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KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 11

Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti 
paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros 
strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016–2023 m.“ (toliau – 
VPS) priemones ir veiklos sritis:

VPS priemonė
„Bendradar-
biavimas“,  

Nr. LEADER-
19.2-16, veiklos 
sritis „Bendra-

darbiavimas 
įgyvendinant 
vietos lygio 

populiarinimo 
veiklą, skirtą 

trumpoms 
tiekimo 

grandinėms bei 
vietos rinkoms 

plėtoti“,  Nr. 
LEADER-19.2-

16-16.4 

Remiamos veiklos:
• Novatoriškų bendradarbiavimo formų skatinimas,  įgyvendi-
nant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo 
grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti.  
• Bendradarbiavimas žemės ūkio produktų perdirbimui, inova-
cijų, naujų technologijų bei procesų diegimui, siekiant sukurti 
naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės 
produktus.
• Bendradarbiavimas  inovatyvių paslaugų  ir produktų sukū-
rimui.
• Žemės ūkio produktų rinkodaros organizavimas, veikla, susijusi 
su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) 
plėtra, sujungianti teritorijos subjektus, dalyvaujančius žemės 
ūkio produktų gamybos ir perdirbimo srityse.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 
• Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  
NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos 
organizacijos);
• Dzūkijos VVG teritorijoje  nuolatinę gyvenamąją vietą dekla-
ruojantys ir veiklą vykdantys  fiziniai asmenys, kuriems sukakę 
18 metų (įskaitant ir ūkininkus);
• Dzūkijos VVG teritorijoje  registruotos ir veiklą vykdančios  
labai mažos ir mažos įmonės. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 039 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 
50 000  Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
• iki 80 proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai  
vietos projektą teikia NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, 
sporto, kultūros ir kitos organizacijos); 
• iki 70 proc.  tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas 
yra privataus verslo pobūdžio ir jį teikia privatus juridinis arba 
fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus rei-
kalavimus;
• iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra 
privataus verslo pobūdžio ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis 
asmuo, atitinkantys mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansavimo šaltiniai: 
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė  
„Socialinio ir 

bendruomeni-
nio  verslo kūri-
mas ir plėtra“, 
Nr. LEADER-
19.2-SAVA-1, 
veiklos sritis 
,,Socialinio 

verslo kūrimas 
ir plėtra“, 

LEADER-19.2-
SAVA- 1.1

Remiamos veiklos:
• Socialinių paslaugų  Dzūkijos VVG teritorijoje kūrimas ir 
plėtra.
• Prekių gamybai ir paslaugų teikimui, kaip apibrėžta Socialinio 
verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014—2020 metų 
programos priemones gairėse, kurios patvirtintos Lietuvos Res-
publikos Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 
3D-720 ,,Dėl socialinio verslo vykdymo pagal  Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų  programos priemonės gairių patvirti-
nimo“ (2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-680 redakcija).

Mokyklų šurmulį keičia kompiuterių ekranų švytėjimas
Mokiniams bus perduoti mokyklų turimi kompiuteriai ar planšetės

Mokymasis nuotoliniu būdu. (SKANPIX nuotr).

P
rieš dešimt dienų, 
Lietuvoje paskelbus 
karantiną dėl koro-
naviruso, laikinai 
buvo sustabdytas 
ugdymo procesas 

visose šalies mokyklose. Mokslei-
viai buvo dviem savaitėms išleisti 
priešlaikinių pavasario atostogų, o 
pedagogai iš klasių sugrįžo namo 
ir sėdo prie mobiliųjų įrenginių. 
Ateinantį pirmadienį atostogos bai-
giasi, visų – pedagogų ir moksleivių 
– laukia naujas iššūkis – mokyma-
sis nuotoliniu būdu. Pasirengimas 
šioms virtualioms pamokoms truko 
dvi savaites, per tą laiką paaiškėjo, 
jog Lietuvoje mobiliųjų įrenginių 
neturi net 35 tūkst. moksleivių. O 
kokia situacija Lazdijų krašte?

Apie tai, kaip gyvena Lazdijų 
pedagogai ir moksleiviai karanti-
no laikotarpiu, kaip rengiasi nuo-
toliniam mokymuisi, kalbamės su 
Daliumi Mockevičiumi, laikinai 
einančiu Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėjo pareigas.

– Kaip vyksta darbas rajono 
ugdymo įstaigose karantino lai-
kotarpiu?

– Lazdijų rajono savivaldy-

bės švietimo įstaigose karanti-
no laikotarpiu veikla vykdoma 
vadovaujantis Vyriausybės bei 
savivaldybės ekstremalių situaci-
jų komisijų sprendimais, Švieti-
mo, mokslo ir sporto ministerijos, 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
rekomendacijomis. Švietimo 
įstaigos taiko prevencines, pro-
filaktines bei kitas priemones, 
padedančias apsaugoti žmonių 
sveikatą ir užkirsti kelią galimam 
koronaviruso plitimui.

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 
2020 m. kovo 27 d. mokiniams 
skirtos pavasario (Velykų) atos-
togos. Dauguma ugdymo įstaigų 
darbuotojų dirba nuotoliniu būdu, 
rengiasi ugdymo proceso atnauji-
nimui nuotoliniu būdu nuo 2020 
m. kovo 30 d.

– Kaip rengiamasi nuotoli-
niam mokymuisi pasibaigus 
atostogoms?

– Pasirengimas nuotoliniam 
mokymui vyksta vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos švietimo, 
mokslo ir sporto ministro patvir-
tintomis rekomendacijomis dėl 
ugdymo proceso organizavimo 
nuotoliniu būdu. Mokyklos iki 
kovo 20 d. įsivertino galimybes 
ugdymo procesą organizuoti nuo-
toliniu būdu, parengė priemonių 
planą ir susitarė dėl mokymo 
nuotoliniu būdu taisyklių. Iki 
kovo 27 d. mokyklos parengs ir 

susistemins skaitmeninę moko-
mąją medžiagą, užduotis, skirtas 
mokiniams mokytis nuotoliniu 
būdu, mokytojai pasiruoš mokyti 
nuotoliniu būdu. Mokytojai ste-
bi internetinius mokymus, semi-
narus, vebinarus, komunikuoja 
tarpusavyje, analizuoja įvairias 
internetines edukacines aplinkas. 
Visos mokyklos turi ir naudoja el. 
dienynus, aktualią informaciją 
skelbia savo tinklapiuose, nau-
doja el. paštą, socialinius tinklus, 
Messenger ir kitus komunikavi-
mo kanalus.

– Kokia situacija dėl mobiliųjų 
įrenginių tarp mokinių ir mo-
kytojų? Kiek moksleivių neturi 
kompiuterių ar kitų mobiliųjų 
įrenginių?

– Informaciją apie tai, kiek mo-
kinių neturi namuose kompiute-
rių ar kitų mobiliųjų įrenginių, 
taip pat interneto ryšio, rinkome 
tiesiogiai iš mokyklų. Taip pat 
mokyklos teikė duomenis Švie-
timo, mokslo ir sporto ministe-
rijai pagal parengtą klausimyną. 
Mokyklų pateiktais duomenimis, 
jokio mobiliojo įrenginio neturi 
48 mokiniai ir 55 mokiniai neturi 
interneto prieigos.

– Kaip ketinate spręsti mobi-
liųjų įrenginių trūkumą?

– Mokiniams, neturintiems  
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SAVAITėS KOMENTARAS  net a. veryga, dažnai 
besirodantis viešumoje, tapo populiaresnis

Algimantas Mikelionis
Įdomus dalykas ta žiniasklaida. 
Bet kuriam žmogui užtenka pra-
dėti kiek dažniau šmėžuoti tele-
vizijos ekrane ir jis gana greitai 
tampa gerai žinomas, o jeigu prieš 
tai dar buvo nors kiek matytas ir 
girdėtas, tai jo populiarumas auga 
tikrai sparčiai.

Tarkim, kad ir toks savo bega-
liniais draudimais pagarsėti spė-
jęs „žaliųjų valstiečių“ sveikatos 
apsaugos ministras A. Veryga. 
Dar net neįsigalėjus karantinui 
Lietuvos visuomenės nuomonės 
ir rinkos tyrimų centras „Vilmo-
rus“ kovo 6–13 dienomis atliko 
tradicinę apklausą. Jos rezultatai 
aiškiai parodė, jog kai kurių po-
litikų populiarumo reitingai per 
koronaviruso krizę ūgtelėjo. 

Sveikatos apsaugos ministras 
A. Veryga visuomenėje visuomet 
buvo vertinamas prieštaringai. 
Nors jis ir yra ekstremaliosios 
situacijos operacijų vadovas, ta-
čiau sulaukia ne tik teigiamų, bet 
ir neigiamų vertinimų. Nors dar 
prieš paskelbiant karantiną šiam 
ministrui situaciją sekėsi valdyti 
neblogai, bet vėliau jis sulaukė 
kritikos iš opozicijos ir Prezi-
dentūros. Tenka pripažinti, kad 
karantino metu A. Veryga tapo 
tiesiog pranešėju apie eilinius už-
sikrėtimo koronavirusu atvejus. Iš 
ekstremalios situacijos operacijų 
vadovo visuomenė ir medikai lau-
kia žymiai daugiau. Panašu, kad 
A. Verygai kuo toliau, tuo sunkiau 
darosi suvaldyti situaciją. Galima 
netgi teigti, kad jis prarado situa-
cijos kontrolę ir toliau vadovauti 
jam trūksta kompetencijos. 

Kad bet kokio žmogaus itin 
dažnas šmėžavimas televizijos 
ekranuose jį padarytų gana po-
puliariu ar bent jau žinomu, rodo 
ir sveikatos apsaugos ministro 
A. Verygos pavyzdys. Prieš mė-
nesį atliktoje „Vilmorus“ apklau-
soje A. Veryga buvo surinkęs tik 
26,1 procento palankių nuomonių 
ir net 50,2 procento nepalankių. 
Per mėnesį palankiai ministrą 
vertinančių asmenų skaičius iš-
augo iki 36,8 procento. Taigi per 
mėnesį palankiai ministrą verti-
nančių asmenų skaičius padidė-
jo dešimt procentų. Nepalankiai 
ministrą vertinančių respondentų 
skaičius per mėnesį sumažėjo nuo 
50,2 procento iki 39,5 procento. 
Taigi per mėnesį nepalankiai A. 
Verygą vertinančių respondentų 
skaičius sumažėjo net daugiau 
kaip dešimt procentų. Tikrai įspū-
dingi skaičiai, bet jie tik parodo, 
kad bet koks asmuo, itin dažnai 
pasirodantis televizijos ekranuo-
se, gali tapti populiarus. 

