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Kam trukdo tiesioginiai mero rinkimai?

A
r gali taip atsi-
tikti, jog Lie-
tuvos žmonės, 
ilgai kovoję dėl 
teisės patys išsi-
rinkti savo savi-

valdybės merą, dvi kadencijas 
sėkmingai išlaikę jiems suteiktos 
demokratijos egzaminą, gali būti 
nublokšti į partijų diktatą, o už 
juos merą rinks sostinės parti-
nukai arba vietinių susimetusių 
politinių bičiulių kompanija? 
Tokių klausimų kyla po to, kai 
Konstitucinis Teismas išaiškino, 

Lazdijų rajono lyderių — merės Ausmos Miškinienės ir opozicijos vadovo, buvusio mero Artūro Margelio — nuomonės dėl tiesioginių merų rinkimų 
sutampa. Abu jie mato daug šios rinkimų sistemos privalumų.
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Redakcijos „dzūkų žiNios“
Kodėl ir Kas stumia Veisiejų 
technologijos ir verslo moKyKlą į užribį?  

DŽ redakcijos nuomonė 
Panašu, jog buvusios rajono val-
džios norai išsaugoti rajone bent 
vieną profesinio rengimo įstaigą 
baigsis nesėkme. Dar daugiau, 
gali atsitikti taip, kad Veisiejų 
technologijos ir verslo mokykla 
apskritai išnyks iš mokyklų že-
mėlapio, kaip tai atsitiko ne su 
viena panašia įstaiga. 

Po trumpos pertraukos vėl pra-
sidėjo kai kurių rajono politikų 
kalbos, jog būtina atimti iš šios 
mokyklos savarankiškumą ir pri-
jungti ją prie Žirmūnų profesinio 
rengimo centro Druskininkų fi-
lialo, kitaip tariant, paversti šios 
sostinėje veikiančios ir Druski-
ninkuose savo filialą turinčios 
įstaigos padaliniu. Kas tokiu 
atveju lauktų Veisiejų profesinio 
rengimo įstaigos? 

Pirmiausia, ji jau nebebūtų Laz-
dijų rajono įtakos sferoje, pinigai 
įvairiomis mokesčių formomis 
nebeliktų Lazdijų rajone, akivaiz-
džiai sumažėtų moksleivių, gali-
mai mokykla visai sunyktų, kaip 
tai atsitiko su seniau gerą vardą 

turėjusia ir Lietuvoje garsėjusia 
Pakruojo rajono Žeimelio verslo 
ir technologijų mokykla. 

Žeimelio verslo ir technologi-
jų mokykla, kurioje mokėsi 84 
moksleiviai, buvo prijungta prie 
Joniškio žemės ūkio mokyklos ir 
tapo šios mokyklos filialu. Pernai 
rudenį, po prijungimo, įsigyti spe-
cialybės Žeimelio filiale nepanoro 
nė vienas moksleivis. Antrame 
kurse dar mokosi 10 moksleivių 
– penki būsimi automobilių me-
chanikai ir penki pardavėjai, kurie 
kartu baigs ir dvyliktą klasę, o 
trečiame kurse tik profesijos mo-
kosi dvylika moksleivių – penki 
būsimi automobilių mechanikai 
ir septyni virėjai.

Dalis Žeimelio filialo moks-
leivių jau mokosi Joniškio že-
mės ūkio mokyklos patalpose, o 
likusius numatyta prijungti prie 
Joniškio žemės ūkio mokyklos 
II bei III kurso grupių, ir visai 
grupei tęsti mokymąsi Joniškio 
žemės ūkio mokyklos patalpose. 
Moksleiviai iš Žeimelio atvežami 
geltonuoju autobusu, kas norėjo, 
galėjo apsigyventi Joniškio žemės 
ūkio mokyklos bendrabutyje.

Veisiejų mokyklą bandoma 
įstumti į analogišką situaciją. O 

jos likimas galėjo būti visai ki-
toks. Pagal buvusios rajono val-
džios planą, buvo rengiama dirva 
sujungti Veisiejų technologijų ir 
verslo mokyklą su Veisiejų Sigi-
to Gedos gimnazija. Gimnazija 
buvo reorganizuota iš biudžeti-
nės įstaigos į viešąją įstaigą, nes 
dviejų įstaigų sujungimas galimas 
tik tada, kai jos abi turi vienodą 
juridinį statusą. 

Prieš daugiau nei dvejus me-
tus tuometinė Švietimo ir mokslo 
ministerija Lazdijų rajono savi-
valdybę informavo, jog būtina 
spręsti Veisiejų TVM likimą. 
Buvo pasakyta, jog ją išlaikyti 
kaip savarankišką mokymo įstai-
gą nėra galimybių, ir siūlė savi-
valdybei ieškoti sprendimų. Tuo-
metinė rajono valdžia nusprendė, 
jog viena iš galimų šios mokyklos 
išlikimo galimybių – jos prijun-
gimas prie Veisiejų Sigito Gedos 
gimnazijos.

Žinoma, šių dviejų mokymo 
įstaigų sujungimas suteiktų tam 
tikro diskomforto – tektų mažinti 
valdymo aparatą, atsisakyti kai 
kurių darbuotojų, tačiau rajonas 
būtų išsaugojęs Veisiejų TVM, 
kartu ir moksleivius bei peda-
gogus. Būtų visai logiška, jog 

dalis Veisiejų moksleivių būtų 
mokęsi vietinėje technologijų ir 
verslo mokykloje. Naudinga ir 
perspektyvu. 

Prijungus ją prie Žirmūnų mo-
kymo centro Druskininkų filialo, 
mokykla visiškai prarastų savo 
savarankiškumą, netektų moks-
leivių, o Lazdijų rajono biudžetas 
– pajamų. Po šio sujungimo gali-
mas ir dar liūdnesnis scenarijus 
– mokykla gali tiesiog išnykti. 

Merė Ausma Miškinienė 
kreipėsi į ministeriją dėl šios 
mokyklos savarankiškumo iš-
saugojimo, tačiau apie konkretų 
atsakymą nebuvo pranešta. 

Atrodė, jog šios mokyklos pro-
blema buvo užmiršta, tačiau visai 
neseniai į areną su Veisiejų moky-
klos klausimu vėl išėjo vicemeras 
A. Klėjus, kuris siūlo perduoti 
ją Žirmūnų profesinio rengimo 
centro Druskininkų filialui. Ko 
gero, vicemeras, jausdamas savo 
bendrapartietės ministrės užnu-
garį, nusprendė sutvarkyti šios 
mokyklos „reikalą“. Kas galėtų 
paneigti, jog tai bus kai kam labai 
naudingas sprendimas.

Grįžtant prie analogiškos Vei-
siejams Žeimelio technologijų ir 
verslo mokyklos situacijos, reikia 

pastebėti, jog šios mokyklos pa-
talpose įsikūrė trikotažo įmonė. 
Įdomu, ką šio scenarijaus rengėjai 
planuoja įkurti Veisiejų mokyklos 
patalpose, kurios neapšiltintos ir 
nesuremontuotos? Gal senelių 
namus? Dabar Lazdijų rajone 
tai pats populiariausias verslas. 
Kodėl iš Dumblio buvo nuspręsta 
išstumti normaliai veikusį verslą? 
Panašu, jog tam, kad ten būtų ati-
daryti senelių globos namai. O gal 
tai naujas rajono valdžios planas 
pritraukti investicijas į rajoną? O 
gal siekiama, kad Lazdijų rajonas 
išgarsėtų Lietuvoje kaip „Senelių 
namų“ verslo inkubatorius?•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (veda-
masis) – redakcijos nuostatas atspin-
dintis, jos vardu parašytas, neretai 
nenurodant konkretaus autoriaus, 
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius 
nors įvykius, paaiškėjusius faktus, 
tendencijas. Būdinga nedidelė, nere-
tai vienoda visiems leidinio redakci-
niams straipsniams apimtis, glaustas 
minčių dėstymas, tezių pobūdžio ar-
gumentacija, naudojami publicistinės 
retorikos elementai. Įprasta pateikti 
išvadas, apibendrinimus, atspindinčius 
redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

ŽVILGSNIS

Koronaviruso šmėkla vėl slankioja po lazdijų savivaldybę
Nors koronavirusas iš lėto 
traukiasi iš mūsų krašto, 
tačiau Lazdijų rajono sa-
vivaldybėje vėl kilo nauja 
nerimo banga, suskam-
bo pavojaus varpai, nes 
pasikartojo vieną kartą 
jau nutikusi situacija, 
kai į darbą savivaldybėje 
atėjo darbuotojas, turėjęs 
kontaktą su sergančiai-
siais COVID-19. Praėjusį 
penktadienį savivaldybė 
buvo uždaryta, joje vyko 
dezinfekcijos darbai. Dėl 
tos pačios priežasties buvo 
uždaryta ne tik savivaldy-
bė, bet ir Sporto centras, 
kuriame galimai vyko nele-
galūs sporto užsiėmimai.  

UŽkrataS — Sporto ceNtre
Patikimi „Dzūkų žinių“ redakci-
jos šaltiniai pranešė, jog praėjusią 
savaitę Sporto centre mankštinosi 
penki lazdijiečiai, neva dalyvau-
jantys tam tikroje programoje, dėl 
kurios teisėtumo ir legalumo dar 
nėra tikslios informacijos. Tarp 
sportuojančiųjų buvo ir merės 
pavaduotojas Audrius Klėjus. 

Ketvirtadienį paaiškėjo, jog 
vienas iš Sporto centre sportavu-
sių asmenų ir vienas šios įstaigos 
darbuotojas turi teigiamą CO-
VID-19 testą. Vicemeras A. Klė-
jus pasidarė COVID-19 testą ir, 
nesulaukęs jo rezultatų, išvažiavo 
į komandiruotę Vilniuje. 

Penktadienio rytą lyg niekur 
nieko A. Klėjus atvyko į darbą 

savivaldybėje, nors galimai dar 
neturėjo savo testo rezultato, taip 
sukeldamas pavojų savivaldybės 
pastate dirbusiems darbuotojams.  
Vicemeras bendravo su savival-
dybės darbuotojais, vėliau nu-
sprendė pasidaryti pakartotinį 
COVID-19 testą. 

Akivaizdu tai, jog, ar žmogus 
yra užsikrėtęs koronavirusu, tes-
tas parodo ne iškart, o praėjus tik 
tam tikram laikui nuo kontakto su 
užsikrėtusiuoju, todėl kas galėtų 
paneigti, jog vicemero užsikrėti-
mas gali išryškėti vėliau. 

DezINfekaVo pataLpaS
Šiai informacijai iškilus viešu-
mon, skubiai buvo uždaryta sa-
vivaldybė, visos patalpos buvo 
intensyviai dezinfekuojamos. 
Taip pat buvo dezinfekuojamas 
ir Sporto centras, kur dirbo ir 
sportavo koronavirusu infekuoti 
asmenys. 

Teisėsaugos institucijos aiškin-
sis, ar sporto užsiėmimai, vykę 
jau ne vieną savaitę Lazdijų 
sporto centre, kuriuose dalyvavo 
A. Klėjus ir kiti lazdijiečiai, buvo 
rengiami legaliai ir nepažeidžiant 
karantino reikalavimų. 

Pagal galiojančią tvarką, vi-
cemeras A. Klėjus turi karanti-
nuotis. 

Į nemalonią situaciją, susijusią 
su koronavirusu, vicemeras pa-
tenka jau ne pirmą kartą. 

fotoGrafaVoSI be kaUkėS
A. Klėjus šių metų sausio 13 die-

ną nusifotografavo pagrindinėje 
Lazdijų miesto aikštėje be apsau-
ginės kaukės, nors dar praėjusį 
rudenį Vyriausybė nusprendė, jog 
apsaugines kaukes būtina dėvėti 
visose viešose vietose per visą 
karantino laikotarpį visiems Lie-
tuvos Respublikos piliečiams. 

„Dzūkų žinios“, jausdamos pilie-
tinę pareigą, sausio pabaigoje pu-
blikavo šią nuotrauką savaitraštyje, 

tikėdamosis, jog Lazdijų policija į 
ją atkreips dėmesį bei pasidomės, 
kodėl vicemeras pažeidinėja įsta-
tymus. Ši priemonė pasiekė tikslą 
– policija ėmėsi tirti šią situaciją 
ir vertinti vicemero poelgį. 

Alytaus vyriausiojo policijos 
komisariato Komunikacijos pos-
kyrio vedėja Kristina Janulevi-
čienė informavo, jog A. Klėjaus 
atžvilgiu jau pradėta administra-

cinė teisena dėl galimo karantino 
reikalavimų pažeidimo. 

„Šiuo metu tikslinamos pažei-
dimo aplinkybės, o paskui bus 
priimtas sprendimas, ar A. Klėjui 
bus taikoma atsakomybė už pa-
žeidimą. Jei bus nustatyta A. Klė-
jaus kaltė, jam gali būti skirta 
solidi bauda“, – sakė policijos 
atstovė.• 
„dzūkų žinių“ informacija

Į nemalonią situaciją, susijusią su koronavirusu, vicemeras patenka jau ne pirmą kartą. 
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K. sušinskaitė: „lazdijų kraštas yra puiki vieta 
idėjų turintiems ambicingiems žmonėms“
„Stebėdama savo artimą 
aplinką pastebiu, kad iš 
tikrųjų vis daugiau jauni-
mo grįžta į gimtąjį rajoną 
ir savo ateitį susieja su 
Lazdijais. Manau, kad juos 
motyvuoja atsiveriančios 
perspektyvos, kurias jie 
pastebi ir pasinaudoja arba 
patys susikuria“, – sako 
iš Lazdijų kilusi ir puikią 
karjerą Vilniuje padariusi 
Kristina Sušinskaitė. 

Žinomoje komunikacijos bendro-
vėje vadovaujamą darbą dirbanti 
mergina praėjusią savaitę virtu-
aliame susitikime bendravo su 
Lazdijų jaunimu, pasakojo savo 
karjeros istoriją ir dalijosi patir-
timi, kaip pasirinkti profesiją bei 
siekti užsibrėžto tikslo. 

Apie iššūkius, su kuriais susi-
duria jaunas žmogus, profesinio 
kelio pasirinkimą, santykius su 
savo gimtuoju kraštu kalbamės 
su komunikacijos specialiste laz-
dijiete K. Sušinskaite. 

– Kristina, praėjusią savaitę 
nuotoliniu būdu bendravote su 
Lazdijų jaunimu, pasakojote apie 
profesijos pasirinkimą, pateikėte 
savo patirties pavyzdžių. Kaip 
Jums atrodo, kas yra svarbiau-
sia jaunam žmogui renkantis 
profesiją? Į kokius pagrindi-
nius klausimus jaunas žmogus 
turi sau atsakyti, pasirinkdamas 
profesiją? 

– Mano nuomone, jaunam 
žmogui svarbiausia įsiklausyti į 
save ir susikoncentruoti į tai, kas 
įdomu jam pačiam, kuo jis domisi 
savo noru, o ne dėl to, kad reikia, 
kokioje veikloje jaučiasi geriau-
siai ir gali realizuoti savo idėjas, 

atsiskleisti. Klausti patarimo ar 
pasitarti su tėvais, vyresniais 
broliais ar sesėmis, mokytojais 
visada galima, jei to norisi, tačiau 
galutinį sprendimą visgi reikėtų 
priimti pačiam. Ir nebūtinai tas 
sprendimas bus teisingas, tačiau 
svarbu, kad nepritrūktų drąsos jo 
pakeisti – būtent tokios patirtys 
padeda geriau pažinti save, atrasti 
savo stipriąsias puses ir pašauki-
mą. Visada vadovaujuosi tuo, kad 
geriau pabandyti ir gailėtis, nei 
po to gailėtis, kad nepabandei ir 
graužti save klausimu „kas būtų, 
jeigu?“. 

– Jūs baigėte kūrybinių indus-
trijų studijų programą ir pasi-
rinkote komunikacijos specia-
lybę. Kas lėmė tą pasirinkimą? 
Ar pirminis įsivaizdavimas apie 
šią profesiją skiriasi nuo to, kokį 
darbą dabar dirbate? 

– Dar mokykloje žinojau, kad 
rinksiuosi socialinių mokslų sritį, 
glaudžiai susijusią su žmonėmis, 
bendravimu, tad natūraliai akys 
nukrypo į komunikaciją. Kas-
dienis informacijos perdavimas 
tiek raštu, tiek žodžiu, pasitel-
kiant skirtingus kanalus ir formas, 
galimybė prisiliesti prie didelių 
ir gerai žinomų prekių ženklų 
komunikacijos „virtuvės“, ana-
lizuoti vartojimo įpročius, ten-
dencijas ir netgi jas kurti man 
pasirodė be galo įdomu. Nors ši 
specialybė tikrai nėra susijusi su 
menu, tačiau kūrybos joje daug – 
komunikacijos kampanijų plana-
vimas, reklaminių idėjų ir žinučių 
išgryninimas, tikslinių auditorijų 
parinkimas ir pan. 

Be abejo, pirminis įsivaizda-
vimas skyrėsi arba tiksliau jo 
nebuvo apskritai, nes, gyvenant 

Lazdijuose, mane supo labiau 
tradicinių profesijų atstovai – 
medikai, teisininkai, mokytojai 
ir pan. Komunikacijos specialisto 
profesija man buvo visiškai ne-
pažįstama, tačiau dėl to galbūt ir 
suviliojo, nes sutapo su mano as-
menybe, charakterio savybėmis. 
Visuomet buvau smalsi, nebijojau 
iššūkių ir nesirinkdavau lengviau-
sių kelių, o komunikacijos sritis 
yra be galo dinamiška, reikalau-
janti neužsisėdėti vietoje ir nuolat 
judėti pirmyn. 

– Jei reiktų sugrįžti į dvyliktą 
klasę, ar Jūsų pasirinkimas būtų 
toks pats? 

– Tikrai taip (šypsosi). Tačiau 
sau palinkėčiau daugiau drąsos ir 
pasitikėjimo savimi. Tuo metu, 
kai 2012 m. baigiau Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnaziją 
ir išsikrausčiau gyventi bei studi-
juoti į Vilnių, tikrai buvau linkusi 
kvestionuoti savo galimybes, pri-
stabdyti save, „neišsišokti“, o tai 
pasąmonėje susiedavau su tuo, 
kad esu kilusi iš mažo miestelio. 
Prisimenant tai dabar, iš vienos 
pusės ima juokas, koks tai buvo 
nepagrįstas, stereotipinis požiū-
ris, iš kitos pusės – galbūt būtent 
tai paskatino dar ambicingiau 
siekti savo tikslų ir įrodyti sau, 
kad nėra nieko neįmanomo, jeigu 
esi pakankamai užsispyręs ir turi 
aiškų tikslą. 

– Esate iš Lazdijų, kokie pliu-
sai ir minusai jaunam žmogui iš 
periferijos, studijuojant ir dirbant 
darbus sostinėje ar Kaune? 

– Asmeniškai įžvelgiu vien 
pliusus. Aš labai myliu Lazdijus 
ir visuomet džiaugiuosi turėdama 
galimybę sugrįžti, nes galiu pail-

sėti nuo didelio miesto šurmulio, 
pabūti gamtoje. Aš taip užaugau, 
dėl to man tai yra geriausias bū-
das „persikrauti“, pasisemti naujų 
idėjų ir įkvėpimo. 

