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Susikompromitavusio vicemero A. Klėjaus
likimas bus sprendžiamas gegužės pabaigoje

P

anašu, jog vicemeras Audrius Klėjus, nesugebantis
savo poelgiais
būti pavyzdžiu
visiems Lazdijų
krašto žmonėms, nuolat pažeidinėjantis Lietuvos Respublikos
įstatymus, priėjo liepto galą. Savo
poelgiais Lazdijų rajono prestižą
žeminantis A. Klėjus, politikų ir
visuomenės spaudžiamas, įteikė
merei Ausmai Miškinienei atsistatydinimo prašymą, kuris bus
svarstomas artimiausiame rajono
tarybos posėdyje.

Pažeidimai prasidėjo iškart
po išrinkimo
Merė A. Miškinienė „Dzūkų
žinioms“ patvirtino, jog yra gavusi vicemero Audriaus Klėjaus
prašymą atleisti jį iš pareigų.
Merė teigė, jog šis klausimas bus
įtrauktas į eilinio tarybos posėdžio,
kuris numatytas gegužės pabaigoje, darbotvarkę. Bus surengtas slaptas balsavimas, kuriame
tarybos nariai turės nuspręsti, ar
vicemerą atleisti iš pareigų. Tam,
kad vicemeras būtų atleistas iš
pareigų, reikia tarybos daugumos
balsų, šiuo atveju, už A. Klėjaus
Nukelta į 3 psl.

»

Artimiausio tarybos posėdžio, kuris numatytas gegužės pabaigoje, metu bus surengtas slaptas balsavimas, kuriame tarybos nariai turės nuspręsti, ar
vicemerą atleisti iš pareigų. Beje, kaip teigė Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Kristina Janulevičienė,
A. Klėjui už kaukės nedėvėjimą buvo paskirta 250 Eur bauda.

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose,
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu:
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

Politinės aktualijos

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

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomenių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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Redakcijos „Dzūkų žinios“

ŽVILGSNIS

DŽ redakcijos nuomonė
Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos diena minima kasmet
gegužės 7 d. Ji primena rusų
carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys
ženklai – kalba, knygų leidyba,
spauda, laisvas žodis.
Spaudos draudimo laikotarpiu knygos buvo spausdinamos
ir platinamos, žmonės rizikavo
tiek už platinimą, tiek už skaitymą būti įkalinti ar ištremti,
tačiau knygos plito. Knygų platinimas priminė kontrabandą,
tačiau toje veikloje dalyvavo
bažnyčia. Tos epochos leidiniai
išsaugoti iki mūsų laikų. Taigi, unikalus tautų istorijoje su
knyga, spauda, kultūra susijęs
nelegalus knygų gabenimas per
sieną ir jų platinimas.
Sovietų okupacijos metais
politiniais sumetimais spauda,
teikianti informaciją, ugdanti
mąstymą, kovojo su spauda,
nukreipta daryti įtaką, platinti
mąstymo stereotipus. Kartais
tiesa prabildavo Ezopo kalba.
Kokia šiandien žiniasklaida?
Dabar informacija ir įtaka kovoja rinkos vertybinių orientacijų
laiminama. Kita bėda – apatija
spaudai. Knygnešystė nurimo,
gero turinio spauda nėra pigi.
Nusipiginusi – neįdomi. Bet tai
amžinosios problemos.
Dabar žiniasklaida visai kitokia nei Nepriklausomybės atkūrimo pradžioje, kai laikraštis

Norime būti arčiau žmonių
buvo svarbiausias informacijos
ir naujienų šaltinis, o analitiniai
tekstai padėdavo žmonėms suvokti daugelio reiškinių ir įvykių esmes.
Popierinę žiniasklaidą baigia
išstumti internetas, socialiniai
tinklai. Rinkos ekonomikos
principai negailestingai pasibeldė ir į žiniasklaidą. Neturėdami
pakankamai reklamos ir dėl didelių leidybos kaštų vienas po
kito iš arenos pasitraukė solidūs
laikraščiai ir žurnalai. O analitinį žiniasklaidos turinį pakeitė
į skandalus ir bulvarą pretenduojančios trumpos informacijos. Dėl sunkios finansinės
situacijos buvo uždarytos ypač
stiprų turinį turėjusios „Lietuvos žinios“, analitika garsėjęs
žurnalas „Veidas“, iš dienraščio
savaitraščiu tapo „Respublika“,
o vienas skaitomiausių dienraščių „Lietuvos rytas“ dabar
leidžiamas tik tris kartus per
savaitę.
Kas užėmė jų vietą? Žinoma,
internetinė žiniasklaida, kuri
reikalauja mažiau finansinių
sąnaudų – nereikia maketuoti,
spausdinti, pristatinėti skaitytojams į namus. Tiesiog žurnalistas parašo tekstą, pats mobiliuoju nufotografuoja ir įkelia
į internetinį puslapį. Paprasta,
pigu, patogu. Žinoma, internetinėje žiniasklaidoje turinio
kokybės problema išlieka. Bet
žmonės dabar turi mažai laiko,
jie paskaito straipsnio pavadinimą, užmeta akį į nuotrauką
ir pagal pirmą įspūdį nusprendžia, ar toliau skaityti tekstą.
Tai suprasdami žurnalistai verčiasi per galvą kurdami pačias
įmantriausias antraštes, dažnai
beveik neturinčias nieko ben-

dra su teksto turiniu. Juk reikia
surinkti kuo daugiau lankytojų,
kad internetinis leidinys gerai
atrodytų statistikos lentelėje.
Kuo skiriasi tekstai laikraštyje ar žurnale nuo straipsnių
interneto spaudoje ar socialiniuose tinkluose? Skirtumas
paprastas – tradicinė spauda
kelia sau profesionalumo reikalavimus, faktų analizę, o
internetinė žiniasklaida ir socialiniai tinklai siekia sužadinti
skaitytojų emociją, kad toliau
galėtų manipuliuoti lankytojų
dėmesiu.
Kodėl nyksta tradicinė spauda? Gal todėl, kad pas mus nėra
tokių gilių jos skaitymo tradicijų kaip kitose Europos šalyse?
Gal mūsų šalis per maža, todėl
nedideli laikraščių tiražai negali
garantuoti spaudai normalaus
išgyvenimo. Gerai LRT, kai
šią priemonę finansuoja visi
Lietuvos mokesčių mokėtojai,
o kitiems tenka patiems prasimanyti pinigų.
Daugelis žiniasklaidos
priemonių bando išgyventi iš
reklamos, tai pavyksta televizijai, radijo stotims, interneto
portalams. Tradicinėje spaudoje reklamos apimtys labai
smarkiai sumažėjo, todėl tenka
imtis gudrybių, kurios dar vadinamos turinio rinkodara. Tai
ne kas kita kaip paslėpta reklama, kai šalutinėmis priemonėmis, imituojant žurnalistinį
turinį, iš tikro reklamuojamos
vienos ar kitos prekės, paslaugos ar politiniai procesai. Gelbėdamiesi nuo bankroto, kai
kurie laikraščiai ir žurnalai
sudaro sutartis su užsakovais
ir gamina jiems reklaminius
tekstus, išstumdami į antrą pla-

Galimybė tiesiogiai rinkti merą
paskatintų daugiau gyventojų
dalyvauti rinkimuose
Didžiąją daugumą Lietuvos gyventojų galimybė
tiesiogiai rinkti merus paskatintų dalyvauti vietos
savivaldos rinkimuose.

Tai atskleidė Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) užsakymu
atlikta visuomenės nuomonės ir
rinkos tyrimų centro „Vilmorus“
apklausa, vykdyta balandžio 21–
28 dienomis.
Jos duomenimis, 72,4 proc.
gyventojų tiesioginiai mero
rinkimai paskatintų ar greičiau
paskatintų dalyvauti vietos savivaldos rinkimuose. Ši galimybė
15,9 proc. apklaustųjų sprendimui dalyvauti rinkimuose neturėjo įtakos, dar 11,7 neturėjo
nuomonės.
Apklausa taip pat parodė, jog
83,1 proc. gyventojų manymu,

meras turi būti renkamas tiesiogiai. 7,2 procento apklaustųjų
mano, jog merą turėtų rinkti savivaldybių tarybų nariai, dar 9,7
proc. nuomonės šiuo klausimu
neturėjo.
„Paralelė tarp piliečių galimybės tiesiogiai rinkti merą bei
jų įsitraukimo į vietos valdžios
rinkimus apskritai – akivaizdi.
Gyventojai mato daug didesnę
prasmę rinkti konkretų politiką,
su jo vizija ir siūlymais. Tiesiogiai išrinktas meras ir gyventojai
tarsi sudaro sutartį, kuri remiasi
rinkėjo pasitikėjimu bei politiko
įsipareigojimu ir atsakomybe.
Taip piliečiai jaučia tiesiogiai
dalyvaujantys savivaldybės valdyme, natūralu, kad didėja ir
pasitikėjimas vietos valdžia“,
– sako LSA prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

Tai, kad Lietuvos žmonės
nori tiesioginio savo dalyvavimo tiek priimant sprendimus,
tiek ir rinkimuose, akcentuoja
ir „Vilmorus“ vadovas, sociologas Vladas Gaidys. Pasak jo,
už tiesioginius mero rinkimus
pasisako didžioji dauguma –
tiek jauni, tiek vyresni, baigę
universitetus ir turintys vidurinį
išsilavinimą, miesto ir kaimo
gyventojai.
Apklausa taip pat parodė, kad
74,9 proc. apklaustųjų dalyvauja
arba dažniausiai dalyvauja savo
savivaldybės mero rinkimuose.
Nedalyvauja arba dažniausiai
nedalyvauja 24,98 proc., nenurodė – 0,2 proc.
Apklausa buvo vykdoma telefonu apklausiant 1000 šalies
gyventojų iš 30 miestų ir daugiau kaip 50 kaimų.

•

ną profesionalias žurnalistines
medžiagas.
Lietuvos žurnalistų sąjungos
pirmininkas Dainius Radzevičius, paprašytas apibūdinti šių
dienų žiniasklaidą, yra sakęs,
jog mūsų žiniasklaida yra per
arti valdžios ir per toli nuo
žmonių. Jis pastebėjo, jog žurnalistai labai aktyviai domisi
valdžios veikla, nuolat cituoja
valdžios atstovus, o apie paprastų žmonių gyvenimą rašo
mažai. Sąjungos pirmininkas
pastebėjo, jog tik regioninė
spauda yra arčiau žmonių ir
atspindi jų problemas, pristato
sektinus pavyzdžius.
„Dzūkų žinios“ jau septyniasdešimt šešeri metai gyvena Lazdijų krašto žmonių kasdienybės ir švenčių ritmu – su
dzūkų džiaugsmais, rūpesčiais
ir bėdomis. Nors keitėsi laikraščio pavadinimai, redaktoriai,
žurnalistai, tačiau liko svarbiausia misija – informuoti žmones
apie tai, kas vyksta mūsų krašte,
padėti spręsti jų problemas, pasidžiaugti gražiais žmonėmis iš
mūsų tarpo.
Nors dabar žiniasklaida nėra
tokia galinga kaip anksčiau,
tačiau kartais dar suveikia tas
principas, jog laikraščiu galima
užmušti ir musę, ir nedorą valdininką. Štai „Dzūkų žinių“ iniciatyva viešumon buvo iškeltas
netinkamas „Lazdijų vandens“
vadovo elgesys, kurį, remdamasi savaitraščio publikacija,
nubaudė Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. O „Dzūkų
žinioms“ išplatinus vicemero,
viešumoje nedėvinčio apsauginės kaukės, nuotrauką, jis
sulaukė policijos baudos.
Žiniasklaida dažnai teisingai

kritikuojama už tai, jog pateikia ypač daug neigiamo turinio,
tuo varydama savo skaitytojus į
depresiją. Mes bandome elgtis
šiek tiek kitaip, visada pastebime ir aprašome iniciatyvius
žmones, kurie savo projektais
ir darbais garsina mūsų kraštą ir
kuria teigiamą rajono įvaizdį.
Kai mūsų paklausia, kas yra
jūsų darbdavys, mes neskubame
vardinti akcininkų pavardžių,
nes tikrasis mūsų darbdavys
esate Jūs, mūsų skaitytojai! Tai
didžiausia vertybė, kurią „Dzūkų žinios“ sugebėjo išsaugoti.
Norime, kad ir toliau būtume
kartu. Dalinkitės su mumis savo
džiaugsmais ir rūpesčiais, o mes
stengsimės jums padėti, pateikti
kuo daugiau objektyvios informacijos, kad, iš pašto dėžutės
paėmę „Dzūkų žinias“, rastumėte ten daug įdomių dalykų.
Ačiū, kad esate, nuoširdžiai
dėkojame, kad skaitote mus.
Pagerbdami knygnešystės
laikų drąsius žmones, jų sąmoningumą, atsakingiau kursime
tekstus, skaitytojus kviečiame
labiau branginti kūrybą ir mokytis skirti pelus nuo grūdų.

•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) – redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai
nenurodant konkretaus autoriaus,
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius
nors įvykius, paaiškėjusius faktus,
tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas
minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės
retorikos elementai. Įprasta pateikti
išvadas, apibendrinimus, atspindinčius
redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos
enciklopedija /

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!

Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.
(8 318) 53085.
El. p.
dzukuzinios@gmail.com

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
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Į klases sugrįžę abiturientai raginami pasiskiepyti nuo COVID-19
Likus vos mėnesiui iki
brandos egzaminų, po
ilgos pertraukos į klases
pagaliau sugrįžo rajono abiturientai. Tą ypač
svarbų mėnesį jie mokysis
ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu, kadangi visą
laiką mokytis klasėse nėra
saugu. Nuo koronaviruso
paskiepyta apie pusė abiturientų ir beveik visi su jais
dirbantys mokytojai.

Apie tai, kaip egzaminams rengiasi abiturientai, kokie reikalavimai keliami egzaminų vykdymo
procesui, kada į klases sugrįš ir
kitų klasių mokiniai, kalbamės su
Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus
vedėju Daliumi Mockevičiumi.
– Nuo praėjusio pirmadienio
abiturientai pradėjo kontaktinį pamokų lankymą. Ar jiems
privalomas COVID-19 testas?
Ar daug abiturientų jį yra pasidarę?
– Taip, nuo gegužės 3 d. abiturientai sugrįžo į mokyklas ir

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius.
mokysis mišriu būdu, t. y. dalį
laiko (ne mažiau kaip 50 proc.)
mokysis mokykloje kontaktiniu
būdu, likusią dalį laiko mokysis nuotoliniu būdu. Testavimas
abiturientams nėra privalomas,
tačiau rekomenduojama profilak-

tiškai tirtis dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos). Kiek
abiturientų yra pasidarę testą, kol
kas duomenų neturiu.
– Kiek pedagogų, dirbančių su
abiturientais, ir kiek abiturientų

yra pasiskiepiję?
– Visi rajono abiturientai yra
raginami pasiskiepyti, taip jie bus
apsaugoti nuo koronaviruso infekcijos, tai ypač svarbu laukiant
brandos egzaminų. Šiuo metu yra
paskiepyti 50 proc. abiturientų, o
pedagogų, dirbančių su abiturientais, bent pirma doze paskiepyti
92 proc.

patalpos plotą vienam asmeniui.
Bus laikomasi ir visų kitų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų
asmenų srautų valdymo, saugaus
atstumo laikymosi ir kitų būtinų
visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos
priemonėmis sąlygų.

– Kiek abiturientų šiais metais baigs Lazdijų rajono mokyklas?
– Šiais mokslo metais mokyklas
turėtų baigti 181 abiturientas.

– Kaip vyksta kitų klasių mokinių mokymas? Kas mokosi kontaktiniu, kas nuotoliniu būdu?
– Pradinių klasių mokiniai,
kurių tėvai pasirašė sutikimus,
kad jų vaikai, einantys į mokyklą,
būtų testuojami kaupinių metodu,
eina į mokyklą ir mokosi kontaktiniu būdu. Mokiniai, kurių tėvai
nesutiko su jų vaikų testavimu,
mokosi nuotoliniu būdu. Visi
abiturientai, kaip jau minėjau,
mokosi mišriu būdu, kitų klasių
mokiniams, LR Vyriausybės nutarimu, leista nuo gegužės 10 d.
sugrįžti į mokyklas mokytis mišriu būdu, sutikus testuotis. Šiuo
metu vykdomos tėvų apklausos
dėl sutikimo testavimui.
„Dzūkų žinių“ informacija

– Kada prasidės egzaminų sesija ir kaip ji vyks?
– Pagrindinė brandos egzaminų
sesija prasidės 2021 m. birželio
7 d. lietuvių kalbos ir literatūros
egzaminu. Brandos egzaminai ar
jų dalys bus vykdomi patalpose
ne daugiau kaip 10 kandidatų, išlaikant tarp visų patalpoje esančių
asmenų ne mažesnį kaip 2 metrų
atstumą, arba 11–50 kandidatų,
išlaikant tarp visų patalpoje esančių asmenų ne mažesnį kaip 2
metrų atstumą ir užtikrinant 10 m2
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Susikompromitavusio vicemero A. Klėjaus
likimas bus sprendžiamas gegužės pabaigoje
»Atkelta iš 1 psl.

atleidimą turėtų balsuoti ne mažiau
nei 13 Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos narių.
Per dvejus metus, kai A. Klėjus
dirbo vicemeru, ne vieną kartą
buvo konstatuota, jog jis pažei-

dinėja įstatymus.
Nė dviejų mėnesių merės pavaduotoju neišdirbęs konservatorius
Audrius Klėjus 2019 m. vasarą
pakliuvo į rimtą skandalą. Paaiškėjo, jog dirbdamas vicemeru jis
tuo pačiu metu dar dirbo ir Seimo

Atleidimui turi pritarti Tarybos narių dauguma
Iš Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento:
151. Mero pavaduotojas prieš terminą netenka savo įgaliojimų
Tarybos sprendimu, jeigu už tai balsuoja visų Tarybos narių
dauguma:
151.1. Vyriausybės arba Valstybės kontrolės siūlymu už įstatymų
ar kitų teisės aktų pažeidimus, dėl kurių padaryta esminės žalos
valstybės ar savivaldybės interesams ir nuosavybei;
151.2. kai dėl laikinojo nedarbingumo nedirba daugiau kaip
šimtą dvidešimt kalendorinių dienų iš eilės arba daugiau kaip
šimtą keturiasdešimt dienų per paskutinius dvylika mėnesių;
151.3. kai pateikia atsistatydinimo prašymą.
152. Mero pavaduotojas netenka savo įgaliojimų prieš terminą, jeigu ne mažiau kaip 1/3 visų Tarybos narių motyvuotai
pareiškia nepasitikėjimą juo, Taryba priima sprendimą atleisti
mero pavaduotoją ir už tokį sprendimą slaptai balsuoja ne
mažiau kaip 1/2 visų Tarybos narių. Jeigu sprendimas atleisti
mero pavaduotoją dėl nepasitikėjimo nepriimamas, šį klausimą
pakartotinai svarstyti galima tik po pusės metų.
153. Mero pavaduotojas mero siūlymu prieš terminą netenka
savo įgaliojimų, jeigu už sprendimą atleisti mero pavaduotoją
slaptu balsavimu balsuoja visų Tarybos narių dauguma.
Klausimą dėl mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo kartu su
įregistruotu sprendimo projektu meras Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka privalo įtraukti į artimiausio
Tarybos posėdžio darbotvarkę.
154. Mero pavaduotojo įgaliojimai nutrūksta, jeigu jis netenka
Lietuvos Respublikos pilietybės arba Tarybos nario mandato.

narės Radvilės Morkūnaitės-Mikulėnienės padėjėju.
Įstatymas draudžia savivaldybių merams ir jų pavaduotojams
gauti kitą darbo užmokestį nei
atlyginimą už tiesiogines pareigas, išskyrus, jei kitos gaunamos
pajamos yra už kūrybinę, mokslinę ar ekspertinę veiklą.
Po savivaldos tarybų rinkimų,
kai buvo išrinktas Lazdijų rajono
savivaldybės merės pavaduotoju,
A. Klėjus privalėjo iškart išeiti iš
darbo Seime, tačiau to nepadarė.
Jis taip pat apie savo darbą Seimo
narės padėjėju nepranešė ir Lazdijų rajono savivaldybės merei.

Paskyrė baudą
2021 metų sausio 13 dieną, per
karantiną, A. Klėjus fotografavosi Lazdijų centre, nedėvėdamas
apsauginės kaukės, taip pažeisdamas karantino reikalavimus. Dėl
šio poelgio policija pradėjo administracinės teisenos procesą.
Kaip teigė Alytaus apskrities
vyriausiojo policijos komisariato
Komunikacijos poskyrio vedėja
Kristina Janulevičienė, A. Klėjui
buvo paskirta bauda.
„Tyrimo metu viešai paskelbti faktai apie karantino taisyklių
pažeidimą pasitvirtino. Kadangi
tai buvo pirmasis administracinės
teisės pažeidimas, A. Klėjui buvo
skirta pusė minimalios baudos, 250
eurų“, – sakė K. Janulevičienė.
Nuskambėjo per visą
Lietuvą
Naujausias faktas, kuris nuskambėjo per visą Lietuvą ir sukėlė

„Tyrimas pirmiausia nukreiptas Lazdijų sporto centro atžvilgiu, kur vyko
šie sporto užsiėmimai. Jei būtų nustatyta, jog dėl šių užsiėmimų COVID-19
buvo užkrėsti kiti žmonės, gali būti pradėtas ir ikiteisminis tyrimas“, — sakė
K. Janulevičienė.
daugelio Lietuvos žmonių pasipiktinimą, tai vicemero A. Klėjaus lankymasis sporto klube
per karantino laikotarpį. Tai yra
draudžiama ir baudžiama. Dėl
neatsakingo A. Klėjaus elgesio,
kai jis po kontakto su COVID-19
užsikrėtusiais asmenimis lankėsi
komandiruotėje Vilniuje ir Lazdijų rajono savivaldybėje, buvo
sukeltas pavojus aplinkinių sveikatai, o dėl priverstinės dezinfekcijos savivaldybės darbas vieną
dieną – paralyžiuotas.
Už savo pavaduotojo gėdingą

poelgį buvo priversta atsiprašyti
merė Ausma Miškinienė.
Kaip teigė policijos atstovė
K. Janulevičienė, dėl šio įvykio
Lazdijų policija vykdo aplinkybių
tikslinimą.
„Tyrimas pirmiausia nukreiptas
Lazdijų sporto centro atžvilgiu,
kur vyko šie sporto užsiėmimai.
Jei būtų nustatyta, jog dėl šių užsiėmimų COVID-19 buvo užkrėsti kiti žmonės, gali būti pradėtas
ir ikiteisminis tyrimas“, – sakė
K. Janulevičienė.
„Dzūkų žinių“ informacija

•
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Lazdijus apėmusi koronaviruso banga pamažu slopsta
Per paskutines dvi savaites
Lazdijai išgarsėjo savo piliečiais, pažeidinėjančiais
karantino reikalavimus,
susirgimų COVID-19 skaičius buvo vėl šoktelėjęs,
nors vakcinacija vyksta
pagal planą, panašu, jog
pamažu situacija stabilizuojasi.

Apie epidemiologinę situaciją
mūsų rajone kalbamės su Lazdijų
rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktore Simona
Jasinskiene.
– Kokia epidemiologinė situacija šiuo metu Lazdijų rajone?
Ar fiksuoti koronaviruso protrūkiai?
– Šiuo metu Lazdijų rajone
COVID-19 ligos epidemiologinė situacija per paskutines 7 dienas slopsta ir yra patenkinama.
Lazdijai yra tamsiai raudonoje
– C3 zonoje. Šiuo metu serga
52 asmenys, saviizoliacijoje 225
asmenys. Pasveikę 741.
– Kiek ir kokių grupių žmonių
jau yra paskiepyta nuo COVID19?
– Lazdijų rajone vis dar vakcinuojamos visos prioritetinės
grupės. 65 m. ir vyresnių asmenų paskiepyta beveik 49
procentai. Švietimo darbuotojų

rajone paskiepyta 86 proc. visų
darbuotojų, pareigūnus bei kitus
prioritetinėms grupėms priklausančius asmenis vis dar skiepijame.
– Ar dėl vakcinos perskirstymo, nukreipiant ją į Vilnių, nukentėjo Lazdijų rajonas?
– Vilniaus situacija mūsų
nepalietė, šią savaitę Lazdijų
rajonui buvo suplanuotas mažesnis Pfizer vakcinų kiekis,
tačiau papildomai gavome kitų
vakcinų – tokių kaip Moderna,
Janssen bei Vaxzevria.
– Kiek žmonių per savaitę paskiepijama Lazdijų rajone?
– Stengiamės išskiepyti visas
per savaitę gautas vakcinas.
– Ar daug žmonių atsisako
skiepytis? Kaip skatinamas skiepijimo procesas?
– Situacija nuolat kinta. Nemaža dalis asmenų laukia konkretaus gamintojo vakcinos, dalis
atsisako skiepytis dėl sveikatos
problemų, kiti atsisakę po kurio
laiko persigalvoja.
– Kur kreiptis žmonėms, kurie
negavo pranešimo atvykti vakcinacijai, nors pagal skiepijimo
prioritetus jau turėjo būti paskiepyti?
– Prioritetinių grupių asme-

Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Simona Jasinskienė.
nys, negavę pirmos vakcinos
dozės, turi kreiptis į savo šeimos gydytoją, kad būtų įtraukti į
skiepijamų asmenų sąrašus. Dėl
konkretaus skiepijimo laiko gali

Lazdijų miesto parkas: lankytis galima
iki vėlumos, tačiau būkime atsakingi

teirautis pasiskambinę telefono
numeriu (8 318) 41200 arba el.
paštu skiepai@lazdijai.lt Tikimės, kad greitu laiku nacionaliniu mastu bus įdiegta elektroninė

registracijos vakcinacijai sistema, kuri leis patiems asmenims
registruotis, pasirenkant tinkamą
laiką ir vakcinos tipą.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

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.

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas.

Viskas vienoje vietoje!

