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Į Lazdijų tarybą ateina nacionalinės politikos profesionalė

S

ocialdemokratui
Justui Pankauskui
perėjus dirbti į Vyriausiąją rinkimų
komisiją, jo vietą
Lazdijų rajono savivaldybės taryboje užims keturias
kadencijas Seime dirbusi, ministrės pareigas ėjusi politikos profesionalė Birutė Vėsaitė. Politikė
turi planą, kokius darbus Lazdijų krašto žmonių labui ji galėtų
nuveikti. Artimiausiame tarybos
posėdyje B. Vėsaitė prisieks ir
imsis darbų.
Apie tai, kodėl ji nusprendė
dirbti Lazdijų taryboje, kokias
mato mūsų krašto problemas ir
galimus jų sprendinius, apie politikos procesus „Dzūkų žinios“
kalbasi su B. Vėsaite.
– Kodėl apsisprendėte tapti
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos nare?
– Netikėtai atsirado tokia galimybė, tai nusprendžiau padirbėti.
– Jūs gyvenate Kaune, tačiau
turite sodybą Lazdijų rajone.
– Taip, jau keturiasdešimt metų
nemažai laiko praleidžiame sodyboje prie Seirijų. Ypač ji pasiteisino per pandemiją, kai visa gentis
ten saugiai gyveno.
Nukelta į 3 psl.

»

„Siūlau pavėžėjimo paslaugą ar bent kompensavimą už transportą, tarkim, į Marijampolės LEZ. Tai praktikuojama gretimose savivaldybėse — kad žmonės
būtų mobilūs. Gal derėtų surasti lėšų baigiantiems gimnaziją moksleiviams išsilaikyti vairuotojo teises? Manau, kad būtų galima išnaudoti Šeštokų
privalumus“, — sako B. Vėsaitė.

Prekybos centrui
„Aibė“, Seinų g. 8 Lazdijai,
reikalinga (-as)
pardavėja (-as)
Teirautis tel.
8 687 43110.

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

Politinės aktualijos

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

Bendruomenių naujienos

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

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

Dzūkai kalba, kad...

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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Algimantas Belzus: „Kuo daugiau gaminkime
Lietuvoje, nesėdėkime ant importo adatos“
Vis daugiau žmonių, padariusių stulbinančias karjeras didmiesčiuose ir užsienyje, sulaukę užtarnauto
poilsio, sugrįžta į savo gimtuosius kraštus ir ten imasi
sau neįprastos veiklos.
Vienas jų – iš kaimyninės
Kalvarijos kilęs buvęs
žemės ūkio viceministras,
kitas aukštas valstybines ir
diplomatines pareigas ėjęs
Algimantas Belzus, prieš
kelerius metus iš Vilniaus
sugrįžęs ūkininkauti į
tėviškę šalia Sangrūdos
bei su kolega šalia Veisiejų
įkūręs originalų „fabriką“,
kurio pagrindiniai darbininkai yra sliekai.

Apie miestiečių sugrįžimą prie
savo šaknų, Lietuvos žemės ūkio
ypatumus, šaltalankius ir sliekų
gaminamą stebuklingą medžiagą
„Dzūkų žinios” kalbasi su A. Belzumi.
– Daug metų dirbote atsakingose valstybinėse pareigose,
taip pat diplomatinėje tarnyboje
užsienyje, tačiau dabar nemažą
savo laiko dalį praleidžiate kaime. Ką ten veikiate?
– Esu kilęs nuo Sangrūdos, ten
mano tėviškė. Kai išėjau į pensiją, susitvarkiau tėvų sodybą.
Pasodinau šaltalankių medelių

ir bandau ūkininkauti. Malonu
grįžti į gimtąsias vietas, gerai, kad
nesusigundžiau parduoti tėviškės.
Turiu 3 ha šaltalankių ūkį, savaitgaliais grįžtu ir dirbu. Karpau
šaltalankių šakutes, perdirbimu
neužsiimu, atiduodu žaliavą, parduodu ir turguje. Tai labai puiki
uoga, sveika, maistinga. Pradžioje vietiniai žmonės mane įtariai
stebėjo, ką čia sodinu, juk pas
mane prasta žemė, bet šaltalankiai
puikiai auga, brandina uogas. Turiu vilties, jog kai kas iš vietinių
paseks mano pavyzdžiu.
– Teko girdėti ir apie labiau
egzotišką Jūsų užsiėmimą. Su
kolega šalia Veisiejų auginate
sliekus, iš kurių perdirbto puvinio gaminate originalų žemės
ūkio produktą – biologinį stimuliatorių. Iš kur šios veiklos idėja,
kokia šio užsiėmimo esmė?
– Ta idėja atsirado prieš 30
metų. Kas yra sliekas? Visi žino,
kas tai yra, bet ne visi žino, ką tas
sliekas daro. Jau nuo Č. Darvino laikų buvo atliktos studijos,
Londono soduose buvo tyrinėjami sliekai. Kai sliekas per savo
skrandį perleidžia puvinį, jis pagamina fantastišką trąšą. Tokios
trąšos, kokias gamina sliekas,
joks trąšų fabrikas nepagamins.
Ten yra viskas, ko reikia augalui.
Ir amino rūgštys, ir fermentai, ir
natūralūs antibiotikai. Šis per-

A. Belzus dirbo vadovaujantį darbą
– Kandidatas į Seimą 2020 m. rinkimuose Jotvingių vienmandatėje apygardoje.
– Lietuvos Respublikos komercijos atašė.
– Muitinės departamento skyriaus viršininkas.
– Žemės ūkio ministro pavaduotojas.
– Privačios įmonės savininkas.
– Maskvos televizorių gamyklos „Rubin“ prekybos techninis
atstovas Baltijos regionui.
– Kauno radijo gamyklos Eksporto skyriaus viršininkas.

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

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

Algimantas Belzus: „Lazdijų rajone matau neblogas perspektyvas. Ūkininkai, kurie augina galvijus, galėtų turėti
skerdyklą, mėsos perdirbimo cechą.“
dirbtas kompostas yra 15 kartų
efektyvesnis už mėšlą. Mokslininkai sugalvojo šią medžiagą
suskystinti ir pagaminti skystą
jos pavidalą. Tai – sarbonatas,
kuriuo augalus galima purkšti,
laistyti – tai mokslinis atradimas.
Tokius preparatus jau gamina ir
vokiečiai, ir danai, juos naudoja ekologiniai, biodinaminiai
ūkiai. Jis tinkamas ir javams,
daržovėms, vaisiams, ypač braškėms.
– Jūs su kolega gaminate lietuvišką šio biologinio stimuliatoriaus variantą?
– Taip. Bandymai vyksta jau
dešimt metų. Pirmieji bandymai prasidėjo tuometiniame
A. Stulginskio universitete, vėliau Sodininkystės ir daržininkystės institute, Rokų bandymų
stotyje. Vėliau vyko bandymai
Lenkijoje, Vengrijoje. Prie kolegos veiklos prisijungiau grįžęs
po diplomatinės tarnybos. Visą
laiką buvau už tai, kad mes kuo
daugiau gamintume Lietuvoje, o
negyventume ant importo adatos.
Norint ką nors parduoti užsienyje,
reikia tyrimų, o į Lietuvą galima
iš užsienio vežti visokį šlamštą.
Pasakyk ūkininkui, kad tai gerai,
tai jis ir pirks.
– Kokie sliekai atlieka darbą?
Kalifornijos ar mūsiškiai?
– Dirba lietuviški sliekai, jie
puikiai atlieka tą darbą. Jie maitinasi puviniu, atitinkamos sudėties
kompostu. Tiesa, viskas užtrunka
kiek ilgiau, nei dirbtų Kalifornijos sliekai, bet per dvejus metus
lietuviški sliekai pagamina labai
naudingą produktą.
Iš sliekų perdirbto produkto
pagamintas preparatas gerina dirvožemį, šiek tiek didėja humuso
kiekis. Tai įrodė ir mokslininkai.
Taip pat padidėja derlingumas,
pagerėja biocheminės produktų
savybės, gerėja jų kokybė, mažėja nitratų kiekis dirvožemyje.
– Ar Lietuvos ūkininkai noriai

perka šį produktą?
– Sudėtinga tokį gerą produktą parduoti Lietuvoje, ūkininkai
įpratę pirkti daug trąšų ir vakarietiškų preparatų. Mes šį produktą
įvedinėjome į rinką, remdamiesi
mokslo tyrimais. Turime tyrimus
ir ataskaitas. Dabar jau vyksta
šio produkto pardavimas, yra
ūkininkų ir Lazdijų rajone, kurie
naudoja šį biostimuliatorių. Žmonės supranta, kad reikia Lietuvoje
auginti sveiką maistą. Lietuvoje
galėtume daug ką padaryti, bet
kai toks produktų antplūdis iš užsienio, tai sunku konkuruoti.
– Kaip Jums atrodo, kodėl
vis daugiau žmonių atvažiuoja
gyventi iš miesto į kaimą?
– Kas yra Lietuvoje miestas? Iš
kur visi čia suvažiavo? Iš kaimo.
Yra nostalgija kaimui, senatvėje
traukia prie žemės. Ir aš džiaugiuosi, kad pavyko tėviškę išlaikyti. Kaime, protingai dirbant,
galima užsidirbti pinigų. Galima
sodinti braškes, šilauoges, riešutus, kitus augalus. Kaime gyventi
sveika, juk valgai savo užaugintus
produktus. Kaime yra pigiau gyventi, bet galima ir uždirbti. Yra
įvairių variantų – kaime gyvena,
bet mieste dirba. Jei kaime yra
infrastruktūra, tai kaime lengviau
gyventi. Jaunimas Vilniuje labai
vargsta – didžiulės gyvenamojo
ploto kainos, vaikams nėra nei
aikštelių, nei darželių. Dabar, kai
populiaru tapo nuotolinis darbas,
gyvenimas kaime bus dar populiaresnis. Žmonėms patinka dirbti
tėvų, senelių žemę. Jaunimui kaime skiriamos įvairios paramos,
reikia tik norėti ir užsiimti, kol
yra struktūrinių fondų pinigai,
galima patogiai įsikurti.
– Kaip vertinate žemės ūkio
perspektyvas Lietuvoje?
– Blogai, kad mūsų ūkininkai
gamina žemos pridėtinės vertės
produktus. Taip yra dėl strategijos nebuvimo. Vakarų Europoje
niekas neeksportuoja grūdų tokiais kiekiais kaip pas mus, apie

80 proc. užaugintų grūdų pasilieka tose šalyse. Net ir stambūs
mūsų ūkininkai neturi sandėlių,
jie viską atiduoda perpardavinėtojams, o tie lobsta ūkininkų
sąskaita. Vakariečiai eksportuoja
mėsos produktus, mėsą – tai aukštos pridėtinės vertės produktai.
O mes eksportuojame žaliavas.
Man trūksta žodžių, kaip pavadinti šią situaciją.
Gaila, kad pas mus nėra sąlygų
ir tradicijų kooperuotis. Daugelis
tų, kas turi mišrų ūkį, norėtų pasistatyti skerdyklą, bet vienam to
padaryti neįmanoma. Lenkijoje,
Punske, visi susikooperavę. Ten
puikiai išgyvena ūkininkai, auginantys ir nedidelį karvių skaičių.
Kai turi savo pieno perdirbimo
cechą, gauni už pieną normalius
pinigus. O pas mus yra keletas
įmonių, kurios šantažuoja ūkininkus. Ūkininkai, susiburkite,
statykite nedideles gamyklėles!
– Kokios, Jūsų akimis, Lazdijų perspektyvos?
– Lazdijų rajone matau neblogas perspektyvas. Ūkininkai, kurie augina galvijus, galėtų turėti
skerdyklą, mėsos perdirbimo cechą. Lazdijuose, Kalvarijoje, kur
didelis nedarbas, reikia skatinti
steigti perdirbamąją pramonę.
Lazdijuose yra puikių ūkininkų,
kurie nori kažką daryti, reikia
jiems sudaryti sąlygas, padėti finansiškai, tada bus sukurta darbo
vietų. Reikia ir patriotizmo, kad
pirktų tik savą produkciją. Kai
dirbau Žemės ūkio ministerijoje,
siekiau, kad darželius, mokyklas
maitintų to rajono ūkininkai. Jei
bus einama tuo keliu, visi bus
sveikesni ir turės darbo. Lazdijų rajono ūkininkai maitins savo
rajono mokyklas, ligonines, darželius, ir taip – visoje Lietuvoje.
Tai trumposios maisto grandinės,
apie kurias visi kalba, bet kai
reikia tai įgyvendinti, pasirodo,
misija – neįmanoma.

•

– Dėkoju už pokalbį.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Kartu su skaitytojais į biblioteką atkeliavo ir koronavirusas
Epidemiologinė situacija
Lazdijų rajone primena
amerikietiškus kalnelius
– jau atrodo, kad susirgimų skaičius nukrenta iki
minimumo, tačiau jau kitą
dieną paaiškėja, jog tai
vienoje, tai kitoje įstaigoje
ar bendruomenėje atsiranda COVID–19 susirgimų
židinys.

Visai neseniai paaiškėjo, jog koronavirusas atkeliavo ir į Lazdijų rajono viešąją biblioteką,
ten susirgo šešios darbuotojos.
Biblioteka šiuo metu yra uždaryta, darbuotojai yra saviizoliacijoje.
Bibliotekos direktorė Renata
Rudienė, paklausta, ar galima
nustatyti, kas buvo tas užsikrėtimų židinys, teigė, jog dabar tai
nustatyti yra sudėtinga.
„Manau, jog darbuotojai galėjo
užsikrėsti nuo lankytojų, kurie
bibliotekoje pradėjo lankytis nuo
balandžio, arba atsinešti infekciją
iš namų“, – sakė direktorė.
Jos teigimu, per pandemiją
bibliotekos darbuotojams buvo
sudarytos sąlygos dirbti po vieną
atskiruose kabinetuose, knygos
skaitytojams buvo perduodamos
nekontaktiniu būdu, todėl tuo
metu užsikrėtimų nebuvo.
„Nuo balandžio vidurio atida-

rėme skaityklą, todėl į biblioteką
ateidavo žmonių paskaityti laikraščių, žurnalų, galėjo jie ir atnešti šią infekciją, nors laikėmės
visų saugumo priemonių, nuolat
dezinfekuodavome patalpas, kuriose lankydavosi skaitytojai“,
– pasakojo direktorė.
R. Rudienė neatmeta galimybės, jog darbuotojos galėjo užsikrėsti viena nuo kitos, nes darbe
neįmanoma išvengti tarpusavio
bendravimo.
Pasidomėjus, kaip jaučiasi
darbuotojos, kurioms buvo nustatytas teigiamas COVID–19
testas, direktorė džiaugiasi, kad
visos moterys jaučiasi gerai, nė
vienai neprireikė stacionarinio
gydymo. R. Rudienė pastebėjo,
jog viena iš jų jau buvo gavusi
pirmąją skiepų dozę.
Direktorė sakė, jog savivaldybei yra pateikusi vakcinuotis
norinčių darbuotojų sąrašą, tačiau
dar nesulaukusi žinios, kada bus
galima skiepytis.
„Dauguma mūsų bibliotekos
darbuotojų dar yra nepaskiepyti,
daugelis iš jų sutinka skiepytis,
todėl nekantraudami laukiame
visuotinės vakcinacijos pradžios, kad galėtume pasiskiepyti
ir saugiai dirbti“, – sakė R. Rudienė.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

„Dauguma mūsų bibliotekos darbuotojų dar yra nepaskiepyti, daugelis iš jų sutinka skiepytis, todėl nekantraudami
laukiame visuotinės vakcinacijos pradžios, kad galėtume pasiskiepyti ir saugiai dirbti“, — sakė R. Rudienė.