Taip pat dirbant komunikacijos 
srityje labai praverčia platesnis 
visuomenės portreto suvoki-
mas. Su kolegomis juokaujame, 
kad mes gyvename „burbule“, 
todėl planuodami kampanijas, 
dėliodami reklamines žinutes, 
ypač tas, kurios yra nukreiptos 
į masinę auditoriją, turime už-
tikrinti, kad jos būtų vienodai 
paveikios ir aktualios. Ne veltui 
ir skirstant tikslines auditorijas 
joms yra taikomas demografinis 
kriterijus, mat gyvenamoji vieta, 
aplinka tikrai turi reikšmingos 
įtakos tam tikrų reklaminių ži-
nučių paveikimui, komunikacijos 
kanalų efektyvumui ir pan. Tai, 
kad esu kilusi iš mažo miestelio, 
reguliariai į jį grįžtu, man leidžia 
ištrūkti iš „burbulo“ ir savotiškai 
prasitestuoti, kaip žmonės čia yra 
linkę gauti informaciją, kas jiems 
svarbu, kaip jie interpretuoja tam 
tikras reklamas. 

– Ką Jūsų kolegos žino apie 
Lazdijus? Kokios vyrauja Laz-
dijų įvaizdžio klišės? 

– Pagrindinė klišė turbūt yra 
ta, kad tai yra mažas miestelis ar 
tiesiog sustojimo vieta pakeliui 
į Lenkiją, kuriame yra tik vie-
na gimnazija, nėra šviesoforų ir 
kitų didelio miesto atributų, kas 
yra sunkiai suvokiama Vilniuje 
ar Kaune visą gyvenimą gyve-
nančiam žmogui. Visgi pradėjus 
pasakoti, kiek daug lankytinų vie-
tų galima atrasti Lazdijuose ar 
aplink juos, kokybiškai pailsėti, 
tas suvokimas kaipmat apsiver-
čia aukštyn kojomis ir atsiranda 
smalsumas. Manau, kad esu tikrai 
gera Lazdijų ambasadorė, nes ne 
vienas kolega jau aplankė mano 
gimtąjį kraštą, o jei planuoja va-
žiuoti į tą pusę, visada kreipiasi 
patarimo.Diplomų įteikimas 2016 m. Kristina su tėveliais Egle ir Kęstučiu. 

– Dirbate vienoje didžiausių 
Lietuvoje komunikacijos agen-
tūrų. Esate viena iš „Berta&“ 
projektų direktorių. Papasako-
kite apie tai, kokias paslaugas ji 
teikia. Koks Jūsų darbų spektras, 
kokios atsakomybės? 

– Mūsų agentūra dirba su gerai 
žinomais vietiniais ir tarptauti-
niais prekių ženklais, teikdama 
jiems platų spektrą komunikaci-
jos paslaugų – nuo straipsnių ren-
gimo, reklaminių maketų gamy-
bos, vaizdo klipų filmavimo iki 
didelių integruotų komunikacijos 
kampanijų įgyvendinimo, krizių 
valdymo ir t. t. – paslaugų sąrašas 
yra labai platus, kaip ir pati komu-
nikacijos sritis. Jei apibūdinant 
paprastai, tai nemaža dalis turi-
nio, kurį mes visi matome televi-
zorių ekranuose, lauko stenduo-
se, girdime per radiją, skaitome 
naujienų portaluose, socialiniuose 
tinkluose ar laikraščiuose, yra su-
kuriama būtent komunikacijos 
agentūrose. 

Aš pati savo kelią agentūroje 
dar studijų metais pradėjau nuo 
praktikantės pozicijos, o šiandien 
esu projektų direktorė. Mano at-
sakomybės – komercinių klientų 
komandų darbo koordinavimas, 
strateginės komunikacijos konsul-
tacijos ir mentoriavimas jaunes-
niems kolegoms, praktikantams, 
naujų klientų pritraukimas. 

– Jei susiklostytų tam tikra X 
situacija ir Jums tektų sugrįžti 
gyventi ir dirbti į Lazdijus, kokio 
darbo čia prasimanytumėte? 

– Manau, kad Lazdijų kraštas 
yra puiki vieta idėjų turintiems 
ambicingiems žmonėms, nes 
verslo konkurencija yra tikrai ma-
žesnė nei dideliuose miestuose, 
kur jau sunku kuo nustebinti ar 
tapti išskirtiniu, todėl yra kur kas 
daugiau neišnaudotų galimybių. 
Taigi, jeigu kada nors tektų grįžti 
į Lazdijus, manau, viena tokių ir 
pasinaudočiau. 

Nukelta į 6 psl. » 

Kristina Sušinskaitė „Berta&“ projektų direktorė.
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viešo aukciono būdu parduoda gyvenamąjį namą (unikalus 
Nr. 5994-0052-9017, bendras plotas 69,70 kv. metro, pastatas 
medinis, 1 aukšto, pažymėjimas plane 1A1m, statybos metai 
1940 m., avarinis), ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5994-0052-9028, 
plotas 19,38 kv. metro, pastatas medinis, pažymėjimas plane 
2I1ž), ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5994-0052-9039, plotas 16,18 
kv. metro, pastatas medinis, pažymėjimas plane 3I1ž), ūkinį pas-
tatą (unikalus Nr. 5994-0052-9046, plotas 30,30 kv. metro, pas-
tatas mūrinis, pažymėjimas plane 4I1p) ir šiam turtui priskirtą 
0,0593 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4067-1218), esan-
čius Lazdijų r. sav., Kapčiamiesčio sen., Kapčiamiesčio mstl., 
Sodų g. 10.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės 
sklypo pardavimo kaina – 2438,00 Eur, iš kurių pradinė nekil-
nojamojo turto pardavimo kaina – 1444,00 Eur, žemės sklypo 
pradinė pardavimo kaina – 853,00 Eur žemės sklypo formavimo 
išlaidos – 141,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 
5,00 Eur, dalyvio garantinis įnašas – 244,00 Eur (10 proc.).

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonė-
mis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.

Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą rasite inter-
neto tinklalapiuose: www.evarzytines.lt ir www.lazdijai.lt skilty-
je „Naudinga informacija“ (Elektroniniai aukcionai).

Lazdijų rajono savivaldybės administracija 

LazDIjų rajoNo SaVIVaLDybėS aDmINIStracIja
(Kodas 188714992, VilNiaus g. 1, lT-67106 lazdijai)

viešo aukciono būdu parduoda prekybos centro pastatą (uni-
kalus Nr. 4400-1993-9610,  plotas 527,28 kv. m, pastatas mū-
rinis, 1 aukšto, baigtumas 54 proc., pažymėjimas plane 1E1/p, 
statybos metai 1993 m.) ir objektui priskirtą 0,2227 ha žemės 
sklypą (unikalus Nr. 4400-4046-8000), esančius Lazdijų r. sav., 
Veisiejų sen., Viktarino k., Mokyklos g. 11.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės 
sklypo pardavimo kaina – 5873,00 Eur, iš kurių pradinė nekilno-
jamojo turto pardavimo kaina – 4293,00 Eur, žemės sklypo pra-
dinė pardavimo kaina – 1296,00 Eur, žemės sklypo formavimo 
išlaidos – 284,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis 
– 5,00 Eur, dalyvio garantinis įnašas – 587,00 Eur (10 proc.).

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonė-
mis interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.

Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą rasite inter-
neto tinklalapiuose: www.evarzytines.lt ir www.lazdijai.lt skil-
tyje „Naudinga informacija“ (Elektroniniai aukcionai).

Lazdijų rajono savivaldybės administracija 

LazDIjų rajoNo SaVIVaLDybėS aDmINIStracIja
(Kodas 188714992, VilNiaus g. 1, lT-67106 lazdijai)

atsibudę baliniai vėžliukai sėkmingai pasiekė pelkę
Rita Krušinskaitė
Vienas svarbiausių pava-
sarinių Metelių regioninio 
parko darbuotojų rūpesčių 
– padėti sėkmingai pasiek-
ti pelkę saulės pažadin-
tiems baliniams vėžliu-
kams, kurie tik praėjusių 
metų rudenį išsirito iš 
kiaušinių.

„Šiemet visi 39 iš dėtaviečių išsi-
ropštę vėžliukai labai gyvybingi, 
sveiki. Dviejose dėtavietėse buvo 
po 14 mažylių, vienoje – 11“, – 
džiaugėsi Metelių regioninio 
parko ekologė Inga Čitavičienė. 
Parko rekordas – 17 vėžliukų vie-
noje dėtavietėje. 

Dar 98 baliniai vėžliukai po 
pusantro mėnesio į gimtinę par-
vyks iš Kauno zoologijos sodo, 
kuriame sėkmingai peržiemojo.  

Į NamUS NeštIS NeGaLIma
Anot jos, palyginti su praėjusiais 
metais, vėžliukai išlindo maždaug 
savaite vėliau, tačiau visi šimtu 
procentų peržiemojo sėkmingai, 
nebuvo nė vieno praradimo. Nuo 
šalčio ir kitų negandų mažylius  
gelbėjo storas sniego sluoksnis. 
Baliniai vėžliai iš kiaušinių  iš-

Šie mažyliai  gali užaugti iki 30 centimetrų dydžio ir sulaukti 100 metų. 
(Metelių regioninio parko nuotr.)Baliniai vėžliukai renkami iš dėtaviečių.

sirita rudenį, tačiau iš po žemių 
neišlenda, taip ir lieka žiemoti, 
kol pažadina pavasarinė saulė. 

Iš dėtaviečių išsiritę baliniai vėž-
liukai rūpestingų darbuotojų buvo 
nunešti į netoliese esančią Margų 
kaimo (Druskininkų savivaldybė) 
pelkę. Nors iki pelkės koks pus-
šimtis metrų, vos 5 centų monetos 
dydžio mažyliams toks atstumas ti-
kras iššūkis. Vėžliukai gali atsidurti 
ne tik plėšrūnų nasruose, jiems la-
bai sunku įveikti ir gamtines kliūtis 
– krūmus, žolės kupstus. 

„Net ir pasiekę pelkę, jie ne 
iš karto patenka į vandenį, nes 
dėl buvusių sausrų vanduo nu-
sekęs, nutolęs nuo kranto, pilna 
didelių žolių kupstų, sudarančių 
rimtų kliūčių“, – pasakojo I. Či-
tavičienė.

Tikslios balinių vėžlių apskai-
tos nėra, tačiau, I. Čitavičienės 
nuomone, jų Metelių regioninio 
parko apylinkėse gali būti apie 
tūkstantis. Vien Kauno zoolo-
gijos sode paaugintų vėžliukų 
pastaraisiais metais į natūralias 
augimvietes grąžinta 660, o per-
žiemojusių dėtavietėse yra gero-
kai daugiau.

Ekologė pasakojo, kad perdė-
tas žmogaus dėmesys baliniams 

vėžliams irgi gali pridaryti bėdų. 
„Kartais žmonės, daugiausia ne-
vietiniai, pamatę vėžlę, einan-
čią dėti kiaušinių, paima ją ir 
parsineša į namus arba atneša į 
parko direkciją, manydami, kad 
išgelbėjo. Tačiau taip nėra. No-
rint padėti vėžliams, geriausia 
juos palikti ramybėje. Išskyrus 
vieną išimtį, pamačius einantį 
per kelią, jį perkelti, kad nežūtų 
po automobilio ratais“, – aiškino 
I. Čitavičienė. 

GyVeNa šImtą metų
Prieš šimtmetį baliniai vėžliai ne-
buvo retenybė, jie gyveno visoje 
mūsų šalies teritorijoje. Tačiau 
pradėjus aktyviai melioruoti 
laukus, viskas ėmė keistis, buvo 
sunaikintos vėžlių buveinės.

Pakitus ekosistemoms, labai 
sumažėjo nedidelių, saulėtų van-
dens telkinių šiems baliniams 
vėžliams gyventi bei pietinių 
šlaitų, apaugusių reta augme-
nija, tinkamų kiaušiniams dėti. 
Nerasdamos tinkamų vietų kiau-
šinių dėjimui, vėžlės dažnai juos 
sudeda ant kelkraščių, ariamuose 
laukuose, tai sumažina jų išlikimo 
galimybes. Mat vėžlių kiaušinius 
labai mėgsta lapės, usūriniai šu-

nys  ir kiti plėšrūnai. 
Todėl parko darbuotojai, pade-

dami vietinių gyventojų, pavasarį 
stebi žinomas dėtavietes ir, vėžlei 
padėjus kiaušinius, jas uždengia 
metaliniu tinkliuku, patikimai  
saugančiu nuo plėšrūnų. 

Kadangi vėžlių patelės kiekvie-
nais metais kiaušinius deda toje 
pačioje vietoje, dėtavietė yra pa-

žymima, kas palengvina išsaugoti 
šių retų gyvūnų kiaušinius, o tuo 
pačiu ir  padidina jų paplitimą.

Nuo 2011 metų Lietuvos zoo-
logijos sode vyksta balinių vėžlių 
veisimo projektai. Per šį laiko-
tarpį buvo išauginta ir į natūra-
lias gyvenimo sąlygas gamtoje 
išleista beveik tūkstantis balinių  
vėžlių.•
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kaLba, kaD...
g Buvusios rajono valdžios no-

rai išsaugoti rajone bent vieną 
profesinio rengimo įstaigą baigsis 
nesėkme. Dar daugiau, gali atsi-
tikti taip, kad Veisiejų technolo-
gijos ir verslo mokykla apskritai 
išnyks iš mokyklų žemėlapio, kaip 
tai atsitiko ne su viena panašia 
įstaiga. Ir liksime prie suskilusios 
geldos. 
g Kovo 18 dieną vienas vietos 

sporto entuziastas džiugiai savo 
FB paskyroje pranešė, kad geriau-
sia šiuo sunkiu periodu sportuo-
ti Lazdijų sporto klube „Sakalas“. 
Šiame sporto klube vyksta toks 
neformalus suaugusiųjų švieti-
mas, kuris yra tik priedanga spor-
to klubo veiklai vykdyti, nors LR 
įstatymai leidžia sportuoti iki 
penkių asmenų. Norėdami ap-
gauti aplinkinius ir prisidengę 
švietimo terminu, sporto klube 
sportavo ir vietos konservatoriai, 
tarp jų ir partijos lyderis. Ir prisi-
sportavo – sporto klubas tapo 
koronaviruso židiniu. O gal taip 
Sveikatos komiteto pirmininkas 
kovoja su COVID-19? 
g Su vienais iš verslininkų, dir-

busių rajone, kurie viešoje erdvėje 
linčiuojami be reikalo, bandoma 

DzūkaI

pasiekti taikų susitarimą. Tik ar tas 
susitarimas įmanomas? Kas atly-
gins verslui, kuris buvo pasiren-
gęs investuoti mūsų rajone, tur-
tinę ir neturtinę žalą, sugadintą 
reputaciją, kiek tai kainuos rajono 
mokesčių mokėtojams pinigų?
g Kalbos apie Seimo rinkimų 

sistemos pakeitimą, atsisakant 
rinkimų vienmandatėse apygar-
dose, ir tiesioginių merų rinki-
mų sistemos revizavimą sklinda 
iš konservatorių stovyklos. Min-
tį apie merų rinkimų sistemos pa-
keitimą į eterį paleido konserva-
torius, Seimo narys, buvęs Kauno 
meras Andrius Kupčinskas. Kas 
galėtų paneigti, jog dvi kaden-
cijas Kaunui vadovavęs politikas, 
šio posto netekęs per tiesioginius 
mero rinkimus, vėl norėtų sugrįžti 
į jaukią laikinosios sostinės mero 
kėdę?•

Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

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

»Atkelta iš 1 psl. 

Knygynėlis,
Seinų g. 12, Lazdijai

Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnauja kiekvieną 
darbo dieną!

aUkSINėS mINtyS

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.

Kam trukdo tiesioginiai mero rinkimai?
jog tiesioginiai merų rinkimai 
prieštarauja Konstitucijai, todėl 
arba reikia sugrįžti prie senosios 
tvarkos, kai merus iš savo tarpo 
rinkdavo savivaldybių tarybos, 
arba keisti pagrindinį šalies įsta-
tymą. 

Sprendimus reikia priimti grei-
tai, nes, likus ne mažiau nei pus-
mečiui iki rinkimų, kurie vyks 
2023-iųjų kovą, jau turi būti su-
dėliota aiški ir teisiškai teisinga 
merų rinkimų sistema. 

Lazdijų rajono lyderių – merės 
Ausmos Miškinienės ir opozici-
jos vadovo, buvusio mero Artūro 
Margelio – nuomonės dėl tiesio-
ginių merų rinkimų sutampa. Abu 
jie mato daug šios rinkimų siste-
mos privalumų.

ar partIjoS SUSItarS?
Pasipriešinimas tiesioginiams 
mero rinkimams, kuris truko 
daugiau kaip dešimtmetį, buvo 
todėl, kad konkretaus mero kandi-
datūrą nuspręsdavo partijų bosai 
Vilniuje. Tai buvo kabinetiniai 
žaidimai, tie merai keisdavosi, 
būdavo net po kelis merus per 
vieną kadenciją, piliečiai būdavo 
pastumiami į šoną.

Kaip teigė politologė Rima Ur-
bonaitė, tai, kokie bus 2023-iųjų 
savivaldybių merų rinkimai, pri-
klausys nuo to, kaip dėl jų sutars 
ir apsispręs politinės partijos ir 
konkrečiai jų atstovai Seime. 

„Jei bus žiūrima tik siaurų par-
tinių interesų, tai Konstitucijos 
pakeitimas gali ir nesulaukti pri-
tarimo. Tada bus blogai visiems. 
Jei bus žiūrima plačiau, įverti-
nant ir tautos nuomonę, kurios 
dauguma pritaria tiesioginiams 
merų rinkimams, galime sulauk-
ti ir teigiamo rezultato“, – sakė 
politologė.  

NaUjojI SIStema NetINka 
koNSerVatorIamS
Pažiūrėkime, kas yra tiesioginių 
merų rinkimų atšaukimo inici-
atoriai, tada galėsime įvertinti, 
kam senoji rinkimų tvarka būtų 
naudinga. 

Akivaizdu tai, jog kalbos apie 
Seimo rinkimų sistemos pakeiti-
mą, atsisakant rinkimų vienman-
datėse apygardose, ir tiesioginių 
merų rinkimų sistemos reviza-
vimą sklinda iš konservatorių 
stovyklos. 

Mintį  apie merų rinkimų sis-
temos pakeitimą į eterį paleido 
konservatorius, Seimo narys, bu-
vęs Kauno meras Andrius Kup-
činskas. Kas galėtų paneigti, jog 
dvi kadencijas Kaunui vadovavęs 
politikas, šio posto netekęs per 
tiesioginius mero rinkimus, vėl 
norėtų sugrįžti į jaukią laikinosios 
sostinės mero kėdę? 

Jis teigia, jog tiesiogiai išrinktas 
meras neturėtų būti savivaldybės 
tarybos narys, o atliktų kartu ir 
mero, ir administracijos direkto-
riaus funkcijas ir būtų pavaldus 
tarybai. Kitaip tariant, būtų par-
tinė marionetė. 

Viešai pasisakantys rajonų me-
rai įsitikinę, jog noras sugrįžti prie 
senosios merų rinkimų sistemos 
yra konservatorių idėja, nes jie 
pralaimėjo savivaldos rinkimus. 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos mies-
tų merai yra ne jų atstovai, aps-
kritai ši partija turi mažai merų, 
tad tai yra jų bandymas sužaisti 
savo partiją. 

ĮŽVeLGIa paVojų 
DemokratIjaI
Lietuvos savivaldybių asociaci-
jos prezidentas, Jonavos rajono 
savivaldybės meras Mindaugas 
Sinkevičius įsitikinęs, jog sugrį-
žimas prie senosios merų rinkimų 
sistemos būtų didelis žingsnis at-
gal ir demokratijos nustūmimas 
į užribį. 

