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Lazdijų kraštas turistams pasiūlys daug naujovių,
tačiau vietų kaimo turizmo sodybose jau beveik neliko

K

arantino išvarginti tautiečiai
svajoja apie
atostogas. Kadangi kelionės į
užsienio kurortus vis dar ribojamos, lietuviai šią
vasarą stengsis daugiau keliauti
po Lietuvą, o Viduržemio jūrą, ko
gero, iškeis į Lietuvos ežerus.
Kadangi atostogų sezonas netrukus prasideda, už tautiečių ir
Lietuvos svečių turiningą poilsį
atsakingi turizmo informacijos
centrai aktyviai rengiasi vasaros sezonui. Vasarai rengiasi ir
kaimo turizmo sodybos, kurios
jau nebesutalpina visų norinčiųjų.
Apie tai, kaip per pandemiją
gyveno turizmu besirūpinančios organizacijos, ką svečiams
šiemet pasiūlys Lazdijai, kalbamės su Lazdijų turizmo informacinio centro direktoriumi,
šalies turizmo centrus vienijančios organizacijos vadovu
Mantu Sabaliausku.
– Kaip gyveno Lietuvos ir Lazdijų turizmo informacijos centrai
(TIC) per antrąjį pandemijos
Nukelta į 4 psl.

»

Lankytojų antplūdžiu ir susidomėjimu poilsiu Lietuvoje džiaugiasi Arnoldas Kamorūnas, prieš penkerius metus Sapiegiškių kaime, prie Veisiejo ežero,
atnaujinęs savo senelių sodybą ir ten įrengęs kamerinę kaimo turizmo sodybą.

Prenumeruokite visuose
Lietuvos pašto
skyriuose,
telefonu 8 700 55 400,
ir redakcijoje.

Laukiame Jūsų!

Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnauja
kiekvieną darbo dieną!

Seinų g. 12, Lazdijai
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TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ
ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ
BEI JŲ PRIEKABŲ
2021 METŲ TECHNINĖS
APŽIŪROS ATLIKIMO
GRAFIKAS
Seniūnija,
įmonė

Apžiūros atlikimo
vieta
Nemajūnų k.
Kuklių k.
Rudaminos k.
Lazdijų
Dumblio k.
Žemaitkiemio k.
Lazdijų k.
Būdviečio k.
Būdviečio
A. Kirsnos k.
Vidzgailų k.
Miškinių k.
Kučiūnų
Kučiūnų k.
Vartų k.
Krosnos
Krosnos mstl.
Kapčiamiesčio Kapčiamiesčio mstl.
Seiliūnų k.
Noragėlių
Noragėlių k.
Krikštonių k.
Veisiejų technologijos
Veisiejų TVM
ir verslo mokykla
Šeštokų
Mikniškių k.
Paserninkų k.
Žagarių k.
Seirijų
Seirijų mstl.
Buckūnų k.
Metelių k.
Šeštokų k.
Šeštokų
N. Kirsnos k.
Rolių k.
Avižienių k.
Seirijų
Ročkių k.
Bagdononių k.
Janėnų k.
Straigių k.
Mikyčių k.
Šventežerio
Teizų k.
Šventežerio k.
Stebulių k.
Lazdijų
Verstaminų k.
Vytautų k.
Petroškų k.
Veisiejų
Varnėnų k.
Viktarino k.
,,Ančios“ ŽŪB

Apžiūros atlikimo
laikas
2021-06-08 9 val.
2021-06-08 12 val.
2021-06-09 9 val.
2021-06-09 12 val.
2021-06-09 14 val.
2021-06-10 9 val.
2021-06-11 9 val.
2021-06-11 12 val.
2021-06-11 14 val.
2021-06-15 9 val.
2021-06-15 12 val.
2021-06-16 9 val.
2021-06-16 12 val.
2021-06-17
9 val.
2021-06-18
9 val.
2021-06-22
9 val.
2021-06-23
9 val.
2021-06-25
9 val.
2021-06-25 14 val.
2021-06-29 9 val.
2021-06-29 13 val.
2021-06-30 9 val.
2021-07-01 9 val.
2021-07-01 13 val.
2021-07-02 9 val.
2021-07-07 9 val.
2021-07-07 13 val.
2021-07-09 9 val.
2021-07-09 14 val.
2021-07-09 15 val.
2021-07-13 9 val.
2021-07-13 11 val.
2021-07-13 14 val.
2021-07-14 9 val.
2021-07-15 9 val.
2021-07-16 9 val.
2021-07-16 14 val.
2021-07-20 9 val.
2021-07-20 12 val.
2021-07-21 9 val.
2021-07-21 12 val.
2021-07-22 9 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Pristatomi traktoriai, savaeigės mašinos ir jų priekabos techninei
apžiūrai turi būti techniškai tvarkingi ir švarūs. Privaloma turėti
technikos registracijos dokumentą, galiojantį civilinės atsakomybės
privalomojo draudimo liudijimą, už techninės apžiūros atlikimą
sumokėtos nustatyto dydžio valstybinės rinkliavos kvitą.
Įmokas už techninės apžiūros paslaugų suteikimą (už traktoriaus,
savaeigės mašinos techninę apžiūrą – 6,80 Eur, už traktoriaus
priekabos techninę apžiūrą – 5,50 Eur, už techninės apžiūros
atlikimą ne pagal grafiką – 9,90 Eur) galima susimokėti visuose
bankų skyriuose į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr.
LT247300010112394300, įmokos kodas 53059.
PRIMENAME
Techninės apžiūros metu būtina laikytis visų tuo metu galiojančių
karantino taisyklių reikalavimų.
Vykstant techninei apžiūrai, traktorių, savaeigių mašinų ir jų
priekabų registracija bus atliekama 2021 m. birželio 14, 21, 28
bei liepos 5, 12, 19 dienomis.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyrius
Tel. 8 663 65958.

Redakcijos „Dzūkų žinios“

ŽVILGSNIS

DŽ redakcijos nuomonė
Praėjęs sekmadienis ne visiems
lietuviams buvo šviesus ir
sėkmingas. Iš Atėnų į Vilnių skridusiems lėktuvo keleiviams buvo
primygtinai pasiūlyta ekskursija
po Minsko aerouosto koridorius.
Nei daug, nei mažai – septynias
valandas į Lietuvos sostinę skridę
žmonės turėjo stumdytis ankštose
Lukašenkos vardo (neabejotinai
jis bus Minsko oro uostui suteiktas dar iki diktatoriaus mirties)
aerodromo patalpose.
Kaip sako aviacijos ekspertai,
istorijoje dar nebuvo tokio atvejo,
kai iš vienos Europos sostinės
į kitą ES sostinę skrendantis
civilinės aviacijos orlaivis būtų
su naikintuvais priverstinai nutupdytas kitos šalies oro uoste.
Tai kas, kad nebuvo tokio atvejo,
batiuška Aliaksandras visur nori
būti pirmas, juolab, kai reikia
skaudžiai bausti jam nepaklūstančius ir galvojančius kitaip, nei
reikia galvoti.
Nors buvo paleista versijų, jog
lėktuvą reikėjo skubiai nutupdyti
artimiausiame oro uoste dėl neva
ten padėtos bombos, o gal dėl susimušusių keleivių, tačiau tokio
grėsmingo ir neprognozuojamo
žingsnio priežastis labai paprasta – Lukašenkai reikėjo sugauti
jauną žurnalistą, kuris skleidė demokratines mintis ir skrido šiuo
lėktuvu.
Kritikos neatlaiko tai, jog, padarius prielaidą, kad lėktuvui dėl
bombos ar muštynių reikia kuo
skubiau nusileisti, jis pagal civilinės aviacijos taisykles turėjo
leistis ne Minsko, bet Vilniaus oro
uoste, iki kurio buvo likę skristi vos 8 minutės. Tuo tarpu iki
Minsko – dukart ilgiau. Bet ką
pilotui daryti, kai šalia orlaivio
išdygsta raketomis ginkluotas

Už dvidešimties
kilometrų tyko
mutavę Somalio
piratai
naikintuvus ir „maloniai“ parodo,
kuria kryptimi reikia skristi.
Tiesa, prieš savaitę tuo pačiu reisu skrido ir Baltarusijos
opozicijos lyderė Svetlana Cechanouskaja, įdomu, kodėl dėl
jos nebuvo Minske nutupdytas
lėktuvas? Gal batiuškos agentai
nesuspėjo sureaguoti, o gal tiesiog buvo nuspręsta, jog sulaikyti
moterį, kuriai ranką spaudė Merkel, Sarkozy ir kiti pasaulio šalių
lyderiai, būtų šiek tiek rizikinga
ir pasekmės būtų kitokios.
Kai įsigilini į šią situaciją,
pasidaro ne juokais baisu. Štai
skrisi iš poilsio Turkijoje (kai leis
karantinas) virš Baltarusijos ir
staiga batiuška sugalvos nutupdyti lėktuvą, nes gal jame skrenda iš Baltarusijos emigravusi
sportininkė. Batiuška nuspręs,
kad Tokijo olimpiadai jam reikia šios sportininkės Baltarusijos
rinktinėje, todėl laisvai nutupdys
lėktuvą, nesvarbu, kuriai šaliai
jis priklausytų, ir išsodins jam
reikalingą keleivę. O gal lėktuvą nutupdys, norėdamas kokią
gražuolę paimti į savo draugiją?
Skamba absurdiškai, bet baisiai.
Ir kuo Lukašenka skiriasi nuo
visame pasaulyje žinomų Somalio piratų, kurie grobia laivus ir
paskui reikalauja išpirkos? Skirtumas tik toks, kad Somalio piratai
nieko bendra neturi su valstybe,
o Baltarusija piratauja valstybės
vardu.
Lietuva jau paskelbė, jog neįleis į šalies oro uostus orlaivių,
atskridusių per Baltarusijos oro
erdvę. Įdomu, ar mūsų pavyzdžiu
paseks kitos ES ir NATO šalys?
O gal, kaip daugelį kartų per panašias situacijas, tik pagrūmos
pirštu ir viešai sugėdins? Juk kai
kam labai nepatogu pyktis su Rusija, o juk Rusija ir Baltarusija,

anot politologų, yra Siamo dvynės. Lukašenka, kai jį prispiria
reikalas, pasiruošęs slėptis už
branduolinį ginklą laikančio Putino. Kita vertus, kam Lukašenkai
atominė bomba, kai turi Astravą
ir bet kuriuo metu, kilus reikalui,
ten gali suorganizuoti avariją ir
pavaišinti nepatenkintus europiečius uranu.
Mes turime puikius kaimynus
baltarusius, gyvenančius vos už
keliolikos kilometrų nuo Lazdijų.
Su jais mus sieja istorija, visais
laikais saugoti puikios kaimynystės santykiai. Baltarusiai –
nuoširdūs, atviri, šilti žmonės. Ir
kaip baisu, kai dėl vieno politinio
teroristo mes negalime su jais
bendrauti, o jie priversti gyventi viduramžių feodalo valstybės
baudžiauninkų kailyje. Kad jie
taip nebenori gyventi, rodo jau
beveik metus trunkančios protesto akcijos ir išaugusi emigracija.
Kaip parodė sekmadienio įvykis,
net ir emigracija nėra saugi išeitis,
jei batiuška panorės, nutupdys
lėktuvą, sustabdys traukinį ar užtrauks laivą ant seklumos ir suims
diktatūros atskalūnus.
Ar dar ilgai pasaulio bendruomenės kantrybė atlaikys Baltarusijos valstybinį terorizmą?

•

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

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Įsigijau sodybą, bet vietinės rinkliavos
mokėjimo pranešimai vis dar siunčiami buvusio
savininko vardu. Kodėl taip yra?

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

Taip nutinka todėl, kad, pasikeitus nekilnojamojo turto savininkui, pamirštama apie tai informuoti rinkliavos už atliekų
tvarkymą administratorių – Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centrą. Negavus tokio pranešimo, sąskaitos ir toliau siunčiamos
buvusio savininko vardu, o jų negaunančiam naujajam savininkui
kaupiasi skolos.
Dėl to neretai kyla nesusipratimų ir nemalonių situacijų. Jų
būtų išvengta, jei nekilnojamojo turto savininkai laikytųsi teisės
aktuose numatytos nuostatos, kuri numato, kad, pasikeitus
nekilnojamojo turto savininkui, jis privalo apie tai informuoti rinkliavos administratorių. Pranešti apie pasikeitusį turto savininką
galima paskambinus į Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą
telefonu (8 315) 72842 arba parašius elektroniniu paštu info@
alytausratc.lt.
Gyventojus, tapusius naujo nekilnojamojo turto objektų savininkais, apie tai prašoma pranešti ne vėliau kaip per 30 dienų.
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Karantinas diktuoja ir moksleivių vasaros poilsio sąlygas
Moksleiviams sėdint prie
kompiuterių ir mokantis
nuotoliniu būdu, daugelis,
ko gero, net nepastebėjo,
jog pas mus pasibeldė vasara. Pražydo obelys, ypatinga žaluma nusidažė žolė,
o Sekminės pranešė, jog
gyvulius reikia ginti į ganyklas ir jau galima maudytis.
Nors pandemija sudėliojo
savo gyvenimo tvarkaraštį,
tačiau vasara, o tuo pačiu ir
tradicinis vaikų poilsio metas nenumaldomai artėja.