Lazdijų miesto parkas tampa pagrindiniu miesto gyventojų traukos centru. Jis gyvas visais metų
laikais. Ypač šiuo, karantino, laikotarpiu parkas yra beveik vienintelė leistina pramogų vieta. Gilią
žiemą rūpestingai prižiūrimais jo
takais pasivaikščioti traukė būriai
lazdijiečių. Išaušus pavasariui,
parke gausu vaikų ir jaunimo.
Vieni stebi Lazdijos upelyje gyvenančią ir artimos draugystės su
parko lankytojais nevengiančią

ondatrą, kiti domisi judriu upelio
ančių, kurios Lazdijų nepaliko
net šią šaltą žiemą, gyvenimu.
Dar kiti ilgiau apsistoja ties vaikų
žaidimų, treniruoklių aikštelėmis.
Vis daugiau jaunimo būriuojasi
ir savo jėgas išbando ant rudenį
atidarytos riedlenčių, riedučių ir
BMX dviračių rampos. Ji neseniai buvo papildomai apšviesta,
todėl jaunimui pramogauti taip
saugiau ir vėlesniu metu. Parke
jau nupjauta pirmoji žolė, ravimi

po žiemos atgyjantys nauji želdynai, kurie buvo pasodinti Lazdijų miesto parke ir jo prieigose
įgyvendinat Europos Sąjungos
lėšomis finansuotą kraštovaizdžio
tvarkymo projektą. Lankydamiesi
Lazdijų miesto parke nepamirškime: jį privalome saugoti visi, kad
ne tik šiandien, bet ir po mėnesio
ar metų atėję galėtume juo grožėtis ir džiaugtis. Sudrausminkime
tuos, kurie to nesupranta.
lazdijų r. sav. inf.

•

KNYGYNĖLIS. Tel. (8 318) 53 085,
el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt, www.dzknygynelis.lt
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Kodėl už kelių remontą Lazdijai moka Dzūkai
keturiskart brangiau nei Punskas? kalba, kad...

Už 680 metrų kelio Strumbagalvė—Būdvietis remontą skirta 482 tūkst. eurų. Už 2,6 kilometro kelio Punskas
—Šlynakiemis remontą lenkai moka 370 tūkst. eurų. Punskui vienas kelio metras kainuoja 142,3 Eur, o Lazdijams
vienas metras — 681,33 Eur. Kitaip sakant, Lazdijai moka 4,8 karto brangiau. (lazdijai.lt nuotr.)
Nors Lazdijų rajono savivaldybė viešai giriasi,
kad rajono keliai labai
intensyviai remontuojami,
tačiau realiai savivaldybės
lėšomis per metus ketinama sutvarkyti vos vieną
kilometrą rajono kelių,
kiti keliai, priklausantys
Lietuvos automobilių kelių
direkcijai, tvarkomi ne
savivaldybės pastangomis
ir lėšomis. O darbų kaina,
kurią planuoja už remonto darbus pakloti Lazdijų
rajono savivaldybė, verčia
gūžčioti pečiais – ji daugiau nei keturis kartus
didesnė nei kaimyniniame
Punske.

Džiaugiasi prasidėjusiais
darbais
Lazdijų rajono savivaldybės tinklapyje rašoma, jog kelininkai
pradėjo darbus rajono savivaldybei ir Lietuvos automobilių
kelių direkcijai priklausančiuose vietinės reikšmės keliuose.
Veisiejuose kapitalinio remonto
darbai vyksta automobilių stovėjimo aikštelėje prie Ateities g. 3,
Vilties g. 22A ir 26 daugiabučių
gyvenamųjų namų.
„Kelių asfaltavimo darbai
vyksta Noragėlių seniūnijoje
esančiuose keliuose Seirijočiai–
Onciškiai bei Noragėliai–Krikštonys. Veisiejų seniūnijos kelio
ruože Šadžiūnai–Varnėnai–Vilkininkai. Artimiausiu metu Veisiejuose bus pradėta asfaltuoti ir
Kailinių kaimo Svarainio 1-oji
gatvė. Kapitalinio remonto darbai
prasidėjo per Lazdijų ir Šešto-

kų seniūnijas einančiame kelyje
Lazdijai–Naujoji Kirsna–Šeštokai, Seirijuose – Gėlių gatvėje.
Planuojama, kad dar šiais metais
asfalto sulauks ir per Būdviečio
seniūniją vedantis kelias nuo
Strumbagalvės iki Būdviečio“,
– rašoma savivaldybės tinklapyje.

Atkarpos trumpos, pinigai
— dideli
Jei pasigilinsime į šią informaciją
ir redakcijos turimus dokumentus, tai savivaldybės lėšomis planuojama suremontuoti dvi kelio
atkarpas ir šaligatvį Lazdijuose.
Štai kelio Strumbagalvė–Būdvietis, kurio ilgis 680 metrų,
objekto turtui įsigyti skirta 428
tūkst. eurų (remontui 320 000
Eur), Veisiejų seniūnijos Kailinių
kaime, soduose, esančios Svarainio 1-osios gatvės, kurios ilgis
482 metrai, turtui įsigyti skirta
104 000 Eur (remontui 95 000
Eur), Lazdijų miesto Dzūkų g.
šaligatvio, kurio ilgis 368 metrai,
turtui įsigyti skirta 75 000 Eur
(remontui 43 000 Eur). Nenumatytiems kelių gatvių remontams
rezerve palikta 400 000 Eur.
Redakcijos duomenimis, Lazdijai neatmena tokių menkų kelių
tvarkymo apimčių iš savivaldybės lėšų. Anksčiau šiems darbams būdavo skiriami solidesni
pinigai.
Punske — kitos apimtys ir
kainos
Įdomumo dėlei palyginkime, kiek
už kelių remontą moka Lazdijų
rajono savivaldybė ir kokios remonto kainos pas mūsų kaimy-

nus, Punske.
Štai tinklapyje punskas.lt radome tokią informaciją: „Lenkijos
premjeras Mateusz Morawiecki
skyrė 1,1 mln. kelio Punskas–Šlynakiemis rekonstravimui. Punsko valsčius šiam tikslui iš savo
biudžeto pridės 548 tūkst. zlotų.
Numatyto rekonstruoti kelio ilgis
2,6 km (visa kelio atkarpa 4,48
km ilgio). Asfalto dangos plotis
Punske 7, o už miestelio ribų – 5
metrai. Šis kelias buvo nutiestas
prieš ketvirtį amžiaus. Jį būtina
skubiai remontuoti – čia daug
skylių, asfalto įtrūkimų ir nelygumų. Rekonstruojant bus paklota
nauja asfaltbetonio danga, atnaujintos sankryžos, rekonstruoti šaligatviai ir nuovažos.“
Turėdami kaimynų pateiktus
duomenis, pabandykime palyginti, kiek už kelių remontą moka
kaimynai lenkai ir kiek mes. Už
680 metrų kelio Strumbagalvė–
Būdvietis remontą skirta 482
tūkst. eurų. Už 2,6 kilometro
kelio Punskas–Šlynakiemis remontą lenkai moka 370 tūkst.
eurų. Punskui vienas kelio metras
kainuoja 142,3 Eur, o Lazdijams
vienas metras – 681,33 Eur. Kitaip sakant, Lazdijai moka 4,8
karto brangiau.
Kai matome tokius skaičius,
ar nebūtų tikslinga Lazdijams
skelbti tarptautinį kelių remonto
konkursą? Akivaizdu, jog lenkai
kelius suremontuotų daug pigiau,
o už tuos pačius pinigus būtų
galima suremontuoti ne vieną,
bet keturis Lazdijų rajono kelių
kilometrus.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

g Valstybės tarnyboje galima
dirbti iki 65 metų, o sulaukus šio
amžiaus, derėtų išeiti į užtarnautą
poilsį. Daugelis tai supranta, tačiau ne visi. Štai viena darbuotoja,
teikianti socialines paslaugas klientams, nesusipranta atlaisvinti
darbo vietos, nes dirba pagal
darbo sutartį. Nors klientai atviru
tekstu skundžiasi, kad socialinei
darbuotojai sudėtinga teikti jiems
pagalbą, nes jai pačiai galimai
reikia psichologinės ar kitokios
pagalbos. Klientai vis dar kantriai
laukia, kol socialinė darbuotoja
pati susipras išeiti į užtarnautą
poilsį, nes jų kantrybė irgi turi ribas. Kaip sakoma, susipratai ateit,
susiprask ir išeit.
g Ankstyvą antradienio rytą
Lazdijų teisme įvyko pirmasis
teismo posėdis, kuriame buvo
svarstoma besikuriančio baldų
verslo išvijimo iš Dumblio problema. Įdomu tai, kad savivaldybei
ir vėl atstovavo brangi advokatų kontora, ko gero, vienas toks
posėdis savivaldybei kainavo nei
daug, nei mažai – tris tūkstančius
eurų. O kas bus, jei tokių posėdžių
bus penki? Savivaldybės ambicijos Lazdijų krašto žmonėms kainuos per 15 000 euriukų. Žmonės
kraipo galvas: tai kam tada savivaldybei juridinis skyrius? Kad
teismo posėdį stebėtų iš šalies ir
mokytųsi? Nepigios studijos...
g Daugelis vis dar atsimena
prieš dvejus metus per praėjusius
savivaldos rinkimus ant vieno iš

daugiabučių sienos Vilniaus gatvėje kabojusį kandidato plakatą
su reikšmingu užrašu „Manęs taip
lengvai nenukabins“. Pasirodo,
ne tik plakatą, bet ir jame pavaizduotą herojų nukabino. Taip
gėdingai nukabino, kad net per
visą Lietuvą nuskambėjo. Įdomus
sutapimas, kad tas politikas vadovaujančiuose postuose sugeba
išsilaikyti tik pusę kadencijos –
kažkada jis po dvejų metų buvo
„nukabintas“ iš administracijos
direktoriaus pareigų, o dabar ir iš
vicemero. O gal po dvejų metų jį
„nukabins“ ir iš tarybos?
g Tuščia vieta ilgai nebūna,
todėl atsilaisvinus savivaldybėje
vicemero postui, kandidatų jam
užimti tikrai bus. Sklinda įvairių
kalbų, kad prie moteriško administracijos kolektyvo gali prisijungti konservatorė Jūratė. Dar
kalbama, kad vicemero pareigos
gali atitekti jau šiame poste patirties turinčiam Valdui Petrui.
Kiti viešai kalba, kad prie komandos turėtų prisijungti politikos
„mukranas“ Artūras, kuris merei
padėtų geriau spręsti politikos
galvosūkius.

•

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

Tu turtingas,

Didelis Biuro
popieriaus
pasirinkimas!
KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.
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Padėka ūkininkui ir priminimas:
ištraukite konteinerius prie išvažiuojamų kelių!

Sudėtinga atliekas surenkančio automobilio gelbėjimo operacija baigėsi laimingai. Ačiū ūkininkui Remidui Jungevičiui! (ARATC nuotr.)
Šiųmetę gegužės 3-iąją
dangus su žeme maišėsi
tikrąja šių žodžių prasme.
Tai lijo, tai snigo, tai šlapdriba iš dangaus krito. Ir
taip jau sutapo, kad būtent
šią dieną Lazdijų rajone
pagal grafiką buvo surenkamos ir vežamos mišrios
atliekos iš individualių
konteinerių.

Pavojingoje situacijoje
— geranoriška ūkininko
pagalba
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro automobilis jau buvo apvažiavęs nemažą dalį teritorijos,
kai Veisiejų seniūnijos Vytautų
kaime, bandydamas atbuline eiga
privažiuoti prie individualaus
namo kieme stovinčio konteinerio, nuo pažliugusio smėlėto kelio
galiniu ratu slystelėjo į kelkraštį
ir atsidūrė prie pakelėje iškasto
tvenkinio ribos.
Situacija buvo grėsminga –
pavojingai pasviręs automobilis
negalėjo pajudėti, o jo gelbėjimo operacija buvo itin sudėtinga.
Kranas iš viršaus kelti negalėjo,
nes virš kelio – elektros laidai.
Gelbėjimo technikai judėti irgi
sudėtinga: iš vienos pusės tvenkinys, iš kitos – akmenų krūva.

O ir tos gelbėjimo technikos
ne taip lengva greitai rasti. Iš
Alytaus atsiųsto vieno ARATC
traktoriaus buvo akivaizdžiai per
mažai. Pagalbos buvo kreiptasi į
aplinkinius ūkininkus. Kai kurie atsisakė. O jaunas ūkininkas
Remidas Jungevičius nedvejodamas, nieko neklausinėdamas
atskubėjo į pagalbą su technika
ir žmonėmis. Atliekas surenkantis automobilis buvo sėkmingai
ištrauktas.
„Nuoširdžiausia mūsų įmonės
padėka Remidui Jungevičiui. Ne
tik už techninę pagalbą, bet ir už
žmogišką supratimą, už geranoriškumą. Dėkingumui išreikšti net
sunku rasti žodžių“, – atslūgus
įtampai po sudėtingos „operacijos“ kalbėjo ARATC Transporto ir
konteinerių eksploatavimo padalinio vadovas Janis Laurinaitis.

Konteinerius būtina
ištraukti prie kelio — į
kiemus automobiliai
nevažiuos!
Anot jo, šios įtemptos situacijos
būtų išvengta, jeigu konteineris
iš kiemo būtų ištrauktas prie išvažiuojamo kelio – kaip ir turėtų
būti daroma pagal Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos patvirtintas
Atliekų tvarkymo taisykles.

