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Naujasis UAB „Lazdijų šiluma“ vadovas planuoja įmonės 
modernizavimą ir ieško būdų mažinti šilumos kainą

S
trateginiam rajono 
objektui – bendrovei 
„Lazdijų šiluma“ jau 
antrą mėnesį vado-
vaujantis Remigijus 
Aleksandras Viniars-

kas visa galva pasinėręs į bendro-
vės reikalus: vertina bendrovės 
situaciją, planuoja investicijas ir 
rimtai svarsto naujų specialistų 
rengimo problemas. Taip pat ke-
tina pasiūlyti naujovę šilumos 
vartotojams, kad jie galėtų su-
taupyti. 

Pirmas įsPūdis nenuvylė
Paklaustas, koks jam susidarė 
įspūdis apie bendrovę, kuriai 
ėmėsi vadovauti, naujasis va-
dovas džiaugėsi, kad kolektyvas 
neblogai pasidarbavo, suspėjo 
susitvarkyti atsinaujinimo klau-
simus, tačiau pastebėjo ir nema-
žai problemų, kurias būtina kuo 
skubiau spręsti. 

„Nebuvo įvertintas vasaros re-
žimas, todėl labai sunku įtilpti į 
normatyvus, bandome mažinti 
nuostolius“, – apie problemas 
kalbėjo R. A. Viniarskas. 

Direktorius teigė ieškantis 
veiksmingiausio bendrovės vei-
klos modelio, ketina parengti per-
mainų programą, kurią pateiks 

rajono vadovams.  
Neseniai įvyko naujojo ben-

drovės vadovo susitikimas su 
rajono valdžia. R. A. Viniarskas 
teigė, jog susitikimas praėjo 
gerai, vadovai džiaugėsi, jog 
R. A. Viniarskui nereikėjo pa-
pildomo laiko suprasti bendrovės 
specifiką, nes jis turi solidų tokio 
darbo stažą. 

Paklaustas apie šilumos kai-
nas, nuo ko jos priklauso ir ko-
kiu būdu galėtų būti mažinamos, 
direktorius pripažino, jog didelė 
problema yra ta, kad dėl biurokra-
tinių kliūčių jau ketverius metus 
nebuvo keičiama bazinė šilumos 
kaina.

„Čia yra blogybė. Kalbėjomės 
apie tai pasitarime su Šilumos 
tiekimo asociacija. Toks kainos 
nekeitimas yra mažų bendrovių, 
tokių kaip „Lazdijų šiluma“, žlug-
dymas. Bazinė kaina sudaro sąly-
gas užsidirbti, tai yra pagrindinis 
svertas pajamoms. Po šio pasita-
rimo situacija keičiasi, atsakingos 
institucijos imasi taisyti šias klai-
das“, – sakė direktorius. 

siūlys būdą sutauPyti
Atėjus naujam vadovui, gyven-
tojai tikisi mažesnės šilumos  

R. A. Viniarsko nuomone, kainai sumažinti yra vienas būdas: žmonės ištisus metus už šilumą turėtų mokėti pastovų mokestį.
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Konteineriai su užraktais — iškalbinga naujovė, parodanti elgesį su atliekomis

Zina Juozaitė
Naujos konteinerių aikš-
telės, modernūs kontei-
neriai pozityviau nuteikia 
gyventojus, skatina juos 
rūšiuoti. Ši tendencija 
aiškiai pastebima Alytaus 
regione, kurio savivaldybių 
miestuose ir miesteliuose 
pastaraisiais metais įrengti 
nauji požeminiai ir pusiau 
požeminiai konteineriai, o 
Birštono savivaldybė tapo 
pirmąja Lietuvoje, kur 
įrengti išmanieji kontei-
neriai su identifikaciniais 
užraktais. 

tarP „žalių“ Projektų — 
ir atliekų tvarkymas
„Įgyvendiname daug „žalių“ 
projektų: saulės energija įkrau-
nami šviestuvai apšviečia kuror-
to  takus, turime elektromobilių 
įkrovimo stoteles, džiaugiamės 
Europos Sąjungos fondų lėšo-
mis finansuotu projektu, kurį 
įgyvendinant įrengti modernūs 
konteineriai, ir turime galimybę 

rūšiuoti net ir maisto atliekas. Ir 
rūšiavimo rezultatai yra puikūs! 
Tie, kas pradėjo rūšiuoti, turbūt 
jau niekada nemes maisto atliekų 
į bendrą konteinerį“, – kalbėjo 
Birštono savivaldybės merė Ni-
jolė Dirginčienė. 

Karališkuoju kurortu vadinamo 
Birštono atliekų tvarkymo siste-
ma buvo kuriama įvertinus dide-
lius poilsiautojų srautus. „Ši sis-
tema pirmiausia turi atitikti paties 
Birštono siekiamybę būti tvariu, 
žaliu kurortu, o teikiant paslaugas 
žmonėms, kurie čia atvyksta pasi-
semti sveikatos, dvasios ramybės, 
nėra sekinami gamtos – viskas 
vyksta žiediniu principu: tai, kas 
panaudota, vėl sugrįžta į aplinką“,  
– sakė Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro (ARATC) di-
rektorius Algirdas Reipas. 

Svarbiausias akcentas šiame 
procese yra atskiras maisto atlie-
kų surinkimas ir jų tvarkymas. Iš 
gyventojų ir visų įstaigų surinktos 
maisto atliekos yra perdirbamos – 
iš jų gaminama elektros energija 
ir kompostas, kuris naudojamas 

tvarkant skverus, gėlynus, žel-
dinius. 

mišrių atliekų konteineriai 
— su užraktais ir tik 
vietiniams 
Birštoniečiai, tiek gyvenantys 
individualiuose, tiek daugiabu-
čiuose namuose, jau turi nemen-
kos patirties rūšiuojant maisto 
atliekas – tą daryti jie pradėjo 
vieni pirmųjų Lietuvoje. Ir patys 
pirmieji bei iki šiol vieninteliai 
šalyje turi mišrių atliekų kontei-
nerius su užraktais. 

Identifikaciniai užraktai buvo 
išdalinti visiems Birštono dau-
giabučių gyventojams. Kurorto 
svečiams naudotis šiais kontei-
neriais nėra būtinybės – turistai 
daugiausia naudoja pakuotes,  o 
jų atliekas ir maisto likučius turi 
kur išmesti – tam yra atskiri kon-
teineriai. 

Kaip ir prie kiekvienos nau-
jovės, taip ir prie konteinerių su 
užraktais, žmonėms reikia laiko 
priprasti. Užraktų sistema leidžia 
matyti, kaip dažnai gyventojai 

naudojasi mišrių atliekų kon-
teineriais, ir statistika rodo, kad 
jais besinaudojančiųjų skaičius 
per vienerius metus smarkiai iš-
augo. 2019 metais pastačius ra-
kinamus konteinerius, jie buvo 
atidaryti 1200 kartų, o tą darė tik 
526 rinkliavos mokėtojai. Pernai 
birštoniečiai išdrąsėjo: užraktais 
naudojosi jau 1200 rinkliavos mo-
kėtojų, kurie konteinerius atidarė 
26 tūkstančius kartų! 

„Žmonėms reikia įprasti prie 
naujovių, ugdytis naujus įpročius, 
atsikratyti išankstinių baimių“, 
– pastebi ARATC direktorius 
A. Reipas, pasidžiaugdamas, kad 
rakinamų konteinerių naudojimas 
davė puikų efektą – lyginant su 
ankstesniais metais, pernai Birš-
tone mišrių atliekų kiekis, tenkan-
tis vienam gyventojui, sumažėjo 
beveik perpus!

su kitokiu rinkliavos 
skaičiavimu neskubama  
Kitas etapas galėtų būti apmo-
kestinimo už atliekų tvarkymą 
keitimas, rinkliavą skaičiuojant 

pagal atliekų kiekį, įvertinant, 
kaip dažnai žmogus naudojasi 
konteineriu. Bet pirmųjų poros 
metų patirtis ir stebėjimai parodė, 
kad gyventojų elgsena yra labai 
individuali, ir taikyti apmokes-
tinimą pagal išmetamų atliekų 
dažnumą yra sudėtingiau nei iš 
pirmo žvilgsnio gali atrodyti.

Kai kurie gyventojai konteinerį 
atidaro ir po kelis kartus per dieną, 
o kai kurie – vos kartą per mėnesį 
ar dar rečiau. Gali būti, kad kai kas 
konteinerį su užraktu atidarinėja 
tik iš smalsumo, o kai kas prašo 
palaikyti atidarytą, kad jam pačiam 
savo užrakto netektų naudoti. 

Įvertinus visa tai, naujos ap-
mokestinimo sistemos įvesti ne-
skubama. „Staigūs judesiai, noras 
pasiekti greitą efektą gali kaip 
tik išbalansuoti bendruomenę. 
Reikia kalbėtis su ja, suvokti jos 
elgesio motyvus ir ieškoti būdų 
keisti įpročius, elgesio kultūrą, 
kad atliekų rūšiavimas būtų ne 
reikalavimas iš išorės, o vidinė 
pareiga“, – kalbėjo ARATC va-
dovas A. Reipas.•

Oficialu: dalyvaujamojo biudžeto 
lėšos — 20 tūkst. eurų — keliauja į Seirijus
Paskutiniu metu gana 
sparčiai besikeičiantys Sei-
rijai netrukus sulauks dar 
daugiau teigiamų pokyčių. 
Daugiausiai gyventojų 
palaikymo sulaukusiam 
miestelio projektui „Seiri-
jai mums rūpi“ bus skirtos 
dalyvaujamojo biudžeto 
lėšos –  20 tūkst. eurų. 
Vytauto g. 38 – Ežerėlio g. 
„kampas“ pasikeis neatpa-
žįstamai.

Už Seirijų miestelio gyventojų 
parengtą projektą balsavo net 
1056 gyventojai. Antroje vietoje 
liko projektas „Kurkime jaukesnę 
aplinką“, surinkęs 393 balsus, o 
trečioje vietoje – 271 gyventojo 
balsus surinkęs „Naujas žvilgs-
nis į Veisiejų miesto viešąsias 
erdves“.

Projekto „Seirijai mums rūpi“ 
įgyvendinimo metu atsinaujins 
už Seirijų kultūros namų esanti 
erdvė. Ten bus įrengti lauko treni-
ruokliai bei gimnastikos įrengimai 
įvairaus amžiaus suaugusiems bei 

jaunimui, o mažiausiems –  lai-
pynės. Numatytoje erdvėje pui-
kiai tilps ir stalo žaidimų stalelis 
protinei mankštai bei poilsio ir 
pramogų zona. Pasak pačių idėjos 
autorių, „vyšnia ant torto“ bus 
interaktyvus suolelis, ant kurio 
bus galima ne tik prisėsti, bet ir 
įkrauti išsikrovusį telefoną.

„Džiaugiuosi, kad dalyvauja-
masis biudžetas suteikia ne tik 
galimybę gyventojams įgyven-
dinti senas svajones, bet ir su-
telkia bendruomenes. Siekdami 
savo užsibrėžto tikslo – laimėti 
savivaldybės skirtas lėšas, ben-
druomenių nariai dirba kartu, 
tariasi, diskutuoja, o po to ieško 
bendraminčių ir gyventojų pa-
laikymo. Tikiu, kad dar ilgai gy-
vuosianti dalyvaujamojo biudžeto 
priemonė bendram darbui suburs 
ne vieną pasyvią bendruomenę, 
o šį kartą – nuoširdžiausi sveiki-
nimai Seirijų projekto autoriams 
ir visiems gyventojams. Seirijiš-
kiai šiais metais kaip niekad buvo 
aktyvūs ir kūrybingi“, – kalbėjo 
savivaldybės merė Ausma Miš-

kinienė.
Pernai rajono gyventojų ir savi-

valdybės tarybos sprendimu da-
lyvaujamojo biudžeto lėšos – 20 
tūkstančių eurų – buvo skirtos 
Kapčiamiesčio bendruomenės 

projektui „Kapčiamiesčio mies-
telio centrinės aikštės infrastruk-
tūros gerinimas“. Nauji medžiai, 
gėlynai, modernus aikštės apšvie-
timas, atnaujinti suolai bei šiukš-
liadėžės – įgyvendinus projektą 

Kapčiamiesčio aikštė visiškai pa-
keitė savo rūbą, o praėjusį savait-
galį vyko simbolinis įgyvendinto 
projekto atidarymas.•
Lazdijų r. sav. informacija

Daugiausiai gyventojų palaikymo sulaukė miestelio projektas „Seirijai mums rūpi“. (Aušros Alenskienės nuotr.)
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Buvęs Kapčiamiesčio seniūnas Vidmantas
Dambrauskas: „Seniūnas turi būti vietinis žmogus“ 
Penkiolika metų Kap-
čiamiesčio seniūnijai 
vadovavęs Vidmantas 
Dambrauskas dabar gali 
leisti daugiau laiko skirti 
savo pomėgiams ir nu-
keltiems darbams. Nese-
niai jis išėjo į užtarnautą 
poilsį, tačiau visa širdimi 
ir toliau gyvens kapčia-
miestiečių rūpesčiais ir 
džiaugsmais, tikėdamas, 
jog netrukus atsiras jo 
verta pamaina.  

Apie nuveiktus darbus, pro-
blemas, su kuriomis susidūrė, 
neišnaudotas verslo galimybes 
„Dzūkų žinios“ kalbasi su bu-
vusiu Kapčiamiesčio seniūnu 
V. Dambrausku.  

– Kaip keitėsi Kapčiamiestis 
per tuos metus, kai vadovavote 
seniūnijai, kaip sekėsi spręsti 
problemas? 

– Daug visokiausių problemų 
būdavo: ir tiltai byrėdavo, ir kul-
tūros paveldo objektus reikdavo 
prižiūrėti. Pagal galimybes spren-
dėme tuos klausimus. Gaila, kad 
ne viską galime padaryti, ne vis-
kas mūsų valioje. Dažnai būdavo, 
kad žmonės paskambina ir pikti-
nasi, kodėl kelias negreideriuotas. 
Jiems turi būti vos ne tą pačią 
dieną viskas padaryta. O ten yra 
terminai, ne viskas mūsų valioje. 
Reikia laukti eilės, stengiamės 
paaiškinti. Vieni supranta, kiti 
nenori nieko žinoti. 