Į Lazdijų tarybą ateina nacionalinės politikos profesionalė
»Atkelta iš 1 psl.

– Kokia veikla dabar užsiimate?
– Esu Seimo narės Orintos Leiputės padėjėja, anksčiau ji buvo
mano padėjėja, o dabar susikei-

tėme vaidmenimis. Labai džiaugiuosi, ji buvo mano mokinė.
– Kiek kadencijų dirbote Seime?
– Keturias.

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

T

aip, ištraukti maisto atliekų konteinerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra
numeruojami, tad vežėjai ant konteinerio užklijuoja numerį. Kita vertus,
rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos,
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra visuose
namuose. Tik daugelis jas
vis dar meta į mišrių atliekų
konteinerius, o jie tikrinami
ir aptikus netinkamų atliekų
netuštinami. Tad kam jums
tos problemos?

Rūšiuokite!

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

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

– Kaip atsiradote Lazdijų socialdemokratų sąraše per savivaldos rinkimus? Jus pakalbino ar
pati nusprendėte dalyvauti?
– Kadangi tą žiemą turėjau
laiko, tiesiog pasisiūliau padėti
agitacijos laikotarpiu, o bičiuliai
pasiūlė į sąrašą. Nuoširdžiai apėjau kaimo trobas, esu susipažinusi su padėtimi Lazdijų rajone, o
padėtis nėra labai linksma.
– Kaip įsivaizduojate savo misiją Lazdijuose kaip politikė?
– Kadangi prisidėjau ruošiant
programą per praėjusius savivaldos rinkimus, tai esu tikra, jog
žmonių užimtumas yra viena iš
pagrindinių problemų, kurią reikia spręsti. Kalbant apie investicijas į šį kraštą, tai reikia būti
realistais, tikėtis, kad jos ateis į
kiekvieną kaimuką, būtų naivu.
Kalbėjau su jaunais žmonėmis,
kurie norėtų dirbti, bet jie yra
spąstuose – jie neturi automobilio, todėl negali pasiekti nei
Alytaus, nei Marijampolės, kur
yra laisvų darbo vietų. Siūlau
pavėžėjimo paslaugą ar bent
kompensavimą už transportą,
tarkim, į Marijampolės LEZ. Tai
praktikuojama gretimose savivaldybėse – kad žmonės būtų
mobilūs. Gal derėtų surasti lėšų
baigiantiems gimnaziją moksleiviams išsilaikyti vairuotojo
teises? Manau, kad būtų galima
išnaudoti Šeštokų privalumus.
Gal ten galima būtų planuoti Pramonės parką ar LEZ? Tai tokia
mano vizija, kuklūs tie norai,
bet jei pavyks įgyvendinti, tai

bus neblogai.
– Konservatoriai siūlo Lazdijų
rajone steigti poligoną. Kokia
Jūsų nuomonė šiuo klausimu?
– Šiuo atveju derėtų pasakyti,
jog šis pasiūlymas, kaip ir lazda, turi du galus. Visada, kai ką
nors gauni, kažką ir prarandi.
Kaip investicija, būtų neblogai.
Ten, kur yra kariuomenė, yra ir
didesnis judėjimas, pavyzdžiui,
prekybininkams, maisto ruošėjams, pramogų organizatoriams.
Ši investicija gal kiek ir spręstų
užimtumo problemas. Yra ir netektys, bet poligonas kažkur turi
būti. Reikia atlikti naudos ir kaštų
analizę, o tada gal pareikšti savo
sprendimą.
– Kokia Jūsų nuomonė dėl
tiesioginių merų rinkimų? Ar
esate už, ar prieš tiesioginius
merų rinkimus?
– Didžiąją dalį laiko gyvenu
Kaune. Mes turime Matijošaitį, tai yra absoliutus vienvaldis.
Nežinau, ką ten veikia taryba.
Tai lazda su dviem galais. Negali taip būti, kad vienas meras
diktuotų politiką, o parašo niekur
nedėtų. Aš ne prieš tiesioginius
mero rinkimus, bet gal galios ir
atsakomybės turėtų būti adekvačios. Manau, kad meras galėtų
būti tarybos narys ir vadovautų
tarybai.
– Kaip vertinate siūlymą atsisakyti rinkimų vienmandatėse apygardose ir visus Seimo
narius rinkti pagal partijų są-

rašus?
– Manau, tokiu atveju būtų
daugiau atsakomybės partijoms.
Aš buvau už šią mintį, gailiuosi,
kad konservatoriai atsisakė tos
idėjos. Jei būtų rinkimai tik vienmandatėse, tai būtų tokia marga
Seimo narių publika, nebūtų kam
pareikšti atsakomybės kadencijos
pabaigoje. Partija nėra tokia organizacija, kuri nebūtų atsakinga
už savo narių kėlimą, juolab, kad
turime ir reitingavimą. Gaila,
kad konservatoriai su šia idėja
įlindo į krūmus.
– Jūsų partija turi naują lyderę, socialdemokratų pirmininke
išrinkta europarlamentarė Vilija Blinkevičiūtė. Panašu, jog
ji dabar turės atsisakyti darbo
Briuselyje?
– Kiek man žinoma, ji nesiruošia palikti Briuselio, tikisi suspėti
visur. Jei sudėlios patikimą komandą, tai nuotolinis darbas visai
įmanomas.
– Tai dabar Jums šiek tiek
daugiau laiko teks praleisti
Dzūkijoje?
– Žiūrėsim. Kiek kalbėjau su
Justu, tai jis puikiai derino pareigas Vilniuje ir tarybos nario
darbą Lazdijuose.
– Esate profesionali politikė,
reikia tikėtis, kad Lazdijų tarybos nariai nepraleis progos
pasinaudoti Jūsų patirtimi?
– Stengsiuosi nenuvilti.

•
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Einate pasilinksminti?
Įvertinkite grėsmę ir būkite atsakingi
Šiandieninis pasaulis pilnas
įvairiausių pagundų, kurių
klastinga grėsmė dažnai nėra
įvertinama iš anksto. Vienas iš
pavyzdžių – psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimas, kuomet
„nekaltas“ ir neapgalvotas
veiksmas galiausiai priveda
prie ilgalaikių ir sunkių sveikatos problemų.
Apie priklausomybę nuo psichoaktyviųjų medžiagų ir jų
žalą žmogaus organizmui pasakoja Respublikinio priklausomybės ligų centro (RPLC)
direktoriaus pavaduotoja dr.
Aušra Širvinskienė.
Pagalba laiku – efektyvus
gydymas
Dažnai asmenys nepajėgia
patys įvertinti savo priklausomybės laipsnio ir grėsmės
gerovei, todėl tokiose situacijose yra svarbi tinkama ir
greita šeimos narių reakcija,
skatinanti ieškoti išeities.
„Aplinkinių raginimas gydytis yra tikrai reikalingas pirmiesiems žingsniams žengti,
kadangi pats asmuo paprastai
priklausomybės faktą neigia.
Artimieji dažniausiai pirmieji
pastebi medžiagų vartojimo
pasekmes, todėl neretai pacientai atvyksta palydimi artimųjų. Svarbiausia yra laiku
kreiptis pagalbos – „neįsisenėjusios“ ligos gydymas yra
daug efektyvesnis, o dažnai tai
reiškia, kad ir sėkmingesnis.
Tai būdinga visiems susirgimams, tarp jų ir priklausomybės ligoms“, – apie svarbą laiku kreiptis pagalbos pasakoja
A. Širvinskienė.
Priklausomybė yra tokia
pati liga kaip ir kitos
Šiandien vis dar populiaru

taip pat yra susijęs su neurologiniais žmogaus savireguliacijos mechanizmų pakitimais, dėl
ko silpnėja jo gebėjimas reguliuoti savo emocines būsenas.
Gana tipiška, kad toks žmogus
patirs stipresnį potraukį psichoaktyviosioms medžiagoms,
siekdamas slopinti stresą. Jei
psichoaktyviosios medžiagos,
tokios kaip heroinas ar kitos,
vartojamos švirkščiamuoju
būdu, pasitaiko venų uždegimų, pūlinių, infekcijų, kurios
perduodamos per kraują su
švirkštimo priemonėmis.
Dr. Aušra Širvinskienė viliasi, jog vis daugiau žmonių nuspręs nebegyventi
slegiami baimės, gėdos jausmų, susijusių su priklausomybe, o suskubs
kreiptis pagalbos. (Nuotrauka A. Skaraičio)

ieškoti greito sprendimo, žmonės nėra linkę pripažinti sau
ir kitiems, kad nuo priklausomybės, kaip ir nuo kitų lėtinių
ligų, greitai nepasveikstama. Iš
tikrųjų priklausomybė yra liga
kaip ir kitos, jai taip pat sukurti
pagrįsti gydymo būdai.
Priklausomybės sindromą
reikėtų įtarti, kai dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo
asmuo pastebi neigiamų pokyčių santykiuose su aplinkiniais,
jam darosi sunku užmegzti ryšį
ir vykdyti prisiimtus įsipareigojimus. Jei psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimas dar nesukėlė priklausomybės, tačiau
pakenkė sveikatai, ši būsena
įvardijama kaip „žalingas vartojimas“.
A. Širvinskienė akcentuoja,
jog tik gydytojas psichiatras
gali įvertinti būklę ir pakonsultuoti žmogų dėl žalingo vartojimo ar priklausomybės, tačiau
ne mažiau svarbi yra pirminė
pagalba sveikatos priežiūros
įstaigose, pacientų konsultavi-

mas (trumposios konsultacijos)
ir pirminės grandies gydytojų
gebėjimas identifikuoti pacientus, kuriems reikia pagalbos, ir
juos motyvuoti kreiptis pagalbos į gydytojus psichiatrus, kad
liga būtų atpažinta ir pradėta
gydyti anksčiau.
Stresas slopinamas
psichoaktyviosiomis
medžiagomis
Alkoholis – viena labiausiai
paplitusių psichoaktyviųjų medžiagų ir dažniausiai pasitaikantis jo vartojimo padarinys
yra padidėjęs arterinis kraujospūdis. Tai susiję su tuo, kad vartojantis alkoholį asmuo patiria
daug streso ir sutrinka jo miego
režimas. Toksinis alkoholio poveikis veikia širdies raumenį,
atsiranda kardiomiopatija, ir
kepenis – pakinta kepenų fermentai, atsiranda suriebėjimas,
po ilgesnio laiko išsivysto cirozė.
A. Širvinskienės teigimu,
nuolatinis alkoholio vartojimas

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

Politinės aktualijos

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

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

Dzūkai kalba, kad...

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

Galimybių sveikti šiandien
yra daugiau
Pastaraisiais metais priklausomybės tema tampa aktualesnė, daugėja diskusijų viešojoje
erdvėje, norisi tikėtis, kad kartu
mažėja su priklausomybės liga
susijusi stigma ir mitai.
Nors 2020 m. Respublikinio
priklausomybės ligų centro
(RPLC) skyriuose dėl epidemiologinės situacijos šalyje gydėsi mažiau pacientų nei 2019
m., tačiau specialistė džiaugiasi
didesniu skambučių srautu –
kreipiasi asmenys, kurie teiraujasi dėl pagalbos galimybių
žalingai vartojantiems ar turintiems priklausomybę.
„RPLC yra sėkmingai gydęsis ne vienas visuomenei žinomas žmogus. Palaipsniui kalbėti apie savo gydymąsi, ypač
reabilitacijos
programose,
tampa ne tik
kad ne gėda,
priešingai –
tai viešai pateikiamas tinkamas ryškių
elgesio pokyčių paaiškini-

mas ir privalumas.“
Norintiems pasveikti reikia
žinoti, jog būtina tęsti konsultacijas su specialistais, svarbu identifikuoti prieinamus
pagalbos resursus ir išmokti
jais naudotis. Priklausomybė yra lėtinė psichikos liga,
tačiau tai – gydoma liga, nuo
kurios sveikti galimybių šiandien yra daugiau nei bet kada
anksčiau.
Norint gauti emocinės ir
psichologinės pagalbos, sergančiajam bei jo artimiesiems
patariama kreiptis į emocinės
paramos tarnybas (parama telefonu ar internetiniu susirašinėjimu), o psichikos sveikatos
centre ar visuomenės sveikatos biure be gydytojo siuntimo
teikiamos nemokamas psichologo konsultacijos.
Taip pat visą parą veikia
emocinės pagalbos linija
1809, vienijanti paramą teikiančias linijas: Vilties liniją
(116 123), Pagalbos moterims
liniją (8 800 66366), Jaunimo
liniją (8 800 28 888), Vaikų liniją (116 111), Sidabrinę liniją
(8 800 800 20) ir Tėvų liniją
(8 800 900 12).
Esant ūmiai būklei, kai gresia pavojus sveikatai ar gyvybei, skambinti 112.
Svarbiausia prisiminti – tu
niekada nesi vienas, o dar
daugiau aktualios ir patikimos
informacijos apie priklausomybes, profesionalios pagalbos galimybes šalyje ir kitus
aktualius klausimus galite
rasti nacionalinėje psichikos
sveikatos svetainėje https://
pagalbasau.lt.
Užs. Nr. 10

REIKIA
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse.

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
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Redakcijos „Dzūkų žinios“

ŽVILGSNIS

DŽ redakcijos nuomonė
Nuobodus ir ramus Lazdijų politinis gyvenimas gali įgyti naujų
spalvų ir sukelti tam tikrą intrigą.
Tokią galimybę suteikia iki ausų
prisidirbęs vicemeras Audrius
Klėjus, suradęs savyje jėgų parašyti atsistatydinimo prašymą.
Kokie pokyčiai galėtų įvykti rajono taryboje artimiausiame tarybos
posėdyje? Dabar prognozuoti tai,
kas būtų, jei būtų, labai nedėkingas užsiėmimas, tačiau pabandykime padėlioti politinį Lazdijų
puzzle, suprojektuoti galimus
politinių statinių variantus.
Pirmasis variantas, kuris labiausiai tikėtinas, būtų toks: pasitraukus iš vicemero pareigų A.
Klėjui, nesikeistų valdančiosios
koalicijos sudėtis, o į mero pavaduotojo kėdę būtų pasodintas
koalicijos partneris konservatorius. Pagal kompetencijas ir įtaką
partijoje ši vieta galėtų atitekti poniai Juodzevičienei. Tokiu atveju
nesikeistų komitetų pirmininkai,
komisijų vadovai, viskas toliau
tekėtų įprasta vaga, liekant ramiems, kad šis žmogus kvailysčių
neiškrės. Kas galėtų paneigti,
jog šiuo atveju išliktų A. Klėjaus
įtaka, nes potencialiai vicemerei
jis nešykštėtų patarimų.
Antrasis variantas – labiau
dramatiškas ir radikalus. Jei, at-

Ar pajudės sąstingio Dzūkai
kalba,
kad...
ledai Lazdijų
rajono taryboje?
sistatydinus A. Klėjui, paskui jį iš
valdančiųjų kuopelės išeitų ir visi
tarybos konservatoriai, tuomet
situacijų būtų labai įdomi. „Valstiečiai“ su socdemais ir liberalais
bei vienu neegzistuojančios partijos atstovu nesudarytų daugumos,
klausimų priėmimas taptų labai
komplikuotas. Tokiu atveju jie
bandytų į valdančiuosius kviesti
visuomeninį judėjimą „Pirmyn“,
turintį taryboje daugiausia vietų.
Bet tada tektų šiems atiduoti vicemero postą ir visas konservatorių turėtas komiteto pirmininkų
pozicijas. Į vicemerus, ko gero,
būtų siūloma Artūro Margelio
kandidatūra. Judėjimo atstovai,
žinoma, norėtų ir komiteto pirmininkų pozicijų.
Dviejų buvusių pretendentų į
merus darbas vienoje komandoje
galėtų būti naudingas ir praktiniu, ir moraliniu bei psichologiniu
aspektais. Kaip sako rytiečių išmintis, geriausia yra savo buvusį
priešą padaryti draugu.
Galimas ir trečias įvykių
scenarijus. Atleidus A. Klėjų iš
pareigų, paskui jį iš valdančiųjų
išeina konservatoriai, o „Pirmyn“
neateina į valdančiąją daugumą.
Tada valdantieji lieka be kontrolinio balsų skaičiaus. Sprendimai
imtų strigti, opozicijos, kurios
būtų dvi, diktuotų savo sąlygas ir
variantus. Į vicemero postą tokiu
atveju galėtų būti siūlomas labai
patyręs liberalas ponas Mikelio-

nis arba tarybos naujokė socialdemokratė Birutė Vėsaitė. Bet tai
labai liūdnas ir neperspektyvus
scenarijus, jam pasirašyti būtų
tikra politinė savižudybė.
Žinoma, gali būti dar vienas
variantas, kurį galėtume pavadinti
politine ir moraline ubagyste ir
demoralizacija. Jei staiga kai kurie tarybos nariai nuspręstų, jog
A. Klėjus yra krikštolinio skaidrumo politikas, todėl neverta
jo atleisti, nes jis ir toliau savo
žygdarbiais „garsins“ Lazdijus,
o taip įsitikinusių būtų bent 13
galvų, tai viskas liktų savo vietose. Kitaip sakant, bala ir liūnas
be jokių prošvaisčių.
Kaip bus iš tikrųjų, pamatysime
labai greitai. Kaip sakė didysis
kombinatorius Ostapas Benderis:
„Ledai pajudėjo, ponai prisiekusieji“.