„Tiesiogiai rinkdami merą, 
žmonės jaučiasi realiai įgyven-
dinantys savo rinkimų teisę, jie 
žino, jog, balsuodami už kandi-
datą, jie turi teisę rinktis, už juos 
nenusprendžia politinės partijos, 
sudariusios tam tikrus tarpusavio 
susitarimus. Manau, jog Konstitu-
cijos pakeitimas yra aiškus ir tie-
sus kelias, išsaugojant tiesioginių 
merų rinkimų sistemą“, – teigė 
M. Sinkevičius. 

Anksčiau merą rinkdavo ta-
ryba, bet dėl to per vieną ka-
denciją turėdavome daugiau 
nei vieną vadovą. Nukentėdavo 
atsakomybė, darbų tęstinumas. 
Tiesioginiai mero rinkimai yra 
ir savotiškas saugumas merui. 
Jeigu sugrįžtume atgal į buvusią 
merų rinkimų tvarką, tai būtų 
žingsnis atgal nuo demokrati-
jos. Žmonės neturės jokios įta-
kos renkant merą ir nežinos, ką 
renka. Kažkas gali turėti vieną 
mažiausių gyventojų pasitikėji-

mą taryboje, tačiau jis gali tapti 
tarybos išrinktu meru. Tada ir 
prasideda prekyba įtaka, politi-
niai pažadai. Ar mums, bandan-
tiems pretenduoti į demokratinę 
valstybę, to reikia? 

LazDIjų LyDerIaI — VIeNINGI
Lazdijų rajono savivaldybės merė 
Ausma Miškinienė, išrinkta per 
tiesioginius merų rinkimus, nea-
bejoja tiesioginių rinkimų priva-
lumais: „Tiesioginiai mero rinki-
mai yra labai gerai, nes žmonėms 
suteikiama sprendimo galimybė. 
Visų pirma, tiesiogiai išrinktam 
merui didinama atsakomybė, o 
kai didesnė atsakomybė, tikėti-
na, ir geresnis rezultatas. Antra, 
didina aktyvumą dalyvaujančiųjų 
rinkimuose, o daugiausia balsų 
surinkęs meras turės didesnes at-
sakomybes ir didesnius įsiparei-
gojimus. Trečias pliusas – meras 
turi didesnį pasitikėjimą taryboje, 
todėl turi daugiau laiko, kantry-
bės ir valios spręsti įsisenėjusias 
problemas. Daugiau gali dirbti 
žmonėms ir mažiau laiko skirti 
politinėms intrigoms, koalicijos 
partnerių ir atskirų tarybos narių 
politiniams įtikinėjimams.“  

Lazdijų rajono savivaldybės 
opozicijos lyderis, visuomeninio 
rinkimų komiteto „A. Margelio 
komanda „Pirmyn!“ narys, buvęs 
meras Artūras Margelis, rajono 
vadovu išrinktas ir pagal seną-
ją rinkimų sistemą, ir tiesiogiai, 
pasisako už tiesioginius mero 
rinkimus.

„Tiesioginiai merų rinkimai 
yra protingas sprendimas. Galbūt 
šio klausimo iškėlimą organiza-
vę konservatoriai apskaičiavo, 
kad tokiu būdu jie galėtų užimti 
daugiau merų pozicijų Lietuvoje, 
nors aš tuo labai abejoju. Panai-
kinus tiesioginius merų rinkimus, 
žmonės praras galimybę pasirink-
ti, o jie visada to norėjo“, – sakė 
A. Margelis.

Jei 2019-ųjų metų savivaldos 
rinkimai būtų vykę pagal senąją 
sistemą, tai sunku prognozuoti, 
ką taryba būtų išrinkusi Lazdijų 
rajono savivaldybės meru. Juo 
galėjo tapti trijų daugiausia balsų 
surinkusių politinių jėgų atstovai, 
priklausomai nuo jų tarpusavio 
susitarimų. Rinkėjų nuomonė 
dėl rajono vadovo, tokiu atveju, 
neturėtų reikšmės.•
„dzūkų žinių“ informacija



6 Dzūkų žinios Nr. 16 / 2021 04 22 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

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

Taip, ištraukti maisto atliekų kontei-
nerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra 
numeruojami, tad vežėjai ant kontei-
nerio užklijuoja numerį. Kita vertus, 

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vai-
sių žievelės ir kt., yra visuose 
namuose. Tik daugelis jas 
vis dar meta į mišrių atliekų 
konteinerius, o jie tikrinami 
ir aptikus netinkamų atliekų 
netuštinami. Tad kam jums 
tos problemos? 

Rūšiuokite!

Viešojo transporto paslaugos lazdijuose  
gali būti patikėtos ir užsienio vežėjui
Savivaldybė, siekdama pa-
gerinti viešojo transporto 
paslaugų teikimą rajono 
gyventojams, suteikė 
žmonėms galimybę išsa-
kyti pageidavimus, kaip 
būtų galima gerinti vie-
šąjį susisiekimą Lazdijų 
rajone. Konkursas vežėjo 
atrankai dar nepaskelb-
tas, todėl iki balandžio 23 
dienos gyventojai gali iš-
sakyti savo pageidavimus, 
tuomet visa gauta infor-
macija bus sisteminama 
ir keliami reikalavimai 
vežėjui.

Pasidomėjus, ar savivaldybę ten-
kina dabartinio vežėjo teikiamų 
paslaugų kokybė, savivaldybės 
atstovai teigė, jog apie paslaugų 
kokybę geriausiai atsakytų ja be-
sinaudojantys. Taip pat išreiškė 
norą, kad keleiviai būtų vežami 
naujesniais, patogesniais ir kom-
fortiškesniais autobusais, tačiau 
pastebėjo, jog tikėtina, kad vežė-
jas negali tokių pasiūlyti. 

„Galbūt svarstysime galimybę 
įtraukti į naujos paslaugos pirki-
mo sąlygas autobusų tam tikrus 
techninius parametrus“, – sakė 
savivaldybės atstovai. 

Paklausus, ar šiuo metu visas 
rajono gyvenvietes pasiekia vie-

šasis transportas, savivaldybės 
atstovai pastebėjo, jog šiuo pan-
demijos metu negali patvirtinti, 
kad visas rajono gyvenvietes pa-
siekia viešasis transportas, tačiau 
teigė, jog daugumos lūkesčiai yra 
patenkinami. 

„Dauguma maršrutų yra nuos-
tolingi ir tenka mokėti tiek kom-
pensacijas už mokinių pavėžėji-
mą, tiek subsidijuoti nuostolingus 
maršrutus. Per 2020 metus sumo-
kėti 176,5 tūkst. eurų“, – teigė 
savivaldybės atstovai.

Pasidomėjus, ar savivaldybė 
planuoja plėsti rajone autobu-
sų maršrutų skaičių, sulaukėme 
tokio atsakymo: „Kai tik gau-
sime gyventojų pageidavimus, 
juos susisteminsime ir tuomet 
svarstysime klausimą dėl naujų 
maršrutų.“

Savivaldybės atstovai neatme-
tė tikimybės, jog į rajoną galėtų 
ateiti kitas vežėjas, gal net iš už-
sienio. 

Kadangi viešasis vežėjas skun-
džiasi bloga rajono kelių kokybe, 
pasidomėjome, ar šiemet numa-
tyta asfaltuoti kurias nors rajono 
kelių atkarpas. 

Savivaldybės teigimu, šiais me-
tais bus asfaltuojami keliai:

2,792 km ilgio kelias, einantis 
per Šventežerio sen. Barčių k.

3,552 km ilgio vietinės reikš-

mės kelio Nr. LZ0813 Seirijo-
čiai–Onciškiai ruožas, esantis 
Noragėlių sen.

1,755 km ilgio vietinės reikš-
mės kelio Nr. LZ0501 Strumba-

galvė–Būdvietis ruožas, esantis 
Būdviečio sen.

Taip pat šiais metais Lazdijų r. 
sav. teritorijoje planuojama išas-
faltuoti apie 6,5 km valstybinės 

reikšmės kelių su žvyro danga. 
Darbų užsakovas VĮ Lietuvos 
automobilių kelių direkcija.•
„dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 3 psl. 

K. sušinskaitė: „lazdijų kraštas yra puiki vieta 
idėjų turintiems ambicingiems žmonėms“

– Ar dirbdama ir gyvendama 
Vilniuje sekate tai, kas vyksta 
gimtuosiuose Lazdijuose? 

– Labai aktyviai ne, nes pagrin-
dines naujienas sužinau iš savo 
artimųjų, tačiau grįžusi į Lazdijus 
tikrai nepraleidžiu pro akis in-
formacijos, kuri mane pasiekia, 

tačiau ją labiau vertinu iš savo 
profesinės perspektyvos. 

–Kas, Jūsų nuomone, galėtų 
motyvuoti Lazdijų jaunimą po 
studijų sugrįžti dirbti į gimtąjį 
rajoną?

– Stebėdama savo artimą aplin-
ką pastebiu, kad iš tikrųjų vis 

daugiau jaunimo grįžta į gimtąjį 
rajoną ir savo ateitį susieja su Laz-
dijais. Manau, kad juos motyvuo-
ja atsiveriančios perspektyvos, 
kurias jie pastebi ir pasinaudoja 
arba patys susikuria, taip pat fak-
tas, kad darbo vieta, pavyzdžiui, 
komunikacijos specialisto, yra 
vis mažiau priklausoma nuo gy-

venamosios vietos – pandemija 
tą tik patvirtino praktiškai. Be 
to, tikrai ne visus žavi gyvenimas 
dideliame mieste, greitas tempas. 
Lazdijai tikrai pasikeitė per tuos 
9 metus, tapo šiuolaikiškesni, 
gražesni ir tas pokytis į gerąją 
pusę vyksta toliau. Manau, kad 
jauni, ambicingi, verslūs žmonės 

tą tikrai pastebi ir vertina. Galiu 
patvirtinti, kad ateities perspek-
tyvos mažai priklauso nuo to, iš 
kokio dydžio miesto esi kilęs ar 
kur gyveni, kur kas svarbiau, ką 
pats darai, kad susikurtum tokią 
ateitį, karjerą ar netgi darbo vietą, 
apie kurią svajoji. •
„dzūkų žinių“ informacija
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Narcizų žydėjimas druskininkuose: lyg 
žemėn nusileidęs žvaigždėtas dangus
Ar žinote, kad balandis, 
antrasis pavasario mėnuo, 
mūsų tautosakoje vadintas 
ypač gražiu vardu – Žiedų 
mėnesiu? Pagal romėnų 
kalendorių šis mėnuo yra 
globojamas Veneros – mei-
lės ir grožio deivės. Pasku-
tinį balandžio savaitgalį 
narcizų žydėjimas Druski-
ninkuose visa tai sujungs į 
vieną ir sukurs neįprastą ir 
tikrai išskirtinį reginį.

praŽyDę ŽVaIGŽDyNaI
„Pusė milijono narcizų žydės jau 
dešimtą pavasarį, o pirmą kar-
tą įspūdingais gėlių laukais bus 
galima grožėtis ir naktį, – sako 
Druskininkų meras Ričardas 
Malinauskas. – Vakare įsijungs 
specialiai tam pritaikytas apšvie-
timas, kuris  žydinčius gėlynus 
pavers dar įspūdingesniu vaizdi-
niu. Atrodys, lyg dangus nusileido 
žemėn. Taip Druskininkai pasitiks 
gražiausią metų laiką.“

Šiomis dienomis nuostabusis 
Druskininkų parkas tarp Drusko-
nio ir Vijūnėlės ežero nusidažys 
sodriu pražydusių narcizų gel-
toniu. Oras prisipildys saldaus 
žiedų aromato, kuris svaigins, at-
palaiduos, kvies mylėti ir svajoti. 
O kur dar rausvų sakurų žiedlapių 
lietus, primenantis, koks trum-
pas mūsų buvimo laikas, tad juo 
džiaugtis reikia čia ir dabar. Ir 
visa širdimi.

Sako, balandį danguje sušvinta 
įmantrūs žvaigždžių raštai. Jei 
trokštate stiprių įspūdžių, aplan-
kykite Druskininkų parką naktį: 
sodriai kvepiančiame narcizų 
lauke atsivers tikri nakties lo-
bynai. Tamsoje žydinčią erdvę 
nuklos efektingas šviesų ir spalvų 
žaismas, kuris sukurs įspūdį tarsi 
danguje mirgantys žvaigždynai... 
nusileido ant žemės. Nutūpę dan-
gaus šviesuliai paskleis deimanti-
nį žėrėjimą, o pasklidę žvaigždžių 
ūkai seks paslaptingą švytinčios 
nakties pasaką.

meLoDINGaS paVaSarIo 
poLėkIS
Vėjyje švelniai siūbuojat narcizų 
karūnoms, jutiminius įspūdžius 
sustiprins iš įvairių vietų sklin-
dantys muzikos garsai. Savait-
galiui druskininkiečiai parengė 
platų muzikinį meniu visiems 
skoniams.

Penktadienio vakarą kažkur iš 
balkono suskambėję specialiai 
šiai progai parinkti Lietuvoje 
muzikos gerbėjams gerai pažįs-
tamų druskininkiečių Roe De-
ers, Gustavo, Midis ir Padegimo 
muzikiniai takeliai išvalys mintis 
nuo rūpesčių ir kvies šokti, kartu 
dainuoti ar tiesiog mojuoti par-
skridusiems paukščiams.

Šeštadienio ir sekmadienio 
popietę įsikūrę gamtai draugiš-
kame Muzikuojančiame autobu-
siuke atlikėjai Anatolijus, Ka-
rolina Rastenytė, Rūta Kotryna 
ir Ronata suras jus bet kurioje 
parko vietoje ir pakvies į roman-
tišką pasimatymą ar aistringam 
šokiui. Saksofonistai Rokas 
Barzdžius ir Tomas Čiukauskas 
juslingai kalbins instrumentus, 
o Indraya paskleis švelnių me-
lodijų spiečių.

ĮkVėptI ŽyDėjImo
Narcizų žydėjimo Druskininkuo-
se įspūdį sustiprins netikėtomis 
formomis pristatyta Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno moky-
klos moksleivių dailės kūrinių 
paroda „Spalvų takais“. Parodoje 
bus eksponuojama per 40 kūrybos 
darbų, kuriuos įvairiomis tapy-
bos technikomis sukūrė moky-
klos mokiniai nuo 6 iki 16 metų. 
Tai kompozicijos, natiurmortai, 
peizažai.

„Pasivaikščiokite tais takais, 
kuriais mokinius kasdien veda jų 
mokytojai, – kviečia Druskininkų 
M. K. Čiurlionio meno moky-
klos direktorė Onutė Olšauskie-
nė. – Pasidžiaukite nuoširdumu, 
kūrybingumu ir išradingumu be-
siskleidžiančiais vaikų kūrybos 

– sako Druskininkų turizmo ir 
verslo informacijos centro vado-
vas Rimantas Palionis. – Jais ke-
liaudami galite grožėtis nuostabia 
kurorto gamta bei aplankyti lan-
komiausias kurorto vietas. O jei 
dviračio neturite, nuomos paslau-
gą mieste atrasite nesunkiai.“

Artėjantį savaitgalį Druski-
ninkuose laukia ne tik pavasa-
riški narcizų žvaigždynai, bet 
ir nuotykiai kurorto žvaigždžių 
orbitoje. Populiarumo viršūnė-
je atsidūrusios šeimoms skirtos 
orientacinės kelionės intriguo-
jančiu pavadinimu „Žvaigždžių 
orbita“  šįkart vyks ... dviračiais! 
Taigi, čiupkite į komandą savo 
namų ūkio narius, išsirinkite 
tinkamą laiką ir registruokitės 
žaidimui. Jūsų laukia nepapras-
ta kelionė po Druskininkus ir 
atnaujintus kurorto dviračių ta-
kus, pačios įvairiausios misijos 
ir užduotys. Vienur reikės kažką 
surasti, kitur nusifotografuoti su 
visa komanda kartu prie tam ti-
kro objekto, išspręsti užduotį ir 
pan. Unikalus žaidimo formatas 
(komandos startuoja skirtingu 
metu, išvengiama susibūrimų ir 
fizinio kontakto, žaidimo metu 
kontaktuojama virtualiai) užti-
krins dalyvių saugumą.

Druskininkuose visada atra-
si, pamatysi ir sužinosi ką nors 
vertinga. Smalsių svečių labai 
išsiilgę kurorto gidai pasirengę 
pasakoti daug įdomių istorijų ir 
atskleisti dar negirdėtų paslapčių. 
Galite rinktis  keliones po senuo-
sius Druskininkus: istoriją nuo 

Druskininkų atsidarymo, kuror-
tą lenkiškuoju ar carinės Rusijos 
laikotarpiu, praeiti žydų istorijos 
mieste keliais, o gal norėtumėte 
sužinoti, kas buvo ir vyko iki ku-
rorto atsiradimo? Jei istoriją jau 
žinote, tuomet tikrai verta pasi-
rinkti vieną iš gido Antano gam-
tos istorijų – apie Dzūkijos naci-
onalinį parką, įstabųjį Raigardo 
slėnį ar kitus saugomų teritorijų 
slėpinius. Tereikia iš anksto už-
siregistruoti ir pasirinkti norimą 
kelionę.

SaUGUmaS Ir SUpratINGUmaS 
= Gera NUotaIka
„Rengiamės ypatingam kurorto 
įvykiui – narcizų žydėjimui Drus-
kininkuose, – sako Druskininkų 
kultūros centro direktorė Rimutė 
Viniarskaitė. – Šis laikas visuo-
met į kurortą pritraukia daugybę 
žmonių, tad stengsimės jiems 
sukurti gerą atmosferą, maksi-
maliai laikydamiesi saugumo 
priemonių.“

Anot direktorės, saugumui 
bus skirtas didelis dėmesys, to-
dėl lankytojų prašoma stebėti 
erdvių ženklinimą. Parke patru-
liuos policijos pareigūnai, kurie 
geranoriškai primins saugumo 
rekomendacijas.

„Tačiau didžiausio supratin-
gumo tikimės iš pačių svečių, 
atvykusių pasigėrėti įstabiu re-
giniu, – sako R. Viniarskaitė. – 
Tikimės, kad sąmoningumas ir  
pačių noras saugoti save ir kitus 
nesukurs neigiamo precedento ir 
nesugadins nuotaikos.“•

darbais.“
„Pameditavę narcizų laukuose, 

būtinai užsukite į tas Druskinin-
kų kultūros erdves, kurios siūlo 
šiandien taip mums reikalingas 
meno terapijos paslaugas, – ragi-
na Druskininkų savivaldybės Tu-
rizmo, komunikacijos ir kultūros 
skyriaus vedėja Vaiva Žagunienė. 
– Duris jau atvėrė Druskininkų 
miesto muziejus ir galerija, lan-
kytojus į parodų erdvę kviečia 
Druskininkų amatų centras „Menų 
kalvė“.“ Anot jos, pažadinti savo 
kūrybinį smalsumą lankytojai ga-
lės parodose ir jų pristatymuose, 
kurie planuojami specialiai šiam 
ypatingam pavasario savaitgaliui 
Druskininkuose. Beje, lankytojų 
patogumui balandžio 23 d. ir 24 
d. Druskininkų miesto muziejus 
ir galerija dirbs nuo 10 val. iki 
23 val.
a Druskininkų vitražo sim-

poziumo „Čiurlionio atspindžiai“ 
2015–2020 m. sukurtų vitražų 
projektų paroda Druskininkų 
miesto muziejaus galerijoje. Par-
oda veiks iki balandžio 21 d.
a Arvydo Kumpio Japonijos 

fotografijų parodos „Pavasario 
portretai“ pristatymas Druski-
ninkų miesto muziejaus terasoje 
balandžio 23 d. (penktadienį) 16 
val. Parodą apžiūrėti bus galima 
iki gegužės 23 d. Druskininkų 
miesto muziejaus galerijoje.
a Šventinės ikonų parodos 

„Sugrįžusios“ iš Andrej Balyko 
kolekcijos atidarymas Druskinin-
kų miesto muziejuje balandžio 
24 d. (šeštadienį) 12 val. Paroda 
veiks iki birželio 24 d.