Apie tai, kaip ilsėsis Lazdijų
krašto vaikai, kas jiems paruošta,
kalbamės su Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėju Daliumi
Mockevičiumi.
– Artėja moksleivių vasaros
atostogos. Kaip pasirengta organizuoti vaikų vasaros poilsį?
– Lazdijų rajono savivaldybė
jau paskelbė vaikų vasaros stovyklų konkursą ir pakvietė teikėjus
organizuoti vaikų vasaros poilsį.
Buvo pateikta 16 paraiškų.
Siekiama efektyviau išnaudoti
turimą infrastruktūrą, sudaromos
sąlygos, kad vasarą vaikams būtų
atviros mokyklų sporto aikštelės ir
aikštynai. Mokyklos, neformaliojo švietimo įstaigos ir kiti teikėjai
kviečia vaikus turiningai praleisti
laisvalaikį vasaros stovyklose.
Savo suplanuotas veiklas birželio–rugpjūčio mėnesiais organizuos ir vykdys neformaliojo
vaikų švietimo teikėjai, šiose

veiklose turėtų dalyvauti apie
600 mokinių.
– Kiek skirta lėšų, kokios numatomos stovyklos, kiek moksleivių planuojama užimti?
– Vaikų vasaros stovykloms yra
skirta 16 000 eurų iš savivaldybės biudžeto. Paraiškas pateikė
bendrojo ugdymo, neformaliojo
vaikų švietimo mokyklos ir įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, sporto
klubai. Šiuo metu Vaikų vasaros
poilsio programų vertinimo komisija vertina gautas paraiškas,
kurios bus finansuojamos iš savivaldybės biudžeto. Planuojama,
kad stovyklaus apie 600 mokinių,
tačiau tai priklausys nuo galiojančių karantino apribojimų ir
nustatytų sąlygų.
Taip pat, atsižvelgus į Lietuvos
Respublikos švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos rekomendacijas, dalis nepanaudotų neformaliojo vaikų švietimo lėšų bus skirta stovykloms, organizuojamoms
mokinių atostogų metu, finansuoti. Šiam tikslui planuojama skirti
13 000 eurų. Bus skelbiamas dar
vienas konkursas ir kviečiama
teikti paraiškas organizuoti mokinių vasaros stovyklas.
Bus tęsiama jau graži tradicija
– mūsų gabiausių mokinių skatinimas. Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė
dovanos 10 kelialapių į vaikų
vasaros stovyklas gabiausiems
rajono mokiniams, atsižvelgdama
į jų mokymosi metinių pažymių

Planuojama, kad stovyklaus apie 600 mokinių, tačiau tai priklausys nuo galiojančių karantino apribojimų ir
nustatytų sąlygų.
įvertinimus ir rajoninių, respublikinių olimpiadų, konkursų
rezultatus.
Taip pat savivaldybės biudžete numatytos lėšos jaunimo bei
etnokultūros stovyklų organizavimui.
– Ar skiriasi šių metų vasaros
poilsis nuo ankstesniųjų, kai nebuvo pandemijos?
– Be abejo, tuos skirtumus dik-

Pradėjo darbą naujasis
„Lazdijų šilumos“ vadovas
Po pusmečio pertraukos
bendrovė „Lazdijų šiluma“
turi naują vadovą. Darbą
bendrovėje pradėjo kovo
mėnesį konkursą laimėjęs
druskininkietis Remigijus
Aleksandras Viniarskas.
Jis šią savaitę susitiko su
rajono savivaldybės vadovais ir pasidalino savo
veiklos vizija.

„Lazdijų šilumos“ direktoriaus
postas liko tuščias, kai praėjusių metų pabaigoje klastingasis
COVID–19 Anapilin išsivedė
tuometinį bendrovės direktorių
Virgaudą Šerėną.
Kovo mėnesį „Lazdijų šilumos“
direktoriaus antrankos komisijai
vadovavęs savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Petrauskas teigė, jog
direktoriaus atrankos konkursui
buvo suformuota šešių atsakingų
asmenų komisija, kuri nuotoliniu
būdu organizavo konkursą.
„Norą dalyvauti konkurse
pareiškė keturi asmenys, tačiau
pačiame konkurse dalyvavo trys
Nukelta į 6 psl.

»

tuoja galiojantis karantinas. Nuo
2021 m. gegužės 24 d. įsigaliojo
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro, valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu
nustatyti reikalavimai stovyklų
organizatoriams. Šiuos reikalavimus turi gerai žinoti stovyklų
organizatoriai, taip pat su jais turi
būti supažindinti stovyklaujantys
vaikai bei jų tėveliai.
Vaikų vasaros stovyklose vienoje grupėje galės būti iki 15
vaikų. Vienam vaikui turi būti
užtikrinamas ne mažesnis kaip
5 m² plotas. Numatytas grupių
izoliacijos principas: kad vaikai
nuolatos dalyvautų tos pačios
grupės veiklose, stovyklos veiklos būtų vykdomos taip, kad
būtų išvengta skirtingų grupių
vaikų kontakto.
Yra ir daugiau reikalavimų,
pvz., dėl kaukių dėvėjimo, atstumų laikymosi, maitinimo or-

ganizavimo, patalpų vėdinimo,
dezinfekavimo ir kt.
– Ar numatoma įdarbinti moksleivius verslo, viešųjų
paslaugų, žemės ūkio ir kitose
įmonėse?
– Taip, planuojama įdarbinti
moksleivius ir studentus. Jau startavo Lazdijų rajono savivaldybės
moksleivių ir studentų užimtumo
didinimo 2021 metų programa.
Šiuo metu vyksta darbdavių atranka, po jos bus skelbiama jaunuolių registracija. Pagal šią programą galės įsidarbinti Lazdijų
rajono savivaldybės 14–29 metų
moksleiviai ir studentai. Darbdaviams bus kompensuojama iš savivaldybės biudžeto 70 proc. lėšų,
susijusių su darbo užmokesčiu ir
privalomais mokesčiais. Šiai programai iš viso skirta 30 000 Eur.
Planuojama, kad bus įdarbinta
apie 28 jaunuolius.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Vėluojantiems pasėlius
deklaruoti pareiškėjams
sankcijos nebus taikomos

„Lazdijų šilumos“ direktorius Remigijus Aleksandras Viniarskas.

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas pasirašė pavedimą, kad
nebūtų taikomos sankcijos pareiškėjams, kurie 2021 m. pasėlių ir
kitų žemės ūkio naudmenų paraiškas pateiks pavėluotai, pasibaigus
pagrindiniam pasėlių deklaravimo laikotarpiui, t. y. nuo birželio 8
d. iki liepos 2 d., ir/arba nurodytu laikotarpiu keis pasėlių ir kitų
žemės ūkio naudmenų deklaravimo paraiškos duomenis.
Primename, jog šiemet pagrindinis pasėlių deklaravimas vyksta
iki birželio 7 d. Buvo numatyta, kad pavėluotai (nuo birželio 8 d.
iki liepos 2 d.) pateiktoms paraiškoms už kiekvieną pavėluotą darbo
dieną išmokų suma bus mažinama 1 proc., tačiau, atsižvelgdamas
į 2021 m. Lietuvoje tebesitęsiančią COVID-19 pandemiją ir dėl to kylančias
problemas, dėl kurių paskelbtas visuotinis karantinas, žemės ūkio ministras
vėlavimo sankcijų taikymą atšaukė, tad
pasėlius žemdirbiai galės deklaruoti iki
liepos 2 d.
Užs. Nr. 12
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Lazdijų kraštas turistams pasiūlys daug naujovių, tačiau
»Atkelta iš 1 psl.

laikotarpį?
– Na, visų pirma, tai antrasis
pandemijos laikotarpis, kaip ir
pirmasis, nesutapo su pagrindiniu
vasaros turizmo sezonu. Gaila
tik, kad sezonas negalėjo tęstis
bent jau iki spalio mėnesio, kas
būtų leidę turizmo sektoriui dar
bent kurį laiką kvėpuoti. Paprastai
vėlyvą rudenį, žiemą ir pavasario
pradžioje turizmo informacijos
centrai išnaudoja dalyvavimui
turizmo parodose, kurios, deja,
dėl antrosios bangos buvo atšauktos. Lazdijų turizmo informacinis
centras nevyko į tarptautinę parodą Varšuvoje, neįvyko ir tradicinė tarptautinė turizmo paroda
Vilniuje. Mūsų kolegos iš kitų
Lietuvos turizmo informacijos
centrų taip pat nevyko į parodas
Latvijoje, Suomijoje, Vokietijoje,
Olandijoje, Izraelyje, kurios kaip
ir visi masiniai renginiai buvo
atšauktos.
– Kaip Lazdijų TIC rengiasi
vasaros sezonui? Ar bus naujovių? Ar šiemet keisis veiklos
kryptys?
– Kaip tik praėjusią savaitę surengėme nedidelį vasaros turizmo
sezono atidarymo renginį. Gaila,
kad su Lazdijų krašto turizmo
sektoriaus atstovais teko susitikti
virtualiai, tačiau tokia šių dienų
realybė. Šio renginio metu trumpai pristatėme šių metų planus
ir naujienas. Antrojo karantino
metu atnaujinome Lazdijų turizmo informacinio centro internetinę svetainę, kuri, manome, tapo
patogesnė, vizualiai patrauklesnė
ir daug labiau reprezentuojanti
mūsų kraštą. Turėdami daugiau
galimybių naujoje svetainėje
ir ypač pandemijos laikotarpiu
matydami Lazdijų krašto žmonių
poreikį įsigyti produkcijos nuotoliniu būdu, daug laiko skyrėme Lazdijų turizmo informacinio

centro elektroninės parduotuvės
kūrimui. Planuojame, kad ši parduotuvė veikti pradės artimiausiu
metu, o jos klientai galės įsigyti
tiek mūsų krašte pagamintos produkcijos, tiek čia teikiamų įvairių
paslaugų kuponų bei kitų reprezentacinių prekių. Labai džiugu,
kad Lazdijų rajono savivaldybės administracija įgyvendina
ne vieną turizmo projektą, kurio
rezultatai bus matomi jau visai
netrukus.
Viena didžiausių naujienų –
Veisiejų miesto parko atnaujinimas. Į Lazdijų kraštą atvykę
turistai galės grožėtis atnaujinto
grojančio ir šviečiančio fontano
šou, bus atnaujintos prieplaukos ir
apžvalgos aikštelės, nuostabusis
dviračių takas palei Ančios ežerą,
kuriuo ir vėl bus galima saugiai
keliauti pėsčiomis ir dviračiais,
aplankyti skulptūrų parką „Vaikystės sodas“. Veisiejų regioninio
parko direkcija atnaujino istorinio
Liepų rato zoną, visoje miesto
parko teritorijoje įrengė lenteles,
kuriose pateikta visa informacija
apie parke augančius medžius.
Tad parkas svečius pasitiks atsinaujinęs iš pagrindų. Taip pat
kviesime išbandyti ir keletą naujų,
žaidimo formos turistinių maršrutų po Veisiejų miestą, aplankant
žymiausias Veisiejų miesto vietas.
Jau praėjusios vasaros pabaigoje
Veisiejų regioninis parkas atnaujino taką nuo buvusio Vainežerio
dvaro parko iki senovinių gynybinių įtvirtinimų, vadinamų
„Okopka“, tad kviečiame aplankyti ir šią išskirtinio grožio vietą. Lazdijų turizmo informacinis
centras parengė ir keletą naujų
virtualių teminių žemėlapių, kurie kviečia aplankyti žymiausius
Lazdijų krašto sakralinio paveldo,
architektūros objektus, su žymiais
Lazdijų krašto žmonėmis susijusias vietas, istorinius Lazdijų
miesto objektus. Be jau išvardintų

Poilsio namai prie Veisiejo ežero Sapiegiškių kaime. Ramybės oazė.

naujienų, vykdysime nemažai aktyvaus laisvalaikio veiklų, liepos
ir rugpjūčio mėnesiais kviesime
rajono gyventojus ir svečius dalyvauti pėsčiųjų, baidarių, dviračių žygiuose, kurie, be abejo,
vyks gražiausiose mūsų krašto
vietose. Tad sekite informaciją
ir aktyviai dalyvaukite. Visą informaciją apie turizmą Lazdijų
krašte rasite atnaujintame Lazdijų
turizmo informacinio tinklalapyje
www.lazdijai-turizmas.lt ir mūsų
„Facebook“ paskyroje.
– Kokias stebite atvykstamojo
turizmo tendencijas? Kaip apibūdintumėte į Lazdijus atvykstančių turistų portretą?
– Akivaizdu, kad jeigu kalbame apie atvykstamąjį turizmą į
mūsų šalį, tai jis nuo praėjusių
metų yra susitraukęs daugiau
negu perpus. Pasaulinė turizmo
organizacija skelbė, kad turizmas
buvo ta sritis, kuri nuo pandemijos nukentėjo labiausiai ir per
šį laikotarpį sugrįžo į 1990 m.
metų lygį. Daug vilčių dedama į
vakcinacijos procesą ir tikimasi,
kad turizmas pamažu grįš į savo
vėžes. Dėl į Lazdijų kraštą atvykstančių turistų, tai užsieniečių
sumažėjo gerokai ir kaip greitai jie čia sugrįš, priklausys nuo
keleto dalykų. Jeigu valstybiniu
lygmeniu pavyks susitarti dėl
Baltijos šalių kelionių burbulo,
į kurį planuojama įtraukti ne tik
Lietuvos, Latvijos, Estijos, bet ir
Lenkijos šalį, tuomet atvykstančių iš kaimyninių šalių galime
tikėtis daugiau. Taip pat viskas
priklausys ir nuo taikomų kitų
ribojimų kelionėms. Kalbant apie
vietinius keliautojus, tai į mūsų
kraštą dažniausiai atvyksta šeimos, kurios ieško ramaus poilsio
kaimo turizmo sodybose, tačiau
neatsisako ir aktyvių pramogų,
plaukimo baidarėmis, važinėjimo
dviračiais įvairiomis trasomis ir

