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Vaikams vežamas pasenęs maistas?

A

r gali taip būti,
kad teisę į nemokamą maitinimą
turintys sunkiai
gyvenančių šeimų vaikai, mokydamiesi nuotoliniu būdu, sulaukia į namus nekokybiškų maisto
produktų? Ar gali taip būti, kad
šį maistą tiekia daugelio savivaldybės skelbtų konkursų teikti
maitinimo paslaugas laimėtoja
– bendrovė „Paukščių gojus“, lazdijiečių vadinama šios paslaugos
monopoliste? Kai kurie lazdijiečiai teigia, kad taip būti gali, nes
patys su tuo susidūrė.
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Buvusi Kuklių kaimo bendruomenės komiteto pirmininkė Asta Ravinskienė: „Maisto kokybė bloga — vištą reikėjo išmesti. Kaimynė matė, višta visa geltona.
Labai susinervinau, verkiau, kad mes biedni, bet tai nereiškia, kad durni, mes patys save turime apginti. Višta tikrai Cimakauskų, nes su ūkio logotipu.“
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Gavo pasenusią vištą?
Į redakciją kreipėsi Kuklių kaimo gyventoja Asta Ravinskienė,
kuri prižiūri savo nepilnamečius
anūkus. Moteris teigė, jog pagal
galiojančią tvarką jos globotiniams priklauso nemokamas
maitinimas, kurį karantino metu
autobusiukas atveža į namus.
„Tiekiamo maisto kokybė manęs netenkina. Kovo 30 dieną
buvo atvežtas maisto davinys, po
to daugiau nevežė. Visą mėnesį
nieko nėra. Merė nieko niekados
nežino, matom per žiniasklaidą,
reikia, kad ji žinotų, kas vyksta
rajone. Maisto kokybė bloga –
vištą reikėjo išmesti. Kaimynė
matė, višta visa geltona. Labai
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Justas Pankauskas: „Lazdijuose liksiu viena koja ir visa širdimi“
jo, kaip profesionalaus politiko,
formavimasis.
Pasidomėjus, ko jis, kaip politikas, išmoko dirbdamas Lazdijų rajono savivaldybės taryboje,
J. Pankauskas teigė čia išmokęs
dalyvauti politiniame procese.
„Čia išmokau, kad reikia įsiklausyti į žmogų, jei negali padaryti, tai pasakyk, kad negali,
o jei gali padėti, tai padėk. Svarbiausia – negalima meluoti. Daug
išmokau iš Lazdijų socdemų vado
Romo Apanavičiaus, jis man didelis autoritetas. Iš jo pavyzdžio
supratau, kaip tapti politiku, ku-

„Daug išmokau iš Lazdijų socdemų vado Romo Apanavičiaus, jis man didelis autoritetas. Iš jo pavyzdžio supratau,
kaip tapti politiku, kuris laikosi savo duoto žodžio. Iš Artūro Margelio išmokau, kaip reikia dirbti opozicijoje“, —
sakė J. Pankauskas. (15 min nuotr.)
Lazdijų rajono savivaldybės tarybą palieka vienas iš
profesionaliausių tarybos
narių, socialdemokratas
Justas Pankauskas. Kadangi jį partija delegavo
į Vyriausiosios rinkimų
komisijos (VRK) narius,
J. Pankauskas netrukus
turės atsisakyti Lazdijų
tarybos nario mandato ir
palikti tarybą. Jaunosios
kartos politikas pripažįsta,
jog darbas Lazdijų rajono
savivaldybės taryboje jam
suteikė nemažai politinės
patirties ir atsakomybės
prieš žmones. Jis ir toliau
ketina išlaikyti ryšius su
Lazdijų kraštu, kuriame
vis dar svajoja pažvejoti,
kai tik sumažės darbų.

Šiuo metu Lietuvos socialdemokratų partijoje aukštas atsakingojo sekretoriaus pareigas
einantis J. Pankauskas teigė, jog
artimiausiu metu laukia Seimo
patvirtinimo VRK nariu.
„Tai labai atsakingas ir sunkus
darbas, sakyčiau – katorga. Ten
reikia kieto teisininko, kuris susiduria su visų lygių rinkimais“,
– teigė J. Pankauskas. Jis pripažino, jog atlygis, kurį gauna VRK
narys, nėra konkurencingas, jam
mokamas ne etatinis atlygis, bet
alga už konkrečiai dirbtas valandas.
J. Pankauskas teigė, jog visi
VRK nariai gali turėti ir kitus darbus, todėl jis, dirbdamas VRK, toliau eis Lietuvos socialdemokratų
partijos atsakingojo sekretoriaus
pareigas.

Paklaustas, kas užims jo vietą
Lazdijų taryboje, V. Pankauskas
teigė, jog pagal eiliškumą jo vieta
turėtų atitekti Joalitai Lynikienei
arba Birutei Vėsaitei, o gal Ramunei Botvičienei.
„Mano žiniomis, J. Lynikienė
dėl asmeninių priežasčių ketina
atsisakyti šios galimybės, tada liks
arba kaunietė B. Vėsaitė, kuri turi
sodybą šalia Seirijų, arba R. Botvičienė, jei B. Vėsaitė neplanuotų eiti į tarybą. Prieš savivaldos
rinkimus mes kandidatų sąrašą
reitingavome, todėl eiliškumas
yra demokratiškas ir teisingas“,
– sakė J. Pankauskas.
Jis prisipažino su dideliu jauduliu atsisakantis Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos nario mandato, nes į tarybą buvo išrinktas
labai jaunas, vos 27-erių, čia vyko

ris laikosi savo duoto žodžio. Iš
Artūro Margelio išmokau, kaip
reikia dirbti opozicijoje“, – sakė
J. Pankauskas.
Paklaustas, ar išsaugos ryšį su
Lazdijais, J. Pankauskas pažadėjo, jog tikrai nedings iš Lazdijų
padangės.
„Visada būsiu viena koja ir
visa širdimi Lazdijuose. Esu sau
pažadėjęs, jog turiu vieną kartą
patenkinti savo svajonę – gerai
čia pažvejoti“, – sakė J. Pankauskas.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Spalvinga asmenybė
– 2007 m. B. Vėsaitė buvo minima Kauno 2-sios ligoninės
statybų skandale.
– Pasisakė prieš Žalgirio arenos Nemuno saloje statybą.
– Buvo viena iš Alkoholio kontrolės įstatymo pataisų iniciatorių.
Ši pataisa užkirto kelią alkoholio gamintojų remiamų sporto šakų
tiesioginėms transliacijoms per televiziją. Tokia B. Vėsaitės,
anksčiau ne kartą rėmusios alaus gamintojus, iniciatyva sukėlė
sporto žiūrovų protestus. Internete buvo inicijuota peticija, kurią
pasirašė daugiau nei 60 tūkstančių žmonių.
– 2012 m. gruodžio 7 d. Birutė Vėsaitė LR Prezidentės Dalios
Grybauskaitės dekretu paskirta 16-osios LR Vyriausybės ūkio
ministre. Darbo pradžioje susidūrė su komunikacijos problemomis.
– Interviu 2013 m. sausio 8 d. Andriaus Tapino vestoje TV
laidoje ministrė painiojosi dėl ministerijos, kuriai vadovauja:
Ūkio ar Energetikos.
– Asmeninėje interneto svetainėje politikės vardas automatinės
vertimo programos anglų kalba buvo verčiamas kaip „Birutė
Coolness“ (angl. coolness, 'vėsa'). Tai tapo liaudies folkloru.
– 2013 m. gegužę B. Vėsaitė pasinaudojo privačios bendrovės
„Arvi“ paslaugomis – į komandiruotę Kazachstane skrido šios
bendrovės išnuomotu verslo klasės lėktuvu, taip sukeldama
įtarimus dėl interesų konflikto, nes tuo pat metu Ūkio ministerija
ruošė sprendimą dėl tos pačios bendrovės dalyvavimo sąlygų
vienoje iš laisvųjų ekonomikos zonų.
– 2013 m. gegužės 29 d. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo atsižvelgė į premjero Algirdo Butkevičiaus teikimą ir atleido Birutę Vėsaitę iš ūkio ministro
pareigų.

„Vikipedija“ info.

COVID-19 situacija Lazdijuose: serga 9 UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojai
Praėjusio savaitgalio duomenimis, COVID-19 liga
susirgo 13 rajono gyventojų. Iš jų 7 – UAB „Lazdijų
vanduo“ darbuotojai. Dar
du šios įmonės darbuotojai
susirgo kiek anksčiau.

Situacijai vandens tiekimo įmonėje aptarti Lazdijų rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
komisijos pirmininkė Ilona Šaparauskienė sukvietė skubų šios
komisijos posėdį. Jo metu konstatuota, kad didžioji dauguma
UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojų su sergančiaisiais yra turėję
didelės rizikos kontaktą, todėl ir
jie privalo izoliuotis. Kiti, kurie
yra persirgę šia liga žiemą, privalo pasidaryti antikūnų testus.
Posėdžio metu aptarta paslaugų
gyventojams teikimo tvarka, kiti
būtini, su įmonės veikla susiję

darbai. Žinia gyventojams: UAB
„Lazdijų vanduo“, sudėliojusi
nesergančių darbuotojų grafikus bei pasitelkdama kitas
įmones, teiks visas gyventojams
būtinas paslaugas. Tikimės
gyventojų supratingumo ir iš
anksto apsiprašome už galimus
trikdžius.
Iš viso rajone serga 60 gyventojų, pasveikusiais laikomi 707,
saviizoliacijoje yra 467.
Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkė I. Šaparauskienė
atkreipia gyventojų dėmesį: dėl
plintančio susirgimo dar privalome dėvėti kaukes, dezinfekuoti
rankas parduotuvėse ir kitose uždarose, gausiai lankomose vietose. Jei įtariate, kad galėjote turėti
kontaktą su sergančiu žmogumi,
– skambinkite telefonu 1808 ir
užsiregistruokite pasitikrinti.
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

•

Serga 9 UAB „Lazdijų vanduo“ darbuotojai.
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Brangios Mamos!

Nėra žodžių, kuriais būtų galima išreikšti
dėkingumą už Jūsų meilę ir atsidavimą savo
vaikams, už bemieges naktis ir rūpestį, už tai,
kad esate pavyzdys jiems.
Su Motinos diena, mielosios!
Būkite sveikos, laimingos!
LVŽS Lazdijų skyriaus pirmininkas
Benius Rūtelionis

Brangios Mamos!
Motinos diena – tauriausia pavasario šventė. Ji pripildo visų namus

nuoširdaus dėkingumo pačiam brangiausiam pasaulyje žmogui – mamai.
Mielosios, Jūs esate gėrio ir grožio skleidėjos, ramybės ir meilės puoselėtojos.
Lai Jūsų namuose netrūksta meilės, santarvės ir pagarbos.

Lai nepristinga Jums jėgų auklėti savo vaikus dorais žmonėmis, mylinčiais
artimuosius bei gimtąjį kraštą.

nuomonė

Artūras Margelis

Frakcijos savivaldybės taryboje „Pirmyn!“ vardu

Svarbu ne pavadinimas,
bet paslauga
Rašytojas G. Bleizgys: „Smagu

Gintautas Salatka,
savivaldybės tarybos narys
Vykstant diskusijoms dėl
Lazdijų ligoninės Vaikų ligų
poskyrio ateities, į ją įsijungė
nemažai rajono politikų ir net
merė Ausma Miškinienė. Norėčiau šia tema pareikšti savo
nuomonę ir patikslinti merės
pateiktą informaciją.
Savo viešame pasisakyme
merė nukreipė dėmesį į neesminį dalyką, nes pavadinimas
Vaikų ligų skyrius ar poskyris – tai nėra esminis dalykas.
Ji pasileido į diskusiją apie
pavadinimą. Iš tikrųjų, tai
yra paslauga, nesvarbu, ar po
skyriaus, ar po poskyrio pavadinimu. Turime kelti esminį
klausimą: ar vaikai bus gydomi, ar ne, o koks pavadinimas,
visai nesvarbu. Žinoma, ski-

riasi valdymo kaštai, ar reikia
išlaikyti skyriaus vedėją, ar
poskyris yra skyriaus dalis ir
vedėjo išlaikyti nereikia.
Mes dabar diskutuojame dėl
paslaugos teikimo ir jos lygio.
Merė nebuvo tiksli teigdama,
jog beveik prieš trejus metus
buvo sumažintas Vaikų ligų
poskyrio lovų skaičius. Iš tikro tai buvo padaryta 2019
metų birželį, naujosios rajono
tarybos kadencijos ir merės
vadovavimo laikotarpiu.
Klausimas dėl Vaikų ligų
poskyrio uždarymo buvo keliamas ir 2018 metais, tačiau
taryba tokiam pasiūlymui nepritarė. Kai šis klausimas iškilo, tuometinė savivaldybės
vadovybė nusprendė stiprinti
Vaikų ligų poskyrį, gerinti šią
paslaugą, todėl buvo pradėta dirbti su profesoriumi R.
Kėvalu. Paslauga buvo sistemiškai stiprinama, sekėsi visai
neblogai. Tai buvo puiki niša
šią paslaugą išplėtoti. Jei būtų
išlaikyta ta progreso tendencija, tai dabar dėl vaikų gydymo
paslaugos turėtume kitokią situaciją, tačiau naujoji valdžia
nusprendė visa tai nutraukti.
Gaila, kad buvo priimtas toks
sprendimas. Turime pavyzdžių,
kad kai kurios rajoninės ligoninės specializuojasi tam tikrose
srityse ir pasiekia puikių rezultatų, ypač, jei turi savivaldybės
palaikymą.

•

Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias,
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek atvažiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau
ištraukti?

T

aip, ištraukti maisto atliekų konteinerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra
numeruojami, tad vežėjai ant konteinerio užklijuoja numerį. Kita vertus,
rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos,
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, bulvių lupenos, vaisių 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!

būti pagerbtam gimtajame krašte“
Kai kurie iš Lazdijų krašto
kilę menininkai palaiko
nuolatinį ryšį su savo gimtine, o jų kūriniuose galima
surasti mūsų krašto gyvenimo atspindžių. Vienas
iš jų – žinomas rašytojas,
keleto knygų autorius
Gintaras Bleizgys. Neseniai
už knygą „Sūpavimas“ jam
buvo įteikta pirmojo Lazdijų bibliotekininko Albino
Andriulionio premija.

Apie premijuotą knygą, vaikystės
Veisiejuose atsiminimus, rašytojo ir verslo konsultanto profesijų
derinimus „Dzūkų žinios“ kalbasi
su G. Bleizgiu.
– Esate daugelio įvairių premijų laureatas. Dabar tapote ir
pirmojo Lazdijų bibliotekininko Albino Andrulionio premijos
laureatu. Ką Jums reiškia šis
apdovanojimas?
– Knygoje „Sūpavimas“ (už
kurią ir gavau premiją) nemažai
kalbu apie Lazdijų kraštą: jame
gyvenančius žmones, savo paauglystės laikus, dabartį (pagrindinis knygos veiksmas sukasi
apie 2016–2018 metus) – kai į
Lazdijų rajoną iš Vilniaus kone
kiekvieną savaitę teko važiuoti
darbo reikalais – kaip verslo ir
investicijų pritraukimo konsultantui, svarstau įvairius galimus
rajono ateities scenarijus, pasakoju komiškus nutikimus. Labai
malonu, kad žmonės, kurie, galima sakyti, ir yra „Sūpavimo“
veikėjai, pastebėjo šią knygą,
neįsižeidė, nepaniekino rašančiojo, bet skyrė premiją. Smagu
būti pagerbtam gimtajame krašte.
Juokaudamas galėčiau pasakyti
taip: pranašu savam krašte gal
ir nebūsi, bet premiją, pasirodo,
gauti galima.
– Kaip rašoma oficialioje Jūsų
biografijoje, Jūsų pirmasis meninės raiškos ženklas buvo viešai
publikuotas „Dzūkų žiniose“.
Kas tai buvo ir kokias emocijas
Jums sukėlė pirmoji vieša kūrybos publikacija?
– Mokydamasis mokykloje,

Pirmojo Lazdijų bibliotekininko ALBINO ANDRULIONIO premija paskirta
Gintarui Bleizgiui už šiltus prisiminimus prozos knygoje „Sūpavimai“.
jau vyresnėse klasėse, pradėjau
rašyti eilėraščius. Lietuvių kalbos
mokytojos paragintas kelis eilėraščius nusiunčiau į rajoninį laikraštį. Išspausdino. Keletą metų
„Dzūkų žiniose“ buvo periodiškai
publikuojami tuo metu mano rašyti eilėraščiai. Jaunam žmogui
tai labai svarbu: įgauni pasitikėjimo, atrandi naujų draugų ir
bendraminčių, pradedi suprasti,
kad tavo veikla gali būti įdomi
ir reikalinga kitiems, tam tikra
prasme po truputį tampi viešu
asmeniu – tai labai pravertė tolesniame gyvenime.