•

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

g Vėlyvas pavasaris nedžiugina gyventojų šiltais orais, bet darbymetis Lazdijų mieste prasidėjo
gana anksti. Miesto parke maloniai nustebino anksti nupjauta
žolė, gatvių kelkraščius šluoja seniūnijos darbininkai, galima nuspėti, kad tuoj miestas pasipuoš
ir žydinčiomis gėlėmis. Galimos
permainos valdančiojoje koalicijoje, ko gero, privertė miesto
seniūnę apsidrausti ir imtis darbų
iš peties. Ar ilgai taip gerai bus?
g Socialdemokratui Justui
Pankauskui perėjus dirbti į Vyriausiąją rinkimų komisiją, jo vietą
Lazdijų rajono savivaldybės taryboje užims keturias kadencijas
Seime dirbusi, ministrės pareigas
ėjusi politikos profesionalė Birutė
Vėsaitė. Politikė turi planą, kokius
darbus Lazdijų krašto žmonių labui ji galėtų nuveikti. Ji siūlys
bedarbiams pavėžėjimo paslaugą
ar bent kompensavimą už transportą, tarkim, į Marijampolės LEZ.
Ji sako siūlysianti surasti lėšų
gimnaziją baigiantiems moksleiviams išsilaikyti vairuotojo teises,
kad šie būtų mobilūs. O kur dar

planas Šeštokuose įkurti Pramonės parką ar LEZ? Gerais norais ir
pragaras grįstas.
g Dviejų buvusių pretendentų
į merus darbas vienoje komandoje galėtų būti naudingas ir praktiniu, ir moraliniu bei psichologiniu
aspektais. Kaip sako rytiečių išmintis, geriausia yra savo buvusį
priešą padaryti draugu.
g Lazdijų seniūnės dukra nedeklaravo savo interesų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos tinklalapyje, kur skelbiamos
valstybės politikų ir valstybės tarnautojų interesų deklaracijos. Ten
nėra naujai pateiktos panelės Gretos deklaracijos. Seimo nario Vytauto Kernagio padėjėja dirbanti
mergina tikriausiai užmiršo, kad
dirba valstybės tarnyboje.
Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el. paštu
dzukuzinios@gmail.com, pranešti telefonais: (8 318) 52260,
8 670 38882.

Auksinės mintys

D. Mockevičius: atsakomybę dėl ugdymo
kokybės ir saugumo turime dalintis visi

Dalius Mockevičius,
savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Po Vyriausybės nutarimo
leisti pagrindinio ugdymo klasių moksleiviams
grįžti prie kontaktinio
pamokų dėstymo mūsų
savivaldybėje nusprendėme to atsiklausti ir pačių
moksleivių bei jų tėvelių
ir globėjų.

Tokia rajono merės Ausmos Miškinienės iniciatyva, mano nuomone, yra puikus pavyzdys, kad
svarbūs sprendimai turi būti derinami su bendruomenėmis ir kad
tai yra ne tik demokratijos išraiška, bet ir visų suinteresuotų pusių
atsakomybės pasidalijimas.
Net 75,8 proc. tėvų ir globėjų
bei mokinių savivaldos atstovybė išreiškė poziciją, kad mokslo
metai turėtų baigtis nuotoliniu ugdymu. Tokia valia yra gerbtina, ir
savivaldybė tam yra pasirengusi
sudaryti tinkamas sąlygas.
Vertinant ugdymo kokybės
požiūriu, neabejotinai kontaktinis ugdymas yra pažangesnis ir
pranašesnis nei nuotolinis, tačiau
bet kuriuo atveju privalome atsižvelgti į svarbiausius dalykus
– mokytojų, moksleivių ir jų namiškių saugumą.
Savivaldybei kiltų iššūkių, jei
tektų testuoti moksleivius, taip
pat ne visi tėvai su tuo sutinka,
taip pat kiltų sunkumų mokyklų
patalpose tinkamai užtikrinti
srautus, kad nepadidėtų pavojus
moksleiviams užsikrėsti koronavirusu.

Tačiau jeigu tėvai ir moksleiviai būtų nusprendę kitaip, būtume privalėję tokias galimybes
užtikrinti.
Šiuo atveju, deja, bet tenka
pripažinti ir apgailestauti, kad ši
pandemija stipriai pažeidė moksleivių ugdymo kokybę, ir bijau,
kad ateityje turėsime valstybiškai
spręsti, kaip kompensuoti prarastas ugdymo galimybes mūsų
vaikams.
Kita vertus, švietimo paradigma yra į ugdymo procesą įtraukti
visas šalis: mokyklą, šeimą ir pačius moksleivius. Tad tarimasis ir
atsakomybių pasidalijimas bei jų
prisiėmimas yra gera iniciatyva –
ateities iniciatyva.
Kartu labai atsakingai noriu
užtikrinti, kad mes, kaip savivaldybės atstovai, esame bet kada
pasirengę padėti ir kad tėvai bei
moksleiviai nebijotų kreiptis į
ugdymo įstaigų vadovus, savivaldybę, jeigu kyla klausimų,
problemų, idėjų ar iniciatyvų.
Esame atviri ir turime bendrą
tikslą – auginti smalsią, pažangią ir protingą jaunąją kartą. Jo
ir siekime visi drauge.

•

Laukiame Jūsų!
Lazdijų
„KNYGYNĖLIS“
(Seinų g. 12, Lazdijai)

Jus aptarnauja
kiekvieną darbo
dieną!

•
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Kauno prostitutes reketavęs Lazdijų policininkas įviliotas į spąstus
Kauno teisėsaugininkai
perdavė teismui buvusio
savo kolegos iš Lazdijų, kaltinamo reketavus
Kauno prostitutes, bylą.
Jis įkliuvo su įkalčiais, kai
pateko į pasalą – apsilankė
pas prostitute apsimetusią
pareigūnę.

Ieškota tarp savų
Beveik septyniolika metų policijoje dirbęs 37-erių R. T., sulaikymo metu buvęs Lazdijų rajono
policijos komisariato tyrėju, buvo
gana kietas riešutėlis informacijos
apie galimą jo piktnaudžiavimą
tarnybiniais įgaliojimais gavusiems Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Imuniteto
valdybos pareigūnams.
Gavus iš reketuojamų Kauno
prostitučių aplinkos informacijos,
kad į jų uždarbį įsisuko policininkas, iš pradžių manyta, kad jo
reikia ieškoti tarp Kauno policijos
pareigūnų. Nežinota nei šio akiplėšos vardo, nei pavardės.
Galiausiai pavyko išsiaiškinti,
kad galimas įtariamasis – visai iš
kito Lietuvos galo.
Ikiteisminis tyrimas pagal tris
Baudžiamojo kodekso straipsnius
– kyšininkavimas, papirkimas ir
piktnaudžiavimas – buvo pradėtas
dar 2020-ųjų vasaros pabaigoje.
Tačiau R. T. įkliuvo su įkalčiais
tik tų pačių metų gruodį. Nepaisant to, kad buvo klausomasi jo
pokalbių telefonu.
Sulaikyti jį su ką tik paimtais
pinigais už tai, kad nebūtų surašytas protokolas už vertimąsi
prostitucija, pavyko tik pernykštę
gruodžio 15-ąją. Tiesa, išeidamas iš vieno Savanorių prospekto
daugiabučio, kur jam buvo su-

rengta pasala, lifto, jis bandė šia
100 eurų kupiūra atsikratyti, ją
išmesdamas. Tačiau šis jo poelgis
buvo pastebėtas.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nemaža dalis R. T. reketuotų
Kauno prostitučių buvo rusakalbės.

Atkeršijo maištininkės?
Būtent tuo, kad sunkokai sekėsi įvilioti prostitutes skriaudusį
kolegą į spąstus, grindžiamas ir
toks ilgas laikas nuo ikiteisminio tyrimo pradėjimo iki jo sulaikymo, ir tik trys jam šiandien
inkriminuojamo kyšininkavimo
epizodai, kuriems pakanka įkalčių. R. T. ne iš karto užkibo už
jį persekiojusių kolegų masalo,
įdėto į internetą. Tai buvo skelbimas apie teikiamas tam tikras
paslaugas, į kurias jis buvo linkęs
atkreipti dėmesį.
Kiek laiko tai truko, nustatyti
nepavyko, nes ne visos reketuojamosios sutiko bendradarbiauti
su teisėsauga. Ne visos sutikdavo
jam ir mokėti pinigų. Būtent šios
maištininkės greičiausiai ir tapo
susidorojimo su R. T. jo kolegų
rankomis iniciatorėmis.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nemaža dalis R. T. reketuotų Kauno prostitučių buvo
rusakalbės. Kai kurios iš jų jau
išvykusios iš Lietuvos. Kai kurios sutiko būti tik anoniminėmis
liudytojomis.
Duomenų, kad, paskambinęs
minėtuose skelbimuose nurodytais telefonais ir apsimetęs siūlomų paslaugų ištroškusiu klientu,
R. T. iš tikrųjų būtų jomis pasinaudojęs, teismui perduotoje jo
byloje nėra. Pagal tai, ką pavyko
nustatyti, atvykęs pagal susitari-

mą, jis parodydavo savo tarnybinį
pažymėjimą, nes, žinoma, būdavo
be uniformos. Ir duodavo laiko
pagalvoti, kokią išeitį renkasi į jo
spąstus patekusi prostitutė.

Atleistas nelaukiant teismo
Du tokie atvejai, remiantis pareikštu kaltinimu, buvo kelios
dienos iki R. T. sulaikymo. O
tą lemtingą pernykštę gruodžio
15-ąją jis turėjo Kaune tarnybinių reikalų ir pabandė laimę dar
kartą.
Tačiau sulaikytas kolegų su
įkalčiais prarado kalbos dovaną.
Ir tik po kurio laiko pradėjo duoti
parodymus bei prisipažino ėmęs
kyšius iš Kauno prostitučių. Bet
tik dėl minėtų trijų atvejų, dėl
kurių įkalčiai – akivaizdūs.
Duomenų, kad R. T. būtų reketavęs ne tik Kauno, bet ir kitų
miestų prostitutes, ikiteisminį tyrimą atlikę pareigūnai teigia neturintys. Negalėjo jie atsakyti ir į
klausimą, kodėl kolega pasirinko
būtent Kauno prostitutes.
Iš karto po sulaikymo R. T.
buvo nušalintas nuo tarnybos,
tačiau nesuimtas – jam skirtos
švelnesnės kardomosios priemonės: rašytinis pasižadėjimas
neišvykti ir paimti dokumentai.
Šiuo metu jie jam grąžinti – kad
galėtų įsidarbinti kur nors kitur,
nes už mėnesio po sulaikymo,
net nelaukiant ikiteisminio tyrimo pabaigos, o vadovaujantis
atlikto tarnybinio patikrinimo
išvadomis, jis buvo atleistas iš
tarnybos policijoje už pareigūno
vardo pažeminimą.
Derybos užtruko
Šiandien R. T. kaltinamas ne tik
kyšininkavimu, bet ir neteisė-

Kauno prostitutes reketavęs Lazdijų policininkas įviliotas į spąstus. (Evaldo
Šemioto, A. Ufarto / Fotobanko nuotr., redakcijos montažas)
tu disponavimu šaudmenimis.
Per kratą jo tarnybiniame seife
buvo rasta keliasdešimt šovinių,
kurie neturėjo būti ten laikomi.
R. T. dėl jų teisinosi, kaip dažnas tokiomis aplinkybėmis su
teisinėmis problemomis susidūręs asmuo, – esą kažkur rado ir
trumpam čia pasidėjo, o vėliau
pamiršo.
Šie šoviniai, anot teisėsaugininkų, tiko ir tarnybiniam R. T.
ginklui, kuris iš jo paimtas dar
nušalinant jį nuo tarnybos. Į kolegų iš Kauno pasalą R. T. tada
pateko neginkluotas. O kaip jis
būtų elgęsis, jeigu būtų turėjęs
tada pistoletą, sunku pasakyti. Juk
pats, apsimesdamas ne tuo, kas
yra iš tikrųjų, galėjo apsišaukėliais palaikyti ir jį sulaikančius
kolegas.
R. T. bylą planuota perduoti
teismui dar prieš porą mėnesių,
užbaigiant ją baudžiamuoju įsakymu. Tačiau R. T. nesutiko su
ikiteisminiam tyrimui vadova-

vusio Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų
ir korupcijos tyrimo skyriaus
prokuroro jam siūlytos baudos
dydžiu. Nors ši, viršijusi 10 tūkst.
eurų, buvo mažesnė už gresiančios baudos vidurkį. Baudžiamasis kodeksas už kyšininkavimą
vykdant neteisėtą veiką numato
baudą nuo 7 500 iki 300 tūkst.
eurų arba laisvės atėmimą iki septynerių metų. Už neteisėtą disponavimą šaudmenimis R. T. gresia
areštas arba laisvės atėmimas iki
penkerių metų.
Ši byla perduota Kauno apygardos teismui. Jeigu R. T. nepakeis savo pozicijos ir pripažins
jam pareikštus kaltinimus, bylos
nagrinėjimui bus pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas. O tai
reikštų ne tik apsiėjimą be liudytojų apklausos, viso teismo proceso sutilpimą į vieną posėdį, bet ir
trečdaliu mažesnę bausmę.

•
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Dzūkai nežino, kur dėti bobausius.
Pagal juos prognozuoja ir kitų grybų derlių
Dineta Babarskienė
Dzūkai suka galvas, ką
daryti su bobausiais, mat
jų jau nebenori supirkti ir
supirktuvėse, o miškuose
vis dar gausu. Pakelėse,
pamatę prekiaujančius
pirmaisiais pavasario
grybais, stabteli, pažiūri,
bet negraibsto – prisibijo.
Sudžiovinus, už kilogramą galima gauti net 10
eurų, bet vargo daug.