Amatų centras „Menų kalvė“ 
kviečia į parodą  „ŽEMAITIJOS 
DVASIA“. Tai profesionalių daili-
ninkų, Palangos kūrybinės grupės 
„Mostas“ narių Ievos Litvaitytės, 
Redos Rimkutės -Ščerbakovienės, 
Romo Pauliko, Rasos Užpelkytės, 
Gražinos Oškinytės, Gražinos Ei-
manavičiūtės, Dovilės Oškinytės, 
Eglės Lipinskaitės kūryba: akva-
relė, tapyba, miniatiūros. Autoriai 
dalinasi savo kūrybiniais įkvėpi-
mais, žemaitiška energija, prabyla 
sodria meno kalba. Parodą galima 
aplankyti antradieniais–šeštadie-
niais nuo 10 iki 18 val.

Savo ekspozicijas lankytojams 
jau atveria ir Mikalojaus Konstan-
tino Čiurlionio namai-muziejus ir 
V. K. Jonyno galerija, kur prista-
tomos trys parodos. Šeštadienį 
lankytojų patogumui darbo laikas 
pratęsiamas iki 20 valandos, o 
sekmadienį čia bus galima apsi-
lankyti nemokamai.

keLIoNIų VIraŽaI tarp 
DaNGaUS Ir ŽemėS
Išradingieji organizatoriai druski-
ninkiečiams ir kurorto svečiams 
rengia visą paketą veiklų, kvie-
čiančių laisvalaikį Druskininkuo-
se leisti aktyviai, pamankštinti 
kojas, protą ir pasikrauti geromis 
emocijomis.  

„Druskininkuose įrengta dau-
giau kaip 60 km dviračių takų, 
ir jie driekiasi ne vien po miestą, 

Šiomis dienomis nuostabusis Druskininkų parkas tarp Druskonio ir 
Vijūnėlės ežero nusidažys sodriu pražydusių narcizų geltoniu. (Justo 
Šeiboko nuotr.)

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 tvar-
kymą. 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 atsa-
komybės taikymo. 

Neišrūšiuotos maisto atliekos labai užteršia visas kitas atliekas, 
kurios tampa netinkamomis perdirbimui ir turi būti šalinamos 
sąvartyne.  Tai – brangiausias atliekų   tvarkymo būdas, tad nerū-
šiuojantiems tenka ir atsakomybė už brangstantį jų tvarkymą. 
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dievo duotas talentas, kurį „leidžia“ į apyvartą
Dineta Babarskienė
Gamtos grožio apsuptyje, 
Šlavantų kaime, gyvenan-
ti Asta Dimšienė virbalų 
nepadeda į šalį net pava-
sariui atėjus, sako, visada 
tam randa laiko, mezga 
ištisus metus. Skirtumas 
tik toks, kad pavasarėjant 
tai virbalais mezganti, 
tai vąšelį imanti, o kai 
norinti pakeisti darbo 
pobūdį, dar pasiuvanti, 
kaip pati sako, įdarbinanti 
siuvimo mašiną, kol kas 
siuva tik savo šeimai. „O 
kai jau mūza iškeliauja, 
tada paimu siuvinėti ant 
rankšluosčių, pataliukų 
vaikams“, – prisipažįsta ji. 
Dargi visi naminiai darbai 
taip pat nelaukia: maisto 
ruoša šeimai, lauko dar-
bai kieme. „Mes, moterys, 
viską sugebame, viską 
mokame suderinti, jei tik 
to norime. Galime sude-
rinti ir mamos, ir žmonos 
pareigas, ir darbus, ir 
malonumus, ir hobius“, – 
šypsosi pasakodama Asta 
pridurdama, kad kasdien 
pamezganti, kad ir visiems 
sumigus, nors valandėlę. 
Tiesa, ta nekalta valandėlė 
nejučia užsitęsia kartais ir 
iki paryčių.

Mezgimas – Astos gyvenimo 
būdas, reikia pripažinti, ir darbas, 
nors pati mezgėja to nė už ką ne-
nori vadinti darbu. Sako, dar vis 
pratina save, kad tai jos darbas. 
Tvirtina, kad dirba mėgstamą, 
širdžiai mielą darbą, ji tikrai savo 
rogėse, tad, pasak gerai žinomo 
posakio, nė nedirbanti ir laiko 
neskaičiuojanti – net prarandanti 
laiko nuovoką bemegzdama. 

Dar VIeNaS „kūDIkIS“ — 
„aSta D“ prekINIS ŽeNkLaS
Auksarankė sako, kad mezgimas 
turi daug epitetų: malonumas, 
hobis, pomėgis, verslas, maloni 
širdžiai veikla, laisvalaikio pra-
leidimas, relaksacija, liga, spor-
tas, mankšta rankoms, sąnariams, 
smegenų lavinimas, darbas. Asta 
Dimšienė jau turi ir savo prekinį 
ženklą – „Asta D“, dirba pagal 
individualią veiklą, jos megztais 
aprėdais jau puošiasi ir Vokieti-
joje, ir Anglijoje, ir Airijoje, ir 
Norvegijoje. Jos darbų galima 
surasti puslapyje „Kaimas veža.
lt“. „Viskas nutiko savaime“, – 
tarsteli pati meistrė. 

Megzti moteriai niekad nebū-
davo nuobodu. „Per darbų pamo-
kas mokykloje man nuobodžiau 
būdavo gaminti maistą, o megzti 
visada patiko“, – tikina ji. 

„Mezgiau, kiek save atsime-
nu. Rankdarbiavimas mane vi-
sada lydi. Pirmąjį megztinį sau 
13 metų būdama nusimezgiau. 
Mano močiutė gražiai mezgė, 
o ir mama mus nuo galvos iki 
kojų apmegzdavo. Dabar ir aš 
savo mažąsias puošiu“, – sako 
pašnekovė. Šį savo talentą pati 
Asta vadina šitaip: „Dievo duotas 
talentas, kurį „leidžiu“ į apyvar-
tą“. 

Asta Vytauto Didžiojo uni-

menių renginiuose, ir parodose, 
ir Radviliškyje rengiamuose ko-
jinių mezgimo čempionatuose, 
labdaringose akcijose mezganti 
kojinytes ankstukams, mažyliams 
„Sveikas, mažyli – Lietuvai 100“, 
onkologiniams ligoniukams. Do-
vanoja tik naujus savo darbus, 
mat rankos nekyla iš ardytų siūlų 
numegztą darbą dovanoti, mez-
ga tik iš naujų siūlų. „Žmonės 
paskatina, pakviečia, prašo, kad 
parduočiau, parodyčiau. Vyras 
dažnai paragina, sužinojęs apie 
kokią rengiamą rankdarbių par-
odą, paliepdamas susidėti viską, 
ką turiu, ir nuvežti parodon“, – 
pasakoja ji prisipažindama, kad 
pati dažnai pasikuklina, o sudaly-
vaujanti kažkur visai neplanuotai. 
Dabar Motinos dienai numezgė 
skarą iš naujų siūlų labdaringai 
akcijai, skirtai globos namuose 
gyvenančioms mamoms. „Nori-
si, kad gautų naują daiktą, kuris 
būtent tai mamai skirtas. Norisi 
pasidalinti šiluma, meile, kurią 
galiu dovanoti“, – tokia nuostata 
vadovaujasi naginga mezgėja. 
Padovanoja ir savo mergaičių 
išaugtus megztus rūbelius, kas 
turi panašaus amžiaus vaikučių. 
„Tikrai negaila“, – užtikrina ji. 
Anot moters, dovanojimas, pa-
sidalijimas tuo, ko kitas neturi, 
praturtina. O dalyvavimas rengi-
niuose su savais darbais tai lyg 
savotiškas bandymas įsivertinti. 
„Pakalbini kitas mezgėjas, trupu-
tėlį pašnipinėji“, – kvatoja ji. O 
ir gatve eidama sakosi greit pa-
matanti mezginį, ir parduotuvėje 
kabančius drabužius pastebi, tik 
neperka, labiau norisi nusimegz-
ti, o ne pirkti masinės gamybos 
drabužį. Bet dažniausia pati su-
galvoja savo darbus, būdavo, kad 
ir susapnuoja būsimą rankdarbį, 
o jau kai mintis apie norimą mez-

ginį, tas trokštamas vaizdinys 
nepalieka kelias dienas, tada net 
nejaučia, kaip paima ir padaro, 
o kartais, tik paėmusi į rankas 
siūlą dar parduotuvėje, jau žino, 
ką numegs, kartais seniai pirktą 
siūlą, pasislėpusį dėžėse, panau-
doja – kaip tik tokio prireikia. 
Neslepia, kad tokių siūlų, kurie 
dar laukia savo eilės namuose, 
tikrai nemažai. „Raštai kartojasi 
tik modeliai skiriasi“, – paprastai 
viską paaiškina ji. 

„Kai augini vaikus, tai su-
galvoji, kaip surasti užsiėmimų 
– save užimti“, – tarsteli Asta. 
Pirmiausia, sako, savo rankomis 
megztais, nertais parėdais papuo-
šia savo mergaites. „O tuomet 
visada atsiranda norinčių. Prasi-
deda prašymai, kad gal galėčiau 
numegzti dar ir kitai mergaitei“, 
– tikina ji. Prisipažįsta, kad kaž-
kada jai atrodė, jog mažiesiems 
ji tikrai nemegs, tačiau laikas 
sudėliojo viską į savas vėžes. 
„Kažkoks kosmosas man atrodė 
maži dalykėliai, nė pati nepatikė-
jusi būčiau, jei kas prieš šešerius 
metus būtų pasakęs, kad megsiu 
mažyliams, būčiau sakiusi, kad 
tai neįmanoma. Dabar ar mažas, 
ar didelis imu ir numezgu“, – 
sako ji. 

„Pirmas mažytes kojinytes 
mezgiau savo pirmagimei du-
krytei“, – gerai prisimena Asta. 
Tada savo darbų nuotraukas įdėjo 
į mamyčių turgelių internetinį 
puslapį. „Ir aš norėčiau, ir man, iš 
ko, kokia kaina – tokių klausimų 
sulaukusi. Tai buvo pradžia“, – 
prisimena ji. Jos darbai švelnūs. 
Mezga ne tik iš lietuviškų avyčių 
vilnos, dažnai renkasi merino vil-
ną. „Pradedi domėtis ir kitokiais 
siūlais, ne tik avyčių vilnos, nes 
klientai nori, kad nekąstų, kad 
nealergizuotų. Taip atsiranda pla-

tesnis siūlų asortimentas“, – pa-
aiškina ji. Klientui Asta paprastai 
išdėsto galimus variantus ir lei-
džia pasirinkti pačiam, iš kokių 
siūlų numegzti, mat viskas juk 
kainuoja. „Alpakų siūlai iš ūkių 
ganėtinai brangūs. O sudėjus ir 
siūlo, ir darbo kainą, gaminio 
kaina išauga“, – pastebi ji. 

GrĮŽtamaSIS ryšyS ItIN 
SVarbU
Iš kur semiasi idėjų? „Labai 
daug domiuosi ir siūlais, ir vir-
balais, ir mezgimo technikomis. 
Skaitau, vartau žurnalus, knygas. 
Keliu aukštus reikalavimus sau. 
Malonu išbandyti, kas dar ne-
daryta. Daugelį idėjų pamėtėja 
patys užsakovai, kurie interneto 
platybėse susiieško, ko jie no-
rėtų, prašo, kad numegzčiau. 
Tiesiog atsiunčia nuotrauką su 
klausimu, ar galėčiau“, – pasa-
koja mezgėja. Taip gimė ange-
lo bateliai. „Mažyčius batelius 
moku megzti, o štai sparnelius 
teko išmokti, mat klientė tokių 
norėjo“, – sako ji. Itin mėgstami 
mezginiai su išmegztomis na-
tomis, ypač kojinės. O kur dar 
didieji darbai: skaros, paltai, 
megztiniai, įvairūs drabužėliai 
vaikams. „Vaikai nori būti labai 
savarankiški, patys šaliką užsi-
rišti, bet kaip berištų, kaklas vis 
tiek nuogas, tad mezgu kaklo šil-
dukus, kuriuos kiekvienas mažy-
lis pats užsidės ir gerklytės tikrai 
neskaudės“, – tikina mezgėja. 
Mezga ir itin didelius darbus, 
kurie užima daug laiko. „Paltą 
moteriai mezgiau ilgai – gal tris 
ar keturis mėnesius, bet jis buvo 
padėtas ir vėl paimtas megzti. 
Megztinį suaugusiam galiu ir per 
savaitę numegzti, bet reikia, kad 
vaikai savo užsiėmimus turėtų, 

versitete yra baigusi ekonomiką 
ir vadybą. Tai buvo didelė jos 
svajonė, kurią ne iškart pavyko 
įgyvendinti: įstojo iš antro karto, 
mat nepaprastai norėjo. „Man la-
bai sekėsi tikslieji mokslai, ypač 
matematika, o mezgant tenka 
daug skaičiuoti, matuoti. Tiks-
lieji mokslai labai padeda“, – ir 
rimtai, ir juokais šiandien kalba 
ji. O ir studijuodama, dirbdama 
užsienyje visada mezgė. „Buvo 
laikas, kai dirbau užsienyje, o 
studijavau Kaune, tad teko skrai-
dyti į darbą, į paskaitas, į egzami-
nus. Bet ir tada sau nusimegzda-
vau, ką sugalvojusi“, – prisimena 
studijų laikus Asta. 

Moteris prisipažįsta, kad dau-
gelis klientų jos nė nepažįsta, 
tačiau kuo puikiausiai atpažįsta 
prekinį ženklą „Asta D“. „Vei-
kla mano vykdoma internetu, 
tad mane atpažįsta pagal mano 
darbus. Juk taip pačiai kiekvie-
nąkart numegzti negali – taip jau 
yra: skiriasi ir tankumas, ir akies 
išmezgimo būdas. Viską darau 
nuotoliniu būdu, klienčių savo 
gyvai nematau, nematuoju, bet, 
ačiū Dievui, dar pataikau“, – ti-
kina ji. 

Kas labiau vertina rankų darbo 
mezginius: miestiečiai ar kai-
mo žmonės? Sako, kad išskirti 
negalėtų, o ir nesureikšmina. 
„Mezginius renkasi tie, kas tai 
mėgsta, kam tai patinka, ir tie, 
kurie tikrai tai nešios, kuriems 
to reikia. Darbai iškeliauja ir į 
didmiesčius, ir į mažus mieste-
lius“, – sako mezgėja. 

maŽI meGztI, NertI 
DaLykėLIaI bUVo kaŽkokS 
koSmoSaS, Dabar mezGa Net 
aNkStUkamS 
Ponia Asta dalyvauja ir mugėse, 
ir edukacijose, ir krašto bendruo-

Maži megzti, nerti dalykėliai buvo kažkoks kosmosas, dabar mezga net ankstukams.
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Pradedamas paskutinis sudėtingas dujų jungties su lenkija statybų etapas
Antradienį Lazdijų rajone 
lankėsi energetikos minis-
tras Dainius Kreivys.

Atlikus tris ketvirtadalius Lie-
tuvą ir Lenkiją sujungsiančio 
dujotiekio tiesimo darbų, prade-
damas baigiamasis jungties sta-
tybų etapas – dujų apskaitos ir 
slėgio reguliavimo stoties statyba. 
„Kitąmet rinkai atvėrus Lietuvos 
ir Lenkijos dujų jungtį, Lietuva 
taps svarbiausiu Baltijos šalių ir 
Suomijos dujų tranzito bei preky-
bos centru“, – sakė darbų vietoje 
apsilankęs energetikos ministras 
Dainius Kreivys.  

„Įgyvendinę vieną svarbiau-
sių energetinės nepriklausomybės 
stiprinimo projektų, ne tik užsiti-
krinsime patikimą dujų tiekimą. 
GIPL atveria kelią izoliuotos Bal-
tijos šalių dujų rinkos integracijai 
į Europos rinką, taigi dujotiekis 
neabejotinai atneš ir ekonominę 
naudą. Pirma, išplėsdami jungtis, 
atversime rinką naujiems dujų 
tiekėjams, sukursiantiems dides-
nę konkurenciją. Antra, sudarysi-
me sąlygas dar geriau išnaudoti 
išvystytą dujų infrastruktūrą. 
Taip pat bus užtikrinti energijos 
išteklių mainai, dar labiau stipri-
nant ryšius su itin svarbia Lietu-
vos partnere – Lenkija“, – sako 
D. Kreivys.

Pernai pradėjus dujotiekio įren-

gimo darbus, nepaisant kilusių 
iššūkių dėl pandemijos, šiuo metu 
įgyvendinta 75 proc. darbų. Tarp-
tautinis dujotiekis iš esmės jau 
nutiestas per Lietuvą iki sienos 
su Lenkija.

GIPL dujotiekis taps svarbia 
grandimi, kuri sujungs Baltijos 
regiono dujų tiekimo taškus ir 
dujotiekius su Lenkija bei visa 
žemynine Europa. Dvipusė GIPL 
jungtis leis transportuoti dujas iš 
Europos į Lietuvą ir iš Lietuvos 
į Lenkiją. Turėdama alternaty-
vų dujų tiekimo šaltinį, Lietuva 
taps nepriklausoma nuo tiekėjo iš 
Rytų, o Lenkijai naujas dujų ke-
lias pasitarnaus siekiant mažinti 
šalies energetinę priklausomybę 
nuo taršaus iškastinio kuro – an-
glies. Tapus didžiulės dujų rinkos 
dalimi, atsivers naujos galimybės 
dalyvauti Lenkijos ir Europos rin-
koje, Lietuvos tiekėjams plėsti 
klientų portfelį, sukurti rinkai 
naujus instrumentus dujų preky-
boje ir padidinti Klaipėdos SGD 
terminalo panaudojimą.

„Tiesdami dujotiekio infrastruk-
tūrą, jau dabar plėtojame dialogą 
su būsimais jungties naudotojais. 
Vietos ir užsienio rinkos dalyviai 
aktyviai domisi GIPL dujotiekio 
pajėgumais, kainodara, naujais 
prekybos produktais, didinan-
čiais dujų rinkos brandą. Kuriame 
lanksčias paslaugas, leisiančias 

dujotiekiu transportuoti nuo ma-
žiausių iki didžiausių energijos 
kiekių. Tai labai patrauklu rinkos 
dalyviams, o mums atveria gali-
mybes pritraukti didelį žaidėjų 
ratą. Planuojame, kad informacija 
rinkai apie pirmųjų GIPL pajė-
gumų užsakymą bus pateikta šių 
metų viduryje“, –  sakė GIPL 
projektą įgyvendinančio dujų 
perdavimo sistemos operatoriaus 
„Amber Grid“ generalinis direk-
torius Nemunas Biknius.

