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Tradicinės šeimos sergėtojai neketina
pasiduoti europietiškoms madoms

K

ol vieni bando
aiškinti, kad
esame blogi
europiečiai, nes
iki šiol nepriėmėme Partnerystės įstatymo, kiti aktyviai gina
tradicinę šeimą ir rengia protesto
akcijas už jos išsaugojimą.
Praėjusį savaitgalį tradicinės
šeimos šalininkai sostinėje surengė Šeimų maršą, kurio metu
visiems pademonstravo, jog neketina taip paprastai atsisakyti
tradicinių vertybių ir pulti į kosmopolitinių įpročių ir papročių
glėbį. Tarp tūkstančių šeimų, kurios dalyvavo akcijoje ir viešai
išreiškė savo pagarbą tradicinei
šeimai, buvo ir mūsų krašto atstovų.
Su vienu iš jų, šalia Kapčiamiesčio gyvenančiu architektu
Ričardu Vyšniausku, kuris su
gausia savo šeima dalyvavo
šiame renginyje, kalbamės apie
šią akciją ir apie tai, kokie galimi
pavojai laukia mūsų visuomenės,
jei būtų priimtas Partnerystės
įstatymas ir būtų leista kurti tos
Nukelta į 5 psl.

»

Tarp tūkstančių šeimų, kurios dalyvavo akcijoje ir viešai išreiškė savo pagarbą tradicinei šeimai, buvo ir mūsų krašto atstovų.
Susikaupė širdy ir
išmintis, ir patyrimas,
Ir nueitų dienų graži
rimtis.
Tai, kas praėjo, kas jau
buvo –
Kaip kraitis, dovana
arba lemtis.
O būsimieji metai
tegul būna
Praėjusių brandus ir
ilgas tęsinys!
Sigitą Šaudį 70-ojo
gimtadienio proga sveikina žmona, dukros, žentai,
anūkai ir proanūkiai.

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

Politinės aktualijos

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

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

Dzūkai kalba, kad...

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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Buvęs Katkiškės malūnas — nepelnytai
pamiršta ir jau gerokai apleista vieta
Dineta Babarskienė
Lazdijų rajono savivaldybėje antrą kartą organizuojamas „Dalyvaujamasis
biudžetas“: gyventojai
siūlo idėjas, balsuoja, daugiausia balsų surinkusios
idėjos bus įgyvendinamos.
Gyventojai galėjo teikti
idėjas dėl Lazdijų rajono
savivaldybės viešųjų erdvių, įvairių laisvalaikio ar
infrastruktūros elementų,
dėl kurių mūsų savivaldybė
taptų jaukesnė, gražesnė
ir patrauklesnė, įrengimo,
sutvarkymo.
Viena iš idėjų „Katkiškės (Bajoriškės kaimas, Lazdijų seniūnija)
vandens malūno (Lazdijos upelio pradžia) erdvės sutvarkymas,
natūralių žuvitakių įrengimas ir
teritorijos pritaikymas turizmui“,
kuri ir paskatino pasidomėti buvusiu Katkiškės vandens malūnu.
„Žydų dėka 1922 metais Lazdijai buvo apšviesti – tuo ypatinga
ši vieta“, – sako buvęs Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos
geografijos mokytojas ekspertas
Jonas Malinauskas.
Pasakojimą mokytojas Jonas
Malinauskas pradeda net nuo
XVI amžiaus pabaigos. „Į Lietuvą žydai masiškai pradėjo keltis
XVI amžiaus pabaigoje. Jie turėjo daug privilegijų, buvo atleisti
nuo mokesčių. Lietuvoje žydai
suklestėjo, kėlė ekonomiką“,
– pradžioje trumpai paaiškina
J. Malinauskas.
Lazdijų krašte kurtis žydai
pradėjo XVI amžiaus pabaigoje
– XVII amžiaus pradžioje. „Vėlesniais laikais caro nurodymu
jie „buvo paprašyti“ iš kaimų į
didesnes gyvenvietes persikelti“,
– sako mokytojas.
„XVIII amžiuje ant Lazdijos
upelio kranto Katkiškės kaime
buvo pastatytas vandens malūnas.

Gana didelis mūrinis pastatas –
keturių aukštų. Čia pastatė ir garo
variklį, ėmė lentas pjauti“, – pasakoja mokytojas.
1922 metais, prasidėjus elektrifikacijai, buvo įjungta hidroelektrinė. „Pastatė turbiną ir pradėjo
gaminti elektrą. Čia pagaminta
elektra apšvietė Lazdijų miestelį“,
– pasakoja J. Malinauskas. Kai
malūnas nedirbdavo, susikaupdavo vandens perteklius, kuris
nutekėdavo apvadu, šis apvadas
dar išlikęs. „Labai panašus į melioracijos griovį, bet ten ne griovys,
o žmonių rankomis iškastas kanalas. Dabar ten permesta lenta,
kai sausa, tai gerai, bet kai šlapia,
slidu, tai vos pereini. Žmonės taip
trumpina kelią, nesukdami lanko.
Takutis numintas, eina žmonės
ir šiandien“, – pasakoja pašnekovas.
Ši vieta turėtų būti žinoma kiekvienam. „Žydų dėka iš čia 1922
metais Lazdijai buvo apšviesti.
Galingas malūnas, lentpjūvė, o
vėliau ir hidroelektrinė – toks
technikos mazgas, sakyčiau,
buvo labai stiprus, o ir upelis
anuomet buvo platus ir vandeningas“, – sako mokytojas. Pasak
jo, elektrinė veikė iki Antrojo pasaulinio karo. „Karo metais ten
praktiškai viskas buvo sugriauta,
bet kadangi nebuvo tokių galingų
elektrinių aplink, tai 1944 metais
elektrinė buvo atstatyta“, – pasakoja jis. Ši elektrinė veikė iki
Kauno HE pastatymo. „Lazdijų elektrinė veikė dar ir 1960
metais“, – sako J. Malinauskas.
Kai elektros jau buvo perteklius,
mažas elektrines imta uždaryti, mat jų išlaikymas – brangus.
„Kadangi elektrinė niekam nepriklausė, vis nyko“, – pastebi jis
pridurdamas, kad plytas, akmenis
žmonės paslapčiomis išsinešiojo, išsivežiojo. „Buvusio malūno griuvėsiai kasmet vis labiau
nyksta, laikui bėgant ir visiškai

sunyks“, – sako jis.
Idėją pasiūlęs pilietis mano,
kad čia turėtų būti įrengtas tiltas su turėklais per upelį, takas
(su laiptais ir turėklais), pastatyti
suoliukai, apsauginiai turėklai iš
metalo, suformuoti žuvitakiai ir
brastos iš riedulių. Numatomi
atlikti darbai – šiukšlių išgrėbimas ir išvežimas, tilto per upelį
su turėklais įrengimas, nusileidimo nuo šlaito tako (su laiptais ir
turėklais) įrengimas, atokvėpio
suoliukų įrengimas, apsauginių
turėklų (metalo konstrukcijos)
prie viršutinio suoliuko įrengimas, žuvitakių ir brastų iš riedulių
formavimas (su 10–15 m riedulių atvežimo, išdėliojimo ekskavatoriumi darbais). Mokytojas
J. Malinauskas priduria, kad čia
turėtų būti pastatyta ir informacinė lenta.
Dabar jis baiminasi, kad žmonės, paskaitę apie buvusį malūną,
nepradėtų masiškai plūsti pasižiūrėti į ten čiurlenantį krioklį,
tad iš anksto įspėja, kad prie buvusio Katkiškės malūno dabar
labai nesaugu, ypač vaikams.
„Praeitais metais, kai buvo kuriamas dokumentinis filmas apie
žydus, kuris šiemet pasirodys, su
kūrybine grupe nuvažiavome ant
to tiltelio prie buvusio malūno, tai
operatorius išsigando“, – pasakoja mokytojas. Ši vieta gerokai
primiršta, kitiems gal ir nežinoma. Teritorija graži, tačiau labai
apleista.
„Tad jei čia būtų sutvarkyta
– būtų puiku“, – įsitikinęs mokytojas.
Katkiškėje yra problemų, dėl
kurių tenka raudonuoti prieš čia
atvykstančius svečius. Sako, kad
reiktų atkreipti dėmesį ir pagaliau
imtis ir sutvarkyti kelią, vedantį
į žydų genocido aukų atminimo
vietą, Katkiškės kaime esančią
žydų masinių žudynių vietą, o ir
automobilių stovėjimo aikštelė,
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Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose,
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Karščiausios nuogirdos ir ne tik.
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į
kitas. Kiekviena iš jų turi dalį tiesos.

Buvusio Katkiškės vandens malūno griuvėsiai.
kad ir nedidelė, čia, anot mokytojo, tikrai reikalinga, nes dabar tai
daroma privačioje pievoje, kuri
dažnai elektriniu piemenuku būna
aptverta, o jei ne, tai po galvijų
ganymo būna palikta to, į ką nė

vienam nesinorėtų įlipti.
Mano kalbinti žmonės, lankęsi Katkiškėje, paklausti, kaip jie
atvažiavę iki šios vietos, kelią
apibūdino vienu žodžiu: „Tragiškas“.

•

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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Lazdijų krašto laukuose stiebiasi
pasaulio maisto gurmanų pamėgta daržovė
Daugelis žino, kad Lazdijų rajonas garsėja kaip
žemdirbystės kraštas,
kuriame auginamos tradicinės daržovės. Tačiau
nedaug kam žinoma, kad
mūsų rajone auga ir visame
pasaulyje populiari, bet
lietuviams dar menkai pažįstama daržovė – smidras.
Šias pirmąsias pavasarines
daržoves augina ūkininkas
iš Gudonių kaimo.

Prasidėjus smidrų derliaus sezonui, pas smidrus auginantį ūkininką Laimutį Genį apsilankė
Lietuvos televizijos žurnalistai,
kurie domėjosi šios daržovės auginimo ypatumais.
„Dzūkų žinių“ skaitytojams pateikiame LRT žurnalistės Rūtos
Lankininkaitės pokalbį su smidrų
augintoju L. Geniu.
Rūta Lankininkaitė (R. L.):
Šiomis dienomis smidrų augintojai skina naująjį derlių. Vakarų Europoje tai labai populiari
daržovė, Vokietijoje net rengiami
smidrų festivaliai. Smidrų auginimas yra populiarėjanti šaka ir
Lietuvoje. Kaip juos užsiauginti
Lietuvoje, kokias taisykles reikia
žinoti, žino jų augintojas Laimutis
Genys.
R. L.: Sakykit, ar tai yra lepi
daržovė?
Laimutis Genys (L. G.): Tai
nėra lepi daržovė, tai yra pirmoji
pavasarinė daržovė, kuri užauga
ne po danga ankstyvą pavasarį.
Žinoma, šiemet smidrų derlius
vėluoja apie tris savaites. Paprastai smidrus pradėdavome pjauti
balandžio viduryje, o šiemet tik
gegužės pradžioje. Tai labai skani
ir maistinga daržovė. O užsiau-

ginti ją įmanoma, tik, kaip ir bet
kokią daržovę auginant, reikia
įdėti daug darbo ir pastangų.
R. L.: Jei aš noriu užsiauginti
smidrų, ką turiu daryti? Pasisodinti?
L. G.: Juos reikia pasodinti.
Bet sodinti daigus, ne sėklas. Su
sėklomis kruvinas darbas, tai užtrunka ketverius penkerius metus.
Dabar yra modernių technologijų,
olandai tai daryti puikiai sugeba.
Daigus atsivežame iš Nyderlandų
ir sodiname. Žinoma, sodinimas
yra specifinis. Reikalingas labai
gilus sodinimas, kasamas iki 40
centimetrų gylio griovys, į kurį
sodinami daigai.
R. L.: O kada derlius?
L. G.: Derlius prasideda antraisiais metais po pasodinimo, nes
pirmaisiais metais nerekomenduojama pjauti ūglių, reikia, kad
šaknys sustiprėtų.
R. L.: Dabar juos jau pjaunate. Kokios yra smidrų pjovimo
taisyklės ir kada jie tinkami gaminimui?
L. G.: Pjauti juos reikia, kai
virš žemės ūglis būna išlindęs virš
21 centimetro. Smidro pjovimas
vyksta maždaug 2 centimetrai po
žeme specialiu peiliu. Pjovimas
yra sudėtingas ta prasme, jog iš
vienos šaknies auga daug ūglių,
reikia akylai stebėti, kad nenupjautum šalia esančio smidro.
Reikia pjauti atsargiai, po vieną
ūglį. Kaip mes sakom, reikia nusilenkti kiekvienam smidrui. Esu
apskaičiavęs, kad per dieną teko
nusilenkti per 900 kartų.
R. L.: Esu skaičiusi, jog yra
ne viena smidrų rūšis. O kokias
Jūs auginate?
L. G.: Auginame Lietuvoje
populiariausią Gijnlim rūšį. Jai
labiausiai tinka mūsų klimatas.