Šiemet bobausių pridygo
net mieste
Šiemet bobausiai kaip niekad
gerai auga. „Lazdijų krašto muziejaus kiemelyje net pridygo“,
– sako Lazdijų krašto muziejaus
darbuotoja Edita Lazauskienė.
Ji tai aiškina paprastai: „Daug
lietaus, drėgmės daug, todėl bobausių pilna.“
Pati Edita bobausius renka jau
treti metai. „Anksčiau nežinojome jų vietų, o šiemet jų daug,

tad atradome augimvietes“, –
aiškina ji. Sako, kad šie grybai
auga biržėse. „Ten jų šiemet kaip
niekad gausu“, – tarsteli ji.
Tikina, kad valgo drąsiai.
„Reikia gerai paruošti. Numirkyti ir kokius tris ar keturis kartus nuvirti“. Tiesa, labai daug
nevalgo – saikingai. Ruošia ji
kaip ir visus grybus – su svogūnais, lašinukais. „Skanūs,
kieti, traškūs tokie“, – sako ji.
Žiemai neruošia, kiek surenka,
tiek sunaudoja. „Artimiesiems
nuvežame. Mamai nuvežiau jau
paruoštus valgyti. Sakė, skanu“,
– pasakoja Edita.
„Man labiau patinka ne tiek
valgyti grybus, kiek važiuoti į
mišką ir kažką rasti“, – prisipažįsta ji. O ir grybauja, kaip pati
juokauja, „iš mašinos“. „Vyras
medžiotojas, tad gerai žino miškus. Nuvažiuojame, apeiname
greitai greitai plotelį ir, žiūrėk,
jau kibirėlis raukšlėtų kepurėlių. Džiaugsmas rinkti, juolab,

kad jų tikrai yra, pernai ne tiek
buvo“, – sako Edita. Automobilį
suka Kauknorio, Kapčiamiesčio
miškų link. Šmarškavimas, taip
dzūkai bobausių rinkimą vadinantys, Editai patinka.

Vieni bandys bobausius
parduoti pakelėse, kiti
džiovins
Bobausių dzūkai tiek pritempė
į grybų supirktuves, kad šeštadienį supirkėjai jau nebenorėjo
jų pirkti. Sakė, kad dar paims
surinktus, bet daugiau jau nebenešti. Pataria grybautojams
džiovinti bobausius, tuomet jų
kaina šokteli nuo 9 iki 10 Eur/
kg. Vos tik pasirodę švieži bobausiai buvo superkami po 60
euro centų už kilogramą, paskui
jau tik po 40.
„Marcinkonyse jau nuo penktadienio nebesuperka“, – sako
marcinkoniškė Janina Janušauskienė. Pasakoja, kad taip dar
nėra buvę kaip šiemet, supirktu-

vėse reikėję ir eilutėje pastovėti
ir Marcinkonyse, ir Varėnoje,
norint parduoti bobausius, 5–6
žmonių eilutė visad būdavo, o
parduoti grybus atveždavo net
su prabangiomis mašinomis:
maišus, dėžes traukė iš automobilių. „Gal pandemija, žmonės važiuoja į gamtą, vaikšto po
miškus, randa grybų, prirenka“,
– svarsto ji.
Paskambinus į vieną iš Varėnoje esančių supirktuvių, atsiliepęs vyriškis sakė, kad jau
supirko tiek, kiek reikėję, tad
jau nebeperka. „Jų daug gi nereikia“, – paaiškino jis. Paklaustas,
kiek šiais metais supirkę bobausių, sako, kad tikrai daug.
J. Janušauskienė taip pat patikina, kad supirktuvės jau tikrai nebenori bobausių supirkti.
„Šiandien nuvežiau, o supirktuvėje jau nebenori pirkti. Varėnoje jau ne, žinau, kad pirko
Merkinėje, bet kaip ten dabar,
dar nepasidomėjau. Sako, pri-

sipirkę tiek, kad neturi kur realizuoti. Pažįstamas supirkėjas
pasakoja, kad po darbo nei nugara, nei kojos nebelaiko. Taip
sparčiai šiomis dienomis suktis
reikėję. Tokios gausos bobausių
jam dar netekę matyti. Užsivertę
grybais „juodai“, – sako Janina.
Pernai, anot jos, tokiu metu buvo
pats bobausių įkarštis, pats bobausių supirkimas, o šiemet jų
tiek daug, kad nėra kur padėti.
„Mano vyras grybauja, daug
prirenka. Kaimynė sakė, vakar
užėjusi tokią vietą, kad nebuvo
kur kojos padėti – kur pažvelgsi,
visur bobausiai“, – pasakoja ji.
Anksčiau kiekvieną pavasarį
pas Janiną atvykdavo iš Italijos pirkti bobausių. „Sakė, kad
jie žalius, net nevirtus, dvejus
metus laiko šaldiklyje, taip jie
nuodingas savybes prarandantys,
o paskui naudoja maistui, verda
kaip įprasta“, – pasakoja ji.
Laikai pasikeitė. „Bandysiu
Nukelta į 9 psl.

»

7

Nr. 19 / 2021 05 13 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Alytaus regione didžiausio pirkėjų susidomėjimo sulaukia butai
Rita Krušinskaitė
Įmonių grupės „Inreal“
turto vertintojos ir Nekilnojamojo turto (NT) įmonės „Sprendimų biuras“
vadovės Vilmos Urbonaitės
teigimu, praėjusių metų
pabaigoje buvo jaučiamas
šioks toks NT rinkos sulėtėjimas, tačiau nuo šių metų
pirkimai vėl pradėjo didėti,
pasiekė priešpandeminį laikotarpį ir didėja toliau.

Pandemija paliko savo
ženklą
„Alytaus regione didžiausio pirkėjų susidomėjimo sulaukia butai,
todėl būtent butų sandorių ir sudaroma daugiausiai. Alytaus mieste
per 2020 metus įregistruota beveik
600 butų sandorių, o vien tik per
pirmąjį šių metų ketvirtį (sausiokovo mėnesius) – 160. Pakankamai
aktyvi butų rinka yra ir Druskininkuose, kur pernai parduota beveik
250 butų, o šiemet – jau beveik 60.
Lazdijų ir Varėnos rajonuose 2020
metais parduota atitinkamai beveik
60 ir 90 butų, o tuo tarpu Alytaus
rajone per metus įregistruojami vos
keli sandoriai“, – teigė Registrų
centro duomenų analitikas Paulius
Rudzkis.
Anot jo, vertinant atskirai savivaldybes, Alytaus rajonas išsiskiria
gyvenamųjų namų pardavimais –
čia per praėjusius metus jų parduota beveik 190, o vien tik šiemet
– 50. Pagal namų pardavimus nuo
Alytaus rajono nedaug atsiskiria
Lazdijų ir Varėnos rajonai, kur per
praėjusius metus parduota 140–150
gyvenamųjų namų. Alytaus miestas
ir Druskininkų savivaldybė individualių gyvenamųjų namų rinkoje
negali pasigirti tokiais dideliais
sandorių skaičiais.
P. Rudzkio pastebėjimu, pande-

mija ir karantinas padarė įtakos ne
tik didmiesčių, tačiau ir regionų
NT rinkai. Nors sandorių kiekiai
čia neprilygsta didžiųjų šalies
miestų skaičiams, tačiau pirkėjų
nuotaikos ir galimybės buvo labai
panašios.
Prasidėjus karantinui, vis daugiau gyventojų pradėjo ieškoti būsto atokiau nuo miesto ir mieliau
rinkosi gyvenamuosius namus nei
butus. Sulig namų pirkimu ūgtelėjo
ir žemės sklypų pardavimai. Be to,
Alytaus regione naujų gyvenamųjų
namų pasiūla yra didesnė nei butų,
todėl čia sandorių rinkoje galima
rasti daugiau naujų būstų.
„Ateinantys mėnesiai ir visi šie
metai gali nemaža dalimi priklausyti nuo to, kokias ekonomines
pasekmes pajusime. Visi pokyčiai
atsispindės pirkėjų nuotaikose bei
skatins arba slopins jų norą įsigyti
būstą“, – sakė P. Rudzkis.

Domina ir mieste, ir
priemiestyje
„Jaučiamas didelis sklypų pirkimas
tiek Alytaus mieste, tiek rajone“,
– sako 16 metų nekilnojamojo turto vertintojos darbo patirtį turinti
V. Urbonaitė.
V. Urbonaitės teigimu, paklausiausi sklypai mieste yra 10–15
arų. Jų pirkėjai dairosi Pievagalių
gatvėje, šalia geležinkelio stoties
ir kituose miesto pakraščiuose.
Rajone kitos erdvės, todėl sklypai
didesni. Pirkėjams jie patraukliausi
šalia miesto.
Kainos, palyginti su ankstesniais
metais, taip pat padidėjusios. Miesto pakraščiuose 1 aro kaina 1–2
tūkst. eurų. Miesto centre ji šoktelėti maždaug 3 kartus.
„Pardavėjai prašo tiek, o pirkėjai
moka tiek, kiek pavyksta nusiderėti. Sklypo kaina priklauso ir nuo
to, ar yra komunikacijos, įtakos

Nekilnojamojo turto įmonės „Sprendimų biuras“ vadovė Registrų centro duomenų analitikas Paulius Rudzkis.
Vilma Urbonaitė.
(Registrų centro nuotr.)
turi ir sklypo dydis. Jei sklypas
mažesnis, kaina didėja“, – pasakoja
turto vertintoja.
Tuo tarpu kiek toliau nuo miesto,
tačiau priemiestinėse zonose paieškojus galima surasti sklypų, kurių
aro kaina 500 eurų. Kaina labai
priklauso nuo vietos, privažiavimo
ir komunikacijų. Aplink Alytų yra
suprojektuota nemažai individualių
namų statybos kvartalų, jie plečiasi
į visas puses, todėl daugelis pirkėjų
gali rasti jam labiausiai patinkančią
vietą gyventi.
„Dabar sklypai dažniausiai perkami už grynuosius pinigus, nes
bankai tuščio sklypo dažniausiai
neįkeičia. Tačiau įsigijus sklypą ir
pasiekus 50 proc. statybos baigtumą, galima gauti dalinį kreditavimą
ir kai kurie žmonės tuo pasinaudoja“, – sakė V. Urbonaitė.

Jaunimas nori erdvesnių
butų
Anot V. Urbonaitės, šiemet butų
kainų šuolio nebuvo, nes jos jau

2020 metais buvo pakakamai aukštos. Paklausiausi 2–3 kambarių butai. Parduodamų keturių kambarių
butų gana retai pasitaiko ir esą juos
mažai kas perka. Tačiau vienetiniais atvejais susidomėjimas yra.
Reikšmės turi geri statybos metai,
patogus išplanavimas.
„Nors 2020 ir 2021 metų kainos
labai panašios, tačiau atsiranda pardavėjų, kurie naudojasi situacija ir
užsikelia kainas. Pavyzdžiui, už 3
kambarių butą gali prašyti 60–70
tūkst. eurų. Yra fiksuota keletas
tokių pardavimų. Butai buvo labai
gerai įrengti, suremontuoti. Pasitaiko atvejų, kad ir už vidutiniškos
būklės butą pardavėjas prašo 65
tūkst. eurų. Tokius butus dažniausiai nuperka klientas, ilgą laiką
ieškojęs ir neradęs patinkančio
varianto“, – pasakojo turto vertintoja.
Vieno kambario butus dažniausiai perka senjorai arba jie perkami nuomai. Jaunimui maži, senos
statybos butai nėra patrauklūs, jie

ieško komfortiškesnių gyvenimo
sąlygų.
Pamažu nyksta ir pasirinkimas,
kuriame mikrorajone rinktis butą.
Ilgą laiką dominavusį Vidzgirio mikrorajoną vejasi Dainavos, Putinų
mikrorajonai. „Dabar kainos visuose mikrorajonuose panašėja. Visur
galima nusipirkti kokybiškų butų.
Dainavos mikrorajonas patrauklus
ne tik dėl renovuotų namų, bet ir
dėl vietos – arti miesto centras, gydymo įstaigos. Gyventojams labai
svarbu ir tai, kad šalia renovuotų
daugiabučių būna padidintos automobilių stovėjimo aikštelės“, –
apie pirkėjų pasirinkimo kriterijus
kalbėjo V. Urbonaitė.

Sodų bendrijos išlieka
paklausios
Nors namų Alytuje pasiūla gana
ribota, tačiau rinkos aktyvumas
jaučiamas. Kiekvieną mėnesį užregistruojama nuo 5 iki 10 pardavimų
(anksčiau per mėnesį parduodavo
2–3). Vien per kovo mėnesį Alytuje
parduoti 7 namai. V. Urbonaitės
nuomone, gal perkančių būtų ir
daugiau, bet nėra pasiūlos.
Noriai perkamos sodybos ir rajone bei sodų bendrijose. Per kovo
mėnesį jų buvo parduota 19, beveik
4 kartus daugiau nei įprastai.
Sodybas perka ir priemiestinėse zonose, ir toliau nuo miesto.
Pirkėjai renkasi paremontuotus ar
rekonstruotus namus su įrengtomis
nuotekų ir šildymo sistemomis.
Pageidauja, kad būtų pakeistas
stogas, langai. „Svarbiausios dvi
sąlygos – komunikacijos ir geras
privažiavimas“, – sakė turto vertintoja.
Kita pirkėjų kategorija renkasi
apleistas sodybas, vieni jas remontuoja, kiti nugriauna ir statosi
naujus namus.
Sodai irgi paklausūs. Juos noriai
perka jaunimas. Jie rekonstruoja
esančius namus arba nugriauna ir
naujus stato. Populiarios priemiestyje esančios „Dzūkijos“, „Vyturėlio“ ir „Berželio“ sodų bendrijos.
„Priklausomai nuo sodo bendrijos vietos, pardavėjas gali paprašyti ir 45 tūkst. eurų. Jei namas
rekonstruotas, pritaikytas nuolatiniam gyvenimui, jis gali kainuoti ir 90 tūkst. eurų“, – pabrėžė
V. Urbonaitė ir pridūrė, kad rajone sodybas poilsiui ir nuolatiniam
gyvenimui perka ne tik alytiškiai,
bet ir tolimesnių didžiųjų miestų
gyventojai.
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Įžymių žmonių pėdsakais Lazdijų krašte
Lazdijų kraštas siejamas
su ne vienu garsiu žmogumi. Savo gyvenimus su
Lazdijų kraštu siejo žinomi
kovotojai už laisvę, švietėjai, kunigai, menininkai.
Vieni jų čia gimė, augo, kiti
čia praleido tik dalelę savo
gyvenimo, bet visi jie paliko neišdildomą pėdsaką
Lazdijų krašto istorijoje.