2020 m. sausį pradėjus GIPL 

dujotiekio statybą, įveikti sudė-
tingiausi dujotiekio įrengimo po 
upėmis ir prijungimo prie Lie-
tuvos dujų perdavimo sistemos 
darbai. Visas dujų jungties trasos 
ilgis Lietuvoje – 165 km. Projekto 
metu dujotiekio trasoje atliekami 
archeologiniai tyrinėjimai, spro-
gmenų paieškos darbai, projekto 
įgyvendinimą prižiūri aplinko-
saugininkai, didelis dėmesys ski-
riamas nuolatiniam bendravimui 
su kaimynystėje gyvenančiomis 
bendruomenėmis, žemės savi-

ninkais. Bendra GIPL projekto 
vertė – 117 mln. eurų. 60 proc. 
reikalingų lėšų skyrė Europos 
Sąjunga. 

2021 m. pabaigoje, pastačius 
dujotiekių jungtį, bus sukurti pa-
jėgumai, leisiantys Baltijos šalių 
kryptimi transportuoti iki 27 te-
ravatvalandžių (TWh) dujų per 
metus, Lenkijos kryptimi – iki 
21 TWh per metus, tai sudarys 
pusę Klaipėdos SGD terminalo 
pajėgumų.•
energetikos ministerijos inf.

dievo duotas talentas, kurį „leidžia“ į apyvartą

ir vyrą jau labiau įdarbinu. Di-
desniems darbams megzti skiriu 
apie du mėnesius, griežtai „ne-
rėminu“ savęs į laiką. Priorite-
tą skiriu mažiems darbeliams. 
Smulkesni darbeliai – kojinytės, 
kepurytės – greičiau „pasidaro“ 
– per dieną ar dvi“, – pasakoja 
mezgėja. Pavasarėjant jau ne 
kepures mezga, o skrybėlaites 
neria, suknytes, sijonėlius. „Pir-
miausia nunėriau skrybėlaites 
savo mažosioms, pamatė, pa-
prašė ir kitos mamos. Sukny-
čių nunerti greitai neišeina, nes 

norisi, kad būtų ir gražu, ir kad 
nešiotų, kad nestovėtų lentynoje, 
kad būtų patogu, praktiška, o ir 
gerai skalbtųsi – man tai svarbu. 
Todėl aš labai daug laiko skiriu, 
kad mano darbas būtų tobulas. 
Džiaugiuosi, kai pasako, kad ne-
šioja, o kartais ir pati pamatau“, 
– kalba šypsodamasi meistrė. Jai 
itin svarbus grįžtamasis ryšys, 
kai žino, kad jos darbus tikrai 
dėvi klientės ir klientai, dideli ir 
maži. Darbai giria mezgėją, apie 
juos sklinda žinia iš lūpų į lūpas, 
užsakymų sulaukia ir iš mezgėjų 
grupių internetinėse svetainėse, 

labdaringose akcijose, pamatę 
darbus, užsisako draugai, pažįs-
tami, bičiuliai, visai nepažįstami 
žmonės. „Yra žmonių, kurie nori 
rankų darbo mezginių ir tikrai 
vertina“, – patikina Asta.

Jaunai moteriai didesni darbai 
užtrunka dar ir todėl, kad savo 
mažąsias ugdo namuose pati, 
tai darė visada – į darželį atža-
los neina. „Vyresnėlė jau lanko 
menų mokyklą, nes mamos „kva-
lifikacija jau baigėsi““, – juokiasi 
Asta. Ji jau bando eiti mamos 
pėdomis: ima vąšelį, pynutę jau 
moka nunerti. „Aš labai džiaug-

siuosi, jei dukros tai darys. Tikrai 
padėsiu ir pamokysiu“, – sako 
Asta. Jos dukros – pirmosios 
mamos gaminių ir vertintojos, 
ir nešiotojos. „Kadangi namuose 
siūlų pilna, tai jos deda siūlą prie 
kakliuko, taip nustato, ar „nekan-
da“, paskui jau, aišku, spalvas 
renka“, – pasakoja Asta. 

Pašnekovė pastebi, kad žmo-
nės grįžta prie savo šaknų. „Kaip 
mūsų močiutės viską suspėdavo, 
taip ir mes turime. Mane apima 
toks džiaugsmas, kai pamatau 
kažkieno pirmąjį darbelį, tegu ir 
kreivą. Vien už pastangas norisi 

pasakyti „šaunu“, „džiugu“. Ska-
tinu nesustoti, man visada norisi 
padrąsinti jau vien už tai, kad 
išdrįso. Juk svarbu pastangos, 
noras. Tik pirmyn. Ypač džiu-
gina, kai mezga moterys, kurios 
laukiasi mažylių, jiems mezga. 
Dar nedrąsiai, bet galėčiau teigti, 
kad grįžtama prie tų senų veiklų, 
kurios anksčiau kiekvienuose na-
muose įprastos buvo, vis labiau 
norisi nusimegzti pačioms“, – 
sako ji. 

Kalbant su Asta negali atsiste-
bėti jos džiugesiu smulkmeno-
mis, jos ramiu balsu, gyvenimo 
pilnatve spinduliuojančiu šyps-
niu. Nors kol kas Asta neturi nei 
laisvadienių, nei atostogų, o laiko 
sau, mano, daugiau atsiras, kai 
dukros paaugs. Ar galima dar ko 
nors norėti? Svajonių, pasirodo, 
turi, kaip ir planų: didesnių ir ma-
žesnių. „Jau negali sustoti, turi 
eiti pirmyn. Bet džiaugtis tuo, ką 
turi čia ir dabar, didesnė dovana 
man. Žiūrėti per toli šiuo pan-
demijos metu net ir negali, nes 
nežinai, kaip viskas pasisuks, juk 
viskas keičiasi tiesiog žaibiškai, 
o svajoti atsargiai visada sveika“, 
– sako ji. Astos mintys vis sukasi 
apie savo studiją. „Viskas ateina 
savo laiku ir savo vietoje: nei 
per anksti, nei per vėlai. Kaip ir 
klientai, kaip ir darbai“, – įsitiki-
nusi Asta. Rankų nuo mezgimo 
jai neskauda. „Čia kaip sporte, 
treniruojiesi kasdien ir neskau-
da – priprato jau“, – džiugiai 
kvatoja mezgimo virtuozė Asta 
Dimšienė.•

»Atkelta iš 8 psl. 

Asta Dimšienė jau turi ir savo prekinį ženklą — „Asta D“, dirba pagal individualią veiklą, jos megztais aprėdais jau puošiasi ir Vokietijoje, ir Anglijoje, ir 
Airijoje, ir Norvegijoje. Jos darbų galima surasti puslapyje „Kaimas veža.lt“. „Viskas nutiko savaime“, — tarsteli pati meistrė.

Pernai pradėjus dujotiekio įrengimo darbus, nepaisant kilusių iššūkių dėl pandemijos, šiuo metu įgyvendinta 75 
proc. darbų. Tarptautinis dujotiekis iš esmės jau nutiestas per Lietuvą iki sienos su Lenkija.



10 Dzūkų žinios Nr. 16 / 2021 04 22 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

eterISSpręskite ir laimėkite 
savaitraščio 

„Dzūkų žinios“ 
1 mėn. prenumeratą!!!

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

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

www.prenumeruok.lt.

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

ketVIrtaDIeNIS, balandžio 22 d. Saulė teka 6.03, leidžiasi 20.33, dienos 
ilgumas 14.30. Priešpilnis. Vardadieniai: kajus, Visgailas, Norvaidė, Leonidas, Leonas, Vadimas.

LRT TV
2021. 04.2
 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 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 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 LRT radijo žinios.
 4.05 Vakaras su edita. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.25 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 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 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.30 PReMjeRa. 

„žudikų kodas“.
 0.25 „strėlė“.
 1.20 „devyni jardai“.
 3.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 alchemija. 
 5.00 ReTRosPekTYVa. 

TV3
 6.20 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 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 saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

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

 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Nesunaikinami 2“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Nesunaikinami 2“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 0.55 „kobra 11“.
 1.50 „X mutantai“.
 2.45 „Mažieji genijai“.
 3.10 „Naktinė pamaina“.
 4.00 „kobra 11“.
 5.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 7.20 „Mano virtuvė 

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

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „akloji zona“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Naktinė ko-

manda“.
 22.55 „kita miesto pusė“.
 0.40 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.05 „csi. Majamis“.
 1.55 „iškvietimas“.
 2.35 „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 tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 LMž. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.45 „Viltis abipus 

atlanto. seniausias 
lietuviškas lai-
kraštis „draugas“.

 13.10 kultūringai su 
Nomeda. 

 14.00 euromaxx. 
 14.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 14.55 „Černobylis. 

Paskutinis sovietų 
sąjungos mūšis“.

 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. 
 19.35 Premjera. „susigrą-

žinti miegą“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „egza-

minas“.
 23.10 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Pietūs 
virš debesų“.

 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. 

žmogaus mikro-
bioma: naudingos 
bakterijos dovanoja 
sveikatą“.

 3.45 7 kauno dienos. 
 4.10 indivizijos. 
 4.35 Veranda. 
 5.05 Legendos. Šiandien 

ir visados.

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 PReMjeRa. 

„kasandra. Gamtos 
prieglobstyje“.

 23.00 „Paskolinta meilė“.
 23.55 „juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „Rebeka Martinson. 

Pamatai“.

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“.
 12.20 amerikos talentai. 

Čempionai.
 14.25 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti.
 21.05 „Nudegęs“.
 23.15 „Gelbėtojai“.
 0.50 „atšiaurioji 

aliaska“.

DelfiTV
 5.00 Verslo švyturys.
 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. Valu-
javičiumi.

 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. Valu-
javičiumi.

 0.00 delfi diena.

šeštaDIeNIS, balandžio 24 d. Saulė teka 5.59, leidžiasi 20.37, dienos ilgumas 
14.38. Priešpilnis. Vardadieniai: Fidelis, kantrimas, Gražvyda, ervina.

LRT TV
2021. 04.24
 6.02 daiktų istorijos. 
 6.55 išpažinimai. 
 7.20 „k-9 (1989)“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.00 Beatos virtuvė. 
 11.55 Pasaulio doku-

mentika. „Laukinė 
gyvūnija. išradingai 
dedantys kiauši-
nius. Baltadėmiai 
rykliai“.

 12.45 Pasaulio dokumen-
tika. „amerika iš 
paukščio skrydžio. 
Pietų valstijos“.

 13.35 „komisaras 
Montalbanas. Vei-
drodžių žaismas“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 žinios.
 18.00 Langas į valdžią.
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius.
 20.30 Panorama.
 21.00 dainuok su manim. 
 22.40 Premjera. „Paukš-

teli, spruk“. 
 0.30 „Šimtas kelių iki 

grabo lentos“.
 2.25 „amerika iš 

paukščio skrydžio. 
Pietų valstijos“.

 3.20 „komisaras 
Montalbanas. Vei-
drodžių žaismas“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.40 „stivenas Visata“.
 6.55 „Nuotykių metas“.
 7.20 „Bunikula“.
 7.45 „ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 8.35 „Tomas ir džeris“.
 9.05 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.30 Mes pačios. 
 10.00 sėkmės tandemas. 
 10.30 PReMjeRa. „Titanų 

žygis į Holivudą“.
 12.05 „Turtuolis Ričis“.
 13.55 „Policijos 

akademija 3. Vėl 
apmokymuose“.

 15.35 „džekas ir džilė“.
 17.25 žalia šviesa. 
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.30 PReMjeRa. „katės 

ir Šunys 3. Lete-
nėlės, vienykitės!“.

 21.15 „Pikseliai“.
 23.25 „Pagirių žaidynės“.
 1.05 „Paguoda“.

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 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 Tylūs geradariai. 

Tvarumo istorijos.

 12.00 „Laukinė japonija“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Laukinė japonija“.
 13.05 „Hortonas“.
 14.50 „stebuklinga žaislų 

krautuvėlė“.
 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 „Gaujų karai. 

Princai“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Gaujų karai. 

Princai“.
 22.40 „Lenktynininkė ir 

gangsteris“.
 1.15 „Nesunaikinami 2“.
 2.55 „Pirmas nužu-

dymas“.
 4.45 „Tai – mes“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.00 „kvailiai šėlsta“.
 7.30 „augintinių talentų 

šou“.
 8.30 „kvailiai šėlsta“.
 9.00 sveikatos kodas.
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „augintinių talentų 

šou“.
 10.30 „Neatrasta Rusija“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.35 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 13.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „Pavojingi kai-
mynai“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Gangsterių 

medžiotojai“.
 0.20 „absoliutus 

blogis“.
 2.15 „Baudėjas“.

Dzūkijos TV
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 krepšinio pasaulyje 

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

pristato. keliautojo 
dienoraštis. 

 11.00 Švarūs miestai. 
 11.30 inovacijų dNR.
 12.00 „Pėdsakas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 žinios.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 žinios.
 18.30 deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 19.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 20.00 žinios.
 20.30 #Nespaudai. 
 21.30 oponentai. 
 22.30 žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Pėdsakas“.

 2.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 3.35 Gyvenimas. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 5.40 Vantos lapas. 
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.02 auksinis protas. 
 7.15 klausimėlis. 
 7.30 Premjera. „Laikino-

sios sostinės feno-
menas. dailininkas 
stasys Ušinskas“.

 8.00 Premjera. „sukurta 
kiote. senoviniai 
namai“.

 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 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 išpažinimai. 
 13.30 Proto džiunglės. 
 14.00 euromaxx. 
 14.30 „du balsai – viena 

širdis“. 
 16.45 Muzikinis intarpas.
 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 18.30 indivizijos. 
 19.00 Premjera. „Vizio-

nieriai. augustas 
serapinas“.

 19.05 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas danh 
Vo“.

 19.30 Premjera. „Viltis 
abipus atlanto. 
Poetas kazys 
Bradūnas“.

 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „oro uostas 1975“.
 22.45 LRT opus ore. 
 23.45 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
dailininkas stasys 
Ušinskas“.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 „kvadratas“.
 3.05 Muzikinis intarpas.
 3.20 Pasivaikščiojimai. 
 3.45 Proto džiunglės. 
 4.15 euromaxx. 
 4.45 auksinis protas. 

TV1
 6.30 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 7.00 Praeities kartų 

liudytojai. 
 7.30 „akloji“.
 9.00 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.55 „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. spąstai 

varnoms“.
 22.55 „Plačiai užmerktos 

akys“.
 2.00 „Byla“.
 2.50 „detektyvai Mak-

donald ir dodsas ii. 
žmogus, kurio ten 
nebuvo“.

TV6
 6.00 „kalnų vyrai“.
 7.00 žvejo nuotykiai.
 9.00 Nematoma pusė.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 „Gyvūnų klanai“.
 11.40 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 12.40 „Gyvūnų klanai“.
 13.55 „Bomba“.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 „kalnų vyrai“.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

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

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 21.00 žinios.
 22.00 „kingsman. slaptoji 

tarnyba“.
 1.45 „armagedonas“.

DelfiTV
 5.00 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 5.30 delfi premjera.
 6.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 7.00 kasdienybės 

herojai. 
 7.45 Mano pramogos 

veidai.
 8.30 jos vardas MaMa.
 9.00 jūs rimtai? 
 9.30 sveikai ir laimingai.
 10.00 alfas live. 
 11.00 iliustruotos 

Vilniaus istorijos.
 11.30 stiliaus dNR. 
 12.00 Vienas toks 

unikalus.
 12.30 Čepas veža.
 13.00 kablys.
 13.30 Šiandien  

kimba. 
 14.30 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 15.00 orijaus kelionės. 
 15.30 Ugnikalnių  

takais.
 18.00 ar tu ją matei? Ne-

atrasta žemaitija.
 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 
– R. zemkauskas.

 2.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– V. Grincevičius.

 4.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– e. dragūnas.

peNktaDIeNIS, balandžio 23 d. Saulė teka 6.01, leidžiasi 20.35, dienos ilgumas 
14.34. Priešpilnis. Vardadieniai: adalbertas, jurgis, daugaudas, Vygailė, jurgita, jurga.

LRT TV
2021. 04.23 
 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 stilius. 
 13.00 (Pra)rasta karta.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 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 „Šimtas kelių iki 

grabo lentos“.
 0.50 „kvadratas“.
 3.15 Panorama.
 4.10 Vartotojų kontrolė. 
 5.05 dizaino dokumen-

tika. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 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. 

„Paguoda“.
 23.05 „specialistas“.
 1.15 „atpildas“.
 3.00 „žudikų kodas“.
 4.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.20 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 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 saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Ledynmetis. že-

mynų atsiradimas“.
 21.15 „Bėgantis labi-

rintu“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Bėgantis labi-

rintu“.

 23.40 „Gailestis“.
 1.25 „Rembo. Paskutinis 

kraujas“.
 3.10 „komando“.
 4.45 „Mažieji genijai“.

BTV
 6.25 „akloji zona“.
 7.20 „Mano virtuvė 

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

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „akloji zona“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Baudėjas“.
 0.00 „Naktinė ko-

manda“.
 1.50 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.15 „csi. Majamis“.
 3.00 „iškvietimas“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 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.
 19.20 „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+
 6.02 Vilnius jazz 2019. 
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „apolono vabaliukų 

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

„Moterų galia keisti 
pasaulį“. 

 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. 

Vitražai. 
 13.10 stambiu planu. 
 14.00 indivizijos. 
 14.30 Pasivaikščiojimai. 
 14.55 „susigrąžinti 

miegą“.
 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. 

Vitražai. 
 19.35 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Venecija“.
 23.30 „Biplan“ ir karina 

krysko. džiaze tik 
merginos. 

 0.55 dW naujienos rusų 
kalba.

 1.10 dabar pasaulyje. 
 1.35 „Ronnie Woodas. 

kažkam ten viršuje 
patinku“.

 2.50 „egzaminas“.
 4.25 dizaino dokumen-

tika. Vizualinis 
identitetas.

 4.35 atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 5.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
europa. 

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 PReMjeRa. 

„detektyvai Mak-
donald ir dodsas ii. 
žmogus, kurio ten 
nebuvo“.

 22.55 „Byla“.
 0.00 „Našlaitės“.
 1.55 „kasandra. Gamtos 

prieglobstyje“.

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“.
 12.30 amerikos talentai. 

Čempionai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 optibet a lygos 

rungtynės Vilniaus 
„Riteriai“–Vilniaus 
„žalgiris“.

 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „armagedonas“.
 1.00 „Nudegęs“.
 2.45 „dievo šarvai“.

DelfiTV
 5.00 Šiandien kimba.
 6.00 Ugnikalnių  

takais.
 6.30 Vienas toks 

unikalus. 
 7.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 8.00 Raktas į namus.
 8.30 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 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. krep-

šinio zona.
 20.00 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 20.30 delfi premjera.
 21.00 jūs rimtai? 
 21.30 orijaus kelionės. 

kaip atrodo pra-
bangiausias turgus 
Ukrainoje.

 22.00 ar tu ją matei? Ne-
atrasta žemaitija.

 22.30 Ugnikalnių takais.
 23.00 automobilis už 0 

eur.
 0.00 delfi diena.
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ketVIrtaDIeNIS, balandžio 22 d. Saulė teka 6.03, leidžiasi 20.33, dienos 
ilgumas 14.30. Priešpilnis. Vardadieniai: kajus, Visgailas, Norvaidė, Leonidas, Leonas, Vadimas.

LRT TV
2021. 04.2
 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 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 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 LRT radijo žinios.
 4.05 Vakaras su edita. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.25 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 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 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.30 PReMjeRa. 

„žudikų kodas“.
 0.25 „strėlė“.
 1.20 „devyni jardai“.
 3.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 alchemija. 
 5.00 ReTRosPekTYVa. 