– Gyventojų skaičius Kapčia-
miestyje mažėja su kiekvienais 

metais. Kodėl susidarė tokia 
situacija? Ar pažįstate savo se-
niūnijos žmones?   

– Pažįstu beveik visus seniū-
nijos žmones. Deja, mažėja se-
niūnijos gyventojų skaičius, jau 
tūkstančio nebeturime, anksčiau 
būdavo per tūkstantį gyventojų. 
Gaila, kad ir mokykla nyksta, jau-
nimas, kas suauga, mūsų rajone 
nemato perspektyvos, tai važiuoja 
į didesnį miestą ar užsienį. 

– Kapčiamiestis nuo seno buvo 
laikomas įdomiu miesteliu, kurį 
žinojo visa Lietuva. Čia puiki 
gamta, galimybės turizmui. Ar 
viskas išnaudota?  

– Matau daug neišnaudotų ga-
limybių mūsų verslininkams. 
Manyčiau, kad jie galėtų nuo-
moti valtis, dviračius, tokių pas-
laugų pas mus dar mažai yra. Jie 
visi užsiciklino nuomoti baida-
res, tokių nuomotojų labai daug. 
Miestelyje yra šiek tiek verslo 
– dvi lentpjūvės, kepyklėlė, į 
kurią visi pravažiuojantieji už-
suka. 

– Kokia Kapčiamiesčio kultū-
rinio gyvenimo situacija? 

– Ilgą laiką neturėjome kultūros 
namų darbuotojo. Vienas žmogus 
dirbo, bet paskui išėjo, dabar vėl 
nauja energinga moteriškė atėjo, 
tikėkimės, kad tas kultūrinis gy-
venimas atsigaus. 

– Ką norėtumėte palinkėti 
seniūnui, kuris ateis? Į ką jis 
turėtų atkreipti dėmesį? 

– Kiek atsimenu iš savo pa-
tirties, reikia dvejų trejų metų, 

kad susipažintum su situacija 
seniūnijoje – reikia gerai pažinti 
žmones, susipažinti su darbo spe-
cifika, aplinka, keliais. Gerai, kad 
abu kandidatai, pretenduojantys 
į seniūno postą, yra kapčiamies-
tiečiai, būtų bėda, jei iš kokios 
Klaipėdos atvažiuotų. Blogai, jei 
ateina ne vietinis. 

– Ar seniūno galios yra pakan-
kamos atlikti svarbius darbus? 

– Manau, kad jo galios daugiau 
simbolinės, jis kaip tarpininkas 
tarp rajono valdžios ir gyventojų. 
Lėšų kiekis ribotas, jei kyla rim-
tesnė problema, tenka važiuoti į 
Lazdijus ir įrodinėti administra-
cijos vadovams, kad lėšų tikai 
reikia. Seniūnija pinigų gauna tik 
smulkiems darbams. 

– Kapčiamiestis yra šalia Bal-
tarusijos sienos. Kokie santykiai 

su pasieniečiais? 
– Kadangi pats dirbau pasieny-

je, tai mano santykiai buvo pui-
kūs. Nežinau, kaip kitiems seniū-
nams seksis bendradarbiauti. 

– Dabar ilsėsitės? Ar daug 
darbų, kurie buvo atidėti? 

– Turiu visokių planų, bet ne-
noriu garsiai apie tai kalbėtis, kad 
neprisivaražyčiau.•
„Dzūkų žinių“ informacija

V. Dambrauskas: „Reikia dvejų trejų metų, kad susipažintum su situacija seniūnijoje — reikia gerai pažinti žmones, 
susipažinti su darbo specifika, aplinka, keliais.“

Veronikos Povilionienės priesakas gimtajam 
Kapčiamiesčiui: „Nebėkite iš Lietuvos ir darykite vaikus“

Beveik po metų pertraukos 
savo gimtinėje apsilankiu-
si visos Lietuvos mylima 
liaudies dainų dainininkė, 
Lazdijų rajono Garbės pi-
lietė Veronika Povilionienė 
maloniai nustebino kap-
čiamiestiečius miestelio 
gimtadienio šventėje kartu 
su anūku atlikusi jautrią 
lopšinę. 

Visada nuoširdi ir atvira iškilioji 
dzūkė nuolat domisi savo gimti-
nės žmonių gyvenimu, o iš triukš-
mingo Vilniaus atvykusi į savo 
kaimą mėgaujasi ramybe.

Apie praeities sentimentus, 
Kapčiamiesčio ir visos Lietuvos 
skaudulius, pagarbos kaimo žmo-
gui stygių ir kitus jautrius dalykus 
kalbamės tiesiog su Veronika, ku-
rią taip vadina visa Lietuva.  

– Gerbiamoji Veronika, šiomis 
savaitėmis dažnai užsukate į savo 
gimtinę: praėjusį sekmadienį da-

lyvavote Kapčiamiesčio 505 metų 
sukakties šventėje, ateinantį sa-
vaitgalį su tėviškėnu J. Žitkaus-
ku vėl atvyksite į  Kapčiamiestį. 
Emocijos, sentimentai užplūsta, 
grįžus į tėviškę? 

– Ramybė. Gal tie sentimentai 
ir yra tada, kai parvažiuoji į savo 
namų kiemą, uždarai vartelius, 
tada supranti, kad tai yra ramy-
bė. Namai man asocijuojasi su 
tėvo atmintimi. Anksčiau, kai 
tėvukas gyvas dar buvo, keliuku 
šalia mūsų namo visada lydėdavo 
mirusiuosius į kapines. Dabar, 
kai atvažiuoju, man atrodo, kad 
darželyje prie kelio ramiai stovi 
mano tėvukas. Nusėmęs kepurę. 
Ko gero, pro mūsų namus eina 
vėlių kelias. Atmintyje įstrigęs 
iš toli girdimas laidotuvių gie-
doriaus, kuris vesdavo litaniją, 
balsas ir stovintis tėvukas.  

– Ar per pandemiją negrįžo-
te į tėviškę, kaip darė daugelis 

Veronika Povilionienė: „Nebėkite iš Lietuvos, darykite vaikus. Puiki tauta esame!“



4 dzūkų žinios Nr. 24 / 2021 06 17 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Nuo šiandien karantinas taps dar švelnesnis 

Mažėjantys COVID-19 atvejai ir 
įsibėgėjusi vakcinacija nuteikia optimistiškai
Lietuvoje mažėjant su-
sirgimų koronavirusu 
ir daugėjant vakcinuotų 
žmonių skaičiui, situacija 
Lazdijų rajone irgi nutei-
kia optimistiškai. Apie tai 
blicinterviu su savivaldy-
bės gydytoja Lina Džiaukš-
tiene. 

– Kokia šiuo metu COVID-19 
epidemiologinė situacija rajo-
ne?

– Epidemiologinė situacija 
Lazdijų rajone pakankamai gera, 
savivaldybė jau šviesiai geltonoje 
zonoje. 14 dienų rodiklis 100 000 
gyventojų 39,0. Šiuo metu serga 
12 asmenų. Naujų atvejų savai-
tinis pokytis – 20.

Tačiau atsirandant vis naujoms 
COVID-19 ligos atmainoms, at-
sipalaiduoti negalima.  Turime 
nepamiršti apsaugos priemonių ir 
laikytis privalomų atstumų.

– Kiek rajono žmonių yra pa-
skiepyti pirmąja ir kiek antrąja 
skiepų dozėmis? 

– Oficialios statistikos duome-
nimis, 45 proc. rajono gyvento-
jų jau gavę po vieną vakcinos 
dozę.

– Kaip ketinama skiepyti vai-
kus ir paauglius? 

– Vaikų vakcinacija Lietuvoje 
pradedama nuo birželio 14 d. Laz-
dijų rajono savivaldybėje jau šį 
trečiadienį yra užregistruotų vaikų 
vakcinacijai „Pfizer“ vakcina.

– Kur vyksta vakcinacija? 
– Vakcinacija vyksta vakcinaci-

jos centre – Lazdijų rajono polici-
jos komisariato pastato salėje. 

– Ar sudaromos sąlygos žmo-

nėms po vakcinavimo pasėdėti 
patalpose, stebint medikams?

– Sąlygos po vakcinacijos pa-
sėdėti tikrai sudarytos, kadangi 
vakcinaciją atlieka bendruomenės 
slaugytojos, kurios visos turi li-
cencijas ir vietoje yra anafilaksi-
nio šoko rinkiniai.

– Su kokiomis problemomis su-
siduriate vakcinuodami rajono 
gyventojus? Ar daug žmonių at-
sisako skiepytis? Ar daug skundų 
dėl netipinių reakcijų į vakciną? 

– Nusiskundimų dėl reakcijų į 
skiepą, kurios laikomos sunkio-
mis, turime labai nedaug.

Gyventojai vis dar prisibijo 
„Vaxzervia“ vakcinos ir ja vak-
cinuojasi nenoriai. Negauname 
tokių kiekių vakcinų, kiek no-
rėtume, pvz., mažai gauname 
„Janssen“ vakcinos.

– Ar rajono gyventojai turi ga-

limybę pasiskiepyti kitose šalies 
savivaldybėse? 

– Rajono gyventojai gali vakci-
nuotis visose savivaldybėse, kur 
jiems patogu, netgi ir užsienyje. 
Užsienyje gali gauti ir antrą vak-
cinos dozę.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Vyriausybės posėdy-
je nuspręsta neberiboti 
maitinimo įstaigų veiklos 
lauke, sušvelninti reika-
lavimus galimybių pasui 
gauti, pokyčiai laukia ir dėl 
neformaliojo ugdymo. Vi-
siems šiems pakeitimams 
pirmadienį pritarė į posėdį 
susirinkusi Vyriausybė.

„Situacija gerėja, bet karantino 
atsisakyti dar kol kas negalime. 
Tačiau matome neišvengiamų 
pakeitimų, kuriuos turime pada-
ryti“, – posėdyje sakė sveikatos 
apsaugos viceministrė Živilė Si-
monaitytė. 

Kas keičiasi nuo šiandien? 
Kavinės, restoranai, barai, 

naktiniai klubai. Nuo ketvirta-
dienio kavinėms, barams, resto-
ranams bei kitoms viešojo maiti-
nimo ir pasilinksminimo vietoms, 
tarp kurių – ir naktiniai klubai, 

nebebus taikomi darbo laiko apri-
bojimai. Šiuo metu galiojančiuose 
karantino reikalavimuose jų veikla 
leidžiama tik 7–24 valandomis. 
Sąlyga, kad užsakytas maistas ir 
gėrimai turės būti vartojami prie 
atvirose erdvėse esančių staliukų, 
o veikla vykdoma atvirose erdvė-
se, lieka galioti. Kaip ir iki šiol, 
viduje paslaugas gauti galės tik 
turintieji galimybių pasą – paskie-
pyti, persirgę ar gavę neigiamą 
COVID-19 testo rezultatą.

Neformalusis ugdymas. Ne-
formalųjį vaikų ugdymą bus lei-
džiama vykdyti kontaktiniu būdu, 
o užsiėmimuose uždarose erdvėse 
vienu metu ir vaikų stovyklose 
vienoje grupėje galės dalyvauti 
ne daugiau kaip 30 vaikų. Jei gru-
pės bus didesnės, visi vaikai ir jų 
tėvai turės testuotis. Testavimas 
bus privalomas ir stovyklų dar-
buotojams, nepriklausomai nuo 
to, ar jie jau prasirgę koronavi-

rusu. Uždarose erdvėse turės būti 
užtikrintas 10 kv. metrų plotas 
vienam asmeniui arba vienu metu 
gali dalyvauti ne daugiau kaip 
vienas asmuo.  

Kaukės. Nuspręsta, kad nerei-
kia dėvėti apsauginių veido kau-
kių ne tik atlikėjams pasirodymo 
metu, bet ir pranešėjams, renginio 
vedėjams repeticijų, vaizdo, garso 
įrašų, transliacijų, renginių metu, 
užtikrinant saugų atstumą. 

Galimybių pasas. Korona-
virusu persirgusius žmones jau 
nuo antradienio ketinama skie-
pyti viena vakcinos doze. Su tuo 
susiję ir kai kurie pakeitimai dėl 
galimybių paso. Tokie žmonės, 
kaip ir visiškai paskiepytieji, švel-
nesnėmis karantino sąlygomis su 
galimybių pasu galės naudotis 
neribotą laiką, tačiau nuo skiepo 
turės praeiti dvi savaitės. Be to, 
persirgusiems ir neskiepytiems 
žmonėms laisvesnės karantino 

sąlygos galios 210 dienų, o ne 
180, kaip yra dabar. Taip pat iki 
13 savaičių pailgintas terminas po 
pirmos „AstraZeneca“ vakcinos 
dozės suleidimo. Iki šiol jis siekė 
nuo 4 iki 12 savaičių. Vyriausybė 
taip pat nusprendė ilginti antigeno 
testo galiojimo laiką nuo 24 iki 
48 valandų.

Siekiant aiškumo, susitarta, 
kada skiepijimas yra laikomas 
baigtu: kai po COVID-19 ligos 
vakcinos dozės suleidimo yra pra-
ėjusios ne mažiau kaip 14 dienų 
ir asmuo buvo paskiepytas: an-
tra vakcinos doze, kai skiepijimo 
schemą sudaro dvi vakcinos do-
zės („Moderna“, „Pfizer“, „Vax-
zevria“); viena vakcinos doze, kai 
skiepijimo schemą sudaro viena 
vakcinos dozė („Janssen“); bent 
viena vakcinos doze, kai vakcina 
suleista asmeniui, kuris persirgo 
COVID-19 liga ir diagnozė buvo 
patvirtinta remiantis teigiamu 

PGR tyrimo rezultatu.
 „Vis kildavo klausimų, kas gi 

yra ta pilna vakcinacijos schema. 
Vyriausybės nutarime dabar jau 
aiškiai apibrėžta, kada žmogus 
jau yra laikomas paskiepytu pilna 
vakcinacijos schema ir jam yra 
susiformavęs imunitetas“, – aiš-
kino sveikatos apsaugos vicemi-
nistrė Ž. Simonaitytė.