Lazdijų kraštas įkvėpimo rašant
eiles teikė gerai žinomiems Lietuvos poetams Salomėjai Nėriai
ir Sigitui Gedai. Salomėja Nėris 1928–1931 metais gyveno
Lazdijuose ir tuometinėje Seinų
„Žiburio“ gimnazijoje dėstė lietuvių bei vokiečių kalbas. Poetė,
gyvendama Lazdijuose, išleido
antrąjį savo poezijos rinkinį „Pėdos smėly“ (1931 m.). Šiam poezijos rinkiniui įamžinti Lazdijų
krašto muziejuje sukurta šviesos
instaliacija „Smėlio takas“. Muziejaus lankytojai gali apžiūrėti
ir kambarį, dėl savo neįprastos
formos pramintą „karstu“, kuriame mokytojaudama Lazdijuose
gyveno Salomėja Nėris. Poetas,
dramaturgas, kritikas, vertėjas,
eseistas Sigitas Geda gimė 1943
m. vasario 4 d. Paterų kaime
(Lazdijų r. sav.), 1961 m. baigė
Veisiejų vidurinę mokyklą. Poeto atminimas įamžintas Veisiejų
krašto muziejaus ekspozicijoje.
Lazdijų krašte įkvėpimo savo
darbams sėmėsi ne tik poetai.
Tarptautinės esperanto kalbos
kūrėjas Liudvikas Lazaris Zamenhofas nuo 1885 m. gyveno
Veisiejuose. Veisiejuose L. L.
Zamenhofas atliko gydytojo
okulisto praktiką ir baigė kurti
esperanto kalbą. Todėl Veisiejai
teisėtai laikomi esperanto kalbos
gimtine. L. L. Zamenhofo gyvenimui ir pasiekimams įamžinti
skirta Veisiejų krašto muziejaus
ekspozicija. L. L. Zamenhofą pamatyti galite ir vaikštinėdami po
Veisiejų miesto parką. Čia stovi
jam skirtas biustas. Veisiejuose

kurį laiką gyveno ir vargonininkas, chorvedys, pedagogas bei
kompozitorius Juozas Neimontas.
Juozas Neimontas buvo vienas
iš pirmųjų lietuvių muzikų chorvedžių, tais nepaprastai sunkiais
Lietuvai metais organizavęs
chorus ir rengęs lietuviškus vakarus-koncertus. Jis rinko ir harmonizavo lietuvių liaudies dainas,
platino draudžiamą lietuvišką
spaudą, kėlė savo krašto žmonių
muzikinę kultūrą. Visoje Lietuvoje greit išpopuliarėjo jo išplėtota
liaudies daina „Pasisėjau žalią
rūtą“. 1991 m. šalia Šv. Jurgio
bažnyčios pastatytas paminklas
kompozitoriui J. Neimontui atminti, o ten, kur stovėjo jo namas,
įrengta paminklinė kompozicija.
Kompozitoriaus atminimui skirta
ir gausi Veisiejų krašto muziejaus ekspozicija. Lazdijų krašte,
Seirijų miestelyje, gimė ir vienas
žymiausių XX a. lietuvių dailininkų, puikus peizažo meistras,
Lietuvos kraštovaizdžio dainius
Antanas Žmuidzinavičius. Jo gimtųjų namų sodybos vietoje dabar
yra išlikęs paminklinis akmuo,
žymintis, kad čia buvo garsaus
dailininko gimtieji namai.
Žymūs kovotojai už Lietuvos
laisvę Emilija Pliaterytė ir Adolfas Ramanauskas-Vanagas taip
pat glaudžiai susiję su Lazdijų
kraštu. Lietuviškąja Žana d‘Ark
tituluojamos 1831 m. sukilimo
dalyvės, kapitonės, grafaitės
Emilijos Pliaterytės narsa, žygdarbiai ir didvyriškumas tapo
pavyzdžiu ne tik lietuvių, bet ir
lenkų, baltarusių bei kitų tautų
žmonėms. 1831 m. su pusbroliu
Cezariu Pliateriu ji suorganizavo
sukilėlių būrį, kuris su sąjungininkais užėmė Zarasus, dalyvavo
mūšyje Radviliškio rajone, vėliau
– Vilniaus apskrityje ir Kaune.
Sukilėliams nutarus trauktis link
Prūsijos sienos, Emilija kartu su
Marija Rašanavičiūte ir pusbroliu
pabandė per Užnemunę pasiekti
Varšuvą ir ten toliau tęsti kovą.
Kelionėje Emilija buvo sužeista

Žymūs kovotojai už Lietuvos laisvę Emilija Pliaterytė ir Adolfas Ramanauskas-Vanagas taip pat glaudžiai susiję su
Lazdijų kraštu.
priešo kulkos. Ėjo miškais slapstydamiesi, daugiausia naktimis,
kentėjo badą, troškulį, nuovargį.
Galų gale išsekus jėgoms ir ant
kojų atsivėrus žaizdoms, E. Pliaterytė beeidama apalpo. Cezaris
ir Marija nunešė Emiliją į eigulio
trobelę, kur ją priglaudė eigulys
Margelis. Eigulys kreipėsi į artimiausią dvarininką Ignotą Ablamavičių, kuris grafaitę priėmė į
netoliese Kapčiamiesčio esantį
savo Justinavo (Vainežerio) dvarą. 1831 m. gruodžio 23 d. Emilija
mirė Vainežerio kaime. Naktį laiveliu Baltosios ančios upe ji buvo
slapta atplukdyta į Kapčiamiesčio
bažnyčią ir palaidota Kapčiamiesčio kapinėse. Kapčiamiesčio
vidurinėje mokykloje įkurtame
Emilijos Pliaterytės vardo muziejuje jos gyvenimui įamžinti skirta
didžiausia muziejaus ekspozicija.
E. Pliaterytei atminti pastatyti paminklai Kapčiamiesčio miestelio

M. Gustaitis „Žiburio“ gimnazijos direktoriumi buvo nuo pat gimnazijos perkėlimo iš Seinų (Lenkija) į Lazdijus
iki savo mirties 1927 m. Buvusiame gimnazijos pastate įsikūrusiame Lazdijų krašto muziejuje galite apsilankyti
ekspozicijoje „Senoji gimnazijos klasė“, kurioje Jus „pasitiks“ pats gimnazijos direktorius Motiejus Gustaitis.

centre bei Vainežerio dvaro parke.
Emilijos paminklas Vainežerio
dvaro parke yra ypatingas, nes
tai bene vienintelis klūpančio karžygio paminklas Europoje. Adolfas Ramanauskas-Vanagas, Pietų
Lietuvos partizanų srities vadas,
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio
(LLKS) Gynybos pajėgų vadas,
gimė 1918 m. kovo 6 d. JAV. 1921
m. Ramanauskų šeima grįžo į Lietuvą ir įsikūrė Lazdijų krašte, Bielėnų kaime. Iki šių dienų sodybos
namo vietoje yra išlikę stambių
akmenų pamatai. A. Ramanauskui-Vanagui atminti čia 2016 m.
buvo atidengtas ąžuolinis stogastulpis, įrengtas priėjimo takelis.
Partizanų vadui atminti jo vardu
pavadinta Lazdijų mieste priešais Lazdijų Šv. Onos bažnyčią
esanti aikštė, o 2017 m. kovo 11
d. aikštėje buvo atidengtas ir jam
skirtas paminklas.
Nuo seno kunigai buvo lietuvių tautos šviesuliai, puoselėję tautos švietimo, laisvės,
bendruomeniškumo idėjas, tad
nenuostabu, kad nemaža dalis
iškilių Lazdijų krašte gyvenusių
žmonių buvo kunigai. Motiejus
Gustaitis buvo pavyzdingas dvasininkas, poetas, simbolikos pradininkas, rašytojas, muzikologas
ir kalbininkas, vertėjas iš lotynų,
prancūzų, lenkų, rusų, vokiečių
kalbų, pedagogas, filosofijos
daktaras bei pirmojo lietuviško
„Stilistikos“ vadovėlio autorius.
M. Gustaitis „Žiburio“ gimnazijos direktoriumi buvo nuo pat
gimnazijos perkėlimo iš Seinų
(Lenkija) į Lazdijus iki savo mirties 1927 m. Jo kapas Lazdijų
kapinėse tapo vietinės reikšmės
istorijos paminklu. Buvusiame
gimnazijos pastate įsikūrusiame
Lazdijų krašto muziejuje galite
apsilankyti ekspozicijoje „Senoji gimnazijos klasė“, kurioje
Jus „pasitiks“ pats gimnazijos
direktorius Motiejus Gustaitis.
Ekspozicijoje galėsite susipažinti su senosiomis mokymo
priemonėmis, pasėdėti senuo-

siuose mokykliniuose suoluose,
rašyti žąsies plunksna. Netoliese
muziejaus yra ir memorialinis
M. Gustaičio namas, kuriame jis
gyveno 1924–1927 m. Dar vienas Lazdijų krašte pasižymėjęs
kunigas – Jonas Reitelaitis. J.
Reitelaitis 1926 metais buvo paskirtas kurti Krikštonių parapiją,
kur gyveno iki mirties 1966 m. J.
Reitelaitis pasižymėjo ne tik kaip
kunigas, bet ir kaip Krikštonių
bažnyčios projektuotojas ir statytojas, visuomenininkas, švietėjas,
istorikas. Tai vienintelis žinomas
kunigas, kuris Lietuvos tarpukariu pats suprojektavo ir vadovavo
bažnyčios statybai. Autorius originaliai interpretavo neogotikos
formas, taip pat panaudojo tuo
laikotarpiu populiarius tautinio
stiliaus elementus. J. Reitelaitis
palaidotas Krikštonyse, šiame
miestelyje veikia ir jo garbei
skirtas muziejus. Muziejus įkurtas name, kuriame 1950–1966 m.
gyveno pats kunigas. Čia saugomi kunigo asmeniniai daiktai, kai
kurie jo darbai. Lazdijų krašto
istorijoje ryškų pėdsaką paliko ir
Šlavantų Viešpaties Apreiškimo
Švenčiausiai Mergelei Marijai
bažnyčioje 1974–1984 m. klebonavęs Juozas Zdebskis. Jis buvo
žymus XX a. antros pusės disidentas, kovotojas už tikinčiųjų
teises. Kunigo Juozo Zdebskio
memorialinė ekspozicija įkurta suremontuotoje klebonijoje,
kurioje jis gyveno. Klebonijoje
eksponuojami kunigo liturginiai
rūbai, asmeniniai daiktai.
Lazdijų krašto istorija glaudžiai
susijusi su ne viena iškilia asmenybe. Savo darbais, atsidavimu
ir kūryba jie keitė Lazdijų krašto žmonių gyvenimą. Atvykite į
mūsų kraštą, aplankykite vietas,
kuriose gyveno šie ypatingi žmonės, pasivaikščiokite jų paliktais
pėdsakais, o kad nepasiklystumėte ir nieko nepraleistumėte,
Lazdijų turizmo informacinis
centras Jums paruošė specialų
žemėlapį!
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Dzūkai nežino, kur dėti bobausius.
Pagal juos prognozuoja ir kitų grybų derlių
»Atkelta iš 6 psl.

pastovėti pakelėje. Gal parduosiu? Bet dabar ne itin noriai šie
grybai perkami. Sunkokai parduoti sekasi. Prieš kokius penkerius metus žmonėms buvo cekava,
uostydavo, apžiūrėdavo, norėdavo paragauti, buvo tokių, kurie
net prašydavo pririnkti, dabar jau
ne. Jau ir pernai prekyba buvo
prasta. Geriau perka konservuotų
baravykų ar šilbaravykių negu
šviežių bobausių“, – sako Janina,
pridurdama, kad vis tik bandys
paprekiauti pakelėje. Sako, kad
viskas priklauso nuo žmogaus:
vienam paragauti neįsiūlysi, o kitas noriai valgo. Ji pati bobausių
valgo vieną kartą metuose – pirmutinių, jai to gana.
Grybautojams patariama
džiovinti bobausius, bet, anot
Janinos, tai ne taip jau paprasta, veikiau sudėtinga nei lengva.

„Ne visus jau ir džiovinti galima,
mat nuo lietaus gausos, naktinių
šalnų bobausiai trupa, tokių jau
neišdžiovinsi“, – pasakoja ji iš
savo praktikos.
Be to, jų reikia kalną pririnkti, norint pridžiovinti. „Iš 10 kilogramų išeina tik kilogramas
džiovintų, ir tai labai gerai. Jie
juk džiovinti labai lengvi“, –
sako Janina. Tačiau jos pažįstama 84 metų senolė kasmet į
miškus eina bobausių, renka ir
džiovina.
„Senolė sako, kad parduoti
bobausius už centus jai neapsimoka“, – sako pašnekovė.
Džiovintus bobausius naudoja
vaistams – pagelbsti skaudamiems sąnariams. „Džiovintus
bobausius reikia užpilti degtine,
palaikyti. Dėti kompresus ant
skaudamų sąnarių“, – paaiškina
Janina. Anot jos, anksčiau žmo-

nės pirkdavo bobausių ir patys
norėdavo išsidžiovinti. Tačiau
pastebi, kad šie grybai skleidžia
kvapą ne itin malonų, tad džiovinti geriausia lauke arba „ant
pirkios“. „Orkaitėje jie nelabai
džiūsta. Geriau džiovinti pašiūrėje, „ant grynų saulės spindulių“ irgi nelabai tinka džiovinti.
Džiovinant palėpėje, reikia daug
dėmesio jiems skirti, nes jei nedžiūsta, pradeda pūti. Reikia
nuolat stebėti“, – pasakoja ji.
Tad ką gi vis tik darys dzūkai su bobausiais, kur juos dės?
„Vieni džiovins, kiti jau miškan
neis, nerinks, treti bandys prekiauti pakelėje, dar kiti, sakosi,
rinks sraiges – dabar jas perka“,
– sako marcinkoniškė.
Pasak jos, bobausių gausa
rodo: jei jų yra, bus ir kitų grybų gausu.
agroeta.lt

•

Vieni bandys bobausius parduoti pakelėse, kiti džiovins. Maistui juos reikia
specialiai ruošti.

„Tele2“ naujienos: nuolaidos išmaniesiems
įrenginiams, dovanos ir kiti ypatingi pasiūlymai
Galaxy A52“ ir „Xiaomi Redmi
9“ dabar galite įsigyti su 1 Eur
pradine įmoka.
Pradžiuginsime ir tuos, kurie
norėtų įsigyti „iPhone“ išmanųjį. Juos dabar galite įsigyti net
iki 120 Eur pigiau. Pavyzdžiui,
su tokia nuolaida galite įsigyti
naujausią „iPhone 12“ telefoną.
Telefonus galite įsigyti mokant
visą sumą iš karto arba nurodytomis įmokomis su bet kuriuo
www.tele2.lt skelbiamu planu
ir 24 mėn. sutartimi.

Svajojantiems apie naują
telefoną, išmanųjį laikrodį su „eSIM“ technologija,
televizorių namams ar
apsaugos kamerą – puikios naujienos. „Tele2“
paruošė daugybę išskirtinių pasiūlymų, kuriais jau
dabar galite pasinaudoti
operatoriaus fiziniuose
salonuose arba internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt.

Įsigijusiems laikrodį —
ausinės dovanų
Ieškote kokybiško išmaniojo
laikrodžio ir gerų belaidžių ausinių? Turime puikų pasiūlymą
būtent jums. Rinkitės bet kurį
„Samsung“ išmanųjį laikrodį su
„eSIM“ technologija ir belaides
ausines „Samsung Galaxy Buds
Live“ gaukite dovanų. Dovanos
vertė – 169 Eur. Dovana bus pri-

dėta automatiškai už simbolinį
0,01 Eur mokestį.
Pasiūlymas galioja pasirinkus bet kurį laikrodžio modelį
ir mokant visą sumą iš karto arba
sudarant 24 ar 36 mėn. sutartį ir
mokant pradinę įmoką bei mėnesinę įmoką, kuri yra nurodyta www.tele2.lt prie konkretaus
laikrodžio modelio.

– 4,90 Eur/mėn. prie jūsų jau
turimo „Tele2“ pokalbių plano
arba įsigyti ir pokalbių planą, ir
planą laikrodžiui. Šešių mėnesių trukmės plano išbandymas
nemokamai galioja sudarius 24
mėn. sutartį. Po 6 mėn. įsigalioja
įprasta plano laikrodžiui kaina,
numatyta paslaugų teikimo sutartyje.