Tai labai skani ir maistinga daržovė. O užsiauginti ją įmanoma, tik, kaip ir bet kokią daržovę auginant, reikia įdėti
daug darbo ir pastangų.
Ji dar įdomi ir tuo, jog galima
auginti tos pačios rūšies ir žaliuosius, ir baltuosius smidrus.
Baltieji smidrai auginami žemės
kaupe, jie negauna saulės ir nepažaliuoja. Vokiečiai labai mėgsta
baltuosius smidrus.
R. L.: Į ką panašus smidrų
skonis?
L. G.: Labai primena žaliųjų
žirnelių skonį. Nupjauni smidrą,
pakramtai viršūnėlę, labai primena žirnelius.
R. L.: Kokia pagrindinė taisyklė gaminant smidrus? Turbūt jų
ilgai nereikia apdoroti, nes praras
maistingąsias savybes?
L. G.: Taip, labai trumpai reikia apdoroti, beveik kaip kinų
maisto gamybos principu – labai
kaitriai ir trumpai. Jie nuo kaitros
tampa labai ryškiai žali ir tada reikia suprasti, kad viskas, daugiau

kaitinti nebereikia.
R. L.: Ar smidrai tinka su visokiais patiekalais?
L. G.: Tinka su viskuo. Žinoma,
klasikinis patiekalas – smidras,
suvyniotas į šalto rūkymo šoninę
ir paskrudintas. Mes mėgstame
kepti kiaušinienę su smidrais. Pirmiausia pakepi smidrus, o paskui
įmuši ant viršaus kiaušinius. Ir
nebereikia jokių daržovių.
R. L.: Ar brangu dabar nusipirkti smidrų?
L. G.: Kadangi Lietuvoje smidrų auginama palyginti nedaug,
mano žiniomis, apie 30 ha visoje šalyje, tai kaina laikosi. Lietuviškas smidras yra vertingas.
Žinoma, yra atvežtinių, bet kai
pažiūriu į juos parduotuvėje, tai
matau, kad jie dažniausiai būna
apdžiūvę. Jei jie atvežti iš kokios
Meksikos, tikrai neįmanoma tiek

ilgai išlaikyti jų kokybės.
R. L.: Kiek dabar kainuoja
pusė kilogramo smidrų?
L. G.: Sezono pradžioje puskilogramis kainuoja apie 5–6 eurus,
o paskui kainos krenta.
R. L.: Kur parduodate?
L. G.: Turgeliuose, noriai ima
kavinės ir restoranai. Dabar restoranams turėti patiekalų su smidrais laikoma gero tono ženklu.
R. L.: Iki kurio laiko pjausite
smidrus?
L. G.: Šiemet oro sąlygos yra
sunkiai prognozuojamos. Paprastai pjauti baigiame iki Joninių,
o kaip bus šiemet, sunku pasakyti.
R. L.: Smidrų auginimas ir valgymas dar tik populiarėja Lietuvoje, tačiau išpopuliarės, kaip ir
visoje Europoje.
Parengta pagal LRT medžiagą

•

Nacionaliniuose reitinguose — Lazdijų rajono mokyklų sėkmė
Nors mums dažnai atrodo,
kad Lazdijų rajono švietimo sistema nėra tobula,
tačiau atlikti Lietuvos mokyklų vertinimai rodo, jog
situacija rajone nėra bloga,
nes kai kurios mūsų rajono
mokyklos minimos tarp
geriausiųjų.

Apie mokyklų reitingų rezultatus kalbamės su Lazdijų rajono
savivaldybės Švietimo, kultūros
ir sporto skyriaus vedėju Daliumi
Mockevičiumi.
– Kaip vertinate nesenai paskelbtus Lietuvos mokyklų rezultatus?
– Vertinu labai gerai, nes net
trys mūsų mokyklos išskirtos
tarp geriausių mokyklų Lietuvoje.
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius.

– Kaip Jūs manote, kokie
faktoriai lėmė puikų Šeštokų ir

Krosnos mokyklų vertinimą?
– Kalbant apie gerus mokinių
pasiekimus, galima pasakyti, kad
tai lemia nuolatinis sistemingas
darbas, nuolatinis pažangos siekimas, mokyklos savitumo ieškojimas, gera mokinių savijauta,
savo darbą mylintys mokytojai,
pagaliau ir sėkmės faktorius kartais reikalingas. Manau, didžioji
dalis mano paminėtų dalykų ir
lėmė Jūsų išvardintų mokyklų
puikų įvertinimą.
– Ką šio reitingo rezultatai
duoda Lazdijų bendruomenei?
– Suteikia pasididžiavimo jausmą, prideda pasitikėjimo, augina
savivertės pojūtį, kartu išauga
atsakomybė ir pasiryžimas dar
labiau stengtis ugdant Lazdijų
krašto vaikus, suteikiant jiems
geriausias galimybes realizuoti
savo sugebėjimus ir kurti savo
ateitį.

– Ką reiktų daryti, kad Lazdijų rajono gimnazijos reitinguose būtų dar aukštesnėse
vietose?
– Reikia visos rajono švietimo bendruomenės sutelktumo,
aktyvaus tėvų įsitraukimo ir
atsakomybių pasidalijimo, nuolatinio mokytojų tobulėjimo ir
pažangos siekimo. Į gimnazijas
atkeliauja mokiniai iš visų mūsų
rajono bendrojo ugdymo mokyklų, todėl labai svarbu sudaryti
vienodai geras sąlygas vaikams
nuo pat ikimokyklinio amžiaus
atskleisti savo gebėjimus ir išmokti mokytis bei auginti savo
savivertę, nepriklausomai nuo to,
kurioje rajono vietovėje vaikai
gyvena. Tam reikalingi drąsūs,
išdiskutuoti ir atsakingi sprendimai, nulemiantys teigiamus pokyčius visoje mūsų rajono švietimo
sistemoje.

•

„Dzūkų žinių“ informacija
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Parama padeda atkurti miškus
Miškus atkurti norintys
jų valdytojai iki birželio 30 d. teritoriniams
Nacionalinės mokėjimo
agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento
teritoriniams paramos administravimo
skyriams (NMA) gali
teikti paraiškas pagal
Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 m. programos (KPP) priemonės
„Investicijos į miškų
plotų plėtrą ir miškų
gyvybingumo gerinimą“
veiklos sritį „Miškams
padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.
Šiam paraiškų priėmimo etapui numatyta
suma – 646 tūkst. 153
Eur iš Europos žemės
ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.

Finansuojamos veiklos ir
kas gali kreiptis
Tarp finansuojamų veiklų –
miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;
miškų gaisrų stebėsenos ir
pranešimo apie juos įrangos
diegimas ir gerinimas bei
stichinės nelaimės pažeisto
miško atkūrimas. 9 tūkst. 616
Eur parama, atsodinant dvi
(0,80 ir 2,70 ha) kirtavietes
miško sklype, esančiame
Janionių kaime, Panevėžio

luposi žievė.
„Sužinoję, kad
yra galimybė
miškus atkurti
pasinaudojus
KPP parama,
pabandėm. Kaip
reikalaujama,
pirmiausia užfiksavom stichinės
nelaimės faktą,
gavę Valstybinės
miškų tarnybos
leidimą, mišką
išvalėm. Pats
paramos gavimo
procesas nebuvo sudėtingas“,
– papasakojo
S. Tirevičius.
Viena kirtavietė
buvo atsodinta
2019 m. rudenį,
kita – 2020 m.
Praėjusių metų rudeninis miškasodis. Kadangi iki
pavasarį. Tiesa,
kooperatyvo „Aukštaitijos šilas“ kirtavietės Janionių ten jau žaliuoja
nebe ąžuolai, o
kaime nebuvo galimybės privažiuoti, maždaug
liepos ir beržai,
kilometrą sodmenis žmonės nešė maišuose.
mat tose pačiose
(Nuotrauka iš įmonės archyvo)
vietose pabijota
rajone, pagal projektą „Stichi- vėl sodinti ąžuolus, kad ir jų
nės nelaimės pažeisto miško neištiktų pirmtakų likimas.
atkūrimas“ jau pasinaudojo iš
Paramos miškams atkurti
viso 591 ha miškų valdantis kreiptis gali tiek privačių, tiek
savininkų kooperatyvas „Aukš- valstybinių miškų valdytojai.
taitijos šilas“.
Fiziniai asmenys privalo būti
Kaip papasakojo šios įmonės ne jaunesni kaip 18 metų amdirektorius Saulius Tirevičius, žiaus. Nekilnojamasis turtas, tai
tuose plotuose anksčiau au- yra miškas ar statiniai, į kuriuos
gusį nebrandų ąžuolyną kaip investuojama, turi priklausyti
reikiant paveikė kenkėjai – nuosavybės teise, bendrosios
medžiai džiūvo, krito jų lapai, dalinės arba jungtinės nuo-

savybės teise, būti valdomas
panaudos ar kitais pagrindais
arba nuomojamas nuo paramos
paraiškos pateikimo dienos ne
trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui.
Parama prevencinėms priešgaisrinėms priemonėms skiriama tik toms miško teritorijoms,
kurios pagal LR miškų gaisringumo žemėlapį priskirtos prie
didelės ar vidutinės gaisrų rizikos plotų. Pažeistam miškui
atkurti parama skiriama, jeigu
yra pažeistas ne mažesnis nei
0,5 ha jo plotas, pažeista daugiau kaip 20 proc. medžių, taip
pat tik už tuos plotus, kuriuose
pažeidimas užregistruotas ne
anksčiau kaip prieš dvejus metus iki paraiškos pateikimo. Remiama tuo atveju, jeigu stichinės nelaimės pažeistas miškas
atkuriamas miško želdinimu
(sodinimu) arba mišriuoju miško atkūrimo būdu, vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo
nuostatų reikalavimais.
Parama suskaičiuojama
kiekvienam miško želdinimo
ir žėlimo projektui atskirai,
priklausomai nuo atkuriamų
želdinių rūšinės sudėties. Pavyzdžiui, sodinant pušis, miško
atkūrimo išmoka už 1 ha – 2
tūkst. 332 Eur; egles – 2 tūkst.
69 Eur; beržus – 1 tūkst. 867
Eur; juodalksnius – 1 tūkst. 859
Eur; maumedžius – 3 tūkst. 256

Eur; klevus, uosius, kalnines
guobas, skirpstus ir vinkšnas
– 3 tūkst. 918 Eur; liepas –
3 tūkst. 879 Eur, ąžuolus ir
bukus – 4 tūkst. 383 Eur. Atkuriant kitas, neįvardintas medžių rūšis, taikoma mažiausia
miško atkūrimo išmoka – 1
tūkst. 859 Eur už ha.

30 balų — būtini
Paraiška projektui finansuoti turi surinkti mažiausiai 30
balų. Už pažeisto miško, kuriame vyrauja spygliuočiai,
atkūrimą skiriama 20 balų;
už pažeisto miško, kuriame
vyrauja lapuočiai, – 15 balų.
Kai atkuriamas pažeisto miško plotas yra nuo 3 ha iki 10
ha imtinai, skiriama 10 balų;
kai plotas daugiau kaip 10
ha, – 20 balų. Jei pareiškėjas
yra privataus miško valdytojas, skiriama 20 balų. Jeigu
prašoma mažesnio paramos
intensyvumo, tuomet už kiekvieną sumažintą procentinį
punktą skiriamas 1 balas, bet
ne daugiau kaip 15 balų; jei
prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos
teritorijose – 20 balų; jei pareiškėjas yra miško savininkų
asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – 5
balai. Didžiausia galima suma
– 100 balų.
Užs. Nr. 11

Ypatinga pelėdžiukų gelbėjimo operacija
Dineta Babarskienė
Veisiejų regioninio parko
darbuotojai vykdė ypatingą
gelbėjimo operaciją. Išgelbėti trys naminės pelėdos
jaunikliai, kurie galėjo tapti lengvu katinų grobiu.
Veisiejų regioninio parko direktoriaus funkcijas vykdanti Irma
Maciulevičienė sako, kad reaguota buvo greitai, gal todėl viskas
taip sėkmingai pavyko.
„Paskambino vienos sodybos
prie Snaigyno ežero šeimininkas
klausdamas, ką daryti. Papasakojo apie ištikusią nelaimę: iš inkilo
iškrito dugnas, kartu žemėn nukrito ir inkile buvę pelėdžiukai“,
– pasakoja specialistė.
Veisiejų regioninis parkas yra
iškėlęs 21 inkilą pelėdoms, stebi,
žino, kuris inkilas užimtas, kuris
dar laisvas.
„Gavę tokį pranešimą, mes nukabinome vieną iš dar neužimtų
pelėdų inkilų. Toks inkilas visai
po mūsų direkcijos langais kabėjęs. Nukabinome, įsimetėme
į bagažinę ir nuvykome į vietą“,
– pasakoja I. Maciulevičienė.
O ten tikrai trys, kaip specialistė sako, „nabagai“ pelėdžiukai susiglaudę tupėjo po medžiu. Neto-

liese pastebėta ir mama pelėda.
„Sodybos gyventojai mylintys
gamtą žmonės stebi ją, džiaugiasi čia gyvenančiais paukščiais.
Pastebėję, kad ūbauja pelėdos,
lyg matę, kad ir kažkur uokse
gyvena, įsigijo inkilą, sumokėjo
pinigėlius, iškėlė. Jame įsitaisė
pelėda. Bėda ta, o ir didžiausia
problema, kad inkilas iškeltas labai aukštai, gal 10 metrų aukštyje.
Elektrikai, tuomet taisę elektros
tinklus, su bokšteliu įkėlę inkilą.
Sodybos šeimininkas jau buvo
pasiruošęs vėl ieškoti bokštelio
ir net pinigus sumokėti, kad tik
pelėdžiukams pagelbėtų“, – pasakoja pašnekovė.
O gelbėti pelėdžiukus prireikė
dėl blogai pagaminto inkilo.
„Iškrito inkilo dugnas, ko gero
todėl, kad buvo pagamintas ne iš
vienos, o iš trijų lentučių. Gal medienai džiūstant atsirado tarpeliai, o
ir pelėdžiukai ūgtelėjo, atkreipėme
dėmesį, kad ir medvaržčiai neprisukti kaip reikiant, dugnas ir iškrito“, – sako ji. Specialistė atsargiai
sudėjo pelėdžiukus kibiran ir, suradę ilgiausias kopėčias, kokias tik
įmanoma, iškėlė inkilą maždaug tokiame pačiame aukštyje. Sako, kad
labai nelengva inkilą buvo kelti.
„Dar kiek sveikatos reikia tokį

inkilą pakelti“, – pastebi ji.
Iškėlė savo atsivežtąjį.
„Į jį ir mažiulius sudėjome.
Dievulėliau, kokie lengvučiai!
Mama pelėda, labai graži tokia,
tupėjo visai netoliese ir viską atidžiai stebėjo“, – pasakoja specialistė.
Dar nepaklausė, kaip pelėdžiukai jaučiasi naujuose namuose,
bet labai jau sako knieti. Tiesa,
tai ne pirma pelėdžiukų gelbėjimo operacija Veisiejų regioninio
parko specialistams.
„Esame pastebėję pelėdžiuką,
tupintį mūsų parko aikštelėje, prie
pat direkcijos. Iš pradžių galvojome, kad katinas, bet, kaip dzūkai sako, koks „čiudnas“, tupi,
nejuda. Išeinu, atidžiau pažiūriu
– ogi pelėdžiukas. Matyt, neapskaičiavo savo jėgų ir besimokydamas skraidyti nuskrido mažiau
nei buvo planavęs. Taip jau būna
jiems pradžioje: jei pataiko ant
šakos – gerai, jei ne, tai tupia,
kur papuolė. Taip ir tam pelėdžiukui nutiko, pirmas skrydis
ne visai toks, koks turėjo būti,
neapskaičiavo atstumo ir nukrito
ant žemės. Atsimenu, įkėlėme į
inkilą, dar sliekų pririnkome, lesė
– sėkmingai ir laimingai viskas
baigėsi“, – pasakoja šypsodamasi