Per mėnesį padidėjo premjerą 
S. Skvernelį palankiai vertinančių 
asmenų skaičius. Jeigu praėjusį 
mėnesį premjerą palankiai ver-
tino 36,1 procento balsavusiųjų, 

Adomo Žilinsko piešinys.

tai šį mėnesį jų skaičius išaugo 
iki 40,2 procento. Sumažėjo ir 
premjerą S. Skvernelį nepalan-
kiai vertinančių skaičius. Jeigu 
prieš mėnesį tokių buvo net 
41,2 procento, tai kovo mėnesį 
nepalankiai premjerą vertinan-
čių skaičius sumažėjo iki 33,4 
procento. Tad vėl galima teigti, 
kad premjero veiklos vertinimą 
pagerino ne tiek nuveikti konkre-
tūs geri darbai, kiek itin dažnas 
šmėžavimas viešojoje erdvėje ir 
žiniasklaidoje. Galima net neabe-
joti, kad jeigu vietoj A. Verygos 
ar premjero S. Skvernelio ekra-
nuose šmėžuotų kokie nors kiti 
politikai, pastarieji irgi per koro-
naviruso krizę būtų tapę žymiai 
populiaresni. 

Tai gerai parodo ir tai, kaip 
žmonės koronaviruso grėsmės 
akivaizdoje vertino institucijas. 
Štai prieš mėnesį sveikatos ap-
sauga pasitikėjo 51,2 procento 
respondentų, o šį mėnesį tokių jau 
56,5 procento. Netgi visų itin daž-
nai kritikuojama Vyriausybė gali 

pasigirti geresniais populiarumo 
reitingais. Jeigu prieš mėnesį Vy-
riausybe pasitikėjo 22,1 procento 
respondentų, tai dabar šis skaičius 
išaugo iki 26,8 procento. Per mė-
nesį sumažėjo ir nepasitikinčių 
Vyriausybe skaičius – nuo 30,7 
procento iki 26,6 procento.

Jeigu iš pradžių, dar prieš ka-
rantiną, R. Karbauskis ir A. Very-
ga gyrėsi, kad Lietuva pirmauja 
visoje Europoje itin sėkmingai 
kovodama su koronavirusu, tai 
buvo perdėtas ir gerokai per anks-
tyvas optimizmas. Visų pirma, 
Lietuvoje nedidelis gyventojų 
skaičius, antra, atliekama labai 
mažai tyrimų, ir specialistai tei-
gia, kad realiai užsikrėtusiųjų yra 
net dešimtimis kartų daugiau.

Bus įdomu stebėti „Vilmorus“ 
reitingų pokytį per mėnesį, nes 
kova su koronavirusu bus itin 
ilga, sekinanti ir nepaprastai sun-
ki. Dabartinis vaizdas, ko gero, 
tėra itin maža ledkalnio viršūnė 
palyginus su dar neregėto dydžio 
ledkalniu.•
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VPS priemonė  
„Socialinio ir 

bendruomeni-
nio  verslo kūri-
mas ir plėtra“, 
Nr. LEADER-
19.2-SAVA-1, 
veiklos sritis 
,,Socialinio 

verslo kūrimas 
ir plėtra“, 

LEADER-19.2-
SAVA- 1.1

Tinkami vietos projektų vykdytojai – Dzūkijos VVG teritorijoje 
registruoti ir  veiklą vykdantys:
• Viešosios įstaigos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos 
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO 
apibrėžtį. 
• Asociacijos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos 
asociacijų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO apibrėžtį.
• Kitos NVO, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos 
nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą.                                                                       
• Labdaros ir paramos fondai, įsteigti ir veikiantys pagal Lietuvos 
Respublikos labdaros ir paramos įstatymą.   
• Privatūs juridiniai asmenys (maža ar labai maža įmonė).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 200 000 Eur. 
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 
50 000 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 
• iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas 
yra privataus socialinio verslo, atitinkančio Socialinio vers-
lo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos priemones gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 
„Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“ 
(2019 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 3D-680 redakcija) (toliau 
– Socialinio verslo gairės), nuostatas, pobūdžio; 
• iki 95 proc. tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai 
vietos projektas yra bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio 
verslo gairėse, arba NVO socialinio verslo, atitinkančio Socialinio 
verslo gairių nuostatas, pobūdžio.

Finansavimo šaltiniai: 
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemo-
nė „Ūkio ir 

verslo plėtra“ 
Nr. LEADER 

-19.2-6 veiklos 
sritis „Parama 
ne žemės ūkio 
verslui kaimo 

vietovėse 
pradėti“ Nr. 

LEADER
-19.2-6.2.

Remiamos veiklos:
• parama fizinių asmenų ekonominės veiklos pradžiai kaimo vieto-
vėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, 
apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, 
įskaitant paslaugas žemės ūkiui;
• parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos NVO (kaimo bendruomenės, 
jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos),
• Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys  
fiziniai asmenys, vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus),  
• Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti juridiniai asmenys (labai 
maža ir maža įmonė).

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 43 057 Eur. 
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 
43 057 Eur.

• Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų – Dzūkijos 
VVG teritorijoje  registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, 
sporto, kultūros ir kitos organizacijos).
• Iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų – kai vietos projektas yra 
privataus verslo pobūdžio ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis 
asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus. 
• Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai 
paramos gavėjai Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti   juridiniai 
asmenys ir fiziniai asmenys (mažos įmonės).

Finansavimo šaltiniai: 
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė
 „Parama kai-
mo gyventojų 
aktyvumo ir 
pilietiškumo 
skatinimui, 

bendrų inicia-
tyvų rėmimui“ 
Nr. LEADER-19

.2-SAVA-6 

Remiamos veiklos:
• Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui, 
bendrų iniciatyvų rėmimui.
• Parama sveikos gyvensenos ir aktyvaus poilsio propagavi-
mui.
• Parama įvairių jaunimo iniciatyvų kūrimuisi ir motyvacijos 
gyventi kaime didinimui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios 
nevyriausybinės (bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir 
kt.) organizacijos.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 76 356 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 
7 000 Eur.

Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji 
dalis gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos 
projekto išlaidų.  

Finansavimo šaltiniai: 
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 519 452 Eur iš 
EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose inter-
neto svetainėse: www.dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo  2020 m. kovo 30 
d. 9.00 val. iki  2020 m. gegužės 4 d. 15.00 val.  

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities 
paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos 
teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos 
projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo  8.00 iki 
15.45 val. telefonais: 8 616 23197, 8 603 19313, 8 607 93668, ir 
el. paštu info@dzukijosvvg.lt.
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REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
13,03 Eur (su PVM).

Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Gėlyno g. 23, Lazdijai.
Tel. 8 672 89288. 
Aikštelės darbo laikas: II–VI 9.00–18.00 val. 
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

M. Sabaliauskas: „tikėtina, kad po karantino
lietuviai dažniau rinksis vietines keliones“
Pasirengimą naujam 
turizmo sezonui laikinai 
sutrikdė karantinas, tačiau 
Lazdijų turizmo informaci-
nio centro vadovas Mantas 
Sabaliauskas džiaugiasi 
pernai padidėjusiu turistų 
srautu mūsų rajone, bet 
ir neabejoja, jog korona-
viruso intervencija turės 
neigiamų pasekmių rajono 
svečių srautams. 

Apie praėjusių metų turizmo vei-
klos rezultatus, populiariausius 
Lazdijų krašto objektus ir iššū-
kius ateinančiam turizmo sezonui 
kalbamės su Lazdijų turizmo 
informacijos centro direktoriu-
mi Mantu Sabaliausku. 

– Neseniai buvo paskelbti ša-
lies savivaldybių turizmo veiklos 
rezultatai. Koks praėjusių metų 
Lazdijų turistų derlius? Kokia 
dinamika, lyginant su 2018 me-
tais? Kokios turistų apsilankymo 
tendencijos 2019 metais? Kiek 
sulaukėme užsienio turistų, iš 
kokių šalių, kiek vietinių turis-
tų? Kokie nakvynių rezultatai? 
Kokie pernai buvo lankomiausi 
rajono objektai?

– Taip, išties, neseniai susiste-
minome informaciją apie praėju-
sių metų turistų srautus. Neturime 
duomenų tik iš apgyvendinimo 
sektoriaus, kadangi šią informaci-
ją jie teikia Valstybinei vartotojų 
teisių tarnybai, tačiau bendravau 
su daugumos kaimo turizmo so-
dybų Lazdijų rajono savivaldy-
bėje savininkais ir jie klientų 
skaičiumi nesiskundė. Praėjusį 
sezoną surasti laisvų vietų so-
dybose, ypač savaitgalį, vilčių 
buvo mažai. Tam, kad sodybose 
netrūko lankytojų, pasitarnavo 
ilgas vasaros turizmo sezonas, 
kuris prasidėjo balandžio mėnesį 
ir tęsėsi iki rugsėjo mėnesio. 

Lazdijų turizmo informacinia-
me centre praėjusį sezoną apsi-
lankė apie 300 000 lankytojų. 
Pusė jų – vietiniai keliautojai lie-
tuviai. Kita pusė – užsienio šalių 
turistai. Daugiausia jų sulaukėme 
iš kaimyninės Lenkijos, taip pat 
Vokietijos, Prancūzijos, Olandi-
jos, JAV, Rusijos, Baltarusijos ir 
kt. šalių.

vadovų, Lietuvos gyventojų 
bendromis pastangomis ir atsa-
kingu elgesiu sugebėsime suval-
dyti situaciją, o aš esu įsitikinęs, 
kad taip ir bus, ir gyvenimas 
kaip įmanoma greičiau grįš į 
normalias vėžes, tuomet turiz-
mas įsibėgės. Bet akivaizdu, 
kad šis sektorius patirs tikrai 
nemažai nuostolių.

– Kaip karantino laikotarpiu 
dirba Lazdijų TIC?

– Turbūt kaip ir visos įstaigos 
Lazdijų rajono savivaldybėje, kli-
entus ir turistus aptarnaujame tik 
nuotoliniu būdu. Konsultacijas 
teikiame tel. 8 613 88151 ir el. 
p. turizmas@lazdijai.lt. Kol kas 
taip dirbsime iki kovo 30 d. Sek-
sime LR Vyriausybės ir Lazdijų 
rajono savivaldybės administra-
cijos nurodymus ir jais atsakingai 
vadovausimės. Situacija yra neei-
linė, Lazdijų rajono savivaldybės 
atstovai daug dirba ir komunikuo-
ja svarbią informaciją, rekomen-
dacijas ir reikalavimus karantino 
metu, o mums belieka atsakingai 
jų laikytis ir ramiai pralaukti šį 
sudėtingą laikotarpį.   

– Esate TIC asociacijos pre-
zidentas. Ar jau diskutavote 
savo organizacijoje apie gali-
mas karantino pasekmes turiz-
mo sektoriui, apie strateginius 
klausimus?