Lazdijų TIC direktorius Mantas Sabaliauskas.
žygiavimo pažintiniais takais.
Verta pastebėti, kad atsirado ir
dar viena keliautojų rūšis – tai
piligrimai. Per Lietuvą 500 km
besitęsiantis Camino Lituano piligriminis maršrutas, kurio kelios
atkarpos eina per Lazdijų kraštą,
tapo itin populiariu per pandemiją, o juo keliauja itin daug
žmonių.
– Kiek žinome iš viešojoje erdvėje skelbiamos informacijos,
šią vasarą Lietuvoje ypač popu-

liarios kaimo turizmo sodybos.
Kokia situacija Lazdijuose? Ar
didelis rajono kaimo turizmo
sodybų užimtumas?
– Į šį klausimą Jums geriausiai
atsakys patys sodybų šeimininkai,
tačiau akivaizdu, kad ypač lietuviai noriai atostogauja kaimo
turizmo sodybose. Svarbu paminėti, kad sodybų savininkai labai
atsakingai žiūri į tai, kad, teikiant
paslaugas, būtų laikomasi visų
galiojančių saugumo reikalavimų.
Šioje vietoje vėlgi reikėtų išskir-
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vietų kaimo turizmo sodybose jau beveik neliko
ti du sodybų segmentus. Kaip ir
praėjusiais metais, taip ir šiais,
tos sodybos, kurios orientuojasi
į ramų šeimų poilsį, turi nedidelius namelius, klientų turbūt jau
turi praktiškai visai vasarai. Na,
o sodybos, kurios orientuojasi
į didelius renginius, asmenines
šventes, susiduria su papildomais iššūkiais. Bet dzūkai – tikrai
kantrūs ir užsispyrę, todėl, tikiu,
kad su visais iššūkiais sėkmingai
susitvarkys. Noriu pasidžiaugti,
kad ne tik kaimo turizmo sodybų
šeimininkai yra aktyvūs. Labai
smagu, kad, matydami, jog į Lazdijų kraštą atvykstantys turistai
aktyviai ieško vietų, kur galėtų
pavalgyti, žmonės steigia maitinimo vietas. Noriu pasidžiaugti,
kad tokios vietos atsirado prie
Metelių regioninio parko lankytojų centro ir Metelių kaime. Tai
išties džiugina.
– Ar pramoginių renginių lankytojų ribojimai turi įtakos turistų srautams Lazdijų rajone?
– Be jokios abejonės. Visi žinome, kiek žmonių į Lazdijus sutraukdavo Pasienio fiesta. Gaila,
kad tokio dydžio renginio šiuo
metu surengti negalima, bet visi
suprantame priežastis, nes žmonių
sveikata bei gyvybės yra svarbiausia. Tikėkimės, kad vakcinacijos
procesas ir toliau sėkmingai tęsis ir jau greitai vėl visi galėsime
dalyvauti įspūdinguose Lazdijų
krašto renginiuose. Raginu žmones, esant galimybei, kuo greičiau
skiepytis, nes vakcinacija vienintelis kelias, kuris padės mums sugrįžti į įprastą gyvenimą.
– Kokius viešinimo kanalus
naudojate, kad į rajoną atvyktų
kuo daugiau turistų?
– Kaip jau minėjau, pandeminiu
laikotarpiu atnaujinome Lazdijų
turizmo informacinio centro internetinę svetainę, čia rasite visą

Sapiegiškių kaime įsikūręs kaimo turizmo verslas ant Veisiejo ežero kranto — puiki vieta poilsiui šeimoms.
informaciją apie Lazdijų krašto
lankomus objektus, apgyvendinimo ir maitinimo vietas, visas naujienas apie vykstančius renginius
ir kitą aktualią informaciją. Aktyviai komunikuojame socialiniame
tinkle „Facebook“, mūsų paskyroje kiekvieną ketvirtadienį rasite
planą savaitgaliui, įdomių faktų
apie Lazdijų kraštą, virtualius
žemėlapius, naujausius straipsnius ir kitą aktualią informaciją.
Tad sekite mus „Facebook“. Taip
pat stengiamės visas didžiausias naujienas viešinti Lazdijų
rajoninėje spaudoje, labai ačiū
Jums, kad dažnai išspausdinate
arba pasidalinate mūsų medžia-

ga. Be abejonės, informaciją apie
Lazdijų kraštą, turizmo paslaugas
viešiname populiariausiuose portaluose, tokiuose kaip „We Love
Lithuania“, „Lithuania travel“,
leidinyje „Kelionės ir pramogos“.
Taip pat visuomet stengiamės
įsitraukti į skatinimo agentūros
„Keliauk Lietuvoje“ organizuojamas rinkodaros priemones.
Viena iš jų „Į kelią su iešmais“,
kurioje pažymėtos patogiausios
vietos kepti šašlykus Lietuvoje,
jau startavo, kitos planuojamos
artimiausiu metu.
Kaip pastebėjo TIC vadovas,
daug žmonių šią vasarą ketina
ilsėtis kaimo turizmo sodybose, o

jų Lazdijų krašte tikrai nemažai.
Dėl tokios tendencijos daugelis
kaimo turizmo sodybų šiai vasarai jau nebeturi laisvų vietų.
Lankytojų antplūdžiu ir susidomėjimu poilsiu Lietuvoje džiaugiasi Arnoldas Kamorūnas, prieš
penkerius metus Sapiegiškių kaime, prie Veisiejo ežero, atnaujinęs
savo senelių sodybą ir ten įrengęs
kamerinę kaimo turizmo sodybą.
– Kaip sugalvojote įkurti kaimo turizmo sodybą? Ar ji jau
seniai veikia?
– Sodyba veikia gal 5–6 metai,
o mintis atėjo tai daryti, nes mano
tėvuko tėviškė buvo labai puikioje vietoje, kur ir nusprendžiau ją
atidaryti. Visos mano vaikystės
vasaros prabėgo šioje sodyboje
pas močiutę. Man labai patiko šis
kraštas, ši vieta. Kai buvo atkurta
Lietuvos nepriklausomybė, giminaičiai atsidalino žemes, mano
tėvukui teko ši sodyba. Man kilo
idėja, kad reikia ką nors padaryti
čia, nes tai labai graži vieta, prie
ežero. Gal suveikė vaikystės sentimentai, panorau, kad tą vietą
pamatytų ir kiti žmonės, kad ja
pasimėgautų.
– Ar didelės buvo investicijos,
įrengiant šią sodybą?
– Nemažos. Imdavome paskolas, sodybą įrenginėjome etapais
– padarai didesnį darbą, o paskui
iš algų toliau po truputį krapštais.
Mes ją apie dešimt metų lipdėm.
Įrengėme tris namus: viename
patys gyvename, o kituose dviejuose priimame svečius.
– Kiek žmonių vienu metu gali
pas Jus apsistoti?
– Viename name yra keturi
kambariai, kurie talpina apie 15
žmonių, o mažame namelyje gali
ilsėtis 6–8 žmonės.

Veisiejo ežeras garsus savo ilgiu net 12,8 km, jame gausu žuvies, visas ežeras apsuptas miško.

– Kiek suprantu, pas jus kamerinė aplinka, ne poilsio fa-

brikas?
– Tie nameliai turi po atskirą
lieptelį į ežerą, sudarėme privatumo, ramesnę atmosferą. Nekeliame didelių balių, žinoma,
istorijoje, buvo visko. Reikia
pripažinti, jog ir lankytojai dabar
tapo kultūringesni ir supratingesni, nebeliko „laukinių Vakarų”
siautulio.
– Kaip apibūdintumėte savo
svečius?
–Tai viduriniosios klasės žmonės,
ne ponai, vidurys mūsų tėvynės.
– Ar jums nekelia nepatogumų
kasdien šalia šurmuliuojantys
žmonės?
– Kadangi žmonės paprastai
atvažiuoja iš didmiesčių, daugiausia iš Kauno, tai jie ir patys
nori ramybės. Jie nori ramaus
atsipalaidavimo, žvejoja, vengia
triukšmo.
– Ar daug lankytojų turite šią
vasarą?
– Bus labai daug svečių. Pastebėjau, kad mūsų žmonės nebevažiuoja ilsėtis į užsienį, renkasi
kaimo turizmo sodybas.
– Ar šis verslas garantuoja
jums pajamas, kurios leistų gyventi nedirbant kitų darbų?
– Nelabai. Tai daugiau hobis.
Dirbu Druskininkuose pagal slenkantį grafiką, o čia būna mama ir
tėtis. Padeda visi savi, tai mūsų
šeimos verslas. Vasarą gerai, o
žiema būna liūdnesnė, kartais kas
nors švenčia Naujuosius metus
ar atvažiuoja ant ledo pažvejoti.
Tai tiek to verslo žiemą. Šią žiemą gyvenau sodyboje, nes buvo
karantinas. Buvo labai patogu ir
smagu – vis ne mieste ir ne bute.
Iš tiesų, tai gyvenu Alytuje, dirbu
Druskininkuose, o svečius priiminėju sodyboje. Mobilus gyvenimas, bet man toks patinka.
„Dzūkų žinių“ informacija

•
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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.
Suformuotas žemės sklypas (unik. Nr. 4400-5507-2316,
plotas 53,07 a).
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 d.
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.
Suformuotas žemės sklypas (unik. Nr. 4400-5507-2522,
plotas 40,2 a).
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 d.
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, Viktarino 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.
Suformuotas žemės sklypas (unik. Nr. 4400-5525-7004,
plotas 0,3248 ha).
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 d.
Papildoma informacija teikiama Lazdijų kultūros centre
telefonu +370 616 81884.
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Pradėjo darbą naujasis
„Lazdijų šilumos“ vadovas
»Atkelta iš 3 psl.

pretendentai. Daugiausia balų surinko R. A. Viniarskas, jis ir buvo
pripažintas konkurso nugalėtoju“,
– sakė S. Petrauskas.
„Dzūkų žinių“ paklaustas,
ką norėtų nuveikti dirbdamas
„Lazdijų šilumoje“, naujasis
direktorius sakė:
„Kadangi daugelį metų dirbau
labai progresyvioje ir inovatyvioje kompanijoje „Litesko“, tai ten
turėjau galimybę suformuoti savo
šiuolaikišką požiūrį į modernius
šilumos energijos panaudojimo
sprendimus. Manau, jog ši patirtis
padės man Lazdijuose šiuolaikiškai plėtoti bendrovės veiklą, įdiegiant pažangiausias technologines
naujoves. Sieksiu, jog šildymas
Lazdijuose būtų ekonomiškas ir
mažiau teršiantis gamtą.
Gerai tai, kad puikiai žinau situaciją „Lazdijų šilumoje“, man
nereikės daug laiko viską įvaldyti,
į mano perkvalifikavimą bendrovei nereiks investuoti.
Man svarbu, kad su šilumos
energetika būtų supažindinta
kuo platesnė visuomenės auditorija, todėl planuočiau vaikams
ir moksleiviams rengti ekskursijas į bendrovę ir supažindinti su

šilumos gamybos ir paskirstymo
procesais. Pasiūlysiu Lazdijų rajono vadovams sudaryti palankias
sąlygas vietos jaunimui, mokant
stipendiją, studijuoti šiluminę

energetiką, kad paskui jie sugrįžtų
atgal į savo gimtąjį rajoną ir kaip
profesionalai dirbtų pagal įgytą
specialybę.“
„Dzūkų žinių“ informacija

•

R. A. Viniarsko biografijos štrichai
– Gimė 1960 m. balandžio 25 d. Vilniuje.
– Mokėsi Druskininkų 1-ojoje vidurinėje mokykloje, baigė Vilniaus
politechnikumą. Buvo paimtas į sovietų kariuomenę, tarnavo Vokietijoje.
– 2004 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete baigė pramonės
technologijų inžinerijos specialybę.
– 1981 m. Druskininkų šilumos tinklų operatorius, inžinierius,
Alytaus šilumos tinklų Druskininkų rajoninės katilinės meistras.
– 1997–2003 m. SPAB „Druskininkų šilumos tinklai“ direktoriaus
pavaduotojas, nuo 2003 m. direktorius, UAB „Litesko“ Druskininkų filialo direktorius, UAB „Litesko“ „Druskininkų šiluma“
direktorius.
– Nuo 2017 m. iki dabar UAB „Druskininkų butų ūkis“ vyr. energetikas.
– Per 15 metų buvo renkamas Druskininkų savivaldybės tarybos
nariu.
– 1999–2016 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Druskininkų
skyriaus, nuo 2016 m. nepartinio judėjimo „Už Druskininkus“
narys.
– 2020 m. dalyvavo Seimo rinkimuose Jotvingių vienmandatėje
apygardoje kaip Lietuvos socialdemokratų darbo partijos kandidatas.
– Jaunystėje žaidė rankinį Vilniaus politechnikumo komandoje,
Lietuvos rinktinėje, Druskininkų rankinio klubo narys.
– Turi dukrą Liną, sūnų Marijų.

Metelio ežere sugauti du
pažeidėjai turėjo 300 metrų tinklų
Aplinkos apsaugos departamento Alytaus gyvosios gamtos apsaugos
inspekcijos pareigūnai
per reidą sugavo du asmenis, žvejojusius statomaisiais tinklais Metelio
ežere, Lazdijų rajone. Už
pažeidimus jiems gresia
administracinė atsakomybė ir žalos gamtai
atlyginimas.

„Per ilgametę darbo patirtį jau
žinome, kuriose vietose neršia
karšiai, kur didžiausia tikimybė pagauti brakonierių. Taigi
nusprendėme surengti pasalą
Metelių ežere – keli aplinkosaugininkai pasislėpė valtyje, o vienas pareigūnas liko automobilyje.
Ilgai laukti neteko, greitai pastebėjome pažeidėjus, pastačiusius
tinklus, ir juo sulaikėme“, – teigia
Alytaus gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininkas Jonas
Jarmalavičius.
Pažeidėjai pareigūnams žinomi
ir jau ne pirmą kartą baudžiami už
Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių pažeidimus.
Į tinklus buvo įkliuvę keturi
karšiai, už kuriuos asmenys turės
atlyginti žuvų ištekliams padarytą
žalą – 400 eurų.
Taip pat pažeidėjams gresia
bauda nuo 120 iki 300 eurų su
medinės valties ir tinklų konfis-

kavimu.
Primename, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galite informuoti telefonu 112

arba AAD Pranešimų priėmimo tarnybos telefonu
(8 5) 273 2995.
Aplinkos apsaugos departamento inf.