Žaliasis sertifikatas. Nutarta 
šiek tiek sugriežtinti terminus be-
sitestuojantiems atvykstantiems 
žmonėms – PGR tyrimas, kaip 
ir iki šiol, turės būti atliktas ne 
seniau nei prieš 72 valandas, o an-
tigeno testas – ne seniau nei prieš 
48 valandas. Šiuo metu į Lietuvą 
atvykstantiems žmonėms reikia 
turėti ne seniau nei prieš 72 valan-
das atliktą testą dėl COVID-19, 
jiems taip pat taikoma izoliacija, 
išimtys numatytos persirgusiems 
ir paskiepytiems žmonėms.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Vakcinacija vyksta vakcinacijos centre – Lazdijų rajono policijos komisariato pastato salėje. Oficialios statistikos duomenimis, 45 proc. rajono gyventojų jau 
gavę po vieną vakcinos dozę.
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kalba, kad...
g Inauguracijai jau kaupia-

si naujasis vicemeras. Tikėtina, 
kad liepos antrą dieną tarybos 
posėdžio metu merė į savo pa-
vaduotojus teiks vieno iš konser-
vatorių, kurie gėdingai nusisuko 
nuo merės, kandidatūrą. Panašu, 
kad merė priversta atleisti į opo-
ziciją demonstratyviai išėjusiems 
konservatoriams. Taip jau būna su 
tomis politinėmis santuokomis, 
kai ženijamasi ne iš meilės, bet 
iš reikalo. 
g Lazdijų miestas vasarą pa-

sitinka taip pat nykiai, kaip ir 
pernai: miesto erdvės apleistos, 
parkas buvo gražiai sutvarkytas 
tik tam tikrai progai, tada, kai 
NATO sraigtasparnis leidosi ir  
ministras buvo apsilankęs. O po 
to vėl tas pats liūdesys – žole želia 
ne tik parkai, bet ir visas miestas 
– žiedinės sankryžos, atkarpos 
šalia pėsčiųjų takų. Ar tik nereiks 
seniūnei organizuoti akcijos DAL-
GIS miesto erdvėms šienauti?
g Senamiesčio gatvės gyven-

tojai intensyviai seka situaciją, 

dzūkai

kiek dar laiko telkšos po lietaus 
susidariusi bala, kaip greitai sa-
vivaldybė suskubs suremontuoti 
nuo vandens erozijos pažeistą 
asfaltą, kuris paklotas buvo ne 
taip ir seniai. Kai kas rezga planą 
į šią vietą atsivesti merę, avinčią 
savo dailiais bateliais. 
g Miesto parke vietoj senosios 

šaudyklos kuriasi verslas. Senasis 
pastatas buvo visiškai nugriautas, 
paliktos tik dvi pagrindinės sie-
nos, o naujasis pastatas kyla kaip 
ant mielių, jau iškeltas vainikas. 
Gyventojams labai įdomu, kas 
įsikurs miesto parke statomame 
pastate, kalbama, kad ten bus 
galima išsinuomoti elektrinius 
paspirtukus, gal bus ir kitų pra-
mogų.•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

Naujasis UAB „Lazdijų šiluma“ vadovas
planuoja įmonės modernizavimą ir 
ieško būdų mažinti šilumos kainą

kainos. Ar įmanoma ją sumažin-
ti? 

R. A. Viniarsko nuomone, kai-
nai sumažinti yra vienas būdas: 
jei žmonės ištisus metus už šilu-
mą mokėtų pastovų mokestį. 

„Žiemą, tarkim, jie moka po 
150 Eur, o vasarą nieko nemoka. 
O jei visus metus mokėtų po 15 
Eur per mėnesį, tai būtų ir žmo-
nėms, ir mums geriau. Žmonės 
galėtų planuoti savo biudžetą, o 
mes ištisus metus turėtume apy-
vartinių lėšų“, – svarstė direk-
torius.

Jis teigia siūlysiąs žmonėms 
sudaryti sutartį su bendrove, kad 
jie mokėtų ištisus metus ir galė-

tų sutaupyti. Direktorius pripa-
žino, jog būtina apie tai kalbėtis 
su žmonėmis betarpiškai. Jis 
ketina įsteigti koordinatoriaus 
etatą, kad tas darbuotojas susi-
tikinėtų su žmonėmis ir gyvai 
informuotų apie tokios sutarties 
naudą.

svarsto aPie sPecialistų 
rengimą
R. A. Viniarskas neatsisako min-
ties stiprinti Dzūkijos regiono ši-
lumos specialistų arsenalą. 

„Kai buvo pasitarimas savi-
valdybėje, pasakiau, kad turiu 
kontaktą su Žirmūnų mokymo 
centru, kad ten galėtų būti rengia-
mi specialistai ne tik Lazdijams, 

bet ir visam regionui, įskaitant 
Druskininkus, Varėną, Alytų. Rei-
kia ir operatorių, elektromonterių, 
suvirintojų, ne vien tik mums – 
visam regionui trūksta“, – sakė 
bendrovės vadovas. 

Paklaustas apie savo geidžia-
miausią planą, R. A. Viniarskas 
sakė, jog norėtų padaryti visiškai 
automatizuotą Veisiejų katilinę, 
tokią, kokia savo laiku buvo 
įrengta Viečiūnuose.  

„Viską galima padaryti, reikia 
tik specialistų, laiko ir pinigų, tu-
rime investuoti į naujas technolo-
gijas“, – sakė naujasis „Lazdijų 
šilumos“ vadovas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

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.

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

ne visada būna 
galimybė visiems 
daryti gera, bet 

galimybė nedaryti 
niekam blogo yra 

visada.

R. A. Viniarskas neatsisako minties stiprinti Dzūkijos regiono šilumos specialistų arsenalą. 
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KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.

DiDelis Biuro 
popieriaus 
pasirinkimas!

»Atkelta iš 3 psl. 

Veronikos Povilionienės priesakas gimtajam 
Kapčiamiesčiui: „Nebėkite iš Lietuvos ir darykite vaikus“
miestiečių?

– Buvo žiema, reikėjo krosnis 
kūrenti, mūsų namas nėra pritai-
kytas gyventi žiemą. Apskritai 
jis nedidelis, jame dabar šeimi-
ninkauja mūsų jaunimas. 

– Iš kaimo kilę brandaus am-
žiaus sulaukę žmonės vis daž-
niau, užbaigę gyvenimo darbus, 
sugrįžta gyventi į tėviškę. Ar 
Jums nekyla minčių persikelti 
iš Vilniaus į savo kraštą?  

– Aš toks žmogus, kuris neturi 
kompiuterio, glostomojo telefo-
no, aš toks žmogus, kuriam, jei 
reikia, galima pasiskambinti. Jei 

iškyla koks mirtinas reikalas, tai 
vyrui galima išsiųsti elektroninį 
laišką. Aš neturiu jokių svetai-
nių, socialinių tinklų paskyrų, 
neskaitau pletkų, man labai ramu. 
Savęs neįsivaizduoju kaime, ten 
reikia tvarkytis, o sveikatos jau 
mažoka. 

– Kapčiamiestis savo laiku 
buvo garsus miestelis Dzūkijoje, 
bet dabar jis nyksta, kaip ir dau-
gelis Lietuvos miestelių ir kaimų. 
Ką daryti, kad taip nebūtų? 

– Pasakykite, o koks Lietuvos 
likimas? Toks ir Kapčiamiesčio. 
Jei visi bėgsim iš kaimų ir Lie-
tuvos, tai bus galas. 

– Kaip atgaivinti Lietuvos 
kaimą?

– Kad žinočiau, tai pasakyčiau. 
Visų pirma, reikia, kad daugėtų 
vaikų. O jei to nebus, tai stovės 
tuščios trobos. Kapčiamiestyje 
anksčiau būdavo darbo, atsime-
nu, kiek daug mokyklos laikais 
mes dirbdavome girininkijoje. 
Manau, kad tie darbai niekur 
nedingo. 

Mane jaudina tai, jog viešojoje 
erdvėje yra daug pajuokos kaimo 
žmonių atžvilgiu, nevengiama 
teigti, kad kaimas yra durniai. 
Tai dar viena iš priežasčių, kodėl 
jauni žmonės skuba išvažiuoti iš 
kaimo. Niekas nenori girdėti, kad 

kaimo žmonėms reikia rimtosios 
muzikos ir kitų dalykų. 

Atsimenu, kai kartą važiavo-
me su koncertu į Zarasų rajoną, 
pakeliui užvažiavome pas vieną 
iš dainininkų į kaimą, į kultūros 
namus. Kartu su mumis koncer-
tavo ir Čiurlionio kvartetas. Po 
koncerto prie manęs priėjo kaimo 
moterytės ir sako: „Veronika, at-
vežkite daugiau tų simfonijų.“  

Didelė problema, kad nuo ma-
žumės mūsų vaikai girdi nelietu-
viškas dainas, nesuvokia lietuviš-
kų pasakų esmės, nežino mūsų 
tautos istorijos. Po koncerto prie 
manęs priėjęs devintokas klausė: 
„Veronika, o kas yra stribai?“ 

Kai kurie jauni žmonės, klausy-
dami folkloro ir pasakojimo apie 
jo esmes, įsivaizduoja, jog klauso 
pasakojimo apie Afriką. Kaip jau-
nimas įsivaizduoja folklorą? Esu 
girdėjusi, jog kai kam folkloras 
asocijuojasi su sena susiraukšlė-
jusia bobute suplyšusiu andaroku, 
bet labai geros širdies. Mūsų gy-
venime labai trūksta širdies.  

– Ko palinkėtumėte 505 metų 
sukaktį švenčiančio Kapčiamies-
čio žmonėms?

– Nebėgti iš Lietuvos ir daryti 
vaikus. Puiki tauta esame!•
„Dzūkų žinių“ informacija

Ir bus tų grybų, ir visi būsim sotūs, ir pinigų 
turėsim, ir visko, tik nelupkim tų voveryčių be čėso 

Asociatyvi nuotr.

Dineta Babarskienė
Grybautojai vis daž-
niau pasidžiaugia, jog 
jau suranda raudonikių, 
paberžių. „Jau prasdėjo 
voveryčių dzygimas“, – 
apsidžiaugė dzūkai. Tiesa, 
ir patys pripažįsta, jog kol 
kas tik „po biskį“.

Senolė Verutė iš Kapčiamiesčio 
gyvena miškely ir net savo kieme 
grybų randa, tik, sako, šių tai ne, 
burnon nededa. „Velniai žino, kas 
per grybai čia? Gali vieną kartą 
pavalgyti ir daugiau nereiks“, – 
paburba ji.

Šiemet senolė kazlėkučių jau 
pasirinko. Jų, sako, buvo. „O 
kazlėkutis, tai toks čia ir grybas. 
Kap tik stengies ko mažesnį imt“, 
– dzūkiškai porina ji.

Tačiau labiausia džiaugiasi, kad 
po mišką pavaikščiojusi, savo vie-
tukes patikrinusi, rado voveraičių. 
„Jau akutėm žiūri iš po samanų. 
Jau „po biskutį“ kyšo iš samanu-
kių“, – neatsidžiaugia senolė.

„Po biskį“ randam, bet labai 
dar mažytės, nėra ką su jom dar 
daryti“, – vis pasakoja grybauto-
ja. Sako, kai Kapčiamiestin aną 
kartą truputuką palijo, tada praė-
jo per mišką. „Ne visose vietose 
voveryčių yra, reikia žiūrėti, kur 
drėgniau, kur po lapuočiais“, – 
atkreipia dėmesį ji.

Tai jau vakarienei parsinešėte? 
„Ne, ne, ne. Man labai gaila jų 
raut buvo, nes dar labai mažytės. 
Vai vai, kaip gaila. Tokios gražios, 
geltonukės“, – patikina senolė. 

Sako, kad dar nori paauginti.  
„Vakar palijo“, – tarsteli ji. Ta-

čiau lietus buvęs tik „tep sau“. O 
tai reiškia, kad nei labai gausiai, 
nei menkai palijo – normaliai. 
„Nu, tep sau“, – pakartoja dzū-
kiškai senolė. Anot jos, pas juos, 
apie Kapčiamiestį, mažai lietaus, 
trūksta drėgmės, šilumos irgi rei-
kia, bet karščių juk buvo. Anot 
jos, jei būtų drėgmės, tai šiandien 
voverytės būtų jau kaip reikiant 
užaugusios. „Oi, kaip sausa. La-
bai. Miške baisu buvo. Neduok 
tu, Dieve, jei kas numestų kokį 
degtuką, tai nueitų visi miškai. 
Nelijo ir viskas. „Sutrūko naba-
gutėm augimas“, – vis kalba ji. 
Sako, kad buvo metų, kai pirmos 
voverytės pasirodžiusios birže-
lio pirmą. „O šiemet jau birže-
lio vidurys“, – tarsteli ji. Sako, 
kad kapčiamiestiečių lietų paima 
Baltarusija. „Debesys eina, eina 
pas mus, rodos, lietaus bus. Tik, 
žiūrėk, jau nuėjo pas Grigor-
jevičių“, – sako ji juokdamasi, 
dievagodamasi, kad tikrą tiesą 
sako. Nesiginčija Verutė su ki-
tais grybautojais, sako, kad jei 
kokiam kraštely labiau palijo, tai 
voverytės greičiau pasirodė.  