– Žinoma, kad diskutavome 
ir diskutuojame įvairiais klau-
simais beveik kiekvieną dieną. 
Šiuolaikinės technologijos leidžia 
palaikyti ryšį 24 val. per parą. 
Visi asociacijos nariai supranta, 
koks sudėtingas dabar laikotarpis, 
kad turizmo sektorius neišvengs 
nuostolių. Džiaugiamės, kad LR 
valstybė ir jos vadovai atsakingai 
žiūri į susidariusią situaciją ir yra 
pasirengusi padėti. Štai neseniai 
diskutavome, kad tikėtina, kai 
situacija stabilizuosis, lietuviai 
pradės dar labiau keliauti po 
savo šalį ir gali būti, kad daž-
niau rinksis vietines keliones, o 
ne keliones į užsienį. Dėl to visi 
turizmo centrai dabar turi laiko 
ramiai pasiruošti komunikacijos 
planus, apgalvoti, ką galės pa-
siūlyti turistams, kai gyvenimas 
sugrįš į savo vėžes.•
„Dzūkų žinių“ informacija

LANKOMIAUSIų LAzDIJų KRAšTO TURIzMO ObJEKTų TOP 5

1. Metelių regioninio parko lankytojų centras.
2. Veisiejų regioninio parko lankytojų centras. 
3. Metelių apžvalgos bokštas.
4. Veisiejų apžvalgos bokštas. 
5. Lazdijų krašto muziejus.

Lyginant 2019 m. turistų srau-
tų statistiką su 2018 m., paste-
bimas nedidelis augimas, tačiau 
ateinančio sezono turistų srautus 
prognozuoti sudėtinga. Praėjusiais 
metais stebėjome labiausiai lanko-
mus mūsų rajono objektus. Kaip 
ir kiekvienais metais, didžiausiais 
traukos objektais išlieka Metelių ir 
Veisiejų regioniniai parkai. Juose 
praėjusiais metais apsilankė ati-
tinkamai 82 415 ir 64 000 turistų. 
Praėjusių metų TOP 5 Lazdijų ra-
jono savivaldybės lankomų objek-
tų yra toks: Metelių regioninio 
parko lankytojų centras, Veisiejų 
regioninio parko lankytojų cen-
tras, Metelių apžvalgos bokštas, 
Veisiejų apžvalgos bokštas ir Laz-
dijų krašto muziejus.

– Kaip įvestas karantinas ko-
reguoja turizmo procesą rajone? 
Ar šiuo metu Lazdijuose vis dar 
lankosi turistai?

– Tikriausiai kaip ir visus kitus 
sektorius. Lankytojų nepriima re-
gioniniai parkai, Lazdijų krašto 
muziejus ir jo padaliniai, Lazdi-
jų turizmo informacinis centras 
gyventojus ir turistus aptarnauja 
tik nuotoliniu būdu. Visi turizmo 
sektoriaus atstovai susiduria su 
sunkumais, tačiau turizmo sezo-
nas dar neprasidėjo, visi tikisi, 
kad bent jau iki vasaros situacija 
stabilizuosis ir tie užsakymai, 
kurie šiuo metu jau yra, nebus 
atšaukti. Visi stebi situaciją ir 
seka naujienas. Tiesiog yra toks 
laikas, kai turime ramiai palauk-
ti ir tikėti, kad viskas išsispręs į 
gerąją pusę. Natūralu, kad šalyje 
paskelbus karantiną turistai mūsų 
rajone nesilanko, paradoksalu, 
tačiau šiuo atveju dėl to netgi 
džiugu, kad žmonės yra atsakingi 
ir laikosi karantino reikalavimų, 
laiką leidžia namuose su šeimos 
nariais, vengia nereikalingų kon-
taktų ir taip mažina viruso plitimo 
galimybę. 

– Kokią įtaką turizmui gali 
turėti laikinas Lazdijų pasienio 
punkto uždarymas?

– Priklausys nuo to, kiek laiko 
šis ribojimas bus taikomas ir 
kiek laiko tęsis visa ši situacija. 
Jeigu visų mūsų, t. y. užsienio 
valstybių, Lietuvos valstybės 

Mantas Sabaliauskas: tikėtina, kai situacija stabilizuosis, lietuviai pradės dar labiau keliauti po savo šalį ir gali būti, kad dažniau rinksis vietines keliones, o 
ne keliones į užsienį. 
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Odeta STRAŠKEVIČIŪTĖ
Dalinuosi savo nuomone 
apie susidariusią situaciją 
Lazdijų rajone, manau, tai 
turėtų išgirsti šio krašto 
žmonės, kad turėtume ga-
limybę laimėti kovą šalyje 
žymiai greičiau...

Karantino laikotarpiu grįžau į 
savo gimtąjį kraštą – Lazdijus. 
Maniau, kad buvimas šeimoje, 
ramioje aplinkoje, kur nedaug 
žmonių, bus saugesnis iškęsti šį 
mums visiems sudėtingą periodą, 
tačiau apsipirkdama parduotu-
vėje buvau nustėrusi iš siaubo. 
Kodėl mūsų gydytojai atiduoda 
paskutines savo jėgas, rizikuoja 
savo sveikata ir gyvybe, auko-
ja savo poilsį dėl mūsų, jeigu 
žmonės net nesistengia galvoti, 
į kokią sudėtingą situaciją šiuo 
metu pakliuvo visas pasaulis, 
tame tarpe ir Lietuva?

Apsipirkdama turėjau pati ke-
lis kartus sudrausminti žmones, 

SKAITyTOJO NUOMONė

bet jie tik pašaipiai nusijuokė. 
Kaimo išminčiai stebėjosi, kodėl 
aš dezinfekuoju rankas ar esu už-
sidengusi veidą, kai tuo tarpu pa-
tys tiesiog vaikšto po parduotuvę 
laisvai kosėdami ar čiaudėdami, 
net nemanydami prisidengti.

Esu Odeta, man beveik 22 me-
tai, gyvenu Kaune jau trejus me-
tus, dievinu gyvenimą ten. Myliu 
Lazdijų kraštą, jo žmones, tačiau 
kraštiečių aplaidumas įvairiose 
situacijose šią meilę vis smukdo 
žemyn.

Patikėkite, tikrai nestresuo-
ju, bet nenoriu, kad nei vienas 
iš mano šeimos narių susirgtų, 
situacija per daug rizikinga. 
Rizikos grupėje yra mano se-
neliai ir tėvai, visi jie vyresni, 
todėl tikrai nenoriu, kad jiems 
tektų kovoti su šia liga, o ką jau 
kalbėti apie mažamečius vaikus 
šeimoje. Žinau, kad ne visi įver-
tina karantino svarbumą, tačiau 
man sunku suprasti, kodėl reikia 
eiti šeimų būriais į parduotuves, 
lėkti ir stumdytis eilėse ar liesti 
visas prekes iš eilės, kurios Jums 
net nereikalingos. Kas keisčiau-
sia, net parduotuvės darbuotoja 
nėra užsidėjusi pirštinių. O ką 
jau kalbėti, kad grąžą ji atida-
vinėja tiesiai į rankas. Pasklisti 
virusui užtenka vos sekundės 
kontakto, o pasekmės gali būti 
negailestingos. Nusprendžiau 
parašyti šią žinutę, manau, kad 

vis dar per daug žmonių lanko-
si parduotuvėse. Niekas iš Jūsų 
neatima galimybės apsipirkti, 
parduotuvės nėra uždaromos, 
todėl tiesiog nusiraminkite ir 
nesiruoškite karui. Izoliuokitės 
namuose, nemanykite, kad tai tik 
vaikų žaidimai ir karantino metu 
Jūs galite veikti ką panorėję. 

Didvyriams, stovintiems eilėje 
vien tik su degtinės buteliu, lin-
kiu, kad jų tikėjimas „vaistais, 
bakterijas valančiais iš vidaus“, 
apsaugotų juos. Norėčiau, jog 
mano žinia pasiektų vis dar ne-
tikinčių žmonių ausis, todėl la-
bai tikiuosi, jog mano pažįstami 
žmonės tiesiog pamokys savo 
šeimas, tėvus, senelius ar kitus 
artimus žmones elgtis tinkamai 
šioje kritinėje situacijoje. Ap-
saugos priemonių stoka Lazdijų 
rajone, o tikriausiai ir kitose ma-
žesnėse provincijose, gali mus 
privesti iki situacijos, kuri bus 
nebekontroliuojama, kaip tai 
nutiko Kinijoje, Italijoje, Irane 
ar Ispanijoje. Tik vienas kitam 
padėdami mes galime laimėti šią 
kovą. Todėl saugokime vieni ki-
tus, laikykimės reikalavimų ir 
taisyklių, nes niekada negalime 
žinoti, kuris iš mūsų gali būti 
kita auka. Saugokime ir tauso-
kime save ir padėkokime mūsų 
gydytojams angelams, kurie 
šiuo metu daro viską, ką gali, 
dėl mūsų!•

Saugokime ir tausokime save 

ar karantinas dėl koronaviruso tinkamiausias laikas ieškoti hipodromo nuomininko? 
Užprogramuota nesėkmė, 
vadybinis nihilizmas, ab-
surdas – kaip dar kitaip ga-
lima pavadinti pasirodžiusį 
skelbimą spaudoje apie tai, 
jog Lazdijų rajono savi-
valdybė ieško nuomininko 
hipodromui? Tuo metu, kai 
dėl koronaviruso verslas 
ieško būdų išgyventi, kai 
atleidinėja darbuotojus, 
kai nežino, kas visų laukia 
po mėnesio ar dviejų, Laz-
dijų valdininkai nusprendė 
ieškoti visiems rajono gy-
ventojams svarbaus objek-
to nuomininko. 

Taip ir norisi paklausti naujosios 
valdžios, ko ji tikėjosi praėjusių 
metų lapkritį nutraukdama su-
tartį su hipodromą valdžiusia 
VšĮ Lazdijų hipodromu? Kodėl 
prarado 64 tūkst. eurų fondinių 
lėšų, kurias tako remontui suge-
bėjo gauti tuometinis hipodromo 
valdytojas. Dabar nei pinigų, nei 
nuomininko. Tik skelbimas, kuris 
šiuo metu niekam nerūpi. 

„Dzūkų žinios“ pateikė klau-
simų Lazdijų rajono savivaldy-
bei apie hipodromo situaciją ir 
sulaukė atsakymų. 

– Ar tiesa, kad savivaldybė ieš-
ko hipodromui nuomininko?

– Taip, tai tiesa. Savivaldybė 
vykdo projektinius įsipareigoji-
mus.

– Ar yra galimybių surasti 
nuomininką, kai nuomininko 
paieška skelbiama tokiu laiko-
tarpiu, kai potencialiems nuo-
mininkams ne tai rūpi?

– Nors šiuo metu situacija 
šalyje ir mūsų rajone sudėtinga 
dėl koronaviruso grėsmės, tačiau 
savivaldybės veikla nesustoja ir 
turime rūpintis ne tik savo krašto 
gyventojais, bet ir savivaldybės 
įsipareigojimais.

– Ar tiesa, kad savivaldybė ar 
jos valdoma įstaiga negali admi-
nistruoti hipodromo?

– Pagal turimus įsipareigoji-
mus, savivaldybė turi sudaryti 
naują koncesijos sutartį. Kol 
bus pasirašyta nauja koncesi-
jos sutartis, hipodromą laikinai 
administruoja VšĮ Lazdijų sporto 
centras.

– Ką ketinate daryti, jei neatsi-
ras hipodromo nuomininkas? Ar 
savivaldybė turi planą B?