Vieno numerio paslauga
laikrodžiams net 6 mėn.
nemokamai
Dabar pats geriausias laikas išbandyti paslaugą „Vienas numeris“, kuri susieja telefoną ir
laikrodį suteikdama galimybę
gauti skambučius, programėlių
pranešimus ir SMS į abu įrenginius tuo pačiu metu.
Norint aktyvuoti šią paslaugą,
reikia įsigyti planą laikrodžiui
„Neriboti GB, neriboti pokalbiai, neribotos SMS laikrodžiui“

Patrauklios nuolaidos
telefonams
Jei jau seniai svarstote pakeisti savo seną išmanųjį telefoną,
dabar itin palankus metas tai
padaryti. Įvairiems telefonų
modeliams taikomos nuolaidos
net iki 34 proc. Telefonus galite įsigyti mokant visą sumą iš
karto arba nurodytomis įmokomis su bet kuriuo www.tele2.
lt skelbiamu planu ir 24 mėn.
sutartimi. Populiarius išmaniųjų telefonų modelius „Samsung

Stebėjimo kameros — su 1
Eur pradine įmoka
Namų apsaugai ir ramybei verta įsigyti patikimą ir kokybišką stebėjimo kamerą. „Tele2“
salonuose ir internetinėje parduotuvėje nuo šiol rasite puikiai vertinamų išmaniųjų vaizdo
stebėjimo sistemų „Eufy“. Jas
šiuo metu galite įsigyti su 1 Eur
pradine įmoka. Apsaugos kamerų mėnesinė įmoka prasideda
vos nuo 1,88 Eur/mėn.
Pasiūlymai išmaniems daiktams galioja su bet kuriuo „Tele2
Laisvo interneto“ www.tele2.lt
skelbiamu planu, sudarant 24
mėn. sutartį ir mokant už įrangą
dalimis per 36 ar 24 mėn.
Televizorius — dovanų
Nors iki Kalėdų dar toli, „Tele2“
siūlo jums vertingų dovanų. Kiekvienas, įsigijęs 55 colių įstrižainės „Samsung UE55TU7092UXXH“ išmanųjį televizorių ir
„Tele2 Laisvo interneto“ planą
„Neriboti GB“, dovanų gaus
32 colių televizorių „Samsung
UE32T4302AKXXH“.

Pasiūlymas galioja pasirašant
24 mėn. paslaugų teikimo sutartį
bei 24 mėn. įrangos išsimokėjimo sutartį. Modemo kaina į
pasiūlymą neįskaičiuota ir prasideda nuo 2,5 Eur/mėn.

Išmanioji televizija „Go3“
— pigiau
Vakarus namuose praskaidrinkite kokybišku turiniu. Norintiems išbandyti populiariąją
televiziją „Go3“ rekomenduojame rinktis specialų paketą
„Startas“. Jame rasite 9 tiesioginės televizijos kanalus su 7
dienų archyvo funkcija ir apie
500 valandų serialų biblioteką.
Papildoma dovana – galimybė
žiūrėti „TV3“ televizijos laidas
ir serialus anksčiau nei per TV.
Paketo kaina – 2,99 Eur/mėn.
TV priedėlio kaina į pasiūlymą
neįskaičiuota ir prasideda nuo
2,5 Eur/mėn.
Turint du ir daugiau pokalbių
planų vieno vartotojo vardu „Tele2“ tinkle, „Go3“ televizijos
paketus su „Tele2 Laisvo interneto“ planu „Neriboti GB“ dabar
galima įsigyti pigiau. Televizijos
ir interneto paketų kainos prasideda nuo 18,73 Eur/mėn. „Tele2
Laisvo interneto“ sutarties metu
nutraukus pokalbių planų sutartis, nuolaida internetui taip pat
nustos galioti.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir akcijas sužinosite
www.tele2.lt arba paskambinę
telefonu 117. Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis
laikmenos mokestis. Pasiūlymų laikas ir įrenginių skaičius
ribotas.
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Spręskite ir laimėkite
savaitraščio
„Dzūkų žinios“
1 mėn. prenumeratą!!!

Eteris

Ketvirtadienis

, gegužės 13 d. Saulė teka 5.19, leidžiasi 21.13, dienos
ilgumas 15.54. Jaunatis. Vardadieniai: Tautmilas, Alvydė, Milda.
LRT TV
2021.05.13
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 Vakaras su Edita.
13.00 1000 pasaulio
stebuklų.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Pra)rasta karta.
20.30 Panorama.
21.30 Širdyje lietuvis.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Grančesteris“.
23.50 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.35 Pasivaikščiojimai.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Pra)rasta karta.
3.00 Panorama.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vakaras su Edita.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.

Atsakymus su savo vardu ir pavarde
siųskite el. p. 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.

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 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Namai – pragarai“.
0.25 „Strėlė“.
1.25 „Amerikietis
žudikas“.
3.10 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.40 Alchemija.
5.10 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 „Ančiukų istorijos“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Gero vakaro šou.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldumynai“.
12.55 „Tik tu – mano
meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.

16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Farai.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Išpirka – mili-

jardas“.

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“.

22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Išpirka – mili-

jardas“.
0.10 „Naktinė pamaina“.
1.10 „Kobra 11“.
2.05 „X mutantai“.
3.00 „Mikė“.
3.25 „Ką mes veikiame

šešėliuose“.
3.50 „Naktinė pamaina“.
4.40 „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 Betsafe–LKL
čempionatas.
21.00 „Tango ir Kešas“.
23.10 „Vienveidis“.
0.55 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.20 „CSI. Majamis“.
2.10 „Iškvietimas“.
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

patarimai“.
7.20 „Šeimyninės

melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Supermamos“.
12.30 „Seklė Agata“.
13.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo

LRT+
6.02 Vilnius Jazz 2019.
6.55 „Pasakojimai iš Ja-

ponijos. Japoniškas
svetingumas.
Svarbiausia švara“.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 Gamina vaikai.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Trembita.
12.45 „Viltis abipus
Atlanto. JAV lietuvių visuomenės
veikėjas Juozas
Polikaitis“.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Kūrybingumo
mokykla.
15.00 „Pergalės diena
minučių tikslumu“.
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 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
19.15 Ką šiandien
Lietuvai ir Lenkijai
reiškia Gegužės
3-iosios Konstitucija?
19.35 Premjera. „Gegužės
3-iosios Konstitucija ir dabartis“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 „Tik be sparnų“.
23.15 Klausimėlis.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2020.
1.35 Duokim garo!
2.55 Klausimėlis.
3.15 „TV daktaras.
Užsikimšusios arterijos. Svarbiausia
ankstyva diagnozė
ir nuoseklus
gydymas“.
3.45 7 Kauno dienos.
4.10 Indivizijos.
4.35 Veranda.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
TV1
6.10 „Obuolys ir

Svogūnas“.
6.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo

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

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 PREMJERA.

„Inspektorė Petra.
Mirties ritualai“.
22.50 „Juodvarnis“.
0.50 „Našlaitės“.
2.30 „Purpurinės upės.
Tamsos giesmės“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

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

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.05 „Toras. Pasaulių

pabaiga“.
23.45 „Kvantikas“.
0.35 „Rezidentas“.
2.20 „Tironas“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Stiliaus DNR.
7.00 Sveiki! Su gydytoju

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

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

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

Penktadienis

, gegužės 14 d. Saulė teka 5.17, leidžiasi 21.14, dienos ilgumas
15.57. Jaunatis. Vardadieniai: Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas, Gintarė.
LRT TV
2021.05.14
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Negarbingi
šunsnukiai“.
1.25 „Nemeilė“.
3.30 Klausimėlis.
4.00 Vartotojų kontrolė.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Apdovanojimų
koncertas „Metų
kaunietė“.
22.15 „Nojaus laivas“.
0.55 „Rokenrola“.
3.00 „Namai – pragarai“.
4.35 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 „Ančiukų istorijos“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Farai.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldumynai“.
12.55 „Tik tu – mano
meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.

19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Galingasis 6“.
21.50 „Hobitas. Nelaukta

kelionė“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Hobitas. Nelaukta
kelionė“.
1.15 „Ir geri kartais
žudo“.
2.50 „Derybininkas“.
4.50 „X mutantai“.
5.40 „Mikė“.
BTV
6.25 „Negyvenamose

salose su Beru
Grilsu“.
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 „Niekada nepasiduok 2“.
23.40 „Tango ir Kešas“.
1.45 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.05 „CSI. Majamis“.
2.50 „Iškvietimas“.
Dzūkijos TV
6.00 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato. Greitis.
7.00 Oponentai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Atliekų kultūra.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 Atvažavau in
svecius“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laisvės TV valanda.
0.30 „Teisingumo

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

istorija“.
3.10 Laisvės TV valanda.
3.50 Bušido ringas.
4.10 Vantos lapas.
4.35 Kaimo akademija.
4.55 Atliekų kultūra.
5.20 „Reali mistika“.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.02 Vilnius Jazz 2020.
6.55 „Pasakojimai iš

Japonijos. Mokymasis gaminant
saldumynus“.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 Knygų savaitė.
Czeslawui
Miłoszui – 110.
8.40 Gyvenk kaip galima
švariau.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Rusų gatvė.
12.45 Stop juosta. S. Darius ir S. Girėnas.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Indivizijos. TV
galerija.
14.30 Pasivaikščiojimai.
14.55 „Gegužės 3-iosios
Konstitucija ir
dabartis“.
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. S. Darius ir S. Girėnas.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Katarakta“.
23.20 Gražiausia filmų
muzika.
0.25 DW naujienos rusų
kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.05 „Aš esu Boltas“.
2.50 „Tik be sparnų“.
4.35 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
5.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
TV1
6.10 „Obuolys ir

Svogūnas“.
6.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Supermamos“.
12.30 „Seklė Agata“.
13.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo
policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 PREMJERA.

„Kapitonė Marlo.
Kelios nelaimingos
meilės“.
22.55 „Kol mes gyvi“.
1.25 „Našlaitės“.
3.05 „Inspektorė Petra.
Mirties ritualai“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

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

ginos“.
18.00 Optibet A lygos

rungtynės Vilniaus
„Žalgiris“–
„Panevėžys“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Žudikas“.
0.25 „Toras. Pasaulių
pabaiga“.
2.40 „Vaikštant tarp
antkapių“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Vienas toks

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

šeštadienis
, gegužės 15 d. Saulė teka 5.15, leidžiasi 21.16, dienos ilgumas 16.01.
Jaunatis. Vardadieniai: Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė, Zofija.
LRT TV
2021.05.15	  
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.25 „Drąsūs kapitonai“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
10.55 Beatos virtuvė.
11.50 Pasaulio doku-

mentika. „Laukinė
gyvūnija. Spiralinių
kiaušinių karalystė.
Australiniai jautrykliai“.
12.40 Pasaulio dokumentika. „Didžioji
Britanija iš paukščio
skrydžio“.
13.30 „Komisaras Montalbanas. Keblus
reikalas“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Beprotiškai fantastiškas Vytautas
Kernagis.
22.15 „Vaikų darželio
policininkas 2“..
23.55 „Negarbingi šunsnukiai“.
2.25 „Didžioji Britanija iš
paukščio skrydžio“.
3.20 „Komisaras Montalbanas. Keblus
reikalas“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.25 „Nuotykių metas“.
7.15 „Bunikula“.
7.40 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
8.05 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
8.35 „Tomas ir Džeris“.
9.05 „Beprotiškos
melodijos“.
9.30 Mes pačios.
10.00 Sėkmės tandemas.
10.30 „Anapus tvoros“.
12.10 „Katės ir šunys“.
13.55 „Policijos akademija
6. Miesto apgultis“.
15.40 „Šeimos ryšiai“.
17.25 Žalia šviesa.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Kaip prisijaukinti
slibiną“.
21.25 „Už borto“.
23.40 „Didingiausias
filmas“.
1.10 „Nojaus laivas“.
TV3
6.35 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

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

12.35 „Flukas“.
14.25 „Suaugusiųjų

5.40 Vantos lapas.
6.00 „Paslaptys“.

priežiūra“.
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 „Aferistės“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Aferistės“.
23.45 „Kerė“.
1.40 „Išpirka – mili-

jardas“.
3.40 „Patruliai“.
BTV
6.40 „Negyvenamose

salose su Beru
Grilsu“.
7.30 „Pričiupom!“.
8.00 „Nepaprastos žmogaus galimybės“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,
televitrina.
10.00 „Leopardų uolos“.
11.10 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.15 „Padėtis nevaldoma.
Žmonijos katastrofos“.
13.25 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.25 „Pavojingi kaimynai“.
16.30 Kelias į UEFA EURO
2020.
17.00 Betsafe–LKL čempionatas.
19.30 Muzikinė kaukė.
Geriausieji.
22.05 „Neįmanoma misija.
Slaptoji tauta“.
0.45 „Noras“.
2.20 „Niekada nepasiduok 2“.
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 Lietuvos
miestai.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.

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

sostinės fenomenas.
Lietuva pasaulinėse
parodose“.
8.00 „Sukurta Kiote.
Murenlydžiai ir
Udžio upė“.
8.30 „Aistra varžytis“.
9.00 Kūrybingumo
mokykla.
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Trembita.
12.30 Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Proto džiunglės.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Du balsai – viena
širdis“.
16.35 „Erdvės menas.
Mažiau yra daugiau.
Gyvenimas mikronameliuose“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien
ir visados.
18.30 Indivizijos.
19.00 Premjera.
„Vizionieriai. Kipras
Dubauskas“.
19.05 Premjera. „Nuostabios mintys.
Šiuolaikinio meno
kūrėjas Abraham
Cruzvillegas“.
19.30 Premjera. „Viltis
abipus Atlanto.
Šv. Kazimiero
lituanistinė mokykla
Los Andžele“.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 „Nemeilė“.
23.05 „Nuodėmės prisilietimas“.
1.10 Dabar pasaulyje.
1.35 „Erdvės menas.
Mažiau yra daugiau.
Gyvenimas mikronameliuose“.
2.00 „Laikinosios
sostinės fenomenas.
Lietuva pasaulinėse
parodose“.
2.30 „Aistra varžytis“.
2.55 Indivizijos. TV
galerija.
3.25 Pasivaikščiojimai.
3.50 Proto džiunglės.
4.15 Euromaxx.
4.45 Auksinis protas.
TV1
6.20 100 metų propa-

gandos.
6.50 Praeities kartų

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

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.00 „Merės meilė
virtuvei“.
13.00 „Mylėk savo sodą“.

14.00 „Akloji“.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės

melodramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vera. Tylūs balsai“.
22.55 „Stiklo pilis“.
1.25 „Kol mes gyvi“.
3.30 „Kapitonė Marlo.

