laikams, 
galiausiai pavyks užkasti karo kirvį. 
Būkite dėmesingi ir galvokite ne vien 
tik apie save – tai padės išvengti be-
prasmių  kivirčų.

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 

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.
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GYVULiAi

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

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

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

Kiti

Pirkčiau naudotą spausdin- •tuvą prie kompiuterio.  
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. 

Sendaikčius: monetas,  •banknotus, ženkliukus, meda-
lius, fotoaparatus, statulėles, 
paveikslus, peilius, laikrodžius, 
radijas, gramofonus, muzikos 
instrumentus, karinius daik-
tus, gyras, hantelius, gintarą, 
sidabrą, auksą, varpus, sme-
toniškas nuotraukas, siuvimo 
mašinas, čirvines keptuves, 
ragus ir visa kita. Atvykstu 
pasiimti. Tel. 8 671 04381. 

DARBAS
SiŪLO

Ūkyje reikalingas darbuoto- •jas. Tel. 8 607 22199.

iEŠKO 

Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 
aplink. Tel. 8 675 00731. 

PARDUODA
Kiti

Bičių spiečių.   •Tel. 8 698 55824.

Mažai naudotą dvigulę  •lovą. Tel. 8 674 97626.

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. 

ŽEMĖS ŪKiO tECHNiKA

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

tRANSPORtO PRiEMONĖS

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

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

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

Svarstantiems apie daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą) 
šiuo metu yra ypač palankus laikas. Kvietimo teikti paraiškas terminas 
pratęstas, atsižvelgus į didelį daugiabučių namų gyventojų susidomėjimą 
ir ilgesnius sprendimų priėmimo terminus karantino metu. 
Dėl galimybės atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą, esantį Laz-
dijų rajono savivaldybėje, kviečiame  kreiptis į VšĮ Lazdijų švietimo 
centrą (Lazdijų rajono savivaldybės energinio efektyvumo didinimo 
daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratorių) 
iki 2021 m. liepos 30 d. nurodytais kontaktais: tel. 8 656 13893, el. 
p. nerijus.jurkonis@svietimocentras.lt.

INFORMACIJA NORINTIEMS ATNAUJINTI 
(MODERNIZUOTI) DAUGIABUTĮ NAMĄ

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.

Atlieku apdailos darbus  •(glaistymas, dažymas, plytelių 
klojimas). Gera kaina.  
Tel. 8 605 57242.  

Karkasinių pastatų, sodo  •namų, terasų, stoginių, pavė-
sinių,  ūkinių pastatų statyba, 
namų apkalimas, medinių 
pastatų renovacija, apdailos 
darbai.  
Tel. 8 646 51542. 

Atliekame įvairius statybos,  •vidaus apdailos, fasado, pa-
matų šiltinimo darbus. 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, tinkuo-
tus namų fasadus ir 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.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

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

DiDelis 
Biuro 

popieriaus 
pasirinkimas!

Informuojame žemės sklypų, esančių Lazdijų r. sav., Veisie-
jų  sen., Varnėnų  k. v. ir Petroškų k. v., savininkus ar jų turto 
paveldėtojus: (kadastro Nr. 5933/0002:5) sav. D. M., (kadastro 
Nr. 5933/0002:420) sav. B. P. turto paveldėtojus, (kadastro Nr. 
5933/0002:412) sav. R. Č.  ir sav. A. Č. turto paveldėtojus, (ka-
dastro Nr. 5950/0001:33) sav.  A. O. Ž. turto paveldėtojus, (ka-
dastro Nr. 5950/0001:97) sav. O. J. turto paveldėtojus, (kadastro 
Nr. 5950/0001:75) sav. V. R., (kadastro Nr. 5933/0002:419) sav. 
L. B. ir sav. E. B., (kadastro Nr. 5933/0002:316) sav. J. P., kad 
UAB „Tikslinta“ matininkas  Tomas Klenauskas  (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2021-06-22, 2021-06-29, 2021-07-
01, 2021-07-13 vykdys žemės sklypų Nr. 1188M, Nr. 1185M, Nr. 
1181M, Nr. 1566M, Nr. 1575M, Nr. 1570M, Nr. 1571M esančių 
Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Varnėnų k. v. ir Petroškų 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.

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

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

Siūlau nusišienauti 5 ha  •pievų Krosnos seniūnijoje.  
Tel. 8 682 15808. 

Atiduodu nusišienauti 3 ha  •plotą Mikyčių kaime, Švente-
žerio seniūnijoje.  
Tel. 8 686 70841.

iEŠKO

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

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

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

Išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. Laiku 
moku sutartą nuomos 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 vadybininkė
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