– Iki tol, kol bus sudaryta nauja 
koncesijos sutartis, hipodromą 
laikinai prižiūrės VšĮ Lazdijų 
sporto centras.

– Ar savivaldybė nesigaili nu-
traukusi sutartį su VšĮ Lazdijų 
hipodromu?

– Primename, kad sutartis su 
VšĮ Lazdijų hipodromu buvo nu-
traukta dėl to, kad VšĮ nesilaikė 
sutartyje nurodytų įsipareigojimų 
bei apleido teritoriją ir statinius.

– Ar iki nuomininko suradi-
mo ketinama hipodrome rengti 
renginius?

– Šiuo metu yra atšaukti visi 
renginiai. Pasikeitus situacijai 
veikla bus atnaujinta, priimti 
veiklai vykdyti reikiami spren-
dimai.•
„Dzūkų žinių“ informacija

NESUSIKALbėJę SU SAVIVALDybE, NUOMININKAI TRENKė 
DURIMIS

*Lazdijų rajono savivaldybė 2019 m. liepos 9 dieną kreipėsi į 
VšĮ Lazdijų hipodromą dėl tinkamos išnuomoto turto priežiūros. 
Rašte buvo nurodyta iki 2019 m. liepos 12 dienos (per tris dienas) 
sutvarkyti hipodromo teritoriją ir inventorių bei apie atliktus darbus 
informuoti Lazdijų rajono savivaldybės administraciją. 

*Liepos 16 dieną rajono savivaldybė raštu kreipėsi į Lietuvos 
verslo paramos agentūrą. Rašte buvo pranešta apie ketinimus 
nutraukti nuomos sutartį su VšĮ Lazdijų hipodromu ir laikinai 
perduoti hipodromo administravimą Lazdijų sporto centrui. 

*Apie siūlymus nutraukti hipodromo nuomos sutartį VšĮ Lazdijų 
hipodromui savivaldybė pranešė tik 2019 m. rugpjūčio 14 dieną, 
iškart po to, kai gavo Lietuvos verslo paramos agentūros atsakymą, 
kad ši neprieštarauja savivaldybės ir Lazdijų hipodromo sutarties 
nutraukimui. Tame atsakyme buvo nurodyta, jog Lazdijų rajono 
savivaldybė turi iki 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbti hipodromo  
investuotojo, operatoriaus, tiekėjo, nuomininko atranką, o atrankos 
sąlygas suderinti su agentūra.

 *Lazdijų hipodromui iš Dzūkijos VVG pavyko gauti projektinį 
finansavimą – 64 tūkst. eurų. Tačiau, anot Lazdijų rajono savival-
dybės administracijos direktorės Ilonos Šaparauskienės, tų pinigų 
takui sutvarkyti nepakaktų, reikia apie 180 tūkst. eurų. 

*Rugsėjo 25 dieną VšĮ Lazdijų hipodromo direktorius Vaclovas 
Macijauskas kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybę prašydamas 
konkretaus atsakymo: ar savivaldybė sutinka, ar atsisako prisidėti 
prie hipodromo tako remonto. 

*Į šiuos klausimus direktorius atsakymo nesulaukė, tačiau gavo 
raštą, kuriame savivaldybė išvardijo sutarties nevykdymo punktus 
ir pasiūlė nutraukti nuomos sutartį.

*Savivaldybės ir Lazdijų hipodromo susirašinėjimą užbaigė 
įstaigos vadovo V. Macijausko spalio 25 dieną savivaldybei iš-
siųstas raštas, kuriame juodu ant balto buvo parašyta, jog VšĮ 
Lazdijų hipodromas nuo 2019 metų lapkričio 1 d. nutraukia nuo-
mos sutartį. 

*Laikinai hipodromo administravimas buvo perduotas Lazdijų 
sporto centrui.

Ar per karantino laikotarpį savivaldybė suras koncesininką Lazdijų hipodromui?



5Nr. 13 / 2020 03 26 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

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

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

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

Rūšiuokite!

DŽ redakcijos nuomonė
Prieš metus į valdžią 
atėjus pirmajai Lazdijų 
istorijoje merei moteriai, 
šiame prie Lenkijos sienos 
prisiglaudusiame rajone 
prasidėjo valdžios perėmi-
mo į moterų rankas štur-
mas. Svarbiausia, visos 
šturmo dalyvės sulėkė iš 
sostinės, Alytaus ar kitų 
pasviečių. 

Pirmiausia iš Vilniaus firmos 
(kuri vėliau bankrutavo) į Laz-
dijus buvo parviliota administra-
cijos direktorė. Prie ankstesniųjų 
valdžių šioje kėdėje paprastai sė-
dėdavo kelnėti viršininkai. 

Paskui merė prisikalbino į savo 
padėjėjas dar vieną vilnietę. Tie-
sa, ji Lazdijuose ilgai neužsibuvo, 
šiek tiek pasišiukšlino ir sugrįžo 
į sostinę vargelio vargti. 

Tada atėjo laikas emigrantei 
iš Alytaus. Mero patarėja, me-
tusi darbus Dzūkijos sostinėje, 
strimgalviais atkeliavo į Lazdi-
juose kuriamą moterų valdžios 
karalystę. Ir tapo merės dešiniąja 
ranka. 

Toliau – dar gražiau. Realia 
antikorupcijos komisijos vade, 
subtiliai į šoną patraukusi vete-
rinarijos gydytoją, tapo stotinga 
moteris, bandanti vienu metu būti 
ir su valdžia, ir prieš valdžią.

Paskui merė išvyko į Ameri-
ką ir Pietų Afrikos Respubliką 
semtis patirties apie kovą už mo-
terų teises. O tada ir prasidėjo 
tikrosios moterų valdžios auto-
nomijos kūrimas. Buvo įvykdy-
tas savivaldybės administracijos 
perversmas, po kurio neliko net 
keleto skyrvedžių vyrų, o juos 
pakeitė moterys. Ir ne bet kokios. 
Iš sostinės, iš ministerijų. Ir kas 
jas taip sugundė palikti Vilnių, 
Žemės ūkio, Finansų ministerijas 
ir atvažiuoti į kuklią Lazdijų rajo-
no savivaldybę? Gal garsas apie 
moterų valdžios autonomiją? 

Pažiūrėkime, ką kalba skaičiai. 
Iš dvylikos savivaldybės skyrių 
vedėjų – net aštuonios moterys. 

Gali būti ir devinta, nes vienas 
vyriškis, kuris galėtų tapti sky-
riaus vedėju, į tas pareigas ne-
siryžta eiti. Juk moterų valdžios 
autonomija... 

Jei pažiūrėsime į seniūnų sąs-
tatą, tai akivaizdžiai 7:4 laimi 
moterys. O jei pasigilinsime į 
visokius koordinatorius, kitas 
žemesnio valdžios ešelono gre-
tas, tai vyrų balsai – tik aidas 
tyruose.

Mokslininkai apie moteris 
vadoves kalba labai palankiai. 
JAV tyrinėtojai palygino vyrų ir 
moterų vadovavimo įgūdžius. 
Tyrimai patvirtino, jog moterys 
pralenkia vyrus daugelyje „švel-
niųjų“ vadybos sričių. Moterims 
gerai sekasi įkvėpti komandos 
narius ir paskatinti juos darbui. 
Moterys labiau nei vyrai lin-
kusios palengvinti komandinį 
darbą – jos dirba įkvėpdamos 
kitus, motyvuoja juos atlygiu, o 
ne bausme. Moterys, dirbančios 
švietimo srityje, naudoja daug 
atviresnį bendravimo stilių todėl, 
kad jos iš esmės susitelkusios ties 
santykiais. Jos daug labiau nei 
vyrai bendrauja su kolegomis, 
vadovais ir pavaldiniais. Ko-
mandos nariai vertina tai, kad į 
jų nuomones atsižvelgiama. Vis 
dėlto sutarimo siekimas gali mo-
terims būti ir pražūtingas. Perne-
lyg didelis moterų pasitikėjimas 
šiuo metodu gali lemti tai, kad 
lyderė gali atrodyti neryžtinga 
ir pernelyg priklausoma nuo kitų 
nuomonės. 

Pastebima, jog vyrai domi-
nuoja vadovų postuose, bet 
bristi iš sunkumų geriau sekasi 
bendrovėms, kurių vairą valdo 
moterys. Štai Prancūzijos įmonių 
rezultatų analizuotojai teigia, kad 
kuo daugiau moterų vadovauja 
įmonei, tuo mažiau jos akcijos 
smunka rinkoje. Britai džiaugia-
si savo bendrove „Hermes“, ku-
rios, vienintelės iš didžiųjų šalies 
kompanijų, akcijų kaina kyla ir 
kurioje daugiau nei pusė vadovų 
yra moterys.

Švedai sunkmečiu, pasirodo, 

ŽVILGSNIS
ReDakcijos „Dzūkų žiNios“

lEnkIjOS pasienyje — moterų 
valdžios autOnOMIja

taip pat atsigręžė į moteris va-
doves. Šalies vyriausybė ėmėsi 
projekto, kuriuo į bendrovių val-
dybas buvo siekiama įtraukti kuo 
daugiau moterų. 

Karjeros moterys – atskira 
moterų kategorija. Išsilavinusi, 
profesiją įgijusi ir materialiai ap-
sirūpinusi moteris vadovaujasi ir 
pasikliauja tik savo protu. Tokia 
stengiasi sveikai gyventi ir viską 
numatyti bent dešimtmetį į prie-
kį – kada galės pakilti tarnyboje, 
kada ištekėti, kada ir kiek turėti 
vaikų.

Jokių netikėtumų, jokios im-
provizacijos. Tai moteris, pasi-
tikinti tik savimi ir... patenkinta 
taip pat tik savimi. O sutuokti-
nis jai egzistuoja tiek, kiek yra 
susijęs su jos planais. Taigi jis 
jai labiau rūpi ne kaip žmogus, 
o kaip priemonė savo tikslams 
įgyvendinti.

Tai psichologų pastebėjimai. 
Galima su jais sutikti ar nesutikti, 
bet yra taip, kaip yra. Kuo baigsis 
moterų valdžios autonomija Len-
kijos pasienyje, parodys ateitis. 

P. S. Moterys vadovės per ko-
ronaviruso karantiną turi daugiau 
problemų nei vadovai vyrai. Kai 
uždarytos visos kirpyklos ir gro-
žio salonai, joms tenka spręsti 
nelengvus rebusus – kaip tokio-
mis ekstremaliomis sąlygomis 
išlaikyti prekinę išvaizdą. Juk net 
ir nuotoliniu būdu vadovaujanti 
moteris turi išlikti moterimi. Net 
ir tada, jei kompiuterio monito-
rius būtų nespalvotas. •

REDAKCINIS STRAIPSNIS (veda-
masis) – redakcijos nuostatas atspin-
dintis, jos vardu parašytas, neretai 
nenurodant konkretaus autoriaus, 
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius 
nors įvykius, paaiškėjusius faktus, ten-
dencijas. Būdinga nedidelė, neretai 
vienoda visiems leidinio redakciniams 
straipsniams apimtis, glaustas minčių 
dėstymas, tezių pobūdžio argumenta-
cija, naudojami publicistinės retorikos 
elementai. Įprasta pateikti išvadas, 
apibendrinimus, atspindinčius re-
dakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

koronavirusas atkerta 
lazdijus nuo lietuvos 

Jau antrą savaitę trunkan-
tis karantinas vis labiau 
apriboja žmonių gyvenimą. 
Nevyksta pamokos moky-
klose, atšaukti kultūros 
renginiai, nerekomenduo-
jama išeiti iš namų. Pana-
šu, kad netrukus Lazdijuo-
se nebematysime nė vieno 
vietinio ir tarpmiestinio 
susisiekimo autobuso.