Gelbėti pelėdžiukus prireikė dėl blogai pagaminto inkilo.
pašnekovė.
Veisiejų regioninio parko specialistai stebi ir prižiūri 21 inkilą
pelėdoms, kurie išdėstyti visoje
parko teritorijoje.
„Vienus metus buvome skyrę
vien pelėdoms, tuomet tiek daug
inkilų pelėdoms ir iškėlėme. Tuomet ir gimnazistai, ir miškininkai, ir mes – visi gaminome ir
kėlėme inkilus pelėdoms parko
teritorijoje: miškuose, pamiškėse.
2018–2019 metais buvo tikrinami inkilai. Juk pelėdos ne iškart
apsigyvena naujuose inkiluose.

Mūsų inkiluose daugiausia gyvena naminės pelėdos, bet turime
ir lutučių. Aš netgi ir juokais, ir
rimtai sakau, kad tie inkilai užaugo kartu su medžiais – aukštai
dabar“, – pasakoja specialistė.
Moteris sako, kad dzūkai myli
pelėdas, kelia joms inkilus.
„Šlavantuose ir prie Ančios“,
– vardija ji. Džiaugiasi privačių
žmonių iniciatyva iškeltais inkilais pelėdoms, tik prašo atkreipti
dėmesį prieš keliant, ar tikrai kokybiški.
agroeta.lt

•
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Tradicinės šeimos sergėtojai neketina Dzūkai
pasiduoti europietiškoms madoms kalba, kad...

Ričardas Vyšniauskas į renginį vyko su visa savo šeima — žmona ir penkiomis atžalomis.

»Atkelta iš 1 psl.

pačios lyties asmenų šeimas.

– Kaip vertinate šią akciją, ar
ji pavyko?
– Tai tikrai puikus ir prasmingas renginys. Viskas kuo puikiausiai pavyko. Neįvyko jokių
incidentų, politikai nedalyvavo,
kalbėjo paprasti žmonės, buvo
puiki nuotaika, žmonės aiškiai
parodė savo poziciją šiuo klausimu. Važiavau su žmona ir trimis
savo mažais vaikais, o Vilniuje
prisijungė dar du ten gyvenantys mūsų vaikai. Atmosfera buvo
puiki, dar ir Prezidentas sveikino,
tik gaila, kad paskui lyg ir pakeitė
savo nuostatas.
– Kaip manote, ar pavyks sustabdyti Partnerystės įstatymo
priėmimą?
– Sunku pasakyti. Iki birželio
2 dienos Lietuva turi įvykdyti ES
reikalavimus, nes paskui laukia
sankcijos. Estai ir latviai pasidavė
spaudimui, o Lietuva dar laikosi. Nors pirmadienį penkiolikos
šalių ambasadoriai pareiškė, jog

Lietuva turi priimti šį įstatymą.
Manau, kad tikroji Lietuva, o ją
įsivaizduoju nuo Klaipėdos iki
Kauno, palaiko tradicinę šeimą,
viską gadina Vilnius su savo
prisitaikėliškumu. Manau, kad
apie 80 proc. Klaipėdos, Kauno
gyventojų palaiko tradicinę šeimą, o Vilnius viską gadina, jie
bepročiai, nesupranta įstatymo
pasekmių.
– Ar neįžvelgiate, kad, pasinaudodama šia situacija, gali
susiformuoti nauja politinė jėga,
kuri bandys eiti į rinkimus?
– Politikas iš manęs prastas,
visko gali būti, bet tai, kas dabar
vyksta su mūsų vertybėmis, tai
yra bėda. Jos naikinamos. Jei iš
tikrųjų bus priimtas toks, kaip
dabar parengtas, Partnerystės
įstatymas, tada reikia išvažiuoti
iš Lietuvos.
– Ar šioje akcijoje nieko nesutikote iš lazdijiečių?
– Mes vėlavome į akciją, todėl važiavome link autostrados
tiesiai, per Alytų, nemačiau pa-

Išplatino pareiškimą
Centro partija – tautininkai, reaguodami į pirmadienį penkiolikos užsienio šalių ambasadorių paskelbtą pareiškimą,
kuriame jie spaudžia Seimą priimti Partnerystės įstatymą
ir ragina Vyriausybę dar aktyviau atstovauti LGBT interesams, pareiškė, kad toks užsienio ambasadorių kišimasis
į Lietuvos vidaus politikos reikalus, spaudimas Seimui
ir Vyriausybei yra nepriimtinas ir skaldantis Lietuvos
visuomenę.
„Pasinaudodami Tarptautine kovos su homofobija diena
penkiolikos šalių ambasadoriai išplatino pareiškimą, kuriame nurodinėja Lietuvos žmonių išrinktiems atstovams
– Seimui, kad reikia priimti Partnerystės įstatymą, o Vyriausybei nurodė dar aktyviau atstovauti LGBT interesams.
Visi šitie ambasadoriai puikiausiai žino, kad dauguma
Lietuvos žmonių pasisako prieš Partnerystės įstatymą, prieš
Stambulo konvenciją, tą rodo sociologų atlikti visuomenės
nuomonės tyrimai, todėl toks ambasadorių pareiškimas,
atsižvelgiant į šalyje tvyrančias įtampas, yra Lietuvos visuomenės skaldymas ir kiršinimas“, – teigė Centro partijos
– tautininkų pirmininko pavaduotojas K. Krivickas.

žįstamų lazdijiečių, nors buvo
gausybė žmonių. Vien tam, kad
įvažiuotume į autostradą, vedančią į Vilnių, teko laukti pusantros
valandos. Pradėjo važiuoti žemaičiai su geltonais vilkikais, o
kiti važiavo paskui. Iki Vilniaus
važiavo ištisinė kolona.
– Kaip vertinate konservatorių
persivertimą: jie visada buvo už
tradicinę šeimą, o dabar persivertė ir gražiai sako, kad visiems
užteks vietos?
– Čia viskas labai paprasta. Jei
nebūčiau dirbęs savivaldybėje,
tai nesuprasčiau, dabar, kai padirbau, tai esmę suprantu. Viskas
vyksta dėl pinigų. Arba mes visi
atsukam užpakalius, tada gausime pinigų, o jei ne, tai pinigų
nebus. Jų partijos pirmininkas ir
ministras uoliai vykdo Briuselio
reikalavimus, o partijos nariai yra
priversti paklusti.
Jei nebūtų vengrų ir lenkų,
kurie taip pat priešinasi šiam
ES reikalavimui, būtų sunkiau.
Gerai, kad turime bendraminčių.
Dabar yra lenkai ir vengrai, kurie
nesutinka su tuo ir priešinasi. Jie
Briuseliui sako: arba jūs pakeičiat savo reikalavimus dėl šeimos,
arba mes išstojame iš ES.
Atsukti subinės negalima. Lietuviai visais laikais priešinosi iki
paskutiniųjų – ir dėl krikšto, ir dėl
kitų intervencinių dalykų, tai ir
čia tas pats.
– Kaip Jums atrodo, ar regionuose palaikomas Partnerystės
įstatymas?
– Provincijoje, manau, daugelis
palaiko tradicinę šeimą, bet bijo
apie tai garsiai kalbėti. Man viena
kolegė sakė, kad nekariaučiau su
valdžia dėl tradicinės šeimos, nes
greitai visi būsim belyčiai. Visi
bijo. Jei vyks referendumas, visiems bus liepta teisingai balsuoti,
balsuos ir Lazdijai, nes tai bailus
kraštas.

•

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa
su autoriaus nuomone.

g Šeštokuose kone kasdien
važinėjanti karinė technika atrodo efektyviau nei pasirodžiusi
šeštadienį Lazdijuose. Pilni sąstatai karinės technikos vietiniams
jau tapo kasdienybe. „Ko mums
ten į Lazdijus važiuoti, mes čia
viską matom“, – sako šeštokiečiai. Vikšriniai, ratiniai pabūklai,
nuo futbolo stadiono kylantis
sraigtasparnis šeštadienį kaitino
lazdijiečių emocijas. Vieni nerimavo, kad sraigtasparnis sugadins
futbolo aikštę, kiti fotografavo,
filmavo karinės technikos pasirodymus.
g Viena valdžios moteris, dažnai matoma renginiuose, renginių
fotografijose, stipriai susirūpinusi
Lazdijų valdančiosios koalicijos
ateitimi. Svylanti uodega taip
stipriai kutena, kad gali būti nukabinta kaip šios partijos vietinis
princas.
g Kalniškės mūšis – vienas didžiausių Lietuvos partizanų mūšių
su reguliaria sovietų kariuomene.
Minint šio mūšio metines, buvo
paruošta graži programa, bet

pritrūko vienybės. Ir savivaldybės administracijos darbuotojų,
ir švietimo, ir kitų savivaldybės
įstaigų vadovų. Trūko ir jaunimo,
ypač moksleivių, kuriems būtų
rodomos mūsų krašto tradicijos.
Gal dėl to kaltas COVID-19?
g Mūsų rajono krikščioniškų
pažiūrų partijos nariai vienas
po kito dažosi vaivorykštinėmis
spalvomis, taip išreikšdami savo
nuomonę, kad ant šios žemės
tilpsim visi. Akivaizdžiai matyti,
kad Lazdijų konservatoriams muziką užsako sostinė. Kadangi konservatoriai greičiausiai trauksis iš
Lazdijų valdančiosios koalicijos,
tai kas jiems lieka – tik palaikyti
vaivorykštės spalvas ir pagalbos
mauti į sostinę pas Gabrielių.

•

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

Sėkmė prasideda šeimoje

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!
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Išskirtiniai Lazdijų krašto

Lazdijų krašto muziejus ir M. Gustaičio namas.

Metelių ir Veisiejų apžvalgos bokštai bei Metelių
Lazdijų krašto istorija bei
žmonių gyvenimai atsispindi ir įvairiuose čia stovinčiuose architektūriniuose
objektuose. Šie objektai
mena laikus nuo Lietuvos
Didžiosios kunigaikštystės
klestėjimo iki šių dienų,
ištaigingus didikų giminių
bei paprastus Dzūkijos
kaimo žmonių gyvenimus,
džiaugsmingus ir skaudžius
Lazdijų krašto ir Lietuvos
istorijos įvykius.