Ilgai į kalbas Verutė šįkart ne-
sileidžia. „Eisiu miškan savo vie-
tukių patikrinti“, – nusprendžia ji. 
Verute, o ar uodų nebijot? „Bijau, 
bet kad pas mus jų nebuvo anom 
dienom. Prieš pora dienų uodai 
pas mus pasirodė. Kerta tokie 
didžiuliai – „mutantai“ tokie. 
Šeštadienį labai pasiutę buvo“, 
– patikina ji.

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.

mažytės. Žiūri tokiom mažom 
akytėm“, – ir klausia, ir atsako 
pati Verutė. Niekaip nesupranta, 
kam šitaip elgtis.  

Patikina, jei tos mažytės jau 
bus paaugusios, tai parsineš. „O 
jei dar mažos, tai nereikia imti, 
tegu dar auga. Na, negalima šitaip 
viską lupti. Tas grybukas nespėjo 
nei pažiūrėt, o jį jau išrauna“, – 

niekaip negali nurimti Verutė.
„Nelupkite miško kilimo, ne-

lupkite, nedraskykite, nes gaila, 
kai eini mišku, pasižiūri, graudu 
žiūrėt. Ir bus tų grybų, ir visi bū-
sim sotūs, ir pinigų turėsim, ir vis-
ko, tik nelupkim tų voveryčių be 
čėso“, – ir gražiai prašo, ir pamo-
ko Verutė iš Kapčiamiesčio.•
agroeta.lt

Sakosi, jau eisianti miškan, jei 
kas nepaėmė, ras jau paūgėju-
sias voverytes. „Paima, paima, 
žinokit. Mes dabar pasidarėme 
ar gobšūs, ar kokie. Nežiūrim, 
kad dar tas augalėlis ar grybukas 
galėtų paaugti“, – liūdi senolė, 
mat ji nuo mažumės kitaip buvo 
mokyta. Prisipažįsta, kad visą 
gyvenimą nugyveno taip, kaip 
tėvų prisakyta: „Nereikia lupti, 
ko nereikia. Turi paaugti.“ Ne-
supranta, kodėl žmonės lupa iš 
samanų tokias mažas voveraites. 
„Ar ten iš alkanumo, ar iš ko? 
Kam lupti? Na, kaip šitaip išlupt 
iš samanos? Kaip šitaip suniokot 
miško kilimą? Gaila. O jos tokios 
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Raudonpilvės  kūmutės ir baliniai vėžliukai sugrįžo į gimtąsias pelkutes

Nykstantis varliagyvis — raudonpilvė kūmutė. (Lietuvos zoologijos sodo nuotr.)

Vis daugiau balinių vėžliukų apsigyvena Dzūkijos pelkutėse. (Metelių regioninio parko nuotr.)

Rita Krušinskaitė
Po saugaus žiemojimo 
Lietuvos zoologijos sode į 
gimtąsias vietas Dzūkijoje 
sugrįžo keli šimtai retų, į 
Lietuvos raudonąją knygą 
įrašytų gyvūnų. 125 ro-
pliai – baliniai vėžliai ir 318 
varliagyvių – raudonpilvių 
kūmučių, varlyčių raudo-
nais pilvais.   

Kaip ir ankstesniais metais, bali-
niai vėžliukai ir raudonpilvės kū-
mutės į pelkutes, savo natūralias 
buveines, paleistos dalyvaujant 
ne tik gamtininkams, zoologijos 
sodo darbuotojams,  bet ir ne-
mažam būriui paprastų gamtos 
mylėtojų.

Anot gamtininkų, tokie renginiai 
suteikia daug džiaugsmo ir moko 
mylėti gyvūnus, saugoti juos.

Metelių regioniniame parke 
buvo apgyvendinti 98, o Veisiejų 
regioniniame parke – 27 vėžliu-

kai.  Visi jie įsikūrė penkiose pel-
kutėse, o rekordiniam raudonpil-
vių kūmučių būriui buvo suteikta 
didesnė teritorija – septynios na-
tūralios gamtos buveinės. 

Baliniai vėžliukai į zoologijos 
sodą žiemoti buvo atvežti maž-
daug prieš metus iš nesaugiose 
vietose buvusių dėtaviečių. Taip 
pasielgta todėl, kad natūralioje 
gamtoje padėtų vėžlių kiaušinių, 
o vėliau ir išsiritusių mažylių tyko 
įvairiausi pavojai. Jie gali tapti 
lengvu grobiu laukiniams žvė-
rims, paukščiams, net skruzdėlės 
gali juos pražudyti. 

Kol kas Lietuvoje baliniai vėž-
liai vis dar retai sutinkami gyvū-
nai, kurių daugiausiai priskaičiuo-
jama Dzūkijoje. Tuo tarpu prieš 
šimtą metų geležinėmis varlėmis 
dėl tvirtų šarvų vadinami vėžliai 
gyveno visoje šalies teritorijoje 
ir nebuvo jokia retenybė. 

Jie ėmė nykti, kai  pradėjus ak-
tyviai melioruoti laukus, buvo 

sunaikintos jų buveinės ir  la-
bai sumažėjo nedidelių, saulėtų 
vandens telkinių šiems ropliams 
gyventi bei pietinių šlaitų, apau-
gusių reta augmenija, tinkamų 
kiaušiniams dėti. Siekiant išsau-
goti šiuos sparčiai pradėjusius 
nykti gyvūnus, turėjo įsikišti 
žmogus.

Jei balinių vėžlių kiaušinius 
specialistams surasti nėra labai 
sunku, nes vėžlienės juos deda 
tose pačiose vietose, tai gelbs-
tint raudonpilves kūmutes, rei-
kalas sudėtingesnis. Jų ikrelius, 
paslėptus po vandeniu, surasti 
gana sudėtinga, ypač esant saus-
ringai vasarai. Praėjusioji buvo 
palanki jų nerštui, todėl pavyko 
išauginti rekordiškai didelį šių 
varlyčių skaičių. 

Raudonpilvės kūmutės savo pa-
vadinimą gavo dėl raudonomis ar 
oranžinėmis dėmėmis išmargin-
tos pilvinės kūno dalies, kurią, 
gąsdindama plėšrūnus, stengiasi 
parodyti. Išsiriesdama lanku ji 
užkelia priekines bei užpakalines 
letenėles ant nugaros, parodyda-
ma jų vidinę ryškią pusę.

Lietuvoje raudonpilvės kūmu-

tės paplitusios netolygiai. Dau-
giausiai jų buveinių yra pietų, 
rytų ir šiaurės rytinėje Lietuvos 
dalyse, o vakarinėje šalies dalyje 
žinomos tik pavienės populiaci-
jos. Manoma, kad mūsų šalyje 
gali būti 300–500 raudonpilvių 
kūmučių radaviečių. Ši varlia-
gyvių rūšis sparčiai nyksta ne 
tik Lietuvoje, bet ir visoje Eu-
ropoje.

Tiek baliniai vėžliai, tiek rau-
donpilvės kūmutės, įtrauktos į 
Lietuvos ir Tarptautinę raudoną-
sias knygas.

Lietuvos zoologijos sodas ben-
dradarbiaudamas su  Metelių ir 
Veisiejų regioniniais parkais 
projektus balinių vėžlių ir rau-
donpilvių kūmučių populiacijoms 
išsaugoti ir pagausinti vykdo nuo 
2011-ųjų. Per tą dešimtmetį  buvo 
išauginti ir į gamtą išleisti 949 
baliniai vėžliai ir 410 raudonpil-
vių kūmučių. 

Šiemet paskutinysis projektas 
baigiasi, tačiau ši prasminga vei-
kla nenutrūks. Kitąmet Lietuvos 
gamta ir vėl pasipildys būriu 
šių retų rūšių roplių ir varliagy-
vių.•

Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnauja kiekvieną 
darbo dieną!
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Kad medų valgysime, tai tikrai, nežinia tik, ar pilnu šaukštu kabinsime
Dineta Babarskienė
Juozas Petrauskas, Laz-
dijų bitininkų draugijos 
vadovas, sako, kad rajono 
bitininkai jau pradėję med-
sukį. „Kai kas dar prieš 
savaitę pradėjo, kai kas jau 
šioj pradės, kiti kitą sa-
vaitę planuoja“, – patikina 
bitininkas.

Jis pats taip pat jau pabandęs sukti 
šiųmetinį medų. „Dar truputėlį 
lukčioju, bet jau šią savaitę suk-
siu“, – prisipažįsta pašnekovas. 
Sakosi, jog pasitikrinęs: kol kas 
drėgnumas virš 20, drėgnas me-
dus, drėgnas oras buvo, nekta-
ras drėgnas, tad ir meduje daug 
drėgmės, reikia, kad drėgnumas 
meduje būtų 18. „Dabar šiltas 
oras, tuoj bus galima sukti“, – 
paaiškina jis.

„Kol kas dar sunku rasti tokių 
korių, kurie būtų pilnai uždengti 
vašku“, – pastebi J. Petrauskas. 
Todėl, anot jo, masiškas medaus 
sukimas dar neprasidėjęs, bet jau 
jau turėtų. „Po truputį įsibėgės. 
Jau bitininkai mėgina sukti pir-
mąjį medų“, – kalba vyriškis.

„Dabar medus pavasarinis, visų 
pavasario žiedų“, – svajingai kal-
ba bitininkas. Vardija, kad tai sodų 
medus, pienių truputėlį įnešta yra. 
„Pienės žydėjo gausiai. Kaip kurią 
dieną tiko temperatūra, tad nešė ir 
iš jų“, – paaiškina bitininkas.

Kol kas medsukys ne itin džiu-
gina, tačiau nereiktų užbėgti įvy-
kiams už akių, geriau palaukti, 

kol baigsis, kai visas medus bus 
išsuktas, tada bus galima pasa-
kyti, koks šiųmetinis pirmasis 
medsukys buvęs. „Kol medus 
avily, sunku pasakyti“, – šypsosi 
kalbėdamas bitininkas.

„Kol kas medaus derlius nėra 
gausus“, – taip apibūdina dar tik 
prasidėjusį pirmąjį medsukį bi-
tininkas Juozas. Paaiškina, jog 
viskas dėl to, kad žydėjimas su-
sivėlinęs. „Viskas pražydo vėlai“, 
– sako Lazdijų bitininkų draugijos 
vadas.

Anot jo, gerai nors tai, kad grei-
tai neatšilo, tad žiedai „laikėsi“ 
ilgiau. „Viskas vėliau, o kada 
vėliau, tai ir ankstesni žiedai,  ir 
vėlesni – viskas kartu sužydėjo. 
Bitės praktiškai nepaėmė iš klevų 
medaus, kai šie žydėjo. Paprastai 
vieni žiedai anksčiau žydi, paskui 
kiti pražysta, viskas paeiliui, o 
šiemet sužydo kartu: buvo tikrai 
gausus žydėjimas ankstesnių ir 
vėlyvesnių žiedų. Bitukės net ne-
sugebėjo visko parnešti: didelio 
kiekio per trumpą laiką“, – kuo 
paprasčiau ir suprantamiau bando 
paaiškina bitininkas.

Sako, kad pradžia nėra itin 
dėkinga bitininkams. „Dėkingas 
pavasaris – ilgas ir nelabai karš-
tas. Tuomet viskas žydi ilgai“, 
– sako bitininkas apie gerą, sva-
jonių pavasarį ir bitininkams, ir 
bitutėms.  

Dabar medaus pusės litro sti-
klainiukas – 5 eurai, kilogramas 
– 7. Patikina, kad medus jau ne-
brangs. „Kad jau gal pabrangęs?“ 

Asociatyvi nuotr.

– tarsteli jis.
Kokio antro medsukio tikisi bi-

tininkai? „Nežinau. Čia nuo daug 
ko priklauso: bitėms reikia tokio 
vidutiniško oro, kad ir drėgmės 
būtų, ir šilumos. Reikalingas toks 
viduriukas“, – šypsosi kalbėda-
mas bitininkas. Sako, kad tokių 

dėkingų metų su „aukso“ viduriu-
ku yra buvę. „Dar ir šitie kokie 
bus, negalime pasakyti. Kol kas 
nėra labai jau geri“, – kalba jis.

„Lai bitininkai išsuka pirmąjį 
medų. Tuomet pradės pasakoti, 
kiek išsuko. Tada ir žinosime 
rezultatus, galėsime daugiau pa-

sakyti, palyginti, apibendrinti“, 
– patikina bitininkas Juozas.

„Kad medų valgysime, tai ti-
krai. O ar pilnu šaukštu kabinsi-
me – matysime“, – sako Lazdijų 
rajono bitininkų vadas Juozas 
Petrauskas.•
agroeta.lt

LGBT eitynių leidimo Alytuje savivaldybė nesvarstys

Alytuje LGBT eitynės organizuojamos nebus. (Nuotrauka iš Algirdo Gatavecko  FB paskyros)

Rita Krušinskaitė
Kauno miesto savivaldybei 
nedavus leidimo organi-
zuoti LGBT eitynes  šiame 
mieste, žinomas Lietuvos 
menininkas, iš Alytaus 
kilęs Algirdas Gataveckas 
socialiniuose tinkluose 
pasiūlė prieštaringai ver-
tinamas eitynes surengti 
Dzūkijos sostinėje. 

„Savivaldybė nėra gavusi jokio 
oficialaus rašto dėl leidimo su-
rengti LGBT eitynes Alytuje, 
todėl jis net nebus svarstomas. 
Alytuje ir Lietuvoje yra daug 
didesnių reikalų nei LGBT ei-
tynės“, – sakė Alytaus miesto 
savivaldybės meras Nerijus Ce-
siulis. 

Mero nuomone, žmonės dar 
neišmoko diskutuoti ir išsaky-

ti savo pozicijos gražiai, san-
tūriai, nesvarbu, ar tai būtų 
skiepai, galimybių pasas ar 
kiti klausimai. Tokios eitynės 
supriešintų bendruomenę, kas 
dėl pandemijos ir taip stipriai 
jaučiama.

„Apie idėją Alytuje organi-
zuoti LGBT eitynes rašiau savo 
„Facebook“ paskyroje „prika-
bindamas“ merą su pasiūlymu, 

kad LGBT  galėtų vykti Alytu-
je“, – sakė A. Gataveckas.