REIKIA
KOMPOSTO?

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

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
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Eksperimentas: žydinčiuose Luksnėnų
soduose apgyvendintos olandiškos kamanės
Dineta Babarskienė
200 hektarų plotą užimančioje
bendrovėje „Luksnėnų sodai“
obuoliai auginami dešimtmečiais.
„Dalis mūsų sodų paveldėta iš
sovietinių laikų. Dabar sodiname
naujų veislių medelius. Kiekvienais metais pasodiname po kelis
tūkstančius naujų medelių. Mūsų
soduose apie 50 veislių obelų.
Vienos veislės atsparesnės žiemos
sąlygoms, kitos mažiau. Žinoma,
renkamės atsparesnes, kad ir 20
laipsnių šalčiui spustelėjus, nebūtų pavojaus. Veisles ir poskiepius renkamės atsižvelgdami į jų
atsparumą oro sąlygoms. Svarbu,
kad medeliai duotų, kuo didesnį
derlių ir būtų atsparūs“, – pasakoja ketvirtus metus UAB „Luksnėnų sodai“ vadovaujantis Vaidas
Stanaitis – legendinės šių sodų direktorės Elenos Žilinskienės anūkas. Vaidas, užaugęs tarp sodų,
sodai – jo stichija. „Stengiuosi
domėtis naujovėmis, stebiu, ką
daro kolegos. Prieš atsiveždami
olandiškas kamanes, konsultavomės su Lenkijos, Italijos, Vokietijos sodininkais. Jie tai naudoja jau
ne vienerius metus, tad nusprendėme ir Lietuvoje išbandyti kol
kas mažai kur taikomą naujovę.
Iš Olandijos parsivežėme 10 aviliukų kamanių“, – pasakoja direktorius V. Stanaitis. Taip Luksnėnų
soduose apsigyveno olandiškos
kamanės.
Pavasarį labai svarbu, jog žydinčios obelys užmegztų vaisius:
neišsiverčiama be apdulkintojų
pagalbos.
„Bitutės labai gerai, bet, sodams žydint, dažnai pasitaiko
vėsesnių orų ar net šalnų. Esant
žemesnei negu 12 laipsnių temperatūrai, bičių aktyvumas labai
sumažėja, jos skraido tik nedideliu atstumu. Kamanės skraido
ir žemesnei temperatūrai esant,
net apsiniaukusią dieną ir lengvo
lietaus nebijo. Viena šeima aplanko žiedynus 1–2 hektarų plote“,
– pasakoja direktorius.
Sako, kad tai yra paprastos že-

minės kamanės, gyvenančios ir
Lietuvoje. „Olandijoje jos veisiamos. Tad mes susiradome partnerius ir parsisiuntėme 10 aviliukų“,
– patikina pašnekovas.
Vieno tokio aviliuko su jo gyventojomis kaina 150 eurų. „Tai
nėra labai pigu, bet jeigu derlius
padidėtų bent jau 10 procentų iš
hektaro, manau, mums atsipirktų“, – sako jis.
Viename olandiškame avilyje
gyvena net trys kamanių šeimos.
„Vadinamasis tripolis“, – sako
direktorius. O kamanes, atrodytų, nedideliame gofruoto plastiko aviliukyje ar kas skaičiavo?
„Sunku paskaičiuoti, bet vienoje
šeimoje yra maždaug nuo 300 iki
600 kamanių, tai viename aviliukyje nuo 900 iki 1 800 kamanių
gyvena. To vieno aviliuko gyventojos per dieną gali aplankyti
daugiau kaip 100 000 žiedelių“,
– taip „skaičiuoja“ kamanes direktorius.
Prisipažįsta, kad aviliuko kol
kas nebuvo atsidaręs, bet planuoja
tai, be abejo, padaryti rudenį, kai
jos jau išsikraustys.
Paklaustas, ar jas reikia prižiūrėti kaip mūsiškes bites, direktorius prisipažįsta, kad kamanėms
praktiškai nereikia jokios priežiūros. „Bet jos darbuojasi sode tik
vieną sezoną. Dirba, apdulkina,
ieško sau maisto, žiedadulkes
renka. Avilyje yra perai, darbininkės neša žiedadulkes, maitina
perus, vėliau vasarą jie išsirita
ir išsikrausto iš aviliuko, kažkur
tai į žemę sulenda“, – atkreipia
dėmesį jis. Tai kitais metais jau
reiks vėl pasirūpinti ir olandiškų
kamanių parsisiųsdinti? „Taip,
kitais metais reikės vėl“, – patikina direktorius.
Aviliai išdėlioti maždaug 15
hektarų plote. „Avilius išdėliojome viename sodo kvartaliuke“,
– patvirtina jis. Tikimasi, kad
kamanės obuolių derlių šiemet
padidins apie 20 proc. „Taip yra
prognozuojama“, – tarsteli jis.
Šiemet sodai gausiai žydi, šal-

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!

Vieno tokio aviliuko su jo gyventojomis kaina 150 eurų. „Tai nėra labai pigu, bet jeigu derlius padidėtų bent jau 10
procentų iš hektaro, manau, mums atsipirktų“, — sako V. Stanaitis.
nų nebuvo, tikimasi, kad jau ir
nebus. „Tad matysime, koks bus
rezultatas rudenį, kai jau rinksime
derlių“, – sako jis. Anot direktoriaus, dar sunku vertinti, nes
toks bandymas – pirmi metai.
„Tai eksperimentas, tačiau nusprendėme, kad galima sau leisti
10 aviliukų įsigyti ir išbandyti šią
naujovę“, – sako jis.
Jeigu naujovė pasiteisins,
V. Stanaitis sako kitais metais
pirksiąs kamanių daugiau, didesniame sodo plote apgyvendins.
Dabar vyriausiasis Luksnėnų
sodininkas – pats direktorius –
kasdien lanko savo sodo gyventojas.
„Kasdien aplankau, pasižiūriu,
ar ten veiksmas vyksta, ar skraido, ar juda? Kol kas viskas gerai,
darbuojasi išsijuosę. Panašu, kad
turėtų pasiteisinti“, – mano jis.
O kamanių medaus ar bus? „Teoriškai būtų galima, jei tą avilį
atidarius ir išsiėmus, bet mes paliksime, kad jos pačios turėtų kuo
maitintis, kuo ilgiau išgyventų“,
– paaiškina pašnekovas.
Aviliukuose yra specialiai

padarytos išlindimo ir įlindimo
angos su vožtuvais. „Visas mūsų
sodas sertifikuotas kaip Nacionalinės kokybės produkcija, todėl
čia labai ribojamas trąšų kiekis,
chemikalų purškimas. Ekologiniame sektoriuje visai be to apsieiname. Purškimus atsakingai
planuojame. Jeigu planuojame
purškimą, kad nepakenktume
kamanėms, reikia uždaryti vožtuvą, jos suskris į vidų maždaug
per dvi valandas, išskristi laukan
jau nebegali, tada galima vykdyti
purškimo darbus. Sodą purkšti
geriausia vakare, kad ir bičių sode
kuo mažiau būtų, taip ir darome,
purškimus planuojame vakarais
nuo 9 ar 10 valandos. Aviliukus
galima išvežti į kitą vietą, kad jų
gyventojų netrikdytume, nebaidytume, o kai nupurškiame, kitą
dieną jau galima parvežti atgal“,
– sako V. Stanaitis.
Luksnėnų soduose šiuo metu
dirba 20 nuolatinių ir 15 laikinų
darbuotojų. Prasidėjus derliaus
sezonui, bus samdoma dar apie
100 žmonių. Direktorius sako, jog
kiekvieną sezoną derliaus nuėmi-

mo metu soduose įdarbinama nuo
80 iki 100 žmonių. Kol kas darbuotojų pavyksta surasti. „Darbo
užmokestis kyla, tenka ir mums
didinti. Būtų gerai, kad ir obuoliai
šiek tiek pabrangtų, nes obuolių kainos nėra labai įspūdingos.
Nuostolingai tikrai nedirbame,
tuo galime pasidžiaugti“, – sako
pašnekovas.
„Prieš keletą metų sodininkams
buvo sunki situacija: buvo didelės
šalnos, obelys nemezgė vaisių,
nedaug derliaus turėjome, bendrovei buvo išties nelengvi laikai, tačiau darbuotojų stengėmės
neatleisti, nė vieno neatleidome,
atlyginimų nesumažinome, pavyko išlikti. Dabar jau, manau,
sėkmingai tęsime savo darbus.
Tiesa, pernai buvo ir sniego per
žydėjimą, tačiau jis nepridarė tiek
žalos kiek šalnos. Iškrito ryte, po
poros valandų nutirpo, nebuvo
didelės minusinės temperatūros,
didelio nuostolio tikrai nepadarė“,
– sako UAB „Luksnėnų sodai“
direktorius V. Stanaitis.

•
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Rekordinis lazerių spalvų šou, koncertas ant
vandens ir kiti vasaros atradimai Druskininkuose
Artėja paskutinis gegužės
savaitgalis, kurio metu jau
per 20 metų Druskininkų
kurortas tradiciškai skelbia oficialų kurorto at(s)
idarymą KURORT IN 2021.
Šis Druskininkams svarbus įvykis jau antrą kartą
vyks pandemijos metu.

Druskininkai pasiilgo
svečių, bet duris atveria
neskubėdami
„Užsitęsęs karantinas ilgam pristabdė visas kurorto veiklas, tiesą
sakant, graudu buvo žiūrėti į ištuštėjusias miesto erdves, uždarytas įvairias paslaugas teikiančių
įstaigų duris, kurios tokiu metu
jau būdavo pilnutėlės, – emocijų neslepia Druskininkų meras
Ričardas Malinauskas. – Tačiau
esame kantrūs, dedame visas pastangas, kad kuo greičiau būtų
paskiepyti mūsų gyventojai, sekame statistiką ir tuos nedidelius atlaisvinimus, kurie pagaliau leido
priimti sprendimą skelbti Druskininkų kurorto atsidarymą.“
Pasak mero, vis daugiau kurorto
įstaigų lankytojams primena apie
save, tiesa, griežtai paisydami
saugumo rekomendacijų. Priimti
svečius ruošiasi sveikatinimo ir
grožio paslaugas teikiančios įstaigos, stalus lauko terasose dengia
kavinės ir restoranai, ekskursijų
gidai siūlo platų spektrą pažintinių programų, dviratininkams
atnaujinti maršrutai ir parengti
kelionių po apylinkes maršrutai,
keleivių smagiam pasiplaukiojimui Nemunu laukia laivai. Čia
visuomet galima rasti visą asortimentą aktyvių ar poilsinių veiklų
lauke, žaliose kurorto erdvėse.
Ir tai dar ne viskas – paskutinį
gegužės savaitgalį, 28–30 dienomis, miestas pasitiks vasarą su
KURORT IN 2021 – įspūdingų
reginių ir gerų emocijų bumą
žadantį Druskininkų kurorto savaitgalį.
Unikalus veiklų formatas
užtikrins saugumą
„Pandemija renginių organizatoriams parengė nemažai iššūkių,
bet kartu suteikė galimybių atverti
kūrybiškumą ir išradingumą, –
sako Druskininkų kultūros centro
direktorė Rimutė Viniarskaitė. –

Vis dar esame ribojami karantino rekomendacijų, o matome,
kaip žmonės pasiilgę šurmulio,
geros muzikos ir gyvos atlikėjų
emocijos, vaikai – linksmų pramogų ir padūkimo. Tad ieškome
naujų, svarbiausia, saugių formų,
pasitelkiame išmaniąsias technologijas. Juokaujame, kad dabar
organizuojame ne renginius, o
reginius, kurie tikrai pasiteisina ir
sulaukia palankių vertinimų.“
Pasak R. Viniarskaitės, kurortas
taps lyg vienu didžiuliu parku,
kurio lankytojai visą savaitgalį
galės vaikštinėti ir tuo pačiu metu
klausytis, pramogauti, mėgautis
iš lėto grįžtančiais kultūriniais,
muzikiniais ir kitais kurortinių
paslaugų malonumais. Mieste bus
galima rasti pačių įvairiausių veiklų – nuo meditacijos, aktyvaus
sporto iki kūrybos ir lengvo pasilinksminimo. Visos veiklos ir
erdvės sudėliotos taip, kad būtų
vengiama žmonių susitelkimo,
žiūrovai galėtų išlaikyti saugias
distancijas, o viską girdėtų ir matytų tiesiog nuolat judėdami po
visą miestą.
Be to, įdomiausius momentus
iš pagrindinės erdvės, kuri įsikurs
Druskonio ežero pakrantėje, bus
galima stebėti tiesioginės transliacijos metu LED ekranuose ar
internetu.
KURORT IN 2021 išlaikys
praėjusių metų formatą: atskirose zonose, po atviru dangumi,
gražioje gamtoje, siekant išvengti būriavimosi, ribojant žiūrovų
skaičių, vyks gyvo garso koncertai, lauko kino seansai, romansų
ir akustiniai vakarai, teatralizuoti
pasirodymai vaikams, susitikimai
su dailininkais, įvairios edukacijos. Vilniaus alėjoje ir pėsčiųjų
takuose įsikūrę amatininkai ir prekiautojai pasiūlys įsigyti malonių
smulkmenų ar skanumynų. Be
dėmesio neliks sveiko gyvenimo
būdo propaguotojai.