– Kaip toliau klojosi Jūsų kūrybinis kelias, kokie rašytojai ar
kitų sričių menininkai Jums turėjo didžiausios įtakos?
– Vilniaus universitete iš rašytojo mėgėjo buvau transformuotas į profesionalų rašytoją.
Tam reikalingas atitinkamas išsilavinimas, lietuvių ir pasaulinės
literatūros kontekstų suvokimas.
Didžiausią įtaką mano kūrybai
padarė Horacijaus, Sigito Gedos,
Juozo Apučio, Marcelijaus Martinaičio, Donaldo Kajoko ir Neringos Abrutytės kūryba, taip pat
Nukelta į 5 psl.
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Atleista direktorė paliko Socialinių paslaugų centrą su skolomis
Dėl netinkamo vadovavimo kolektyvui iš Lazdijų
socialinių paslaugų centro
direktoriaus pareigų atleista Jolanta Marcinkienė,
pasirodo, paliko buvusią
savo darbovietę su skolomis. Neseniai pateiktoje
įstaigos finansinės veiklos
ataskaitoje matyti, jog centras įvairiems teikėjams
liko skolingas per 35 tūkst.
eurų.

Didžiausia įstaigos skola yra E. Jurkevičiaus įmonei už prekes ir maitinimą.
Redakcija turi duomenų, jog kai kurios iš šios įmonės įsigytos prekės galimai
buvo naudojamos ne Socialinių paslaugų centro lankytojų reikmėms.

Analizuojant Socialinių paslaugų
centro finansinę ataskaitą, matyti,
jog įstaiga gavo daug pajamų iš
įvairių šaltinių, tačiau ar racionaliai jas panaudojo, sunku pasakyti, tai turėtų įvertinti savivaldybės
vadovai.
Akivaizdu tai, kad įstaigos balansas yra minusinis, skolos siekia
60 000 eurų. Ši įstaiga, vadovaujant J. Marcinkienei, liko įvairioms

bendrovėms skolinga 35 tūkst. 975
eurus. Jei analizuotume kreditorių
sąrašą, tai matyti, jog didžiausia
įstaigos skola – beveik 17 tūkst.
eurų – yra E. Jurkevičiaus įmonei
už prekes ir maitinimą. Redakcija
turi duomenų, jog kai kurios iš šios
įmonės įsigytos prekės galimai buvo
naudojamos ne Socialinių paslaugų
centro lankytojų reikmėms.
Socialinių paslaugų centras liko
skolingas ir A. Zapalskio įmonei
„Azas“ už slaugos prekes, skolos
suma – 6023 eurai, taip pat 3399
eurų skola liko bendrovei „Limedika“ už vaistus, centras taip
pat neatsiskaitė su UAB „Lazdijų
šiluma“ už šios bendrovės teikiamas paslaugas ir liko skolingas
energetikams 2795 eurus.
Finansinę ataskaitą pasirašiusi
laikinai einanti Socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigas
Raminta Mikelionienė „Dzūkų
žinioms“ teigė negalinti pako-

mentuoti, kodėl susidarė tokios
skolos.
„Šioje įstaigoje dirbu tik nuo
praėjusio rudens, prie finansinių
reikalų priėjimo neturėjau iki tol,
kol mane paskyrė laikinai eiti
direktoriaus pareigas, todėl apie
skolas derėtų klausti buvusios
įstaigos vadovės“, – sakė R. Mikelionienė.
Paklausta, ar ji analizavo ataskaitai pateiktus duomenis, R. Mikelionienė pripažino, jog ataskaita
buvo sudaryta, gavus informaciją
iš įvairių centro padalinių, daugiausia iš buhalterijos, ir pagal tai
buvo surašytas dokumentas.
Jei rajono vadovai turės laiko
nuodugniai susipažinti su Socialinių paslaugų centro finansine
atsakaita, tikėtina, ten suras labai
įdomių dalykų, pradedant šokių
pamokomis ir baigiant darbuotojų
mokymais.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Vaikams vežamas pasenęs maistas?
»Atkelta iš 1 psl.

susinervinau, verkiau, kad mes
biedni, bet tai nereiškia, kad durni, mes patys save turime apginti.
Višta tikrai Cimakauskų, nes su
ūkio logotipu. Ir kalakutą išmečiau. Kai įnešiau trobon, tai visa
virtuvė prasmirdo. Nepatikėjau,
kad taip gali būti. Padariau klaidą,
reikėjo neišmesti, nunešti merei
parodyti, ką vaikams veža. Kitą
kartą taip ir padarysiu“, – sakė
A. Ravinskienė.
Moteris teigė, jog rūpinasi anūkais ir nori, kad jie valgytų kokybišką maistą. Asta sakė išsiaiškinusi, jog vaikui per dieną priklauso
1,90 euro vertės maisto davinys,
tai jai atvežė maisto už 12 eurų.
„Pernai buvo viskas gerai, vežė
kas dešimt dienų, šiemet jau keturios savaitės, kai nieko negaunam. Verkia mano širdis – jei esi
biednas, tai ir durnas. Kreipiausi
į Švietimo, kultūros ir sporto sky-

riaus vedėją D. Mockevičių, sakiau, kad tegul patikrina maistą ir
atiduoda ubagams. Aš jau nieko
nebijau, nes sena, bet reikia, kad
merė žinotų, bet ji nieko nežino.
Tie, kas geriau gyvena, bet gauna
nemokamą maitinimą, tai jiems
viskas tiks, jie tylės, o tokių kaip
aš mažai yra“,– sakė moteris.

Pasiūlė skųstis gimnazijai
„Dzūkų žinios“ kreipėsi į maistą
tiekiančios bendrovės „Paukščių gojus“ administratorę Gretą
Laukagalienę. Štai toks buvo
pokalbis.
– Redakcija gavo skundų dėl
nekokybiško maisto, buvo atvežta sugedusi višta ir kalakutiena.
Kas pas jus kontroliuoja tiekiamų produktų kokybę, periodiškumą?
– Antras vežimas numatytas
trečiadienį.

– Kas atsakingas už tiekiamo
maisto kokybę?
– Keista, kad kreipėsi į redakciją, turėjo kreiptis į mokyklą, kad
gavo nekokybišką maistą, arba
tiesiogiai į mus, bet pirmiausia į
mokyklą ir turėjo atnešti nekokybiškas prekes, tada patikrintume.
O dabar juk gali daug ką sakyti,
tai labai subjektyvu.
– Bet ne mokykla veža maistą,
jūsų įmonė laimėjo konkursą?
– Matote, viskas eina per
mokyklą, tai ten turėtų kreiptis. Kaip žinoti, kad produktas tikrai nekokybiškas?
Kaip į parduotuvę grąžiname
nekokybiškas prekes, taip ir
čia turėjo grąžinti, mes būtume
darę tyrimą, išsiaiškinę problemos esmę. Labai liūdna, kad
pirmiausia skambina žiniasklaidai. Aš pirmiausia neščiau
prekę ištirti. Mes norime, kad

vaikus pasiektų įvairus maistas:
ir kokybiškas, ir geras. Tas maitinimo organizavimas daviniais
nėra geras dalykas, norėtųsi, kad
vaikas gautų pagamintą maistą.
Tiek laiko tiekiam maistą, tai
pirmas kartas, kai sulaukiam
skundų.

– Kodėl toks didelis laiko tarpas tarp davinių?
– Buvo moksleivių atostogos, o
per atostogas daviniai nepriklauso, todėl pasidarė toks tarpas, dabar daliname už dvi savaites.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Nuolat laimi konkursus
2020 metų rugsėjo 4 d. Motiejaus Gustaičio gimnazija pasirašė
sutartį su verslininkės Rūtos Cimakauskienės vadovaujama UAB
„Paukščių gojus“, pagal kurią bendrovė įsipareigojo gimnazijai
teikti maitinimo paslaugas ir organizuoti moksleivių maitinimą,
tarp jų ir 170 mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams. Sutarties
suma – beveik 68 tūkst. eurų.
Sutarties 18.14 punkte parašyta, jog UAB „Paukščių gojus“ „įsipareigoja atsakyti už teikiamų maitinimo paslaugų kokybę“.
Tos pačios Rūtos Cimakauskienės vadovaujamas žemės ūkio
kooperatyvas „Nemuno slėnio tradicijos“ laimėjo Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos moksleivių maitinimo konkursą, kurio
vertė – beveik 90 tūkst. eurų.
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Kodėl abiturientai turi sukti
Dzūkai
galvą, kaip nuvykti į konsultacijas? kalba, kad...

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius:
„Abiturientai ne tik gali, bet ir privalo būti pavežami į konsultacijas, jei jie
gyvena kaimuose ar miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos.“
Karantinas, pakeitęs
daugelio žmonių gyvenimo
įpročius, stipriai koregavo
ir moksleivių, ypač abiturientų galimybes deramai
pasiruošti egzaminams.

Kadangi abiturientams nėra suteikta teisė mokytis kontaktiniu
būdu, jie brandos egzaminams
rengiasi savarankiškai, vieną kar-

tą per savaitę turėdami galimybę
dalyvauti kontaktinėse konsultacijose.
Kaip teigė vienos abiturientės močiutė (pavardė redakcijai
žinoma), jos anūkė, gyvenanti
kaime, turi sukti galvą, kaip kiekvieną pirmadienį nuvažiuoti į
konsultacijas Lazdijų M. Gustaičio gimnazijoje.
„Man keista, kodėl turiu į kon-

sultacijas vežti merginą savo
automobiliu, kodėl šios paslaugos neteikia Švietimo skyrius
ar gimnazija, juk yra geltonieji
autobusiukai, kurių vairuotojams,
ko gero, yra mokami atlyginimai.
Kodėl autobusiukai negali atvežti
abiturientų į konsultacijas? Šiuo
klausimu kreipiausi į Švietimo
skyriaus vedėją, tačiau konkretaus
atsakymo nesulaukiau“, – klausė
„Dzūkų žinių“ skaitytoja.
Redakcija kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją Dalių Mockevičių,
prašydama atsakyti, kodėl abiturientams neteikiama pavėžėjimo
į konsultacijas paslauga.
Pateikiama visą skyriaus vedėjo atsakymo tekstą:
„Abiturientai ne tik gali, bet ir
privalo būti pavežami į konsultacijas, jei jie gyvena kaimuose
ar miesteliuose toliau kaip 3 kilometrai nuo mokyklos. Gali būti
pavežami visuomeniniu transportu mokinio pažymėjime nurodytu
maršrutu, mokykliniu autobusu
arba kitu transportu.“

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Rašytojas G. Bleizgys: „Smagu
būti pagerbtam gimtajame krašte“
»Atkelta iš 3 psl.

besikeičiantys metų laikai, artimųjų mirtys, buvimo žemėje laikinumo ir suvokimo, jog žmogus yra
gerokai daugiau negu laikinumas,
klausimai. Gyvenimas grūdino,
patyriau įvairių sudėtingų nutikimų, kūryba buvo ir yra vienas
iš tų ramsčių, į kuriuos galėjau
atsiremti net tada, kai jau atrodo,
kad nebėra į ką atsiremti. Taip ir
gyvenu su ja iki šių dienų.
– Dirbote įvairiuose meninės
pakraipos publicistikos leidiniuose, rimtai ir rezultatyviai
užsiimate menine kūryba. Kaip
atsitiko, jog duoną valgote iš
visai kitų rankų – esate rimtos
konsultacijų bendrovės specialistas? Kaip pavyko savyje suderinti romantiką ir praktiką?
– Juozas Aputis meistriškai
taisė automobilius ir radijo imtuvus, Marcelijus Martinaitis
į Vilniaus pakraštyje esančią
Vanaginę atsivežė savo gimtosios pirkios medieną ir savomis
rankomis tą pirkią atstatė – vasaromis joje gyvendavo, Maironis
vadovavo Kauno kunigų seminarijai, Lazdynų Pelėda, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ir kitos
to meto išsilavinusios moterys
rašytojos tvarkė savo tėvų ūkius
ir verslus, Jonas Basanavičius
dirbo gydytoju... Čia dar derėtų prisiminti, kad matematikos,
geometrijos, fizikos, chemijos,
medicinos ir net aviadinamikos
mokslai kilo iš filosofų, rašytojų,
menininkų. „Anykščių šilelio“

autorius Antanas Baranauskas
atliko didžiulius matematikos
teorijos tyrinėjimus, J. V. Gėtė
buvo devynių mokslų daktaras.
Rašytoją ir praktiškumą imta
priešinti sovietmečiu ir tai daryta
specialiai, kad režimui pavojingus rašytojus būtų galima visuomenės akyse paversti realybės
neišmanančiais kvaileliais. Tai
yra iškreiptas vaizdinys, iš kurio turime išsivaduoti. Rašytojai
yra praktiški žmonės, veikiantys įvairiose visuomeninėse ir
mokslinėse srityse. Na, o aukštoji matematika, kurios man teko
mokytis Vilniaus universitete
studijuojant ekonomiką, daug
labiau primena filosofines, o ne
vidurinėje mokykloje mokomas
algebrines struktūras.
Taigi nieko man nereikėjo derinti ir suderinti, esu visoks, ir
todėl laimingas. Mūsų gyvenimas ir mus supanti tikrovė nėra
vienaplanė, mes esam didžiulio
gyvybės choro dalyviai ir laimė
mus aplanko tada, kai pradedame
girdėti vis daugiau aplink mus
giedančių balsų, suvokti dermę,
neužsiciklinti ties viena nata.
– Augote Veisiejuose. Kokią
įtaką Jūsų pasaulėjautai ir estetiniam mąstymui turėjo šis
miestelis, Lazdijų kraštas? Ar
jaučiate šiam kraštui sentimentų? Kiek svarbu žmogui išsaugoti
priklausomybę savo gimtinei?
– Gyvenimas yra kaip upė, ten,
kur vanduo sraunus, yra pavojinga, ten, kur teka per lėtai, pradeda

formuotis pelkynai ir dumblas.
Čia noriu pasakyti, kad kiekvienas turime rasti savo balansą. Priklausomybė gimtosioms vietoms
yra svarbi, bet ji negali užgožti
upės tekėjimo. Gyventi žmogus
turi dabartyje – su praėjusių dienų
patirtimi ir būsimųjų dienų nuojautomis, bet dabartyje. Negalima
susikoncentruoti vien į tai, kas
buvo, arba į tai, kas dar tik galėtų
būti, nes taip pastatoma užtvanka,
ir upė pradeda pelkėti: žmogus
apkerpėja, tampa kietakaktis ir
piktas.
Gimtasis kraštas man svarbus
ir brangus, bet mano santykis su
juo jau bent keletą kartų transformavosi. Vis iš toliau žiūriu į
gimtąjį savo Lietuvos pakraštėlį,
bet puikiai matau jį ir iš Vilniaus,
ir iš Varšuvos, ir iš Sirijos dykumų, kuriomis tam tikru gyvenimo laikotarpiu teko nemažai
pavaikščioti pėsčiomis. Per feisbuką bendrauju su daugybe Veisiejų ir Lazdijų krašto žmonių,
dešimt metų intensyviai dirbau
planuodamas ir įgyvendindamas
įvairius investicinius projektus,
tarp jų ir Lazdijų rajono mokymo,
gydymo, turizmo, sporto, susisiekimo infrastruktūros srityse.
Manau, kad ryšiai su gimtuoju
kraštu yra gana artimi iki šiol,
jie atsiskleidžia ir mano knygoje
„Sūpavimas“. Tikiuosi, kad tai
dar ne paskutinė su Lazdijų kraštu
suaugusi mano knyga.