Anot menininko, tai nebuvo 
oficialus pasiūlymas. Tą dieną 
Kauno miesto savivaldybė atsi-
sakė išduoti leidimą eitynėms, 
tačiau pateikti argumentai 
A. Gatavecko neįtikino. 

„Pradėjau galvoti, kur arčiau-
siai būtų galima surengti LGBT 
eitynes. Tada ir šovė mintis apie 
Alytų – puikų šeimos miestą“, 
– kalbėjo A. Gataveckas.

Jis sako, kad Alytų pasirinko 
dėl kelių priežasčių – Alytus 
netoli Kauno, labai tinkamas 
dėl savo infrastruktūros, gali-
ma eitynes rengti nuo miesto 
centro iki Jaunimo parko, kur 
būtų galima užbaigti eiseną ir 
puikiai pralesti laiką gamtoje, 
be to,  Alytus – šeimos miestas, 
turintis miesto ženklą su dviem 
žodžiais – Alytus ir myliu. 

Menininko nuomone, Alytus 
tas miestas, kuris galėtų priimti 
tokias eitynes vien todėl, kad 
jis yra labai atsakingas sociali-
niais klausimais ir tolerantiškas 
miestas. Taip pat yra posakis, 
kad dzūkai labai svetingi.

A. Gateveckas neslepia, kad, 
paviešinęs pasiūlymą, sulaukė 
ir piktų užgauliojimų. Juos me-
nininkas vertina kaip žmonių 
nuovargio išraišką nuo pan-
demijos. Esą vieniems trūksta 
pozityvo, kitiems kilę psicho-

loginių ir finansinių proble-
mų. „Tokių žmonių galvose 
yra   kažkoks purvas ir toks jų 
supratimas. Negali būti, kad 
visi žmonės išskėstom ran-
kom pasitiks tokią idėją. Tai 
neišvengiamas dalykas, kaip ir 
neišvengiamas dalykas apie tai 
kalbėti be jokios neapykantos 
kitam. Mes negalime ignoruo-
ti susidariusios situacijos apie 
LBGT žmones. Tai visai Lie-
tuvai opus klausimas. Aš esu 
tas žmogus, kuris pasisakau ir 
neįgaliųjų klausimais, ir globos 
namų klausimais. Nerūšiuoju 
žmonių nei pagal spalvą, nei 
pagal religiją. Man svarbios 
žmogaus teisės. Prisiminkime, 
kaip buvo kovojama už juo-
daodžių, moterų lygias teises. 
Taip dabar yra ir su LGBT“, – 
įsitikinęs A. Gataveckas. 

A. Gatavecko teigimu, yra 
labai daug nesusikalbėjimo, kai 
kurie žmonės neskiria pedofili-
jos nuo LGBT bendruomenės, 
o žmogus, kuris ją palaiko, tarsi 
tampa LGBT nariu, homosek-
sualu.

„Aš, kaip piešimo mokytojas, 
galiu pasakyti, kad vaikai pie-
šia tai, ką mato aplink – gamtą, 
žirgus, vaivorykštę. Jei vaikai 
nepiešia vaivorykštės, tai kalti 
suaugusieji, ne vaikai“, – sakė 
daug diskusijų sukėlusią idėją 
išsakęs menininkas.•
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Darbo laikas: 
I–V nuo 8.30 iki 17.30 val.

pietus – nuo 13.00  iki 14.00 val.

Kviečiame 
apsilankyti!

-

Prenumeruokite visuose 
Lietuvos pašto 
skyriuose, 
telefonu 8 700 55 400, 
ir redakcijoje.

Dzūkų futbolą įamžino dar viena knyga — Lenkijoje išleista Veisiejų istorija
„Sergu už vokiečius ir ita-
lus“, – tokiomis nuotaiko-
mis prasidėjusį Europos 
futbolo čempionatą sutin-
ka futbolui neabejingas 
Veisiejų (Lazdijų r.) seniū-
nas Zenonas Sabaliauskas. 
Italija pergalingai startavo 
Europos čempionatą ati-
dariusia dvikova namuose 
su Turkija, o vokiečiai 
kitą savaitę pradės savo 
aikštėje prieš Prancūziją. 
Už Lenkiją Zenonas šie-
met neserga, tačiau būtent 
šioje futbolo šalyje ką tik 
išleista knyga „Futbolas 
Veisiejuose 1935–2019“.

Pasakojimas apie sportinį šio 
Dzūkijos miestelio pasididžia-
vimą 2018 metais tilpo trylikoje 
knygos „Alytaus futbolas“ pusla-
pių, šįkart „Ančios“, „Dainavos“, 
„Dzūko“, „Nemuno“ komandų 
ir kita 84-metė futbolo Veisie-
juose istorija rutuliojama 166 
puslapiuose, kuriuos paversti 
knyga finansiškai padėjo iš Vei-

siejų kilęs verslininkas Kęstutis 
Stabingis.

„Šiame leidinyje noriu ap-
žvelgti dar vieną Veisiejų vizi-
tinę kortelę, tikrai neeilinį reiš-
kinį Veisiejų gyvenime – sporto 
karaliaus, futbolo, gyvavimo 
istoriją“, – tokia įžanga knygą 
pradėjo Z. Sabaliauskas, prieš 
tai išvardijęs kitas miestelio vi-
zitines korteles: bažnyčią, rūmų 
parką, esperanto kalbos kūrėją 
Liudviką Lazarą Zamenhofą, po-
etą Sigitą Gedą, kompozitorių 
Juozą Neimontą, pokario par-
tizanus ir buvusią gausią žydų 
bendruomenę.

1977 metais į Veisiejų „Daina-
vos“ vartus stojęs ir 2008 m. juos 
paskutinį kartą laikęs Zenonas 
komandoje taip pat žaidė centro 
gynėju, o nuo 1988 m. iki 2019 
m. komandai ir vadovavo.

Po 31-erius metus kaip žaidė-
jas ir tiek pat kaip ekipos vado-
vas Veisiejų „Dainavai“ atidavęs 
Z. Sabaliauskas knygoje kelis 
kartus dėkoja buvusiam vei-
siejiškių futbolininkų vadovui, 

„Alytaus futbolo“ knyga turi savo „sesę“ — dienos šviesą ką tik išvydo leidinys „Futbolas Veisiejuose 1935–2019“. 
(Alytausgidas.lt nuotr.)

patikėjo kolegai.
Sudarant knygą patarimais, 

nuotraukomis, statistinėmis ži-
niomis padėjo ne vien A. Jar-
mala, tačiau ir pirmasis Alytaus 
apskrities futbolo federacijos 
prezidentas Aivaras Vyšniaus-
kas bei dar vienas dzūkų krašto 
futbolo entuziastas, pastarųjų 
dešimtmečių Simno futbolinin-
kų vadovas Juozas Bagdanavi-
čius.

Knygoje neužmirštas ir 1968–
1983 metus Veisiejų „Dainavai“ 
atidavęs komandos vadovas Sta-
sys Gražulevičius.

Išsamiai pristatomas ne tik 
savo miestelio, tačiau ir Pane-
vėžio „Ekrano“, Vilniaus „Žal-
girio“ bei kitose komandose 
žaidęs Fulgentas Bižys, ne vien 
už Veisiejus per savo karjerą 
rungtyniavę broliai Gintaras 
ir Vytautas Griškevičiai, Gin-
tautas Plytninkas, Meirūnas 
Stankevičius, buvęs žaidėjas, 
futbolo teisėjas, o dabar rung-
tynių inspektorius Linas Masys. 
Leidinyje supažindinama ir su 
„Veisiejų žentais“ – miestelio 
futbolui nusipelniusiais Alvydu 
Bulsiu, Leonu Žalimu, Mingailiu 
Sabaliausku.

Deja, nei Lietuvos, nei Lenki-

jos aikštėse, kur anksčiau žaidė 
Veisiejų „Dainava“, pastaraisiais 
metais komandos nematome.

„...Veisiejų „Dainavos“ ko-
mandos, kuri ilgus metus džiu-
gindavo miesto futbolo gerbėjus, 
nebeliko“, –  nelinksma nata 
baigiama knyga. „Simboliška: 
futbolas Veisiejuose baigėsi. Tai 
– tarsi apmaudus lemiamas įvar-
tis į tavo komandos vartus…“, 
– rašo Z.Sabaliauskas. Auto-
rius baigia žodžiais: „...niekada 
nesakyk niekada. Gal dar ateis 
laikas ir atgis Veisiejų futbolo 
aikštės…“.

Kol Veisiejai džiaugiasi kny-
ga, rengiasi jos pristatymui, o 
kartu ir liūdi dėl miestelyje, ma-
nykime, laikinai „užmigusio“ 
sporto karaliaus futbolo, Alytus 
išgyvena pakilimą, su jauduliu 
stebi naujosios DFK „Dainavos“ 
žaidimą aukščiausioje Lietuvos 
futbolo lygoje, šiemet sutiks 
ypatingą datą.

Rudeniop turėtų būti švenčia-
mas futbolo Alytuje 100-metis.

Remiantis jau minėta „Alytaus 
futbolo“ knyga, pirmosios futbo-
lo rungtynės Dzūkijos sostinėje 
įvyko prieš šimtą metų, 1921-ųjų 
spalį.•
alytausgidas.lt

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

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

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

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

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

vartininkui Albinui Jarmalai, 
kuris, būdamas dvylikos knygų 
leidėjas, Veisiejų futbolo isto-
rijos leidinio ėmėsi ne pats, o 

2001 metai. Veisiejų „Dainavos“ veteranai susibūrė į 2 komandas.
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Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu 
8 700 55 400, internetu www.prenumerata.lt, 

www.prenumeruok.lt.

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

ketvirtadienis, birželio 17 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.58, dienos 
ilgumas 17.17. Priešpilnis. Vardadieniai: Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas, Laura.

LRT TV
2021. 06.17
 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 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 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 Gimę tą pačią 

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

žius“.
 23.00 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.45 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Veranda.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vartotojų kontrolė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vakaras su Edita. 
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 Nekenčiu žvaigždės. 
 15.00 Laisvas smūgis. 
 15.40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempio-
natas. Ukraina–
Šiaurės Makedonija. 

 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. Nyderlandai–
Austrija. 

 0.00 Laisvas smūgis. 
 0.35 „Tylos zona“.
 2.25 „Operacija „Over-

lord“.
 4.10 Alchemija. 
 4.35 RETROSPEKTYVA.

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 „Paliktieji“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Paliktieji“.
 0.20 „Naktinė pamaina“.
 1.15 „Havajai 5.0“.
 2.05 „Pasitikėjimas“.
 3.15 „Vieniši tėvai“.
 3.40 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.10 „Naktinė pamaina“.
 5.00 „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 čempio-
natas. Danija–Bel-
gija. 

 21.00 Laisvas smūgis. 
 21.30 „Keršto valanda. 

Teisingumas“.
 23.25 „Paskutinė tvir-

tovė“.
 2.05 „Velniški Stivo 

Ostino 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.
 6.45 Muzikinis intarpas.
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 Mokslo sriuba. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.00 Trembita. 
 12.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Operos solistė Ve-
ronika Podėnaitė“.

 13.00 Kultūringai su 
Nomeda. 

 14.00 Euromaxx. 
 14.30 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“.
 18.05 „Ten, kur namai“.
 19.00 Veranda. 
 19.30 Premjera. „Įdomioji 

Japonija. Japonijos 
kultūra – ateities 
kartoms“.

 20.20 „Kuršių nerija“.
 20.30 Panorama.
 21.30 „Patersonas“.
 23.30 Euromaxx. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Akacijų alėja. 
 1.40 Duokim garo!
 3.00 Klausimėlis. 
 3.15 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 3.45 7 Kauno dienos. 
 4.10 Indivizijos. 
 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“.
 11.30 „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 PREMJERA. 

„Aleksas Hugo. 
Guitynės“.

 22.55 „Juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.45 „Komisarė Sara Kor. 

Nužudymas Altes 
Lande“.

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.
 14.25 Sandėlių karai.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.30 „Drugelis“.
 0.05 „Grotos gyvenimui“.
 2.45 „X failai“.
 3.35 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Išlikę.
 7.00 Verslo švyturys.
 8.00 Yugo broliai: 

bogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 8.30 Orijaus kelionės.
 9.00 Delfi rytas.
 10.30 Keturios sienos.
 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.
 18.25 Įvartis.
 19.00 Žinios.
 19.15 Faktai ir nuomonės 

su A. Peredniu.
 20.00 Šiandien kimba.
 21.00 Yugo broliai: 

bogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 Spausk gazą.
 22.00 Automobilis už 0 

Eur.
 23.00 Ugnikalnių takais.
 23.30 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 0.30 Delfi diena.
 5.30 Retro automobilių 

dirbtuvės.

Veisiejų technologijos ir 
verslo mokykla 

kviečia mokytis 2021 m.
Mokykloje gali mokytis:
I.  Mokiniai, nebaigę pagrindinės mokyklos, priimami mokytis į 9 arba 10 

klasę kartu su profesinio mokymo programos moduliu. Per vienerius arba dvejus 
metus mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą ir gali toliau mokytis 11 klasėje kartu 
su pasirinkta profesinio mokymo programa. 