Jos numato, kad komunalinių
atliekų turėtojai individualius
atliekų konteinerius turi laikyti
savo namų kiemuose, o atliekų
surinkimo dieną išstumti prie gatvės ar kelio, kuriuo organizuojamas atliekų surinkimas.
Tačiau į atliekų surinkimo maršrutus Lazdijų rajone yra įtraukti
privažiavimai prie kai kurių gyventojų, kurie savo konteinerių
neišstumia prie gatvės ar kelio,
kiemų. Dėl to vežėjams dažnai
kyla problemų, nes atliekas surenkančiam automobiliui sukinėti
siaurais, sunkiai išvažiuojamais
keliukais yra sudėtinga. Esant
sudėtingoms oro sąlygoms jie
tampa ir visai neišvažiuojami.
Automobiliai klimpsta, kyla
avarinių situacijų, gadinama tiek
technika, tiek privažiavimo į kiemus keliai.
„Šią problemą aptarėme su
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos atstovais ir priėjome išvadą, kad ligšiolinė praktika
turi būti keičiama. Visi gyventojai
privalo vienodai laikytis atliekų
tvarkymo taisyklių ir atliekų vežimo dieną savo konteinerius ištraukti prie kelio, kuriuo važiuoja
atliekas surenkantis automobilis“,
– kalbėjo J. Laurinaitis, pabrėždamas, kad konteineriai, jeigu jie

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose,
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu:
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

Politinės aktualijos

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

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomenių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

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

nebus išstumti taip, kaip numato
minėtos taisyklės, nebus aptarnaujami.

Kol vežėjai bylinėjasi,
atliekas veža ARATC
Nuo šių metų vasario mėnesio
mišrias komunalines atliekas
Lazdijų rajone surenka ir veža
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centras. Jis šią paslaugą ėmė teikti
po to, kai pasibaigus Lazdijų rajono savivaldybės ir bendrovės
„Ecoserivice projektai“ sutarčiai,
konkurso būdu nepavyko rasti šių
paslaugų teikėjo.
Paskelbus konkursą paslaugos
teikėjai pasiūlė kainą, kuri gerokai viršijo apskaičiuotą maksimalią kainą. Sutikus su jų pasiūlymu,
neišvengiamai būtų turėjusi didėti
rinkliava. Tuomet buvo paskelbtas
antras konkursas, bet jo sąlygas
dėl esą per mažos maksimalios
kainos „Ecoservice projektai“ iš
karto apskundė teismui. Anksčiau
sudarytai sutarčiai baigiantis, o
naujos dar nesant, Lazdijų rajonui buvo iškilusi grėsmė likti be
atliekų surinkimo paslaugos.
„Matant tokią situaciją tapo
akivaizdu, kad negalima pasiduoti rinkos dalyvių įgeidžiams
ir tapti nuo jų priklausomiems.
Šios paslaugos teikėjų rinkoje yra

labai mažai, o susidariusi situacija
parodė, kad svarbu turėti atsarginį variantą“, – kalbėjo Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro
direktorius Algirdas Reipas.
Praėjusių metų pavasarį Alytaus
regioninės plėtros taryba priėmė
sprendimą, numatantį, kad tais
atvejais, kai mišrių komunalinių
ir maisto atliekų surinkimo ir vežimo paslaugų nenuperkama viešojo pirkimo būdu dėl paslaugų
teikėjų pasiūlytų pirkimo sutarties
maksimalią vertę viršijančių kainų, mišrių komunalinių ir maisto atliekų surinkimą ir vežimą
vykdo Alytaus regioninis atliekų
tvarkymo centras.
„ARATC paslaugą teikia tik
tol, kol konkurso keliu bus rastas
paslaugos teikėjas, kuris paslaugą
teiks už priimtiną kainą. Atliekų
surinkimas nėra lengvas procesas ir mums paprasčiau laukti,
kol atliekas atveš, negu patiems
važinėti ir surinkinėti. Tačiau suprantame savo atsakomybę prieš
savivaldybes bei gyventojus ir
darome tai, kas yra būtina, kad
atliekų tvarkymas būtų sklandus,
gyventojai nepatirtų nepatogumų
ir būtų išvengta drastiško kainos
kilimo“, – sakė A. Reipas.

•

ARATC inf.

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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Mamos pasveikintos ir Veisiejų Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje
Dineta Babarskienė
Motinos diena Lietuvoje
oficialiai minima nuo 1928
metų. Švenčiama pirmąjį
gegužės sekmadienį. Įvairiose šalyse Motinos diena
švenčiama skirtingomis
dienomis.
Sekmadienį Lietuvos bažnyčiose
prašyta Dievo palaimos gyvoms
mamoms, melstasi už jau anapilin
iškeliavusias.
Kiekvienam mūsų ši diena
skirtinga, o kartu ir panaši savo
prisiminimų, žodžių, jausmų
mozaikomis. Šią dieną mamoms
ruošiamos malonios staigmenos.
Bet svarbiausia, kaip pajus šventę pačios mamos savo širdyje.
Kartais užtenka vien gero žodžio,
nuoširdaus dėmesio, vieno gėlės
žiedo ar savo rankomis pagamintos dovanėlės ir diena bus visai
nepanaši į eilinį sekmadienį – taps
šventine.
Po šv. Mišių mamos pagerbtos
ir pasveikintos ir Veisiejų Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje. Čia jau
gražia tradicija tapo pasveikinti
mamas įteikiant rankų darbo atvirukus. Šią gražią tradiciją kasmet
tęsia jos sumanytojai – Veisiejų
Šv. Jurgio „Caritas“ su savo vadove Ona Rėkuviene. „Kiekvienais
metais Motinos dienos proga sveikiname mamas“, – prisipažįsta ji.
Sako, kad nė pati jau nemena,
kiek metų taip pagerbiamos mamos. „Gal jau kokie šešeri metai,
tai jau tikrai“, – skaičiuoja iniciatyvi moteris.
Sekmadienį Veisiejų Šv. Jurgio parapijos klebonas Žydrūnas
Burnys jautriai sveikino mamas
cituodamas italų rašytoją ir kunigą Bruno Ferrero.
Susirinkusias mamas sujaudino ir sugraudino dainininkės
Ramunės Janavičiūtės dainos. „Ir
vėl tu mus pravirkdei, Ramune“,

– neslėpė graudulio mamos, pasiklausiusios Ramunės dainų.
Graži tradicija pasveikinti mamas rankų darbo dovanomis ir
šiemet tęsiama, nors pandemijos
vėjai siaučia, jaukia planus, norus
ir darbus, šventes taip pat.
Juk rankų darbo dovanos
– pačios tikriausios, nes sukurtos dovanojant savo laiką,
meilę ir šilumą. Šiemet atvirukus, skirtus mamoms, gamino
daug darbščių rankų su pačiais
geriausiais palinkėjimais: Veisiejų seniūnijos bendruomenės
vaikų dienos centras (vadovė
Erika Kiaulevičienė), Veisiejų kultūros namų neformalaus
švietimo būrelis „Nenuoramos“
(vadovė Rita Kulakauskienė),
Veisiejų kultūros namų meninės raiškos ir jaunimo klubas
„Vizija“ bei Užimtumo ir laisvalaikio studija „Nenuoramos“
(vadovė Erika Petrauskienė),
Veisiejų neįgaliųjų rankdarbių
studija „Kuparėlis“ (vadovė Dalia Leonavičienė). „Mums daug
kas pagelbėjo. Jaunimas šiemet
prisidėjo ir jiems labai patiko.
Sakė, kad dabar jau kasmet dalyvaus“, – džiaugiasi Veisiejų Šv.
Jurgio parapijos „Caritas“ vadovė O. Rėkuvienė. Juolab, kad
kiekvienas galėjo savo atviruką
pagaminti, kaip tik jo fantazija
leidžia. „Ir karpiniais puošti, ir
piešti, ir dekupažo technika buvo
panaudota. Įvairūs. Kokius tik
sumanė, tokius ir kūrė. O ir žodžiai, specialiai mamoms skirti,
nugulė atvirukuose“, – pasakoja
pašnekovė.
Šiemet įteikta mamoms 130
rankų darbo atvirukų. „115 atvirukų buvo įteikta mamoms
bažnyčioje, dar 15 nunešta toms
mamoms, kurios neatėjo“, – skaičiuoja vadovė. Sako, kad dėl pandemijos šiemet atvirukų išdalinta
mažiau nei įprasta. „Daugiau nei

Jau gražia tradicija tapo pasveikinti mamas įteikiant rankų darbo atvirukus. Šią gražią tradiciją kasmet tęsia jos
sumanytojai — Veisiejų Šv. Jurgio „Caritas“ su savo vadove Ona Rėkuviene.
200 padovanodavome. Atsimenu,
vienais metais 220, kitais – 250.
Pandemija viską pakoregavo. Nustebome, kad dar tiek daug mamų
susirinko, galvojome šiemet daug
kas neateis – vis tik pandemija.
Džiaugiamės, kad mamos buvo
patenkintos, pradžiugintos“, –

sako Veisiejų Šv. Jurgio parapijos
„Caritas“ vadovė O. Rėkuvienė.
Anot jos, mamos visada laukia
šio gegužės sekmadienio – visada
pasimelsdavo bažnyčioje, visada
būdavo pasveikintos. „Ši diena –
mamoms šventė, tikrai neeilinė ir
nekasdieninė. Ši diena – išskirti-

nė“, – sako pašnekovė.
„Norėčiau padėkoti visiems
prisidėjusiems prie šios šventės
kūrimo. Juk patys gražiausi žodžiai yra mama, myliu, ačiū“,
– sako Veisiejų Šv. Jurgio parapijos „Caritas“ vadovė Ona
Rėkuvienė.

•
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Ir Alytaus gyventojai turės oficialią augintinių laidojimo vietą

(15min.lt nuotr.)
Rita Krušinskaitė
Alytaus naminių gyvūnų augintojai sulaukė geros žinios – Alytaus miesto savivaldybės tarybos

nariai priėmė sprendimą steigti
gyvūnų kapines.
Atsižvelgus į visus reikalavimus, būtinus gyvūnų kapinių

steigimui, kapines numatyta
steigti Alytaus rajone, netoli
Užupių kapinių esančiame miesto savivaldybės panaudos teise

valdomame žemės sklype, kurio
adresas – Nemunaičio seniūnija, Balninkų kaimas, Miškininkų
g. 63A.
Tiesa, kol gyvūnų kapinės pradės veikti, reikės dar šiek tiek
palaukti, nes šiam tikslui skirta
teritorija šiuo metu nesutvarkyta.
Pirmiausia bus skirta lėšų teritorijos sutvarkymui, tada ji bus
sutvarkyta ir tik tada bus galima
naudoti pagal paskirtį.
Alytaus miesto savivaldybės
administracijos Miesto ūkio skyriaus vedėjos Palmiros Raškauskienės nuomone, gyvūnų kapinės
bus atidarytos tik rudenį, tai lemia keli faktoriai.
„Birželio mėnesį bus kreipiamasi į tarybą, kad būtų skirta lėšų
teritorijos sutvarkymui. Birželį
todėl, kad būtent šį mėnesį taryba
pirmą kartą perskirstys biudžetą.
Tačiau ir gavę lėšų, ne iš karto
galėsime imtis darbų. Intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi periodu, nuo kovo 15-osios
iki rugpjūčio 1-osios, genėti ir
kirsti medžius draudžiama“, –
aiškino P. Raškauskienė.
Gyvūnų kapinių taisyklėse numatyta, kad kapinėse bus galima
laidoti visus gyvūnus, kurie auginami namuose.
Šių metų pradžioje idėją steigti

gyvūnų kapines pasiūlė Alytaus
miesto savivaldybės tarybos narys Valerijus Vencius.
Anot politiko, mintys turėti
oficialią naminių gyvūnų laidojimo vietą tarp alytiškių sklandė jau seniai, o jis pats su šiuo
klausimu tiesiogiai susidūrė, kai
su savo augintiniu lankėsi veterinarijos klinikoje. Žmonės, į ją
atvežę savo augintinius, svarstė,
ką daryti su į amžinybę iškeliavusiais gyvūnais, kurie daugeliui
ilgus metus buvo tapę šeimos
nariais.
Ilgai nelaukdamas, V. Vencius
Alytaus miesto savivaldybės
administracijai įteikė prašymą
organizuoti gyvūnų kapinių steigimą Alytaus mieste, nustatant
laidojimo jose tvarką. Prašymas
buvo apsvarstytas tarybos komitetuose, į jį buvo įsiklausyta, ir
alytiškiai galės oriai laidoti savo
mylimus augintinius.
Anot asociacijos „Keturkojo
viltis“ pirmininko Eimanto Kalėdos, Dzūkijos krašte tai būtų
pirmosios oficialios gyvūnų kapinės.
Vilniaus, Kauno, Kauno rajono, Klaipėdos, Panevėžio ir Jonavos gyventojai jau senokai turi
oficialiai įteisintas savo augintinių amžinojo poilsio vietas.

•

Paukščių gripas patvirtintas dar dviejose naujose teritorijose —
Rokiškio ir Lazdijų r. nugaišusiems naminiams paukščiams
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
informuoja, kad H5N8
atmainos paukščių gripo
virusu užsikrėtė ir Rokiškio bei Lazdijų rajonų
naminių paukščių ūkiai,
kuriuose buvo auginamos
ne tik vištos, bet ir kalakutai bei antys. Nuo metų
pradžios Lietuvoje patvirtintas jau 41 paukščių
gripu užkrėstas nedidelis
ūkis – visi nekomerciniai, paukščiai juose buvo
laikomi savo reikmėms, ne
pardavimui.