Vienas įspūdingiausių architektūrinių objektų Lazdijų krašte tai
Aštriosios Kirsnos dvaras. Kirsna
– jotvingių kilmės vardas, reiškiantis juodą upę. Aštrioji Kirsna dokumentuose minima XVI
amžiuje karaliaus Žygimanto III.
Dvaro sodyba yra viena didžiausių
Dzūkijoje – ją sudaro 19 pastatų ir
parkas. Pastatų architektūroje atsispindi klasicizmo, romantizmo ir
kitų istorinių laikotarpių stilistiniai
bruožai. Tarp kitų Lietuvos XIX a.
dvarų sodybų Aštriosios Kirsnos
ansamblis išsiskiria itin originalia
reprezentacinės ir ūkinės gamybinės dalių kompozicija (uždarų
kiemų charakteris) su buvusia
maksimaliai išvystyta vandens
telkinių sistema bei gausybe parko elementų – apžvalgos kalvelių
gausa parke. Dvaro sodyba mena
žymiausius jos gyventojus – Lie-

tuvos didikus Sapiegas, Karengas,
Lukoševičius. 1997 m. įrašytas į
Kultūros vertybių registrą. Nuo
2001-ųjų dvaro sodyba rūpinasi
nauji savininkai, ėmęsi atstatyti pastatus, atkurti parką. Dvare
veikia žirgynas, organizuojamos
įvairaus pobūdžio šventės, edukacinės programos, fotosesijos,
vykdoma kita veikla.
Nors Aštriosios Kirsnos dvaras šiuo metu yra gražiausias ir
daugiausiai išlikusių pastatų turintis dvaras Lazdijų krašte, bet
praeityje jis turėjo ne vieną grožiu nenusileidžiantį konkurentą.
Didikų šeimų puoselėjami dvarai
puošė Būdvietį, Bulakavą, Rudaminą, Veisiejus. Būdviečio dvaro
sodybos fragmentai yra apie 15
km į pietvakarius nuo Lazdijų,
4 km nuo sienos su Lenkija. Iš
dvaro laikų išliko svirnas, koplytėlė, tvartas. Būdviečio svirnas
pastatytas 1803 m. iš maumedžio
medienos. Tai retas ir unikalus
lietuvių liaudies architektūros
statinys, architektūros paminklas, vertingas lietuvių liaudies
medinės architektūros pavyzdys,
įdomus savo išorės bei vidaus
konstrukcijomis. Pastatas didelio stačiakampio tūrio, dviejų
aukštų, su dvišlaičiu stogu. Pagrindiniame fasade įrengtas maišų
pakėlimo mechanizmas. Svirnas
nėra tradicinio plano: pagrindinis
įėjimas su priesvirniu, paremtu

šešiomis kolonomis. Vidaus erdvė
nesudalyta jokiomis pertvaromis.
Viduryje įrengti laiptai į antrą ir
į pastogės aukštą, kur yra likęs
maišų kėlimo įrenginys. Abiejų
aukštų plokštumas skaido mažų
langelių juostos. Langeliai būdavo uždaromi langinėmis. Vidaus
erdvėje išsiskiria kolonos, kurios
atskirdavo aruodus. Tai nekilnojamoji kultūros vertybė, saugoma
Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos
įstatymo.
Dvarai buvo ne tik išskirtinės
gyvenviečių puošmenos, dauguma
atvejų tik pastačius dvarą aplink
jį pradėdavo kurtis gyvenvietės.
Rudaminos piliakalnio papėdėje
esantis miestelis Rudamina buvo
įkurtas Grigaliaus ir Marijos Masalskių XVI amžiuje po to, kai čia
buvo pastatytas dvaras. Dvaras
buvo apsuptas 6,5 ha parko ir tvenkinių. Iš Rudaminos dvaro laikų
iki šiol išliko rūmai, tvarto, parko, tvenkinių sistemos fragmentai.
Rudaminos dvaro sodyba yra unikali išlikusia XVI amžiaus sienine
tapyba ant namo fasado.
Bulotiškės kaime esantis Bulakavo dvaras 1550 m. priklausė
Felicijui Bulhakai, nuo kurio pavardės kilo ir dvaro pavadinimas.
Dvaro sodyba taip pat buvo vadinama Bulhakowsk, Bulokiškės,
Bulotiškės. Bulakavo dvaro sodyba nepanaši į daugelį klasicizmo

epochos kompleksų savo išskirtiniu išplanavimu. Jis tarsi sudaro
urbanistinio stiliaus uždarą aikštę.
Ūkiniai trobesiai ir kiti pastatai pasukti į dvaro centrą, tai yra rūmus.
Labiausiai akį traukia neįprastų
formų oficinos pastatas – toks pats
neįmantrus stačiakampis kubas su
keturių kolonų portiku.
Veisiejų dvaro užuomazgos siekia 1501 m., kai Lietuvos didysis
kunigaikštis Aleksandras šias žemes padovanojo Glinskiams. 1613
m. Veisiejų šeimininkais tapo Radvilos. 1733 m. dvarą nusipirko
Teodoras Masalskis, vėliau dvarą
valdė jo sūnūs Andrius ir Stanislovas. Dvaro sodybą, kurios fragmentai išliko iki mūsų dienų, kūrė
Lietuvos didysis etmonas Mykolas
Juozapas Masalskis, kuris buvo
vedęs Prancišką Oginskaitę. Jų
šeimoje gimė būsimasis Vilniaus
vyskupas Ignotas Jokūbas Masalskis. 1743–1745 metais Veisiejų savininkas Lietuvos didysis etmonas Mykolas Masalskis užbaigė
U raidės formos reprezentacinius
rūmus pristatęs du fligelius. Iš
kažkada prašmatnaus dvaro išliko
vienintelis fligelis – vieno aukšto
tinkuotas mūrinis statinys. 2014
m. sutvarkytame vieninteliame išlikusiame Veisiejų dvaro fligelyje
įsikūrė Veisiejų regioninio parko
lankytojų centras.
Šiuolaikinius architektūros stilius Lazdijų krašte atspindi Vei-

siejų ir Metelių apžvalgos bokštai
bei Metelių regioninio parko lankytojų centras. Nuo vienu kilometru į pietryčius nuo Veisiejų
miestelio nutolusiame Kailinių
kaime, Snaigyno ežero šiaurės
vakarinėje dalyje, stovinčio 15
metrų aukščio Veisiejų apžvalgos
bokšto atsiveria ne tik Snaigyno
ežero grožis su visomis trimis jo
salomis, bet ir Veisiejų panorama. Šį bokštą pavyko pastatyti
vos per šešias savaites iš 25 tonas
sveriančių metalo konstrukcijų. Jo
geometrija gan paprasta, tačiau
architektūra išskirtinė: jis primena
taurę, kurią juosiantys sraigtiniai
laiptai pakelia į apžvalgos aikštelę.
Vizualiai lengvos ir neapkrautos
konstrukcijos suteikia statiniui
grakštumo, lengvumo. Tarp Dusios ir Metelio ežerų, pietinėje
Metelių kaimo dalyje, įrengtą 15
metrų Metelių regioninio parko
apžvalgos bokštą suprojektavo architektas A. Gudelis. Metalines
konstrukcijas apjuosus medinėmis sijomis statiniui puikiausiai
pavyko įsilieti į nuostabų Metelių regioninio parko kraštovaizdį.
Nuo 15 metrų aukščio apžvalgos
bokšto atsiveria Metelio ežero,
Metelių kaimo, Kemsinės pievos
panorama ir siauras Dusios ežero
ruožas. Kitoje ežero pusėje stūkso
Papėčių piliakalnis. Nuo bokšto
patogu stebėti ežere plaukiojančius paukščius. Pietinėje Dusios
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architektūriniai objektai
Etnografinė Prano Dzūko sodyba.

Šeštokų geležinkelio stotis.

Veisiejų dvaro fligelis.

ų regioninio parko lankytojų centras.
ežero pakrantėje įsikūręs Metelių
regioninio parko lankytojų centro
pastatas traukia akį savo išskirtine
forma bei prie gamtos kraštovaizdžio priderintomis stiklo ir medžio
konstrukcijomis. Lankytojų centre
veiklos ras tiek vaikai, tiek suaugusieji. Ekspozicijoje išradingai
pristatomas apylinkėse gyvenančių Lietuvoje retų balinių vėžlių
gyvenimas ir Metelių krašto istorija. Pro vitrininius langus galima
stebėti gausius paukščių būrius
pavasario ir rudenio migracijų
metu.
Jeigu keliausite į Lazdijus, būtinai aplankykite Lazdijų krašto
muziejų ir Motiejaus Gustaičio
memorialinį namą. Lazdijų krašto muziejus įsikūręs viename seniausių Lazdijų miesto pastatų.
1920–1936 m. čia veikė Seinų
„Žiburio“ gimnazija. Muziejuje
įrengta „Senoji gimnazijos klasė“,
kurioje pristatoma krašto švietimo istorija, o lankytojus pasitinka kunigas Motiejus Gustaitis.
Muziejus atspindi krašto istoriją,
čia eksponuojami archeologiniai
radiniai, senųjų žemėlapių kopijos, įvairūs istoriniai dokumentai.
Antrame aukšte eksponuojama
medžiaga apie Salomėją Nėrį.
Šalia Lazdijų krašto muziejaus
stovi Motiejaus Gustaičio memorialinis namas. Jame 1924–1927
m. gyveno Dzūkijos krašto švietėjas Motiejus Gustaitis. Jis buvo

Bulakavo dvaras.
pavyzdingas dvasininkas, poetas,
simbolikos pradininkas, rašytojas,
muzikologas ir kalbininkas, vertėjas iš lotynų, prancūzų, lenkų,
rusų, vokiečių kalbų, pedagogas,
filosofijos daktaras, pirmojo lietuviško „Stilistikos“ vadovėlio
autorius. Šio namo statybai ir
įrengimui daug pinigų pridėjo
pats M. Gustaitis, rūpinosi, kad
kuo gražiau ir meniškiau atrodytų, būtų įdomios architektūros.
Šiame nedideliame vieno aukšto
pastate buvo direktoriaus darbo
kambarys ir kartu miegamasis, o
antroje namo pusėje – gimnazijos
raštinė. Muziejuje eksponuojama
medžiaga apie M. Gustaičio gyvenimą ir kūrybą.
XX a. pradžios Dzūkijos kaimo
architektūrą atspindi Etnografinė
Prano Dzūko sodyba. Šis muziejus
buvo įkurtas 1970 m. Delnicos
kaime. Sodybą sudaro troba, svirnas, kluonas, geras tvartas, senasis
tvartas ir kalvė. Visuose pastatuose veikia senovinių ūkio padargų,
baldų, namų apyvokos daiktų ekspozicijos. Vasaros metu sodyboje
vyksta etnografinės šventės.
Išskirtinis ir kelio atkarpos Kapčiamiestis-Leipalingis grindinys
„brukakelis“. Tai bene seniausias
kelias Lazdijų krašte. Senovinio
akmenų kelio „brukakelio“ ilgis
yra apie 400 m. Legenda byloja,
kad šiuo keliu kunigaikštis Žygimantas Augustas pėsčias lydėjo

savo mirusios žmonos Barboros
Radvilaitės kūną iš Varšuvos į
Vilnių.
Šeštokų geležinkelio stoties
pastatų kompleksas – unikalus
inžinerinės architektūros pavyzdys Lazdijų krašte. Stotis pastatyta 1898 m. šalia tuo metu
stovėjusio dvaro. Stoties pastatą
suprojektavo ir statybas prižiūrėjo
inžinierius Aleksandras Gasketas.
Vėliau pastatyti sandėliai, butai
tarnautojams, čia ir šiandien dar
gyvena žmonės. Iš Šeštokų geležinkelio stoties 1941 m. birželio
14-ąją buvo pradėti tremti į Sibirą
šviesiausi Lietuvos žmonės, taip
pat iš tos pačios stoties 1941-aisiais žydų tautybės žmonės buvo
išvaryti link Kalvarijos, kur pasitiko tragišką savo likimą. Lietuvos
tremtiniams pagerbti skverelyje
prie geležinkelio stoties pastatytas
kryžius ir paminklas. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę Šeštokai
tapo Lietuvos vartais į Europą.
Stotis yra valstybės saugomas
nekilnojamojo kultūros paveldo
objektas.
Aplankykite šiuos išskirtinius
objektus, pasigrožėkite architektūrinių stilių įvairove ir iš arčiau
pažinkite Lazdijų kraštą! Susidarykite Jums patogiausią maršrutą
naudodamiesi nauju Lazdijų turizmo informacinio centro paruoštu
išskirtinių architektūrinių objektų
žemėlapiu.

•

Rudaminos dvaras.

Veisiejų dvaro fligelis.

Būdviečio svirnas.
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VšĮ Lazdijų kultūros centras skelbia, kad
VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODAMA
Lazdijų kultūros centrui nuosavybės teise priklausantys
šie objektai, esantys Alytaus g. 9, Vartų k., Krosnos sen., Lazdijų r. sav.:
– kultūros namai (unik. Nr. 5996-4014-0012, plotas 356,67
kv. m., 1964 m. statyba);
– kiti inžineriniai statiniai – lauko tualetas (2 vnt.), (unik.
Nr. 4400-1089-4534, 1964 m. statyba);
Bendra pradinė pardavimo kaina: 11 425,00 Eur
Aukcionas vyks 2021-06-08 10.00 val. Lazdijų kultūros
centro patalpose, adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.
Aukcionui neįvykus, antrasis aukcionas vyks 2021-06-15
10.00 val. Lazdijų kultūros centro patalpose, adresu: Vilniaus
g. 6, Lazdijai.
Pirmojo aukciono paraiškos priimamos iki 2021-06-07
12.00 val., antrojo aukciono iki 2021-06-14 12.00 val. Lazdijų kultūros centro administracijoje, adresu Vilniaus g. 6,
Lazdijai.
Pastato apžiūra suinteresuotiems asmenims vyks sutartu laiku 2021 m. gegužės 27, 28 d., birželio 3, 4, 10, 11 dienomis.
Papildoma informacija teikiama Lazdijų kultūros centre
telefonu: +370 616 81884.

VšĮ Lazdijų kultūros centras skelbia, kad
VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODAMA
Lazdijų kultūros centrui nuosavybės teise priklausantys
kultūros namai (unik. Nr. 5997-2014-5015, plotas 176,04 kv.
m., 1972 m. statyba), esantys Žemaitkiemio g. 9, Žemaitkiemio k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav.:
Bendra pradinė pardavimo kaina: 4523,00 Eur
Aukcionas vyks 2021-06-08 12.00 val. Lazdijų kultūros
centro patalpose, adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.
Aukcionui neįvykus, antrasis aukcionas vyks 2021-06-15
12.00 val. Lazdijų kultūros centro patalpose, adresu: Vilniaus
g. 6, Lazdijai.
Pirmojo aukciono paraiškos priimamos iki 2021-06-07
12.00 val., antrojo aukciono iki 2021-06-14 12.00 val. Lazdijų kultūros centro administracijoje, adresu Vilniaus g. 6,
Lazdijai.
Pastato apžiūra suinteresuotiems asmenims vyks sutartu
laiku 2021 m. gegužės 27, 28 d., birželio 3, 4, 10, 11 dienomis.
Papildoma informacija teikiama Lazdijų kultūros centre
telefonu: +370 616 81884.