Efektingas lazerių šou virš
ežero
„Druskininkų sezono atsidarymo
proga ruošiame labai turiningą
koncertinę programą įvairiems
muzikos gerbėjų skoniams ir keletą ypatingų staigmenų, – dalijasi
planais Druskininkų savivaldybės
administracijos Turizmo, komuni-

kacijos ir kultūros skyriaus vedėja
Vaiva Žagunienė. – Pagrindinė
ir patraukliausia erdvė įsikurs
didžiulėje parko prie Druskonio
ežero teritorijoje. Čia du vėlyvus
vakarus žiūrovų laukia svarbiausias akcentas – virš ežero vyks
grandiozinis rekordinio kiekio
lazerių šou. Verta pažiūrėti, nes
tokio efektingo reginio Lietuvoje
dar nebuvo!“
Pasak V. Žagunienės, nors prie
scenos žiūrovai negalės būriuotis,
egzotikos turėtų suteikti geidžiamiausių Lietuvos atlikėjų muzikinių pasirodymų stebėjimas iš
valtelių ar katamaranų pačiame
ežero viduryje. Išgirdę apie tokį
neįprastą formatą – koncertas
tik iš vandens ar nuo pakrantės
– vandens maršrutų organizatorius „Upių kelias“ ėmėsi iniciatyvos į ežerą atgabenti apie šimtą
baidarių.
„KURORT IN 2021 metu
kviesime kurorto gyventojus ir
svečius pajausti miestą iš vandens, – sako Pranas Gataveckas,
tūkstančio kilometrų vandens
maršrutų Lietuvos upėmis ir
ežerais organizatorius, įsikūręs
etnografiniame Dzūkijos kaime
Puvočiuose. – Šeštadieniui ir sekmadieniui paruošėme nepapras-

tai vaizdingą 3 valandų baidarių
žygio į Druskininkus maršrutą
Kubilnyčios ir Nemuno upėmis, o
penktadienį ir šeštadienį bus galima klausytis muzikos plaukiojant
baidare Druskonio ežere.“
Tie, kurie nesusigundys tokia
ekstremalia pramoga, viską puikiai
galės matyti aplink ežerą išdėstytuose dideliuose LED ekranuose.
Reginiu bus galima mėgautis patogiai įsitaisius pakrantėje ar jaukiai
piknikaujant parke su šeima. Kaip
jau minėta, tiesioginę transliaciją
bus galima žiūrėti internetu bet
kurioje Druskininkų vietoje, kavinėje ar net namuose.

Nuo smagių pokalbių iki
žavingos ekstravagancijos
Dar viena naujiena, kurią šioje
erdvėje pristato organizatoriai,
– tiesiogiai vyksiantys turiningi
ir smagūs pokalbiai su įdomiais
žmonėmis, kuriuos moderuos
charizmatiškasis, visada linksmas ir vietoje nenustygstantis
LEO – Leonardas Pobedonoscevas. Pokalbių metu Druskininkų
naujienas apie teikiamas paslaugas, naujus produktus ir visa kita,
dėl ko verta čia atvykti, pristatys
įvairių sričių pašnekovai, sanatorijų, SPA, gydyklų ir kitų verslų

atstovai.
Tarp pokalbių laukia įspūdingi
taip seniai gyvai scenos žvaigždžių – Leon Somov & Dileta,
„Saulės kliošas“, „Planeta Polar“,
KaYra, jaunųjų atlikėjų Manto
Bendžiaus ir Karolinos Rastenytės pasirodymai. Šeštadienio vakarą savo fanų lauks patrauklūs,
ekstravagantiški, keisti, paslaptingi, stilingi ir tikrai kitoniški
Beissoul & Einius.
Pusvalandį prieš vidurnaktį prasidėsiantis lazerio spalvų
siausmas danguje persipins su
Less Feeling (DJ set) specialiai
šiai progai parinktais muzikiniais
takeliais. Nakties reginys truks
pusantros valandos, tad norintys
juo pasigrožėti turės tam pakankamai laiko.

Kultūros, meno ir kiti
vasaros atradimai kurorte
KURORT IN 2021 muzikinės erdvės įsikurs ir kitose kurorto vietose: Garlaivio prieplaukoje skambės jausminga
Justino Lapatinsko akustinė
muzika, visiems gerai žinomas
dainas atliks temperamentingos
ir padūkę druskininkietės Ronata ir Rūta Kotryna. K. Dineikos
Nukelta į 9 psl.

»
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SERES — ne tik naujas ,,Ladies Go“
varžybų partneris, bet ir ateities elektromobilis
Šiais metais vairuojančių
moterų judėjimas „Ladies
Go“ turi daug naujovių.
Viena jų – viso sezono
generalinis partneris. Apie
šią partnerystę kalbamės su
viena iš varžybų iniciatorių
Raimonda Jagminaite ir SERES prekės ženklui Baltijos
šalyse ir Lenkijoje atstovaujančios įmonės „Busnex“ vadovu Simonu Ramanausku.

– Raimonda, kodėl 2021 metų
„Ladies Go“ varžybų partneriu
tapo ,,Busnex“ kartu su SERES
automobiliu?
– SERES automobilis yra elektromobilis. Matom, kad Lietuvoje
dėmesys jiems ir apskritai visam
žaliajam kursui stipriai didėja.
Mums ypač smagu ir džiugu, kad
mūsų partnerio automobiliai yra
varomi elektra ir mes galime skatinti jų naudojimą.
Tai – modernūs automobiliai, kurie į Lietuvą ateina kaip naujiena, o
mums, moterims, naujienos visada
yra įdomios. SERES automobiliai
yra ne tik ekologiški, jie turi daug
ir kitų inovacijų. Be to, susitikimo
metu supratome, kad matome viską
labai panašiai ir galime kartu padaryti įdomų projektą.
– Tu organizuoji automobilių
varžybas, tačiau pati kol kas nevairuoji. Kodėl?
– Aš visada vairuoju! Aš vairuoju renginius, vairuoju projektus ir autosporto varžybų vairas
irgi yra mano rankose. Ir man visai puikiai sekasi jį valdyti, dėl ko
tikrai džiaugiuosi! Bet, tikiuosi,
greitai mane pamatysite ir prie kitokio vairo. Nors, kita vertus, tai,
kad galiu nevairuoti, man, kaip

organizatorei, yra didelis pliusas,
nes kelyje galiu pasidaryti labai
daug darbų.
– Kokia bus tavo pirmoji svajonių mašina? Ar yra tokia?
– Taip! Aš jau nusižiūrėjau
SERES 3 raudoną automobilį,
tai tikiuosi, kad jis ir bus mano
pirmasis asmeninis automobilis,
nes jį jau apžiūrėjau ir pasėdėjau
šalia važiuojant. Puikus jausmas,
kai važiuoji, viduje visiškai tylu,
o tai reiškia, kad, naudojant laisvų
rankų įrangą, galima komfortabiliai kalbėtis, ką aš mėgstu daryti kelyje. Be to, jis man labai
gražus! Mes, moterys, dažnai ir
vertinam pirmiausia grožį, o visa
kita jau tik detalės!
– Simonai, žinau, kad labai
atsakingai rinkotės, su kokiu
prekiniu ženklu pradėti dirbti
Lietuvoje. Kodėl pasirinkot būtent SERES automobilius?
– Jau kurį laiką dirbame su
autobusais, turėjome patirties su
Kinija bei turėjome patikimų ten
žmonių, galėjusių mums padėti
atsirinkti gamintoją, kurį būtų galima atsivežti į Europą. Pradžioje
atsirinkome 12 pretendentų, kurie
domėjosi galimybe ateiti į Europos rinką ir pardavinėti savo
automobilius. Su kiekvienu iš jų
susisiekėm, turėjom susitikimus
ir daug diskutavome. Dalinomės
savo pozicija, kad nenorim išsirinkti bet kokio automobilio.
Mums buvo labai svarbu sužinoti gamyklos požiūrį į Europą,
į klientą, į plėtrą, į ateitį, penkerių– dešimties metų planus.
Norėjosi, kad partneris žiūrėtų
kaip į ilgalaikį projektą ir jam
rūpėtų plėtra. Paaiškinom, kad

mums neįdomūs vienkartiniai
pardavimai. Mums svarbu, kad
mūsų klientai būtų patenkinti ir
rekomenduotų kitiems arba po
kelių metų įsigytų vėl pas mus
kitą SERES automobilį.
Buvo gamintojų, kuriems Europos rinka buvo įdomi, bet jie
neturėjo gero automobilio. Mes
galim pasiūlyti labai gerą kainą,
bet jeigu kokybė bus prasta, tai
mūsų rinkoje tokia mašina neturės
pasisekimo. SERES automobilių
mums tiko dokumentacija, homologacija ir gamyklos požiūris
bei palaikymas. Be to, jie jau turi
partnerius Vokietijoje ir Nyderlanduose. Todėl turėjom galimybę
pasikalbėti su Europoje esančiu
dileriu apie pačius automobilius,
gamyklos požiūrį ir išgirsti klientų atsiliepimus.
– Jūs pasirinkot naujo vardo
įvedimą į rinką tokiu periodu, kai
dėl karantino Lietuvoje kritiškai
krito naujų automobilių pardavimai. Ar nebijot startuoti?
– Žinoma, iš vienos pusės karantinas didina riziką sėkmingam
startui, nes žmonės neinvestuoja į
naujus automobilius ir taupo pinigus todėl, kad ateitis yra neaiški.
Iš kitos pusės mums yra palankus
laikas, nes dabar kiti gamintojai
dėl pandemijos pristabdė savo
gamybą ir pardavimus. Trečias
aspektas – elektrifikacija ir elektromobilis yra pasaulio ateitis.
Anksčiau ar vėliau ši tendencija
tik stiprės. Kol kas Lietuvoje tai
dar nėra taip stipriai išpopuliarėję
kaip Skandinavijoje, bet po kokių
penkerių metų situacija pasikeis.
Todėl į šį etapą mes žiūrim kaip
į ,,namų darbus“, kuriuos turime
pasidaryti, kad, kai rinka atsigaus

Viena iš varžybų iniciatorių Raimonda Jagminaitė ir SERES prekės ženklui
Baltijos šalyse ir Lenkijoje atstovaujančios įmonės „Busnex“ vadovas
Simonas Ramanauskas.
ir bus palanki elektrifikuotis, mes
būtumėme gerai pasiruošę patenkinti jos poreikius. Numatytos
subsidijos elektromobiliams patvirtina, kad žingsnis po žingsnio
einam tinkama linkme.
– Ar SERES automobilis yra
daugiau skirtas moteriai, ar vyrui?
– Mūsų komandoje dėl to vyksta diskusijos: moterims atrodo,
kad SERES yra grynai moteriškas
automobilis, o vyrams atrodo, kad
jis puikiai tinka ir jų auditorijai.
Asmeniškai aš manau, kad jis yra
universalus. Kalbant apie moteris
ir turint minty šeimos reikalus,
tai nemokamas elektromobilių
parkavimas ir galimybė naudotis
A juosta, vežant vaikus į darželį,
mokyklą ar apsilankant pas kirpėją, išties yra nepaprastai patogu
ir palengvina kasdienybę. Na, o
vyrišką auditoriją turėtų džiuginti
automobilio dydis ir tokios komforto sąlygos, kaip panoraminis
stogas, 360 laipsnių kameros,
šildomos sėdynės, odinis salo-

nas ir kt.
– Moteris už vairo: gerai ar
blogai?
– Tai nėra gerai ar blogai. Tai
– tiesiog neišvengiama. Turiu
žmoną, ir jeigu ji nevairuotų,
šeimoje būtų didelė problema.
Šiandieniniame pasaulyje automobilio vairavimas yra tiesiog
privalomas. Be to, jis suteikia
labai daug komforto.
– Kodėl nusprendėte šiais metais bendradarbiauti su „Ladies
Go“?
– Jau po pirmo susitikimo su organizatorėmis pajutom, kad partnerystė tinka ir patinka. Simpatiją kėlė jų energija, požiūris, pati
projekto mintis, originalumas. Jos
labai palankiai priėmė tai, kad
SERES yra tik elektromobiliai ir
kad gaminami Kinijoje. O mums
patiko jų vizija, kaip galima šį
elektromobilį integruoti „Ladies
Go“ renginiuose, taigi esam įsitikinę, kad bendradarbiausim
sėkmingai.

•

Rekordinis lazerių spalvų šou, koncertas ant
vandens ir kiti vasaros atradimai Druskininkuose
»Atkelta iš 8 psl.

sveikatingumo parke lauks tikra
ramybės ir lyrikos oazė. Aldona
Vilutytė ir Andrius Zalieska-Zala
kvies kartu praleisti muzikos ir
poezijos valandą intriguojančiu
pavadinimu „Pasinesusikalbėjimai". Miko Suraučiaus akustinis
autorinių dainų koncertas palepins
geros muzikos mylėtojus.
Tuo tarpu Pramogų aikštė
lauks klasikinio meno gerbėjų:
čia džiazuos kvartetas „Jazz In“
su saksofonistu Tomu Čiukausku,
o vakare kino gurmanus pakvies
didysis lauko kino ekranas. Jų
laukia trys puikūs seansai: paprasta, šilta ir jauki istorija apie
muzikos atlikėjų porą, 7-ojo dešimtmečio Niujorko muzikos klubai, paskendę cigarečių dūmuose,
kur grojama gyvai, be pinigų, bet
iš visos širdies, ir jautri kultinių
dainų autoriaus, grupės „Beach

Boys“ įkūrėjo ir lyderio istorija.
Čia dainuos Adas ir Viltė, o romansų pasiklausyti kvies folkloro
ansamblis „Nalšia“.
Nemuno krantinėje įsikurs edukacijų nameliai, amatų centras

„Menų kalvė“ kvies susipažinti su
primityviąja tapyba, o nusiteikę
laiką leisti aktyviai ir pasportuoti
galės 20 kilometrų minti dviračius, išbandyti jėgas virtualiame
bėgime, pramoginį slalomą su

elektromobiliu ar pažaisti bekontakčius judrius žaidimus Druskininkų jaunimo užimtumo centro
lauko erdvėje. Vaikų laukia Kakės
Makės pramogų parkas ir žaismingas „Labaiteatro“ spektaklis

„Kai užaugsiu būsiu“.
Taigi, Druskininkai kviečia
griebti šeimos narius, nerti į KURORT IN 2021 atradimų jūrą ir
pasitikti vasarą gražioje gamtoje.
PasikurortINkime!