Iki šios savaitės vidurio Lazdijuo-
se važinėjo vietiniai priemiesčio 
autobusai. Kaip teigė bendrovės 
„Lazdijų autobusų parkas“ di-
rektorius Ramūnas Masiulionis, 
keleivių skaičius karantino lai-
kotarpiu labai sumažėjo. Stoties 
pastatas neuždarytas, bet ribo-
jamas patekimas, leidžiami tik 
keleiviai, transporto priemonių 

vairuotojai.
„Autobusai dezinfekuojami 

tam skirtais dezinfekciniais skys-
čiais nuolat, vairuotojai naudoja 
apsaugos priemones, pirštines ir 
dezinfekcinį skystį“, – pasakojo 
direktorius. 

Antradienį didžiausia tar-
pmiestinio susisiekimo bendro-
vė „Kautra“ pranešė sustabdanti 
tarpmiestinių autobusų maršrutus. 
Taigi, „Kautros“ autobusai nebe-
važiuos ir į Lazdijus. Tokius pa-
čius sprendimus rengiasi priimti 
ir kiti vežėjai.

Pagal naujausią informaciją, 
netrukus bus nutrauktas ir prie-
miesčio autobusų eismas. 

Tada liks nuosavas automobilis, 
dviratis arba nuosavos kojos.•
„Dzūkų žinių“ informacija

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI.  Tel. (8 318) 53 085.

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. laukiame Jūsų!

Lazdijiečiai turės keliauti tik savo nuosavu transportu.
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atliekų tvarkytojai — kasdienėje akistatoje su kitų išmestu virusu 
Juras Zinkus
„Veždami infekuotas atlie-
kas į sąvartynus viruso 
nesunaikinsim“, – įsitiki-
nęs Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro direkto-
rius ir Lietuvos regioninių 
atliekų tvarkymo centrų 
asociacijos prezidentas 
Algirdas Reipas.

Jis susikrimtęs: plintant virusui 
atliekų tvarkytojai dirba padidė-
jusios rizikos sąlygomis, bet yra 
palikti likimo valiai. Asociacijos 
mėginimus atkreipti į tai dėme-
sį Aplinkos ministerija atremia 
siūlydama atliekas tvarkantiems 
darbuotojams išdalinti veido kau-
kes ir pirštines. 

Tai neva turėtų juos apsaugoti 
nuo pavojaus, kuris, labai tikėtina, 
tūno kiekviename konteineryje, 
primestame jau panaudotų vien-
kartinių pirštinių, veido kaukių, 
kitų daiktų, kuriais naudojasi sa-
viizoliacijoje esantys ir kiti virusu 
užsikrėtę, bet to ir patys galbūt 
dar nežinantys asmenys. 

Visas šis konteinerių turinys 
pereina per daugybės žmonių ran-
kas: vieni jį surenka, veža, kiti 
rūšiuoja, šalina sąvartyne. Šitie 
žmonės negali dirbti nuotoliniu 
būdu ir dejuoti, kaip sunku būti 
užsidarius namuose. Jiems rei-
kia tvarkyti galimai infekuotas 
atliekas. 

RATC‘ų siūlymai pandemijos 
metu surinktas mišrias atliekas iš 
karto vežti deginti, taip užkertant 
kelią galimam infekcijos plitimui, 
atsimuša į geležinį valdininkų ar-
gumentą: tai prieštarauja TIPK 
– Taršos integruotos prevencijos 
ir kontrolės leidimo – reikalavi-
mams. Už jų pažeidimus gresia 
milžiniškos baudos. 

Išeitimi galėtų tapti Ekstrema-
lių situacijų komisijos sprendimas 
tokioje situacijoje leisti tvarkyti 
atliekas mažinant riziką darbuoto-
jų sveikatai. Bet tokio sprendimo 
nėra. 

Lietuvos regioninių atlie-
kų tvarkymo centro asociacija 

(LRATC) šiuos klausimus ne 
kartą ir anksčiau yra kėlusi, tačiau 
atsakymų nebuvo ir nėra dabar. 

„Aš manau, kad tik tuomet, kai 
atskiruose miestuose išvis sustos 
atliekų tvarkymas, atsiras suvo-
kimas, kaip svarbu visuomenei 
turėti užtikrintą, patikimą ir gerai 
veikiančią atliekų tvarkymo sis-
temą“, – teigia A. Reipas. 

– Ar yra kažkokių požymių, 
kad atliekų tvarkymo paslauga  
dėl vienokių ar kitokių priežas-
čių gali būti nutraukta?

– Tų požymių gali atsirasti bet 
kurią akimirką.  Jei nors vienas 
žmogus užsikrėstų, nutrūktų vi-
sas atliekų surinkimo, išvežimo, 
rūšiavimo procesas, nes reikėtų 
karantinuoti visus tame procese 
dirbančius žmones. 

Kas tuomet būtų? Kas tvarkytų 
atliekas, kurios, visi suprantame, 
negali būti netvarkomos, nes su-
keltų dar didesnę grėsmę. Mes 
klausiame ministerijos, kokie 
teisės aktai reglamentuoja, kad 
ši paslauga nenutrūktų, o atsa-
kymo nėra. 

Kitaip negu daugelyje valsty-
bių, Lietuvoje atliekų tvarkymas 
nėra pripažintas būtinąja paslauga 
– kaip paslauga, kuri esant bet 
kokiai situacijai negali būti nu-
traukta. 

Pas mus ji gali nutrūkti – da-
bartinis teisinis reglamentavimas 
nuo to neapsaugo. 

– Šiuo metu ypatingas dėme-
sys skiriamas dezinfekavimui, 
apsaugos priemonėms. Ar papil-
domų apsaugos priemonių imasi 
atliekų tvarkytojai, aprūpindami 
jomis darbuotojus, dezinfekuo-
dami konteinerius? 

– Kokia prasmė dezinfekuoti 
konteinerius, į kuriuos metamos 
nedezinfekuotos atliekos? Tos 
atliekos vežamos per miestus, 
kitas gyvenamąsias teritorijas. 
Virusas turi laisvę plisti, o žmo-
nės, kurie tas atliekas tvarko, yra 
pasmerkti didžiulei rizikai. 

Visos atliekos, tarp kurių gali 

būti ir infekuotų, patenka į ben-
drą mišrių atliekų srautą, o jas 
tvarkantys žmonės  realiai neturi 
jokios pagalbos, jokio draudimo. 
Mes su jais tik susitinkame ir kal-
bame, kad jie jaustų pareigą, būtų 
kaip kareiviai, kurie šiandien yra 
pastatyti į pirmąsias linijas ir turi 
rūpintis, kad būtų tvarkinga, kad 
būtų išvežta, bet jie patys niekam 
nerūpi. 

Apsauginės kaukės yra duo-
damos, bet dirbant fizinį darbą, 
tuo labiau nešvarioj aplinkoj, su 
kauke ilgai neišbūsi. O, bet to, ir 
veikia ji tris valandas, ir, kaip pri-
pažįsta patys medikai, yra menka 
apsauga. 

– Kieno rankose yra spren-
dimai ir ar bent bandoma jų 
ieškoti? 

– Sprendimus turi priimti minis-
terija, kreipėmės ir į ekstremalių 
situacijų komisiją, bet nesulau-
kėm jokio supratimo. Laikoma, 
kad tai yra komercinės paslaugos, 
ir nieko nesiimama. 

O kas būtų, jei, pavyzdžiui, kuri 
nors atliekų surinkimo įmonė nu-
trauktų savo veiklą? Dabar kal-
bama apie komunalinių mokesčių 
atidėjimą keliems mėnesiams – 
ką tuomet reikės daryti įmonėms? 
Atliekoms nepasakysi:  palaukit, 
mes jus sutvarkysim tada, kai bus 
atsiskaityta. 

Visi reikalaus, kad atliekos būtų 
sutvarkytos greitai, bet mums 
bendra tvarka galiojantis Vieša-
sis pirkimų įstatymas operatyviai 
spręsti ir veikti nesuteikia gali-
mybių. Specialiosios paskirties 
įmonių veikla kitaip reglamentuo-
jama, bet atliekų tvarkymas šiai 
sričiai Lietuvoje nepriskirtas. 

– Priešakinėse kovos su virusu 
linijose atsidūrusiems medikams 
padeda visuomenė. Kokios jos 
pagalbos lauktų atliekų tvarky-
tojai? 

– Rūšiuoti atliekas.  Suprasti, 
kad nerūšiuodami mes pasmer-
kiame save nesaugumui ir ligos 
plitimui. Visas panaudotas apsi-

saugojimo priemones sudėti į ats-
kirus maišelius ir užrišti, nemesti 
jų palaidai į konteinerius. 

Atvežus atliekas į rūšiavimo 
centrus (surinkimo aikšteles) ne-
turėti kontakto su čia dirbančiais 
priėmėjais. 

Atskirai rinkti maisto atlie-
kas visur: ir namuose, ir darbe. 
Užsisakant maisto iš maitinimo 
įmonių vienkartinius indus mesti 
reikia į plastiko arba pakuočių 
konteinerius – jie bus perdirbti, 
jeigu tiktai prieš išmetant bus pa-
šalinti maisto likučiai. 

Esame pasiruošę surinkti iš 
visų įmonių atskirai surinktas jų 
maisto atliekas – tik nemeskite 
jų  kartu su kitomis atliekomis! Iš 
gyventojų šios atliekos jau seniai 
surenkamos atskirai, tik dar ne 
visi atskirai jas meta. Atėjo metas 

suvokti, kad rūšiavimas padarys 
mus saugesnius. 

Ir labai tinkamas metas kartu su 
vaikais mokytis rūšiuoti atliekas 
– visiems bus ką veikti ir pras-
mingai praleisti laiką! 

Patirtis rodo, kad tik rūšiuo-
jant atliekas pirminėje stadijoje, 
t. y. namuose, galima jas saugiai 
sutvarkyti.  O saugiai jaustis no-
rime visi.  

Mes visi turime savo vertybių 
sistemą, esame apsisprendę, kas 
mums vertinga ir svarbu. Šita si-
tuacija mus verčia suvokti, kokia 
svarbi atliekų tvarkymo sistema 
yra visai visuomenei. 

Vertybių suvokimas ateina iš 
mūsų sąmoningumo, patirties, 
gautų pamokų. Mes gauname 
gerą pamoką savo brandai ir są-
moningumui.•

A. Reipas: „Rūšiuodami tapsime saugesni.“

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

Prenumerata priimama pas mobiliuosius paštininkus, 
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje 

adresu: Seinų g. 12 (Knygynėlis), Lazdijai.
Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882.