Įtarimų dėl ligos Rokiškio r. ūkyje kilo staiga nugaišus neseniai
įsigytiems kalakutų jaunikliams,
kurių mėginius ištyrus Nacionaliniame maisto ir veterinarijos
rizikos vertinimo institute (NMVRVI), buvo patvirtintas didelio
patogeniškumo paukščių gripo
virusas. Tame pačiame ūkyje laikytos vištos buvo nugaišintos,
likviduojant židinį.
NMVRVI gegužės 3 d. atliktais
tyrimais nustatyta, kad šiuo virusu užsikrėtė ir Lazdijų r. laikytos
antys, viščiukai ir vištos dedeklės.
Šiuo metu vykdomi židinio likvidavimo darbai, atliekama dezinfekcija.
Kaip virusas pateko į Rokiškio ir Lazdijų rajonuose esančius
nedidelius ūkius, aiškinasi veterinarijos specialistai, atliekamas
epidemiologinis tyrimas. Tikėtina, kad paukščių gripo virusas ga-

lėjo būti perneštas iš užsikrėtusių
laukinių vandens paukščių.
Šiuo metu aplink ligos paveiktus ūkius nustatytos apribojimų
ir stebėsenos zonos, į šias zonas
komerciniai paukščių ūkiai nepatenka. Kadangi paukščių gripo
protrūkiai kilo nekomerciniuose,
savo reikmėms laikomų paukščių
ūkiuose, prekyba nėra ribojama.
VMVT duomenimis, daugiausiai paukščių gripo viruso protrūkių fiksuota Vilniaus mieste
ir rajone (29), 4 židiniai nustatyti
Trakų r., 2 – Elektrėnų, po 1 –
Kauno (pirmasis atvejis), Širvintų, Molėtų, Prienų, Rokiškio bei
Lazdijų r. savivaldybėse. Nuo pat
protrūkių pradžios VMVT vykdo
sugriežtintą prekybos paukščiais
kontrolę.
Primenama, kad kilus bent
menkiausiam įtarimui, kad laikomi naminiai paukščiai serga (jie
tapo apatiški, nustojo lesti, gerti,
atsirado pamėlynavimų barzdelių,
skiauterių srityse, patinimų kaklo
ar galvos srityje) arba staiga nugaišo, stabdant ligos plitimą, labai
svarbu nedelsti ir informuoti artimiausią VMVT teritorinį padalinį, pranešti visą parą veikiančia
nemokama VMVT telefono linija
tel. 8 800 40 403 arba privačiam
veterinarijos gydytojui.
Jokiu būdu negalima užkasti
gaišenų neinformavus VMVT,
nes didelio patogeniškumo
paukščių gripo protrūkio atveju
daugelio rūšių naminių paukščių
gaištamumas labai didelis.
Labai svarbu sulaukti VMVT

Paukščių gripo virusu užsikrėtė ir Lazdijų r. laikytos antys, viščiukai ir vištos dedeklės.
nurodymų, inspektoriai informuos
apie reikiamus atlikti veiksmus.
Atvykę paims gaišenų mėginius
paukščių gripo tyrimams atlikti
bei suteiks reikiamą informaciją.
Patvirtinus užsikrėtimą laikymo
vietoje, VMVT organizuos saugų
paukščių nugaišinimą, bus atlikta
tinkama dezinfekcija bei nurodyti

tolimesni veiksmai.
Akcentuojama, kad paukščių
gripo virusas gali būti pernešamas
mechaniškai ant rūbų, apavo ar
transporto priemonių, todėl įtarus
ligą privalu nesilankyti pas kaimynus, kurie laiko paukščius. Netoli paukščių fermų gyvenantys
žmonės ir jų šeimų nariai taip pat

privalo vengti kontaktų su augintojais, kurių paukščiai užsikrėtę ar
įtariami sergant paukščių gripu.
Naujausia informacija apie
paukščių gripo padėtį Lietuvoje
pateikiama VMVT tinklalapyje
https://vmvt.lt/node/4584.

•

VMVT inf.
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Lietuvius vis labiau žavi kelionės kemperiais: vieni
siekia laisvės, kiti — kuo mažiau kontaktų su aplinkiniais
Eglė Girdenytė
Lietuviai neslepia, kad
pandemija ir karantinas
juos gerokai išvargino, todėl, tikėdamiesi situacijos
pagerėjimo tiek šalyje, tiek
pasaulyje, ne vienas tautietis jau dabar planuoja
atostogas užsienyje. Tiesa,
skristi lėktuvu vis dar ryžtasi ne kiekvienas, o nuosavu automobiliu ne visiems
keliauti patogu. Vis dėlto,
nors turizmo specialistai
teigia, kad didelių pokyčių
lietuvių kelionių planuose
nepastebima, kemperių
nuomos paslaugas teikiantys verslininkai pripažįsta,
kad lietuvių susidomėjimas
šiomis keliavimo priemonėmis nuolat auga, o tam
reikšmingą įtaką turi ir
pandemija.

Pernai dauguma džiaugėsi
savais kraštais
Snieguolė Valiaugaitė, Nacionalinės turizmo skatinimo agentūros
„Keliauk Lietuvoje“ turinio projektų vadovė, teigė, kad didžiulio
pokyčio ar esminių skirtumų tarp
keliautojų įpročių prieš pandemiją ir per ją agentūra nepastebi.
Tiesa, ji pripažįsta, kad daugelis
gyventojų keitė savo planus, atšaukė keliones į užsienį ir rinkosi
poilsį Lietuvos gamtoje, tačiau
tyrimai rodo, kad keliautojų įpročiai išlieka gana panašūs.
„Populiariausias lietuvių pasirinkimas – poilsis gamtoje, prie
vandens telkinių, jūros. Pandemija tik sustiprino keliautojų norą
ilsėtis gryname ore, privačiose
erdvėse, atokiau nuo masinių
susibūrimo vietų, nors ir kurortuose, kaip matėme, lankytojų
tikrai netrūko. Atsižvelgdami į
praeitus metus ir kokie keliautojų poreikiai yra dabar, matome,
kad šiais metais didelių pokyčių
taip pat nebus, tik panašu, kad
pasirinkimų ilsėtis ir pramogauti
turėsime šiek tiek daugiau. Ne
paslaptis, kad turizmo verslas per

„Vidutiniškai lietuvių kelionės
po Lietuvą trukmė 2020 m. buvo
2–4 nakvynės. Dažniausia vietinių turistų pastarųjų metų kelionių kryptis yra Klaipėdos apskritis – Palanga, Šventoji, Klaipėda.
Taip pat gana populiarūs Lietuvos
kurortai Druskininkai, Birštonas,
Anykščiai. Deja, rečiau, ypač sezono metu, yra keliaujama į miestus“, – aiškina S. Valiaugaitė.
Pašnekovė teigia, kad 2020
m. „Keliauk Lietuvoje“ ir rinkos tyrimo kompanijos „Rait“
atliktas vietinio turizmo tyrimas
parodė, jog lietuviai po Lietuvą
dažniausiai keliauja nuosavais
automobiliais. Antroje vietoje
tarp populiariausių – keliavimas
traukiniais, autobusais, o trečioje
– kelionės dviračiais.
„Iš turimų tyrimų rezultatų
galime spręsti, kad šalies viduje lietuviai keliauja kemperiais
retai. Matyt, nejaučia būtinumo.
Vis dėlto verta pažymėti, kad
praėjusiais metais jautėme kiek
išaugusį lietuvių susidomėjimą
šia transporto priemone – iš keliautojų lūpų girdėjome kempingų žemėlapio, maršrutų poreikį.
Matyt, tik laiko klausimas, kada
vėl dažniau keliausime su nameliais su ratais“, – sako „Keliauk
Lietuvoje“ atstovė.
Pašnekovė taip pat pastebi, kad
paskutiniais balandžio mėnesio Europos kelionių komisijos duomenimis, europiečių susidomėjimas
kelionėmis kemperiais apskritai
auga. Anot jos, paskutinė vykdyta
gyventojų apklausa parodė, kad
6,3 proc. (2,1 proc. daugiau nei
buvusioje apklausoje rugsėjo mėn.)
2021 m. ketina keliauti su kemperiu ar gyventi kempinge.

Žavi kitokia keliavimo idėja
Tai, kad kemperių paklausa didėja, patvirtino ir kemperių nuomos
paslaugas teikiantys verslininkai.
Valdas Valiukevičius, „Valdo
kemperių“ nuomos taško įkūrėjas,
teigia, kad pastaruoju metu dėl
namelio su ratais nuomos kreipiasi vis daugiau naujų žmonių,

Kemperis. (Shutterstock nuotr.)
taip pat galima reguliuoti pagal
savo poreikius. Norintys keliauti
naujame didesniame kemperyje
gali sumokėti ir 140 eurų už parą,
norintys išleisti šiek tiek mažiau,
gali pasirinkti ir už 75 eurus parai.
Pastaruoju metu pastebime, kad
susidomėjimas kemperiais auga,
ir tikėtina, kad šis augimas išliks
ir ateityje“, – sako V. Valiukevičius.
Pašnekovas aiškina, kad keliavimas kemperiu turi savų pliusų
ir savų minusų, todėl negalima
teigti, kad tai yra visiems keliauti tinkama transporto priemonė.
Anot jo, žmogus pats turi įvertinti, kad, priešingai nei gyvenant
viešbutyje, kemperyje jam pačiam reikės gamintis valgyti, papildyti švaraus vandens atsargas
ir tam skirtose vietose pašalinti
nuotekas.
V. Valiukevičius teigia, kad
per pandemiją lietuvių keliavi-

Pandemija tik sustiprino keliautojų norą ilsėtis
gryname ore, privačiose erdvėse, atokiau nuo
masinių susibūrimo vietų, nors ir kurortuose, kaip
matėme, lankytojų tikrai netrūko.
šiuos metus išmoko prisitaikyti
prie pandemijos ir apribojimų,
mums žinoma, kad ir Lietuvos turizmo informacijos centrai ruošia
nemažai individualių aktyvių pramogų gamtoje ir jau dabar kviečia
į miestų pažinimą kiek kitaip, nei
galbūt tai darė iki šiol“, – sako
S. Valiaugaitė.
Turizmo skatinimo agentūros
atstovė aiškina, kad Lietuvos
gyventojai dažniausiai renkasi
gamtos turizmą, mat vietiniams
svarbus ramus poilsis prie jūros ar
kito vandens telkinio (58 proc.),
taip pat gamtos objektų lankymas
(50 proc.) ar kitoks aktyvus poilsis gamtoje (31 proc.).

kurie iki šiol nekeliavo su jokia
panašia transporto priemone. Pašnekovas aiškina, kad žmones vis
labiau žavi tokia keliavimo idėja,
todėl ne vienas ryžtasi išbandyti
bei įsitikinti, ar toks keliavimo
būdas jiems yra priimtinas.
„Tai yra savitas keliavimo būdas, jis yra tinkamas ne visiems.
Jei žmogus nori gyventi penkių
žvaigždučių viešbutyje su baseinu, tai vargu ar kelionė kemperiu
jam bus priimtina, bet mėgstantiems nuotykius namelis su ratais yra puikus transportas, nes
keliaujant nereikia sukti galvos,
kur apsistoti nakčiai, sustoti nebūtina ieškoti kempingo. Kainas

mo įpročiai labai nesikeitė, tačiau
dauguma dažniau rinkosi poilsį
Baltijos valstybėse, o ne Vakarų
Europoje, nors, be abejonės, keliaujančių į tolimesnes šalis taip
pat buvo.
„Šių metų užsakymai rodo,
kad lietuviai ruošiasi keliauti į
tolimesnes šalis – Vokietiją, Šveicariją, Kroatiją. Žinoma, dauguma keliauja į gamtą, tačiau yra
ir tokių, kurie nori pasigrožėti
senamiesčiais. Numatomų kelionių trukmė taip pat skiriasi,
tačiau visada rekomenduojame,
kad keliauti reikėtų bent jau 10
dienų ar dvi savaites, kad iš tiesų
būtų galima ta kelione mėgautis

ir per dieną nuvažiuoti po kelis
šimtus kilometrų, o ne tūkstantį,
kuris tikrai labai išvargintų“, –
sako namelių su ratais nuomos
paslaugas teikiantis keliautojas.
Pašnekovas aiškina, kad nusprendus keliauti kemperiu svarbu
įvertinti ir tai, kad jo vairavimas
gerokai skiriasi nuo automobilio
vairavimo. Mat nameliui su ratais
gerokai daugiau įtakos turi šoninis
vėjas, ši transporto priemonė yra
sunkesnė, todėl jai reikia daugiau
laiko pagreitėti, taip pat ir sustoti,
o ir komfortiškas važiavimo greitis yra mažesnis nei važiuojant
lengvuoju automobiliu. Negana
to, važiuojant svarbu nepamiršti
stebėti ir transporto aukštį ribojančius ženklus, mat kai kur pervažiuoti gali nepavykti.