•

– Ačiū už įdomias mintis.
„Dzūkų žinių“ informacija

g Buvusi Socialinių paslaugų
centro direktorė, save apibūdinanti kaip sukaupusią patirties
įvairiose srityse, nestokojančią
kompetencijos asmenybę, savo
buvusią darbovietę nugramzdino į 60 000 Eur skolas. Dabartinė laikinoji įstaigos direktorė
turi rangytis kaip ungurys, kad
atsiskaitytų su prekių tiekėjais. O
gal buvusi įstaigos direktorė galėtų su vietiniais prekių tiekėjais,
įvertinusi savo sukauptą patirtį,
pati atsiskaityti užgyventomis
prekėmis, taip sumažindama įstaigos finansinę naštą? Galbūt
kai kurios prekės dar užsilikę
neišpakuotos ir gražiai padėtos
namų palėpėje?
g Vandenų vadas niekaip neišlipa iš problemų liūno. Iš pradžių
su etikos sargais sprendė interesų konfliktą, po to prasidėjo
vandentiekio avarijos, po kurių
lazdijiečiams iš čiaupų pasipylė
į kavą panašus skystis. O vyšnią
ant nelaimių torto uždėjo koronavirusas, sugriebęs į savo glėbį net
7 vandentiekininkus. Dar du šios
įmonės darbuotojai susirgo kiek
anksčiau. Panašu, kad Seirijams
dar teks ilgokai palaukti, kol įvyks
lemtingas miestelio prijungimas
prie centralizuoto vandentiekio.
g Dzūkai kalba ir stebisi, ar
gali taip būti, kad teisę į nemokamą maitinimą turintys sunkiai
gyvenančių šeimų vaikai, mokydamiesi nuotoliniu būdu, sulaukia į namus nekokybiškų maisto
produktų? Ar gali taip būti, kad
šį maistą tiekia daugelio savivaldybės skelbtų konkursų teikti
maitinimo paslaugas laimėtoja
– bendrovė „Paukščių gojus“, lazdijiečių vadinama šios paslaugos
monopoliste? Kai kurie lazdijiečiai
teigia, kad taip būti gali, nes patys su tuo susidūrė. Cimakauskų
valdomas verslas Lazdijų rajone
laimi maitinimo paslaugų konkursus vieną po kito, o laimėtos
sumos jau siekia beveik 170 tūkst.

eurų. Ir kas pasakys, kad Lazdijuose neklesti verslas? Aišku, ne
visas klesti, o tik tas, kuris arčiau
valdžios.
g Vienas veikėjas, prisistatantis Lazdijų sporto klubo „Sakalas“
prezidentu, neseniai savo feisbuko paskyroje pranešė, koks jis
atsakingas ir atsakantis už savo
žodžius, dievagojosi, kad nepriklauso jokiai politinei partijai.
Tiesa yra ta, kad šis prezidentas
iki 2021-04-23 vis dar priklausė
konservatorių partijai, tačiau šios
partijos skyriaus pirmininkui, vicemerui patekus į „užkrečiamųjų
treniruočių“ skandalą, kažkaip
netikėtai ir nelauktai nusprendė
palikti partiją. Atsitiktinumas ar
ne, bet ši išėjimo iš partijos data
labai jau artima vicemero skandalo datai. O gal „Sakalo“ prezidentas išėjo iš partijos, gelbėdamas
vicemero užpakalį, kad nebūtų
politinio sąlyčio taškų? Tiesa, prezidentas labai jautrus kritikai, nes
jam nepalankius komentarus socialiniuose tinkluose operatyviai
ištrina. Todėl kas norėtų viešai
suabejoti jo atsakingumu, geriau
tegul nesivargina ir nieko nerašo
feisbuke. Kaip sakoma, mažiau
žinosit, ramiau gyvensit.
g Lazdijuose atsirado rizikuoti
nebijanti gydytoja, kuri į nusižengimus įklimpusiam vicemerui išrašė nedarbingumą atgaline data.
Įdomu, kiek tokia paslauga kainuoja? Vicemero maršas be kaukės sausio 13 dieną policijos buvo
deramai įvertintas – jam paskirta
bauda, drąsuolis turės patuštinti
kišenę. Puikus pavyzdys rajono
žmonėms!

•

Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el. paštu
dzukuzinios@gmail.com, pranešti telefonais: (8 318) 52260,
8 670 38882.

Auksinės mintys
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Jungiasi Veisiejų technologijos ir verslo
mokykla bei „Žirmūnų“ profesinio mokymo centras
Dviem profesinio mokymo įstaigoms – Veisiejų
technologijos ir verslo
mokyklai ir „Žirmūnų“
profesinio mokymo centrui
– pareiškus norą susijungti, tokia galimybė numatyta
švietimo, mokslo ir sporto
ministrės Jurgitos Šiugždinienės patvirtintame valstybinių profesinio mokymo
įstaigų tinklo plėtojimo
2021 metų bendrajame
plane.

Plane numatyta reorganizuoti
Veisiejų technologijos ir verslo mokyklą, ją prijungiant prie
„Žirmūnų“ profesinio mokymo
centro. Vyriausybei pritarus, reorganizacija įvyktų iki rugsėjo 1
d. Veisiejų technologijos ir verslo
mokykla taptų „Žirmūnų“ profesinio mokymo centro filialu,
sakoma ministerijos pranešime.
„Dviejų profesinio mokymo įstaigų jungimąsi inicijavo
jos pačios, įvertinusios besidubliuojančias profesinio mokymo
programas ir siekdamos moder-

nizuoti profesinį mokymą Pietų
Lietuvoje. Toks žingsnis rodo,
kad šių įstaigų vadovai vertina
efektyvų materialiųjų ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, siekia
regione stiprinti profesinio mokymo kokybę.
Todėl ministerija, įvertinusi
mokyklų prašymą, mato šį susijungimą kaip pavyzdį ir kitiems
regionams, kur dėl demografinės
padėties mažėjant mokinių skaičiui galima sėkmingai sutelkti
jėgas ir išteklius“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministrė
Agnė Kudarauskienė.
Šiuo metu Veisiejų technologijos ir verslo mokykloje mokosi
apie 230 mokinių, dirba apie 70
darbuotojų.
Profesinio mokymo centro
„Žirmūnai“ Druskininkų filialas
yra arčiausiai Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos esanti
įstaiga, taip pat įgyvendinanti
profesinio mokymo programas,
todėl šis reorganizavimas leistų
racionaliau naudoti materialinius
išteklius, didinti profesinio mokymo prieinamumo galimybes tiek

„Žirmūnų“ profesinio mokymo centro / Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos nuotr.
jaunimui, tiek kitoms visuomenės
grupėms. Tai leistų geriau patenkinti ir darbo rinkos poreikius.
Įgyvendinant profesinio mokymo įstaigų tinklo pertvarką, per
pastaruosius trejus metus įvykdyta 13 konsolidavimų: 2018 m.

Lietuvoje veikė 70 profesinio
mokymo įstaigų, 2020 m. rugsėjo 1 d. – 57 profesinio mokymo
įstaigos. Per šį laikotarpį profesinio mokymo įstaigose mokinių
skaičius augo nuo 37,1 tūkst. iki
39,4 tūkst.

Profesinio mokymo įstaigų veiklos optimizavimas leidžia racionaliai naudojant išteklius sukurti
efektyvų, prieinamą, darbo rinkos
poreikius atitinkantį profesinio
mokymo įstaigų tinklą.
etaplius.lt

•

Pasaulyje itin retas baltasis tigras jau gyvena ir Lietuvoje

Zoologijos sodo įžymybė — baltasis tigras Linukas.
Rita Krušinskaitė
Egzotikos mėgėjams džiugi
žinia iš Kalvarijos zoologijos sodo. Čia pasaulį prieš
porą mėnesių išvydo trys
itin reti tigrai – vienas baltas, du – auksiniai.
„Tigriukų tėvai į Kalvarijos zoologijos sodą atkeliavo iš Čekijos
praėjusiais metais. Motinos vardas
Zoja, tėvo Batu. Tai poros pirmoji
vada. Ji ypatinga tuo, kad vienas
iš trijų brolių yra visiškai baltas,

be menkiausių dryžių. Tokių pasaulyje priskaičiuojama apie 20,
o Lietuvoje jis vienintelis.
Kiti du broliai, kaip ir tėvai,
auksiniai. Jų visas kūnas yra švelnios auksinės spalvos, o papilvė
baltos. Auksinių tigrų pasaulyje
priskaičiuojama kiek daugiau –
30. Ir tie, ir tie – labai reti“, – pasakojo Kalvarijos zoologijos sodo
atstovė Brigita Mačytė.
Anot jos, maždaug prieš du mėnesius gimę tigriukai yra stiprūs ir
sveiki. Pati tigrė rūpinasi vaikais

ir maitina juos, todėl mažyliai
labai gerai auga.
„Tikslaus svorio net nežinome, nes stengiamės netrikdyti jų
ramybės ir bendravimo su motina. Po kurio laiko pasversime ir
sužinosime kitus duomenis.
„Kol kas mažyliai laiką leidžia
su motina, lipa vienas ant kito,
pašnypščia tigriškai. Mamą išleidžiame į lauką, bet su tėčiu
tigriukai kol kas nebendrauja, nes
patys į lauką dar neišeina. Be to,
ir orai gana šalti, todėl gyvena
patalpoje. Kai truputį ūgtels ir
orai atšils, pratinsime prie lauko“,
– apie tigriukų gyvenimą kalbėjo
B. Mačytė.
Tai, kad Zoja atsivedė tris jauniklius, tigrų gyvenime jokia retenybė. Priešingai, retas atvejis
būtų, jei patelė būtų atsivedusi
tik vieną jauniklį.
Baltąjį tigriuką pavadino Linuku, garbei moters, prižiūrinčios
zoologijos sode gyvenančius
plėšrūnus. Ji viena kurį laiką ir
bendravo su tigre ir jos vaikais,
nes buvo baimintasi, kad Zoja
gali atsisakyti rūpintis vaikais.
Auksiniai tigriukai gavo zoologijos sodo šeimininkės sūnų Tomo
ir Algirdo vardus.
„Šie tigriukai iš mūsų zoologijos sodo tikrai niekur neiškeliaus.
Jie yra itin reti, todėl būtų gaila
kam nors perleisti ar atiduoti tokią
vertybę. Jau planuose ir atskiro
voljero baltajam tigrui įrengimas“, – sakė B. Mačytė.
Anot zoologijos sodo atstovės, Kalvarijoje gyvena visų
spalvų variacijų tigrai, amūriniai
– oranžinės spalvos su juodais
dryžiais, Bengalijos – balti su

juodais dryžiais, auksiniai – kurių
viršus lengvai oranžinis, o pilvas baltas, ir vienintelis visiškai
baltas. Su mažaisiais tigriukais
priskaičiuojama apie 15 šių įspūdingų kačių.
„Svarbu paminėti, kad tai ta
pati tigrų rūšis, tik spalvų variacijos kitos. Tėvai yra išveisti
iš standartinės oranžinės ir baltos spalvos tigrų. Įdomu, jog
jie gali atsivesti įvairių spalvų
jauniklius, nors patys yra vienos
spalvos. Gali gimti ir standartinis oranžinis su dryžiais, ir toks
kaip tėveliai, ir visiškai baltas.
Kokios spalvos tigriukas išvys
pasaulį, lieka staigmena iki paskutinės akimirkos“, – aiškino
B. Mačytė.
Anksčiau į Kalvarijos zoologijos sodą lankytojai plūsdavo norėdami nusifotografuoti su tigrų jaunikliais. Šį kartą tokios galimybės
nebus. „Fotografuotis leisdavome

tik su tais tigriukais, kurių neprisiimdavo motinos. Tada darbuotojai imdavosi motinos vaidmens,
juos kas tris valandas maitindavo
mišinėliais ir taip pripratindavo
prie žmonių. Naujais tigriukais
rūpinasi tigrė, todėl lankytojai jais
galės gėrėtis tik iš tolo“, – sakė
zoologijos sodo atstovė.
Lietuvos ir Lenkijos pasienyje,
Trakėnų kaime, įsikūręs privatus
zoologijos sodas užima 17 hektarų plotą. Jame gyvena apie 50
gyvūnų rūšių, didžiąją dalį ploto
ir voljerų užima kanopiniai gyvūnai.
Šiemet lankytojus į zoologijos sodą trauks ne tik gyvūnai,
bet ir netrukus duris atversiantis
15 dinozaurų parkas. „Jis veiks
nuolatos, pats didžiausias apgyvendintas dinozauras bus 5 metrų
aukščio ir 12 metrų ilgio“, – apie
naują traukos objektą zoologijos
sode pasakojo B. Mačytė.

•

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.
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Užkietėjusi mezgėja siekia asmeninio rekordo:
šiemet nori sumegzti 365 siūlų kamuolius
Dineta Babarskienė
Alma Slančiauskienė iš Kučiūnų sako, jog svarbiausia
jai, kad rankos virbėtų.
„Aš paprastas žmogus, kuriam patinka megzti. Nieko
stebuklingo juk neatradau,
man tiesiog patinka megzti. Neduok Dieve, jei kas
atsitiktų akims ar rankoms, savęs be mezgimo ir
be virbalų aš jau neįsivaizduoju“, – tikina mezgėja.
Mezga nuo mokyklos laikų:
nuo septintos ar aštuntos
klasės. „Tada nebuvo tiek
visokių siūlų, nebuvo ir didelio pasirinkimo, mezgėme iš to, ką turėjome, o ir
tie mezginiai nebuvo tokie
gražūs. Mezgė močiutė, kojines megzti ji ir pamokė,
mama irgi mezgė“, – prisimena ponia Alma.
„Mezgu viską: ir didelius mezginius, ir mažus – svarbu, kad
rankos būtų užimtos“, – sako ji.
Tiesa, daugiausia „draugauja“ su
virbalais, vąšelį į rankas paima,
bet tik tiek, kiek jo būtinai prisireikia.

Kasdien turi bent pora eilių
numegzti — kitaip būna pikta
„Keliuosi 6 valandą ryto ir einu
į tvartą. Ten manęs laukia 5 karvytės, dar 8 veršeliai, dideli ir
maži, kiaulytės. O 8 valandą
ryto aš jau sėdžiu su virbalais“,
– taip pasakoja apie savo dienas

Mezgimo virtuozė Alma Slančiauskienė: „Mezgu viską: ir didelius mezginius, ir mažus — svarbu, kad rankos būtų užimtos.“
mezgėja. Mezga ir iki 12 nakties, ir dar ilgiau. Kad niekam
netrukdytų, mezga atskirame
kambaryje, mezga ir muzikos
klausosi. Daro tai kasdien, tačiau
spėja nudirbti ir visus buitinius,
namų ruošos darbus: ir valgyti
pagamina, ir susitvarko namus.
„Padirbu, pamezgu, vėl padirbu,
vėl pamezgu. Užkaičiu virti pie-

Rajono savivaldybės tarybos posėdis vyks
rytoj, balandžio 30 d.
Rytoj, balandžio 30 d., 10 val. vyks Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nuotolinis posėdis. Jo metu bus svarstoma rajono
savivaldybės įstaigų ir įmonių ataskaitos, bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrasis planas, savivaldybės turto ir kiti svarbūs klausimai.
Kviečiame posėdžio transliaciją tiesiogiai stebėti socialiniame tinkle „Facebook“, Lazdijų rajono savivaldybės paskyroje.
Lazdijų r. sav. inform.