Kelios nelaimingos
meilės“.
TV6
6.10 Kalnų vyrai.
7.00 Žvejo nuotykiai.
9.00 Nematoma pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Hipopotamų

pragaras“.
11.40 „Kova dėl valdžios“.
12.50 „Pieva“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Kalnų vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų

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

Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
21.00 Žinios.
22.00 „Nedidelė paslauga“.
0.25 „Žudikas“.
2.20 „Aš esu Tonia“.
Delfi TV
6.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
7.00 Kasdienybės

herojai.
7.45 Mano pramogos

veidai.
8.30 Jos vardas MAMA.
9.00 Vienas toks

unikalus.
9.30 Sveikai ir laimingai.
10.00 Alfas live.
11.00 Sveika lėkštė su

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

Neatrasta Žemaitija.
15.00 Orijaus kelionės.
15.30 Ugnikalnių takais.
18.00 Kriminalinė zona su

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

Skandinaviją.
20.00 Kitokie pasikalbė-

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

jimai. Svečiuose
– E. Eimaitė.
1.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– S. Starkutė.
2.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– O. Pikul.
3.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– Merūnas ir Erika
Vitulskiai.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– E. Dragūnas.
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Eteris
Sekmadienis
, gegužės 16 d. Saulė teka 5.13, leidžiasi 21.18, dienos ilgumas
16.05. Jaunatis. Vardadieniai: Andriejus, Ubaldas, Vaidmantas, Bitė, Andrius.
11.00 Svajonių sodai.
11.55 „Mažasis vam6.02 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. „Princesė
Malėnė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.25 „Susipažink su
mano pasauliu.
Gauravas ir
aitvarai“.
11.50 Pasaulio dokumentika. „Nepažinti
Indokinijos kampeliai. Kambodža –
vandenų karalystė“.
12.45 Pasaulio dokumentika. „Tobula planeta. Vandenynai“.
13.45 „Puaro“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai.
17.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Viktorija“.
21.50 „Puikybė ir prietarai“.
23.55 „Nuodėmės
prisilietimas“.
2.00 „Vaikų darželio
policininkas 2“.
3.35 „Puaro“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.35 „Nuotykių metas“.
7.00 „Bunikula“.
7.25 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
7.50 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
8.20 PREMJERA.
„Playmobil filmas“.
10.25 „Beprotiškiausios
melodijos. Nuotykiai tęsiasi“.
12.15 „Miss XL“.
14.30 „Forestas Gampas“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
22.30 „Šaunioji septyniukė“.
1.00 „Aloha“.
2.45 „Už borto“.
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.

pyras“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Mažasis vam-

pyras“.
13.30 „Juros periodo augintinio nuotykiai“.
15.15 „Urmu pigiau“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Urmu pigiau“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Didysis šou
burbulas.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 Didysis šou
burbulas.
22.30 „Informatorius“.
0.45 „Hobitas. Nelaukta
kelionė“.
BTV
6.25 „Leopardų uolos“.
7.30 Lietuvos galiūnų

čempionato I
etapas. Žagarė,
Joniškio r.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato II
etapas. Šilalė.
10.00 „Gyvenimas ties
riba“.
11.05 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.05 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13.10 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.30 „Pavojingi kaimynai“.
16.30 Kelias į UEFA EURO
2020.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis laivas“.
22.30 „Legendų biuras“.
23.40 „Sostų karai“.
0.50 „Neįmanoma misija. Slaptoji tauta“.
3.05 „Noras“.
Dzūkijos TV
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Deutsche Welle

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

Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.35 Atliekų kultūra.
3.55 Kaimo akademija.
4.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų

Pergalės.

žmogžudystė.
Mirtys Aukštutinėje
Savojoje“.
23.05 „Taurių riteris“.
1.25 „Stiklo pilis“.
3.25 „Vera. Tylūs balsai“.
TV6
6.10 Kalnų vyrai.
7.00 Žvejo nuotykiai.
7.55 Žvejybos nuotykių

ieškotojas.
LRT+
6.05 Duokim garo!
7.30 Šoka Lietuva.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
10.00 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
10.30 „TV daktaras.

Maisto netoleravimas – ne
užgaida“.
11.00 Stop juosta. Medicina ir epidemijos.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus Šv. vyskupo
Stanislovo ir Šv.
Vladislovo arkikatedros bazilikos.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.05 Klausimėlis.
14.25 „Drąsūs kapitonai“.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2020.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Knygų savaitė.
Esminis lietuviškos
epistoliarikos žanro
šimtmetis.
20.30 Panorama.
21.00 Lietuvos nacionalinio operos
ir baleto teatro
simfoninio orkestro
koncertų ciklas.
22.40 „Daktaras ir
Mangaryta“.
0.40 „Puikybė ir prietarai“.
2.45 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
3.15 7 Kauno dienos.
3.40 „TV daktaras.
Maisto netoleravimas – ne
užgaida“.
4.10 Kelias.
4.35 Duokim garo!
TV1
6.20 100 metų propa-

gandos.
6.50 Praeities kartų
liudytojai.
7.20 „Akloji“.
8.45 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „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

9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Pieva“.
11.40 „Krokodilų valdos“.
12.40 „Gamtos šokis“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Kalnų vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų

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

Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Krepšinis. NBA
Action.
22.30 NBA 2020/21.
Delfi TV
6.00 13 731 km aplink

pirmadienis
, gegužės 17 d. Saulė teka 5.12, leidžiasi 21.20, dienos ilgumas
16.08. Jaunatis. Vardadieniai: Paskalis, Virkantas, Gailė, Bazilė.
LRT TV
2021.05.17
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 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukiniai Vakarai
prie molo“.
23.45 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Išpažinimai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.

Skandinaviją.
7.00 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.
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 Geltonas karutis.
15.30 Pokyčių istorija.
16.00 Visos mes Ievos.
16.30 Spausk gazą.
17.00 Automobilis už 0
Eur.
18.00 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Kasdienybės
herojai.
20.45 Mano pramogos
veidai.
21.30 Jos vardas MAMA.
22.00 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Bilienė.
23.00 Verslo Švyturys.
0.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– V. Burnys.
1.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– A. Paškevičiūtė.
1.30 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– A. Žirauskas.
2.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– M. Bartusevičius.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– G. Savickas.

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.
22.30 „Įkaitas“.
0.45 „Strėlė“.
1.40 „Šaunioji septyniukė“.
3.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 Ančiukų istorijos.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Svajonių sodai.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldumynai“.
12.55 „Tik tu – mano
meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.

18.30 TV3 žinios.
19.30 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 Belvilio policininkas.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 Belvilio policininkas.
0.20 „Naktinė pamaina“.
1.15 „Kobra 11“.
2.10 „X mutantai“.
3.00 „Mikė“.
3.25 „Ką mes veikiame

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

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

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

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

onatas.
21.00 „Greitojo reagavimo

būrys. Apgultis“.
22.50 „Mirtinas ginklas“.
23.50 „Legendų biuras“.
1.00 „Sostų karai“.
2.10 „CSI. Majamis“.
2.55 „Iškvietimas“.
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 tūkstantmečio vaikai.
8.45 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kas geresnio,
kaimyne?
12.45 Krikščionio žodis.
13.05 Kultūros diena.
14.00 „Laikinosios
sostinės fenomenas.
Lietuva pasaulinėse
parodose“.
14.25 Muzikos talentų
lyga 2020.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
19.00 Europos plaukimo
čempionatas.
Pusfinaliai ir finalai.
20.30 Panorama.
21.30 Vaižgantas. „Kosto
Ostrausko monodrama“.
22.25 Knygų savaitė.
Esminis lietuviškos
epistoliarikos
žanro šimtmetis.
Juozo TumoVaižganto, Sofijos
Čiurlionienės, Balio
Sruogos, Vandos
Zaborskaitės
korespondencija.
23.20 Pasivaikščiojimai.
23.50 „Kernavės archeologinė vietovė“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Beprotiškai fantastiškas Vytautas
Kernagis.
1.50 Gražiausia filmų
muzika.
2.55 Klausimėlis.
3.15 „Nuostabios mintys.
Šiuolaikinio meno
kūrėjas Abraham
Cruzvillegas“.
3.40 Kūrybingumo
mokykla.
4.10 „Viltis abipus
Atlanto. Šv. Kazimiero lituanistinė
mokykla Los
Andžele“.
4.35 Mokslo
sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.
TV1
6.05 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.00 „Tėvas Motiejus“.

8.10 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Supermamos“.
12.30 „Seklė Agata“.
13.30 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.30 „Kapitonas Kainas“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Pražūtinga nuoma“.
22.50 „Juodvarnis“.
0.50 „Našlaitės“.
2.35 „Prancūziška

žmogžudystė.
Mirtys Aukštutinėje
Savojoje“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

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

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.10 „Pagrobtas gyve-

nimas“.
23.20 „Poltergeistas“.
1.05 „Rezidentas“.
2.45 „Tironas“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Ar tu ją matei?
7.00 Savaitės įvykiai su

D. Žeimyte-Bilienė.
8.00 Orijaus kelionės.
8.30 Kriminalinė zona su

D. Dargiu.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.
11.00 13 731 km aplink

Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Jūs rimtai?
14.00 Išpakuota.
14.30 Raktas į namus.
15.00 Žinios.
15.20 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.15 Dienos interviu.
16.35 Piniginiai reikalai.
17.00 Žinios.
17.15 Dienos tema.
17.35 Piniginiai reikalai.
18.00 Žinios.
18.35 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Iš esmės su V. Bru-

veriu ir D. ŽeimyteBiliene.
20.00 Geltonas karutis.
20.30 Jos vardas MAMA.
21.00 Kasdienybės herojai.
21.45 Mano pramogos
veidai.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Kriminalinė Lietuvos
zona su D. Dargiu.
23.30 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
0.30 Delfi diena.
5.30 Visos mes Ievos.
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Eteris
, gegužės 18 d. Saulė teka 5.10, leidžiasi 21.21, dienos ilgumas
Antradienis
16.11. Priešpilnis. Vardadieniai: Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, Venancijus.

, gegužės 19 d. Saulė teka 5.08, leidžiasi 21.23, dienos ilgumas
16.15. Priešpilnis. Vardadieniai: Gilvinas, Tauras, Celestinas.

LRT TV
2021.05.18
6.02 Labas rytas,

LRT TV
2021.05.19
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Eurovizija 2021. I
pusfinalis.
0.10 „Atpirkimo kelias“.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Širdyje lietuvis.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „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 „Prarasta kontrolė“.
0.20 „Strėlė“.
1.15 „Įkaitas“.
3.15 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.45 „Kalnietis“.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 Ančiukų istorijos.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Karštai su tv3.lt.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldumynai“.
12.55 „Tik tu – mano
meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.

17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Romo dieno-

raštis“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Romo dienoraštis“.
0.20 „Naktinė pamaina“.
1.20 „Kobra 11“.
2.20 „X mutantai“.
3.10 „Mikė“.
3.35 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
4.00 „Naktinė pamaina“.
4.50 „Kobra 11“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.00 „Šuo“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Iškvietimas“.
11.00 „Mentalistas“.
11.55 „CSI. Majamis“.
12.55 „Mano virtuvė

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

čempionatas.
21.00 „Tiesioginis

kontaktas“.
22.50 „Greitojo

reagavimo būrys.
Apgultis“.
0.40 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.05 „CSI. Majamis“.
1.55 „Iškvietimas“.
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.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 „Pasakėlės“.
18.15 „Vanagai“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
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.

22.50 Sportas.
22.54 Orai.
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. Julija
Beniuševičiūtė
Žymantienė-Žemaitė“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Lietuvos nacio-

nalinio operos
ir baleto teatro
simfoninio orkestro
koncertų ciklas.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 „Aistra varžytis“.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Vilniaus sąsiuvinis.
12.45 Kelias.
13.10 Legendos. Šiandien
ir visados.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 „Eurovizija“.
Istorijos, kurių
negirdėjote“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 „Pasakojimai iš
Japonijos. „Jume
Kavai“. Svajinga
Haradžuku mada“.
19.00 Europos plaukimo
čempionatas.
Pusfinaliai ir finalai.
20.30 Panorama.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.25 Vartotojų kontrolė.
23.20 Istorijos detektyvai.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Vilnius Jazz 2020.
1.45 Auksinis protas.
2.55 Kultūringai su
Nomeda.
3.50 Klausimėlis.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta. Medicina ir epidemijos.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.00 „Obuolys ir

Svogūnas“.
6.15 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo

patarimai“.
7.10 „Tėvas Motiejus“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Supermamos“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.30 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.30 „Kapitonas Kainas“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

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

Nekaltosios“.
23.10 „Juodvarnis“.
1.10 „Našlaitės“.
2.50 „Pražūtinga

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

ginos“.
8.50 Gyvūnų manija.
9.20 „Fitnesas“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Amerikos talentai.
13.25 Nuogi ir įbauginti.
14.25 „Kietuoliai“.
14.55 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Merginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.10 „Kryžminė ugnis“.
23.05 „Kvantikas“.
0.55 „Rezidentas“.
2.30 „Tironas“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Pokyčių istorija.
7.00 Čepas veža.
7.30 Alfas vienas

namuose.
8.30 Išpakuota.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Stiliaus DNR.
11.00 Alfas live.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Kasdienybės
herojai.
14.15 Mano pramogos
veidai.
15.00 Žinios.
15.20 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.15 Dienos interviu.
16.35 Radikalus smalsumas.
17.00 Žinios.
17.15 Dienos tema.
17.35 Radikalus smalsumas.
18.00 Žinios.
18.35 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Faktai ir nuomonės
su A. Peredniu.
20.00 1toks unikalus.
20.30 Eurovizija: gal
pagaliau?
21.00 Aš ikona.
22.00 Stiliaus DNR.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Kasdienybės
herojai.
23.45 1toks unikalus.
0.15 Delfi diena.
5.00 Čepas veža.
5.30 Jos vardas MAMA.

Trečiadienis
Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Širdyje lietuvis.
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. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 1000 pasaulio
stebuklų.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Bėgliai. Tuneliu į
laisvę. A. Žemaitis“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Klanas“.
0.50 Vizionieriai. Kipras
Dubauskas.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 1000 pasaulio
stebuklų.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Bėgliai. Tuneliu į
laisvę. A. Žemaitis“.
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 „Kartuvės“.
0.35 „Strėlė“.
1.30 „Prarasta kontrolė“.
3.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.30 „Kalnietis“.
TV3
6.20 „Transformeriai.

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

11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano

meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Pavojingasis

Bankokas“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Pavojingasis

Bankokas“.
23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
23.18 „Pavojingasis

Bankokas“.
0.05 „Naktinė pamaina“.
1.05 „Kobra 11“.
2.00 „X mutantai“.
2.50 „Mikė“.
3.45 „Ką mes veikiame

šešėliuose“.
4.10 „Naktinė pamaina“.
5.00 „Kobra 11“.
5.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
BTV
6.40 „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 „Pričiupom!“.
21.00 „Išminuotojas“.
23.05 „Tiesioginis
kontaktas“.
0.55 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.20 „CSI. Majamis“.
2.15 „Iškvietimas“.
3.00 „FTB“.
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.
20.15 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 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 2020.
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 „Šį kartą“ – Eurovizija 2015.
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 „Pasakojimai iš
Japonijos. Jokajų
pasaulis. Paslaptingosios dvasios
pagalbininkės“.
19.00 Europos plaukimo
čempionatas.
Pusfinaliai ir finalai.
21.00 Maestro 70-osioms
gimimo metinėms.
Nacionalinis turtas.
Vytautas Kernagis.
21.30 Premjera. „Margaret Atwood.
Žodis po žodžio –
galingas ginklas“.
23.05 Veranda.
23.30 Indivizijos. TV
galerija.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2020.
1.40 „Du balsai – viena
širdis“.
3.45 Stambiu planu.
4.35 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Lietuva pasaulinėse
parodose“.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
6.10 „Obuolys ir

Svogūnas“.