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Savaitės rajono naujienų bankas
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Mistinis ūkininkas neprižiūri mistinių galvijų? 
„Dzūkų žinios“ prieš pu-
santro mėnesio rašė apie į 
nemalonią situaciją pate-
kusius Vieštartų ir Aukšta-
kalnių kaimų gyventojus, 
kai šalia jų laukų mėsinius 
gyvulius auginantis kai-
mynas neskyrė savo ban-
dai pakankamo dėmesio. 
Galvijai dažnai pabėgdavo 
iš užtvarų ir pasileisdavo 
trypti kaimynų žiemken-
čių. Panašu, jog tokia situ-
acija kartojosi nuo praėju-
sios vasaros.  

Neapsikentę tokio kaimyno ne-
atsakingumo ir negalėdami jo 
sudrausminti kaimyniškais pra-
šymais, Vieštartų ir Aukštakalnių 
kaimų gyventojai kreipėsi į rajono 
valdžią, prašydami sutramdyti kai-
myną. Apie savo problemą žmonės 
papasakojo ir „Dzūkų žinioms“. 

„Dzūkų žinių“ redakcija krei-
pėsi į Lazdijų rajono savivaldy-
bę norėdama sužinoti, kaip bus 
sprendžiamos privataus galvijų 

augintojo Vieštartų kaime nepri-
žiūrimų galvijų keliamos pro-
blemos. Savivaldybė „Dzūkų 
žinioms“ teigė, jog vasario 10 
d. buvo sudaryta komisija, kuri 
iki vasario 24 dienos turėjo įver-
tinti situaciją ir pateikti išvadas 
bei pasiūlyti problemos sprendi-
mo kelius.

„Dzūkų žinios“ kreipėsi į sa-
vivaldybę, prašydamos infor-
macijos apie komisijos išvadas 
ir pasiūlymus, kaip spręsti šią 
problemą. 

Gavome štai tokį Lazdijų rajo-
no savivaldybės atsakymą: 

Kaip esame informavę anks-
čiau, gavus Vieštartų ir Aukštakal-
nių kaimuose gyvenančių žmonių 
pasirašytą prašymą, savivaldybės 
direktorės I. Šaparauskienės įsa-
kymu, buvo sudaryta komisija, 
kuri tris kartus skirtingomis die-
nomis apvažiavo minėtus kaimus. 
Nei vieną dieną palaidų gyvulių 
kaimuose nebuvo. Komisija taip 
pat negalėjo konstatuoti, kam 
priklausantys galvijai vaikščiojo 

Šia nuotrauka lapkričio 15 dieną socialiniame tinkle dalinosi Vieštartų kaimo gyventojai, jie rašė: „Kieno galvijai 
pabėgę po Vieštartų kaimą vaikšto?“.

palaidi, nes gyventojų prašyme 
nurodyto asmens vardu registruo-
tų Ūkinių gyvūnų registre gyvulių 
nėra. Taip pat komisija negalėjo 
nustatyti, kieno gyvuliai buvo 
palikti be priežiūros ir padarė 
žalos gyventojų pasėliams, nes 

nėra užfiksuoto nei vieno gyvu-
lio identifikavimo numerio. Buvo 
išlikę tik pėdsakai, pagal kuriuos 
neįmanoma identifikuoti gyvulių. 
Komisija siūlo dėl gyvulių pada-
rytos žalos atlyginimo kreiptis į 
teismą. 

Redakcijos prierašas: Iš tokio 
valdžios atsakymo gali susidary-
ti įspūdis, jog Vieštartų ir Aukš-
takalnių kaimo žmonės viską 
išsigalvojo. Ūkio nėra, galvijų 
numerių niekas nežino, komisija 
galvijų nematė. Mistika.•

užsikrėtusių koronavirusu skaičius pagal šalis

naujos galimybės rajono mokiniams: robotikos 
kabinetai ir užsienio kalbų laboratorijos
Šiuolaikiniams vaikams svarbu 
mokytis  ne tik pagrindinių da-
lykų – skaitymo, rašymo ar ma-
tematikos, bet dar svarbiau kuo 
anksčiau pradėti formuoti XXI 
amžiaus įgūdžius – lavinti kriti-
nį mąstymą, ugdyti socialines ir 
emocines kompetencijas, moky-
tis išradingai spręsti problemas, 
įgyti bendradarbiavimo, bendra-
vimo bei komandinio darbo įgū-
džių, reflektuoti, gilinti užsienio 
kalbos žinias, skatinti smalsumą.  
Kadangi dėl finansinių problemų 
ne visi mokiniai turi galimybę 
dalyvauti edukaciniuose užsi-
ėmimuose, stovyklose ar eks-
kursijose, labai svarbu jiems su-
daryti tinkamas sąlygas įsilieti 
į sėkmingą mokymosi procesą. 
Šiandieninė mokykla turi būti 
pasirengusi efektyviai motyvuoti 
mokinius ir skatinti jų polinkį 
mokytis, taip pat džiaugtis mo-
kymosi procesu bei rezultatais. 

Siekdamos įgyvendinti šiuos 
tikslus, trys Lazdijų rajono mo-
kyklos – Veisiejų Sigito Gedos 
gimnazija, Lazdijų darželis-
mokykla ,,Vyturėlis“ ir Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazija 
–  kartu su partneriais iš Balta-
rusijos dalyvauja projekte ,,So-
cialinės įtraukties stiprinimas, 
pasitelkiant technologijas, kalbą 
ir tarpvalstybinį bendradarbia-
vimą“. Įgyvendinant šį projektą 
bus siekiama efektyviai  įtrauk-
ti į mokymosi procesą socialiai 
pažeidžiamus mokinius, taikant 
informacines technologijas ir 
užsienio kalbą.

Įgyvendinus projektą moki-
niams atsiras galimybė moky-
tis atnaujintose ir netradicinėse 
edukacinėse erdvėse, mokyklose 
bus įkurtos šiuolaikiška įranga ir 
baldais aprūpintos užsienių kalbų 
laboratorijos bei įrengti moder-
nūs robotikos kabinetai. Be to, 

mokiniai dalyvaus bendruose 
renginiuose, kuriuose įgis naujų 
bendravimo ir bendradarbiavimo 
kompetencijų, susirungs užsie-
nio kalbų ir robotikos turnyruo-
se, susitiks jaunimo sambūriuose, 
išvyks į pažintines edukacines 
ekskursijas į aukštųjų technolo-
gijų parkus. Mokytojai bei so-
cialiniai darbuotojai mokytojų 
mokymuose gilins įgūdžius ir 
dalinsis gerąja patirtimi. Prie-
monės, naudotos projekte, bus 
prieinamos ir kitiems mokyklų 
mokiniams.

Šis projektas naudingas tuo, 
kad visiems mokiniams atsiras 
naujų ir įdomių erdvių mokymui-
si, lavės mokinių kūrybiškumas, 
gerės mokymosi rezultatai, stiprės 
tarpusavio bendravimas ir, svar-
bu, sumažės vaikų socialinė at-
skirtis. Projektas padės sustiprinti 
Lazdijų rajono ir Gardino miesto 
bei Gardino rajono švietimo ir 

socialinį bendradarbiavimą.
Projektas įgyvendinamas pagal 

2014–2020 metų Europos kaimy-
nystės priemonės Latvijos, Lietu-
vos ir Baltarusijos bendradarbia-
vimo per sieną programą.

Pagrindinis projekto paramos 
gavėjas: Lazdijų r. Veisiejų Sigito 
Gedos gimnazija.

Paramos gavėjai: Lazdijų dar-
želis-mokykla ,,Vyturėlis“, Lazdi-
jų Motiejaus Gustaičio gimnazija, 
Baltarusijos respublikos Gardino 
7-oji vidurinė mokykla, Baltaru-
sijos respublikos Gardino 5-oji 
gimnazija, Baltarusijos respubli-

kos Oziorų vidurinė mokykla. 
Planuojama bendra projekto 

vertė – 616 359,25 Eur
Projekto finansavimo šaltiniai: 

ES parama – 554 723,33 Eur, pa-
ramos gavėjų lėšos – 61 635,92 
Eur 

Įgyvendinimo laikotarpis: 
2020-03-02-2021-06-01.

Šį straipsnį iš dalies finansavo 
Europos Sąjunga. Už jo turinį 
atsako tik Lazdijų r. Veisiejų Si-
gito Gedos gimnazija ir jokiomis 
aplinkybėmis negali būti laikoma, 
kad straipsnis atspindi Europos 
Sąjungos poziciją.•

Nukelta į 8 psl. » 
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KETVIRTADIENIO AIDAS
Aidas Kelionis
1982 metų pavasarį ėjau į ketvirtą 
Veisiejų vidurinės mokyklos kla-
sę. Tų metų gegužę man sukako 
vienuolika metų. Septyneriais 
metais už mane vyresnis pusbro-
lis Marius tuo metu mokėsi pa-
skutinėje, vienuoliktoje, klasėje. 
Tai buvo vieninteliai metai, kai 
kartu ėjome į tą pačią mokyklą, 
nes pirmas tris pradinės klases 
baigiau kitame pastate. 

Buvo šilta, eilinė 1982-ųjų pa-
vasario diena, nes pertraukos metu 
po mokyklos kiemą vaikščiojome 
ir lakstėme apsirengę tik tamsiai 
mėlynomis mokyklinėmis unifor-
momis. Tą dieną Marius į moky-
klą  atsinešė filmo afišą ir paka-
bino ant juodų šoninių mokyklos 
durų, per kurias į ją patekdavome. 
Priėjęs arčiau pamačiau, kad ji 
informavo apie tai, kad Veisiejų 
kino teatre „Vilnis“ bus rodomas 
filmas apie legendinę švedų disko 
muzikos grupę „ABBA“. Afiša 
buvo su muzikantų nuotraukomis, 
o filmas vadinosi „Tai – ABBA“. 
Taip pat buvo nurodytos filmo se-
ansų dienos ir valandos. Pusbrolis 
filmo afišą užkabino todėl, nes jo 
mama, o mano teta dirbo Veisiejų 
kino teatre.

Nuo mažens pamėgau kino fil-
mus ir anksti pradėjau lankytis 
Veisiejų kino teatre. Kai kuriuos 
filmus žiūrėdavau po kelis kartus, 
jeigu jie man patikdavo. Filmas 
apie legendinę švedų muzikos 
grupę ABBA man labai patiko, 
ir jis buvo vienas iš labiausiai 
įsiminusių mano vaikystės ir pa-
auglystės filmų, matytų gimtojo 
miestelio kino teatre. Žinoma, 
žavėjausi ne tik ABBA muzika, 
bet ir šios grupės vokalistėmis 
– niekaip negalėjau pasirinkti, 
kuri labiau patiko: šviesiaplaukė 
ar raudonplaukė. Šį filmą žiūrėjau 
ne vieną ir ne du kartus. Tai buvo 
greičiau ne filmas, o filmas-kon-
certas.