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Gyvename individualiame name. Visi aplink
jau senokai turime atskirus konteinerius
maisto atliekoms. Bet pastebėjau, kad vienas
kaimynas dar nė karto nebuvo jo ištraukęs
ištuštinimui. Ar jam už tai niekas negresia?
Gresia administracinė atsakomybė už netinkamą atliekų tvarkymą. Jei gyventojas nesinaudoja maisto atliekų konteineriu,
vadinasi, jis neišrūšiuoja savo atliekų. ARATC kontrolieriai rengia
sustiprintą patikrą, kurios metu išskirtinis dėmesys skiriamas
maisto konteinerių neištraukiantiems atliekų turėtojams. Jų
mišrių atliekų konteineriuose aptikus maisto, virtuvės atliekų,
jie nebus ištuštinami, o pažeidimui kartojantis, informacija bus
perduota atitinkamoms institucijoms dėl administracinės atsakomybės taikymo.
Neišrūšiuotos maisto atliekos labai užteršia visas kitas atliekas,
kurios tampa netinkamomis perdirbimui ir turi būti šalinamos
sąvartyne. Tai – brangiausias atliekų tvarkymo būdas, tad nerūšiuojantiems tenka ir atsakomybė už brangstantį jų tvarkymą.

tus, kol verda, mezgu, sutvarkau
kambarį ir mane kaip magnetas
vėl traukia pamegzti“, – pasakoja
ponia Alma. Vasarą jai darbų dar
padaugėja: prižiūri daržus, kurių, kaip pati sako, be galo daug
sodina, o ir marinuoja, vakuoja.
Tačiau net tada mezga, kaip pati
prisipažįsta, kad vis tiek turi bent
pora eilių numezgti. „Jei aš nepamezgu nė kiek, tai prie manęs
geriau nesiartinti, nes būnu pikta.
Be virbalų nė iš vietos. Virbalai
mane lydi visur ir visada“, – neslepia ji.

Fotosesijose jos mezginiais
puošiami vos poros savaičių
kūdikėliai
„Mieliausia megzti mažiukams.
Renkuosi gražias spalvas, o ir
raštus visokius“, – pasakoja
mezgėja. Sako, kad smagu,
kai nuotraukose pamato lėliuką, aprengtą jos rankų darbo
mezginiais. Pasakoja, kad prieš
septynerius metus ją susirado
fotografė, kuri fotografuoja
kūdikėlius. „Paprašė numegzti
drabužėlių mažiukams, vos poros savaičių kūdikėliams. Kol aš
išsistudijavau, kaip tai padaryti,
patikėkite – užtrukau“, – prisimena ji. Dabar jau ir pati nustebo pamačiusi, kiek jos megztų
drabužėlių, naudojamų fotosesijose, susikaupė fotostudijos
drabužinėje. Ponia Alma sako,
kad dabar madinga rengti naujagimius megztais rūbeliais. Tad
nenuostabu, kad rūbelių vaikams
sakosi primezgusi tūkstančius,
ir tai tikra tiesa. „Dažnai mezgu
fotosesijoms didžiulius lyg šalikus tokius, į kuriuos suvyniojami
lėliukai. Vien jų kiek primezgusi
esu. Itin mažų drabužėlių – daug
mezgu. „Facebook“ puslapyje
„Baltas pūkas“ galima pasižiūrėti, nuotraukose mano megzti
darbai“, – sako ji.

Įsigudrinusi buvo:
megzdavo laikraštį
skaitydama
Praeitais metais ponia Alma
sumezgė 352 siūlų kamuolius.
„Šiemet norėčiau sumegzti 365
kamuolius siūlų. Kiekvieną dieną
po kamuolį. Tada drąsiai galėsiu
pasakyti: nė dienos – be mezgimo“, – sako tokio savo asmeninio
mezgimo rekordo siekianti mezgėja. Prisipažįsta, kad buvę dienų,
kai per dieną sumegzdavo ir tris
siūlų kamuolius.
„Vyras eina į parduotuvę duonos, o aš siūlų. Jei neperku, tai
bent pačiupinėti būtinai nueinu“, –
neslepia ji. Renkasi merino vilnos
siūlus, kiti, anot jos, nori mezginio
iš paprastų vilnonių siūlų ir tik
baltų būtinai, mezga ir iš šuns vilnos siūlų. „Dabar kaip tik naikinu
siūlų likučius“, – sako juokdamasi
ponia Alma. Toks pasakymas tikrai nereiškia, kad ji juos surenka
ir išmeta – tikrai ne, visus siūlus
sunaudoja, sumezga. „Mezgu kojinyčių, batukų“, – tarsteli ji.
Auksarankė dalyvauja mugėse, labdaringose akcijose, bendruomenių renginiuose, kojinių
mezgimo čempionatuose. „Labai
smagu, kai gali sudalyvauti“, –
džiaugiasi ji. Pro viską mugėse
gali praeiti nė nežvilgtelėjusi, o
štai pro močiutę su megztomis
kojinėmis – niekaip, pamačius
megztu drabužiu apsirengusį
žmogų, taip įsispokso, kad kartais net sulaukia klausimo, ko ji
taip žiūrinti?
Pasakoja, kad kartą gavusi
užsakymą vaikeliui kombinezoniuką numegzti. „Bekalbant
su mama, paaiškėjo, kad mažylis – ankstukas. Įsivaizduokite,
kokio dydžio reikėjo jam kombinezoniuko – tokio mažo aš
nebuvau mezgusi. Numezgiau
per pusantros dienos ir išsiunčiau
neprašydama jokio atlygio – pa-

dovanojau palinkėdama mažyliui
sveikatos. Mama dėkojo, ašaros
ir man riedėjo iš džiaugsmo, kad
galiu kažkam gero padaryti“, –
prasitaria ji. Sako, kad vaikiškam
kombinezonui numegzti paprastai reikia dviejų dienų, o mažų
batukų ir tris ar keturias poras
per dieną numezga. Prisipažįsta,
kad, ko gero, nėra daikto, kurio
ji negebėtų numegzti. „Žiūriu
televizorių ir mezgu. Tai netrukdo nei vienam, nei kitam.
Anksčiau megzdavau laikraštį
skaitydama. Tik pastebėjau, kad
akims nelabai gerai“, – prasitaria
mezgėja.
Norėtų, kad megztų ir vyras.
„Bet nemezga jis. Nenori. Išardyti, jei mezginį kokį reikia, išardo“, – tikina ponia Alma. Norėtų
mezgimo mašiną nusipirkti. „Bet
vyras sako, kad aš pati kaip mezgimo mašina“, – juokiasi meistrė.
Tikina, kad iš mezgimo galima ir
pragyventi.
Jos mezginius noriai dėvi
kiti, šeimos nariai to nedaro.
„Tik megztas kojines nešioja“,
– tarsteli ji. Jos darbai keliauja
po pasaulį. „Kažkurią dieną galvojau, ar mano darbų yra Lenkijoje, Amerikoje tai tikrai yra.
Atsiminiau, kad ir Lenkijoje yra.
Anksčiau buvo įdomu, kur mano
mezginiai iškeliauja, dabar jau
ne. Tuo nieko nenustebinsi. Juk
lietuviai išsibarstę po pasaulį, tad
užsisako, numezgu, keliauja žmonės, keliauja ir mano mezginiai.
Kartais nė nepaklausiu, kur juos
dėvės, juk ir taip daug klausimų
kyla, kol suderiname mezginį:
koks jis turėtų būti, kaip atrodyti“, – pasakoja mezgimo virtuozė
Alma Slančiauskienė. Kai numezga, iškart išsiunčia arba padeda į
komodą, kaip pati sako, ilsėtis
ramybėje, kol pasiims užsakovas.
„Ir greičiau stveriu vėl megzti“, –
tarsteli užkietėjusi mezgėja.

•
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Pavasariški „Tele2“ pasiūlymai: nuolaidos
paspirtukams, telefonams ir išmaniems daiktams
20 MP asmenukių kamerą, 6,4
colio įsitrižainės „Super AMOLED“ ekraną ir net 5000 mAh
talpos bateriją. Užsakant telefoną
su planu nuo 15,90 Eur/mėn. ir
24 mėn. sutartimi, telefono mėnesinė įmoka bus 6,20 Eur/mėn.
Pradinė įmoka už įrenginį – tik 26
Eur. Telefono kaina be sutarties
ir mokant visą sumą iškart – 279
Eur.

Prasidėjus šiltajam sezonui, „Tele2“ paruošė
išskirtinių pasiūlymų elektriniams paspirtukams,
išmaniems daiktams, telefonams ir išmaniajai televizijai. Jais jau dabar galite
pasinaudoti operatoriaus
internetinėje parduotuvėje
www.tele2.lt.

Elektriniai paspirtukai vos
nuo 5,80 Eur/mėn.
Paspirtukų sezonas jau prasidėjo. Jei ir jūs svajojate įsigyti
šią ekologišką dviratę transporto priemonę, dabar tinkamas
laikas tai padaryti. Šiuo metu,
užsisakius bet kurį „Tele2 Lais-

vo interneto“ planą su 24 mėn.
sutartimi, paspirtukų mėnesinė
įmoka prasideda vos nuo 5,80
Eur/mėn. Pradinė įmoka skiriasi priklausomai nuo paspirtuko
modelio. Kaina galioja mokant
už įrangą dalimis per 36 mėn.
Interneto modemo kaina į pasiūlymą neįskaičiuota ir prasideda
nuo 2,5 Eur/mėn.
Tuo tarpu patogų ir kompaktišką elektrinį paspirtuką „Segway
Ninebot E22E“ dabar galite įsigyti vos už 149 Eur, mokant visą
sumą iškart, arba nuo 4,11 Eur/
mėn., užsakant su „Tele2 Laisvo
interneto“ planu „Neriboti GB“
(17,90 Eur/mėn.). Pradinė įmoka
– tik 1 Eur.

Naujausi telefonai vos nuo
6,20 Eur/mėn.
Puikios naujienos ieškantiems
naujo telefono. Dabar gera proga
atsinaujinti ir populiarius išmaniuosius įsigyti pigiau. Mėnesinės
įmokos už telefoną prasideda vos
nuo 6,20 Eur/mėn. Pradinė įmoka
skiriasi priklausomai nuo telefono
modelio. Telefonus galite įsigyti
mokėdami nurodytomis įmokomis su bet kuriuo www.tele2.lt
nurodytu planu nuo 15,90 Eur/
mėn. ir 24 mėn. sutartimi.
Pavyzdžiui, šiomis sąlygomis
galite įsigyti ryškų ir galingą
„Samsung Galaxy A32“ (128 GB)
telefono modelį. Jis turi 64 MP
pagrindinę kamerą, ypač detalią

Daugybė išmanių daiktų be
pabrangimo
Jei dairotės naujo kompiu-

terio, ieškote planšetės savo
vaikui, svarstote įsigyti robotą dulkių siurblį ar apsaugos kamerą, dabar šiuos ir
dar daugiau įvairių išmanių
daiktų galite įsigyti be jokio
pabrangimo.
Pasiūlymai išmaniems daiktams galioja su bet kuriuo „Tele2 Laisvo interneto“ www.tele2.
lt skelbiamu planu, sudarant 24
mėn. sutartį ir perkant nurodytą
įrangą, mokant visą sumą iš karto
arba dalimis per 36 ar 24 mėn.
Skirtingiems įrenginiams taikomos skirtingos pradinės įmokos.
Modemo kaina į pasiūlymą neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5
Eur/mėn.
Pavyzdžiui, tokiomis sąlygomis
galite įsigyti siurbiantį ir plaunantį robotą dulkių siurblį „Xiaomi
Mi Robot Vacuum-Mop Essential“. Jis padės pasirūpinti namų
švara, o siurblį galėsite valdyti
naudodami specialią aplikaciją
savo telefone. Su šiuo pasiūlymu siurblio mėnesinė įmoka tik
4,38 Eur/mėn. Pradinė įmoka – 1
Eur.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir akcijas sužinosite
www.tele2.lt arba paskambinę
telefonu 117. Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis
laikmenos mokestis. Pasiūlymų
laikas ir įrenginių skaičius ribotas.

gėjimą. Operacijos atliekamos
pažangiausiu kataraktos pašalinimo metodu – fakoemulsifikacijos
būdu. „Akių chirurgijos centre“
naudojama moderni diagnostinė
ir operacinė įranga, kokybiškos
priemonės. Mūsų pacientai džiaugiasi, kad profesionali pagalba suteikiama nelaukiant ilgose eilėse,
ypač tai aktualu, jeigu katarakta
sparčiai progresuoja.
Šiuolaikiniai metodai leidžia
pasiekti puikių rezultatų, tačiau
labai svarbu laiku kreiptis į specialistus. Prisiminkite, kuo ankstyvesnė ligos stadija, tuo geresni
rezultatai, o uždelstų atvejų ope-

racijos eiga visada komplikuota,
ilgesnė ir sudėtingesnė.
Visus,
kuriems
gydytojai
diagnozavo kataraktą ir pataria atlikti
operaciją, kviečiame į „Akių
chirurgijos centrą“, esantį Savanorių pr. 66, Kaune. Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga,
kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų
komanda padės pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės
telefonu (8 37) 750 805. www.
akiuchirurgija.lt

Išmaniosios televizijos
„Go3“ paketas „Televizija +
Filmai“ tik 5,99 Eur/mėn.
Išmanioji televizija „Go3“ – puikus pasirinkimas visiems, mėgstantiems kokybišką vaizdo turinį. Įsigiję šios televizijos paketą,
pamėgtas laidas, filmus ar sporto
transliacijas galėsite žiūrėti tiesiog savo telefone ar bet kuriame
kitame pasirinktame įrenginyje.
Dabar, užsisakius bet kurį „Tele2“ balso planą su daugiau nei 1
GB duomenų ir 18 arba 24 mėn.
sutartimi, išmaniosios televizijos
„Go3“ paketas „Televizija + Filmai“ kainuos tik 5,99 Eur/mėn.
Šiame pakete rasite 35 tiesioginės
televizijos kanalus su 7 dienų turinio archyvu ir daugiau nei 7 400
valandų turinio biblioteką kino
mėgėjams.

•

Katarakta? Padėsime pasveikti
Paprastai tariant, katarakta yra lęšiuko sudrumstėjimas. Tai – viena pagrindinių regėjimo netekimo
priežasčių visame pasaulyje. Tačiau šiuolaikiniai
oftalmologijos pasiekimai
leidžia ją sėkmingai gydyti
ir pasveikti.

Pagrindinė priežastis —
amžius
Katarakta gali būti perduodama
iš kartos į kartą, gali būti įgimta
ar įgyta po traumos ar ligos, tačiau dažniausia ligos pasireiškimo priežastis – amžius. Bėgant
metams, vyksta akies lęšiuko
pokyčiai, formuojasi drumstys,
todėl žmogus pradeda blogai
matyti. Nors pradinėse stadijose katarakta gali nesukelti rimtų
regėjimo problemų, tačiau, ligai
progresuojant, silpstantis regėjimas gali baigtis aklumu. Kai
lęšiuko drumstis pradeda trukdyti
pilnaverčiam gyvenimui, darbinei
veiklai, reiktų nedelsiant kreiptis
į specialistą.
Kaip pasireiškia liga?
Sergant katarakta, jokie akiniai
nepadeda pagerinti žmogaus regėjimo. Dažnai daiktai matomi
dvigubi ar gelsvame fone, ženkliai
susilpnėja matymo ryškumas,
drumstėdamas lęšiukas iškraipo

spalvas, gali atsirasti jautrumas
ryškiai šviesai. Kataraktai progresuojant, rūkas akyse tirštėja,
darosi sunku skaityti, vairuoti
automobilį, o nesiimant priemonių ir lęšiukui visai sudrumstėjus,
regėjimas išnyksta.