TV3
 6.20 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 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 saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

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

 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Nesunaikinami 2“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Nesunaikinami 2“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 0.55 „kobra 11“.
 1.50 „X mutantai“.
 2.45 „Mažieji genijai“.
 3.10 „Naktinė pamaina“.
 4.00 „kobra 11“.
 5.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 7.20 „Mano virtuvė 

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

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „akloji zona“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Naktinė ko-

manda“.
 22.55 „kita miesto pusė“.
 0.40 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.05 „csi. Majamis“.
 1.55 „iškvietimas“.
 2.35 „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 tūkstan-

tmečio vaikai. 
 8.40 LMž. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.45 „Viltis abipus 

atlanto. seniausias 
lietuviškas lai-
kraštis „draugas“.

 13.10 kultūringai su 
Nomeda. 

 14.00 euromaxx. 
 14.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 14.55 „Černobylis. 

Paskutinis sovietų 
sąjungos mūšis“.

 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. 
 19.35 Premjera. „susigrą-

žinti miegą“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „egza-

minas“.
 23.10 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Pietūs 
virš debesų“.

 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. 

žmogaus mikro-
bioma: naudingos 
bakterijos dovanoja 
sveikatą“.

 3.45 7 kauno dienos. 
 4.10 indivizijos. 
 4.35 Veranda. 
 5.05 Legendos. Šiandien 

ir visados.

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 PReMjeRa. 

„kasandra. Gamtos 
prieglobstyje“.

 23.00 „Paskolinta meilė“.
 23.55 „juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „Rebeka Martinson. 

Pamatai“.

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“.
 12.20 amerikos talentai. 

Čempionai.
 14.25 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti.
 21.05 „Nudegęs“.
 23.15 „Gelbėtojai“.
 0.50 „atšiaurioji 

aliaska“.

DelfiTV
 5.00 Verslo švyturys.
 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. Valu-
javičiumi.

 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. Valu-
javičiumi.

 0.00 delfi diena.

šeštaDIeNIS, balandžio 24 d. Saulė teka 5.59, leidžiasi 20.37, dienos ilgumas 
14.38. Priešpilnis. Vardadieniai: Fidelis, kantrimas, Gražvyda, ervina.

LRT TV
2021. 04.24
 6.02 daiktų istorijos. 
 6.55 išpažinimai. 
 7.20 „k-9 (1989)“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.00 Beatos virtuvė. 
 11.55 Pasaulio doku-

mentika. „Laukinė 
gyvūnija. išradingai 
dedantys kiauši-
nius. Baltadėmiai 
rykliai“.

 12.45 Pasaulio dokumen-
tika. „amerika iš 
paukščio skrydžio. 
Pietų valstijos“.

 13.35 „komisaras 
Montalbanas. Vei-
drodžių žaismas“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 žinios.
 18.00 Langas į valdžią.
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius.
 20.30 Panorama.
 21.00 dainuok su manim. 
 22.40 Premjera. „Paukš-

teli, spruk“. 
 0.30 „Šimtas kelių iki 

grabo lentos“.
 2.25 „amerika iš 

paukščio skrydžio. 
Pietų valstijos“.

 3.20 „komisaras 
Montalbanas. Vei-
drodžių žaismas“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.40 „stivenas Visata“.
 6.55 „Nuotykių metas“.
 7.20 „Bunikula“.
 7.45 „ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 8.35 „Tomas ir džeris“.
 9.05 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.30 Mes pačios. 
 10.00 sėkmės tandemas. 
 10.30 PReMjeRa. „Titanų 

žygis į Holivudą“.
 12.05 „Turtuolis Ričis“.
 13.55 „Policijos 

akademija 3. Vėl 
apmokymuose“.

 15.35 „džekas ir džilė“.
 17.25 žalia šviesa. 
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.30 PReMjeRa. „katės 

ir Šunys 3. Lete-
nėlės, vienykitės!“.

 21.15 „Pikseliai“.
 23.25 „Pagirių žaidynės“.
 1.05 „Paguoda“.

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 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 Tylūs geradariai. 

Tvarumo istorijos.

 12.00 „Laukinė japonija“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Laukinė japonija“.
 13.05 „Hortonas“.
 14.50 „stebuklinga žaislų 

krautuvėlė“.
 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 „Gaujų karai. 

Princai“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Gaujų karai. 

Princai“.
 22.40 „Lenktynininkė ir 

gangsteris“.
 1.15 „Nesunaikinami 2“.
 2.55 „Pirmas nužu-

dymas“.
 4.45 „Tai – mes“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.00 „kvailiai šėlsta“.
 7.30 „augintinių talentų 

šou“.
 8.30 „kvailiai šėlsta“.
 9.00 sveikatos kodas.
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „augintinių talentų 

šou“.
 10.30 „Neatrasta Rusija“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.35 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 13.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „Pavojingi kai-
mynai“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Gangsterių 

medžiotojai“.
 0.20 „absoliutus 

blogis“.
 2.15 „Baudėjas“.

Dzūkijos TV
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 krepšinio pasaulyje 

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

pristato. keliautojo 
dienoraštis. 

 11.00 Švarūs miestai. 
 11.30 inovacijų dNR.
 12.00 „Pėdsakas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 žinios.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 žinios.
 18.30 deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 19.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 20.00 žinios.
 20.30 #Nespaudai. 
 21.30 oponentai. 
 22.30 žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Pėdsakas“.

 2.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 3.35 Gyvenimas. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 5.40 Vantos lapas. 
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.02 auksinis protas. 
 7.15 klausimėlis. 
 7.30 Premjera. „Laikino-

sios sostinės feno-
menas. dailininkas 
stasys Ušinskas“.

 8.00 Premjera. „sukurta 
kiote. senoviniai 
namai“.

 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 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 išpažinimai. 
 13.30 Proto džiunglės. 
 14.00 euromaxx. 
 14.30 „du balsai – viena 

širdis“. 
 16.45 Muzikinis intarpas.
 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 18.30 indivizijos. 
 19.00 Premjera. „Vizio-

nieriai. augustas 
serapinas“.

 19.05 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas danh 
Vo“.

 19.30 Premjera. „Viltis 
abipus atlanto. 
Poetas kazys 
Bradūnas“.

 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „oro uostas 1975“.
 22.45 LRT opus ore. 
 23.45 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
dailininkas stasys 
Ušinskas“.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 „kvadratas“.
 3.05 Muzikinis intarpas.
 3.20 Pasivaikščiojimai. 
 3.45 Proto džiunglės. 
 4.15 euromaxx. 
 4.45 auksinis protas. 

TV1
 6.30 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 7.00 Praeities kartų 

liudytojai. 
 7.30 „akloji“.
 9.00 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.55 „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. spąstai 

varnoms“.
 22.55 „Plačiai užmerktos 

akys“.
 2.00 „Byla“.
 2.50 „detektyvai Mak-

donald ir dodsas ii. 
žmogus, kurio ten 
nebuvo“.

TV6
 6.00 „kalnų vyrai“.
 7.00 žvejo nuotykiai.
 9.00 Nematoma pusė.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 „Gyvūnų klanai“.
 11.40 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 12.40 „Gyvūnų klanai“.
 13.55 „Bomba“.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 „kalnų vyrai“.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

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

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 21.00 žinios.
 22.00 „kingsman. slaptoji 

tarnyba“.
 1.45 „armagedonas“.

DelfiTV
 5.00 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 5.30 delfi premjera.
 6.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 7.00 kasdienybės 

herojai. 
 7.45 Mano pramogos 

veidai.
 8.30 jos vardas MaMa.
 9.00 jūs rimtai? 
 9.30 sveikai ir laimingai.
 10.00 alfas live. 
 11.00 iliustruotos 

Vilniaus istorijos.
 11.30 stiliaus dNR. 
 12.00 Vienas toks 

unikalus.
 12.30 Čepas veža.
 13.00 kablys.
 13.30 Šiandien  

kimba. 
 14.30 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 15.00 orijaus kelionės. 
 15.30 Ugnikalnių  

takais.
 18.00 ar tu ją matei? Ne-

atrasta žemaitija.
 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 
– R. zemkauskas.

 2.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– V. Grincevičius.

 4.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– e. dragūnas.

peNktaDIeNIS, balandžio 23 d. Saulė teka 6.01, leidžiasi 20.35, dienos ilgumas 
14.34. Priešpilnis. Vardadieniai: adalbertas, jurgis, daugaudas, Vygailė, jurgita, jurga.

LRT TV
2021. 04.23 
 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 stilius. 
 13.00 (Pra)rasta karta.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 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 „Šimtas kelių iki 

grabo lentos“.
 0.50 „kvadratas“.
 3.15 Panorama.
 4.10 Vartotojų kontrolė. 
 5.05 dizaino dokumen-

tika. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 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. 

„Paguoda“.
 23.05 „specialistas“.
 1.15 „atpildas“.
 3.00 „žudikų kodas“.
 4.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.20 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 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 saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Ledynmetis. že-

mynų atsiradimas“.
 21.15 „Bėgantis labi-

rintu“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Bėgantis labi-

rintu“.

 23.40 „Gailestis“.
 1.25 „Rembo. Paskutinis 

kraujas“.
 3.10 „komando“.
 4.45 „Mažieji genijai“.

BTV
 6.25 „akloji zona“.
 7.20 „Mano virtuvė 

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

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „akloji zona“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Baudėjas“.
 0.00 „Naktinė ko-

manda“.
 1.50 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.15 „csi. Majamis“.
 3.00 „iškvietimas“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 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.
 19.20 „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+
 6.02 Vilnius jazz 2019. 
 7.00 „Lesė“.
 7.25 „apolono vabaliukų 

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

„Moterų galia keisti 
pasaulį“. 

 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. 

Vitražai. 
 13.10 stambiu planu. 
 14.00 indivizijos. 
 14.30 Pasivaikščiojimai. 
 14.55 „susigrąžinti 

miegą“.
 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. 

Vitražai. 
 19.35 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Venecija“.
 23.30 „Biplan“ ir karina 

krysko. džiaze tik 
merginos. 

 0.55 dW naujienos rusų 
kalba.

 1.10 dabar pasaulyje. 
 1.35 „Ronnie Woodas. 

kažkam ten viršuje 
patinku“.

 2.50 „egzaminas“.
 4.25 dizaino dokumen-

tika. Vizualinis 
identitetas.

 4.35 atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 5.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
europa. 

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 PReMjeRa. 

„detektyvai Mak-
donald ir dodsas ii. 
žmogus, kurio ten 
nebuvo“.

 22.55 „Byla“.
 0.00 „Našlaitės“.
 1.55 „kasandra. Gamtos 

prieglobstyje“.

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“.
 12.30 amerikos talentai. 

Čempionai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 optibet a lygos 

rungtynės Vilniaus 
„Riteriai“–Vilniaus 
„žalgiris“.

 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „armagedonas“.
 1.00 „Nudegęs“.
 2.45 „dievo šarvai“.

DelfiTV
 5.00 Šiandien kimba.
 6.00 Ugnikalnių  

takais.
 6.30 Vienas toks 

unikalus. 
 7.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 8.00 Raktas į namus.
 8.30 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 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. krep-

šinio zona.
 20.00 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 20.30 delfi premjera.
 21.00 jūs rimtai? 
 21.30 orijaus kelionės. 

kaip atrodo pra-
bangiausias turgus 
Ukrainoje.

 22.00 ar tu ją matei? Ne-
atrasta žemaitija.

 22.30 Ugnikalnių takais.
 23.00 automobilis už 0 

eur.
 0.00 delfi diena.
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LRT TV
2021. 04.27 
 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 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 daiktų istorijos. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 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 ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „slė-

pynės“.
 24.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.40 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 ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 4.55 „Maistas: tiesa ar 
pramanas?“.

 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 „stebuklas virš 

Hadsono“.
 0.25 „strėlė“.
 1.25 „Besivaikantys 

mirtį“.
 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 „kalnietis“.

TV3
 6.20 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 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 saldu-

mynai“.
 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 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „apiplėšimas 

Beikerio gatvėje“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „apiplėšimas 

Beikerio gatvėje“.
 0.10 „Naktinė pamaina“.
 1.10 „kobra 11“.
 2.10 „X mutantai“.
 3.00 „Mažieji genijai“.
 3.30 „Naktinė pamaina“.
 4.20 „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 „akloji zona“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 23.20 „kerštas“.
 1.30 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.55 „csi. Majamis“.
 2.40 „iškvietimas“.
 3.25 „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 „TV europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. 
Marija Pečkauskai-
tė-Šatrijos Ragana“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 „Laikinosios 

sostinės fenomenas. 
dailininkas stasys 
Ušinskas“.

 6.35 Muzikos svetainė. 
 7.00 „Lesė“.
 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. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.45 kelias. 
 13.10 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 14.00 7 kauno dienos.
 14.30 Mokslo sriuba. 
 15.00 „Viltis abipus 

atlanto. Poetas 
kazys Bradūnas“.

 15.30 „Pasakojimai iš 
japonijos“.

 15.50 „apolono vabaliukų 
istorijos“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Lesė“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 klausimėlis. 
 19.05 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 19.35 „devintasis dešim-

tmetis. Užaugę su 
televizija“.

 20.20 dizaino dokumen-
tika. 

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Valstybės pa-

slaptis“.
 23.15 istorijos detektyvai. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Vilnius jazz 2019. 
 1.30 auksinis protas. 
 2.45 kultūringai su 

Nomeda. 
 3.40 indivizijos. 
 4.10 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 4.35 stop juosta. 

Linkuvos dvaras. 
kaunas. 

 5.05 stambiu planu. 

TV1
 6.05 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „Rebeka Martinson. 

Melas“.
 22.55 „juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.40 „Blogoji dvynė“.

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“.
 12.20 amerikos talentai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti.
 21.05 „drakono akys“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 23.50 „salemas“.
 0.55 „kaulai“.

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. dienos 

naujienų apžvalga. 
 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. Radi-

kalus smalsumas.
 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. Radi-

kalus 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 delfi pulsas.
 0.00 delfi diena.
 5.00 Čepas veža.
 5.30 jos vardas MaMa.

trečIaDIeNIS, balandžio 28 d. Saulė teka 5.50, leidžiasi 20.45, dienos 
ilgumas 14.55. Pilnatis. Vardadieniai: Prudencijus, Valerija, Vygantas, Rimgailė, Vitalius, Vygandas.

LRT TV
2021. 04.28 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

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

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 13.00 (Ne)emigrantai. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.20 „kaip atsiranda 

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

stebuklų. 
 20.30 Panorama.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „klanas“.
 23.50 „Įstatymas ir 

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

stebuklų. 
 3.00 Panorama.
 4.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 4.55 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Šeškinės 20. 

Giedriaus ir džiugo 
šou. 

 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Nežinomas“.
 0.45 „strėlė“.
 1.40 „stebuklas virš 

Hadsono“.
 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 „kalnietis“.

TV3
 6.20 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 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 saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.

 12.22 „Rytietiški saldu-
mynai“.

 12.55 „Parduotas gyve-
nimas“.

 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Tamsos pakraštys“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „Tamsos pakraštys“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „Tamsos pakraštys“.
 0.25 „Naktinė pamaina“.
 1.20 „kobra 11“.
 2.15 „X mutantai“.
 3.05 „Mažieji genijai“.
 3.35 „Naktinė pamaina“.
 4.25 „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 „Raudonasis 

skorpionas“.
 23.10 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 1.30 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.55 „csi. Majamis“.
 2.40 „iškvietimas“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Mūsų gyvūnai. 
 7.00 Lietuvos miestai.
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „žiedas su rubinu“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 alfa taškas.
 17.00 #Nespaudai. 
 18.00 „dzūkiška pynė“. 
 18.30 „jaunimo banga“. 
 19.00 žinios.
 19.20 „Pozicija“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „dainuok, dzūkija“.
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 alfa taškas.
 23.30 #Nespaudai. 
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „žiedas su rubinu“.

 2.20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

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

LRT+
 6.02 Vilnius jazz 2019. 
 6.55 Premjera. 

„Pasakojimai iš 
japonijos. „Mogami 
Beni“ – paslaptinga 
spalva“.

 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 dešim-

tmetis. Užaugę su 
televizija“.

 15.45 „Pasakojimai iš 
japonijos. omakasė 
– pasitikėjimo 
menas“.

 15.50 „apolono vabaliukų 
istorijos“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Lesė“.
 16.40 LMž. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 klausimėlis. 
 19.05 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.30 eurolyga per LRT. 
 19.45 eurolygos krepšinio 

turnyras. Trečiasis 
ketvirtfinalis. sant 
Peterburgo „zenit“–
„Barcelona“.

 22.00 3 minutės iki 
muzikos. 

 22.03 Premjera. „Ronnie 
Woodas. kažkam 
ten viršuje 
patinku“.

 23.15 klausimėlis. 
 23.30 indivizijos. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Vilnius jazz 2019. 
 1.30 „du balsai – viena 

širdis“. 
 3.40 stambiu planu. 
 4.35 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
dailininkas stasys 
Ušinskas“.

 5.05 kultūringai su 
Nomeda. 

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.

 11.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.

 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „Rebeka Martinson. 

avarinis ženklas“.
 22.55 „juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „Rebeka Martinson. 

Melas“.

TV6
 6.20 „Makgaiveris“.
 7.00 „kobra 11“.
 8.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Fitnesas“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.20 amerikos talentai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti.
 21.05 „dievo šarvai. ope-

racija Vanagas“.
 23.25 „salemas“.
 1.20 „kaulai“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 jos vardas MaMa.
 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. žei-
myte-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.

pIrmaDIeNIS, balandžio 26 d. Saulė teka 5.54, leidžiasi 20.41, dienos 
ilgumas 14.47. Pilnatis. Vardadieniai: Gailenis, dargailė, klaudijus, Vilūnė.

LRT TV
2021. 04.26
 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 savaitė. 
 13.00 Beatos virtuvė. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Laukiniai 

Vakarai prie molo“.
 23.45 „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 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 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 Nuo... iki...
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Besivaikantys 

mirtį“.
 0.50 „strėlė“.
 1.45 „eilinis džo. kobros 

prisikėlimas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „kalnietis“.

TV3
 6.20 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.45 „ančiukų istorijos“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.40 svajonių sodai 34.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Mano dukrelė“.
 11.50 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.

 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 karštai su tv3.lt.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Trys įtemptos 

dienos.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „Trys įtemptos 

dienos“.
 0.40 „kobra 11“.
 1.40 „X mutantai“.
 2.30 „Mažieji genijai“.
 3.25 „kobra 11“.
 4.25 „X mutantai“.
 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 „akloji zona“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „kerštas“.
 23.15 „Mirtinas ginklas“.
 0.15 „Legendų biuras“.
 1.25 „Gyvi numirėliai“.
 2.15 „csi. Majamis“.
 3.00 „iškvietimas“.
 3.50 „FTB“.

Dzūkijos TV
 5.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 6.00 Bušido ringas. 
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 kaimo akademija. 
 7.30 Mūsų gyvūnai. 
 8.00 eko virusas. 
 8.30 inovacijų dNR. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

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

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

Laikykitės ten. 
 18.00 „Pasakėlės“. 
 18.15 Paskutinė instancija. 
 19.00 žinios.
 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Pasakadienis“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „dainuok, dzūkija“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV valanda. 

Laikykitės ten. 
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „žiedas su rubinu“.

 2.20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 3.10 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten. 