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

Eteris

Ketvirtadienis

, gegužės 27 d. Saulė teka 4.57, leidžiasi 21.36, dienos
ilgumas 16.39. Pilnatis. Vardadieniai: Augustinas, Genadijus, Virgaudas, Žymantė, Brunonas, Leonora.
LRT TV
2021.05.27
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vakaras su Edita.
13.00 1000 pasaulio
stebuklų.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Pra)rasta karta.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Širdyje lietuvis.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Grančesteris“.
0.35 Pasivaikščiojimai.
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

Atsakymus su savo vardu ir pavarde
siųskite el. p. dzukuzinios@gmail.com.
Praeito numerio kryžiažodžio
laimėtojas Jonas Malinauskas.
Sveikiname!

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS

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

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 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Kaip atsikratyti
boso 2“.
0.40 „Strėlė“.
1.35 „Pavojai gelmėse“.
3.20 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
5.00 Alchemija.
5.25 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.20 „Bakuganas. Šarvų

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

Meistrų Paslaptys“.
7.40 Gero vakaro šou.
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 Farai.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Aukštis“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Aukštis“.
23.45 „Naktinė pamaina“.
0.45 „Atostogos
rifuose“.
1.35 „Makgaiveris“.
2.25 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
3.15 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.45 „Naktinė pamaina“.
4.35 „Atostogos
rifuose“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.

istorija“.
3.10 Oponentai.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Mokslo ritmu.
4.25 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Vilnius Mama Jazz

2019.
7.05 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų

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 Kultūrų kryžkelė.

Trembita.
12.45 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
BTV
6.15 „Gyvenimas ties

riba“.
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 „Saugykla“.
23.05 „Tylus įniršis“.
1.10 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
1.55 „CSI. Majamis“.
Lryto TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Keliautojo
dienoraštis.
7.00 #NeSpaudai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 Reporteris.
18.25 „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.
22.55 „Europa – tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.20 „Vieno nusikaltimo

15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

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

„Inspektorė Petra.
Tamsos pasiuntiniai“.
22.40 „Juodvarnis“.
0.40 „Našlaitės“.
2.25 „Purpurinės upės.
Kraujo paslaptis“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
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 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

13.10 Kultūringai su

12.50 FIBA 3x3 olimpinės

Nomeda.

atrankos turnyras.
Lietuva–Kazachstanas.
13.15 Nuogi ir įbauginti.
14.25 „Kietuoliai“.
14.55 FIBA 3x3 olimpinės
atrankos turnyras.
Lietuva–JAV.
15.20 Sandėlių karai.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Atsargiai! Merginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.10 „Keršytojai. Begalybės karas“.
0.00 „Perėja“.
1.00 „Rezidentas“.
2.35 „Vaiduoklių ieškotojai“.

14.00 Euromaxx.
14.30 Kūrybingumo

mokykla.
14.55 „Miestų paslaptys“.
15.50 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.
19.05 Veranda.
19.35 Premjera. „Tokijas

– miestas feniksas.
Šiuolaikinės Japonijos iškilimas“.
20.20 „Pasakojimai iš
Japonijos. Takao
– nuosavas Tokijo
kalnas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Lumiere!“.
23.00 Čia – kinas.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Vilnius Mama Jazz
2019.
1.45 Duokim garo!
3.05 Klausimėlis.
3.20 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
3.40 7 Kauno dienos.
4.10 Indivizijos.
4.35 Veranda.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
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“.

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

, gegužės 28 d. Saulė teka 4.55, leidžiasi 21.37, dienos ilgumas
16.42. Pilnatis. Vardadieniai: Justas, Jogirdas, Rima, Augustinas.
RT TV
2021.05.28
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Aštuntas puslapis“.
0.35 „Vasara, 1993-ieji“.
2.10 Širdyje lietuvis.
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 PREMJERA.
„Kokaino baronas“.
22.55 „Susišaudymas“.
0.40 „Universalus karys.
Sugrįžimas“.
2.20 „Kaip atsikratyti
boso 2“.
4.05 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.20 „Bakuganas. Šarvų

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

Meistrų Paslaptys“.
7.40 Farai.
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.
16.25 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 „Ralfas Griovėjas“.
21.45 „Hobitas. Penkių

armijų mūšis“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Hobitas. Penkių
armijų mūšis“.
0.35 „Krištolinės
kaukolės“.
2.15 „Profas“.
3.50 „Neteisingai
apkaltintas“.
5.15 „Mikė“.
5.40 „Atsargiai! Merginos“.

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

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

2019.
7.05 „Lesė“.
7.30 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
7.50 Knygų savaitė. Kaip

BTV
6.15 „Gyvenimas ties

riba“.
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 „Iškvietimas“.
19.30 „Amerikietiškos

imtynės“.
21.30 „Surasti ir sunaikinti“.
23.15 „Saugykla“.
1.20 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
2.05 „CSI. Majamis“.
Lryto TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato: Greitis.
7.00 Oponentai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Atliekų kultūra.
17.00 Laisvės TV
valanda.
18.00 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

humanitarui rasti
auditoriją?
8.40 Gyvenk kaip galima
švariau.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Klausimėlis.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.45 Stop juosta. Neolituanai ir skautai.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Indivizijos.
14.30 Pasivaikščiojimai.
14.55 „Erdvės menas.
Architektūra
gamtos apsuptyje,
kalnuose“.
15.20 „Į žvaigždes.
„Apollo“ astronautai. Geriausi iš
geriausių“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 Premjera. „Užšaldyti baimę“.
18.40 Eurolyga per LRT.
18.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Pirmasis
pusfinalis.
21.00 Eurolyga per LRT.
21.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Antrasis
pusfinalis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Trimitas in Jazz.
1.55 „Pas Fridą Kahlo“.
2.50 „Vasara, 1993-ieji“.
4.25 Klausimėlis.
4.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
5.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
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 PREMJERA. „Kapi-

tonė Marlo. Našlės,
bet ne pernelyg...“.
23.05 „Stela Bloumkvist“.
0.55 „Našlaitės“.
2.40 „Inspektorė Petra.
Tamsos pasiuntiniai“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
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 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Atsargiai! Merginos“.
18.00 Optibet A lygos
rungtynės Vilniaus
„Žalgiris“–„Kauno
Žalgiris“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Karo kiaulės“.
23.50 „Keršytojai. Begalybės karas“.
2.25 „Pro stiklą“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 1toks 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 Orijaus kelionės.
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 Orijaus kelionės.
5.30 Delfi Premjera.

šeštadienis

, gegužės 29 d. Saulė teka 4.54, leidžiasi 21.39, dienos ilgumas
16.45. Pilnatis. Vardadieniai: Teodozija, Algedas, Erdvilė, Magdalena, Magdė.
LRT TV
2021.05.29	  
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.25 „Vasaros stovykla“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
10.55 Beatos virtuvė.
11.50 Pasaulio doku-

mentika. „Laukinė
gyvūnija. Kova
už būvį. Floridos
kefalės“.
12.40 Pasaulio dokumentika. „Didžioji
Britanija iš paukščio
skrydžio“.
13.30 „Komisaras Montalbanas. Gyvačių
lizdas“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Nacionaliniai
Lietuvos kino apdovanojimai 2021.
23.35 „Jaunėlis“.
1.25 „Aštuntas puslapis“.
3.05 Šoka Lietuva.
3.15 „Komisaras Montalbanas. Gyvačių
lizdas“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.45 „Vasaros stovyklos

sala“.
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 „Burbuliai. Dežavu“.
12.05 „Knygų valdovas“.
13.30 „Bukas ir Bukesnis“.
15.35 „Mano mama ir
mūsų kūdikiai“.
17.25 Žalia šviesa.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Ant bangos 2“.
21.15 „Šnipas, kuris mane
išdūrė“.
23.35 „Nevykėliai po
priedanga“.
1.45 „Kokaino baronas“.
TV3
6.35 „Kung fu panda.

Meistrų Paslaptys“.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

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

Meistrų Paslaptys“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Skaniai ir paprastai.
10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.30 „Šokiai laukinėje
gamtoje“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Šokiai laukinėje
gamtoje“.
12.35 „Pelenė“.

14.10 „Šuns dienos“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.30 galvOK.
19.35 Eurojackpot.
19.40 galvOK.
21.30 „Pokerio princesė“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Pokerio princesė“.
0.15 „Persekiojama

daktaro. Nakvišos
košmaras“.
2.00 „Aukštis“.
3.30 „Potvynis“.
5.15 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
5.40 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.30 Info komentarai su

Arnu Mazėčiu.
7.30 „Nepaprastos žmo-

gaus galimybės“.
8.30 Miško atspalviai.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.00 „Liūtų valdžia“.
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 Kaukės.
22.00 „Gaudynės Šanchajuje“.
23.55 „Merė. Laivo
prakeiksmas“.
1.40 „Surasti ir sunaikinti“.
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.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle
pristato: Greitis.
19.00 #NeSpaudai.
20.00 Žinios.
20.30 „Lietuvos valstybinio jaunimo
teatro metraštis.
1995–2005 metai“.
22.30 Žinios.
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. Dailininkas
Adomas Galdikas“.
8.00 Premjera. „Sukurta
Kiote. Arbatžolių
indų, skėčių ir kitos
dirbtuvėlės“.
8.30 „Kaip gydo gamta.
Pasninkas kaip
vaistas. Naujas
tyrimas“.
9.00 Kūrybingumo
mokykla.
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Trembita.
12.30 Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Proto džiunglės.
14.00 Euromaxx.
14.30 „Du balsai – viena
širdis“.
16.30 „Erdvės menas.
Neįprastas namas
su įstrižiniu stogu“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien
ir visados.
18.30 Indivizijos.
19.00 Premjera.
Vizionieriai. Žilvinas
Landzbergas.
19.05 Premjera. „Nuostabios mintys.
Šiuolaikinio meno
kūrėjas Subodh
Gupta“.
19.30 „Viltis abipus
Atlanto. Šv. Kazimiero lituanistinė
mokykla Los
Andžele“.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 Premjera. „Balčiausi
yra pelenai“.
23.15 LRT Opus ore.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Lumiere!“.
2.10 Dainuoju Lietuvą.
2.25 „Kaip gydo gamta.
Pasninkas kaip
vaistas. Naujas
tyrimas“.
2.55 Indivizijos.
3.25 Pasivaikščiojimai.
3.50 Proto džiunglės.
4.20 Euromaxx.
4.50 Auksinis protas.
TV1
6.15 Pasirinkę Lietuvą.
6.45 Gynybinis paveldas

13.00 „Didelės svajonės,

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

melodramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vera. Minininkų

būrys“.
22.55 „Viskis, tango,

fokstrotas“.
1.10 „Stela Bloumkvist“.
2.45 „Kapitonė Marlo.

Našlės, bet ne
pernelyg...“.
TV6
6.10 „Nukalta ugnyje“.
7.00 Žvejybos nuotykių

ieškotojas.
9.00 Nematoma pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Richardo Ham-

mondo nuotykiai
džiunglėse“.
11.35 „Upės ir žmonės“.
12.40 Sandėlių karai.
13.15 FIBA 3x3 olimpinės
atrankos turnyras.
Lietuva–Belgija.
13.40 Išlikimas 30, 8.
14.50 „Lombardų
žvaigždės“.
15.20 FIBA 3x3 olimpinės
atrankos turnyras.
Pietų Korėja–Lietuva.
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.
22.00 „Vienas šūvis. Dvi
kulkos“.
0.20 „Karo kiaulės“.
2.00 „Kautynės Maniloje“.
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 Orijaus kelionės.
15.30 Ugnikalnių takais.
18.00 Kriminalinė zona su

D. Dargiu.

Lietuvoje.

18.30 Orijaus kelionės.
19.00 13 731 km aplink

7.15 „Akloji“.
8.45 „Daktaras Ozas.

20.00 Kitokie pasikalbė-

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

Skandinaviją.
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
, gegužės 30 d. Saulė teka 4.53, leidžiasi 21.40, dienos
Sekmadienis
ilgumas 16.47. Pilnatis. Vardadieniai: Ferdinandas, Joana, Žaneta, Vyliaudas, Jomilė, Žana.
6.02 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių
Europa.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų pasakos. „Laimingasis
Hansas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.25 „Susipažink su
mano pasauliu.
Emilis ir šuoliai nuo
Mostaro tilto“.
11.50 Pasaulio dokumentika. „Nepažinti
Indokinijos kampeliai. Paslaptingas
Kinijos sodas“.
12.45 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Tobula planeta.
Žmonės“.
13.45 „Puaro“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai.
17.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 Eurolyga per LRT.
21.15 Eurolygos krepšinio
turnyras. Finalas.
24.00 „Balčiausi yra
pelenai“.
2.10 „Tobula planeta.
Žmonės“.
3.10 Euromaxx.
3.35 „Puaro“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.45 „Vasaros stovyklos

sala“.
7.15 „Bunikula“.
7.40 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
8.05 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
8.35 „Tomas ir Džeris“.
9.05 „Linksmosios
pėdutės 2“.
11.00 „Delfinukas Bernis
2“.
13.00 „Jis sako „Taip!“.
15.10 „Širdžių ėdikas“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 „Žmogus iš plieno“.
22.25 „Bado žaidynės.
Strazdas giesmininkas. 2 dalis“.
1.05 „Skaistuolė amerikietė“.
2.35 „Šnipas, kuris mane
išdūrė“.
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 „Ponia Dautfajė“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Ponia Dautfajė“.
14.45 „Sachara“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22“ Sachara“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Panelės Peregrinės ypatingų
vaikų namai“.
22.10 „Pasmerkti. Kauno
romanas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Pasmerkti. Kauno
romanas“.
0.10 „Hobitas. Penkių
armijų mūšis“.
2.45 „Pokerio princesė“.
5.10 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
BTV
6.30 Info komentarai su

Arnu Mazėčiu.
7.30 Lietuvos galiūnų

čempionato III
etapas. Kražiai,
Kelmės r.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Europos galiūnų
taurė 2020.
Elektrėnai.
10.00 „Liūtų valdžia“.
11.10 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.10 „Padėtis nevaldoma. Žmonijos
katastrofos“.
13.20 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.30 Kelias į UEFA EURO
2020.
16.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
18.30 „Pavojingi kaimynai“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis laivas“.
22.30 „Legendų biuras“.
23.40 „Sostų karai“.
1.15 „Gaudynės Šanchajuje“.
2.50 „Merė. Laivo
prakeiksmas“.
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 Lietuvos miestai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laisvės TV valanda.