Jo siužetas gana paprastas. 1977 
metų kovo mėnesį švedų disko 
muzikos grupė ABBA atvyko į 
Australiją, kur surengė koncertinį 
turą. Pagrindiniam filmo veikėjui, 
vienos Australijos radijo stoties 
muzikos laidų vedėjui, jo šefas 

duoda užduotį parengti interviu 
su grupės ABBA nariais. Per visą 
kiek daugiau nei pusantros va-
landos filmą pagrindinis herojus 
įnirtingai ir atkakliai stengiasi 
susitikti su švedų grupės nariais, 
bet jam vis nesiseka: tai pramie-
ga ir pavėluoja į spaudos konfe-
renciją, tai pamiršta žurnalisto 
akreditacijos kortelę, tai piktas 
vadybininkas neleidžia susitikti 
su ABBA nariais ir, kai jau, at-
rodo, pagrindinis filmo herojus 
liks nieko nepešęs ir nusiminęs 
įlipa į liftą, ten sutinka visą šau-
niąją ABBA ketveriukę. Žino-
ma, filme daugiausia rodomos 
ištraukos iš koncertų. Skamba 
iš pirmo žvilgsnio paprastos ir 
nesudėtingos ABBA dainos, bet 
kaip miela ir gera jų klausyti! Net 
nepajunti, kaip pats pradedi jas 
niūniuoti. 1977-ųjų kovą ABBA 
Australijoje koncertavo keturiuo-
se miestuose: Sidnėjuje, Perte, 
Adelaidėje ir Melburne. Dešimt 
koncertų aplankė šimtas keturias-
dešimt tūkstančių žiūrovų. Filme 
ypač gerai atsispindi Australijoje 
kilusi masinė isterija ir milžiniš-
kas spaudos dėmesys ABBA turnė 
metu. Atrodė, kad Australija tik 
tuo ir tegyveno.

Bet ar galėjo būti kitaip, jeigu 
ABBA per savo gyvavimo dešim-
tmetį tapo viena populiariausių 
muzikos grupių pasaulyje. Po 
1974 metų laimėto „Eurovizi-
jos“ konkurso Anglijos mieste 
Braitone, kur triumfavo jų hitas 
„Vaterloo“, ABBA  pradėjo be-
precedentį žygį britų TOP 10. 
Aštuoniolika iš eilės jų kurinių 
pasirodė britų TOP 10, aštuoni 
iš jų pasiekė pirmą vietą.

Vakarais kompiuteriu žaisda-
mas kortomis įsijungiu radijo stotį 
„Gold fm“, per kurią transliuoja 
senus muzikos hitus. Išgirdęs 
ABBA kūrinį visuomet padidinu 
garsą ir pradedu kartu dainuoti, 
o prieš akis iškyla jauni ir gra-
žūs Agnetha, Bjornas, Benny ir 
Anni–Frid. Sunku patikėti, bet 
šiemet simpatiškajai blondinei 
Agnethai sukanka septyniasde-
šimt metų. Laikas negaili net 
tokių asmenybių, bet jų muzika 
yra amžina.•

„tele2“ pereina prie elektroninės prekybos —
prekių pristatymas nemokamas

pirmą mėnesį galėsite naršyti 
nemokamai!

Daugiau informacijos apie „Te-
le2“ neribotų pokalbių planus ir 
jiems galiojančius pasiūlymus 
rasite internetiniame puslapyje 
https://tele2.lt/privatiems/pla-
nai/.

VISOS „TELE2“ PASLAUGOS 
TEIKIAMOS NUOTOLINIU būDU, 
PRISTATyMAS — NEMOKAMAS
Internetinėje svetainėje http://
www.tele2.lt/ galima įsigyti 
operatoriaus siūlomas prekes 
(telefonus, kompiuterius, išma-
niuosius įrenginius, modemus ir 
kita) bei paslaugas (pokalbių ir 
interneto planus). Užsakytos pre-
kės ar paslaugos bus pristatytos 
nemokamai.

Visi „Tele2“ klientai savi-
tarnos svetainėje https://mano.
tele2.lt gali pasitikrinti savo 
sąskaitas, duomenų likučius, 
užsisakyti naujus pokalbių ir 
interneto planus, pratęsti su-
tartis, apmokėti sąskaitas arba 
užsisakyti papildomas paslaugas 
(pavyzdžiui, užsisakyti „Spoti-
fy“ paslaugą).

Klientai pasitikrinti duomenų 
likučius, apmokėti sąskaitas, 
papildyti išankstinio mokėjimo 
kortelių „Pildyk“ sąskaitą gali 
„Mano Tele2“ programėlėje. 

Programėlę nemokamai galima 
parsisiųsti „Google Play“ ir „App 
Store“.

Taip pat „Tele2“ ir „Pildyk“ 
klientai papildomai duomenų 
gali užsisakyti internetu: http://
narsyk.tele2.lt  ir http://narsyk.
pildyk.lt.

„Pildyk“ klientai internetinėse 
svetainėse www.pildyk.lt ir mano.
pildyk.lt, taip pat programėlėje 
„Mano Pildyk“ gali pasitikrinti 
sąskaitų ir duomenų likučius, pa-
pildyti sąskaitas ir užsisakyti po-
kalbių ar duomenų planus. „Mano 
Pildyk“ programėlę nemokamai 
galima parsisiųsti „Google Play“ 
ir „App Store“.

Operatorius stiprina ir klientus 
aptarnaujančio kontaktų centro 
pajėgumą. 

Privatiems „Tele2“ klientams 
informacija teikiama 7:00–23:00. 
Skambinti galima trumpuoju 
numeriu 117 (skambinant tik iš 
„Tele2“ tinklo, nemokamai) arba 
+370 684 00 117 (skambinant 
iš užsienio ar kito operatoriaus, 
kaina pagal mokėjimo plano ta-
rifus).

„Tele2“ verslo klientams in-
formacija teikiama 7:00–23:00. 
Skambinti galima trumpuoju nu-
meriu 1575 (nemokamas) arba 
+370 684 000 75 (kaina pagal 
mokėjimo plano tarifus).•

Mobiliojo ryšio operato-
rius „Tele2“ nuo kovo 16 
d. laikinai apriboja savo 
salonų veiklą aptarnaujant 
klientus gyvai ir pereina 
prie elektroninės preky-
bos.

„Mūsų darbuotojų ir klientų svei-
kata yra aukščiausias prioritetas, 
todėl šiuo laikotarpiu savo pas-
laugas teiksime internetu. Ragi-
name privačius ir verslo klientus 
planuotis savo pirkinius ir juos 
įsigyti internetu“, –  informavo 
Petras Masiulis, „Tele2“ gene-
ralinis direktorius.

Pasak P. Masiulio, įmonės mi-
sija ir toliau išlieka tokia pati – 
užtikrinti sklandų ir kokybišką 
ryšį savo klientams.

PASIūLyMAI DARbUI IR 
PRAMOGOMS 
Internetu galite įsigyti viską, ko 
gali prireikti darbui ar pramo-
goms namuose. Specialūs įrangos 
pasiūlymai galioja su visais „Te-
le2 Laisvas internetas“ paslaugos 
planais.

Šiuo metu ypač geri planšetinių 
kompiuterių kainų pasiūlymai. 
„MediaPad T3“ modelio, 16 GB 
„Huawei“ planšetė kainuoja vos 
1 eurą. Pasiūlymas galioja plan-
šetes įsigyjant kartu su „Tele2 
Laisvo interneto“ neribotu planu 
(už 17,90 Eur/mėn.), modemu 
nuo 2 Eur/mėn. ir 24 mėn. su-
tartimi.

Specialūs kainų pasiūlymai 
galioja daugumai kompiuterių, 
planšečių, kamerų ar televizorių. 
Visus „Tele2“ akcijų pasiūlymus 
rasite internetiniame puslapyje 
https://tele2.lt/privatiems/ak-
cijos/viskas-ko-reikia-likus-
namie?akmpf.

Dirbant nuotoliniu būdu itin 
svarbu palaikyti ryšį su kolego-
mis bei kituose miestuose gy-
venančiais artimaisiais. „Tele2“ 
siūlomi pokalbių planai suteiks 
galimybę neribotam bendravi-
mui – dabar užsisakius bet kurį 
1GB, 5GB, 10GB, 20GB ir 50GB 
neribotų pokalbių ir SMS planą, 

užsikrėtusių koronavirusu skaičius pagal šalis
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Mokyklų šurmulį keičia kompiuterių ekranų švytėjimas
Mokiniams bus perduoti mokyklų turimi kompiuteriai ar planšetės
jokio mobilaus įrenginio, laiki-
nam naudojimui bus perduoti 
mokyklų turimi kompiuteriai ar 
planšetės. Sprendžiamas klausi-
mas ir dėl interneto prieigos su-
teikimo mokiniams.

– Pagal kokią programą vyks 
nuotolinis mokymas?

– Mokymo programos moki-
niams nesikeičia net ir mokymui 

vykstant nuotoliniu būdu. Kei-
čiasi tik mokymo būdai, formos, 
priemonės ir metodai bei moky-
mosi aplinkos, kuriose tai vyks-
ta. Mokyklos rengiasi naudoti 
įvairias mokymo ir mokymosi 
aplinkas, platformas bei mokymo 
priemones.

– Kaip vyksta darbas darželių 
ikimokyklinėse grupėse?

– Mokyklos, vykdančios iki-

mokyklinį ir priešmokyklinį ug-
dymą, taip pat rengiasi nuo 2020 
m. kovo 30 d. pradėti vykdyti 
nuotolinį mokymą. Mokytojams 
bei tėveliams bendradarbiaujant 
tam tikros ugdomosios veiklos 
bus organizuojamas nuotoliniu 
būdu. Šiuo metu jau išbandomas 
nuotolinis bendravimas. Čia bus 
labai svarbi tėvelių pagalba, nes 
dažniausiai jie bus mokymosi 
tarpininkai tarp mokytojų ir jų 

vaikučių.

– Ar mokytojai yra sukūrę 
kokias nors programas, kurias 
pasiūlytų moksleiviams atlikti 
nuotoliniu būdu atostogų lai-
kotarpiu? Ar turite gražių ini-
ciatyvų?

– Kaip jau minėjau, yra sukur-
ta daug priemonių, kurios yra 
prieinamos ir galima naudoti ne-
mokamai. Mokytojai pritaiko jas 

savo mokiniams, kuria įvairias 
užduotis, įsivertinimo metodikas, 
mokymosi nuotoliniu būdu meto-
dus ir neabejoju, kad įsibėgėjus 
nuotoliniam mokymui, bendra-
darbiaujant mokiniams ir mokyto-
jams, gims naujų idėjų, kurias bus 
galima pritaikyti ne tik mokantis 
nuotoliniu būdu, bet ir mokiniams 
sugrįžus į mokyklas tęsti moky-
mąsi įprastiniu būdu.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

alytaus mobiliajame koronaviruso patikros 
punkte — eilės norinčių pasitikrinti

Daina Baranauskaitė
Antradienį oficialiai ati-
darytas mobilus patikros 
punktas, aptarnausiantis 
Pietų Lietuvos gyvento-
jus, kurie įtaria užsikrė-
tę koronavirusu. Vienas 
pagrindinių mobilaus 
punkto tikslų – sumažin-
ti ligoninių krūvį. 