Gydymas — trumpa ir saugi
operacija
Vienintelis sėkmingas kataraktos
gydymo būdas – operacija. Naudojant šiuolaikišką mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių –
akyje padaromas 2–3 mm dydžio
pjūvis ir sudrumstėjęs lęšiukas
pakeičiamas dirbtiniu implantu.
Kataraktos operacija trunka apie
30 minučių, atliekama naudojant
vietinę nejautrą, todėl nejaučiamas skausmas ar diskomfortas.
Tačiau svarbiausia, kad regėjimas
pagerėja iškart arba praėjus vos
keletui dienų po operacijos.
Svarbu kreiptis laiku
Pastebėjus silpstantį regėjimą,
reikėtų nedelsiant pasikonsultuoti su gydytoju, nes kataraktos
operacijos sėkmė priklauso ne
tik nuo gydytojo meistriškumo,
naudojamos įrangos, bet ir nuo
ligos stadijos. Kuo labiau lęšiukas
sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga, padidėja pooperacinių
komplikacijų rizika, regėjimas
atsistato per ilgesnį laikotarpį. Be

to, kataraktai progresuojant, gali
padidėti akispūdis, rizikuojama
susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti
nebeįmanoma.

Modernios ir saugios
operacijos
A.Klinikos „Akių chirurgijos centre“ operacijas atlieka aukščiausios kvalifikacijos specialistas,
tikras savo srities profesionalas,
gyd. Saulius Ačas. Jis yra atlikęs
šimtus kataraktos operacijų, taip
pat ne vieną ypač sudėtingą akių
operaciją ir įgijęs neįkainojamos
patirties grąžinant pacientams re-

•
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Žvarbios gamtos stichijos nenumaldė noro grožėtis narcizų žvaigždynais
Praėjusį savaitgalį, ignoruodami besispardančias
lietaus, sniego ir šalto vėjo
stichijas, į Druskininkus
plūdo žmonės, išsiilgę grožio ir gerų emocijų. Žydinčių narcizų lauko reginys,
prilygintas ant žemės nusileidusiems žvaigždynams,
išties buvo pribloškiantis ir
vertas nuodėmės. Bet apie
tai – tiesiogiai iš žydinčių
laukų.

Audronė Vancevičienė, pedagogė
iš Kauno: „Buvome daug girdėję
apie narcizų šventę Druskininkuose, tačiau atvažiavome pirmą
kartą. Nesitikėjome, kad pamatysime tiek daug žiedų vienoje
vietoje. Fantastika! Jei oras būtų
buvęs geresnis, tai pasivaikšiojimas narcizų lauke būtų buvęs
dar malonesnis. Labai nustebino tai, kaip druskininkiečiai sugebėjo išradingai ir saugiai išspręsti karantino ribojimus. Tas
autobusiukas su dainuojančiais
ir grojančiais atlikėjais nuteikė
labai maloniai. Mes su drauge net
pašokome ir padainavome kartu
su dviem solistėmis narcizų lauke
ir prisifilmavome. Draugai buvo
nustebinti. Ačiū Druskininkams,
kad sugebėjo ir karantino laikotarpiu surengti tokią šventę!”
Šįkart lankytojams buvo pasiūlyta galimybė žydėjimu grožėtis
ir tamsiu paros metu. Vakare, kai
žydinčią erdvę užliejo efektingas
šviesų ir spalvų žaismas, atsivėrė dar įspūdingesnis vaizdinys.
Skambant ypatingą atmosferą kuriančiai muzikai, išties atrodė, kad
danguje mirgantys žvaigždynai
nusileido ant žemės.
„Šiemet nusprendėme kitaip
įprasminti narcizų žydėjimą –
siekėme, kad narcizų laukas
įspūdingai atrodytų ir dieną, ir
naktį, todėl pasitelkėme įvairią
apšvietimo techniką, kuri sukūrė
žemėn nusileidusio žvaigždėto
dangaus įspūdį. Norėjome, kad
tie kurorto svečiai, kurie kasmet
atvažiuoja pasigrožėti žydinčiais
narcizais, šiemet čia atrastų kai ką
nauja. Stengiamės, kad karantino
išvarginti žmonės Druskininkuose
pasisemtų naujų įspūdžių. Labai
džiaugiamės šiltais lankytojų atsiliepimais, jau labai to pasiilgome“, – sako Druskininkų savivaldybės administracijos Turizmo,
komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Vaiva Žagunienė.
„Į Druskininkus pasigėrėti žydinčiais narcizais važiuojame jau
trečius metus iš eilės. Visada čia
patiriame puikių emocijų, – įspūdžiais dalijosi Rimantas Daknys,
inžinierius iš Vilniaus. – Šiemet
atvykome su nakvyne, tai narcizais gėrėjomės ir dieną, ir vakare.
Maloniai nuteikė įspūdingomis
šviesomis apšviestas narcizų
laukas vakare. Tikrai atrodė, jog
žvaigždės nusileido ant žydinčių
narcizų, tai buvo nepakartojamas
reginys. Šeštadienį narcizų lauke
buvo gausybė žmonių, bet jie elgėsi saugiai, todėl nebuvo jokios
įtampos ir nerimo dėl koronaviruso grėsmės. Puiku buvo ir tai,
kad čia pat, šalia narcizų lauko,
buvo galima papietauti kavinėje,
buvome pasiilgę ramaus pasėdėji-

„Stengiamės, kad karantino išvarginti žmonės Druskininkuose pasisemtų naujų įspūdžių. Labai džiaugiamės šiltais lankytojų atsiliepimais, jau labai to
pasiilgome“, — sako Druskininkų savivaldybės administracijos Turizmo, komunikacijos ir kultūros skyriaus vedėja Vaiva Žagunienė.
mo prie pietų stalo. Tai dar vienas
malonus potyris!“
Dvi savaitgalio popietes mobilia scena tapo aplinkai draugiškas
autobusiukas, kuris suko ratus po
žydintį narcizų parką, veždamas
muzikantus ir atlikėjus. Druskininkiečiai atlikėjai, išsiilgę žiūrovų, net žvarbią dieną negailėjo
gerų emocijų ir šildė dainomis,
melodijomis, nuoširdžiais linkėjimais.
„Ši narcizų žydėjimo šventė

mums tapo susitikimo su sūnaus
šeima, kuri gyvena Vilniuje, vieta,
– sako medikė iš Alytaus Aurelija
Paškauskienė. – Jie atvažiavo į
Druskininkus iš sostinės, o mes
su vyru – iš Alytaus. Visą dieną
gėrėjomės žydinčia narcizų pieva,
bendravome, sutikome pažįstamų iš kitų miestų. Manau, jog tai
unikalus Druskininkų renginys,
jei būtų geresnis oras, tai žmonių skaičius būtų dar didesnis.
Po ilgo karantino ir užsidarymo

namuose tas pasivaikščiojimas po
narcizų lauką, po Druskininkus
buvo tikra atgaiva kūnui ir sielai.
O dar ir gyva muzika grojo! Nors
daugelis žmonių lauke nedėvėjo
apsauginių kaukių, bet saugaus
atstumo stengėsi laikytis. Aš tai
buvau rami, nes esu jau dukart
paskiepyta nuo koronaviruso. Kai
atšils oras, būtinai vėl atvažiuosime į Druskininkus.“
Narcizų žydėjimas Druskininkuose jau tapo prasidedančio

pavasario įprasminimo simboliu.
Dešimtą pavasarį pražydusiomis
pavasario gėlėmis dar bus galima
grožėtis ir kitą savaitgalį. Beje,
pumpurus krauna ir rožinės sakuros, tad įspūdžių Druskininkuose
pakaks dar ilgam.
Ramunė Tarandė
DKC reklamos ir komunikacijos
vyriausioji specialistė

•

Druskininkų kultūros centro
ir Mariaus Dovidausko nuotr.
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Spręskite ir laimėkite
savaitraščio
„Dzūkų žinios“
1 mėn. prenumeratą!!!

Eteris

Ketvirtadienis

, balandžio 29 d. Saulė teka 5.47, leidžiasi 20.46, dienos
ilgumas 14.59. Pilnatis. Vardadieniai: Kotryna, Tarmantas, Indrė, Augustinas, Rita.
LRT TV
2021.04.29
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

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

stebuklų.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda

daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Pra)rasta karta.
20.30 Panorama.
21.30 Širdyje lietuvis.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Grančesteris“.
23.50 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.35 Pasivaikščiojimai.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Pra)rasta karta.
3.00 Panorama.
4.00 Vakaras su Edita.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

Atsakymus su savo vardu ir pavarde
siųskite el. p. dzukuzinios@gmail.com.
SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo kadastrinis Nr. 5903/0004:8, esančio Lazdijų r.
sav. Būdviečio sen. Virbalų k., savininkę I. V., kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-05-18 9.30 val. vykdys
žemės sklypų, kurių kadastriniai Nr. 5905/0008:249 ir 5905/0008:399, esančių
Lazdijų r. sav. Būdviečio sen. Virbalų 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 kadastrinis Nr. 5958/0006:57, esančio Lazdijų
r. sav. Veisiejų sen. Šutronių k., savininkę S. B.-R., kad matininkas Norgaudas
Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2021-05-12 9.30 val. vykdys žemės sklypo kadastrinis Nr. 5958/0006:111, esančio Lazdijų r. sav. Veisiejų
sen. Paliepio 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 kadastrinis Nr. 5948/0010:76, esančio Lazdijų r.
sav. Lazdijų sen. Staidarų k., savininkės V. P. turtinių teisių paveldėtojus, kad
matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008)
2021-05-11 10.30 val. vykdys žemės sklypo kadastro Nr. 5948/0010:82, esančio Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. Staidarų 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.

vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Tik nekvieskite
farų!“.
0.40 „Strėlė“.
1.35 „Nežinomas“.
3.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.55 Alchemija.
5.20 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 „Ančiukų istorijos“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Gero vakaro šou.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldumynai“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.

18.30 TV3 žinios.
19.30 Farai.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Nesunaikinami 3“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Nesunaikinami 3“.
0.20 „Naktinė pamaina“.
1.20 „Kobra 11“.
2.20 „X mutantai“.
3.10 „Mažieji genijai“.
3.35 „Naktinė pamaina“.
4.30 „Kobra 11“.
5.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
BTV
6.25 „Vanity Fair. Visiškai

slaptai“.
7.20 „Mano virtuvė

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

geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Akloji zona“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Priešas už vartų“.
23.40 „Raudonasis

skorpionas“.
1.50 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
2.15 „CSI. Majamis“.
3.00 „Iškvietimas“.
3.45 „FTB“.
Dzūkijos TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
7.00 #NeSpaudai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
18.20 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 „Atvažavau in
svecius“.
19.48 „Skinsiu raudoną
rožę“.
20.00 Žinos.
20.20 „Jaunimo
banga“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa –
tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

3.10 Oponentai.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Mokslo ritmu.
4.25 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.

11.30 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo

LRT+
6.02 Vilnius Jazz 2019.
6.55 „Pasakojimai iš

Japonijos. Pramogų
ateitis. Dirbtinis
intelektas sugrąžino
mangos dievą“.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 LMŽ.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Trembita.
12.45 „Viltis abipus
Atlanto. Poetas
Kazys Bradūnas“.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Kūrybingumo
mokykla.
15.00 „TV daktaras.
Embolizacija
mikrodalelėmis –
švelni alternatyva
chirurgijai“.
15.30 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.55 Europos vyrų
rankinio čempionato
atrankos rungtynės.
Lietuva–Islandija.
20.45 Klausimėlis.
21.00 Čia – kinas.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Paveldėtojos“.
23.10 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Karnavalo linksmybės“.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2019.
1.35 Duokim garo!
2.55 Klausimėlis.
3.10 „TV daktaras.
Embolizacija
mikrodalelėmis –
švelni alternatyva
chirurgijai“.
3.40 7 Kauno
dienos.
4.05 Indivizijos.
4.35 Veranda.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
TV1
6.00 „Monstrai prieš

ateivius“.
6.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.

policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 PREMJERA. „Ka-

sandra. Kolegos“.
23.00 „Juodvarnis“.
1.00 „Našlaitės“.
2.45 „Rebeka Martinson.

Avarinis ženklas“.
TV6
6.20 „Makgaiveris“.
7.00 „Kobra 11“.
8.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Praeities žvalgas.
9.20 „Fitnesas“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Amerikos talentai.
14.25 „Vieniši tėvai“.
14.55 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.05 „Tiksinti bomba“.
23.00 „Salemas“.
0.50 „Kaulai“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Stiliaus DNR.
7.00 Sveiki! Su gydytoju

V. Morozovu.
7.30 Verslo švyturys.
8.30 Orijaus kelionės.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Raktas į namus.
11.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Orijaus kelionės.
14.00 2800 km Dunojumi

baidare su A. Valujavičiumi.
15.00 Delfi diena. Žinios.
15.20 Delfi diena. Dienos
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16.15 Delfi diena. Dienos
interviu.
16.35 Delfi diena. Verslo
požiūris.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.15 Delfi diena. Dienos
tema.
17.35 Delfi diena. Verslo
požiūris.
18.00 Delfi diena. Žinios.
18.35 Delfi diena. Dienos
interviu.
19.00 Delfi diena. Žinios.
19.15 Delfi diena. Faktai
ir nuomonės su
A. Peredniu.
20.00 Šiandien kimba.
21.00 Spausk gazą.
21.30 Automobilis už 0
Eur.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
0.00 Delfi diena.
5.00 Šiandien kimba.
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Eteris

Penktadienis

, balandžio 30 d. Saulė teka 5.45, leidžiasi 20.48, dienos
ilgumas 15.03. Pilnatis. Vardadieniai: Marijonas, Pijus, Virbutas, Venta, Sofija.
LRT TV
2021.04.30
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Ieškomas“.
0.45 „Laiminga
pabaiga“.
2.30 Gyventi kaime gera.
3.00 Panorama.
4.00 Vartotojų kontrolė.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

vaisius“.
15.30 „Mano namai –

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Ištrūkęs Džango“.
0.15 „Kobra“.
1.55 „Tik nekvieskite
farų!“.
3.35 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
5.05 „Kalnietis“.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 „Ančiukų istorijos“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Farai.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldumynai“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Ledynmetis.
Susidūrimas“.
21.20 „Bėgantis labirintu
2“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Bėgantis labirintu

2“.
0.00 „Patrulių zona“.
2.00 „Apiplėšimas

Beikerio gatvėje“.
4.00 „X mutantai“.
4.50 „Laukinė Japonija“.
BTV
6.25 „Akloji zona“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Akloji zona“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Baudėjas. Karo
zona“.
23.35 „Priešas už vartų“.
2.05 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.25 „CSI. Majamis“.
3.10 „Iškvietimas“.
Dzūkijos TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato. Greitis.
7.00 Oponentai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Atliekų kultūra.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 Atvažavau in
svecius“.
19.00 Žinios.
19.20 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laisvės TV valanda.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 Laisvės TV valanda.
3.50 Bušido ringas.
4.10 Vantos lapas.
4.35 Kaimo akademija.
4.55 Atliekų kultūra.
5.20 „Reali mistika“.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.02 Vilnius Jazz 2019.
6.55 „Pasakojimai iš

Japonijos. Be
galo naudingi
tenugujai“.

7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų

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

„Gamtos ir žmonijos evoliucijos
sąsajos“.
8.45 Gyvenk kaip galima
švariau.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Rusų gatvė.
12.45 Stop juosta.
Linkuvos dvaras.
Kaunas.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Indivizijos.
14.30 Pasivaikščiojimai.
14.55 Knygų savaitė. Politologo Mažvydo
Jastramskio knygos
apie prezidento
instituciją
nepriklausomoje
Lietuvoje „Mums
reikia vado?“ pristatymas-diskusija.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Kultūros diena.
19.40 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Ketvirtasis
ketvirtfinalis. Sant
Peterburgo „Zenit“–
„Barcelona“.
22.05 „Venecija“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2019.
1.30 „Ronnie Woodas.
Kažkam ten viršuje
patinku“.
2.45 „Paveldėtojos“.
4.20 Klausimėlis.
4.35 Atspindžiai.
5.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
TV1
6.00 „Monstrai prieš

ateivius“.
6.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo
policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Šeimyninės
melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 PREMJERA.
„Detektyvai Makdonald ir Dodsas
II. Pakalbėkim apie
Doriną“.