Laikykitės ten.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.35 Atliekų kultūra.
3.55 Kaimo akademija.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.05 Duokim garo!
7.30 Šoka Lietuva.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Premjera. „Į
žvaigždes. Raketa
„Saturnas 5“ –
„Apollo“ misijų
centras“.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus Šv. vyskupo
Stanislovo ir Šv.
Vladislovo arkikatedros bazilikos.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.05 Klausimėlis.
14.25 „Vasaros stovykla“.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2020.
17.30 „Sporto galia. Kamuoliuko metikas
ar atmušėjas?
Indijos aistra
kriketui“.
18.00 Eurolyga per LRT.
18.15 Eurolygos krepšinio
turnyras.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Ansamblio „Trio di
Parma“ koncertas.
22.30 Jobo knyga.
Spektaklis iš „Midsummer Vilnius
2020“ festivalio.
0.05 Nacionaliniai
2.40 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Dailininkas Adomas
Galdikas“.
3.10 7 Kauno dienos.
3.40 „Erdvės menas.
Neįprastas namas
su įstrižiniu stogu“.
4.10 Kelias.
4.35 Duokim garo!
TV1
6.15 Pasirinkę Lietuvą.
6.45 Gynybinis paveldas

Lietuvoje.
7.15 „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.
Nebylūs nusikaltimai“.
23.10 „Pažadas“.
1.40 „Viskis, tango,
fokstrotas“.
3.25 „Vera. Minininkų
būrys“.
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 „Grėsmingieji
liūtai“.
11.40 „Upės ir žmonės“.
12.50 „Laukinė Kroatijos
gamta“.
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 „Vienas šūvis. Dvi
kulkos“.
Delfi TV
6.00 13 731 km aplink

Skandinaviją.
7.00 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
7.30 Įvartis.
8.00 Kablys.
8.30 Šiandien kimba.
9.30 Čepas veža.
10.00 Alfas vienas
namuose.
11.00 Raktas į namus.
11.30 Išpakuota.
12.00 Sekmadienio Šv.
Mišių transliacija.
13.00 Rimas ir kunigas.
13.45 Sveikatos receptas.
14.30 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
15.00 Geltonas karutis.
15.30 Pokyčių istorija.
16.00 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.
3.00 Verslo švyturys.

pirmadienis
, gegužės 31 d. Saulė teka 4.52, leidžiasi 21.41, dienos ilgumas
16.49. Pilnatis. Vardadieniai: Petronėlė, Gintautas, Rimvilė, Angelė, Petrė, Nojus.
LRT TV
2021.05.31
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 „Bėgliai. Vorkutos
bėglys. D. Kvedaras“.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Jaunasis popiežius“.
23.00 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.45 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Išpažinimai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Bėgliai. Vorkutos
bėglys. D. Kvedaras“.
3.00 Panorama.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Stilius.
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 „Jeloustounas“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Ypatingas būrys“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Ypatingas būrys“.
0.15 „Naktinė pamaina“.
1.15 „Atostogos
rifuose“.
2.05 „Makgaiveris“.
2.50 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
3.20 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.45 „Naktinė pamaina“.
4.35 „Atostogos
rifuose“.
5.45 „Atsargiai! Merginos“.

1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.20 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.10 „Netikėtas teisin-

melodramos“.

gumas“.
3.55 Alfa taškas.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.

17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 PREMJERA. „Tobuli

LRT+
6.05 Legendos. Šiandien

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

istorijos“.
7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
8.45 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
9.10 Labas rytas,

Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų

kalba.
12.00 Kas geresnio,

BTV
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 „Miestas“.
23.30 „Mirtinas ginklas“.
0.30 „Legendų biuras“.
1.35 „Sostų karai“.
2.55 „CSI. Majamis“.

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 PREMJERA.
„Stebuklas“.
20.30 PREMJERA. „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.30 „Tamsioji banga“.
0.45 „Strėlė“.
1.40 „Bado žaidynės.
Strazdas giesmininkas. 2 dalis“.
3.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

Lryto TV
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje

TV3
6.15 „Bakuganas. Šarvų

18.00 Reporteris.
18.30 „Vieno nusikaltimo

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 „Netikėtas teisin-

kaimyne?
12.30 Krikščionio žodis.
12.45 Klausimėlis.
13.00 Kultūros diena.
13.50 Ką veikti?!
14.20 Muzikos talentų

lyga 2020.
15.50 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Kostiumuotieji“.
19.00 Išpažinimai.
19.30 Premjera. „Lu-

chinas Viscontis.
Tiesa ir aistra“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 A. Gricius. „Palanga“.
23.20 Prisiminkime.
Dainos jūros tema.
23.30 Pasivaikščiojimai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Ansamblio „Trio di
Parma“ koncertas.
2.05 LRT Opus ore.
3.05 Prisiminkime.
Dainos jūros tema.
3.15 „Nuostabios
mintys“.
3.40 Kūrybingumo
mokykla.
4.10 „Viltis abipus
Atlanto. Šv. Kazimiero lituanistinė
mokykla Los
Andžele“.
4.35 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.

gumas“.
sąjunga“.
6.40 „Bailus voveriukas“.
7.05 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.35 Svajonių sodai.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano

istorija“.
19.30 Alfa taškas.
20.00 Reporteris.
20.30 „Reali mistika“.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
0.30 „Teisingumo

agentai“.

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

TV1
6.00 „Neramūs ir

triukšmingi“.
6.25 „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“.

nusikaltimai“.
21.00 „Mano patėvio

paslaptis“.
22.50 „Juodvarnis“.
0.50 „Našlaitės“.
2.35 „Prancūziška

žmogžudystė. Nebylūs nusikaltimai“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Autopilotas.
9.20 Sandėlių karai.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Kietuoliai“.
12.25 Britanijos talentai.
14.25 „Kietuoliai“.
14.55 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Atsargiai! Mer-

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

Vieni.
21.10 „Laiko polici-

ninkas“.
23.20 „Paktas 2“.
1.05 „Rezidentas“.
2.45 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
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.
5.30 Sveika lėkštė su
V. Kurpiene.
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Eteris
Antradienis
, birželio 1 d. Saulė teka 4.51, leidžiasi 21.43, dienos ilgumas
16.52. Pilnatis. Vardadieniai: Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas, Juvencijus.
LRT TV
2021.06.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 „Bėgliai. Vorkutos
bėglys. D. Kvedaras“.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Panoramytė.
20.30 Panorama.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Jaunasis popiežius“.
23.00 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.45 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Šventadienio
mintys.
1.00 Nacionaliniai
Lietuvos kino
apdovanojimai
2021.
3.30 Panorama.
4.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
5.00 „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 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.30 „Pasmerktas
būrys“.
0.25 „Strėlė“.
1.25 „Tamsioji banga“.
3.20 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.50 „Kalnietis“.
TV3
6.15 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.
6.40 „Bailus voveriukas“.
7.05 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.35 „Jeloustounas“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rojus“.
12.55 „Tik tu – mano

meilė“.
14.30 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.

17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Jeloustounas“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Rytoj viskas

prasideda iš naujo“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Rytoj viskas
prasideda iš naujo“.
0.25 „Naktinė pamaina“.
1.20 „Atostogos
rifuose“.
2.10 „Makgaiveris“.
3.00 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
3.25 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.55 „Naktinė pamaina“.
4.45 „Atostogos
rifuose“.
5.45 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
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 „Priverstinis
kerštas“.
22.50 „Miestas“.
1.15 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
2.05 „CSI. Majamis“.
Lryto TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
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 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
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 „Netikėtas teisin-

gumas“.
0.30 „Teisingumo

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

istorija“.
3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
3.55 Alfa taškas.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Filomena
Grincevičiūtė“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Trimitas in Jazz.
7.15 „Lesė“.
7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
7.50 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
8.40 „Kaip gydo gamta.

Pasninkas kaip
vaistas. Naujas
tyrimas“.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.30 Kelias.
13.00 Legendos. Šiandien
ir visados.
13.55 7 Kauno dienos.
14.25 Mokslo sriuba.
14.55 „Luchinas
Viscontis. Tiesa ir
aistra“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.45 Tarptautinės
draugiškos futbolo
rungtynės. Lietuva–
Estija.
21.00 „Sporto galia. Iš
meilės sakalams.
Moteris priima
iššūkį“.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.25 Vartotojų kontrolė.
23.20 Istorijos detektyvai.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Nacionalinis bardų
festivalis „Purpurinis vakaras“.
1.40 Auksinis protas.
2.45 Kultūringai su
Nomeda.
3.40 Pasivaikščiojimai.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta. Neobaroko interpretacijos.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
TV1
6.00 „Neramūs ir

triukšmingi“.
6.25 „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 „Stebuklas“.
14.30 „Tobuli nusikal-

timai“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 PREMJERA. „Tobuli

nusikaltimai“.
21.00 „Komisarė Helena

Dorn. Praeities
šešėliai“.
22.55 „Juodvarnis“.
0.55 „Našlaitės“.
2.40 „Mano patėvio
paslaptis“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
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 Britanijos talentai.
14.25 „Kietuoliai“.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
Vieni.
21.10 „Kol nenuėjau
miegoti“.
23.05 „Perėja“.
0.55 „Rezidentas“.
2.35 „Vaiduoklių ieškotojai“.
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 smal-

sumas.
17.00 Žinios.
17.15 Dienos tema.
17.35 Radikalus smal-

sumas.
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.
5.30 Jos vardas MAMA.

Trečiadienis

, birželio 2 d. Saulė teka 4.50, leidžiasi 21.44, dienos ilgumas
16.54. Delčia. Vardadieniai: Erazmas, Marcelinas, Ąžuolas, Auksė, Eugenijus.
LRT TV
2021.06.02
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Panoramytė.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda
daiktai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 1000 pasaulio
stebuklų.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
22.00 „Jaunasis popiežius“.
23.00 „Skyrybų vadovas
draugėms“.
23.45 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Langas į valdžią.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 1000 pasaulio
stebuklų.
3.00 Panorama.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Širdyje lietuvis.
4.55 „Kaip atsiranda
daiktai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.30 „Tamsos baikeris“.
0.40 „Strėlė“.
1.35 „Pasmerktas
būrys“.
3.15 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.50 „Kalnietis“.
TV3
6.15 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.
6.40 „Bailus voveriukas“.
7.05 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.35 „Jeloustounas“.
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 „Jeloustounas“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Veidai minioje“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Veidai minioje“.
23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
23.18 „Veidai minioje“.
0.20 „Naktinė pamaina“.
1.15 „Atostogos

gumas“.
0.30 „Teisingumo

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

istorija“.
3.10 „Netikėtas teisin-

gumas“.
3.55 Alfa taškas.
4.15 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.

rifuose“.
LRT+
6.02 Nacionalinis bardų

Vegasą“.
3.20 „Ką mes veikiame
šešėliuose“.
3.45 „Naktinė pamaina“.
4.35 „Atostogos
rifuose“.
5.45 „Atsargiai! Merginos“.

festivalis „Purpurinis vakaras“.
6.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
7.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
8.40 Kūrybingumo
mokykla.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 DW naujienos rusų
kalba.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.30 Proto džiunglės.
13.00 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
15.00 „Australijos
lietuviai – tolimi ir
artimi“.
15.50 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.10 „Kostiumuotieji“.
18.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
19.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
19.30 „Tapytojo Aloyzo
Stasiulevičiaus 90mečiui. Kūrybos
erdvė“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Moteris“.
23.15 Vytautas Mačernis.
„Šeštoji vizija“.
23.30 Indivizijos.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Nacionalinis bardų
festivalis „Purpurinis vakaras“.
1.20 „Du balsai – viena
širdis“.
3.25 Klausimėlis.
3.40 Stambiu planu.
4.35 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Dailininkas Adomas
Galdikas“.
5.05 Klauskite daktaro.

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 „Sunku nužudyti“.
22.55 „Priverstinis

kerštas“.
0.45 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
1.35 „CSI. Majamis“.
Lryto TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Mūsų gyvūnai.
7.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
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 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
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.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 „Netikėtas teisin-

timai“.
15.45 „Pragaro virtuvė“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Alpių gelbėtojai“.
19.50 „Tobuli nusikal-

timai“.

2.05 „Makgaiveris“.
2.55 „Iš Los Andželo į

BTV
7.20 „Mano virtuvė

8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.25 „Supermamos“.
12.30 „Alpių gelbėtojai“.
13.30 „Stebuklas“.
14.30 „Tobuli nusikal-

TV1
6.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.

21.00 „Komisarė Helena

Dorn. Žinia iš
Prahos“.
22.55 „Juodvarnis“.
0.55 „Našlaitės“.
2.40 „Komisarė Helena
Dorn. Praeities
šešėliai“.
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 Britanijos talentai.
14.25 Sandėlių karai.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Atsargiai! Mer-

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

Vieni.
21.10 „Kikboksininkas 2.