II. Mokiniai, turintys pagrindinį išsilavinimą, priimami mokytis pagal trejų 
metų trukmės profesinio mokymo programą kartu su vidurinio ugdymo programa 
gimnazijos skyriuje. Mokiniai per 2 metus įgiję vidurinį išsilavinimą toliau gali 
rinktis studijas aukštosiose mokyklose arba tęsti mokymąsi pagal pasirinktą pro-
fesinio mokymo programą. Siūlomos programos:

• Padavėjo ir barmeno.
• Apdailininko.
• Svečių aptarnavimo darbuotojo (viešbučio darbuotojo).
III. Mokiniai, turintys vidurinį išsilavinimą, priimami mokytis pagal vieną iš 

šių profesinio mokymo programų:
• Apdailininko.
• Kompiuterių tinklų derintojo.
• Svečių aptarnavimo darbuotojo (viešbučio darbuotojo).
• Socialinio darbuotojo padėjėjo.
• Slaugytojo padėjėjo.
• Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (nauja programa).
IV. Asmenys, turintys profesinę kvalifikaciją, priimami mokytis pagal vieną 

iš šių tęstinio profesinio mokymo programų: 
• Apdailininko.
• Kompiuterių tinklų derintojo.
• Svečių aptarnavimo darbuotojo (viešbučio darbuotojo).
• Socialinio darbuotojo padėjėjo.
• Slaugytojo padėjėjo.
• Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo (nauja programa).
Bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys mokiniai gali rinktis:
1. Vienu metu mokytis dviejose mokyklose. Bendrojo ugdymo dalykus mokytis 

pagrindinėje mokykloje arba gimnazijoje ir profesinio mokymo dalykus – Veisiejų 
technologijos ir verslo mokykloje.

2. Rinktis mokytis ne visą profesinio mokymo programą, bet tik vieną arba du 
modulius.

Pažangūs mokiniai gauna stipendiją. Stipendijos dydis nuo 20 iki 120 Eur.
Į mokyklą mokiniai vežiojami nemokamai. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. orga-

nizuojamas mokinių vežiojimas ir iš Druskininkų. Taip pat sudarytos puikios 
sąlygos gyventi bendrabutyje. 

Priėmimo į mokyklą sąlygos:
Norintieji mokytis prašymus turi pateikti per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaci-

jos bendram priėmimui organizuoti (LAMA BPO) sistemą http://www.lamabpo.lt/. 
Pagrindinis priėmimas vykdomas 2021 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 10 d. Papildomas 
priėmimas planuojamas 2021 m. rugpjūčio 19 d. – rugpjūčio 25 d. 

Informaciją apie priėmimą galima rasti mokyklos internetiniame puslapyje www.
veisiejutvm.lt, Facebook paskyroje Veisiejų technologijos ir verslo mokykla, paskam-
binus tel.: (8 318) 56579, (8 318) 56247, (8 318) 41305 arba tiesiogiai mokykloje.

Kontaktai:
Adresas: Ryto g. 19, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav. 
Tel.: (8 318) 56579, (8 318) 56247, Faks. (8 318) el. paštas info@tvm.veisiejai.

lm.lt
Internetinis puslapis www.veisiejutvm.lt
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Penktadienis, birželio 18 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.58, dienos ilgumas 17.17. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Marcelinas, Morkus, Ginbutas, Vaiva, Arnulfas, Marina.

LRT TV
2021. 06.18 
 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. 
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Auksinis protas. 

Vasara. 
 22.25 „Išdavikas“.
 0.55 „Pradėti gyvenimą 

iš naujo“.
 2.30 Klausimėlis. 
 3.00 Panorama.
 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 Nekenčiu 

žvaigždės. 
 15.00 Laisvas smūgis. 
 15.40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempio-
natas. Švedija–Slo-
vakija. 

 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. Anglija–Ško-
tija. 

 0.00 Laisvas smūgis. 
 0.35 „Metas veikti“.
 2.15 „Tylos zona“.
 3.40 „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 Kontrolinės vyrų 
krepšinio rung-
tynės. Lietuva–Do-
minikos Respublika.

 21.30 „Divergentė“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Divergentė“.
 0.25 „Kruvini pinigai“.
 2.35 „Paliktieji“.
 04.35 „Makgaiveris“.
 5.20 „Vieniši tėvai“.

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 čempio-
natas. Kroatija–Če-
kija. 

 21.00 Laisvas smūgis. 
 21.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 23.30 „Nindzė žudikas“.
 1.25 „Keršto valanda. 

Teisingumas“.
 3.15 „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. Lida 

Meškaitytė“.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Nauja diena. 
 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „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. Lida 

Meškaitytė“. 
 5.20 „Reali mistika“.
 6.00 „Paslaptys“.

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

Kokosas“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 Knygų savaitė. 

Czeslawui Miłoszui 
– 110. 

 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. 
 14.00 Indivizijos. 
 14.30 Pasivaikščiojimai. 
 15.00 Režisieriaus Jono 

Jurašo 85-mečiui. 
„Trys Jono Jurašo 
Antigonės“.

 15.40 Prisiminkime. 
Dainuoja Regina 
Maciūtė.

 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 Stop juosta. 

Klaipėda. 
 19.30 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Karalius 

Karolis Trečiasis“.
 22.30 Ievos Zasimaus-

kaitės koncertas 
„Aš galiu skrist“.

 23.45 „Kuršių nerija“. 
 23.55 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.10 Dabar pasaulyje. 
 0.35 Akacijų alėja. 
 1.30 „Už laisvę bėgti“.
 3.10 „Patersonas“.
 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“.
 11.30 „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 PREMJERA. „Kapi-
tonė Marlo. Sūnaus 
vardu“.

 23.05 „Visa tiesa apie 
Hario Kveberto 
bylą“.

 1.10 „Našlaitės“.
 3.00 „Aleksas Hugo. 

Guitynės“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Gerasis daktaras“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 Britanijos talentai.
 12.55 Nuogi ir įbauginti.
 14.25 Sandėlių karai.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 Optibet A lygos 

rungtynės Telšių 
„Džiugas“–Vilniaus 
„Žalgiris“.

 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Už priešo linijos 

2“.
 0.05 „Drugelis“.
 2.35 „Žemiau 6. Kalno 

stebuklas“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Jos vardas MAMA.
 7.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 8.00 Yugo broliai: blo-
giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 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.
 18.25 Įvartis.
 19.00 Žinios.
 19.15 Krepšinio zona.
 20.00 Orijaus kelionės.
 20.30 Delfi Premjera.
 21.00 Yugo broliai: blo-

giausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 21.30 Jūs rimtai?
 22.00 Orijaus kelionės.
 22.30 Kriminalinė zona su 

D. Dargiu.
 23.00 Ugnikalnių takais.
 23.30 Automobilis už 0 

Eur.
 0.30 Delfi diena.
 5.30 Delfi Premjera.

šeštadienis, birželio 19 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas 17.18. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Julijona, Romualdas, Dovilas, Ramunė, Deodatas, Romas.

LRT TV
2021. 06.19
 6.02 „Bėgliai. Nesustab-

dytas. A. Petrusevi-
čius“.

 7.00 Išpažinimai. 
 7.30 Premjera. „Taba-

luga“.
 9.00 Labas rytas, Lietuva.
 11.00 Beatos virtuvė. 
 11.55 Pasaulio dokumen-

tika. „Nepažįstamas 
kiaulinių pasaulis“.

 12.45 Pasaulio dokumen-
tika. „Vidurinių Rytų 
gamta. Turkija. Kova 
dėl išlikimo“.

 13.40 „Komisaras 
Montalbanas. Mainų 
karuselė“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Žinios. 
 18.00 Euromaxx. 
 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Mano daina. 
 22.25 „Dėl visko kalta 

meilė“.
 0.15 „Išdavikas“.
 2.45 „Kuršių nerija“. 
 2.55 Euromaxx. 
 3.25 „Komisaras 

Montalbanas. Mainų 
karuselė“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.45 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 7.15 „Bunikula“.
 7.40 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 8.05 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 8.35 „Tomas ir Džeris“.
 9.05 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.30 „Didžioji kriaušė 

ir magiška jos 
kelionė“.

 11.10 „Prakeikimas“.
 12.45 „Didžioji kova“.
 15.00 Laisvas smūgis. 
 15.40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempio-
natas. Vengrija–
Prancūzija. 

 18.00 Laisvas smūgis. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Vyrai juodais 

drabužiais 3“.
 21.30 Laisvas smūgis. 
 21.40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempio-
natas. Ispanija–Len-
kija. 

 0.00 Laisvas smūgis. 
 0.35 „Pagirios Tailande“.
 2.35 „Metas veikti“.

TV3
 6.35 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Keista šeimynėlė“.
 8.00 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Virtuvės istorijos.
 9.30 Skaniai ir paprastai.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.

 11.30 Sveiki atvykę.
 12.00 „Gyvūnų  

mažyliai“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Gyvūnų mažyliai“.
 13.05 „Ledynmetis. Že-

mynų atsiradimas“.
 14.50 „Mano didelės 

storos graikiškos 
vestuvės 2“.

 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Greitis“.
 19.35 Eurojackpot.
 19.40 „Greitis“.
 22.05 „Įniršis“.
 22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.18 „Įniršis“.
 0.50 „Lemtingas posūkis 

4. Kruvinoji pradžia“.
 2.30 „Divergentė“.
 4.55 „Makgaiveris“.

BTV
 6.30 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.30 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 8.30 Miško atspalviai. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.05 „Baltosios pelėdos. 

Skrydis virš Arkties“.
 11.15 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.20 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katas-
trofos“.

 13.35 „Ekstrasensų mūšis“.
 15.40 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 16.50 „Spec. būrys. Išlieka 

stipriausi“.
 18.00 „Pričiupom!“.
 18.30 Laisvas smūgis. 
 18.40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempio-
natas. Portugalija–
Vokietija. 

 21.00 Laisvas smūgis. 
 21.30 „Oušeno trylik-

tukas“.
 23.55 „Šešėlių namai“.
 2.00 „Nindzė žudikas“.

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 Koncertas  

„Tenoriada“.
 20.00 Žinios.
 20.30 „Herkus Mantas“.
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

 3.35 Koncertas  
„Tenoriada“.

 4.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 

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

LRT+
 6.02 Auksinis protas. 
 7.15 Klausimėlis. 
 7.30 Premjera. 

„Laikinosios 
sostinės fenomenas. 
Dailininkas Vaclovas 
Kosciuška“.

 8.00 Premjera. „Sukurta 
Kiote. Senovinės 
vilos“.

 8.30 „Kaip gydo gamta. 
Mitybos pokyčiai 
palengvina simp-
tomus“.

 9.00 Kūrybingumo 
mokykla. 

 9.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

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

kaimyne? 
 11.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Trembita. 
 12.30 Rusų gatvė.
 13.00 Išpažinimai.
 13.30 Proto džiunglės. 
 14.00 Euromaxx. 
 14.30 „Du balsai – viena 

širdis“. 
 16.35 „Erdvės menas. 

Harmonijoje su 
aplinka. Alvaro Sizos 
pastatai“.

 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 18.30 Indivizijos. 
 19.00 Premjera. Vizionie-

riai. Darius Žiūra.
 19.05 „Nuostabios mintys. 

Šiuolaikinio meno 
kūrėjas Wilhelm 
Sasnal“.

 19.30 Premjera. Mūsų 
miesteliai. Kriūkai. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Mano priešų 

akivaizdoje“.
 22.40 LRT Opus ore. Grupė 

„Makchu Pikchu“. 
 23.45 „Laikinosios 

sostinės fenomenas. 
Dailininkas Vaclovas 
Kosciuška“.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 „Pradėti gyvenimą iš 

naujo“.
 2.15 „Kaip gydo gamta. 

Mitybos pokyčiai 
palengvina simp-
tomus“. 

 2.45 Indivizijos. 
 3.15 Pasivaikščiojimai. 
 3.45 Proto džiunglės. 
 4.15 Kūrybingumo 

mokykla. 
 4.45 Auksinis protas. 

TV1
 6.20 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.50 Informacinių mitų 

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

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.50 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 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. Dievaičiai“.
 22.55 „Sveiki, aš Doris“.
 0.45 „Visa tiesa apie 

Hario Kveberto 
bylą“.

 2.40 „Kapitonė Marlo. 
Sūnaus vardu“.

TV6
 6.00 „Nukalta ugnyje“.
 6.55 „Gamtos šokis“.
 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.
 11.35 „Gepardai. Lenk-

tynės dėl valdžios“.
 12.50 „Jaunas kraujas“.
 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 „Kodėl būtent jis?“.
 0.15 „Už priešo linijos 2“.
 2.05 „Drakono kelias“.

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 Įvartis.
 9.30 Geltonas karutis.
 10.00 Alfas live.
 11.00 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 11.30 Išlikę.
 12.00 Čepas veža.
 12.30 Kablys.
 13.00 Šiandien kimba.
 14.00 Ugnikalnių takais.
 16.30 Yugo broliai: 

blogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 19.00 13 731 km aplink 
Skandinaviją.

 20.00 Jūs rimtai?
 20.30 Orijaus kelionės.
 21.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
 23.00 Delfi Premjera.
 23.30 Orijaus kelionės.
 0.00 Yugo broliai: 

blogiausiu pasaulyje 
automobiliu per 
Balkanus.

 2.30 Mano pramogos 
veidai.

 4.00 Kitokie pasikalbė-
jimai.
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eteris
sekmadienis, birželio 20 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas 
17.18. Priešpilnis. Vardadieniai: Florentina, Silverijus, Žadvainas, Žintautė, Nandas.

 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. 
Princesė ant žirnio“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 „Susipažink su mano 
pasauliu. Muskaan 
svajoja apie Boli-
vudą“.

 11.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Nepažinti In-
dokinijos kampeliai. 
Vietnamas. Feniksas, 
pakilęs iš pelenų“.

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Įstabioji Indija. 
Himalajai. Gyve-
nimas viršukalnėse“.

 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“.
 21.55 „Madam“.
 23.25 „Mano priešų 

akivaizdoje“.
 1.05 „Dėl visko kalta 

meilė“.
 2.50 „Susipažink su mano 

pasauliu. Muskaan 
svajoja apie Boli-
vudą“.

 3.15 Klausimėlis. 
 3.30 „Puaro“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 7.00 „Bunikula“.
 7.25 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 7.50 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 8.15 „Tomas ir Džeris“.
 8.45 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.10 „Dzeusas ir Rok-

sana“.
 11.10 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 13.00 „Fantomas“.
 15.05 „Pamišę dėl šokių“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 18.45 UEFA EURO 2020 

futbolo čempio-
natas. Italija–Velsas. 