VšĮ Lazdijų kultūros centras skelbia, kad
VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODAMA
Lazdijų kultūros centrui nuosavybės teise priklausantys
šie objektai, esantys Mokyklos g. 9, Viktarinos k., Veisiejų
sen., Lazdijų r. sav.:
– kultūros namai (unik. Nr. 5996-9014-6019, plotas 380,52
kv.m., 1969 m. statyba);
– sandėlis (unik. Nr. 5996-9014-6020, plotas 44,74 kv. m,
1969 m. statyba);
– katilinė (unik. Nr. 5996-9014-6034, plotas 33,01 kv. m,
1969 m. statyba).
Bendra pradinė pardavimo kaina: 16730,00 Eur
Aukcionas vyks 2021-06-08 14.00 val. Lazdijų kultūros
centro patalpose, adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai.
Aukcionui neįvykus, antrasis aukcionas vyks 2021-06-15
14.00 val. Lazdijų kultūros centro patalpose, adresu: Vilniaus
g. 6, Lazdijai.
Pirmojo aukciono paraiškos priimamos iki 2021-06-07
12.00 val., antrojo aukciono iki 2021-06-14 12.00 val. Lazdijų kultūros centro administracijoje, adresu Vilniaus g. 6,
Lazdijai.
Pastato apžiūra suinteresuotiems asmenims vyks sutartu
laiku 2021 m. gegužės 27, 28 d., birželio 3, 4, 10, 11 dienomis.
Papildoma informacija teikiama Lazdijų kultūros centre
telefonu +370 616 81884.

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

Išskirtinis „Tele2“ pasiūlymas:
išbandykite planą laikrodžiams su
eSIM net 6 mėn. nemokamai

Svajojantiems apie išmanųjį laikrodį su eSIM
technologija – geros naujienos. Šiuo metu visi,
įsigiję „Samsung“ laikrodį su eSIM, gaus dovanų
belaides ausines, o užsisakę planą laikrodžiams,
net šešis mėnesius galės
juo naudotis nemokamai.
Ypatingais pasiūlymais jau
dabar galima pasinaudoti
operatoriaus fiziniuose salonuose arba internetinėje
parduotuvėje www.tele2.lt.

Kas yra eSIM ir kaip tai veikia?
Išmanieji laikrodžiai, palaikantys
eSIM technologiją, leidžia jums palikti telefoną namuose ir naudotis
laikrodžiu kaip atskiru savarankišku mobiliuoju įrenginiu. Jis veiks
visur, kur veikia mobilusis ryšys.
Išmaniajame laikrodyje aktyvavus
virtualią eSIM kortelę, bus galima
skambinti, atsiliepti į skambučius,
klausytis muzikos ir naudotis internetu prietaise ant riešo, net kai
išmanusis telefonas bus toli.
Toks sprendimas ypač patogus
sportuojant, vedžiojant augintinį,
dirbant sode, užsiimant aktyvia
veikla, pramogaujant ar tiesiog išėjus pasivaikščioti. Kasdieniame
gyvenime susiduriame su daugybe situacijų, kai nenorime kartu
imti ir telefono, tačiau norime
išlikti pasiekiami, jei kas mūsų
ieškotų. Pavyzdžiui, kai išeiname pabėgioti, tvarkome kiemą,
dirbame šiltnamyje ar trumpam
susitinkame su draugais.
Nuo šiol nebereikės kartu pasiimti abiejų įrenginių. Išmanusis
laikrodis su eSIM gali atlikti tas
pačias funkcijas, kaip ir jūsų telefonas. Tai naudotojui suteikia visišką judėjimo laisvę ir dar labiau
praplečia išmaniojo laikrodžio
galimybes.
Tam, kad ši paslauga laikrodyje
veiktų, reikia užsisakyti „Vieno
numerio“ paslaugą. Ją aktyvuosite
įsigiję specialų neribotų pokalbių,
SMS žinučių ir mobiliųjų duomenų planą „Neriboti GB laikrodžiui“. Jis yra mokamas atskirai ir
pridedamas prie turimo telefono
abonemento.
Tuomet pradėti naudotis eSIM
privalumais bus labai paprasta.
„Galaxy Wearable“ programėlėje nuskenuosite paslaugos už-

sakymo metu gautą specialų QR
kodą ir virtuali kortelė bus iškart
paruošta naudoti.

Planas laikrodžiui —
net 6 mėn. nemokamai
Paslauga „Vienas numeris“ susieja telefoną ir laikrodį, suteikdama galimybę gauti skambučius,
programėlių pranešimus ir SMS
į abu įrenginius tuo pačiu metu.
Pats geriausias laikas išbandyti ją
yra dabar. Kodėl? Nes šiuo metu
planą laikrodžiui „Neriboti GB,
neriboti pokalbiai ir neribotos
SMS laikrodžiui“ net 6 mėnesius
galite išbandyti nemokamai.
Pasiūlymas galioja sudarius 24
mėn. sutartį. Po 6 mėn. įsigalioja
įprasta plano laikrodžiui kaina,
numatyta paslaugų teikimo sutartyje (4,90 Eur/mėn). Planą laikrodžiui galima pridėti prie jūsų jau
turimo „Tele2“ pokalbių plano
arba įsigyti ir pokalbių planą, ir
planą laikrodžiui.
„Vieno numerio“ paslauga
priskirs jūsų naudojamą telefono numerį susietam „Samsung
Galaxy“ išmaniajam laikrodžiui.
Ją aktyvavus, visi įeinantys skambučiai matysis abiejuose įrenginiuose, todėl tiek atsiliepdami,
tiek skambindami galėsite pasirinkti, kuo tai daryti: telefonu ar
laikrodžiu.

Įsigijusiems laikrodį —
belaidės ausinės dovanų
Dar viena priežastis, kodėl turėtumėte įsigyti išmanųjį laikrodį su eSIM
technologija būtent dabar, yra ta,
jog tai padarius jūsų laukia puikios
dovanos.
Tereikia išsirinkti bet kurį „Samsung Galaxy“ išmanųjį laikrodį su
eSIM ir dovanų gausite kokybiškas
belaides ausines „Samsung Galaxy
Buds Live“. Dovanos vertė – net 169
Eur. Dovana bus pridėta automatiškai už simbolinį 0,01 Eur mokestį.
Išmaniojo „Samsung Galaxy“
laikrodžio, palaikančio eSIM, mėnesinė įmoka prasideda tik nuo 7,44
Eur/mėn. Pradinė įmoka – vos 1 Eur.
Laikrodžio kaina mokant visą sumą
iškart prasideda nuo 269 Eur.
Pasiūlymas galioja pasirinkus bet
kurį „Samsung Galaxy Watch 2“
arba „Samsung Galaxy Watch 3“
laikrodžio su eSIM 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.
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.

•

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 netinkamos perdirbimui ir turi būti šalinamos sąvartyne. Tai – brangiausias atliekų tvarkymo būdas, tad nerūšiuojantiems tenka ir atsakomybė už brangstantį jų tvarkymą.
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„Ladies Go“ šių metų sezone: naujas partneris,
elektromobilių įskaita ir žinomi lenktynininkai
Jau antrus metus iš eilės
„Ladies Go“ vairuojančių
moterų judėjimas nepabūgęs karantino ribojimų
rengia išskirtines varžybas. Šiemet jos išaugo net
į 5 etapus, 3 orientaciniuspramoginius ralius ir prisijungus į partnerius naujam
elektrinių automobilių
prekiniam ženklui Lietuvoje tapo „SERES nacionalinėmis vairuojančių moterų
varžybomis 2021“.

Numatomos 2 metinės įskaitos
– Ladies Go Green, tai pradedančiųjų, kurioje turėtų dalyvauti
merginos, dar neseniai įžengusios
į tokio tipo renginių pasaulį, ir
Ladies Go Pro – pažengusiųjų įskaita, kurios dalyvės yra daugiau
kaip 3 kartus važiavusios orientaciniuose-pramoginiuose raliuose
ar kituose autosporto renginiuose.
Metų pabaigoje šių įskaitų nugalėtojoms taures įsteigs ir įteiks
Lietuvos autosporto federacijos
prezidentas Egidijus Janavičius,
jis tapo ir šių varžybų globėju.
Kaip teigia viena iš šių varžybų
iniciatorių ir organizatorių Rai-

monda Jagminaitė, šis sezonas
bus kitoks nei pernai visų pirma
dėl to, kad atsirado naujas generalinis partneris – EVmotors.
eu kartu su SERES automobiliu,
dėl to didelis dėmesys skiriamas
elektromobiliams, viso sezono
metu bus atskira įskaita, kurioje galės dalyvauti visi ekipažai,
vairuojantys elektrinius automobilius. Taip pat visuose etapuose
numatoma ir smagi rungtis – pramoginis elektromobilių slalomas.
Ją galės išbandyti ne tik varžybų
dalyviai, bet ir užsiregistravę žiūrovai.
Dar viena šių metų naujovė
tokia, kad pirmuose dviejuose
etapuose prie vairuojančių moterų galės prisijungti ir vyrai. Bus
svečių įskaitos „Ladies Go porų“
ir „Ladies Go šeimų“, o sezonas
startuos kartu su projektu „KarysLenktynininkas“ Druskininkuose
ir Lazdijuose gegužės 29 dieną,
kur numatomos ne tik atskiros
vyrų civilių bei karių įskaitos, bet
ir išskirtinė Ladies Go + Karys
arba Lenktynininkas įskaita. Joje
prie 2–3 merginų prisijungs ir 1
vyrukas karys arba lenktynininkas. Jau aiškūs keli šios įskaitos

Šiemet be Druskininkų ir Lazdijų varžybos vyks ir kitose Lietuvos vietose, antrasis „Ladies Go For Family“
orientacinis-pramoginis ralis numatytas Akmenėje ir Mažeikiuose.
dalyviai, tai žinomi lenktynininkai Giedrius Notkus, Vaidotas
Žala, Jurgis Adomavičius, taip

Metų pabaigoje šių įskaitų nugalėtojoms taures įsteigs ir įteiks Lietuvos autosporto federacijos prezidentas
Egidijus Janavičius, jis tapo ir šių varžybų globėju.

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

pat ne tik lenktynininkas, bet ir
žinomas ūkininkas Petras Šiaučiūnas. Kitų šios įskaitos dalyvių
organizatoriai kol kas neatskleidžia, bet pažada, kad bus daug
įdomių asmenybių šiame sąraše.
Šio etapo dalyviai kovos ne tik
dėl puikių prizų, bet ir dėl Druskininkų rajono savivaldybės mero
Ričardo Malinausko bei Lazdijų
rajono savivaldybės merės Ausmos Miškinienės taurių.
Šiemet be Druskininkų ir Lazdijų varžybos vyks ir kitose Lietuvos vietose, antrasis „Ladies Go
For Family“ orientacinis-pramoginis ralis numatytas Akmenėje
ir Mažeikiuose, jis vyks kartu su
Lietuvos ralio čempionato etapu
liepos 10 dieną. Trečiasis etapas
ekstremalus ir azartiškiausias, jau
antrus metus iš eilės merginos
turės galimybę išbandyti Lietuvos
street race čempionato trasą Šiaulių r. liepos 25 dieną. Didžiausio
moterų antplūdžio tikimasi pernai labai sėkmingai startavusiame „Ladies Go Kuusamet Rally
Elektrėnai 2021“ orientaciniamepramoginiame ralyje rugsėjo 11

dieną. O sezoną užbaigs Vairuojančių moterų olimpiada Nemuno
žiede, Kaune, spalio mėn., kurioje
dar nematytos rungtys ir užduotys vairuojančioms ir norinčioms
vairuoti merginoms.
Pasak varžybų organizatorės
Raimondos Jagminaitės, visų
etapų metu bus griežtai laikomasi visų saugumo reikalavimų
dėl šiuo metu esančios pandemijos situacijos, gali būti, kad
tiek ekipažų, tiek dalyvių skaičius
automobilyje bus ribotas. Etapų
apdovanojimų ceremonijai taip
pat yra numatyti keli scenarijai.
Norint dalyvauti „SERES nacionalinėse vairuojančių moterų
varžybose 2021“ reikia surinkti
2–4 moterų, merginų komandą
(vairuotoja, šturmanė privaloma),
turėti standartinį automobilį (atitinkantį KET reikalavimus), bent
1 ekipažo narė turi turėti vairuotojo pažymėjimą. Svečių įskaitoms
– porų ir šeimų – galioja tokie pat
reikalavimai dėl automobilio ir
vairavimo pažymėjimo.
Registracija į varžybas vyksta
www.ladiesgo.lt.

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

Eteris

Ketvirtadienis

, gegužės 20 d. Saulė teka 5.07, leidžiasi 21.25, dienos
ilgumas 16.18. Priešpilnis. Vardadieniai: Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, Akvilas, Alfreda.
LRT TV
2021.05.20
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. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Pra)rasta karta.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Eurovizija 2021. II
pusfinalis.
0.10 „Grančesteris“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Pra)rasta karta
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
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

Atsakymus su savo vardu ir pavarde
siųskite el. p. dzukuzinios@gmail.com.
Praeito numerio kryžiažodžio
laimėtoja Irena Uleckienė.
Sveikiname!