Saugios kelionės su visa
šeima
Justina Žlibinienė, namelių su
ratais nuomos „Kemperiai 365“
įmonės atstovė, taip pat teigia,
kad susidomėjimas šiomis transporto priemonėmis nuolat didėja.
Pašnekovė aiškina, kad pandemija lietuvių susidomėjimo kelionėmis nesuvaržė, o dėl skrydžių
baimės ar privalomo testavimo
paskatino ieškoti būdų, kur viso
to būtų galima išvengti.
„Susidomėjimas išlieka ir žmonės gana aktyviai ieško galimybių
keliauti saugiai. Praeitais metais
nors ir lėčiau, tačiau gana smarkiai sezonas įsivažiavo, o šiemet
jau dabar turime labai daug užklausų bei užsakymų, todėl turime pagrindą manyti, kad šiais
metais sezonas bus dar geresnis
nei praeitais metais. Kemperis
šiuo pasauliui neramiu laikotarpiu yra iš tiesų saugi keliavimo
priemonė, o kai kuriais atvejais,
priklausomai nuo poreikių, finansiškai patrauklesnė. Vidutinė paros kaina yra apie 150 eurų, tačiau
nebereikia rūpintis nei automobilio nuoma, nei viešbučiu“, – sako

J. Žlibinienė.
Pašnekovė taip pat patvirtino,
kad pernai tautiečiai dažniau
rinkosi keliones Baltijos šalyse,
o šiemet pastebimas aktyvesnis
susidomėjimas kelionėmis ir į
toliau esančias valstybes – Skandinavijos šalis, Kroatiją, Vokietiją, Italiją, Prancūziją ir Ispaniją.
Tiesa, J. Žlibinienė pastebi, kad
lietuviai dažniausiai keliones planuoja dviem savaitėms ir stengiasi aplankyti kuo daugiau gamtos
kampelių.
Tiesa, J. Žlibinienė atkreipia
dėmesį, kad kai kuriuos keliautojus keliavimas kemperiu gąsdina,
mat su juo leidžiantis į kelionę
viskas būna kiek kitaip nei važiuojant lengvuoju automobiliu.
Pašnekovė juokiasi, kad neretai
rinkdamiesi namelius su ratais
lietuviai įvardija, kad juos žavi
laisvės pojūtis, kurį suteikia keliavimas kemperiu, tačiau kartu
ir išsigąsta, nes kai galima sustoti
kone bet kur, kyla klausimas, o
kur sustoti.
„Tikriausiai didžiausias keliautojams kylantis iššūkis yra
pasiryžti ir suprasti, kad jie iš
tiesų yra laisvi, o išleisti nuotekas, papildyti vandens ar kitas
atsargas, kurios reikalingos, kad
kemperiu būtų galima sklandžiai
naudotis, galima ir įvairiose degalinėse ar sustoti tam skirtose
aikštelėse. Tam nėra būtina ieškoti kempingų, kurie ne visada
būna už prieinamą ar tenkinančią
kainą“, – sako pašnekovė.
Tiek V. Valiukevičius, tiek
J. Žlibinienė teigė, kad tikėtina,
jog šiais metais keliaujančiųjų
kemperiais bus ir dėl to, kad jau
pernai Vakarų Europoje keliaujantiems lietuviams nekilo rūpesčių
kertant valstybių sienas, o patys
kemperiu važiuojantys keliautojai galėjo maksimaliai sumažinti kontaktų su kitais žmonėmis
skaičių.
lrt.lt

•
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Spręskite ir laimėkite
savaitraščio
„Dzūkų žinios“
1 mėn. prenumeratą!!!

Eteris

Ketvirtadienis

, gegužės 6 d. Saulė teka 5.32, leidžiasi 21.00, dienos
ilgumas 15.28. Delčia. Vardadieniai: Judita, Minvydas, Eidmantė, Liucijus, Benedikta, Benė.
LRT TV
2021.05.0
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

NAUJIENŲ BANKAS

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

greičiu“.
23.55 „Naktinė pamaina“.
0.55 „Kobra 11“.
1.50 „X mutantai“.
2.40 „Mikė“.
3.35 „Ką mes veikiame

šešėliuose“.
4.00 „Naktinė pamaina“.
4.50 „Kobra 11“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.
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 „Varom!“.
21.00 „Misija „Neįma-

reindžeris“.

noma“ 2“.
23.30 „Misija „Neįma-

vaisius“.

Visos savaitės

greičiu“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Nešdintis visu

10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
15.30 „Mano namai –

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

19.30 Farai.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Nešdintis visu

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 „Lietuviški svingeriai“.
0.25 „Strėlė“.
1.20 „Tarp mūsų, mergaičių“.
2.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.25 Alchemija.
4.50 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.

noma“.
1.40 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
2.05 „CSI. Majamis“.
2.50 „Iškvietimas“.
3.35 „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“.
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 LMŽ.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Trembita.
12.45 „Viltis abipus
Atlanto. Čikagos
lietuvių rajonas
Market Parkas“.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Kūrybingumo
mokykla.
15.00 „Mįslingas sukčius.
Tamsus antikvarinių
dirbinių klastočių
verslas“.
15.45 „Pasakojimai iš Japonijos. Edo furinai
– vėsos garsai“.
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 Klausimėlis.
19.05 Veranda.
19.30 Premjera. „Mūsų
draugas atomas.
Radioaktyvumo
amžius“.
20.30 Panorama.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Manasis
Godaras“.
23.20 Dizaino dokumentika. Mados
aksesuarai.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2019.
1.40 Duokim garo!
3.00 Klausimėlis.
3.15 „TV daktaras. Gydytojai – detektyvai,
sekantys paslaptingų ligų pėdomis“.
3.45 7 Kauno dienos.
4.10 Indivizijos.
4.35 Veranda.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
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 melo-

dramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 PREMJERA.

„Kasandra. Anželės
paslaptis“.
22.55 „Juodvarnis“.
0.55 „Našlaitės“.
2.45 „Purpurinės upės.
Pelenų diena“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Praeities žvalgas.
9.20 „Fitnesas“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Amerikos talentai.
14.25 „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 „Juodoji pantera“.
23.50 „Salemas“.
1.00 „Rezidentas“.
2.40 „Tironas“.
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

šeštadienis

, gegužės 7 d. Saulė teka 5.30, leidžiasi 21.02, dienos ilgumas
15.32. Delčia. Vardadieniai: Domicelė, Domicijonas, Butautas, Rimutė, Danutė, Stanislovas.

, gegužės 8 d. Saulė teka 5.28, leidžiasi 21.03, dienos ilgumas 15.35.
Delčia. Vardadieniai: Stanislovas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas, Stasys.

LRT TV
2021.05.
6.02 Labas rytas,

LRT TV
2021.05.08
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Klausimėlis.
7.10 „Auklė Makfi ir

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 „Šindlerio sąrašas“.
2.05 „Sesutės“.
4.00 Vartotojų kontrolė.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

0.20 „Esminis ins-

tinktas“.
2.50 „Nešdintis visu
greičiu“.
4.25 „X mutantai“.
5.15 „Mikė“.
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 „Misija „Neįmanoma“ 3“.
0.00 „Misija „Neįmanoma“ 2“.
2.20 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.40 „CSI. Majamis“.
3.25 „Iškvietimas“.

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 PREMJERA.
„Agentė“.
23.20 „Sala“.
2.05 „Kaulų kolekcininkas“.
4.00 „Lietuviški svingeriai“.
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 „Ponas Kūdikis“.
21.20 „Bėgantis labirintu.
Vaistai nuo
mirties“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Bėgantis labirintu.
Vaistai nuo
mirties“.

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.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
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.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
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+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Vilnius Jazz 2019.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų

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

Rašytojų Kristinos
Sabaliauskaitės ir
Nobelio literatūros
premijos laureatės
Olgos Tokarczuk
pokalbis.
8.45 Gyvenk kaip galima
švariau.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.45 Stop juosta. Šaulių
sąjunga.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Indivizijos.
14.25 Pasivaikščiojimai.
14.55 „Mūsų draugas
atomas. Radioaktyvumo amžius“.
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 Klausimėlis.
19.05 Stop juosta. Šaulių
sąjunga.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Bilietas į Mėnulį“.
23.30 Justės Kraujelytės
albumo „Therapy“
pristatymo koncertas.
0.20 DW naujienos rusų
kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.00 Vilnius Jazz 2019.
2.20 „Vudstokas. Trys
dienos, įamžinusios
kartą“.
4.00 „Manasis Godaras“.
5.45 Šoka Lietuva.
TV1
6.10 „Obuolys ir

Svogūnas“.
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 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 PREMJERA.
„Detektyvai Mak-

donald ir Dodsas II.
Rožės karas“.
22.55 „Kol mes gyvi“.
1.20 „Našlaitės“.
3.05 „Kasandra. Anželės
paslaptis“.
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 „Kietuoliai“.
14.55 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 Optibet A lygos

rungtynės Gargždų
„Banga“–
„Panevėžys“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Kartą Venecijoje“.
0.00 „Juodoji pantera“.
2.30 „Maikas ir Deivas
ieško pamergių“.
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 Ar tu ją matei? Neatrasta Žemaitija.
20.30 Delfi premjera.
21.00 Jūs rimtai?
21.30 Orijaus kelionės.
22.00 Kriminalinė zona su
D. Dargiu.
22.30 Ugnikalnių
takais.
23.00 Automobilis už 0
Eur.
0.00 Delfi diena.
5.00 Ar tu ją matei? Neatrasta Žemaitija.
5.30 Delfi premjera.

Didysis Sprogimas“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Pasaulio doku-

mentika. Premjera.
„Laukinė gyvūnija.
Lygumų meistrai.
Manulai“.
12.45 Pasaulio dokumentika. „Didžioji
Britanija iš paukščio
skrydžio“.
13.40 „Komisaras Montalbanas. Šviesos
ašmenys“.
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 „Vaikų darželio
policininkas“.
0.30 „Bilietas į Mėnulį“.
2.30 „Didžioji Britanija iš
paukščio skrydžio“.
3.25 „Komisaras Montalbanas. Šviesos
ašmenys“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.25 „Nuotykių metas“.
7.15 „Bunikula“.
7.40 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
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 „Madagaskaras“.
12.05 „Ciucikas“.
13.50 „Policijos akademija

5. Užduotis Majamio
pakrantėje“.
15.35 „Keista porelė 2“.
17.25 Žalia šviesa.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Nepaprastas
Žmogus-Voras 2“
22.15 „Laisvo elgesio
tėvai“.
0.10 „Uošvio tvirtovė“.
2.10 „Agentė“.
TV3
6.35 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.00 „Bakuganas. Šarvų
sąjunga“.
7.30 „Keista šeimynėlė“.
8.00 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Skaniai ir paprastai.
10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių
būstas.
11.30 „Laukiniai Vakarai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Laukiniai Vakarai.
12.35 „Gražuolė ir Sebastianas. Nuotykiai
tęsiasi“.

14.30 „Nuotykių ieško-

4.20 Laikykitės ten.

tojas. Midos skrynelės prakeiksmas“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.30 galvOK.
19.35 Eurojackpot.
19.40 galvOK.
21.30 „Mumbajaus
viešbutis“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Mumbajaus
viešbutis“.
23.55 „Valstybės paslaptis“.
2.05 „Maištas“.
3.40 „12 galimybių 2.
Perkrauta“.

Pokalbiai.
5.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Paslaptys“.

BTV
6.00 Info komentarai su

Arnu Mazėčiu.
7.00 „Kvailiai šėlsta“.
8.00 „Nepaprastos žmo-

gaus galimybės“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.00 „Kolibriai – žėrintys

pasiuntiniai“.
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.
Geriausieji.
22.05 „Neįmanoma
misija. Šmėklos
protokolas“.
0.45 „Absoliutus blogis.
Vendeta“.
2.35 „Misija „Neįmanoma“ 3“.
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.

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

nosios sostinės
fenomenas. Modernėjantis tarpukario
Lietuvos ūkis“.
8.00 Premjera. „Sukurta
Kiote. Keramika“.
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“.
16.40 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien
ir visados.
18.30 Indivizijos.
19.00 Premjera. Vizionieriai. Laima Kreivytė.
19.05 Premjera. „Nuostabios mintys. Šiuolaikinio meno kūrėja
Yayoi Kusama“.
19.30 Premjera. „Viltis
abipus Atlanto. JAV
lietuvių visuomenės
veikėjas Juozas
Polikaitis“.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 „Gaila, kad nežinojau“.
23.00 LRT Opus ore.
24.00 Muzikinis intarpas.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Gimtinė“.
2.15 „Aistra varžytis“.
2.45 Smegenų paslaptys.
Polis Sezanas.
2.55 Indivizijos.
3.25 Pasivaikščiojimai.
3.50 Proto džiunglės.
4.15 Euromaxx.
4.45 Auksinis protas.
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 „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. Šokis su

vaiduokliu“.
22.55 „Koletė“.
1.05 „Kol mes gyvi“.
3.15 „Detektyvai Mak-

donald ir Dodsas II.
Rožės karas“.
TV6
6.10 „Kalnų vyrai“.
7.00 Žvejo nuotykiai.
9.00 Nematoma pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Augalų karalystė“.
11.40 „Superaudra. Pra-

garas ir potvyniai“.
12.50 „Mirtina vasara“.
14.00 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 „Kietas riešutėlis.
Puiki diena mirti“.
0.00 Formulė E.
1.15 „Kartą Venecijoje“.
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 Vienas toks unikalus.
9.30 Sveikai ir laimingai.
10.00 Alfas live.
11.00 Iliustruotos Vilniaus

istorijos.
11.30 Stiliaus DNR.
12.00 Jūs rimtai?
12.30 Čepas veža.
13.00 Kablys.
13.30 Šiandien kimba.
14.30 Ar tu ją matei?