 21.00 Laisvas smūgis. 
 22.00 „5-oji banga“.
 0.15 „Operacija „Balto-

sios pupytės“.
 2.20 „Pagirios Tailande“.

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.
 12.00 „Kengūriukas 

Džojis“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Kengūriukas 

Džojis“.
 14.00 „Meilės lažybos“.
 15.50 „Šventosios ieties 

medžioklė“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Šventosios ieties 

medžioklė“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Spragtukas ir 

keturios karalystės“.
 21.25 „Paskutinė riba“.
 22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.18 „Paskutinė riba“.
 23.40 „10,5 balo“.
 1.15 „Įniršis“.

BTV
 6.30 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.30 STIHL Savickas 

Classic 2020. 
Panevėžys.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Pasaulio taurė 

2020. Kaunas. 
 10.05 „Laukinė Šri Lanka“.
 11.15 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.20 „Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katas-
trofos“.

 13.35 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 15.40 „Gordono Ramzio 
virtuvės košmarai“.

 16.50 „Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi“.

 18.00 Laisvas smūgis. 
Futbolo šou. 

 18.40 UEFA EURO 2020 
futbolo čempio-
natas. Šveicarija–
Turkija. 

 21.00 „Paskutinis laivas“.
 22.00 „Legendų biuras“.
 23.10 „Karo vilkai. Likvida-

toriai VII“.
 0.15 „Oušeno trylik-

tukas“.
 2.35 „Šešėlių namai“.

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. 

Gerarda Elena 
Šuliauskaitė“.

 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.
 18.30 Mūsų gyvūnai.
 19.00 Radži koncertas.
 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. 

Gerarda Elena 
Šuliauskaitė“.

 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. Gyve-

nimas kosmose. Iliu-
zija ar neišvengiama 
realybė?“.

 11.00 Stop juosta. 
Klaipėda. 

 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus 

(Kalvarijų) Šv. 
Kryžiaus Atradimo 
bažnyčios. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.10 Klausimėlis. 
 14.30 „Tabaluga“.
 16.00 XIX respublikinis 

vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis 
„Mes – Pasaulis“. 

 17.00 Euromaxx. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 Stambiu planu. 
 19.30 Knygų savaitė. 

Gintaro Grajausko 
knygos „Kaip 
viskas buvo“ (serija 
„Gyvoji poezija“) 
pristatymas.

 20.30 Panorama.
 21.00 „Riccardo Muti 

šventė“.
 22.30 „Kita tylos pusė“.
 0.20 „Madam“.
 1.50 „Valstybinės laido-

tuvės“.
 4.00 „Kuršių nerija“.
 4.10 Kelias. 
 4.35 Duokim garo! 

TV1
 6.05 Laisvės karžygiai. 
 6.35 Informacinių mitų 

griovėjai.
 7.05 „Akloji“.
 8.35 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 11.00 „Džeimio ir 
Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 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 La 
Sjota miestelyje“.

 23.00 „Aklas pasima-
tymas“.

 0.55 „Sveiki, aš Doris“.
 2.30 „Vera. Dievaičiai“.

TV6
 6.00 „Nukalta ugnyje“.
 6.55 „Grėsmingieji liūtai“.
 7.55 Rizikingiausi 

skrydžiai pasaulyje.
 9.00 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.30 Vienam gale kablys.
 10.00 Žūklė laukinėje 

gamtoje.
 10.30 „Auksaspalvio 

babuino slėnis“.
 11.40 „Kuprotieji 

banginiai. Kodo 
įminimas“.

 12.40 „Delfinai iš arti“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 „Nukalta ugnyje“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Antinų dinastija“.
 19.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 20.00 Bearas Gryllsas. 
Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Ledas“.
 23.55 „Kodėl būtent jis?“.

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 Įvartis.
 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 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 15.30 Geltonas karutis.
 16.00 nežVAIRUOK.
 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 Kitokie pasikalbė-

jimai.
 0.00 Verslo švyturys.
 1.00 Ugnikalnių takais.
 3.30 Delfi Premjera.

Pirmadienis, birželio 21 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 21.59, dienos ilgumas 
17.18. Priešpilnis. Vardadieniai: Aloyzas, Galminas, Vasarė, Alicija.

LRT TV
2021. 06.21
 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 Savaitė. 
 13.00 Įdomiosios atos-

togos. 
 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 Stilius.
 19.30 Atvirų durų diena. 
 20.30 Panorama.
 21.30 Dviračio žinios. 
 22.00 „Naujasis popie-

žius“.
 23.00 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.45 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.30 Išpažinimai.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Atvirų durų diena. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 4.05 Įdomiosios atos-

togos. 
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 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.
 18.40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempi-
onatas. Šiaurės 
Makedonija–Nyder-
landai. 

 21.00 Žinios.
 21.40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempio-
natas. Rusija–Danija.

 0.00 Laisvas smūgis. 
 0.45 „Hakeris“.
 2.25 „5-oji banga“.
 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 Svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Vilties spindulys“.
 11.50 „Rojus“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Rojus“.
 12.55 „Tik tu – mano 

meilė“.
 15.00 „Simpsonai“.

 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Jeloustounas“.
 20.30 „Prakeikti III“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Išminuotojų būrys“.
 22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.18 „Išminuotojų būrys“.
 0.45 „Havajai 5.0“.
 1.40 „Pasitikėjimas“.
 2.50 „Vieniši tėvai“.
 3.40 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.00 „Havajai 5.0“.
 4.50 „Makgaiveris“.
 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. Ukraina–Aus-
trija. 

 21.00 Laisvas smūgis. 
 21.40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempio-
natas. Suomija–Bel-
gija. 

 0.00 „Super 8“.
 2.15 „Legendų biuras“.
 3.10 „Karo vilkai. Likvida-

toriai VII“.

Lryto TV
 5.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 6.00 Bušido ringas. 
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 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 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Grilio skanėstai. 
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.

 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 Renkuosi studijuoti. 
 4.15 Mažos Mūsų 

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

LRT+
 6.05 Legendos. Šiandien 

ir visados.  
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „Drakoniukas 

Kokosas“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 Atspindžiai. Paveldo 

kolekcija. 
 9.10 Labas rytas, Lietuva.
 11.40 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.00 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.30 Krikščionio žodis. 
 12.45 Klausimėlis. 
 13.00 Kultūros diena. 
 14.00 Ką veikti?! 
 14.30 XIX respublikinis 

vaikų ir jaunimo 
muzikos festivalis 
„Mes – Pasaulis“. 

 15.20 „Laikinosios 
sostinės fenomenas. 
Dailininkas Vaclovas 
Kosciuška“.

 15.50 „Drakoniukas 
Kokosas“.

 16.00 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 16.15 „Lesė“.
 16.45 Gamina vaikai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „Ten, kur namai“.
 19.00 Išpažinimai.
 19.30 Premjera. „Kubrickas 

apie Kubricką“.
 20.30 Panorama.
 21.30 „Piršlybos“.
 22.45 „Žemės ar mote-

ries“. 
 23.40 Pasivaikščiojimai.
 0.05 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.20 Dabar pasaulyje.
 0.45 Mano daina. 
 2.00 LRT Opus ore. Grupė 

„Makchu Pikchu“. 
2016 m.

 3.00 Klausimėlis. 
 3.15 „Nuostabios mintys“. 
 3.40 Kūrybingumo 

mokykla. 
 4.10 „Laikinosios 

sostinės fenomenas. 
Dailininkas Vaclovas 
Kosciuška“.

 4.35 Mokslo sriuba. 
 5.05 Širdyje lietuvis. 

TV1
 6.00 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.00 „Žingsnis iki 
dangaus“.

 8.05 „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 „Brangus grožis“.
 22.50 „Juodvarnis“.
 0.50 „Našlaitės“.
 2.40 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Žmogžudystės La 
Sjota miestelyje“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 9.20 Sandėlių karai.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 Sandėlių karai.
 12.25 Britanijos talentai.
 14.25 Sandėlių karai.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Išrinktasis. Blogio 

imperijos iškilimas“.
 23.05 „Padaras“.
 1.05 „X failai“.
 2.45 Išlikimas.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Orijaus kelionės.
 7.00 Savaitės įvykiai su 

D. Žeimyte-Biliene.
 8.00 Yugo broliai: 

blogiausiu 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.
 15.40 Piniginiai reikalai.
 16.00 Žinios.
 16.15 Dienos interviu.
 16.35 Piniginiai reikalai.
 17.00 Žinios.
 17.15 Dienos tema.
 17.35 Dienos interviu.
 18.00 Žinios.
 18.25 Įvartis.
 19.00 Žinios.
 19.15 Iš esmės su V. Bru-

veriu ir D. Žeimyte-
Biliene.

 20.00 Geltonas karutis.
 20.30 Sveika lėkštė su 

V. Kurpiene.
 21.00 Yugo broliai: 

blogiausiu 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.
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antradienis, birželio 22 d. Saulė teka 4.41, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas 
17.19. Priešpilnis. Vardadieniai: Paulinas, Tomas, Kaributas, Laima, Inocentas.

LRT TV
2021. 06.2
 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 Atvirų durų diena. 

LRT atsiskaito: 
pamatykite LRT 
užkulisius. 

 13.00 Įdomiosios atos-
togos. 

 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 Stilius.
 19.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa.

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

žius“.
 23.00 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 23.45 „Įstatymas ir tvarka“.
 0.30 Šventadienio mintys. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Įdomiosios atos-

togos. 
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „Balta – meilės 

spalva“.
 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. Čekija–Anglija. 

 0.00 Laisvas smūgis. 
 0.35 „Elijaus knyga“.
 2.50 „Hakeris“.
 4.10 „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“.
 14.30 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Kontrolinės vyrų 

krepšinio rungtynės. 
Lietuva–Rusija.

 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Angelas sargas“.
 22.40 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
 22.43 „Angelas sargas“.
 1.25 „Havajai 5.0“.
 2.15 „Pasitikėjimas“.
 3.15 „Vieniši tėvai“.
 3.40 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 4.05 „Havajai 5.0“.
 4.55 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 5.45 „Atsargiai! Mer-
ginos“.

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

geriausia“.
 8.35 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Iškvietimas“.
 11.30 „Gordono Ramzio 

virtuvės košmarai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Iškvietimas“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 Laisvas smūgis. 
 21.40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempio-
natas. Kroatija–Ško-
tija. 

 0.00 „13 valandų. Slaptieji 
Bengazio kariai“.

 2.50 „Super 8“.
 4.40 „Velniški Stivo 

Ostino išbandymai“.

Lryto TV
 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 4 kampai. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 17.00 „Netikėtas  

teisingumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Grilio skanėstai. 
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė Kovalčiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 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 4 kampai. 
 4.15 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.25 „TV Europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. 
Barbora Umiastaus-
kaitė-Žagarietė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.02 Akacijų alėja. 
 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. 

Mitybos pokyčiai 
palengvina simp-
tomus“.

 9.10 Labas rytas, Lietuva.
 11.40 DW naujienos rusų 

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

ir visados.  
 13.55 7 Kauno dienos. 
 14.20 Mokslo sriuba. 
 14.50 „Kubrickas apie 

Kubricką“.
 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 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 19.30 „Devintasis dešim-

tmetis. Reagano 
revoliucija“.

 20.15 „Kelionių atvirukai. 
San Fransiskas. Mau-
pinas“.

 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 2016. 
 1.40 Auksinis protas. 
 2.55 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.50 Muzikinis intarpas.
 4.10 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 4.35 Stop juosta. Klai-

pėda. 
 5.05 Stambiu planu. 

TV1
 6.00 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.00 „Žingsnis iki 
dangaus“.

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

 13.30 „Šviežias maistas. 
Anos Olson 
receptai“.

 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. 

Dingusi mergina“.
 22.55 „Juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.45 „Brangus grožis“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Autopilotas.
 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 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Dronų karai“.
 22.50 „Grotos gyvenimui“.
 1.30 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 2.20 Išlikimas.

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

namuose.
 8.00 Yugo broliai: 

blogiausiu 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.
 15.40 Sveiki! Su gydytoju 

V. Morozovu.
 16.00 Žinios.
 16.15 Dienos interviu.
 16.35 Sveiki! Su gydytoju 

V. Morozovu.
 17.00 Žinios.
 17.15 Dienos tema.
 17.35 Dienos interviu.
 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: 

blogiausiu 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 23 d. Saulė teka 4.42, leidžiasi 22.00, dienos ilgumas 
17.18. Priešpilnis. Vardadieniai: Agripina, Arvydas, Vaida, Zenonas, Vanda, Vaidas, Ligita, Rūtilė, Ligitas.

LRT TV
2021. 06.23 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

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

dicija. Gediminaičių 
Europa.

 13.00 Įdomiosios atos-
togos. 

 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 Vakaras su Edita. 
 19.30 1000 pasaulio 

stebuklų. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dviračio žinios. 

Joninės.
 21.30 „Duokim garo!“ 

Joninės Nidoje. 
 24.00 Grupės „Golden 

Parazyth“ kon-
certas.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vakaras su Edita. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 1000 pasaulio 

stebuklų. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Euromaxx.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Įdomiosios atos-

togos. 
 4.55 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Balta – meilės 

spalva“.
 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.
 18.40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempio-
natas. Slovakija–Is-
panija. 

 21.00 Žinios.
 21.40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempio-
natas. Portugalija–
Prancūzija. 

 0.00 Laisvas smūgis. 
 0.45 „Mina“.
 2.55 „Elijaus knyga“.
 4.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.15 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Bailus voveriukas“.
 7.05 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.35 Pasaulis pagal 

moteris.
 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 „Drakono kardas“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Drakono kardas“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Drakono kardas“.
 0.15 „Deganti žemė“.
 2.00 „Poseidonas Reks“.
 3.25 „Pasitikėjimas“.
 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. Švedija–Len-
kija. 

 21.00 Laisvas smūgis. 
 21.40 UEFA EURO 2020 

futbolo čempio-
natas. Vokietija–
Vengrija. 

 0.00 „Adjutantas“.
 1.50 „13 valandų. 

Slaptieji Bengazio 
kariai“.