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS

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

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 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Taksi 4“.
0.25 „Strėlė“.
1.20 „Kartuvės“.
3.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.30 Alchemija.
5.00 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 „Bailus voveriukas“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Gero vakaro šou.
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.
16.30 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 „Kraujo tėvas“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Kraujo tėvas“.
23.45 „Naktinė pamaina“.
0.45 „Atostogos

rifuose“.
1.35 „X mutantai“.
2.25 „Mikė“.
3.20 „Ką mes veikiame

šešėliuose“.
3.45 „Naktinė pamaina“.
4.35 „Atostogos

rifuose“.
5.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
BTV
6.15 „Akloji zona“.
7.10 „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 „Jūrų pėstininkas 5.
Mūšio laukas“.
22.55 „Išminuotojas“.
0.55 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.20 „CSI. Majamis“.
2.15 „Iškvietimas“.
Lryto 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.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 Reporteris. Informacinė publicistinė
laida.
18.20 Sportas.
18.24 Orai.
18.25 Rubrika „Europa –
tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“
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 Oponentai.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 Oponentai.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Mokslo ritmu.
4.25 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Vilnius Jazz 2020.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų

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 PREMJERA.

„Inspektorė Petra.
Karšta diena“.
22.50 „Juodvarnis“.
0.50 „Našlaitės“.
2.35 „Purpurinės upės.
Atpildo diena“.

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

tmečio 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. Šv. Kazimiero lituanistinė
mokykla Los
Andžele“.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Kūrybingumo
mokykla.
14.55 „Eurovizija“ 2016.
Post scriptum“.
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“.
19.00 Europos plaukimo
čempionatas.
Pusfinaliai ir finalai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 „Gulbinas“.
23.10 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2020.
1.30 Duokim garo!
2.50 Šoka Lietuva.
3.00 Klausimėlis.
3.15 „TV daktaras.
Maisto netoleravimas – ne
užgaida“.
3.45 7 Kauno dienos.
4.10 Indivizijos. TV
galerija.
4.35 Veranda.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
TV1
6.10 „Stivenas Visata“.
6.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.

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.
13.25 Nuogi ir įbauginti.
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 „Skruzdėliukas ir

Vapsva“.
23.30 „Kvantikas“.
1.20 „Rezidentas“.
3.00 „APB“.
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 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

šeštadienis

, gegužės 21 d. Saulė teka 5.05, leidžiasi 21.26, dienos ilgumas
16.21. Priešpilnis. Vardadieniai: Teobaldas, Vaidivutis, Vydmina, Valentas, Aldas, Vaidevutis.

, gegužės 22 d. Saulė teka 5.04, leidžiasi 21.28, dienos ilgumas
16.24. Priešpilnis. Vardadieniai: Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona, Julė.

LRT TV
2021.05.21
6.02 Labas rytas,

LRT TV
2021.05.22
6.02 Daiktų istorijos.
7.00 Išpažinimai.
7.30 „Kentervilio pilies

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,

Lietuva.
15.00 Žinios. Orai.
15.15 Laba diena,

Lietuva.
16.00 Žinios. Orai.
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 „Rimti žaidimai“.
0.50 „Purpurinė kalva“.
2.45 Klausimėlis.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
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 „Neįmanoma misija. Atpildo diena“.
23.55 „Pavojingas
sandėris“.
2.00 „Taksi 4“.
3.30 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
5.00 „Kalnietis“.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 „Bailus voveriukas“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Farai.
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 „Madagaskaras 3“.
21.20 „Hobitas. Smogo

dykynė“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Hobitas. Smogo
dykynė“.
0.40 „Persekiojama
daktaro. Pacientės
kerštas“.
2.15 „Aferistės“.
4.10 „X mutantai“.
5.00 „Mikė“.
5.50 „Tai – mes“.
BTV
6.20 „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 Betsafe–LKL
čempionatas.
21.00 „Amerikietiškos
imtynės“.
23.00 „Niekada nepasiduok 3“.
1.05 „Jūrų pėstininkas 5.
Mūšio laukas“.
2.40 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
3.00 „CSI. Majamis“.
3.45 „Iškvietimas“.
Lryto TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato. Greitis.
7.00 Oponentai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Atliekų kultūra.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Nauja diena.
20.00 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.

23.30 Laisvės TV valanda.
0.30 „Teisingumo

15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

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“.

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 PREMJERA.
„Kapitonė Marlo.
Sveikatos ir
ramybės, Marlo!“.
23.05 „Kol mes gyvi“.
1.35 „Našlaitės“.
3.10 „Inspektorė Petra.
Karšta diena“.

LRT+
6.02 Vilnius Jazz 2020.
6.50 Šoka Lietuva.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų

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

Esminis lietuviškos
epistoliarikos
žanro šimtmetis.
Juozo TumoVaižganto, Sofijos
Čiurlionienės, Balio
Sruogos, Vandos
Zaborskaitės korespondencija.
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. Medicina ir epidemijos.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Indivizijos. TV
galerija.
14.30 Pasivaikščiojimai.
15.00 „Eurovizija“ 2017.
Post scriptum“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 Kultūros diena.
19.00 Europos plaukimo
čempionatas.
Pusfinaliai ir finalai.
21.30 „Šaltasis karas“.
23.00 Pabandom iš naujo
2021! Topai.
23.40 Kryptis – „Eurovizija“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Jazz 2020.
1.55 „Margaret Atwood.
Žodis po žodžio –
galingas ginklas“.
3.30 „Gulbinas“.
5.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
TV1
6.10 „Stivenas Visata“.
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“.

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

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

ginos“.
18.00 Optibet A lygos

rungtynės Gargždų
„Banga“–Vilniaus
„Žalgiris“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „22-oji mylia“.
23.55 „Skruzdėliukas ir
Vapsva“.
2.05 „Kryžminė ugnis“.

vaiduoklis“.
9.00 Labas rytas,

Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Pasaulio doku-

mentika. „Laukinė
gyvūnija. Išlikimo
instinktai. Iguana
prieš basiliską“.
12.45 Pasaulio dokumentika. „Didžioji Britanija iš paukščio
skrydžio“.
13.40 „Komisaras Montalbanas. Purvo
piramidė“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Langas į valdžią.
18.25 Premjera. „Eurovizija“. „Ugnies
sakmės“ istorija“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Dance alone“.
22.00 Eurovizija 2021.
Finalas.
1.45 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
2.05 „Šaltasis karas“.
3.30 „Komisaras Montalbanas. Purvo
piramidė“.
5.15 „Ponių rojus“.

10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.30 „Įspūdingiausi

gyvūnų šokiai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Įspūdingiausi

gyvūnų šokiai“.
12.35 „Šnipų vaikučiai.

Laiko sergėtojas“.
14.20 „Prancūziškas

bučinys“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 galvOK.
19.35 Eurojackpot.
19.40 galvOK.
21.30 „Aš prieš tave“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Aš prieš tave“.
23.45 „Penkiasdešimt
juodų atspalvių“.
1.30 „Kraujo tėvas“.
3.00 „Pavojingasis
Bankokas“.
4.50 „Mikė“.
5.35 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.30 „Varom!“.
7.55 „Nepaprastos žmo-

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

televitrina.
10.00 „Gyvenimas ties

Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 1 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 Geltonas karutis.
11.00 Alfas vienas
namuose.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Spausk gazą.
14.00 Verslo švyturys.
15.00 Žinios.
15.20 Dienos tema.
16.00 Žinios.
16.15 Dienos interviu.
16.35 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
17.00 Žinios.
17.15 Dienos tema.
17.35 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
18.00 Žinios.
18.35 Dienos interviu.
19.00 Žinios.
19.15 Krepšinio zona.
20.00 Eurovizija: gal
pagaliau?
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 Eurovizija: gal
pagaliau?
5.30 Delfi Premjera.

LNK
6.10 „Stivenas Visata“.
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 „Dvi uodegos“.
12.00 „Delfinukas
Bernis“.
13.50 „Policijos
akademija 7. Misija
Maskvoje“.
15.30 „Uždelsta meilė“.
17.25 Žalia šviesa.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Gandrų siuntų
tarnyba“.
21.15 „Kartu ne savo
noru“.
23.35 „Mano motinos
prakeikimas“.
1.30 „Neįmanoma misija. Atpildo diena“.
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.

riba“.
11.10 „Negyvenamose

salose su Beru
Grilsu“.
12.10 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13.20 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.30 „Pavojingi kaimynai“.
16.30 Kelias į UEFA EURO
2020.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 Labdaros koncertas
,,Pasidalink“.
22.30 „Kapų plėšikė Lara
Kroft“.
0.30 „Pjūklas 3D. Spąstai
atgyja“.
2.15 „Niekada nepasiduok 3“.
Lryto TV
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Gyvenimas.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje

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

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Inovacijų DNR.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.

18.30 Deutsche Welle

pristato. Greitis.
19.00 #NeSpaudai.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Lietuvos valstybinio jaunimo
teatro metraštis.
1985–1995 metai“.
21.45 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 #NeSpaudai.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Gyvenimas.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.02 Auksinis protas.
7.10 Klausimėlis.
7.30 Premjera. „Laikino-

sios sostinės fenomenas. Skulptorius
Juozas Zikaras“.
8.00 Premjera. „Sukurta
Kiote. Lakuoti dirbiniai ir keramika“.
8.30 „Aistra varžytis“.
9.00 Kūrybingumo
mokykla.
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Trembita.
12.30 Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Proto džiunglės.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Eurovizija“.
15.30 „Eurovizijos“
nugalėtojai.
16.30 „Erdvės menas.
Architektūra
gamtos apsuptyje,
kalnuose“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien
ir visados.
18.30 Indivizijos.
19.00 Europos plaukimo
čempionatas.
Pusfinaliai ir finalai.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Kalnai gali pasislinkti“.
23.05 LRT Opus ore.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Purpurinė kalva“.
2.30 „Aistra varžytis“.
3.00 Indivizijos.
3.25 Pasivaikščiojimai.
3.55 Proto džiunglės.
4.20 Euromaxx.
4.50 Auksinis protas.
TV1
6.20 100 metų propa-

gandos.
6.50 Gynybinis paveldas

Lietuvoje.
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. Gailestin-

gasis samarietis“.
22.55 „Ričardas atsisvei-

kina“.
0.45 „Kol mes gyvi“.
3.00 „Kapitonė Marlo.

Sveikatos ir
ramybės, Marlo!“.
TV6
6.10 „Kalnų vyrai“.
7.00 „Žvejybos nuotykių

ieškotojas“.
9.00 Nematoma pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Gamtos šokis“.
11.40 „Nasrų sugrįžimas“.
12.55 „Richardo Ham-

mondo nuotykiai
džiunglėse“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 „Nukalta ugnyje“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų
žvaigždės.
19.00 „Antinų dinastija“.
20.00 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Paskutinės dienos
Marse“.
0.00 Formulės E lenktynės.
1.20 „22-oji mylia“.
Delfi TV
6.00 13 731 km aplink

Skandinaviją.
7.00 Kasdienybės

herojai.
7.45 Mano pramogos

veidai.
8.30 Jos vardas MAMA.
9.00 1toks unikalus.
9.30 Geltonas karutis.
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 Eurovizija: gal

pagaliau?
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 Kasdienybės

herojai.
4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
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Eteris
Sekmadienis, gegužės 23 d. Saulė teka 5.02, leidžiasi 21.30, dienos ilgumas
16.28. Priešpilnis. Vardadieniai: Gertautas, Tautvydė, Ivona, Žydrūnė, Žydrūnas.
12.22 „Magijos akade6.02 Širdyje lietuvis.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų
pasakos. „Princas
su lokio gaurais“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 „Susipažink su
mano pasauliu. Lisa
myli šimpanzes“.
12.00 Šventadienio
mintys.
12.30 Sekminės iš
Vilniaus Kalvarijų.
14.35 „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.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Viktorija“.
21.50 „Tuštybės mugė“.
0.05 „Kalnai gali pasislinkti“.
2.05 „Rimti žaidimai“.
4.00 Klausimėlis.
4.25 „Puaro“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.15 „Stivenas Visata“.
7.00 „Bunikula“.
7.25 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
7.50 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
8.20 „Tomas ir Džeris“.
8.50 „Beprotiškos
melodijos“.
9.15 „Kung Fu Panda“.
11.00 „Tūkstančiai mylių
iki tavęs“.
13.15 „Sklinda gandai“.
15.15 „Ne anyta, o
monstras“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 „Tarzanas. Džiunglių legenda“.
21.45 „Gelbėtojai“.
0.05 „Ugnies siena“.
2.10 „Kartu ne savo
noru“.
TV3
6.10 Sveikatos medis.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.
7.30 „Keista šeimynėlė“.
8.00 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Magijos akademija“.
12.20 „Kenoloto“.

mija“.
13.45 „Neteisingai
apkaltintas“.
15.35 „Urmu pigiau 2“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Urmu pigiau 2“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Džiunglių knyga“.
21.50 „Profas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Profas“.
23.40 „Pavojai gelmėse
2“.
1.20 „Hobitas. Smogo
dykynė“.
4.10 „X mutantai“.
5.00 „Mikė“.
5.25 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 Lietuvos galiūnų

čempionato II
etapas. Šilalė.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato III
etapas. Kražiai,
Kelmės r.
10.00 „Gyvenimas ties
riba“.
11.10 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.10 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13.20 „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“.
1.20 „Kapų plėšikė Lara
Kroft“.
3.00 „Pjūklas 3D. Spąstai
atgyja“.
Lryto 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 Oponentai.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo

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

Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų

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

Paveldo kolekcija.
10.30 Premjera. „Į
žvaigždes. „Apollo“
astronautai. Geriausi iš geriausių“.
11.00 Stop juosta. Neolituanai ir skautai.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Padėkos koncertas
Lietuvos medikams.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.10 Klausimėlis.
14.30 „Kentervilio pilies
vaiduoklis“.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2020.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 „Sporto galia. Su
banglente į geresnę
ateitį. Maroko
istorija“.
19.00 Europos plaukimo
čempionatas.
Finalai.
20.30 Panorama.
21.00 Jacques Offenbach.
Operetė „Orfėjas
pragare“.
23.00 Vaižgantas. „Kosto
Ostrausko monodrama“.
23.55 Nacionalinis turtas.
Vytautas Kernagis.
0.25 „Tuštybės mugė“.
2.40 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Skulptorius Juozas
Zikaras“.
3.10 7 Kauno dienos.
3.40 „Erdvės menas.
Architektūra
gamtos apsuptyje,
kalnuose“.
4.10 Kelias.
4.35 Duokim garo!
TV1
6.20 100 metų propa-

gandos.
6.50 Gynybinis paveldas

Lietuvoje.
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

žmogžudystė.
Mirtys Provanso
Ekse“.
23.05 „Anoniminis tėtis“.
1.10 „Ričardas atsisveikina“.
2.45 „Vera. Gailestingasis samarietis“.
TV6
6.15 „Nukalta ugnyje“.
7.00 „Žvejybos nuotykių

ieškotojas“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Richardo Hammondo nuotykiai
džiunglėse“.
11.40 „Grenlandija“.
12.55 „Richardo Hammondo nuotykiai
džiunglėse“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 „Nukalta ugnyje“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 Lombardų
žvaigždės.
19.00 „Antinų dinastija“.
20.00 Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Sportas. NBA
Action.
22.30 NBA rungtynės.
1.00 „Paskutinės dienos
Marse“.
Delfi TV
6.00 13 731 km aplink

Skandinaviją.
7.00 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.

pirmadienis
, gegužės 24 d. Saulė teka 5.01, leidžiasi 21.31, dienos ilgumas
16.30. Priešpilnis. Vardadieniai: Joana, Žaneta, Vincentas, Vilmantas, Gina, Gerardas, Žana.
LRT TV
2021.05.2
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 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. Sportas.

Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
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.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.

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

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

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 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
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-Biliene.
23.00 Verslo švyturys.
0.00 Kasdienybės
herojai.
2.00 Kitokie pasikalbėjimai.

vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 PREMJERA.
„Švytinti tamsoje“.
0.40 „Strėlė“.
1.35 „Gelbėtojai“.
3.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.55 „Kalnietis“.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 „Bailus voveriukas“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų Paslaptys“.
7.40 Svajonių sodai.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
10.45 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.

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

meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Potvynis“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Potvynis“.
0.00 „Naktinė pamaina“.
1.00 „Atostogos

rifuose“.
1.55 X mutantai.
2.45 „Mikė“ 2, 19.
3.10 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.40 „Naktinė pamaina“.
4.30 „Atostogos
rifuose“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.

20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.

Laikykitės ten.
0.30 „Teisingumo

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

istorija“.
3.10 Laisvės TV valanda.

Laikykitės ten.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Mokslo ritmu.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Legendos. Šiandien

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

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

tmečio vaikai.
8.40 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
9.10 Labas rytas,

BTV
6.10 „Nepaprastos žmo-

gaus galimybės“.
7.10 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.25 „Šuo“.
9.30 „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 „Snaiperis“.
23.30 „Mirtinas ginklas“.
0.30 „Legendų biuras“.
1.40 „Sostų karai“.
3.00 „CSI. Majamis“.
Lryto TV
5.29 Programa.
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 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.

Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kas geresnio,

kaimyne?
12.45 Krikščionio žodis.
13.05 Kultūros diena.
14.00 „Pasakojimai iš

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 „Pagrobimo

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

žmogžudystė.
Mirtys Provanso
Ekse“.
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.
13.25 Nuogi ir įbauginti.
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 „Pro stiklą“.
23.20 „Paktas“.
1.05 „Rezidentas“.
2.40 „APB“.

Japonijos“.
14.20 Muzikos talentų

lyga 2020.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.
19.05 Išpažinimai.
19.35 „Rudyardas
Kiplingas. Slaptas
gyvenimas“.
20.30 Panorama.
21.30 Jobo knyga.
Spektaklis iš „Midsummer Vilnius
2020“ festivalio.
23.05 Stop juosta. Neolituanai ir skautai.
23.30 Pasivaikščiojimai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Eurovizija“.
„Ugnies sakmės“
istorija“.
2.40 LRT Opus ore. Mesijus & Munpazn.
3.40 Kūrybingumo
mokykla.
4.10 Proto džiunglės.
4.35 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.
TV1
6.00 „Stivenas Visata“.
6.15 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.10 „Tėvas Motiejus“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.

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

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

D. Dargiu.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Jos vardas MAMA.
11.00 13 731 km aplink

Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Jūs rimtai?
14.00 Išpakuota.
14.30 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 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
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.
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Antradienis
, gegužės 25 d. Saulė teka 4.59, leidžiasi 21.33, dienos ilgumas
16.34. Pilnatis. Vardadieniai: Bedas, Magdalena, Almantas, Danutė, Urbonas, Evelina.
RT TV
2021.05.2
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 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 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Atpirkimo kelias“.
0.05 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.50 Klausimėlis.
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 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.

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

loto“.
22.18 „Potvynis“.
0.00 „Naktinė pamaina“.
1.05 „Atostogos

rifuose“.
1.55 X mutantai.
2.45 „Mikė“.
3.10 „Ką mes veikiame

šešėliuose“.
3.35 „Naktinė pamaina“.
4.25 „Atostogos
rifuose“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.

reindžeris“.

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 „Vagių irštva“.
1.15 „Strėlė“.
2.05 „Švytinti tamsoje“.
3.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.45 „Bailus voveriukas“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų Paslaptys“.
7.40 Karštai su tv3.lt.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano

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. Archeologė
Marija Gimbutienė“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Vilnius Jazz 2020.
7.15 „Lesė“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
BTV
6.20 „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 Betsafe–LKL
čempionatas.
21.00 „Asai“.
23.15 „Snaiperis“.
1.40 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.05 „CSI. Majamis“.

8.00 „Volkeris, Teksaso
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

22.50 Sportas.
22.54 Orai.
22.55 Rubrika „Europa –

Lryto TV
5.29 Programa.
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 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.24 Orai.
18.25 Rubrika „Europa –

tai aš“.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su
rubinu“.
22.30 Reporteris.

8.40 „Aistra varžytis“.
9.10 Labas rytas,

Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.45 Kelias.
13.10 Legendos. Šiandien
ir visados.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 „Rudyardas
Kiplingas. Slaptas
gyvenimas“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.
19.05 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.35 „Devintasis dešimtmetis. Vaizdas
užtemdo radijo
žvaigždę“.
20.20 „Pasakojimai iš
Japonijos. Širdį
glostančios kokeši
lėlės“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.25 Vartotojų kontrolė.
23.20 Istorijos detektyvai.
23.45 Klausimėlis.
24.00 Istorijos detektyvai.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Vilnius Jazz 2020.
1.30 Auksinis protas.
2.35 Kultūringai su
Nomeda.
3.30 Šoka Lietuva.
3.40 Pasivaikščiojimai.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta. Neolituanai ir skautai.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.00 „Stivenas Visata“.
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.
Ritualas“.
23.15 „Juodvarnis“.
1.15 „Našlaitės“.
2.55 „Pagrobimo
planas“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Gyvūnų manija.
9.20 „Fitnesas“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Amerikos talentai.
14.25 „Kietuoliai“.
14.55 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni
šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.10 „Kautynės Maniloje“.
23.05 Kvantikas.
0.55 „Rezidentas“.
2.30 „APB“.
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 Jos vardas MAMA.
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.

Trečiadienis

, gegužės 26 d. Saulė teka 4.58, leidžiasi 21.34, dienos ilgumas
16.36. Pilnatis. Vardadieniai: Pilypas, Algimantas, Milvydė, Eduardas, Vilhelmina.
LRT TV
2021.05.26
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. 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. Pabėgimas iš Taljanų.
S. Smetonaitė“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Klanas“.
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. Pabėgimas iš Taljanų.
S. Smetonaitė“.
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 „Pavojai gelmėse“.
0.45 „Strėlė“.
1.40 „Vagių irštva“.
3.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.20 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.
6.45 „Bailus voveriukas“.
7.10 „Kung fu panda.

Meistrų Paslaptys“.
7.40 Prieš srovę.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.

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

meilė“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Karštasis kubilas –

laiko mašina“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Karštasis kubilas –

laiko mašina“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Karštasis kubilas –
laiko mašina“.
0.05 „Naktinė pamaina“.
1.05 „Atostogos
rifuose“.
1.55 „Makgaiveris“.
2.45 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
3.10 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.35 „Naktinė pamaina“.
4.25 „Atostogos
rifuose“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.20 „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 Betsafe–LKL
čempionatas.
21.00 „Tylus įniršis“.
23.05 „Asai“.
1.15 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
2.00 „CSI. Majamis“.
Lryto TV
5.29 Programa.
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 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo

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.
6.45 „Dainų dainelės“

akimirkos.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų

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

tmečio vaikai.
8.40 Kūrybingumo
mokykla.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Klausimėlis. Šviečiamoji programa.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.45 Proto džiunglės.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
15.00 „Devintasis dešimtmetis. Vaizdas
užtemdo radijo
žvaigždę“.
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 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
19.30 „Miestų paslaptys“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Pas
Fridą Kahlo“.
22.30 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Skulptorius Juozas
Zikaras“.
23.00 Veranda.
23.30 Indivizijos.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Mama Jazz
2019.
1.45 „Eurovizija“.
Istorijos, kurių
negirdėjote.
2.45 „Eurovizijos“
nugalėtojai.
3.45 Stambiu planu.
4.35 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Skulptorius Juozas
Zikaras“.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.

istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.

TV1
6.00 „Neramūs ir

triukšmingi“.
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.
Kraujo paslaptis“.
23.10 „Juodvarnis“.
1.10 „Našlaitės“.
2.50 „Purpurinės upės.
Ritualas“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Vienam gale

kablys.
9.20 „Fitnesas“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Amerikos talentai.
13.25 Nuogi ir įbauginti.
14.25 „Kietuoliai“.
14.55 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.10 „Kursas į katas-

trofą“.
23.05 „Perėja“.
0.55 „Rezidentas“.
2.30 „APB“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Sveika lėkštė su

V. Kurpiene.
7.00 Stiliaus DNR.
7.30 Alfas live.
8.30 Spausk gazą.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Sveikatos receptas.
11.15 Pokyčių istorija.
11.45 Delfi Pulsas.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Aš ikona.
14.30 Stiliaus DNR.
15.00 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.

14

Dzūkų žinios Nr. 20 / 2021 05 20 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(gegužės 17—23 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Jūsų mintys bus nuklydusios kažkur
kitur. Bus sunku susikaupti, todėl atlikdami įprastus darbus galite privelti
klaidų. Nors darbinė veikla šiuo metu ne
itin džiugins, tačiau galimybė uždirbti
daugiau pinigų bus tikrai viliojanti.
Tikėtina, kad šiuo laikotarpiu būsite
nusiteikę kurti ateities planus ir ieškosite būdų, kaip greičiau įgyvendinti
numatytus tikslus. Žvaigždės pataria
per daug neskubėti ir pasistengti susitelkti tik į dabartį.
Jautis (04.21–05.21)
Būsite darbingi ir nusiteikę tiesiog
kalnus nuversti. Šiuo laikotarpiu bus
palanku užbaigti anksčiau pradėtus
projektus, tačiau naujų sumanymų
įgyvendinimas dar turės šiek tiek palaukti. Pirmiausia susitelkite vien tik į
pradėtas užduotis, o tuomet bent šiek
tiek laiko skirkite kokybiškam poilsiui.
Jau labai greitai galėsite imtis ir naujų
idėjų įgyvendinimo, tačiau kol kas neskubėkite imtis veiksmų.
Dvyniai (05.22–06.21)
Galite sulaukti įdomaus pasiūlymo.
Degsite nekantrumu kuo greičiau imtis
naujos veiklos, tačiau žvaigždės pataria per daug neskubėti. Nors naujovės
bus tikrai viliojančios, tačiau pirmiausia turite įsitikinti, ar šiame pasiūlyme
nėra klastos. Jei savarankiškai priimti
sprendimą būtų pernelyg sudėtinga,
nesidrovėkite prašyti draugų ar giminaičių patarimo.
Vėžys (06.22–07.22)
Norėsite nuo visko atsiriboti ir šiek tiek
laiko praleisti vienumoje. Nors toks staigus nuotaikų pokytis šiek tiek gąsdins,
tačiau toks sprendimas jums bus tikrai
į naudą. Pailsėkite nuo bendravimo su
kitais žmonėmis ir labai greitai galėsite
atgauti prarastą energiją.
Liūtas (07.23–08.23)
Gali tekti pasiraitoti rankoves. Nors
jausitės pavargę ir stokosite motyvacijos atlikti kasdienius darbus, tačiau tik
tuomet, jei dėsite dideles pastangas,
galėsite išlaikyti savo poziciją darbe.
Jei skubėsite ir neskirsite pakankamai
dėmesio atliekamo darbo kokybei, jūsų
lauks nemalonus pokalbis su vadovu ar
klientu, todėl pasistenkite to išvengti.
Šiuo laikotarpiu visas savo jėgas vertėtų skirti būtent profesinei sričiai: nors
mintys gali skrajoti kažkur kitur, tačiau
dabar vertėtų sutelkti visas savo jėgas
ir parodyti, ko iš tiesų esate verti.
Mergelė (08.24–09.23)
Šiuo laikotarpiu turėtumėte daugiau
dėmesio skirti savo sveikatai. Skubėsite užbaigti pradėtus darbus, todėl
prarastas atidumas padidins traumų
tikimybę. Turėtumėte atminti posakį,
kuriame teigiama: neskubėk ir būsi
pirmas. Susikaupkite ir susitelkite į
jums patikėtas užduotis: jei blaškysitės ir bandysite vienu metu atlikti
kelis darbus, tikėtina, kad tai baigsis
nesėkme. Šiuo laikotarpiu gali trūkti
laiko mėgstamai veiklai, tačiau per daug
nesisielokite: jau labai greitai situacija
pakryps į gerąją pusę.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Būsite labai emocingi, todėl bus sunku bendrauti su aplinkiniais ir atlikti
įprastas užduotis. Gali atrodyti, kad
aplinkiniai nesistengia jūsų suprasti,
todėl norėsite daugiau laiko praleisti
vienumoje. Šiuo laikotarpiu jums tai gali
būti į naudą: atsiriboję galėsite labiau
susitelkti į savo mintis, todėl tai padės
paprasčiau rasti atsakymus į ramybės