22.55 „Kol mes gyvi“.
1.25 „Našlaitės“.
3.10 „Kasandra.

Kolegos“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Statybų gidas.
9.20 „Fitnesas“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Amerikos talentai.
14.25 „Vieniši tėvai“.
14.55 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 Optibet A lygos

rungtynės Alytaus
„Dainava“–Vilniaus
„Žalgiris“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Rembo“.
23.45 „Tiksinti bomba“.
1.25 „Dievo šarvai. Operacija Vanagas“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Vienas toks

unikalus.
7.00 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
8.00 Raktas į namus.
8.30 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Sveikai ir laimingai.
11.00 Alfas vienas
namuose.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Spausk gazą.
14.00 Verslo švyturys.
15.00 Delfi diena. Žinios.
15.20 Delfi diena. Dienos
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16.15 Delfi diena. Dienos
interviu.
16.35 Delfi diena. Sveiki!
Su gydytoju V. Morozovu.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.15 Delfi diena. Dienos
tema.
17.35 Delfi diena. Sveiki!
Su gydytoju V. Morozovu.
18.00 Delfi diena. Žinios.
18.35 Delfi diena. Dienos
interviu.
19.00 Delfi diena. Žinios.
19.15 Delfi diena. Krepšinio zona.
20.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
20.30 Delfi premjera.
21.00 Jūs rimtai?
21.30 Orijaus kelionės.
Kaip atrodo prabangiausias turgus
Ukrainoje.
22.00 Kriminalinė zona su
D.Dargiu.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Automobilis už 0
Eur.
0.00 Delfi diena.
5.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
5.30 Delfi premjera.

šeštadienis

, gegužės 1 d. Saulė teka 5.43, leidžiasi 20.50, dienos ilgumas 15.07.
Pilnatis. Vardadieniai: Juozapas, Zigmantas, Žilvinas, Vydmantė, Anelė, Zigmas.
14.15 „Kaimynas šnipas“.
16.05 „Veidrodėli, veidro6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.25 „Auklė Makfi“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera.
„Laukinė gyvūnija.
Sukurti medžioti.
Chameleonai“.
12.50 Pasaulio dokumentika. „Amerika iš
paukščio skrydžio.
Laukiniai Vakarai“.
13.40 „Komisaras Montalbanas. Balsas
naktyje“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuok su manim.
22.40 „Dvyniai“.
0.25 „Ieškomas“.
2.10 „Amerika iš
paukščio skrydžio.
Laukiniai Vakarai“.
3.00 Euromaxx.
3.30 „Komisaras Montalbanas. Balsas
naktyje“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.40 „Nuotykių metas“.
7.30 „Bunikula“.
7.55 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
8.35 „Tomas ir Džeris“.
9.05 „Beprotiškos
melodijos“.
9.30 Mes pačios.
10.00 Sėkmės tandemas.
10.30 „Meškiukas Jogis“.
12.10 „Auksinis kompasas“.
14.25 „Policijos akademija
4. Civiliai patruliai“.
16.15 „Artūras, svajonių
milijonierius“.
18.30 Žinios.
19.30 „Nepaprastas
Žmogus-Voras“.
22.15 „Operacija „Kas
tėvas?“.
0.30 PREMJERA. „Blogoms mergaitėms
viskas“.
2.05 „Ištrūkęs Džango“.
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.
11.25 „Laukiniai Vakarai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Laukiniai Vakarai“.
12.35 „Operacija „Riešutai“ 2“.

dėli“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Veidrodėli, veidro-

Pokalbiai.
5.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Paslaptys“.

dėli“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 galvOK.
19.35 „Eurojackpot“.
19.40 galvOK.
21.30 „Raudonasis

žvirblis“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Raudonasis
žvirblis“.
0.25 „Pamišėlė“.
2.05 „Nesunaikinami 3“.
4.15 „X mutantai“.
5.05 „Mažieji genijai“.
BTV
6.00 Info komentarai su

Arnu Mazėčiu.
7.00 „Augintinių talentų
šou“.
8.00 „Kvailiai šėlsta“.
8.30 „Augintinių talentų
šou“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,
televitrina.
10.00 „Smaragdinės
Malaizijos salos“.
11.10 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.15 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
13.15 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.30 „Pavojingi kaimynai“.
16.30 Kelias į EURO 2020.
17.00 Betsafe–LKL čempionatas.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Zodiako sugrįžimas“.
0.10 „Absoliutus blogis
2. Apokalipsė“.
2.00 „Baudėjas. Karo
zona“.
Dzūkijos TV
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje

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

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
19.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Gyvenimas.
4.20 Laikykitės ten.

LRT+
6.02 Auksinis protas.
7.15 Klausimėlis.
7.30 „Laikinosios

sostinės fenomenas.
Prelatas Mykolas
Krupavičius“.
8.00 „Sukurta Kiote. Čiočikukijus ir viešbutis
„Westin Miyako“.
8.30 „Aistra varžytis“.
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“.
16.45 Smegenų paslaptys.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien
ir visados.
18.30 Indivizijos.
19.00 Premjera. Vizionieriai.
19.05 „Nuostabios mintys.
Šiuolaikinio meno
kūrėjas Anri Sala“.
19.30 Premjera. „Viltis
abipus Atlanto.
Čikagos lietuvių
rajonas Market
Parkas“.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 Interviu su kino
režisieriumi Dzia
Džangke.
21.25 „Miestas 24“.
23.15 LRT Opus Ore.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 „Laiminga pabaiga“.
2.30 Smegenų paslaptys.
Igoris Stravinskis.
2.45 Indivizijos.
3.15 Pasivaikščiojimai.
3.45 Proto džiunglės.
4.15 Euromaxx.
4.45 Auksinis protas.
TV1
6.20 Gynybinis paveldas

Lietuvoje.
6.50 Praeities kartų

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

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.00 „Merės meilė
virtuvei“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.
14.00 „Akloji“.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės
melodramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vera. Mažasis
Lozorius“.

22.55 „Snoudenas“.
1.35 „Kol mes gyvi“.
3.40 „Detektyvai Mak-

donald ir Dodsas
II. Pakalbėkim apie
Doriną“.
TV6
6.05 „Kalnų vyrai“.
6.55 „Žvejo nuotykiai“.
9.00 Nematoma pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Augalų karalystė“.
11.40 „Medūza žudikė“.
12.45 „Augalų karalystė“.
13.55 „Bomba“.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 „Kalnų vyrai“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų

žvaigždės.
19.00 „Antinų

dinastija“.
20.00 Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
21.00 Žinios.
22.00 „Maksimali
bausmė“.
0.00 „Rembo“.
1.40 „Šeima“.
Delfi TV
6.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
7.00 Kasdienybės

herojai.
7.45 Mano pramogos

veidai.
8.30 Jos vardas MAMA.
9.00 Jūs rimtai?
9.30 Sveikai ir laimingai.
10.00 Alfas live.
11.00 Iliustruotos Vilniaus

istorijos.
11.30 Stiliaus DNR.
12.00 Vienas toks

unikalus.
12.30 Čepas veža.
13.00 Kablys.
13.30 Šiandien kimba.
14.30 Pasaulio lietuvių

žinios.
15.00 Orijaus kelionės.
15.30 Ugnikalnių takais.
18.00 Kriminalinė zona su

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

Skandinaviją.
20.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
22.00 Aš ikona.
23.00 Delfi premjera.
23.30 Orijaus kelionės.
0.00 Kitokie pasikalbė-

jimai. Svečiuose
– J. Lago.
0.30 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– A. Valinskas.
1.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– J. Liesis.
1.30 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– V. Kurpavičienė.
2.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– G. Baužienė.
2.45 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– A. Kuzmickaitė.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– Algis ir Jurga
Kriščiūnai.

12

Dzūkų žinios Nr. 17 / 2021 04 29 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Eteris
Sekmadienis
, gegužės 2 d. Saulė teka 5.41, leidžiasi 20.52, dienos ilgumas
15.11. Pilnatis. Vardadieniai: Atanazas, Eidmantas, Meilė, Meilutė.
13.35 „Ir kaip ji viską
6.02 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių
Europa.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų
pasakos. „Kaip
jaunikaitis baimės
ieškojo“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Ką veikti?!
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Gamtos amžius.
Supratimas“.
12.50 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Tobula planeta.
Saulė“.
13.45 „Puaro“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Koncertas „Jums,
mamos“.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Viktorija“.
21.50 „Mano mama“.
23.35 „Miestas 24“.
1.25 „Dvyniai“.
3.10 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite.
3.35 „Puaro“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.35 „Nuotykių metas“.
7.00 „Bunikula“.
7.25 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
7.50 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
8.20 „Tomas ir Džeris“.
8.50 „Šaunioji beždžionė“.
10.40 „Paskutinis Oro
valdovas. Ango
legenda“.
12.45 „Įkyruolė“.
14.55 „Gyvenimo užrašai“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
22.10 „Eilinis Džo.
Kerštas“.
0.20 „Zūlanderis 2“.
2.20 „Operacija „Kas
tėvas?“.
TV3
6.10 Sveikatos medis.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

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

Meistrų paslaptys“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

moteris.
11.00 Svajonių

sodai.
12.00 „Bembis“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Bembis“.

suspėja?“.
15.30 „Keistas penktadienis“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Keistas penktadienis“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Didysis šou
burbulas.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 Didysis šou
burbulas.
22.30 „Gerumo stebuklas“.
0.45 „Prezidento lėktuvo
sudužimas“.
2.20 „Bėgantis labirintu
2“.
4.40 „Mažieji genijai“.
BTV
6.00 Info komentarai su

Arnu Mazėčiu.
7.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 Galiūnų varžybos
Lietuva–Latvija.
Biržai.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos komandinis
galiūnų čempionatas. Radviliškis.
10.00 „Didingoji Gvadalkivyro upė“.
11.10 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.15 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
13.15 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.30 „Pavojingi kaimynai“.
16.30 Kelias į EURO 2020.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis laivas“.
22.25 „Legendų biuras“.
23.35 „Gyvi numirėliai“.
0.35 „Zodiako sugrįžimas“.
2.30 „Absoliutus blogis
2. Apokalipsė“.
Dzūkijos TV
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Eko virusas.
9.30 Švarūs miestai.
10.00 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten.
20.00 Žinios.
20.30 Operetė Kauno
pilyje.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.

0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.35 Atliekų kultūra.
3.55 Kaimo akademija.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.05 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 „TV daktaras. Gydy-

tojai – detektyvai,
sekantys paslaptingų ligų pėdomis“.
11.00 Stop juosta. Šaulių
sąjunga.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš
Vilniaus Šv. vyskupo
Stanislovo ir Šv.
Vladislovo arkikatedros bazilikos.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.05 Klausimėlis.
14.20 „Auklė Makfi“.
16.00 Dainų dainelę Jums
skiriu.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.25 „Aistra varžytis“.
18.55 Europos vyrų rankinio čempionato
atrankos rungtynės.
Portugalija–Lietuva.
20.45 Istoriją pakeitusi
diena.
21.50 Lietuvos ir Lenkijos
jaunimo orkestro
koncertas, skirtas
Abiejų Tautų
Respublikos
Gegužės 3-iosios
konstitucijos 230osioms metinėms.
22.45 Koncertas „Jums,
mamos“.
0.15 Dante Alighieri.
Rojus. Teatro „Meno
fortas“ spektaklis.
1.25 „Mano mama“.
3.10 7 Kauno dienos.
3.35 „TV daktaras. Gydytojai – detektyvai,
sekantys paslaptingų ligų pėdomis“.
4.05 Kelias.
4.35 Duokim garo!
TV1
6.20 100 metų propa-

gandos.
6.50 Praeities kartų
liudytojai.
7.20 „Akloji“.
8.50 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
12.00 Vaikystės langas.
12.30 Sveikinimai.
16.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės
melodramos“.

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

žmogžudystė.
Nusikaltimas Hero
departamente“.
23.05 „Vaiduoklių
miestas“.
1.10 „Snoudenas“.
3.30 „Vera. Mažasis
Lozorius“.
TV6
6.00 „Kalnų vyrai“.
6.55 „Žvejo nuotykiai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Augalų karalystė“.
11.40 „Plėšrūnai pavo-

juje“.
12.45 „Augalų karalystė“.
13.55 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 „Kalnų vyrai“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų
žvaigždės.
19.00 „Antinų dinastija“.
20.00 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
21.00 Žinios.
22.00 Sportas: NBA
Action.
22.30 NBA rungtynės.
Bruklino „Nets“–
Milvokio „Bucks“.
Delfi TV
6.00 13 731 km aplink

Skandinaviją.
7.00 Iliustruotos Vilniaus

istorijos.
7.30 Įvartis.
8.00 Kablys.
8.30 Šiandien kimba.
9.30 Čepas veža.
10.00 Alfas vienas

namuose.
11.00 Raktas į namus.
11.30 Išpakuota.
12.00 Sekmadienio Šv.
Mišių transliacija.
13.00 Rimas ir kunigas.
13.45 Sveikatos receptas.
14.30 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
15.00 Sveikai ir laimingai.
15.30 Pokyčių istorija.
16.00 Visos mes Ievos.
16.30 Spausk gazą.
17.00 Automobilis už 0
Eur.
18.00 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Kasdienybės
herojai.
20.45 Mano pramogos
veidai.
21.30 Jos vardas MAMA.
22.00 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Bilienė.
23.00 Verslo Švyturys.
0.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– I. Martinkėnaitė.
0.45 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– A. Bilotaitė.
1.45 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose – 8
kambarys.
3.45 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– Remis.

pirmadienis
, gegužės 3 d. Saulė teka 5.39, leidžiasi 20.54, dienos ilgumas
15.15. Pilnatis. Vardadieniai: Aleksandras, Jokūbas, Juvenalis, Pilypas, Arvystas, Kantvydė.
LRT TV
2021.05.03
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Kernavės archeolo-

ginė vietovė“.
9.50 „Kuršių nerija“.
10.00 Abiejų Tautų

Respublikos
Gegužės 3-iosios
Konstitucijos ir Tarpusavio įžado akto
230-osios metinės.
11.00 „Tarnauti ir ginti“.
12.00 Savaitė.
13.00 Įdomiosios
pamokos. Gegužės
3 d. Konstitucija.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Laukiniai
Vakarai prie molo“.
23.50 „Įstatymas ir
tvarka“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Vagių pasaulis“.
0.35 „Strėlė“.
1.30 „Eilinis Džo.
Kerštas“.
3.15 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.45 „Kalnietis“.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 „Ančiukų istorijos“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Svajonių sodai.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Pagrobimas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Pagrobimas“.
23.50 „Naktinė pamaina“.
0.50 „Kobra 11“.
1.45 „X mutantai“.
2.35 „Mikė“.
3.30 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
4.00 „Naktinė pamaina“.
4.50 „Kobra 11“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Akloji zona“.
7.20 „Mano virtuvė

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

geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Akloji zona“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Keršto valanda“.
22.35 „Mirtinas ginklas“.
23.35 „Legendų biuras“.
0.50 „Gyvi numirėliai“.
1.45 „CSI. Majamis“.
2.30 „Iškvietimas“.
3.10 „FTB“.
Dzūkijos TV
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
6.00 Bušido ringas.
6.30 Vantos lapas.
7.00 Kaimo akademija.
7.30 Mūsų gyvūnai.
8.00 Eko virusas.
8.30 Inovacijų DNR.
9.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

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

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

Laikykitės ten.
18.00 „Pasakėlės“.
18.15 Paskutinė instancija.
19.00 Žinios.
19.20 „Tai – sportas“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos

pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.