 3.50 alfa taškas. 
 4.10 Mokslo ritmu. 
 4.25 Partizanų keliais. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Legendos. Šiandien 

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

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

tmečio vaikai. 
 8.40 atspindžiai. Paveldo 

kolekcija.
 9.10 Labas rytas, Lietuva.
 11.40 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.45 krikščionio žodis. 
 13.05 kultūros diena. 
 14.00 ką veikti?! 
 14.25 Tarptautinis menų 

festivalis „Gra-
žiausiu taku 2015“. 

 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 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Valstijų 
pasididžiavimas“.

 19.55 europos vyrų ran-
kinio čempionato 
atrankos rungtynės. 
izraelis–Lietuva. 

 21.45 dante alighieri. 
Rojus. Teatro „Meno 
fortas“ spektaklis. 

 23.00 Čia – kinas. 
 23.30 Pasivaikščiojimai. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 dainuok su manim. 
 2.15 LRT opus ore. 

Grupės „Garbanotas 
Bosistas“ koncertas. 

 3.15 „Nuostabios mintys. 
Šiuolaikinio meno 
kūrėjas danh Vo“.

 3.40 kūrybingumo 
mokykla. 

 4.10 „Viltis abipus 
atlanto. Poetas 
kazys Bradūnas“.

 4.35 Mokslo sriuba. 
 5.05 Širdyje lietuvis.

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.15 „Tėvas Motiejus“.
 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.

 16.45 „Šeimyninės 
melodramos“.

 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „Blogoji dvynė“.
 22.55 „juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.40 „Prancūziška 

žmogžudystė. Pilies 
paslaptys“.

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

ginos“.
 8.50 autopilotas.
 9.20 „simpsonai“.
 11.25 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 12.20 amerikos talentai. 

Čempionai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti 9.
 21.00 „Šeima“.
 23.25 „Blogasis sama-

rietis“.
 1.25 „atšiaurioji aliaska“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 7.00 savaitės įvykiai su 

d. žeimyte-Biliene.
 8.00 orijaus kelionės. 
 8.30 ar tu ją matei? 

Neatrasta žemaitija.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 jos vardas MaMa.
 11.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 12.00 delfi rytas. 
 13.30 jūs rimtai? 
 14.00 išpakuota.
 14.30 Raktas į namus.
 15.00 delfi diena. žinios.
 15.20 delfi diena. dienos 

tema.
 16.00 delfi diena. žinios.
 16.15 delfi diena. dienos 

interviu.
 16.35 delfi diena. Pinigi-

niai reikalai.
 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. Pinigi-

niai reikalai.
 18.00 delfi diena. žinios.
 18.35 delfi diena. dienos 

interviu.
 19.00 delfi diena. žinios.
 19.15 delfi diena. iš 

esmės su V. Bru-
veriu ir d. žeimyte-
Biliene.

 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 orijaus kelionės. 
 23.30 savaitės įvykiai su 

d. žeimyte-Biliene.
 0.30 delfi diena.
 5.30 Visos mes ievos.

SekmaDIeNIS, balandžio 25 d. Saulė teka 5.56, leidžiasi 20.39, dienos 
ilgumas 14.43. Priešpilnis. Vardadieniai: Morkus, Tolmantas, žadmantė, žavinta.

 6.02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
europa. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera.
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 Brolių Grimų 

pasakos. „Trys 
plunksnos“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 ką veikti?! 
 11.55 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Gamtos amžius. 
Prabudimas“.

 12.50 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Tobula planeta. 
Ugnikalniai“.

 13.50 „Puaro“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.30 Pasivaikščiojimai. 
 17.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“. 
 17.30 žinios. sportas. 

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

rija“.
 21.50 „elžbieta: aukso 

amžius“.
 23.45 „oro uostas 1975“.
 1.30 „Paukšteli, spruk“.
 3.15 klausimėlis. 
 3.30 „Puaro“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.50 „Nuotykių metas“.
 7.15 „Bunikula“.
 7.40 „ogis ir tarakonai“.
 8.00 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 8.30 „Mano draugas 
delfinas 2“.

 10.35 „ieškokit Gu-
dručio!“.

 12.50 „Laukiniai laukiniai 
vakarai“.

 15.00 „sugrįžęs iš praei-
ties“.

 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 22.10 „eilinis džo. kobros 

prisikėlimas“.
 0.30 „kiečiausi spartos 

vyrai“.
 2.10 „Pikseliai“.

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 „zogas“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „zogas“.
 12.25 „oskaras“.
 14.50 „kodas. L.o.B.i.a.i. 

Paslapčių knyga“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „kodas. L.o.B.i.a.i. 

Paslapčių knyga“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 didysis šou 

burbulas.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 didysis šou 

burbulas.
 22.30 „operacija Hunter 

killer“.
 0.50 „Bėgantis labi-

rintu“.
 2.50 „Gailestis“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.00 „kvailiai šėlsta“.
 7.30 Galiūnų pasaulio 

taurė 2020. 
kaunas.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnų varžybos 

Lietuva–Latvija. 
Biržai. 

 10.00 „augintinių talentų 
šou“.

 10.30 „Neatrasta Rusija“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.35 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 13.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „Pavojingi kai-
mynai“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Paskutinis laivas“.
 22.30 „Legendų biuras“.
 23.45 „Gyvi numirėliai“.
 0.45 „Gangsterių 

medžiotojai“.
 2.50 „absoliutus 

blogis“.

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.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 „Černobylis. 

juodoji gėlelė“.
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „Černobylis. 

juodoji gėlelė“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Černobylis. 

juodoji gėlelė“.
 22.30 žinios.

 22.58 orai.
 23.00 „24/7“. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 atliekų kultūra. 
 3.55 kaimo akademija. 
 4.20 „24/7“.
 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. 

embolizacija 
mikrodalelėmis – 
švelni alternatyva 
chirurgijai“.

 11.00 stop juosta. 
Linkuvos dvaras. 
kaunas. 

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

niaus Šv. vyskupo 
stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkika-
tedros bazilikos. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.05 klausimėlis. 
 14.20 „k-9 (1989)“.
 16.00 Tarptautinis menų 

festivalis „Gra-
žiausiu taku 2015“. 

 17.30 kultūringai su 
Nomeda. 

 18.30 stambiu planu. 
 19.30 knygų savaitė. 

„Gamtos ir žmo-
nijos evoliucijos 
sąsajos“. 

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Festivalis „Gaida 

2020“. 
 22.20 Fortepijono mara-

tonas Beethovenui. 
 22.50 Gintaras 

Grajauskas. 
„Pašaliniams 
draudžiama“.

 1.30 „elžbieta: aukso 
amžius“.

 3.20 klausimėlis. 
 3.35 7 kauno dienos. 
 4.05 kelias. 
 4.35 duokim garo! 

TV1
 6.20 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 6.45 Praeities kartų 

liudytojai. 
 7.10 „akloji“.
 8.40 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „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. 
Pilies paslaptys“.

 23.05 „žmogus raketa“.
 1.00 „Plačiai užmerktos 

akys“.
 3.40 „Vera. spąstai 

varnoms“.

TV6
 6.10 „kalnų vyrai“.
 7.00 žvejo nuotykiai.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 „Gyvūnų klanai“.
 11.40 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 12.40 „augalų karalystė“.
 13.55 „Bomba“.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 „kalnų vyrai“.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

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

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 sportas. NBa 

action.
 22.30 NBa rungtynės. 

Finikso „suns“ – 
Bruklino „Nets“.

DelfiTV
 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 pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– d. Filmanavičiūtė.

 2.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose – 
M.P.e. Martynenko.

 4.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– j. statkevičius.
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LRT TV
2021. 04.27 
 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 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 daiktų istorijos. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 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 ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „slė-

pynės“.
 24.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.40 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 ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 4.55 „Maistas: tiesa ar 
pramanas?“.

 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 „stebuklas virš 

Hadsono“.
 0.25 „strėlė“.
 1.25 „Besivaikantys 

mirtį“.
 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 „kalnietis“.

TV3
 6.20 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 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 saldu-

mynai“.
 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 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „apiplėšimas 

Beikerio gatvėje“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „apiplėšimas 

Beikerio gatvėje“.
 0.10 „Naktinė pamaina“.
 1.10 „kobra 11“.
 2.10 „X mutantai“.
 3.00 „Mažieji genijai“.
 3.30 „Naktinė pamaina“.
 4.20 „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 „akloji zona“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 23.20 „kerštas“.
 1.30 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.55 „csi. Majamis“.
 2.40 „iškvietimas“.
 3.25 „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 „TV europa pristato. 

Vyrų šešėlyje. 
Marija Pečkauskai-
tė-Šatrijos Ragana“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 „Laikinosios 

sostinės fenomenas. 
dailininkas stasys 
Ušinskas“.

 6.35 Muzikos svetainė. 
 7.00 „Lesė“.
 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. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.45 kelias. 
 13.10 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 14.00 7 kauno dienos.
 14.30 Mokslo sriuba. 
 15.00 „Viltis abipus 

atlanto. Poetas 
kazys Bradūnas“.

 15.30 „Pasakojimai iš 
japonijos“.

 15.50 „apolono vabaliukų 
istorijos“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Lesė“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 klausimėlis. 
 19.05 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 19.35 „devintasis dešim-

tmetis. Užaugę su 
televizija“.

 20.20 dizaino dokumen-
tika. 

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Valstybės pa-

slaptis“.
 23.15 istorijos detektyvai. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Vilnius jazz 2019. 
 1.30 auksinis protas. 
 2.45 kultūringai su 

Nomeda. 
 3.40 indivizijos. 
 4.10 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 4.35 stop juosta. 

Linkuvos dvaras. 
kaunas. 

 5.05 stambiu planu. 

TV1
 6.05 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.00 „Tėvas Motiejus“.
 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „Rebeka Martinson. 

Melas“.
 22.55 „juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.40 „Blogoji dvynė“.

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“.
 12.20 amerikos talentai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti.
 21.05 „drakono akys“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 23.50 „salemas“.
 0.55 „kaulai“.

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. dienos 

naujienų apžvalga. 
 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. Radi-

kalus smalsumas.
 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. Radi-

kalus 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 delfi pulsas.
 0.00 delfi diena.
 5.00 Čepas veža.
 5.30 jos vardas MaMa.

trečIaDIeNIS, balandžio 28 d. Saulė teka 5.50, leidžiasi 20.45, dienos 
ilgumas 14.55. Pilnatis. Vardadieniai: Prudencijus, Valerija, Vygantas, Rimgailė, Vitalius, Vygandas.

LRT TV
2021. 04.28 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

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

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 13.00 (Ne)emigrantai. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.20 „kaip atsiranda 

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

stebuklų. 
 20.30 Panorama.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „klanas“.
 23.50 „Įstatymas ir 

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

stebuklų. 
 3.00 Panorama.
 4.00 Gimę tą pačią 

dieną. 
 4.55 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Šeškinės 20. 

Giedriaus ir džiugo 
šou. 

 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Nežinomas“.
 0.45 „strėlė“.
 1.40 „stebuklas virš 

Hadsono“.
 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 „kalnietis“.

TV3
 6.20 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 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 saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.

 12.22 „Rytietiški saldu-
mynai“.

 12.55 „Parduotas gyve-
nimas“.

 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Tamsos pakraštys“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „Tamsos pakraštys“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „Tamsos pakraštys“.
 0.25 „Naktinė pamaina“.
 1.20 „kobra 11“.
 2.15 „X mutantai“.
 3.05 „Mažieji genijai“.
 3.35 „Naktinė pamaina“.
 4.25 „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 „Raudonasis 

skorpionas“.
 23.10 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 1.30 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.55 „csi. Majamis“.
 2.40 „iškvietimas“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Mūsų gyvūnai. 
 7.00 Lietuvos miestai.
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „žiedas su rubinu“.
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 alfa taškas.
 17.00 #Nespaudai. 
 18.00 „dzūkiška pynė“. 
 18.30 „jaunimo banga“. 
 19.00 žinios.
 19.20 „Pozicija“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „dainuok, dzūkija“.
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 alfa taškas.
 23.30 #Nespaudai. 
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „žiedas su rubinu“.

 2.20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

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

LRT+
 6.02 Vilnius jazz 2019. 
 6.55 Premjera. 

„Pasakojimai iš 
japonijos. „Mogami 
Beni“ – paslaptinga 
spalva“.

 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 dešim-

tmetis. Užaugę su 
televizija“.

 15.45 „Pasakojimai iš 
japonijos. omakasė 
– pasitikėjimo 
menas“.

 15.50 „apolono vabaliukų 
istorijos“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Lesė“.
 16.40 LMž. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 klausimėlis. 
 19.05 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.30 eurolyga per LRT. 
 19.45 eurolygos krepšinio 

turnyras. Trečiasis 
ketvirtfinalis. sant 
Peterburgo „zenit“–
„Barcelona“.

 22.00 3 minutės iki 
muzikos. 

 22.03 Premjera. „Ronnie 
Woodas. kažkam 
ten viršuje 
patinku“.

 23.15 klausimėlis. 
 23.30 indivizijos. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Vilnius jazz 2019. 
 1.30 „du balsai – viena 

širdis“. 
 3.40 stambiu planu. 
 4.35 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
dailininkas stasys 
Ušinskas“.

 5.05 kultūringai su 
Nomeda. 

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.

 11.30 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.

 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „Rebeka Martinson. 

avarinis ženklas“.
 22.55 „juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „Rebeka Martinson. 

Melas“.

TV6
 6.20 „Makgaiveris“.
 7.00 „kobra 11“.
 8.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Fitnesas“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.20 amerikos talentai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti.
 21.05 „dievo šarvai. ope-

racija Vanagas“.
 23.25 „salemas“.
 1.20 „kaulai“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 jos vardas MaMa.
 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. žei-
myte-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.

pIrmaDIeNIS, balandžio 26 d. Saulė teka 5.54, leidžiasi 20.41, dienos 
ilgumas 14.47. Pilnatis. Vardadieniai: Gailenis, dargailė, klaudijus, Vilūnė.

LRT TV
2021. 04.26
 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 savaitė. 
 13.00 Beatos virtuvė. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Laukiniai 

Vakarai prie molo“.
 23.45 „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 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 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 Nuo... iki...
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Besivaikantys 

mirtį“.
 0.50 „strėlė“.
 1.45 „eilinis džo. kobros 

prisikėlimas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 5.00 „kalnietis“.

TV3
 6.20 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.45 „ančiukų istorijos“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.40 svajonių sodai 34.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Mano dukrelė“.
 11.50 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.

 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 karštai su tv3.lt.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Trys įtemptos 

dienos.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „Trys įtemptos 

dienos“.
 0.40 „kobra 11“.
 1.40 „X mutantai“.
 2.30 „Mažieji genijai“.
 3.25 „kobra 11“.
 4.25 „X mutantai“.
 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 „akloji zona“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „kerštas“.
 23.15 „Mirtinas ginklas“.
 0.15 „Legendų biuras“.
 1.25 „Gyvi numirėliai“.
 2.15 „csi. Majamis“.
 3.00 „iškvietimas“.
 3.50 „FTB“.

Dzūkijos TV
 5.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 6.00 Bušido ringas. 
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 kaimo akademija. 
 7.30 Mūsų gyvūnai. 
 8.00 eko virusas. 
 8.30 inovacijų dNR. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

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

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

Laikykitės ten. 
 18.00 „Pasakėlės“. 
 18.15 Paskutinė instancija. 
 19.00 žinios.
 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Pasakadienis“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „dainuok, dzūkija“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV valanda. 

Laikykitės ten. 
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „žiedas su rubinu“.

 2.20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 3.10 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten. 

 3.50 alfa taškas. 
 4.10 Mokslo ritmu. 
 4.25 Partizanų keliais. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Legendos. Šiandien 

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

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

tmečio vaikai. 
 8.40 atspindžiai. Paveldo 

kolekcija.
 9.10 Labas rytas, Lietuva.
 11.40 klausimėlis. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.45 krikščionio žodis. 
 13.05 kultūros diena. 
 14.00 ką veikti?! 
 14.25 Tarptautinis menų 

festivalis „Gra-
žiausiu taku 2015“. 

 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 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Valstijų 
pasididžiavimas“.

 19.55 europos vyrų ran-
kinio čempionato 
atrankos rungtynės. 
izraelis–Lietuva. 

 21.45 dante alighieri. 
Rojus. Teatro „Meno 
fortas“ spektaklis. 

 23.00 Čia – kinas. 
 23.30 Pasivaikščiojimai. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 dainuok su manim. 
 2.15 LRT opus ore. 

Grupės „Garbanotas 
Bosistas“ koncertas. 

 3.15 „Nuostabios mintys. 
Šiuolaikinio meno 
kūrėjas danh Vo“.

 3.40 kūrybingumo 
mokykla. 

 4.10 „Viltis abipus 
atlanto. Poetas 
kazys Bradūnas“.

 4.35 Mokslo sriuba. 
 5.05 Širdyje lietuvis.

TV1
 6.00 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.15 „Tėvas Motiejus“.
 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.25 „seklė agata“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.

 16.45 „Šeimyninės 
melodramos“.

 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „Blogoji dvynė“.
 22.55 „juodvarnis“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.40 „Prancūziška 

žmogžudystė. Pilies 
paslaptys“.

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

ginos“.
 8.50 autopilotas.
 9.20 „simpsonai“.
 11.25 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 12.20 amerikos talentai. 

Čempionai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti 9.
 21.00 „Šeima“.
 23.25 „Blogasis sama-

rietis“.
 1.25 „atšiaurioji aliaska“.

Delfi TV
 6.00 Ugnikalnių takais.
 6.30 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 7.00 savaitės įvykiai su 

d. žeimyte-Biliene.
 8.00 orijaus kelionės. 
 8.30 ar tu ją matei? 

Neatrasta žemaitija.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 jos vardas MaMa.
 11.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 12.00 delfi rytas. 
 13.30 jūs rimtai? 
 14.00 išpakuota.
 14.30 Raktas į namus.
 15.00 delfi diena. žinios.
 15.20 delfi diena. dienos 

tema.
 16.00 delfi diena. žinios.
 16.15 delfi diena. dienos 

interviu.
 16.35 delfi diena. Pinigi-

niai reikalai.
 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. Pinigi-

niai reikalai.
 18.00 delfi diena. žinios.
 18.35 delfi diena. dienos 

interviu.
 19.00 delfi diena. žinios.
 19.15 delfi diena. iš 

esmės su V. Bru-
veriu ir d. žeimyte-
Biliene.

 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 orijaus kelionės. 
 23.30 savaitės įvykiai su 

d. žeimyte-Biliene.
 0.30 delfi diena.
 5.30 Visos mes ievos.

SekmaDIeNIS, balandžio 25 d. Saulė teka 5.56, leidžiasi 20.39, dienos 
ilgumas 14.43. Priešpilnis. Vardadieniai: Morkus, Tolmantas, žadmantė, žavinta.

 6.02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
europa. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera.
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 Brolių Grimų 

pasakos. „Trys 
plunksnos“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 ką veikti?! 
 11.55 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Gamtos amžius. 
Prabudimas“.

 12.50 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Tobula planeta. 
Ugnikalniai“.

 13.50 „Puaro“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.30 Pasivaikščiojimai. 
 17.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“. 
 17.30 žinios. sportas. 

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

rija“.
 21.50 „elžbieta: aukso 

amžius“.
 23.45 „oro uostas 1975“.
 1.30 „Paukšteli, spruk“.
 3.15 klausimėlis. 
 3.30 „Puaro“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.50 „Nuotykių metas“.
 7.15 „Bunikula“.
 7.40 „ogis ir tarakonai“.
 8.00 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 8.30 „Mano draugas 
delfinas 2“.

 10.35 „ieškokit Gu-
dručio!“.

 12.50 „Laukiniai laukiniai 
vakarai“.