Neatrasta Žemaitija.
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
– Ž. Grigaitis.
0.40 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– A. Užkalnis.
1.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– S. Siparis.
1.30 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– N. Veličkienė.
2.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– A. Žirauskas.
3.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– G. Rinkevičius.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– S. Prūsaitis.
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Eteris
Sekmadienis
, gegužės 9 d. Saulė teka 5.26, leidžiasi 21.05, dienos ilgumas
15.39. Delčia. Vardadieniai: Beatas, Edita, Mingailas, Austėja, Grigalius.
19.30 Didysis šou bur6.02 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. „Druskos
princesė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.25 „Susipažink su mano
pasauliu“.
11.50 Pasaulio dokumentika. „Gamtos
amžius. Pokyčiai“.
12.45 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Tobula planeta.
Orai“.
13.45 „Puaro“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Europos diena.
Iššūkių ir pasiekimų
metai.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Viktorija“.
21.50 „Moters portretas“.
0.15 „Šindlerio sąrašas“.
3.30 „Puaro“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.15 „Nuotykių metas“.
7.05 „Bunikula“.
7.30 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
7.55 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
8.25 „Lego Betmenas.
Filmas“.
10.30 „Spidas Reiseris“.
13.10 „Turi mylėti šunis“.
15.15 „Seni bambekliai 2“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
22.10 „xXx. Ksanderio
Keidžo sugrįžimas“.
0.20 „Holivudo žmogžudysčių skyrius“.
2.35 „Laisvo elgesio
tėvai“.
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 „Sraigė ir banginis“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Sraigė ir banginis“.
12.30 „Netikra vienuolė 2“.
14.55 „Paveldėtojai“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Paveldėtojai“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.

bulas.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 Didysis šou burbulas.
22.30 „Transporteris. Visu
greičiu“.
0.15 „Prezidento lėktuvo
sudužimas“.
2.00 „Bėgantis labirintu.
Vaistai nuo mirties“.
BTV
6.00 Info komentarai su

Arnu Mazėčiu.
7.00 „Varom!“.
7.30 Baltijos komandinis

galiūnų čempionatas. Radviliškis.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato I
etapas. Žagarė,
Joniškio r.
10.00 „Lūšies šuolis“.
11.10 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.05 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
13.05 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.25 „Pavojingi kaimynai“.
16.30 Kelias į EURO 2020.
17.00 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis laivas“.
22.30 „Legendų biuras“.
23.40 „Sostų karai“.
0.45 „Neįmanoma
misija. Šmėklos
protokolas“.
3.00 „Absoliutus blogis.
Vendeta“.
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 Gyvenimas.
20.00 Žinios.
20.30 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten.
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 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
10.00 Atspindžiai. Paveldo

kolekcija.
10.30 „TV daktaras.
Užsikimšusios arterijos. Svarbiausia
ankstyva diagnozė
ir nuoseklus
gydymas“.
11.00 Stop juosta. S. Darius ir S. Girėnas.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš
Klaipėdos Marijos
Taikos Karalienės
bažnyčios.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.10 „Auklė Makfi ir
Didysis Sprogimas“.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2020.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Knygų savaitė.
Czeslawui Miłoszui
– 110. „Poetinis
traktatas“ dviem
Miłoszo kalbomis.
20.30 Panorama.
21.00 Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro simfoninio
orkestro koncertų
ciklas. Pirmas
koncertas.
21.55 Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatro simfoninio
orkestro koncertų
ciklas. Antras
koncertas.
23.10 Federico Garcia
Lorca. „Kruvinos
vestuvės“.
0.40 „Moters portretas“.
3.00 Klausimėlis.
3.15 7 Kauno dienos.
3.40 „TV daktaras.
Užsikimšusios arterijos. Svarbiausia
ankstyva diagnozė
ir nuoseklus
gydymas“.
4.10 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“.
9.50 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
12.00 Vaikystės langas.
12.30 Sveikinimai.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės melodramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Prancūziška

žmogžudystė. Havro
šmėklos“.
23.00 „Nekviesta viešnia“.
0.45 „Koletė“.
2.45 „Vera. Šokis su
vaiduokliu“.

pirmadienis
, gegužės 10 d. Saulė teka 5.25, leidžiasi 21.07, dienos ilgumas
15.42. Delčia. Vardadieniai: Antoninas, Putinas, Sangailė, Viktorina.
LRT TV
2021.05.10
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

TV6
6.10 „Kalnų vyrai“.
7.00 Žvejo nuotykiai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Mirtina vasara“.
11.40 „Didysis Igvasu

krioklys“.
12.50 „Hipopotamų
pragaras“.
14.00 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. Niujorko „Knicks“–Los
Andželo „Clippers“.
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
– M. Jankavičius.
1.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– V. Repčenakaitė.
1.30 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– A. Žirauskas.
2.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– Jazzu.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– M. Stonkus ir
M. Katleris.

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,

Lietuva.
16.20 „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 „Laukiniai Vakarai

prie molo“.
23.45 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Išpažinimai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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 „Šešios kulkos“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Šešios kulkos“.
0.15 „Naktinė pamaina“.
1.15 „Kobra 11“.
2.10 „X mutantai“.
3.05 „Mikė“.
3.30 „Ką mes veikiame

šešėliuose“.
3.55 „Naktinė pamaina“.
4.45 „Kobra 11“.
5.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
BTV
6.25 „Akloji zona“.
7.20 „Mano virtuvė

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

geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 Betsafe–LKL

čempionatas.
21.00 „Taiklus šūvis“.
23.10 „Mirtinas ginklas“.
0.10 „Legendų biuras“.
1.15 „Sostų karai“.
2.15 „CSI. Majamis“.
3.00 „Iškvietimas“.

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 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Ben-Huras“.
0.55 „Strėlė“.
1.50 „xXx. Ksanderio

Keidžo sugrįžimas“.
3.30 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
5.00 „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 saldumynai“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.

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 instan-

cija.
19.00 Žinios.
19.20 „Tai – sportas“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
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 tūkstantmečio 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 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
14.20 Muzikos talentų
lyga 2020.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.
19.05 Išpažinimai.
19.35 „Maištingoji
Colette“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Daktaras ir Mangaryta.
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. Šiuolaikinio
meno kūrėja Jajoi
Kusama“.
3.40 Kūrybingumo
mokykla.
4.10 „Viltis abipus
Atlanto. JAV lietuvių visuomenės
veikėjas Juozas
Polikaitis“.
4.35 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.
TV1
6.10 „Obuolys ir

Svogūnas“.
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 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Rūpestinga

žudikė“.
22.55 „Juodvarnis“.
0.55 „Našlaitės“.
2.40 „Prancūziška

žmogžudystė.
Havro šmėklos“.
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 „Kietuoliai“.
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 „Aš esu Tonia“.
23.30 „Paveldėtas“.
1.55 „Rezidentas“.
2.45 „Tironas“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Ar tu ją matei? Ne-

atrasta Žemaitija.
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. Piniginiai reikalai.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.15 Delfi diena. Dienos
tema.
17.35 Delfi diena. Piniginiai 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 11 d. Saulė teka 5.23, leidžiasi 21.09, dienos ilgumas
15.46. Jaunatis. Vardadieniai: Mamertas, Skirgaudas, Miglė, Pilypas.
LRT TV
2021.05.11
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 Premjera. „Atpirkimo kelias“.
23.55 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.35 Šventadienio
mintys.
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 „Bušvikas“.
0.25 „Strėlė“.
1.25 „Ben-Huras“.
3.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
5.00 „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 saldumynai“.
12.55 „Tik tu – mano

meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Patruliai“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Patruliai“.
0.05 „Naktinė pamaina“.
1.10 „Kobra 11“.
2.05 „X mutantai“.
2.55 „Mikė“.
3.20 „Ką mes veikiame

šešėliuose“.
3.45 „Naktinė pamaina“.
4.35 „Kobra 11“.
5.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
BTV
6.25 „Vanity Fair. Visiškai

slaptai“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.30 „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 „Pričiupom!“.
21.00 „Mirtinas smūgis“.
22.55 „Taiklus šūvis“.
1.00 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
1.25 „CSI. Majamis“.
2.15 „Iškvietimas“.
3.00 „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 –
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 Laisvės TV valanda.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Vilnius Jazz 2019.
7.25 „Apolono vabaliukų

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

tmečio vaikai.
8.40 „Aistra
varžytis“.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
2.00 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 „Maištingoji
Colette“.
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. Mados
dizainas.
20.30 Panorama.
21.30 „Vieno buto istorija.
V. Mykolaitis-Putinas“.
23.05 Istorijos detektyvai.
23.50 Šoka Lietuva.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2019.
1.25 Auksinis protas.
2.35 Kultūringai su
Nomeda.
3.30 Dizaino dokumentika. Mados
dizainas.
3.40 Veranda.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta. S. Darius ir S. Girėnas.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.10 „Obuolys ir

Svogūnas“.
6.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.15 „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

Trečiadienis

, gegužės 12 d. Saulė teka 5.21, leidžiasi 21.11, dienos ilgumas
15.50. Jaunatis. Vardadieniai: Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys, Nerijus.
LRT TV
2021.05.12
6.02 Labas rytas,

melodramos“.

Lietuva.

17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Purpurinės upės.

9.00 „Įstatymas ir

Vaikų kryžiaus
keliai“.
23.05 „Juodvarnis“.
1.05 „Našlaitės“.
2.45 „Rūpestinga
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“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.05 „Loganų sėkmė“.
23.30 „Kvantikas“.
1.30 „Rezidentas“.
3.30 „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.

tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. 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 LRT radijo žinios.
4.05 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 „Amerikietis
žudikas“.
0.45 „Strėlė“.
1.40 „Bušvikas“.
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 Prieš srovę.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.

12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
12.55 „Tik tu – mano
meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Derybininkas“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Derybininkas“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Derybininkas“.
0.15 „Naktinė pamaina“.
1.15 „Kobra 11“.
2.10 „X mutantai“.
3.05 „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 Betsafe–LKL
čempionatas.
21.00 „Vienveidis“.
22.45 „Mirtinas smūgis“.
0.35 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.00 „CSI. Majamis“.
1.50 „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.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
0.30 „Teisingumo

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

14.30 „Rozenheimo

policija“.

istorija“.

15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Šeimyninės

3.10 #NeSpaudai.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Mokslo ritmu.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.

17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Purpurinės upės.

melodramos“.

Tamsos giesmės“.
LRT+
6.02 Vilnius Jazz 2019.
6.45 „Dainų dainelės“

akimirkos.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų

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

tmečio vaikai.
8.40 Kūrybingumo

mokykla.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Menora.
12.45 Proto džiunglės.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
15.00 „Devintasis dešimtmetis. Užaugę su
televizija“.
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 Klausimėlis.
19.05 Koncertas „Opera
po žvaigždėmis“.
19.35 Premjera. „Pergalės
diena minučių
tikslumu“.
20.20 „Pasakojimai iš Japonijos. Saugokime
jūras! Koralinių rifų
atkūrimas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Aš esu
Boltas“.
23.15 Klausimėlis.
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.
Modernėjantis
tarpukario Lietuvos
ūkis“.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
6.10 „Obuolys ir

Svogūnas“.
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“.

23.05 „Juodvarnis“.
1.05 „Našlaitės“.
2.45 „Purpurinės upės.

Vaikų kryžiaus
keliai“.
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.
13.25 Nuogi ir įbauginti.
14.25 „Kietuoliai“.
14.55 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
16.55 „Atsargiai! Mer-

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

įbauginti.
21.05 „Vaikštant tarp

antkapių“.
23.25 „Kvantikas“.
1.20 „Rezidentas“.
2.55 „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.
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Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(gegužės 10—16 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Mėgausitės saldžiais darbo vaisiais.
Kurį laiką teko kaip reikiant paplušėti, todėl dabar galėsite šiek tiek
atsikvėpti ir pasimėgauti kur kas
malonesne veikla. Žvaigždės žada,
kad šiuo laikotarpiu galite sulaukti
labai netikėtų pasiūlymų, kurie gali
smarkiai pakoreguoti jūsų kasdienybę. Nors iš pirmo žvilgsnio pasiūlymai
gali atrodyti labai viliojantys, tačiau
vertėtų nepamesti galvos ir tinkamai
įvertinti pasitaikiusių galimybių privalumus ir trūkumus.
Jautis (04.21–05.21)
Netikėta naujiena sujauks jūsų planus,
ir tai gali išmušti iš vėžių. Vis dėlto,
jei prisėsite ir viską gerai apgalvosite,
labai greitai suprasite, kad nėra jokio
reikalo nuogąstauti. Prieš priimdami svarbų sprendimą pasitarkite su
savo šeimos nariais ar artimiausiais
draugais: tikėtina, kad jų įžvalgos
jums padės paprasčiau apsispręsti.
Jei elgsitės pernelyg neapgalvotai,
tikėtina, kad labai greitai gali tekti
pasigailėti.
Dvyniai (05.22–06.21)
Tapsite įkvepiančiu pavyzdžiu. Nestokosite energijos ir būsite nusiteikę pozityviai, todėl galėsite tiesiog kalnus
nuversti. Labai greitai pastebėsite,
kad ir aplinkiniai žmonės tapo kur kas
darbštesni ir optimistiškesni, taigi,
kartu galėsite nuveikti dar daugiau.
Nors jėgų tikrai netrūks, tačiau pasistenkite neperdegti, ir nepamirškite,
kad atliekant svarbius darbus visų
svarbiausias yra poilsis.
Vėžys (06.22–07.22)
Jūsų galvoje gims daugybė naujų idėjų, kurias degsite nekantrumu kuo
greičiau įgyvendinti. Nors atrodys,
kad jūsų parengtas planas neturi jokių trūkumų, tačiau labai greitai gali
paaiškėti, kad paprasčiausiai pervertinote savo jėgas. Jei norite, kad viskas
eitųsi tikrai sklandžiai, paprašykite,
kad kas nors objektyviai įvertintų jūsų
sumanymus.
Liūtas (07.23–08.23)
Mėgausitės itin maloniu laikotarpiu.
Atrodys, kad viskas einasi sklandžiai
net ir be didelių jūsų pastangų, ir tai,
žinoma, džiugins. Vis dėlto žvaigždės pataria nepersistengti: jei užsikrausite per daug darbų, tikėtina,
kad nespėsite jų užbaigti laiku, ir tai
ims slėgti. Dabar geriausia tiesiog
plaukti pasroviui ir stebėti, kur srovė
jus nuneš šį kartą.
Mergelė (08.24–09.23)
Likimas jums paruošė tikrai malonių
staigmenų. Nors profesinėje veikloje
nenusimato nieko naujo, tačiau galite tikėtis sėkmės meilėje. Jei dar
nesutikote sau skirto asmens, dabar
turėsite progų užmegzti tikrai malonias pažintis. Kas žino, galbūt iš
jų išsirutulios kažkas daugiau? Jei
jau esate įsipareigoję, taip pat galite tikėtis malonaus laikotarpio: jūsų
antroji pusė negailės komplimentų ir
nuoširdaus dėmesio.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Nors kurį laiką jūsų gyvenime tvyrojo
tikras chaosas, tačiau dabar viskas susitvarkys tarsi savaime. Atrodys, kad
ir be didelių pastangų viskas klostosi
būtent taip, kaip jūs ir norėtumėte.
Jei jausitės pernelyg pavargę imtis
naujos veiklos, leiskite sau šiek tiek
atsikvėpti ir pasimėgauti nedideliais
gyvenimiškais malonumais, kurie kar-