6.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Supermamos“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.30 „Kapitonas Kainas“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės
melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Purpurinės upės.
Atpildo diena“.
23.05 „Juodvarnis“.
1.05 „Našlaitės“.
2.45 „Purpurinės upės.
Nekaltosios“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Vienam gale

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

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.10 „Sugyventi su

Džounsais“.
23.20 „Kvantikas“.
1.05 „Rezidentas“.
2.45 „APB“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Visos mes Ievos.
7.00 Stiliaus DNR.
7.30 Alfas live.
8.30 Spausk gazą.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Sveikatos receptas.
11.15 Pokyčių istorija.
11.45 Delfi Pulsas.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Aš ikona.
14.30 Eurovizija: gal

pagaliau?
15.00 Žinios.
15.20 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.15 Dienos interviu.
16.35 Login 2021.
17.00 Žinios.
17.15 Dienos tema.
17.35 Login 2021.
18.00 Žinios.
18.35 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Pokalbis su Daiva

Žeimyte-Biliene.
20.00 Verslo švyturys.
21.00 Orijaus kelionės.
21.30 2800 km Dunojumi

baidare su A. Valujavičiumi.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Mano pramogos
veidai.
23.45 Delfi Pulsas.
0.00 Delfi diena.
5.00 Verslo švyturys.
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Savaitės horoskopas
(gegužės 17—23 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Galite sužinoti, kad kiti žmonės kalba
jums už nugaros, ir tai tikrai nedžiugins. Vis dėlto turėtumėte nepamiršti, kad kalbėjimas už nugaros visada
reiškia tai, kad jūs esate priekyje.
Kitų žmonių nuomonė jums turėtų
mažiausiai rūpėti: susitelkite į tai, kas
jums yra tikrai svarbu, ir tai padės
paprasčiau pasiekti pageidaujamų
rezultatų.
Jautis (04.21–05.21)
Gali kilti pagundų viską mesti ir iš
pagrindų pertvarkyti savo gyvenimą. Nors tokios impulsyvios mintys
gali būti labai viliojančios, tačiau
žvaigždės pataria nedaryti skubotų
sprendimų ir blaivia galva įvertinti
susidariusią situaciją. Jei atrodys, kad
įveikti sunkumus yra paprasčiausiai
per sunku, nebijokite prašyti draugų
ar artimųjų pagalbos: jei visi kartu
pasiraitosite rankoves, galėsite nuveikti gerokai daugiau.
Dvyniai (05.22–06.21)
Suksitės tarsi voverė rate. Įvairių darbų jums tikrai netrūks, todėl gali atrodyti, kad apsiimate nuveikti kur kas
daugiau nei iš tiesų galite įgyvendinti.
Jei pajusite, kad net ir dedant dideles
pastangas darbų nemažėja, nebijokite
tiesiog sustoti ar prašyti kitų žmonių
pagalbos. Turėtumėte atminti, kad
jūs nieko neprivalote daryti, todėl tik
nuo jūsų pačių priklausys, kiek laiko
galėsite skirti poilsiui, kurio tikrai
nusipelnėte.
Vėžys (06.22–07.22)
Ieškokite kompromisų. Santykiai su
artimaisiais gali kiek paaštrėti, tačiau
žvaigždės pataria nesistengti įrodyti
savo tiesos. Tik tuomet, jei būsite nusiteikę ieškoti kompromisų, galėsite
tikėtis santarvės ir ramybės. Užkasti
karo kirvį gali būti gerokai paprasčiau
nei atrodys iš pirmo žvilgsnio, taigi
būkite nusiteikę, kad tam tikrose
situacijose gali tekti nusileisti ir įsiklausyti į artimųjų pageidavimus.
Liūtas (07.23–08.23)
Dabar bus pats tinkamiausias laikas
atnaujinti senas pažintis. Mintimis
būsite nuklydę į praeitį, todėl galite
paskambinti ar parašyti vaikystės
draugui ar buvusiam kolegai. Šiuo
laikotarpiu atnaujintos pažintys tikrai džiugins ir leis pamiršti vienatvę,
todėl žvaigždės pataria nelaukti, kol
kas nors nutiks be jūsų pastangų, ir
ryžtingai imtis iniciatyvos. Jei esate
ką nors įskaudinę, dabar bus tinkamas
laikas atsiprašyti ir viską pradėti nuo
pradžių.
Mergelė (08.24–09.23)
Mintimis būsite nuklydę kažkur toli
nuo realybės. Nors kartais pasvajoti yra tikrai naudinga, tačiau taip
pat nereikėtų pamiršti ir apie savo
pareigas, kurių šiuo metu turėsite
gerokai daugiau nei bet kada anksčiau. Gali tekti grįžti prie tų projektų,
kurie, kaip manėte, jau yra užbaigti.
Nesibaiminkite, jei teks smarkiau
paplušėti: tai jums garantuos tikrai
nemažą finansinę naudą. Žvaigždės
pataria būti dėkingesniems: dabar
bus tinkamas metas pagaliau pasakyti
nuoširdų „ačiū“ jums pagelbėjusiems
žmonėms.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Atrodys, kad aplinkiniai iš jūsų reikalauja daugiau nei galite atlikti, ir tai
tikrai erzins. Vis dėlto, jūs nesate bejėgiai: tam tikrais atvejais paprasčiau-

Klasifikuoti

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

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

siai galite atsisakyti padėti ar darbus
perleisti kitiems. Vertėtų nepamiršti,
kad savimi geriausiai pasirūpinsite tik
jūs patys, todėl neleiskite, kad draugai
ar kolegos jus išnaudotų. Jei pajusite,
kad atėjo laikas atsikvėpti, tiesiog
sustokite ir leiskite sau pasimėgauti
mažais gyvenimo malonumais.
Skorpionas (10.24–11.22)
Palankus metas vienišiems žmonėms.
Galite tikėtis naujų pažinčių ar netikėto meilės prisipažinimo. Nors
šiuo laikotarpiu daug laiko praleisite
namuose, tačiau tai neužkirs kelio
maloniems netikėtumams. Net ir
tuomet, jei jus užklups niūrios nuotaikos, nepamirškite, kad kažkas apie
jus nuolatos galvoja ir mini pačiais
geriausiais žodžiais.
Šaulys (11.23–12.21)
Staigmenų metas. Žvaigždės pataria
nieko neplanuoti, nes viskas gali pasisukti netikėta linkme. Nors griūvantys
planai dažniausiai ne tik nedžiugina,
bet ir erzina, tačiau šiuo laikotarpiu
viskas bus priešingai: netikėtumai
įkvėps mėgautis kiekviena akimirka
ir leis į pasaulį pažvelgti visai kitomis
akimis. Taip pat galite tikėtis apdovanojimo už savo įdirbį: likimas bus
dosnus visiems, kurie nevengia sunkaus darbo.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Žvaigždės žada atlygį už jūsų atliktus darbus. Jei į atliekamas užduotis įdėjote tikrai nemažai pastangų,
labai greitai galite tikėtis tinkamo
įvertinimo. Pagaliau galėsite pamiršti
rūpesčius ir šiek tiek atsikvėpti: visos
jūsų įdėtos pastangos pagaliau duos
apčiuopiamą naudą. Tinkamas metas
pradėti planuoti atostogas: nors kurį
laiką dar negalėsite keliauti, tačiau
išvykų planavimas tikrai džiugins ir
leis į kasdienybę pažvelgti visai kitomis akimis.
Vandenis (01.21–02.19)
Tinkamas metas imtis naujų projektų. Jei kurį laiką vis pasvarstydavote
įgyvendinti vieną ar kitą idėją, dabar
bus tikrai palanku imtis veiksmų. Jei ir
toliau tai atidėliosite, nė nepajusite,
kaip greitai bėga laikas: kuo ilgiau
delsite, tuo sunkiau bus imtis ryžtingų veiksmų. Dabar žvaigždės jums
bus tikrai palankios, todėl pasiraitoję
rankoves galėsite tiesiog kalnus nuversti.
Žuvys (02.20–03.20)
Turėtumėte daugiau dėmesio skirti savo šeimai. Nors dabar darbų
tikrai netrūks, tačiau turėtumėte
pasistengti tinkamai susidėlioti
prioritetus. Galite nustebti, kad ne
viskas yra taip svarbu, kaip atrodė iš
pradžių, taigi daugiau laiko galėsite
skirti brangiausiems žmonėms. Šiuo
laikotarpiu taip pat galite sulaukti
žinios iš seniai matyto draugo: tai
jus tikrai maloniai nustebins.

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

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

••
bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).

Sklypą namo statybai Lazdijų mieste. Tel. 8 686 70841.

Tel. 8 656 12800.

Lazdijų
•mieste.
•NamąTel.su815603a sklypu
24679.
namų
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
Lazdijų (įvairaus
dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė. Tel. 8 616 33781.

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

t priekabą (dviašė).
•Tel.•4+370
683 46931.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
pieningą ožką.
•Tel.•18metų
612 64506.
pjauti.
•Tel.•Kiaulę
8 607 22199.
•Tel.•Triušius.
8 617 01065.

AUGALAI

••
••Vikių ir avižų mišinį, žieminius ir vasarinius kviečius.
Bulves (maistines ir sėklines). Tel. 8 623 04363.

Tel. 8 623 04363.

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

KITI

ir atveža•mas•Parduodamas
žvyras, skalda, juodže-

mis. Pastatų griovimas. Tvenkinių kasimas. Alytus,
Tel. 8 685 58989.
plokštes Lazdijuo•se.•Akmens
Tel. 8 686 70841.
– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
Kineskopinių televizo•rių•PANASONIC
ir LG ir TV

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

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

••
sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,
gražioje vietoje, prie miško ir
Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
vandens telkinio, atlikti geode- ••Prekiaujame našlaičių
(broliukų) daigais ir skaldele
ziniai matavimai, visos miesto
paskirties žemę. Gali
kapams . UAB „MARTAS“,
komunikacijos), kaina 550 Eur
•būti•Ūkio
apleista.
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
už a.
Tel. 8 686 70841.

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

Tel.: (8 318) 51721, 8 652 51721.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
••Parduodame daugiamea, žemės ūkio paskirtis, su čių žolių sėklas. Auginame
tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

paskirties
•žemės
•Rekreacinės
sklypą Lazdijų rajo-

ne, šalia Prapunto ežero, (iki
vandens apie 50 m, patogus
privažiavimas).
Tel. 8 686 70841.

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

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

Lazdijų r. sav. N.
•Kirsnos
•Sodybąkaime.
Sodyba prižiū-

rėta, galima gyventi iš karto.
Namas mūrinis, 2 aukštų, 5
kambarių, su baldais ir buitine
technika, šildomas kietu kuru
(vietinis centrinis šildymas),
komunalinis vandentiekis.
Sodyboje yra ūkiniai pastatai,
garažas, šulinys, prižiūrėtas
sodas ir aplinka, 45 arai dirbamos žemės. Šalia galima įsigyti
7 ha žemės. Tel. 8 611 50514.

Raudonųjų dobilų sėklą.
Tel. 8 650 70144.

Tel. 8 678 80555.

miškus:
•jaunuolynus,
•Brangiai Lietuvoje
atsodintus ir

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

žemės ūkio
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
priekabą,

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

JUODELIAI SAMDO!!!

Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai“
Marijampolės padalinyje (Medeinos g. 3, Nendriniškių k., Marijampolės sav.)
kviečia prisijungti prie savo komandos

Autokrautuvo vairuotojus (800–1000 Eur į rankas)
Darbas vienoje novatoriškiausių Lietuvos medienos
perdirbimo gamyklų!
Visada laiku mokamas darbo užmokestis!
Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų sąlygų)!
Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemones!
Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!
Už draugo rekomendaciją 100 Eur (į rankas) premija!

Skambink arba rašyk!
8 686 34981, 8 698 41844, cv@juodeliai.lt
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Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną,
nuotrauką – siųskite
dzukuzinios@gmail.com

Klasifikuoti

skelbimai

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
perka
TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

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

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

••

GYVULIAI

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

KITI

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 250–

270 Eur/t, skarda – 210–230
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.
monetas,
•banknotus,
•Sendaikčius:
ženkliukus, meda-

lius, fotoaparatus, statulėles,
paveikslus, peilius, laikrodžius,
radijo aparatus, gramofonus,
muzikos instrumentus, karinius daiktus, gyras, hantelius,
gintarą, sidabrą, auksą, varpus,
smetoniškas nuotraukas, siuvimo mašinas, čirvines keptuves,
ragus ir visa kita. Atvykstu
pasiimti. Tel. 8 671 04381.

••
•Tel.•Baroniuką.
8 617 01065.

Mėsinį buliuką auginti.
Tel. 8 686 71256.

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.

supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

Perka veršelius,
telyčaites.

Moka PVM. Pasiima greitai.
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

Greitai ir kokybiškai išpjau•nu•medžius
gyvenamosiose ir

sunkiai prieinamose teritorijose
bei kapinėse. Tel. 8 627 49416.

••

•kompiuterio.
•Naudotą spausdintuvą prie
IEŠKO DA RBO

fasadų, stogų,
•patalpų
•Atliekame
mechanizuotą dažymą.

Tel. 8 616 26044.

••

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

apdailos darbus) arba ūkininko
ūkyje. Tel. 8 622 60230.

SIŪ LO DA RBĄ

arba telyčią nuo 6
•mėn.•Veršelį
iki 3 metų auginti. Taip
••Reikalingas vairuotojas darpat pienines melžiamas karves bui po Lietuvą su C kategorija
arba visą bandą.
Tel. 8 625 93679.

ūkiniams pastatams, lauko
baldus (29 metų gamybos
patirtis). Tel. 8 686 71689.

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.

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
••Galiu dirbti pagalbiniu
ŽŪKB „Kreke- darbininku statybose (moku
navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.

visus vidaus apIEŠKO
•dailos
•Atliekame
••Išnuomoju arba parduodu
darbus. Tel. 8 623 00597. gamybines sandėliavimo patalBrangiai išsinuomočiau žepas Radvilų g., Veisiejuose.
•
•
Glaistau,
dažau
bei
galiu
mės
ūkio paskirties žemės. Gali
Tel.
8
698
78040.
•dirbti
• kitus statybos darbus.
būti apleista. Tel. 8 614 80988.
Tel. 8 622 60230.
betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
Išsinuomočiau žemės ūkio
•
•
paskirties
žemės. Gali būti
Dengiame
stogus
iš
savo
ir
•užsakovo
• medžiagų. Lankstinių ••Išnuomojamas nestandar- apleista. Apleistą
žemę sutvartinio išplanavimo 1 kambario
gamyba ir montavimas.
kyčiau. Tel. 8 680 77728.
butas Lazdijų miesto centre (1
Tel. 8 678 29667.
Brangiai išsinuomočiau
aukštas, autonominis šildy•
•
žemės
Krosnos, Šeštokų sen.
Gaminame
duris
namams,
mas).
••

ir 95 kodu.
Tel. 8 686 77931.

••

PASLAUGOS

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

PURŠKIMĄ DEKORATYVINIU
TINKU. Tel. 8 621 99958.

apdailos darbus (glais•tymas,
•Atliekudažymas,
plytelių klojimas).
Gera kaina. Tel. 8 605 57242.

pastatų, sodo
•namelių,
•Karkasinių
terasų, stoginių, pa-

vėsinių, ūkinių pastatų statyba,
namų apkalimas, medinių
pastatų renovacija, apdailos
darbai. Tel. 8 646 51542.

N UOMA
SIŪLO

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

Tel. 8 698 78040.

Tel. 8 688 80688.

komercines admi- ••Išsinuomočiau žemės
•nistracines
•Nuomojupatalpas,
15 kv. m, I Šventežerio sen. Laiku moku
aukštas, Lazdijuose.
Tel. 8 698 78040.

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

JUODELIAI KVIEČIA!!!
Nori užsidirbti?

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

Skambink arba rašyk!
8 686 34981, 8 698 41844, cv@juodeliai.lt
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai
TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų
mokymo kursai;
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

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

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

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Tel.: (8 343) 21847,
8 699 88498.
Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame.
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas....

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

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

Tel. 8 646 71901.

UAB „Galvijų eksportas“

E. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

FACEBOOK, MESSENGER
.
Lazdiju, knygynelis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

Tel. 8 698 50235.

Miško
paslaugos.
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.

PERKAME
MIŠKĄ.

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

„Sūduvos galvijai“

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

brangiai perka.

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

Perkame veršelius.
Atsiskaitome iš karto.

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

Mokame visus priedus.

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

PARDUODA

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

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

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