 15.00 „sugrįžęs iš praei-
ties“.

 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 22.10 „eilinis džo. kobros 

prisikėlimas“.
 0.30 „kiečiausi spartos 

vyrai“.
 2.10 „Pikseliai“.

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 „zogas“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „zogas“.
 12.25 „oskaras“.
 14.50 „kodas. L.o.B.i.a.i. 

Paslapčių knyga“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „kodas. L.o.B.i.a.i. 

Paslapčių knyga“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 didysis šou 

burbulas.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 didysis šou 

burbulas.
 22.30 „operacija Hunter 

killer“.
 0.50 „Bėgantis labi-

rintu“.
 2.50 „Gailestis“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.00 „kvailiai šėlsta“.
 7.30 Galiūnų pasaulio 

taurė 2020. 
kaunas.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnų varžybos 

Lietuva–Latvija. 
Biržai. 

 10.00 „augintinių talentų 
šou“.

 10.30 „Neatrasta Rusija“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.35 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 13.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „Pavojingi kai-
mynai“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „Paskutinis laivas“.
 22.30 „Legendų biuras“.
 23.45 „Gyvi numirėliai“.
 0.45 „Gangsterių 

medžiotojai“.
 2.50 „absoliutus 

blogis“.

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.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 „Černobylis. 

juodoji gėlelė“.
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „Černobylis. 

juodoji gėlelė“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Černobylis. 

juodoji gėlelė“.
 22.30 žinios.

 22.58 orai.
 23.00 „24/7“. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 atliekų kultūra. 
 3.55 kaimo akademija. 
 4.20 „24/7“.
 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. 

embolizacija 
mikrodalelėmis – 
švelni alternatyva 
chirurgijai“.

 11.00 stop juosta. 
Linkuvos dvaras. 
kaunas. 

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

niaus Šv. vyskupo 
stanislovo ir Šv. 
Vladislovo arkika-
tedros bazilikos. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.05 klausimėlis. 
 14.20 „k-9 (1989)“.
 16.00 Tarptautinis menų 

festivalis „Gra-
žiausiu taku 2015“. 

 17.30 kultūringai su 
Nomeda. 

 18.30 stambiu planu. 
 19.30 knygų savaitė. 

„Gamtos ir žmo-
nijos evoliucijos 
sąsajos“. 

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Festivalis „Gaida 

2020“. 
 22.20 Fortepijono mara-

tonas Beethovenui. 
 22.50 Gintaras 

Grajauskas. 
„Pašaliniams 
draudžiama“.

 1.30 „elžbieta: aukso 
amžius“.

 3.20 klausimėlis. 
 3.35 7 kauno dienos. 
 4.05 kelias. 
 4.35 duokim garo! 

TV1
 6.20 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 6.45 Praeities kartų 

liudytojai. 
 7.10 „akloji“.
 8.40 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „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. 
Pilies paslaptys“.

 23.05 „žmogus raketa“.
 1.00 „Plačiai užmerktos 

akys“.
 3.40 „Vera. spąstai 

varnoms“.

TV6
 6.10 „kalnų vyrai“.
 7.00 žvejo nuotykiai.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 „Gyvūnų klanai“.
 11.40 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 12.40 „augalų karalystė“.
 13.55 „Bomba“.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 „kalnų vyrai“.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

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

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 sportas. NBa 

action.
 22.30 NBa rungtynės. 

Finikso „suns“ – 
Bruklino „Nets“.

DelfiTV
 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 pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– d. Filmanavičiūtė.

 2.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose – 
M.P.e. Martynenko.

 4.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– j. statkevičius.
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Sodybą Gudelių k. (30 a  •namų valda, 2,25 ha žemės 
ūkio paskirties žemės).  
Tel. 8 615 96091. 

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

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

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

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

TraNsPorTo PriEmoNės

„VW Golf III“ (1997 m.) ir  •„VW Passat“ skardinių R14 
ratlankių originalius plasti-
kinius gaubtus ir centrinės 
skylės dangtelius, kaina nuo 2 
Eur už vnt. „Audi A6“ (2002 
m.) dvejas priekinio bamperio 
groteles, kaina po 5 Eur. Drus-
kininkai.  
Tel. 8 686 43600.

žEmės ŪKio TECHNiKa

Traktoriaus priekabą (su  •dokumentais ir technine apžiū-
ra). Tel 8 683 46931.

Šieno grėblį-vartytuvą  •„Saulutė“ (lenkiškas, 5 ratų), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 605 70200.

Kultivatorių prie traktoriaus  •T-25.  
Tel. 8 693 06995.

GyVuliai

Bekoną (apie 160 kg), kaina  •sutartinė.  
Tel. 8 622 15594.

10 savaičių kiaulaitę.   •Tel. 8 604 66095.

4 savaičių pieninių veislės  •telyčaitę.  
Tel. 8 615 84194.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

Dvi veršingas telyčias (vie- •na žala).  
Tel. 8 630 72271. 

auGalai

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

Šieno ir šienainio rulonus,  •avižas, žieminius kviečius.  
Tel. 8 619 66433.

Šieną kitkomis.   •Tel. 8 693 06995.

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.  

Raudonųjų dobilų sėklas.   •Tel. 8 650 70144. 

Brangiai perkame 
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arbolina“

PARDUODA
NEKilNoJamasis TurTas

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

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

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

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

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

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

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

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

avinas (03.21–04.20)
savaitės pradžioje judėsite lėtai, nes priei-
site „kliūčių ruožą“. greitis šiuo atveju 
nėra svarbus, kur kas svarbiau stilius. an-
tradienį ar trečiadienį jūsų greitis vis tiek 
padidės. Šią savaitę ne paskutinėje vietoje 
bus benravimas: jei kas nors į jus žvilgčioja, 
nesikuklinkite paflirtuoti, bet ne daugiau. 
Ketvirtadienį ir penktadienį teks malšinti 
jautrią situaciją šeimoje, tačiau šeštadienį 
ir sekmadienį nuolat pagalvosite, kad gy-
venimas yra puikus.

jautis (04.21–05.21)
Pirmadienį išeisite iš namų jausdamiesi 
energingi kūrybingi ir romantiškai nusiteikę. 
antradienį ir trečiadienį turėsite nuveikti 
konkrečius darbus ir atiduoti tam visas savo 
jėgas. Ketvirtadienį pagaliau gausite progą 
atsipūsti. galite išsipasakoti draugui, kalbėti 
su juo apie viską, kas jums šiuo metu aktualu. 
jei penktadienį sutiksite žmogų, kuris jūsų 
pasaulį verčia aukštyn kojom, būtinai jam 
apie tai pasakykite, neslėpkite savo jausmų. 
savaitgalį kas nors gali išmėginti jūsų kan-
trybę, tad būkite tolerantiški ir nereaguokite 
asmeniškai.

Dvyniai (05.22–06.21)
Pirmadienis gali tapti panašus į amerikie-
tiškus kalnelius, tačiau jokiu būdu neatsi-
sakykite šio „pasivažinėjimo“, nes tai tik 
pablogintų jūsų situaciją. Pasistenkite tiesiog 
išgyventi šią dieną, nekreipdami dėmesio į 
nuolat iškylančias nepalankias aplinkybes ir 
asmenybes. antradienį ir trečiadienį jus sups 
geri žmonės – tie, su kuriais seniai norėjote 
susitikti, tie, kuriuos mylite. Ketvirtadienį ir 
penktadienį jūsų mintis pasiglemš rūpesčiai 
dėl pinigų, tačiau savaitgalis jums primins, 
kad laimė slypi ne piniguose.

Vėžys (06.22–07.22)
Pirmadienis – puiki diena dalintis pasiučiau-
siomis idėjomis. Pasikvieskite draugus pietų 
ar vakarienės ir visi kartu apsimeskite, kad 
esate garsūs menininkai, kuriantys naują ju-
dėjimą. jei jūsų draugų ir pažįstamų ratą me-
taforiškai palygintume su laivu, tuomet jūs 
esate jo kapitonai – tad ir elkitės atitinkamai, 
pamėginkite visus užkrėsti savo energija. 
Šią savaitę būsite pašėlę, nesuvaržyti jokių 
nurodymų ar autoritetų. Penktadienis bus ku-
pinas emocijų, o savaitgalis primins atominės 
bombos sprogimą gerąja prasme.

Liūtas (07.23–08.23)
Pirmadienį jus „užknisinės“ jūsų viršininkai 
– ne dėl to, kad padarėte kažką negerai, tie-
siog trūks motyvacijos ir ims kažkoks vidinis 
siutas. antradienį ir trečiadienį jus nudžiu-
gins draugai: nėra nieko geriau,kaip sėdėti 
ir klausytis, kaip jie kalba tarpusavyje. Šios 
inteletualios diskusijos niekada netampa ne-
santaikos šaltiniu, nes, nepaisant tarpusavio 
skirtumų, jūs mylite vieni kitus. Ketvirtadienį 
norėsite apkabinti visą pasaulį (ir, žinoma, 
savo puikuosius draugus), o penktadienį ir 
visą savaitgalį mėgausitės žmonių dėmesiu, 
jausitės, tarsi pasaulis suktųsi aplink jus.

mergelė (08.24–09.23)
Pirmadienį, pamatę danguje lėktuvą, susi-
mąstysite: „o kur aš norėčiau vykti?“ atėjo 
laikas planuoti mažas ar dideles keliones. 
Vykite kur nors su draugais ar vieni (tai puiki 
proga surasti tikrą sielos draugą). antradie-
nį ir trečiadienį pasistenkite nuveikti kuo 
daugiau šią savaitę numatytų darbų. Būkite 
atsargūs bendraudami, atkreipkite dėmesį 
į detales. Ketvirtadienį ir penktadienį pa-
skirkite šeimai ir jos reikalams. Tikriausiai 
jau dabar turite gausybę planų savaitgaliui, 
panašu, kad susitiksite ir bendrausite su 
daugeliu žmonių. Būkite atviri ir lankstūs, 
neįsikibkite į savo nuomonę lyg į vienintelę 
teisingą.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Tortas – puikus skanumynas, bet pagalvokite, 

SaVaItėS horoSkopaS 
(balandžio 19—25 d.)

kas būtų, jei prisėstumėte ir suvalgytumėte 
jį visą vienu kartu. lepinkite save, bet neper-
lenkite lazdos. antradienį ir trečiadienį teks 
gerokai paplušėti, tad verčiau būkite geros 
formos ir neapsunkinkite savęs tiesiogine šio 
žodžio prasme. Ketvirtadienis pareikalaus 
viso jūsų dėmesio: turėsite atgręžti nugarą 
visam pasauliui, kad tik kaip nors suspėtumė-
te įvykdyti visas savo pareigas. Penktadienis 
jus greičiausiai išvargins (nesitikėkite didelės 
pažangos), tačiau galite gerokai palengvinti 
sau gyvenimą, jei imsite deramai vertinti 
tai, ką iki šiol laikėte savaime suprantama 
duotybe. savaitgalį praleiskite aktyviai.

Skorpionas (10.24–11.22)
jūs ir jūsų gyvenimo partneris sėdite skir-
tinguose sūpynių galuose. galbūt partneris 
jus kartais nusveria, tačiau jūs turite subtilių 
gebėjimų palaikyti pusiausvyrą. Pagalvokite, 
kaip galėtumėte iš šių dvipoliškų santykių 
„išspausti“ kuo daugiau. Šią savaitę jums 
puikiai seksis spręsti net sudėtingiausius 
santykių iššūkius, tačiau kur kas prasčiau 
tvarkysitės su pinigais. Bent iki savaitės vi-
durio niekam neleiskite jūsų įtikinėti. Penk-
tadienį pastebėsite, kad pagaliau gaunate 
tai, ko norite, todėl puoselėsite ambicingas 
svajones. Šeštadienį ir sekmadienį pamirš-
kite savo ego ir atsipalaiduokite.

šaulys (11.23–12.21)
drąsiai sakykite tai, ką norite pasakyti – 
niekas neįsižeis. o jei ir įsižeis, tai kaip 
nors išgyvens. Nuo pat savaitės pradžios 
iki trečiadienio imtinai jums puikiai seksis 
komunikuoti, jūs suprasite kitus, o kiti supras 
jus. apskritai jūsų laukia užimta savaitė, 
kurioje nebus daug laiko nukrypimams „į 
šoną“. jei kažkas nesiseks ketvirtadienį, 
tai greičiausiai dėl nesutampančių požiū-
rių, o ne dėl kieno nors klaidos. Kad ir kaip 
susiklostytų gyvenimo aplinkybės, jokiu 
būdu neapleiskite asmeninių santykių vien 
dėl kokių nors gyvenimo siekių. savaitgalį 
jums šypsosis saulė, net jei dangų aptrauks 
debesys.

ožiaragis (12.22–01.20)
savaitės pradžioje svarbu išlikti sąžiningiems 
ir atkakliems, tačiau ne mažiau svarbu ir 
linksmybės. Pimadienis jums primins, kad 
esate dideli vaikai – juk taip smagu žais-
ti įvairiausius žaidimus įsivaizduojamoje 
aplinkoje, linksmintis su draugais, kuriuos 
jaučiatės pažįstantys amžinai. juk nedažnai 
galite sau leisti šitaip „nutrūkti“! artėjant 
savaitės viduriui, surimtėkite ir kaip reikiant 
padirbėkite. Ketvirtadienį ir penktadienį rim-
tai susidomėsite intriguojančiu žmogumi. 
savaitgalis bus paženklintas „nevaikiškomis“ 
emocijomis, tačiau reikalai greičiausiai nėra 
tokie blogi, kaip atrodo.

Vandenis (01.21–02.19)
Pirmadienį sulauksite šeimos nario vizito ar 
skambučio, kuris leis jums atrasti šį tą ne-
girdėto apie save – yra tam tikrų asmeninių 
aspektų, kuriuos iš jūsų „ištraukti“ sugeba 
tik jūsų šeimos nariai. antradienį ir trečia-
dienį netrūks romantinio pobūdžio atradi-
mų. Ketvirtadienį jus stabdys tarpusavyje 
konfliktuojančios emocijos. jei norite išlikti 
produktyvūs, tiesiog negalvokite apie jas. 
savaitgalį gali kilti nesutarimų su draugu 
ar gyvenimo partneriu. darykite viską, kad 
išspręstumėte šią situaciją.

Žuvys (02.20–03.20)
Meilės laiškas ar žodinis prisipažinimas, 
kurio sulauksite savaitės pradžioje, prikli-
juos šypseną prie jūsų veido bent keletui 
dienų. antradienį ir trečiadienį, jei gali-
te, tiesiog nieko nedarykite – apstulbsite 
supratę, kad tai geriausia dovana, kokią 
galėjote sau įteikti šiuo metu. Ketvirtadienį 
ir penktadienį paskirkite romantiškiems rei-
kalams, tuomet savaitgalį galėsite daugiau 
laiko skirti sau. Nuveikite ką nors sveiko ir 
naudingo.

JUODELIAI SAMDO!!!
Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai“

kviečia prisijungti prie savo komandos:
Cecho darbuotojus (nuo 1050 Eur) 
Pjovimo staklių operatorius (nuo 1700 Eur)
Ekskavatoriaus vairuotojus (nuo 1900 Eur)
Inžinierius-automatikus (nuo 1400 Eur)
Šaltkalvius-remontininkus (nuo 1200 Eur)
Darbuotojus vežame autobusu arba kompensuojame kurą  (yra 

papildomų sąlygų).
Garantuojame laiku mokamą darbo užmokestį!

Tel.: 8 686 34981, 8 698 41844;
el. p. cv@juodeliai.lt 

Tapk mūsų komandos dalimi!

PErkA vErŠElIUs, 
TElyčAITEs.
Moka PVM. Pasiima greitai. 
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

Perkame veršelius. 
Atsiskaitome iš karto. 

Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470. 

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.
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Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  
Tel. 8 623 00597.

Glaistau, dažau bei galiu  •dirbti kitus statybos darbus.  
Tel. 8 622 60230. 

Dengiame stogus iš savo ir  •užsakovo medžiagų. Lankstinių 
gamyba ir montavimas.  
Tel. 8 678 29667. 

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, lauko bal-
dus, 29 metų gamybos patirtis.  
Tel. 868671689 

Greitai ir kokybiškai išpjau- •nu medžius gyvenamosiose ir 
sunkiai prieinamose teritorijo-
se 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.

NUOMA
siŪlo

Nebrangiai išnuomoja- •mos salės-klubo patalpos 
Lazdijų miesto centre („Holi-
vudas“).  
Tel. 8 698 78040.

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

Nuomoju komercines adminis- •tracines patalpas, 15 kv. m, I aukš-
tas, Lazdijuose. Tel. 8 698 78040. 

iEŠKo

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

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

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

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

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink. Tel. 8 675 00731. 

Žemės ūkio paskirties  •žemę.  
Tel.:  8 614 56206.

Brangiai – mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis). Sutvarkau doku-
mentus.  
Tel. 8 644 55355. 

Žemę. Atsiskaitau iš karto.   •Tel. 8 614 80988.

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

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

žEmės ŪKio TECHNiKa

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

TraNsPorTo PriEmoNės

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

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

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

PARDUODA
auGalai

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

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

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

KiTi

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

Akmenis.   •Tel. 8 605 70200.

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

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

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040.  

Uosines dilias (storis – 5  •cm, ilgis – 3 m, plotis iki 50 
cm). Tel. 8 686 56949.

PERKA
NEKilNoJamasis TurTas

Žemę. Tel. 8 688 80688.  •

GyVuliai

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

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

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

KiTi

Naudotą spausdintuvą prie  •kompiuterio. Tel. 8 616 26044.

Brangiai – sraiges, surinkus  •50 kg ir daugiau atvykstame 
pasiimti. Tel. 8 623 93738.

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 230–
250 Eur/t, skarda – 200–220 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00 
val., VI – 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902. 

Sendaikčius: monetas, ban- •knotus, ženkliukus, medalius, 
fotoaparatus, statulėles, paveiks-
lus, peilius, laikrodžius, radijas, 
gramofonus, muzikos instrumen-
tus, karinius daiktus, svarmenis, 
gintarą, sidabrą, auksą, varpus, 
smetoniškas nuotraukas, siuvi-
mo mašinas, čirvines keptuves, 
ragus ir visa kita. Atvykstu pasi-
imti. Tel. 8 671 04381.

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404. 

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

Visos savaitės NAUJIENŲ BANKAS

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

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.superkaMišką.lt

a. kašalyno pĮ teikia

gyvulių 
sėklinimo 

paslaugas....

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

PERKAME mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 ATlIEkAME.
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo 
darbus.

– miško sodinimo ir 
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai

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

TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų 
mokymo kursai; 
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio 
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Dėmesio!

Miško 
paslaugos.

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.

alėjos g. 29, leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

perka pienu girdomus 
veršelius. 

moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PARDUODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

Užsakymai priimami

8 688 80175.

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas. 
atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
sveria, pasiima. 

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

„Sūduvos galvijai“

Reikia knygos, biuRo popieRiaus, spaudo, 
užpildyti tonerį? SuSiSiekite:

Pasiilgome jūsų!

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynelis@dzukuzinios.lt
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdiju knygynelis

laukiame JūSų!

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

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.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

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

Tel. 8 644 55355.

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambariai, šal-
dytuvai, šaldikliai, trimeriai. 
Atvežame. Galima išsimo-
kėtinai.

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

Telefonas 8 674 05844

,
.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

MALKOS, 
MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel. 
8 615 39794.

UAB „Projmonta“ reikAlingAS

elektrikas 

kreiptis tel. +370 686 66860