23.30 Laisvės TV valanda.

Laikykitės ten.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Mokslo ritmu.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Legendos. Šiandien

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

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

tmečio vaikai.
8.45 Atspindžiai. Paveldo

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

kalba.
12.15 Kas geresnio,
kaimyne?
12.45 Krikščionio žodis.
13.05 Kultūros diena.
14.00 Ką veikti?!
14.25 Dainų dainelę Jums
skiriu. Koncertas
Motinos dienai.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
19.05 Išpažinimai.
19.35 Premjera. „Afrika
Ryszardo Kapuscinskio akimis“.
20.30 Panorama.
21.30 Federico Garcia
Lorca. „Kruvinos
vestuvės“.
23.00 Veranda.
23.30 Pasivaikščiojimai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Dainuok su manim.
2.15 LRT Opus ore.
3.15 „Nuostabios
mintys“.
3.40 Kūrybingumo
mokykla.
4.10 „Viltis abipus
Atlanto. Čikagos
lietuvių rajonas
Market Parkas“.
4.35 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.
TV1
6.00 „Monstrai prieš

ateivius“.
6.25 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.10 „Tėvas Motiejus“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.25 „Seklė Agata“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo
policija“.
15.30 „Kapitonas
Kainas“.

16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Juodoji žudikė“.
22.50 „Juodvarnis“.
0.50 „Našlaitės“.
2.30 „Prancūziška

žmogžudystė.
Nusikaltimas Hero
departamente“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Autopilotas.
9.20 Sandėlių karai.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 Vieniši tėvai.
12.25 Amerikos talentai.
14.25 „Kietuoliai“.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „Makgaiveris“.
16.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.05 „Mačetė žudo“.
23.20 „Nusileidimas 2“.
1.05 „Kaulai“.
2.45 „Tironas“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Pasaulio lietuvių

žinios.
7.00 Savaitės įvykiai su

D. Žeimyte-Biliene.
8.00 Orijaus kelionės.
8.30 Kriminalinė Lietuvos

zona su D. Dargiu.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Jos vardas MAMA.
11.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Jūs rimtai?
14.00 Išpakuota.
14.30 Raktas į namus.
15.00 Delfi diena. Žinios.
15.20 Delfi diena. Dienos

tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16.15 Delfi diena. Dienos

interviu.
16.35 Delfi diena. Pinigi-

niai reikalai.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.15 Delfi diena. Dienos

tema.
17.35 Delfi diena. Pinigi-

niai reikalai.
18.00 Delfi diena. Žinios.
18.35 Delfi diena. Dienos

interviu.
19.00 Delfi diena. Žinios.
19.15 Delfi diena. Iš

esmės su V. Bruveriu ir D. ŽeimyteBiliene.
20.00 Sveikai ir laimingai.
20.30 Viso mes Ievos.
21.00 Kasdienybės
herojai.
21.45 Mano pramogos
veidai.
22.30 Ugnikalnių
takais.
23.00 Kriminalinė Lietuvos
zona su D. Dargiu.
23.30 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
0.30 Delfi diena.
5.30 Visos mes Ievos.
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Eteris
Antradienis, gegužės 4 d. Saulė teka 5.37, leidžiasi 20.56, dienos ilgumas
15.19. Delčia. Vardadieniai: Antanina, Florijonas, Dargailas, Mintautė, Monika, Vitalija.
LRT TV
2021.05.04
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Atpirkimo kelias.
23.50 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Šventadienio
mintys.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Klasės susitikimas. Berniukai
sugrįžta!“.
0.30 „Strėlė“.
1.25 „Vagių pasaulis“.
3.10 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.40 „Kalnietis“.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 „Ančiukų istorijos“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Karštai su tv3.lt.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „12 galimybių 2.

Perkrauta“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

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

agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 Laisvės TV valanda.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Mokslo ritmu.
4.25 TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje.
Lazdynų Pelėda.
4.50 „Reali mistika“.

loto“.
22.18 „12 galimybių 2.

Perkrauta“.
23.50 „Naktinė pamaina“.
0.50 „Kobra 11“.
1.45 „X mutantai“.
2.35 „Mikė“.
3.30 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.55 „Naktinė pamaina“.
4.45 „Kobra 11“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Akloji zona“.
7.20 „Mano virtuvė

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

geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Akloji zona“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Keršto valanda.

Atlygis“.
22.55 „Keršto valanda“.
0.30 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
0.55 „CSI. Majamis“.
1.50 „Iškvietimas“.
2.35 „FTB“.
Dzūkijos TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 Laisvės TV valanda.

Laikykitės ten.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 „Pasakėlės“.
18.15 „Vanagai“.
19.00 Žinios.
19.20 „Tai – sportas“.
19.40 „Pasakėlės“.
20.00 Žinos.
20.20 „Jaunimo banga“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa –

LRT+
6.02 Vilnius Jazz 2019.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 „Aistra varžytis“.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Vilniaus sąsiuvinis.
12.45 Kelias.
13.10 Legendos. Šiandien
ir visados.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 „Afrika Ryszardo
Kapuscinskio
akimis“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.
19.05 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.35 „Devintasis dešimtmetis. Užaugę su
televizija“.
20.20 Dizaino dokumentika. Konceptualus
dizainas.
20.30 Panorama.
21.30 „Vieno buto istorija.
V. Mykolaitis-Putinas“.
23.00 Istorijos detektyvai.
23.45 Klausimėlis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2019.
1.40 Auksinis protas.
2.55 Kultūringai su
Nomeda.
3.50 Klausimėlis.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta. Šaulių
sąjunga.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.00 „Monstrai prieš

ateivius“.
6.25 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.10 „Tėvas Motiejus“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Supermamos“.
12.30 „Seklė Agata“.

13.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo
policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Šeimyninės
melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Purpurinės
upės. Paskutinė
medžioklė“.
23.05 „Juodvarnis“.
1.05 „Našlaitės“.
2.50 „Juodoji žudikė“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Gyvūnų manija.
9.20 „Fitnesas“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Amerikos talentai.
14.25 „Kietuoliai“.
14.55 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
16.55 „Atsargiai! Merginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.05 „Žmonijos biuras“.
23.05 „Salemas“.
1.00 „Kaulai“.
2.40 „Tironas“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Pokyčių istorija.
7.00 Čepas veža.
7.30 Alfas vienas

namuose.
8.30 Išpakuota.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Stiliaus DNR.
11.00 Alfas live.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Kasdienybės
herojai.
14.15 Mano pramogos
veidai.
15.00 Delfi diena. Žinios.
15.20 Delfi diena. Dienos
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16.15 Delfi diena. Dienos
interviu.
16.35 Delfi diena. Radikalus smalsumas.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.15 Delfi diena. Dienos
tema.
17.35 Delfi diena. Radikalus smalsumas.
18.00 Delfi diena. Žinios.
18.35 Delfi diena. Dienos
interviu.
19.00 Delfi diena. Žinios.
19.15 Delfi diena. Faktai
ir nuomonės su
A. Peredniu.
20.00 Vienas toks
unikalus.
20.30 Jos vardas MAMA.
21.00 Aš ikona.
22.00 Stiliaus DNR.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Kasdienybės
herojai.
23.45 Vienas toks
unikalus.
0.00 Delfi diena.
5.00 Čepas veža.
5.30 Jos vardas MAMA.

Trečiadienis

, gegužės 5 d. Saulė teka 5.35, leidžiasi 20.58, dienos ilgumas
15.23. Delčia. Vardadieniai: Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas, Anielius.
LRT TV
2021.05.05
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

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

dicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 1000 pasaulio
stebuklų.
20.30 Panorama.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Klanas“.
23.50 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.35 Langas į valdžią.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 1000 pasaulio
stebuklų.
3.00 Panorama.
4.00 Gimę tą pačią
dieną.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20.
Giedriaus ir Džiugo
šou.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Tarp mūsų,
mergaičių“.
0.20 „Strėlė“.
1.15 „Klasės susitikimas. Berniukai
sugrįžta!“.
3.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.30 „Kalnietis“.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 „Ančiukų istorijos“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Prieš srovę.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.

12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Maištas“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Maištas“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Maištas“.
23.50 „Naktinė pamaina“.
0.50 „Kobra 11“.
1.45 „X mutantai“.
2.35 „Mikė“.
3.25 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.55 „Naktinė pamaina“.
4.45 „Kobra 11“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Akloji zona“.
7.20 „Mano virtuvė

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

geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 Betsafe–LKL
čempionatas.
21.00 „Misija „Neįmanoma“.
23.15 „Keršto valanda.
Atlygis“.
1.15 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.40 „CSI. Majamis“.
2.25 „Iškvietimas“.
Dzūkijos TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Mūsų gyvūnai.
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 „Dzūkiška pynė“.
18.30 „Jaunimo banga“.
19.00 Žinios.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinos.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
0.30 „Teisingumo

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

istorija“.
3.10 #NeSpaudai.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Mokslo ritmu.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Vilnius Jazz 2019.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 Kūrybingumo
mokykla.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Menora.
12.45 Proto džiunglės.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
15.00 „Devintasis dešimtmetis. Užaugę su
televizija“.
15.45 „Pasakojimai iš
Japonijos. Stilinga
ir patogi apsauga.
Japoniškos kaukės“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 LMŽ.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.
19.05 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
19.35 Premjera.
„Mįslingas sukčius.
Tamsus antikvarinių
dirbinių klastočių
verslas“.
20.20 Dizaino dokumentika. Leidinio
dizainas.
20.30 Panorama.
21.30 3 minutės iki
muzikos.
21.33 Premjera. „Vudstokas. Trys dienos,
įamžinusios kartą“.
23.10 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
23.30 Indivizijos.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2019.
1.35 „Du balsai – viena
širdis“.
3.45 Stambiu planu.
4.35 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Prelatas Mykolas
Krupavičius“.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
6.10 „Obuolys ir Svo-

gūnas“.
6.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.

11.25 „Supermamos“.
12.30 „Seklė Agata“.
13.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo

policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Purpurinės upės.

Pelenų diena“.
23.05 „Juodvarnis“.
1.05 „Našlaitės“.
2.45 „Purpurinės

upės. Paskutinė
medžioklė“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Vienam gale kablys.
9.20 „Fitnesas“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Amerikos talentai.
14.25 „Kietuoliai“.
14.55 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

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

ieško pamergių“.
23.10 „Salemas“.
1.05 „Kaulai“.
2.45 „Tironas“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Visos mes Ievos.
7.00 Stiliaus DNR.
7.30 Alfas live.
8.30 Spausk gazą.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Sveikatos receptas.
11.15 Pokyčių istorija.
11.45 Delfi pulsas.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Aš ikona.
14.30 Stiliaus DNR.
15.00 Delfi diena. Žinios.
15.20 Delfi diena. Dienos

tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16.15 Delfi diena. Dienos

interviu.
16.35 Delfi diena. Login

2021.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.15 Delfi diena. Dienos

tema.
17.35 Delfi diena. Login

2021.
18.00 Delfi diena. Žinios.
18.35 Delfi diena. Dienos

interviu.
19.00 Delfi diena. Žinios.
19.15 Delfi diena.

Pokalbis su D. Žeimyte-Biliene.
20.00 Verslo Švyturys.
21.00 Orijaus kelionės.
21.30 2800 km Dunojumi
baidare su Aurimu
Valujavičiumi.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Mano pramogos
veidai.
23.45 Delfi pulsas.
0.00 Delfi diena.
5.00 Verslo švyturys.

14

Dzūkų žinios Nr. 17 / 2021 04 29 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(gegužės 3—9 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Turėsite galimybių užsitarnauti puikią
reputaciją. Jūsų atlikti darbai tikrai
neliks nepastebėti, todėl tai gali lemti
reikšmingus karjeros pokyčius. Sėkmė
šypsosis ir tiems, kurie ieško savo
antrosios pusės: šiuo metu tiesiog
spinduliuosite žavesiu, todėl tai tikrai
pritrauks priešingos lyties atstovų
dėmesį. Turėsite ne vieną progą
užmegzti naujas pažintis, tačiau tik
nuo jūsų pačių priklausys, ar tuo pasinaudosite.
Jautis (04.21–05.21)
Sėkmė šypsosis kūrybine veikla užsiimantiems žmonėms. Šiuo metu nestokosite sumanymų, todėl galėsite
imtis jų įgyvendinimo. Jei jūsų vykdomi projektai pareikalaus pernelyg
didelių pastangų, nebijokite prašyti
artimų žmonių pagalbos: jie tikrai
pasistengs, kad viskas eitųsi kur kas
sklandžiau. Taip pat šiuo laikotarpiu
jūsų pagalbos gali prireikti draugams
ar giminaičiams, todėl vertėtų atsiminti posakį: „ranka ranką plauna“.
Dvyniai (05.22–06.21)
Būsite entuziastingi ir nusiteikę imtis
naujos veiklos, tačiau žvaigždės pataria pirmiausia pasistengti užbaigti
anksčiau pradėtus projektus, o jau
tada imtis naujų darbų. Nors gali kilti
pagundų šiek tiek paišlaidauti, tačiau
būkite atsargūs ir saugokitės sukčių:
jei tam tikras prekes norėsite įsigyti
pigiau, pirmiausia turėtumėte įsitikinti, ar pardavėjas yra patikimas.
Vėžys (06.22–07.22)
Jūsų laukia ne pats maloniausias
laikotarpis. Slegiantys rūpesčiai gali
aptemdyti jūsų nuotaiką, todėl turėtumėte pagalvoti, kaip galėtumėte
greičiau išspręsti problemas. Šiuo
laikotarpiu patartina grąžinti skolas,
užbaigti anksčiau pradėtus darbus ir
daugiau dėmesio skirti savo sveikatai.
Nepamirškite šypsotis – jūs tikrai neturite visų pasaulio problemų.
Liūtas (07.23–08.23)
Galite sulaukti pasiūlymo pradėti
naują projektą, tačiau prieš sutikdami turėtumėte gerai pagalvoti, ar tai
jums bus naudinga. Nors iš pirmo
žvilgsnio pasiūlymas gali atrodyti
tikrai viliojantis, tačiau neskubėkite
apsispręsti: jei įvertinsite visus „už“
ir „prieš“, priimti tam tikrą sprendimą galėsite gerokai paprasčiau. Jei
apsispręsti bus pernelyg sudėtinga,
pasitarkite su savo geriausiu draugu
ar sutuoktiniu – įvertinus situaciją
iš šalies, sprendimo priėmimas bus
gerokai paprastesnis.
Mergelė (08.24–09.23)
Galimybių metas. Jei kurį laiką jautėtės taip, tarsi aplinkui niekas nevyktų,
dabar viskas pasikeis. Džiuginančių
dalykų tikrai netrūks, ir tai motyvuos
nuveikti kažką tikrai svarbaus. Galite
tikėtis naujų galimybių, kurios į jūsų
gyvenimą įneš dar daugiau naujų
spalvų. Jei ką nors vis atidėliodavote,
dabar bus itin palankus metas imtis
konkrečių veiksmų. Nesijaudinkite, jei
tai pareikalaus daugiau pastangų nei
tikėjotės: labai greitai įsivažiuosite, ir
viskas eisis gerokai sklandžiau.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Galite tikėtis pasisekimo meilės srityje. Žvaigždės žada itin palankų metą
ieškantiems partnerio: šiuo laikotarpiu turėsite daugybę progų užmegzti
romantines pažintis, todėl tereikės
tuo pasinaudoti. Taip pat galimos

Tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gervėnų k., Lazdijų
•r. sav.
•Sodybą
(70 a, medinis namas,

permainos darbinėje veikloje, kurios
bus tikrai malonios: galbūt darbdavys
sutiks jums pakelti atlyginimą arba
pasiūlys aukštesnes pareigas. Mėgaukitės šiuo laikotarpiu ir priimkite visas
likimo siunčiamas dovanas.
Skorpionas (10.24–11.22)
Būsite kūrybingi, todėl išspręsti problemas nebus labai sudėtinga. Neabejokite savo jėgomis: dabar būsite
kaip niekad įtakingi, todėl įveikti gyvenimiškas kliūtis nebus sudėtinga.
Didelė tikimybė, kad kolegos prašys
jūsų pagalbos. Kad ir kokie būtumėte
užsiėmę, pasistenkite jiems padėti:
kas žino, galbūt netrukus jų pagalbos
prireiks ir jums patiems?
Šaulys (11.23–12.21)
Norėsite ramybės. Jausitės tiesiog
išsunkti, todėl ieškosite būdų, kurie
padėtų atgauti vidinę pusiausvyrą.
Nors darbai nestovės vietoje, tačiau
tikrai turėsite progų šiek tiek atsipūsti ir pasimėgauti kur kas malonesne
veikla. Jei atrodys, kad darbo krūvis
yra pernelyg didelis, ir jums sudėtinga
susidoroti su patikėtomis užduotimis,
galite pasvarstyti apie atostogas, kurios šiuo laikotarpiu jums bus tikrai į
naudą. Atgavę jėgas, vėl galėsite kibti
į darbus ir galite būti užtikrinti, kad
viskas vyks gerokai sklandžiau.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Būsite darbingi ir pasižymėsite puikiais organizaciniais sugebėjimais. Jei
matysite, kad jums sunku atlikti tam
tikras užduotis, sugebėsite darbus
paskirstyti savo bendradarbiams,
kuriems bus įdomu išbandyti kažką
naujo. Būsite labai kūrybingi, todėl
išspręsti problemas nebus labai sudėtinga. Žvaigždės žada, kad šiuo
laikotarpiu galite sulaukti netikėtos
naujienos, kuri praskaidrins jūsų kasdienybę.
Vandenis (01.21–02.19)
Pasitikėsite savo jėgomis, todėl jums
nebus sudėtinga įveikti kasdienius
iššūkius. Turėsite ne vieną progą sublizgėti tam tikroje veikloje ir tai padės pelnyti kitų žmonių pasitikėjimą.
Darbinėje veikloje viskas eisis pagal
planą, tačiau namuose gali kilti nesusipratimų. Pasistenkite daugiau laiko
skirti savo šeimos nariams ir raskite
laiko juos išklausyti. Vertėtų atminti,
kad pakeisti darbą yra labai paprasta,
tačiau to negalėtume pasakyti apie
artimus žmones.
Žuvys (02.20–03.20)
Tikėtina, kad pradėtus darbus pabaigsite gerokai anksčiau nei tikėjotės, ir
tai džiugins. Turėsite gerokai daugiau
laiko, kurį galėsite skirti savo artimiesiems, todėl pasvarstykite, kaip
galėtumėte juos nustebinti: galbūt
seniai kartu gaminote maistą ar rengėte filmų peržiūros vakarėlį? Dabar
tam tikrai turėsite laiko, o jūsų mintys
nebesisuks vien tik apie darbą.

ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

rekreacinės
,,Vineta“ veislės
•paskirties
•Nedidelįžemės
•bulves.
•Maistines
sklypą šalia
Pristatome į namus.
ežero (iki vandens apie 50 m,
patogus privažiavimas), kaina
12 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
k. (su grūdų pikiavi-

mo malūnu arba atskirai), kaina
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

Lazdijų r. sav. N.
pievos
•Kamorūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
•Kirsnos
•Sodybąkaime.
Leipalingio sen.
Sodyba prižiūTel. 8 614 04094.

namo statybai Laz•dijų•Sklypą
mieste. Tel. 8 686 70841.
bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.

rėta, galima gyventi iš karto.
Namas mūrinis, 2 aukštų, 5
kambarių, su baldais ir buitine
technika, šildomas kietu kuru
(vietinis centrinis šildymas),
komunalinis 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.

Tel. 8 614 56206.

žolių sėklas.
•Auginame
•Daugiamečių
dobilus, motieju-

kus, svidres, eraičinus, turime
ir žolių mišinių gyvuliams,
pievoms-ganykloms, žaliajai
trąšai, vejoms. Galime sudaryti mišinį pagal jūsų norimą
sudėtį. Konsultuojame pievųganyklų įrengimo klausimais.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 600 25710.
ir avižų mišinį. Žiemi•nius•Vikių
ir vasarinius kviečius.
Tel. 8 623 04363.

dobilų sėklą.
•Tel.•Raudonųjų
8 650 70144.

Lazdijų
•mieste.
•NamąTel.su815603a sklypu
24679.
KITI
namų
ir atvežanamų valdos
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
•sklypus
•Gretimus
•mas•Parduodamas
Lazdijų (įvairaus
Panarvės k.: 0,27 ha
žvyras, skalda, juodžedydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė.
Tel. 8 616 33781.

••

Namą Vytauto g. 41, Lazdijuose, (15 a namų valda) ir 15 a
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

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

valdos žemės sklypą
•Lazdijų
•Namųmieste
(30 a, gražioje

vietoje, prie miško ir vandens
telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto komunikacijos), kaina 550 Eur už a.
Tel. 8 686 70841.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su

tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

Brangiai perkame
miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“

Perkame veršelius.
Atsiskaitome iš karto.
Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470.

ir 0,46 ha. Kaina 2200 Eur
ir 3000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir
1,06 ha žemės ūkio paskirties
sklypus. Kaina – po 4200 Eur.
Visi sklypai tinkami namų statybai. Arti Lazdijų miestas bei
miškas. Tel. 8 679 08011.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

GOLF III (1997 m.) ir
•VW•VWPASSAT
skardinių ratlan-

kių R14 originalius plastikinius
gaubtus ir centrinės skylės
dangtelius, kaina nuo 2 eurų
už vnt. ir 2002 m. AUDI A6
dvejas priekinio bamperio groteles, kaina po 5 eurus. Druskininkai, tel. 8 686 43600.

mis. Pastatų griovimas. Tvenkinių kasimas.
Tel. 8 685 58989.
akmens plokš•tes•Labradorito
Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
lentas, ilgis 2,50 m,
•storis
•Uosines
5 cm, tinka suolų ir stalų
gamybai. Tel. 8 622 78011.

Kieto kuro katilą, naujas,
•be•kaitinimo
lentos, gamykli-

nis, 7 mm storio, kaina 450
Eur (derinama), yra galimybė
atvežti. Tel. 8 622 78011.

geros kokybės
•vasarines
•Japoniškas
padangas 195/60/15 ••Planšetinį kompiuterį,
su lietais diskais, penkių skylių, naujas, kaina 100 Eur.
4 vnt. Tel. 8 626 60208.

GYVULIAI

••Ėringas avis. Tel. 8 642 07624.
dvi veršingas
•telyčias,
•Parduodu
viena žala.
Tel. 8 630 72271.

AUGALAI

Tel. 8 692 44465.

Kineskopinių televizo•rių•PANASONIC
ir LG ir TV

priedėlio TV STAR distancinius
pultelius, SCART laidą, mobiliojo telefono NOKIA įkroviklį
ir ausinukus, kaina nuo 2 eurų.
Pakabinamus šviestuvus, kaina
nuo 5 eurų. Druskininkai,
tel. 8 686 43600.

PE R K A
••
NEKILNOJAMASIS TURTAS
Mišinį
(50
%
avižų,
50
%
••
vikių). Tinka žalinimui.
••Žemę. Tel. 8 688 80688.
Tel. 8 614 56206.
Žemės ūkio paskirties
•
•
žemę.
Tel. 8 614 56206.
Kvietrugius,
žirnius,
avižų
ir
••
žirnių mišinį. Kaina sutartinė.
Galiu atvežti. Tel. 8 645 49627.   ••Brangiai – mišką (gali būti
bendraturčių, neatidalytas, su
Žieminius
kvietrugius,
kaina
skolomis). Sutvarkau doku••
50 kg – 5 Eur. Tel. 8 622 78011. mentus. Tel. 8 644 55355.
Atsiskaitau iš karto.
••Prekiaujame našlaičių •Tel.•Žemę.
(broliukų) daigais ir skaldele
8 614 80988.
kapams. UAB „MARTAS“,
ūkio paskirties
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
•žemę.
•Žemės
Gali būti apleista.
Tel.: (8 318) 51721,
Bulves (maistines ir kitas)
Tel. 8 623 04363.

8 652 51721.

Tel. 8 678 80555.
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Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną,
nuotrauką – siųskite
dzukuzinios@gmail.com

Klasifikuoti

skelbimai

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

miškus:
•jaunuolynus,
•Brangiai Lietuvoje
atsodintus ir

savaime užaugusius, malkinius
ir brandžius. Žemę, apaugusią
medžiais.
Tel. 8 641 55554.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

įvairių mar•kių•Superkame
automobilius: „Mazda“,

„Audi“, BMW, „Mitsubishi“,
„Renault“, „Volkswagen“,
kemperius ir kt. Pasiimame
patys, sutvarkome reikiamus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto. Dirbame savaitgaliais ir
šventinėmis dienomis.
Tel. 8 681 20546.

laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 230–

250 Eur/t, skarda – 200–220
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, medalius, fotoaparatus, statulėles,
paveikslus, peilius, laikrodžius,
radijo aparatus, gramofonus,
muzikos instrumentus, karinius daiktus, gyras, hantelius,
gintarą, sidabrą, auksą, varpus,
smetoniškas nuotraukas, siuvimo mašinas, čirvines keptuves,
ragus ir visa kita. Atvykstu
pasiimti.
Tel. 8 671 04381.

N UOMA
SIŪLO

išnuomoja•mos•Nebrangiai
salės-klubo patalpos

Lazdijų miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

••

Išnuomoju arba parduodu
gamybines sandėliavimo patalpas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo 1 kambario
butas Lazdijų miesto centre, I
aukštas (autonominis šildymas).
Tel. 8 698 78040.

sraiges,
•surinkus
•Brangiai50perkame
kg ir daugiau,
komercines admi•nistracines
•Nuomojupatalpas,
15 kv. m, I
atvykstame pasiimti.
Tel. 8 623 93738.

DOVA N OJA

aukštas, Lazdijuose.
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
••Atiduodame šieną kitkomis ••Brangiai išsinuomočiau
Gali būti nevažiuo- ir palaidą.
žemės ūkio paskirties žemės.
jantys, be techninės apžiūros,
Tel. 8 638 76047.
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

žemės ūkio
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
priekabą,

sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

IEŠKO DA RBO

prižiūrėti senelius
•Veisiejų
•Galiuseniūnijoje
arba
aplink.
Tel. 8 675 00731.

••

PASLAUGOS

Taisome automatines
skalbimo mašinas. Atvykstame
į namus.
Tel. 8 615 73404.

Gali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

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

MTZ-82.
•Tel.•Traktorių
8 611 79114.
Išsinuomočiau žemės
•
•
Šventežerio
sen. Laiku moku
Atliekame
visus
vidaus
•
•
Lėkštinį
skutiklį
(lėkštes),
apdailos
darbus.
sutartą
nuomos
mokestį.
•1,8–2.0
• m pločio, ir frezą, tokio Tel. 8 623 00597.
Tel. 8 671 50589.
paties pločio. Tel. 8 622 78011.
dažau bei galiu
PA ŽI N T YS
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybos darbus.
GYVULIAI
54 metų vyras ieško gyveniTel. 8 622 60230.
•
•
Brangiai
–
pienu
girdomus
mo
tik Lazdijuose.
•buliukus
• ir telyčaites (2–8 ••Dengiame stogus iš savo ir Tel. draugės,
8 692 44465.
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

••

Įmonė tiesiogiai – galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto. Tel. 8 613 79515.

••

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

••

KITi

Pirkčiau padėvėtą spausdintuvą prie kompiuterio.
Tel. 8 616 26044.

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.

užsakovo medžiagų. Lankstinių
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

duris namams,
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, lauko bal-

Dėl AB „Ignitis“ gamybos vadovo Ramūno Gegužio
tėvelio mirties nuoširdžią užuojautą jam, jo šeimai ir
artimiesiems reiškia Vytauto Didžiojo universiteto
Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto
bendruomenė.
Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 5950/0005:58, esančio
Druskininkėlių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., savininką A. L.
ar jo atstovą, kad MB „Vilkadis“ matininkas Dionisij Ivanov
(kv. paž. Nr. 2M-M-2730) 2021-05-10 11.00 val. vykdys žemės
sklypo kadastro Nr. 5950/0005:206, esančio Druskininkėlių k.,
Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prireikus
išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į MB „Vilkadis“ adresu:
Rinktinės g. 53-20, Vilnius, el. paštu dionisijus@gmail.com arba
tel. 8 615 64967.

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centrui
reikalingas slaugos administratorius
Darbo pobūdis:
Organizuoti ir vykdyti VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro
Socialinės globos namų gyventojams asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, tvarkyti su sveikatos priežiūra susijusią dokumentaciją.
Reikalavimai:
– turėti aukštesnįjį ir (ar) aukštąjį slaugos krypties išsilavinimą, sveikatos priežiūros kokybės vadybos pagrindų baigimo
pažymėjimą;
– turėti galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
– turėti ne mažesnę kaip 2 metų slaugytojo darbo patirtį;
– mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS
Outlook“, „MS Excel“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“
ir „Mozilla Firefox“;
– išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus.
– Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, savarankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Pateikiami dokumentai:
Gyvenimo aprašymas (CV).
Darbovietė: VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno
g. 8, Lazdijai.
Darbo vieta: VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinės
globos namai, Kauno g. 8, Lazdijai.
Etatų skaičius: 0,5 etato.
Atlyginimo koeficientas: nuo 5,70 (priklauso nuo darbo stažo).
Darbo sutartis: neterminuota.
Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m. gegužės 12 d. el. p.
raminta.mikelioniene@lazdijai.lt.
Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.
Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefono
numeriu.

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.
supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

dus, 29 metų gamybos patirtis.
Tel. 8 686 71689.
Greitai ir kokybiškai išpjau•nu•medžius
gyvenamosiose ir
sunkiai prieinamose teritorijose bei kapinėse.
Tel. 8 627 49416.
Kukliuose ir
•nedideliu
•Lazdijuose,
spinduliu aplink

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

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

Perka veršelius,
telyčaites.

Moka PVM. Pasiima greitai.
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

Didelis Biuro
popieriaus
pasirinkimas!
KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai
TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų
mokymo kursai;
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Virtuvės baldai, sofos, lovos,
kampai, lentynos, komodos,
kėdės, prieškambariai, šaldytuvai, šaldikliai, trimeriai.
Atvežame. Galima išsimokėtinai.

Ulonų g. 16 ir
Naujoji g. 50, Alytus.
Telefonas 8 674 05844

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Tel.: (8 343) 21847,
8 699 88498.
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

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas....

Pasiilgome jūsų!
Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,
užpildyti tonerį? Susisiekite:

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Tel. 8 646 71901.

UAB „Galvijų eksportas“

E. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

FACEBOOK, MESSENGER
.
Lazdiju, knygynelis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

Tel. 8 698 50235.

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 žemę.
Tel. 8 688 80688.

PERKAME
MIŠKĄ.

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt
AKCIJA KAPOTOMS ir
pjautoms MALKOMS!
Pušinės malkos (gali būti
kapotos, pjautos arba rąsteliais).
Beržinės ir alksninės malkos
(gali būti kapotos arba pjautos).
Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes
nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

pagal pageidavimus.
Skaldytos, pjautos, rąstais,
beržinės, alksninės,
pušinės, drebulinės,
ąžuolinės,
eglinės, atraižos.
Vežame mažais kiekiais.

Tel. 8 657 88458.

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

UAB „Projmonta“ reikalingas
elektrikas
Kreiptis tel. +370 686 66860

„Sūduvos galvijai“

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.

PARDUODA

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901.

Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

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

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

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