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

N. Kirsnos k.,
•Lazdijų
•Sodybą
r. (sodyba prižiūrė-

neduodančius klausimus.
Skorpionas (10.24–11.22)
Vertėtų atsakingiau priimti sprendimus.
Būsite impulsyvūs ir nusiteikę sutikti
su jums pateiktais pasiūlymais, tačiau
žvaigždės pataria suimti save į rankas
ir prieš priimant sprendimus viską gerai
apgalvoti. Tikėtina, kad dėl skubotai pasirašytų sutarčių vėliau gali tekti skaudžiai gailėtis, todėl vertėtų pasistengti,
kad taip nenutiktų. Jei pasversite visus
„už“ ir „prieš“, galėsite būti visiškai
ramūs, kad pasirinkote teisingai.
Šaulys (11.23–12.21)
Jus erzins artimų žmonių sprendimai.
Nors atrodys, kad jūs žinote kur kas geriau už juos, ir kils pagundų įterpti savo
trigrašį, tačiau žvaigždės pataria susitelkti vien tik į savo problemas. Vieni
mokosi iš svetimų klaidų, o kiti – iš savų,
todėl artimųjų nuomonė ne visada yra
pakankamai svarbi. Nešvaistykite savo
energijos dalindami patarimus: kad ir
kokios vertingos būtų jūsų įžvalgos,
tikėtina, kad tuo nebus pasinaudota.
Dabar bus naudinga šiek tiek atsiriboti
ir susitelkti vien tik į jums patinkančią
veiklą: tikėtina, kad tai padės atgauti
dvasinę pusiausvyrą.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Būsite susitelkę į tai, kaip greičiau
pasiekti užsibrėžtų tikslų, todėl galite
nepastebėti kai ko svarbaus. Žvaigždės
pataria dažniau apsižvalgyti aplink: tikėtina, kad kažkas jau kurį laiką siekia
atkreipti jūsų dėmesį. Šiuo laikotarpiu
jūsų pagalbos gali prireikti patiems
artimiausiems žmonėms: nors dėl laiko
trūkumo nebūsite nusiteikę jiems padėti, tačiau nepamirškite, kad anksčiau
ar vėliau jums taip pat gali prireikti jų
patarimo ar papildomų darbščių rankų.
Negalvokite vien tik apie save, ir už tai
tikrai sulauksite tinkamo atlygio.
Vandenis (01.21–02.19)
Jūsų laukia aktyvus ir kūrybingas laikotarpis. Tikėtina, kad rasite būdų, kaip
greičiau užbaigti pradėtus projektus, ir
savo sumanumu stebinsite aplinkinius.
Jei netingėsite ir smarkiau pasiraitosite
rankoves, labai greitai galėsite įgyvendinti net ir labai sudėtingus sumanymus, ir tai tikrai neliks nepastebėta.
Sulauksite daugybės komplimentų, tačiau pasistenkite neužmigti ant laurų:
progų, įrodyti, ko esate verti, bus kur
kas daugiau.
Žuvys (02.20–03.20)
Pajusite energijos antplūdį ir degsite
nekantrumu kiek įmanoma greičiau
įgyvendinti savo sumanymus. Dabar
bus tikrai palankus metas pradėti
įgyvendinti savo tikslus: jei pradžia
bus sklandi, vėliau viskas eisis tarsi iš
pypkės. Nors jūsų sumanymams pritars
anaiptol ne visi, tačiau žvaigždės pataria mažiau klausytis pavydžių kalbų ir
tiesiog judėti į priekį. Atminkite, kad
jūs pats esate savo likimo kalvis, todėl
niekas kitas negali nuspręsti, kaip jums
vertėtų elgtis.

ta, galima gyventi iš karto;
namas mūrinis, 2 aukštų,
5 kambarių, su baldais ir
buitine technika, apšildomas kietuoju kuru (vietinis
centrinis šildymas), komunalinis vandentiekis, sodyboje
yra ūkiniai pastatai, garažas,
šulinys, prižiūrėtas sodas ir
aplinka, 45 arai dirbamos
žemės, šalia galima įsigyti 7
ha žemės).
Tel. 8 611 50514.

••

Sodybą Lazdijų r. Krosnos
sen. (vienkiemis). Arba keičiame į butą Alytuje.
Tel. 8 608 16834.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
••Vikių ir avižų mišinį. Žiemia, žemės ūkio paskirtis, su nius ir vasarinius kviečius.
tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą šalia

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

••

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

ratlankių R14 originalius
plastikinius gaubtus ir centrinės skylės dangtelius, kaina
nuo 2 Eur už vnt. „Audi A6“
(2002 m.) dvejas priekinio
bamperio groteles, kaina po
5 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

(japoniškos,
namo statybai Laz•dijų•Sklypą
•geros
•Padangas
mieste.
kokybės, vasarinės,
Tel. 8 686 70841.

••

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

••

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

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

••

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

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

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

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

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

daigais kapų
•bei•Prekiaujame
aplinkos apželdinimui, skaldele kapams. Taip pat prekiaujame anglimi ir durpių briketais. UAB „MARTAS“, Gėlyno
g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

sandėlį
žolių sėklas.
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
•Auginame
•Daugiamečių
k. (su grūdų pikiadobilus, motiejukus,

Golf III“ (1997 m.)
Gervėnų k., Lazdijų
•r. sav.
•Sodybą
•ir „VW
•„VWPassat“
(70 a, medinis namas,
skardinių
ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

Tel. 8 623 04363.

195/60/15, su lengvojo lydinio
ratlankiai, penkių skylių, 4
vnt.).
Tel. 8 626 60208.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

ir
•vartytuvą.
•TraktorinęTel.žoliapjovę
8 616 97927.

GYVULIAI

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

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

••
••Pašarines bulves.
Tel. 8 614 56206.

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

svidres, eraičinus, turime ir
žolių mišinių gyvuliams, pievoms ir ganykloms, žaliosioms
trąšoms, vejoms. Galime sudaryti mišinį pagal jūsų norimą
sudėtį. Konsultuojame pievų
ir ganyklų įrengimo klausimais. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 600 25710.
,,Vineta“ veislės
•bulves.
•Maistines
Pristatome į namus.
Tel. 8 614 56206.

dobilų sėklas.
•Tel.•Raudonųjų
8 650 70144.
bulves.
•Tel.•Pašarines
8 623 04363.

KITI

Kineskopinių televizo•rių•„Panasonic“
ir LG ir TV

priedėlio TV STAR distancinius pultelius, SCART laidą,
mobiliojo telefono „Nokia“
įkroviklį ir ausinukus, kaina
nuo 2 Eur. Pakabinamus
šviestuvus, kaina nuo 5 Eur.
Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.
ir atve•žamas
•Parduodamas
žvyras, skalda, juo-

džemis. Pastatų griovimas.
Tvenkinių kasimas.
Alytus. Tel. 8 685 58989.
neapdirbtas labrado•rito•Pigiai
akmens plokštes Lazdijuose. Tel. 8 686 70841.
– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.

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

Turite naujieną,
nuotrauką – siųskite
dzukuzinios@gmail.com

Klasifikuoti

skelbimai

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

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

PA SL AUGOS

Mirus Zenonui Busilai, nuoširdžiai užjaučiame
žmoną Vladą, dukras Lijaną Audzevičienę, Editą
Šletkauskienę, sūnų Valdą Busilą.
Lina ir Artūras Margeliai

automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame

į namus.
••Žemę. Tel. 8 688 80688.
Tel. 8 615 73404.
Žemės
ūkio
paskirties
išnuomojamos
žemės ūkio
•žemę.
• Tel. 8 614 56206. ••Įmonė tiesiogiai – galvijus ••Atliekame visus vidaus •salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
•paskirties
•Išsinuomočiau
Lazdijų
žemės. Gali būti
aukščiausiomis ŽŪKB „Kreke- apdailos darbus.
miesto centre („Holivudas“).
apleista. Apleistą žemę sutvarBrangiai
–
mišką
(gali
būti
navos
mėsa“
kainomis.
Moka
Tel.
8
623
00597.
Tel.
8
698
78040.
kyčiau. Tel. 8 680 77728.
•bendraturčių,
•
neatidalytas, su
iš karto.
duris namams,
skolomis). Sutvarkau dokuarba parduodu
Tel. 8 613 79515.
•ūkiniams
•Gaminame
•gamybines
•Išnuomojusandėliavimo
••Brangiai išsinuomočiau
pastatams, lauko
patal- žemės Krosnos, Šeštokų sen.
mentus. Tel. 8 644 55355.
baldus, 29 metų gamybos
pas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 688 80688.
Veršelį arba telyčią nuo 6
•
•
mėn.
iki
3
metų
auginti.
Taip
Žemę.
Atsiskaitau
iš
karto.
patirtis.
Tel.
8
698
78040.
•Tel.• 8 614 80988.
Išsinuomočiau žemės
pat pienines melžiamas karves Tel. 8 686 71689.
•
•
Šventežerio
sen. Laiku moku
Nuomoju
betono
maišyklę.
arba visą bandą.
•
•
Žemės
ūkio
paskirties
Tel.
8
614
56206.
sutartą
nuomos
mokestį.
Greitai
ir
kokybiškai
išpjauTel.
8
625
93679.
•žemę.
• Gali būti apleista.
•nu•medžius gyvenamosiose ir
Tel. 8 671 50589.
Tel. 8 678 80555.

••

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

žemės ūkio
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
priekabą,

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

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

KITI

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

••
••
Atliekame fasadų, stogų,
•
•
Metalo
tekinimo
stakles
ir
patalpų
mechanizuotą dažy•jų •peilius. Tel. 8 616 97927. mą. PURŠKIMAS
DEKORATYVINIU TINKU.
pianiną.
Tel. 8 621 99958.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
Atlieku apdailos darbus,
•
•
Metalo
laužo
supirkimas:
glaistau,
•juodojo
• metalo laužas – 250– Gera kaina.dažau, kloju plyteles.
Naudotą spausdintuvą prie
kompiuterio. Tel. 8 616 26044.

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,
radijas, gramofonus, muzikos
instrumentus, karinius daiktus,
svarmenis, gintarą, sidabrą,
auksą, varpus, smetoniškas
nuotraukas, siuvimo mašinas,
čirvines keptuves, ragus ir visa
kita. Atvykstu pasiimti.
Tel. 8 671 04381.

DOVA N OJA

Tel. 8 605 57242.

PASTATŲ
•STATYBA,
•KARKASINIŲ
SODO NAMŲ

STATYBA, TERASŲ STATYBA, STOGINIŲ STATYBA, NAMŲ APKALIMAS,
MEDINIŲ PASTATŲ RENOVACIJA, APDAILOS
DARBAI, ŪKINIŲ PASTATŲ
STATYBA, PAVĖSINIŲ
STATYBA.
Tel. 8 646 51542.

N UOMA
SIŪLO

Lazdijų miesto
•centre
•1 k. butą
(nestandartinio išplanavimo, pirmas aukštas, autonominis šildymas).
Tel. 8 698 78040.

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
••Atiduodame palaidą šieną. ••Nuomoju komercines
Gali būti nevažiuo- Tel. 8 638 76047.
administracines patalpas
jantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

••

GYVULIAI

Mėsinį buliuką auginimui.
Tel. 8 686 71256.

IEŠKO DA RBO

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

pagalbiniu
•darbininku
•Galiu dirbti
statybose (moku

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

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

Perka veršelius,
telyčaites.

Moka PVM. Pasiima greitai.
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

Lazdijuose (15 kv. m, I aukštas).
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

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

PA Ž INT YS

metų vyras ieško gyveni•mo•54draugės
iki 52 metų gyventi kartu. Tel. 8 692 44465.

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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Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnauja kiekvieną darbo dieną
Pasiilgome!
Knygynėlis,
Seinų g. 12, Lazdijai
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

Tel. 8 698 50235.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
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.

Kalvarijoje organizuojami
mokymai

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

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

Tel. 8 612 34503.

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas....

Dėmesio!

UAB „Galvijų eksportas“

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

PERKAME
MIŠKĄ.

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

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

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

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

Tel. 8 657 88458.
Turite naujieną,
nuotrauką – siųskite

Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

„Sūduvos galvijai“

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

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

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame.
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.

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.

dzukuzinios@gmail.com

PARDUODA

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.
Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
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