 4.20 „Velniški Stivo Os-
tino išbandymai“.

Lryto TV
 6.00 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 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Grilio skanėstai. 
 20.00 Reporteris. 
 20.30 „Reali mistika“.
 21.30 „Daktarė  

Kovalčiuk“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 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 4 kampai. 
 4.15 Mažos Mūsų 

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

LRT+
 6.02 Akacijų alėja 2016. 
 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.
 15.00 „Devintasis dešim-

tmetis. Reagano 
revoliucija“.

 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. 

Paveldo kolekcija. 
 19.30 „Devintasis dešim-

tmetis. Tegyvuoja 
godumas“.

 20.15 „Kelionių atvirukai. 
Singapūro puikusis 
sodas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Premjera. „Vasaros 

nakties koncertas iš 
Šėnbruno pilies“. 

 22.30 „Raudonmedžio 
rojus“.

 4.55 „Žemės ar mote-
ries“.

 5.45 Rasa kupolinė. 
Joninių šventė 
Kernavėje. 

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. 

Velnio pelkė“.
 22.55 „Juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.45 „Komisarė Sara Kor. 

Dingusi mergina“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.15 „Kobra 11“.
 8.10 „Univeras“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Gerasis daktaras“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 Britanijos talentai.
 14.55 „Kobra 11“.
 15.55 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Univeras“.
 18.00 „Gerasis daktaras“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti.
 21.05 „Prezidento patikė-

tinis“.
 23.05 „Grotos gyve-

nimui“.
 2.05 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.05 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: blo-

giausiu 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.
 15.40 Login 2021.
 16.00 Žinios.
 16.15 Dienos interviu.
 16.35 Login 2021.
 17.00 Žinios.
 17.15 Dienos tema.
 17.35 Dienos interviu.
 18.00 Žinios.
 18.25 Įvartis.
 19.00 Žinios.
 19.15 Pokalbis su Daiva 

Žeimyte-Biliene.
 20.00 nežVAIRUOK.
 20.30 Ar tu ją matei?
 21.00 Yugo broliai: blo-

giausiu 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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Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 550 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

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

Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą šalia 
ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
kelias, iš dviejų pusių juosia 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas sklype 
turėti tvenkinį, patogus priva-
žiavimas), 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 Eur 
už vnt. „Audi A6“ (2002 m.) 
dvejas priekinio bamperio gro-
teles, kaina po 5 Eur. Druski-
ninkai. Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

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

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. 

Pašarines bulves.   •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

Planšetinį  kompiuterį  •„Samsung“ (gera būklė), kaina 
70 Eur. Tel. 8 692 44465.

Lentynas (geros būklės, su  •apšvietimu, tinkamos prekybo-
je). Tel. 8 698 29910.

Naudotą betono maišyklę.   •Tel. 8 698 29910.

Kineskopinių televizorių  •„Panasonic“ ir LG ir TV prie-
dėlio TV STAR distancinius 
pultelius, SCART laidą, mobi-
liojo telefono „Nokia“ įkroviklį 
ir ausinukus, kaina nuo 2 Eur. 
Pakabinamus šviestuvus, kaina 
nuo 5 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Parduodamas ir atveža- •mas: žvyras, skalda, juodže-
mis. Pastatų griovimas. Tven-
kinių kasimas. Alytus.  
Tel. 8 685 58989.

Pigiai neapdirbtas labrado- •rito akmens plokštes Lazdijuo-
se. Tel. 8 686 70841. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

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. 

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

avinas (03.21–04.20)
Būsite aktyvūs ir atviri naujovėms. Ti-
kėtina, kad tiesiog degsite nekantrumu 
kiek įmanoma greičiau imtis naujos 
veiklos, tačiau žvaigždės pataria ne-
skubėti. Prieš priimdami sprendimus 
turėtumėte patikrinti jums pateiktą 
informaciją ir įsitikinti, kad niekas nesi-
stengia jūsų apgauti. Tikėtina, kad šiuo 
metu būsite gerokai patiklesni, todėl 
pasistenkite, kad nesąžiningi žmonės 
negalėtų tuo pasinaudoti.

jautis (04.21–05.21)
Jūsų pečius gali slėgti finansiniai rūpes-
čiai. Tikėtina, kad ieškosite galimybių 
greičiau grąžinti skolas ar tarsitės su 
bankais dėl paskolos. Nors iš pirmo 
žvilgsnio situacija atrodys nieko gero 
nežadanti, tačiau tuomet, jei pasitelk-
site visą savo sumanumą, labai greitai 
galėsite visa tai išspręsti. Šiuo laikotar-
piu galite jaustis vieniši ar nesuprasti, 
tačiau tai tėra laikinas etapas.

dvyniai (05.22–06.21)
Turėtumėte būti atsargesni pasirašy-
dami svarbias sutartis. Jei šiuo metu 
ieškote naujų darbo galimybių, tikėtina, 
kad gerų žinių dar reikės šiek tiek pa-
laukti. Žvaigždės pataria tiesiog plaukti 
pasroviui ir nesvarstyti, kur atsidursite 
kitą dieną. Tikėtina, kad viskas išsispręs 
ir be didelių jūsų pastangų, todėl kol 
kas vykdykite jums patikėtas užduotis 
ir kuo mažiau galvokite apie ateitį.

vėžys (06.22–07.22)
Neįdėdami daug pastangų galėsite 
pelnyti aplinkinių žmonių palankumą. 
Pavyks užbaigti anksčiau pradėtus 
darbus ir nesunkiai užmegsite kalbą 
su nepažįstamais žmonėmis. Žvaigž-
dės žada palankias galimybes ieškan-
tiems verslo partnerių ar norintiems 
keisti savo darbovietę. Tikėtina, kad 
šiuo laikotarpiu pradėti darbai turės 
ženklią įtaką jūsų netolimai ateičiai, 
todėl pasinaudokite proga pakeisti 
savo gyvenimą į gerąją pusę.

liūtas (07.23–08.23)
Sustiprėjusi intuicija vers nerimauti. 
Jausitės nesaugūs ir visur įžvelgsite 
klastą, todėl jums bus sunku atsipa-
laiduoti ir užsiimti įprasta veikla. Nors 
atsargumas gėdos nedaro, tačiau jūsų 
įtarinėjimai gali kliudyti pasiekti užsi-
brėžtų tikslų. Pasistenkite, kad taip 
nenutiktų, ir vadovaukitės ne tik savo 
nuojauta, bet taip pat ir sveiku protu. 
Didelė tikimybė, kad dėl padidėjusio 
įtarumo praleisite palankias progas, 
ir vėliau dėl to gali tekti smarkiai gai-
lėtis.

mergelė (08.24–09.23)
Jausitės pavargę, todėl ieškosite ga-
limybių šiek tiek atsikvėpti. Nors gali 
kilti pagundų nuo visko atsiriboti ir 
laiką leisti vienumoje, tačiau žvaigždės 
pataria rinktis artimų žmonių kom-
paniją. Palanku susitikti su seniai 
matytais bičiuliais ar suorganizuoti 
romantišką išvyką su antrąja puse. 
Kartu leidžiamas laikas padės jums 
atgauti vidinę ramybę ir motyvuos 
judėti į priekį.

svarstyklės (09.24–10.23)
Didžiausios sėkmės gali tikėtis verslo 
atstovai. Šiuo laikotarpiu turėsite ga-
limybę sudaryti svarbias sutartis ar 
rasti verslo partnerių, todėl galėsite 
džiaugtis kur kas geresniais įmonės 
pasiekimais. Šiuo laikotarpiu galėsite 
džiaugtis, kad viskas stoja į savo vėžes 
net ir be didelių jūsų pastangų, todėl 
pasimėgaukite savo sėkme ir išnaudo-
kite likimo siunčiamas galimybes.

savaitės horoskoPas 
(birželio 21—27 d.)

skorpionas (10.24–11.22)
Žvaigždės pataria vengti konfliktų. Šiuo 
laikotarpiu gali tekti ieškoti kompro-
misų: nors jausite, kad esate visiškai 
teisūs, tačiau kiti žmonės su tuo gali 
nesutikti. Jei visais įmanomais būdais 
bandysite įrodyti savo tiesą, tikėtina, 
kad tai peraugs į kivirčą, kurį nugesinti 
gali būti labai sudėtinga. Kad ir kaip no-
rėtųsi išsakyti kandžias pastabas, kar-
tais geriau nuo to susilaikyti: jei liežuvį 
laikysite už dantų, tikėtina, kad galėsite 
išvengti galimų nesusipratimų.

šaulys (11.23–12.21)
Šiuo laikotarpiu žvaigždės pataria dau-
giau dėmesio skirti asmeniniam tobulė-
jimui. Jei vis pasvarstote apie užsienio 
kalbų kursus ar norite išmokti kažką 
naujo, dabar tam bus tikrai palankus 
metas. Jei ir toliau tai atidėliosite, 
tikėtina, kad taip ir nepavyks atrasti 
pakankamai laiko, taigi, negaiškite ir 
veiksmų imkitės jau dabar. Jei jums 
stinga įkvėpimo, pasikalbėkite su savo 
artimiausiais žmonėmis: tikėtina, kad 
jie jus paskatins judėti į priekį.

ožiaragis (12.22–01.20)
Turėsite ne vieną progą sublizgėti. 
Tikėtina, kad visos jūsų pastangos 
sulauks tinkamo įvertinimo, ir tai ti-
krai džiugins. Didžiausios sėkmės gali 
tikėtis verslininkai ir savarankiškai 
dirbantys žmonės:  jau labai greitai 
galėsite džiaugtis papilnėjusia pinigi-
ne. Nors šiuo laikotarpiu darbų tikrai 
nestigs, tačiau žvaigždės pataria nepa-
miršti apie kokybišką poilsį, kuriam vis 
trūkdavo laiko. Atradę tinkamą darbo 
ir poilsio pusiausvyrą pasijusite kur 
kas geriau.

vandenis (01.21–02.19)
Turėsite galimybę išspręsti įsisenė-
jusius nesutarimus. Šiuo laikotarpiu 
jums puikiai seksis ieškoti kompromisų, 
todėl pasinaudokite palankia galimy-
be pagerinti santykius su artimaisiais. 
Nors gali atrodyti, kad šioje situacijoje 
pirmąjį žingsnį turėtų žengti kitas as-
muo, tačiau žvaigždės pataria nugalėti 
savo išdidumą ir tam tikrų veiksmų 
imtis patiems. Tikėtina, kad pagerinę 
santykius su aplinkiniais jausitės kur 
kas geriau.

žuvys (02.20–03.20)
Galite sulaukti naudingo patarimo, 
kuris jūsų kasdienybę apvers aukštyn 
kojom. Jūsų galvoje kirbančios idėjos 
neleis nustygti vienoje vietoje: tiesiog 
degsite nekantrumu kuo greičiau įgy-
vendinti savo sumanymus. Tam dabar 
bus iš tiesų palankus metas: atrodys, 
kad įvairius darbus galima užbaigti 
neįdedant didelių pastangų, o naujų 
sumanymų įgyvendinimas yra gerokai 
paprastesnis nei manėte. Žvaigždės 
pataria per daug neatsipalaiduoti, 
nes priešingu atveju jau greitai gali 
tekti susidurti su gyvenimiškais sun-
kumais.

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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KITI

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, muzi-
kos instrumentus, karinius 
daiktus, svarmenis, gintarą, 
sidabrą, auksą, varpus, sme-
toniškas nuotraukas, siuvimo 
mašinas, čirvines keptuves, 
ragus ir visa kita. Atvykstu 
pasiimti.  
Tel. 8 671 04381.

DOVANOJA
Atiduodu nusišienauti pievą  •Veisiejų sen., Šadžiūnų k. (1,3 

ha ir 1,8 ha), Smarliūnų k. (1,3 
ha). Už nušienavimą sumokė-
siu, kai bus paimtas šienas.  
Tel. 8 600 78157.

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731.

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

PASLAUGOS
Prižiūriu sodybas du kartus  •per savaitę Veisiejų ir Seirijų 

sen.  
Tel. 8 692 44465.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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. Dirba-
me 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.

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. 

Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 
namus. Tel. 8 615 73404. 

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

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

Įmonė atlieka visų tipų sto- •gų, fasadų, patalpų PLOVIMO, 
atnaujinimo, mechanizuoto 
DAŽYMO darbus.  
www.audrista.lt.  
Tel. 8 631 91211. 

DAŽOME •  medinius, tinkuo-
tus namų fasadus ir jų stogus.  
Tel. 8 621 99958.

NUOMA
SIŪLO

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

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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 pie- •vų Krosnos seniūnijoje. 
Tel. 8 682 15808.

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

IEŠKO

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

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

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

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

Ieškomos patalpos ilgalai- •kei nuomai, pritaikytos / pritai-
komos maisto gamybai.  
Tel. 8 627 62313.

PAŽINTYS
54 metų vyras ieško gy- •venimo draugės iki 52 metų 

gyventi kartu.  
Tel. 8 692 44465.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5905/0005:0057, 
esančio Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Vieštartų k., savininką L. P., 
kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 
2M-M-2008) 2021-07-01 11.00 vykdys žemės sklypo, kadastro 
Nr. 5905/0007:0010, esančio Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Aukš-
takalnių k., ribų ženklinimo darbus. Prašome dalyvauti matavime. 
Prireikus išsamesnės informacijos, kreiptis į matininką Norgaudą 
Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.lazdijai@gmail.
com arba telefonu 8 680 83000.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 3350/0005:76), 
esančio Alytaus r. sav., Punios sen., Punios k., savininkus G. R. 
ir S. K., kad UAB „Matininkų kontora“ matininkas Airidas Bu-
rokas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1976) 2021-07-02 
11.00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 3350/0005:32), 
esančio Alytaus r. sav., Punios sen., Punios k., Pabalių g. 4, ribų 
ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB 
„Matininkų kontora“ adresu: Ugniagesių g. 1, Alytus, el. paštu 
zmkontora@gmail.com arba telefonu 8 686 79 959.
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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