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

••
tais daro tikrus stebuklus.

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

Skorpionas (10.24–11.22)
Nors įvairių asmeninių rūpesčių šiuo
metu tikrai netrūks, tačiau taip pat
gali tekti pagelbėti ir kitiems. Žvaigždės pataria neignoruoti pagalbos
šauksmo ir padėti tiems, kuriems to
labiausiai reikia. Gali atrodyti, kad
paroje yra pernelyg mažai valandų,
kurių užtektų darbų užbaigimui,
tačiau suėmę save į rankas galite
nuveikti kur kas daugiau nei įsivaizdavote. Negailėkite savo jėgų: jau
labai greitai galėsite mėgautis kur
kas malonesniu laikotarpiu.

••

Šaulys (11.23–12.21)
Atrodys, kad viskas einasi priešinga
linkme nei norėtųsi, ir tai gali išmušti
jus iš vėžių. Vis dėlto labai greitai
įsitikinsite, kad ne viskas yra taip blogai, kaip pasirodė iš pirmo žvilgsnio.
Reikėtų nepamiršti, kad ne viskas
gyvenime yra vien tik juoda ir balta:
taip pat pasitaiko ir pilkų epizodų,
ir būtent tokiame dabar jums teks
atsidurti. Tikrai neverta sielotis, nes
tai – tik laikinas etapas, kurį labai
greitai pakeis kur kas labiau džiuginantis laikotarpis.

Tel. 8 603 24679.

Ožiaragis (12.22–01.20)
Norėsite tiesiog susisukti į antklodę
ir pamiršti visą egzistuojantį pasaulį.
Nors tai iš tiesų gali padėti laikinai
pasislėpti nuo jus slegiančių bėdų,
tačiau reikėtų atminti, kad bėgimas
nuo problemų nepadeda jų išspręsti.
Jei suimsite save į rankas, galimus
sprendimus galėsite atrasti gerokai
greičiau, taigi, nepasiduokite pagundai tiesiog nuo visko atsiriboti.
Jei problemų sprendimas atrodys
pernelyg sudėtingas, pasitarkite su
artimiausiais žmonėmis – jų įžvalgos
tikrai padės kur kas greičiau pakeisti
esamą situaciją.
Vandenis (01.21–02.19)
Jėgų trūkumas vers ieškoti galimybių,
kaip pradėtus darbus užbaigti greičiau ir įdedant kuo mažiau pastangų.
Net ir būdami labai pavargę galėsite
priimti tikrai išradingus sprendimus,
kurie padės jums įveikti net ir pačias
didžiausias kliūtis. Tikėtina, kad kitų
žmonių pagalba jums leis greičiau
įveikti tam tikrus sunkumus, taigi,
susikaupkite, ir tikrai rasite geriausią
išeitį.
Žuvys (02.20–03.20)
Jausitės taip, tarsi kiti žmonės būtų
prieš jus susimokę. Nors neturėsite
jokio noro atsisakyti savo principų ir
pripažinti, kad būtent jūs suklydote,
tačiau pasistenkite blaiviai įvertinti
susidariusią situaciją. Stenkitės su
kitais žmonėmis išlikti taktiški ir malonūs – net ir tada, jei jums atrodys,
kad jie elgiasi netinkamai. Jei išliksite
mandagūs, o prireikus pripažinsite
savo klaidas, labai greitai sulauksite
likimo siunčiamų dovanų.

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

namo statybai Laz•dijų•Sklypą
mieste.

GYVULIAI

pasipjauti (180 kg),
•kaina
•Kiaulę
2,50 Eur už kg.
Tel. 8 686 71256.

••

Dvi mėsines mišrūnes karves su prieaugliu.
Tel. 8 687 86601.

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
Dvi veršingas telyčias (vie•na•žala).
Tel. 8 630 72271.

Tel. 8 686 70841.

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

••

AUGALAI

Bulves (maistines ir sėklines)
Tel. 8 623 04363.

Žirnius, avižų ir žirnių miši•mieste.
•Namą su 15 a sklypu Lazdijų nį,••kvietrugius.
Galiu atvežti.

••

Žemės sklypus namų
statybai šalia Lazdijų (įvairaus
dydžio, 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.

••

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

••

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

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą šalia

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

••

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Vartytuvą „Dobilas 3“, kai•na•950
Eur. Pjaunamąją, kaina
400 Eur.
Tel. 8 615 40455.

Tel. 8 613 11948.

••

Pašarinius grūdus, kaina
sutartinė.
Tel. 8 619 68322.

••

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

••

Prekiaujame našlaičių
(broliukų) daigais ir skaldele
kapams. UAB „MARTAS“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721, 8 652 51721.

••

Daugiamečių žolių sėklas.
Auginame dobilus, motiejukus,
svidres, eraičinus, turime ir
žolių mišinių gyvuliams, pievoms ir ganykloms, žaliosioms
trąšoms, vejoms. Galime sudaryti mišinį pagal jūsų norimą
sudėtį. Konsultuojame pievų ir
ganyklų įrengimo klausimais.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 600 25710.

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

•Tel.•Žemę.
8 688 80688.
ūkio paskirties
•žemę.
•Žemės
Tel. 8 614 56206.
(gali būti
•bendraturčių,
•Brangiai – mišką
neatidalytas, su
skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
ūkio paskirties
•žemę.
•Žemės
Gali būti apleista.
Tel. 8 678 80555.

miškus:
•jaunuolynus,
•Brangiai Lietuvoje
atsodintus ir

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

žemės ūkio
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
priekabą,

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

visų markių au•tomobilius:
•Superkame„Mazda“,
„Audi“,

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

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

••

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuo-

••

Vikių ir avižų mišinį. Žieminius ir vasarinius kviečius.
Tel. 8 623 04363.

••

Raudonųjų dobilų sėklas.
Tel. 8 650 70144.

KITI

lapuočių malkas.
•Tel.•Kapotas
8 687 86601.
atveža•mas:•Parduodamas,
žvyras, skalda, juodže-

mis. Pastatų griovimas. Tvenkinių kasimas. Alytus.
Tel. 8 685 58989.

jantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

GYVULIAI

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

radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
neapdirbtas labrado•rito•Pigiai
••Įmonė tiesiogiai – galvijus
akmens plokštes Lazdijuo- aukščiausiomis ŽŪKB „Krekese.
Tel. 8 686 70841.

navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto. Tel. 8 613 79515.
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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
parduoda
GYVULIAI

arba telyčią nuo 6
•mėn.•Veršelį
iki 3 metų auginti. Taip pat

pienines melžiamas karves arba
visą bandą. Tel. 8 625 93679.

KITI

PASLAUGOS

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

N UOMA
SIŪLO

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
išnuomojamos
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
Lazdijų
miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

••
spausdintuvą.
•Tel.•Naudotą
8 616 26044.
arba parduodu
•gamybines
•Išnuomojusandėliavimo
patalBrangiai
–
sraiges,
surinkus
Atliekame
visus
vidaus
appas
Radvilų
g.,
Veisiejuose.
•50•kg ir daugiau atvykstame •dailos
• darbus. Tel. 8 623 00597. Tel. 8 698 78040.
pasiimti. Tel. 8 623 93738.
Glaistau, dažau bei galiu
Išnuomojamas nestandar•
•
•
•
dirbti
kitus
statybos
darbus.
tinio
išplanavimo 1 kambario
Naudotą
pianiną.
••
Tel. 8 659 60507.

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

Tel. 8 622 60230.

laužo supirkimas:
stogus iš savo ir
•juodojo
•Metalometalo
•užsakovo
•Dengiame
laužas – 230–
medžiagų. Lankstinių
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.

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

••

••

Sendaikčius: monetas,
banknotus, ženkliukus, medalius, fotoaparatus, statulėles,
paveikslus, peilius, laikrodžius,
radijas, gramofonus, muzikos
instrumentus, karinius daiktus,
svarmenis, gintarą, sidabrą,
auksą, varpus, smetoniškas
nuotraukas, siuvimo mašinas,
čirvines keptuves, ragus ir visa
kita. Atvykstu pasiimti.
Tel. 8 671 04381.

I EŠ KO DARBO

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

siūlo darbą

vairuotojas dar•bui•Reikalingas
po Lietuvą su C kategorija
ir 95 kodu. Tel. 8 686 77931.

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.

supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

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.

••

Gaminame duris namams,
ūkiniams pastatams, lauko baldus, 29 metų gamybos patirtis.
Tel. 8 686 71689.
Greitai ir kokybiškai išpjaunu
medžius gyvenamosiose ir sunkiai prieinamose teritorijose bei
kapinėse. Tel. 8 627 49416.

••

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

••

Atliekame fasadų, stogų,
patalpų mechanizuotą dažymą.
PURŠKIAME DEKORATYVINIU TINKU.
Tel. 8 621 99958.
darbus
•(glaistymas,
•Atlieku apdailos
dažymas, plytelių
klojimas). Gera kaina.
Tel. 8 605 57242.

butas Lazdijų miesto centre 1
aukštas (autonominis šildymas). Tel. 8 698 78040.

komercines admi•nistracines
•Nuomojupatalpas
Lazdijuose (15 kv. m, I aukštas).
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

žemės Laz•dijų•Išsinuomočiau
rajone. Tel. 8 694 98803.
išsinuomočiau že•mės•Brangiai
ūkio paskirties žemės. Gali

Informuojame žemės sklypų, esančių Lazdijų r.,Veisiejų sen.,
Vainiūnų k. (kadastro Nr. 5958/0007:25) sav. V. M., (kadastro
Nr. 5958/0007:73) sav. G. S. turto paveldėtojus, (kadastro Nr.
5958/0007:184) sav. J. M. turto paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“
matininkas Tomas Klenauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-1244) 2021-05-25 vykdys žemės sklypų, Nr. 2261M, Nr.
2260M, Nr. 2262M, esančių Lazdijų r., Veisiejų sen., Vainiūnų
k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į UAB „Tikslinta“ adresu: R. Kalantos g. 34208, Kaunas, el. p. klenauskas @gmail.com arba telefonu 8 699
54565.

JUODELIAI KVIEČIA!!!
Nori užsidirbti?

Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai“
kviečia prisijungti prie savo komandos:
Gamybos darbuotojus (700–800 Eur į rankas)
Pjovimo staklių operatorius (1100–1500 Eur į rankas)
Ekskavatoriaus vairuotojus (1200–1500 Eur į rankas)
Inžinierius-automatikus (1200–1500 Eur į rankas)
Šaltkalvius-remontininkus (1100–1400 Eur į rankas)
Darbas vienoje novatoriškiausių Lietuvos medienos perdirbimo
gamyklų!
Visada laiku mokamas darbo užmokestis!
Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų sąlygų)!
Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemonės!
Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!
Už draugo rekomendaciją 100 Eur (į rankas) premija!

Skambink arba rašyk!
8 686 34981, 8 698 41844, cv@juodeliai.lt

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.

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

PA ŽI N T YS

Turite naujieną, nuotrauką –

m. vyras ieško draugės.
•Tel.•448 668
siųskite dzukuzinios@gmail.com
20322.
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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.

„Sūduvos galvijai“

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

brangiai perka.

karves, jaučius, telyčias.
Tvarko subsidijas.
Atsiskaito iš karto.
Moka 6–21 proc.
Sveria, pasiima.

Perkame veršelius.
Atsiskaitome iš karto.

Tel.: 8 613 79515,
8 620 35000,
8 614 44299.

Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470.
Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

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.
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