Sugrįžimas“.
23.05 „Perėja“.
0.55 „Rezidentas“.
2.30 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
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.
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Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(gegužės 31—birželio 6 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Ieškosite būdų, kaip uždirbti daugiau
pinigų. Žvaigždės žada, kad dabar viskas bus jūsų rankose, todėl pasistenkite pasinaudoti likimo siunčiamomis
galimybėmis. Jei svarstote keisti profesinę sritį, dabar tam bus tikrai palankus metas! Tikėtina, kad pasitaikys
progų pasirašyti svarbias sutartis ar
užmegzti naudingus kontaktus, todėl
būkite atidūs ir nepraleiskite likimo
siunčiamų galimybių.
Jautis (04.21–05.21)
Galite sulaukti tikrai patrauklių pasiūlymų, kuriems atsispirti bus ganėtinai
sudėtinga. Tikėtina, kad turėsite progą
pakeisti savo darbovietę, tačiau prieš
priimdami sprendimą turėtumėte viską gerai apgalvoti. Nors tokia galimybė atrodys tikrai viliojanti, tačiau
žvaigždės pataria „įsijungti“ kritinį
mąstymą ir įvertinti svarbiausius to
privalumus bei trūkumus. Tikėtina,
kad jau po poros dienų galėsite ryžtingai priimti sprendimą, tačiau iki tol
jums reikės daug ką apsvarstyti.
Dvyniai (05.22–06.21)
Nors ir jausite energijos trūkumą, tačiau tai jums netrukdys kurti ateities
planų. Leiskite sau šiek tiek pasvajoti: tikėtina, kad būtent tai motyvuos
judėti į priekį. Jums bus sunku susitelkti į kasdienes užduotis, todėl gali
nukentėti atliekamo darbo kokybė.
Jei jaučiate, kad patiems susidoroti
su užduotimis yra pernelyg sudėtinga, drąsiai prašykite kitų žmonių
pagalbos: tikėtina, kad jie jums padės
pajudėti iš „mirties taško“.
Vėžys (06.22–07.22)
Stebinsite organizaciniais sugebėjimais. Nors tikrai negalėsite pasigirti
energijos pertekliumi, tačiau visus
darbus galėsite taip suplanuoti, kad
viskas eitųsi tarsi iš pypkės. Šiuo
laikotarpiu naudinga pagalvoti apie
profesinės srities keitimą: jei kurį laiką
apie tai pasvarstydavote, dabar bus
tikrai palankus metas imtis tam tikrų
veiksmų.
Liūtas (07.23–08.23)
Atrodys, kad aplinkiniai yra prieš
jus nusiteikę, ir būtent todėl jums
nepavyksta įgyvendinti užsibrėžtų
tikslų. Nors esant poreikiui visuomet
galime rasti kaltų, tačiau žvaigždės
pataria būti savikritiškiems: jei tinkamai įvertinsite, ką darote ne taip,
tikėtina, kad tai padės pasiekti kur kas
geresnių rezultatų. Nesitikėkite, kad
viskas pasikeis vos per vieną naktį:
savo didžiojo tikslo link teks kulniuoti
labai nedideliais žingsneliais.
Mergelė (08.24–09.23)
Savo sumanymus galėsite realizuoti
be didelių pastangų, ir tai tikrai džiugins. Nors kurį laiką atrodė, kad viskas krypsta tik į blogąją pusę, tačiau
dabar galėsite šiek tiek atsikvėpti ir
pasimėgauti puikiais darbo vaisiais.
Tikėtina, kad tai motyvuos dar ryžtingiau judėti į priekį, todėl labai greitai
galėsite džiaugtis pagerėjusia gyvenimo kokybe. Nepamirškite, kad sėkmė
kartais turi ir neigiamą pusę: jums gali
tekti susidurti su pavydžių žmonių
apkalbomis.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Neatidėliokite darbų. Nors šiuo
laikotarpiu gali kilti pagundų pasimėgauti kur kas malonesne veikla,
tačiau žvaigždės pataria laikytis labai
paprastos taisyklės: pirmiau darbai, o
vėliau pramogos. Tikėtina, kad užbai-

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

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

gę dienos darbus nebejausite jokių
sąžinės priekaištų, kad užsiimate visai
kita veikla, taigi, tai padės išvengti
nerimo ar kitų nemalonių jausmų.
Skorpionas (10.24–11.22)
Gali tekti susidurti su kitų asmenų
reikalavimais, kurie, jūsų manymu,
neturės jokio pagrindo. Nors į tai
sureaguosite ganėtinai impulsyviai,
tačiau žvaigždės pataria šiek tiek nusiraminti ir pasistengti juos suprasti.
Jei ieškosite kompromisų, tai padės
išspręsti net ir pačias nemaloniausias
situacijas. Pasistenkite išlaikyti šaltą
protą ir nepasiduokite pagundai įsivelti į konfliktą, kurį numalšinti gali
būti tikrai sudėtinga.
Šaulys (11.23–12.21)
Jei laikysitės disciplinos, galite net
neabejoti, kad viskas klostysis būtent
taip, kaip ir esate numatę. Nesitikėkite,
kad jums pavestas užduotis užbaigs
kas nors kitas: prisiimkite atsakomybę
ir atlikite tai, kas jums priklauso. Jei
susikaupsite ir susitelksite į patikėtas
užduotis, rezultatai bus iš tiesų puikūs! Tai ne tik leis įgauti daugiau pasitikėjimo savimi, bet taip pat padės
užsitarnauti puikią reputaciją.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Išaušo jūsų žvaigždžių valanda. Turėsite ne vieną galimybę sublizgėti
vienoje ar kitoje srityje, todėl pasiraitokite rankoves ir imkitės numatytų
darbų. Jei tiesiog gulėsite ant sofos,
jokių pokyčių tikrai negalėsite tikėtis, todėl dabar vertėtų suimti save į
rankas ir parodyti tai, ką mokate geriausiai. Jau greitai turėsite galimybę
šiek tiek atsikvėpti, tačiau dabar tikrai
nereikėtų tausoti savo jėgų.
Vandenis (01.21–02.19)
Kai yra didelis noras, atsiranda ir
galimybių. Vykite šalin mintis, kad
dėl vienų ar kitų priežasčių negalite įgyvendinti savo sumanymų, nes
taip tik užkoduosite save nesėkmei.
Pasistenkite galvoti kiek įmanoma
pozityviau, ir tai gali tapti svarbiausiu
raktu į sėkmę. Nesibaiminkite, jei jūsų
kelyje pasitaikys nedidelių nesklandumų: siekdami savo svajonės, einate
tinkame kryptimi, todėl nesiblaškykite
ir judėkite į priekį.
Žuvys (02.20–03.20)
Nors aplinkiniai žmonės jus erzins kaip
niekada anksčiau, tačiau žvaigždės
pataria pasistengti palaikyti gerus
santykius. Nešvaistykite savo energijos kurdami keršto planus ar tiesiog
veldamiesi į konfliktus: vertėtų atminti, kad tai niekada nesuteiks pilnatvės
jausmo, todėl ieškokite būdų, kurie
padėtų suimti save į rankas ir nusiraminti. Negalvokite, kad kiti žmonės
yra susimokę prieš jus: jei jums prireiktų pagalbos, galite net neabejoti,
kad atsirastų norinčių jums padėti.

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

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

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

bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(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.

••

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

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

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

N. Kirsnos k., Lazdaugiamečių
•dijų•Sodybą
•žolių•Parduodame
r. sav.,(sodyba prižiūrėta,
sėklas. Auginame dobigalima gyventi iš karto, namas
mūrinis, 2 aukštų, 5 kambarių,
su baldais ir buitine technika,
šildomas 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.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

GOLF III (1997 m.) ir
kvietrugius, avižų
•VW•VWPASSAT
•ir žirnių
•Kviečius,
skardinių ratlanmišinį, kaina 8 Eur/cnt,
kių R14 originalius plastikinius
gaubtus ir centrinės skylės
dangtelius, kaina nuo 2 eurų
už vnt. ir 2002 m. AUDI A6
dvejas priekinio bamperio
groteles, kaina po 5 eurus.
Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

galiu sumalti ir atvežti.
Tel. 8 678 30989.

riešutmedžius,
•žaliųjų
•Graikinius
vynuogių, juodųjų
serbentų sodinukus, arbūzų,
pomidorų, vėlyvų kopūstų
daigus. Tel. 8 679 47212.

KITI

„Jumz", transpor- ••Parduodamas ir atveža•tinis,•Traktorių
kaina 1250 Eur.
mas žvyras, skalda, juodžeTel. 8 671 22048.

presą „Welger“,
•sraigtinį
•Kitkinįgrūdų
transporterį,
6 m, ventiliatorių grūdams
džiovinti.
Tel. 8 618 15188.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

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

Tel. 8 623 04363.

••

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

paskirties
•žemės
•Rekreacinės
sklypą šalia Prapunto
••Prekiaujame daigais kapų
bei aplinkos apželdinimui,
ežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
kelias, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis iki
ežero, patogus privažiavimas,
gražus vaizdas, galima statyba), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

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

skaldele kapams. Taip pat
prekiaujame anglimi ir durpių
briketais.". UAB „MARTAS“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721, 8 652 51721.

mis. Pastatų griovimas. Tvenkinių kasimas. Alytus,
tel. 8 685 58989.
labradorito
•akmenis
•Pjaustytus
Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
Kineskopinių televizo•rių•PANASONIC
ir LG ir TV

priedėlio TV STAR distancinius
pultelius, SCART laidą, mobiliojo telefono NOKIA įkroviklį
ir ausinukus, kaina nuo 2 eurų.
Pakabinamus šviestuvus, kaina
nuo 5 eurų. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.
l talpos purkštuvą, 3 ir
•7 kubų
•400cisternas,
2 vietų melžimo aikštelę, vežimą guminiais
ratais, arklinį grėblį.
Tel. 8 618 15188.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

•Tel.•Žemę.
8 688 80688.

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

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

Atsiskaitau iš
•karto.
•Žemę.
Tel. 8 614 80988.
ūkio paskirties
•žemę.
•Žemės
Gali būti apleista.
Tel. 867880555.

automobilių
duris namams,
išnuomojamos
•supirkimas.
•Visų markių
••Metalo laužo supirkimas: •ūkiniams
•Gaminame
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
Gali būti nevažiuo- juodojo metalo laužas – 260–
pastatams, lauko
Lazdijų
jantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

žemės ūkio
monetas,
•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
•banknotus,
•Sendaikčius:
priekabą,
ženkliukus, medasunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

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

••

Žemės sklypą, sodybą gražioje vietoje – prie upės, ežero,
miško. Tel. 8 604 73616.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

GYVULIAI

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

••

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

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

••

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

280 Eur/t, skarda – 220–240
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.

Veršelį arba telyčią nuo 6
mėn. iki 3 metų auginti. Taip
pat pienines melžiamas karves
arba visą bandą.
Tel. 8 625 93679.
buliuką auginti.
•Tel.•Mėsinį
8 686 71256.

KITi

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

••

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

I E ŠKO DA RBO

••

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

pagalbiniu
•darbininku
•Galiu dirbti
statybose (moku

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

PA SL AUGOS

••
••
•kompiuterio.
•Padėvėtą spausdintuvą prie ••Atliekame visus vidaus
apdailos darbus.
Tel. 8 616 26044.
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

Informuojame
Informuojame, kad Lazdijų r. sav. 3-iajam notaro biure (Nepriklausomybės a. 4-2, Lazdijai, tel. (8 318) 51112) 2021 m. birželio 1 d. 9.00 val.
bus skelbiamas mirusiosios ALĖS SAMUCHOVOS testamentas.
Informuojame žemės sklypų, esančių Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Viktarino k. v., (kadastro Nr. 5958/0003:398) sav. M.
H. H., (kadastro Nr. 5958/0003:400) sav. D. V., (kadastro Nr.
5958/0003:51) sav. M. M. turto paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“
matininkas Tomas Klenauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-1244) 2021-06-08 vykdys žemės sklypų Nr. 2272M, Nr.
2287M, Nr. 2286M ir Nr. 2285M, esančių Lazdijų r. sav. Veisiejų
sen. Viktarino k. v., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB
„Tikslinta“ adresu: R. Kalantos g. 34-208, Kaunas, el. p. klenauskas@gmail.com arba tel. 8 699 54565.

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

Tel. 8 623 00597.

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.

supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

baldus (29 metų gamybos
patirtis).
Tel. 8 686 71689.

••

Greitai ir kokybiškai išpjaunu medžius gyvenamosiose ir
sunkiai prieinamose teritorijose bei kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

fasadų, stogų,
•patalpų
•Atliekame
mechanizuotą dažymą, purškimą dekoratyviniu
tinku. Tel. 8 621 99958.

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

arba parduodu
•gamybines
•Išnuomojusandėliavimo
patalpas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

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

darbus
komercines admi•(glaistymas,
•Atlieku apdailos
•nistracines
•Nuomojupatalpas,
dažymas, plytelių
15 kv. m, I
klojimas). Gera kaina.
Tel. 8 605 57242.

pastatų, sodo
•namelių,
•Karkasinių
terasų, pavėsinių,

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

aukštas, Lazdijuose.
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

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

įvairius statybos ••Išsinuomočiau žemės ūkio
•darbus
•Atliekame
(vidaus apdailos, fasapaskirties žemės. Gali būti
do, pamatų šiltinimo). Galima
skambinti ir dėl kitų nedidelių
statybos darbų.
Tel. 8 603 99087.

NU O M A
SIŪLO

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
Tel. 8 688 80688.

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

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.

Moka PVM. Pasiima greitai.
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

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.
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.

Perka veršelius,
telyčaites.

Kalvarijoje organizuojami
mokymai

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas....

Dėmesio!

UAB „Galvijų eksportas“

• 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.
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