NORINčIų PASITIKRINTI 
NEMAŽėJA
Antradieniui gauta vos 30 reagen-
tų, trečiadieniui – 40 reagentų. 
Savaitės pabaigoje Lietuvą turėtų 
pasiekti didžioji užsakytų reagen-
tų partija, tačiau kol kas neaišku, 
koks kiekis per dieną bus skirtas 
Alytaus regionui.

„Noriu padėkoti regiono me-
rams, kurie sutiko siųsti savo 
medikus darbui šiame punkte. 
Šie specialistai kiekvieną die-
ną, kas 4 valandas pasikeisda-
mi, dirbs. Jau praėjusią savaitę 

viskam buvome pasirengę, at-
likę mokymus, tačiau žinome, 
kokia situacija buvo Lietuvoje. 
Šiandien Alytus gavo vos 30 re-
agentų, mūsų punkto pajėgumas 
kur kas didesnis, tačiau trūksta 
reagentų. 30 žmonių jau užsire-
gistravę. Nuvežę paimtus tyri-
mus į Kauną paimsime naujus 
reagentus“, – antradienį spaudos 
konferencijoje kalbėjo Alytaus 
miesto meras Nerijus Cesiulis.

Alytaus poliklinikos direkto-
rius, patikros punkto vadovas 
Marius Jasaitis teigė, jog antra-
dienį dar prieš vidurdienį buvo 
atvykę keletas automobilių, at-
sidarę langus asmenys plyšojo, 
kada juos priims, bandė drumsti 
viešąją tvarką, tačiau prie punkto 
budi policijos pareigūnai. Akcen-
tuojama, kad patikros punkte bus 
aptarnaujami tik tie, kurie užsire-
gistravo karštąja linija 1808. 

„Tie asmenys, kurie yra užsire-
gistravę, su jais susisiekia mūsų 
koordinatorius, jis paaiškina visą 

informaciją, ką žmogus turi turėti: 
asmens dokumentą, ant A4 for-
mato lapo užsirašęs telefono nu-
merį, atvykus reikia sutikrinti jo 
duomenis. Užsiregistravęs asmuo 
atvyksta nurodytu laiku. Atvykęs 
asmuo stoja prie „Stop“ linijos. 
Jam pateikiama informacija. Ne-
galima atidarinėti lango, griežtai 
laikytis visų nurodymų“, – sakė 
M. Jasaitis.

Po spaudos konferencijos vis-
kas prasidėjo praktiškai. Medikai, 
vilkintys specialiais kostiumais,  
aptarnavo pirmąjį užsiregistravu-
sį asmenį. Per langą gerai įžiū-
rimu užrašytu telefono numeriu 
medikai paskambina asmeniui, 
paaiškinama, kaip bus imamas 
tepinėlis, tuomet atveriamas lan-
gas, paimamas tepinėlis, žmogui 
pateikiama atmintinė, jis išvyksta. 
Toliau užsuka kitas, kuris užsire-
gistravęs eilėje. Procesas trunka 
apie 15 min.

Asmenys, kurių atsakymai nei-
giami, maždaug per parą gaus 

SMS žinutes. Punkte dirbantiems 
medikams specialiųjų priemonių, 
kostiumų, anot poliklinikos di-
rektoriaus M. Jasaičio, pakaks 
maždaug mėnesiui. Kaip bus pa-
tikrinami punkte dirbantys gydy-
tojai, kol kas nežinia. 

„Galvojame ir domimės poli-
klinikos darbuotojams pirkti vien-
kartinius ekstra testus. Manau, 
šioje vietoje punkto gydytojams 
taikysime taip pat“, – sakė M. Ja-
saitis.

APIE UŽSIKRėTUSį 
KORONAVIRUSU ALyTIšKį 
MAŽAI INfORMAcIJOS
Beje, dėl vieno koronaviruso 
atvejo, kuris užfiksuotas aly-
tiškiui, meras N. Cesiulis teigė 
situaciją vertinantis blogai, mat 
žemėlapio, kur vyras lankėsi, su 
kuo bendravo, vis dar nėra.

„Tokią situaciją vertinu la-
bai blogai. Nes penktadienį į 
Santariškes iškeliavęs žmogus 
šeštadienį jau žinojo, kad serga. 

Pirmadienį paleidome informa-
ciją, tačiau iki šiol Visuomenės 
sveikatos centras neteikia jokios 
informacijos. Kur tas žmogus 
judėjo, tokio žemėlapio iki šiol 
neturime. Miestuose kyla nepa-
sitenkinimas ir baimė, o gal tai 
mano kaimynas. Mes kaip miesto 
vadovai neturime informacijos, 
kiek žmonių save izoliuoja“, – 
kalbėjo meras.

Meras pats telefonu bendravo 
su koronavirusu užsikrėtusiu aly-
tiškiu. „Man pačiam teko ben-
drauti su tuo žmogumi, jis šiuo 
metu Santariškėse. Nejaučia labai 
stiprių simptomų. Visus judėjimo 
maršrutus turi atsakyti Visuome-
nės sveikatos centras, tai jų parei-
ga. Kiek gali atskleisti, nes, deja, 
Asmens duomenų įstatymas daug 
ką draudžia. Tas žmogus, grįžęs 
iš Airijos, dirbo įmonėje daugiau 
nei savaitę, bendravo su kolego-
mis, šeimos nariais. Saugokim 
save, būkime namuose“, – ragino 
Alytaus vadovas.•

Spaudos konferencijoje Alytaus meras dėkojo regiono savivaldybių vadovams, kurie bendradarbiauja šioje sudėtingoje situacijoje.
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Didelis biuro 
popieriaus 

pasirinkimas.

   KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 

„tele2“ pasiūlymas: nuolaidos 
planšetėms ir televizoriams

Prasidėjus kalendoriniam pava-
sariui, „Tele2“ siūlo sutaupyti ir 
skelbia ypač viliojančius pasiūly-
mus planšetėms bei televizoriams 
įsigyti. Nuolaidomis pasinaudoti 
galima visuose operatoriaus salo-
nuose ir internetinėje parduotu-
vėje  www.tele2.lt.

„Pavasaris yra puiki proga atsinaujinti. 
Todėl savo klientams paruošėme sutaupy-
ti padedančių pasiūlymų dviem įrenginių 
grupėms: planšetiniams kompiuteriams 
ir televizoriams“, – sakė Petras Masiulis, 
„Tele2“ generalinis direktorius.

PLANšETėS — VOS NUO 1 EUR
Svajojantiems apie planšetinį kompiute-
rį metas suskubti – šiuo metu pasiūlyme 
dalyvaujančius „Huawei“, „Samsung“ 
ir „Apple“  gamintojų modelius įsigyti 
galima ypač geromis sąlygomis, jų kai-
nos prasideda vos nuo 1 Eur! Pasiūly-
mai galioja planšetes įsigyjant kartu su 
„Tele2 Laisvo interneto“ neribotu planu 
(už 17,90 Eur/mėn.), modemu nuo 2 
Eur/mėn. ir 24 mėn. sutartimi.

Didžiausia nuolaida iš visų pasiūly-
me dalyvaujančių planšečių taikoma 
modeliui „Huawei MediaPad T3 10“. 
Šioje stilingoje planšetėje įdiegtas itin 
greitas „Qualcomm Snapdragon 425“ 
procesorius, o 9,6 colių įstrižainės 
ekranas yra patogus tiek darbui, tiek 
pramogoms. 

Tuo tarpu „Samsung“ gerbėjai gali 
rinktis net iš 5 pasiūlymų. Vienas tokių 
yra paruoštas modeliui „T515 TAB“. Jis 
išsiskiria savo lengvumu bei kompak-
tiškumu – 10,1 colio įstrižainės plan-
šetė sveria vos 470 gramų. Jos ekranas 
vaizdą atkuria ypač detalia 1920x1200 
pikselių raiška, o galios suteikia net aš-
tuonių branduolių procesorius „Exynos 
7885“.

Norintiems dar didesnio planšetinio 
kompiuterio verta rinktis 10,5 colio įs-
trižainės ekraną turintį modelį „Samsung 
TAB s5e“. Vos 400 gramų sveriančioje 
planšetėje įmontuotas galingas proce-
sorius, užtikrinantis, kad įrenginys opti-
maliai veiks net ir intensyviai žaidžiant 
ar internete žiūrint vaizdo įrašus.  Tai 
užtikrins ir planšetės baterija, kurios talpa 

siekia net 7040 mAh ir, gamintojų tei-
gimu, pilnai įkrauta gali veikti iki 14,5 
valandos.

Apie kitus pasiūlyme dalyvaujančius 
planšečių modelius sužinoti galima 
www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar pa-
skambinus 117.

IšMANIEJI TELEVIzORIAI —  
TIK NUO 59 EUR
Tai dar ne viskas – nuo šiol „Tele2“ 
salonuose ir internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt galima įsigyti ir išmaniuo-
sius televizorius. O šiuo metu pasirašius 
24 mėn. sutartį kartu su neribotu „Tele2 
Laisvo interneto“ planu (už 17,90 Eur/
mėn.) ir modemu nuo 2 Eur/mėn. jiems 
taikomos įspūdingos nuolaidos – kainos 
prasideda vos nuo 59 Eur. 

Besižvalgantiems naujo televizoriaus 
dabar ypač verta  rinktis modelį „Sharp 
40BG0EO“. Šis 40 colių įstrižainės 
skystųjų kristalų ekraną (LCD) turintis 
išmanusis televizorius puikiai atkuria 
itin smulkias vaizdo detales. O tam, kad 
žiūrėjimo patirtis būtų dar geresnė, televi-
zoriuje yra integruota speciali „Harman/
Kardon“ garso sistema.

Svajojantiems apie „Samsung“ televi-
zorius yra paruošti 2 pasiūlymai. Vienas 
jų yra skirtas itin ploną korpusą ir 43 co-
lių įstrižainės ekraną turinčiam modeliui 
„Samsung 43" UHD 4K“. Specialiai jam 
sukurtas procesorius užtikrina, kad net 
labai šviesiose ar tamsiose kadrų daly-
se netrūktų vaizdo detalumo. Tuo tarpu 
„PurColor“ technologija garantuoja, kad 
ekrane atkuriamos spalvos atrodys ypač 
tikroviškai. 

Besidairantiems didesnio televizoriaus 
verta rinktis 49 colių įstrižainės modelį 
„Samsung QLED 4K“. Jis naudoja kvanti-
nių taškų technologiją, kuri leidžia atkurti 
milijardus atspalvių itin aukšta raiška. Be 
to, integruotas dirbtinis intelektas apdo-
roja vaizdą, sumažina vizualinį triukšmą, 
atkuria prarastas detales ir garantuoja itin 
mažą delsą žaidžiant žaidimus.

Daugiau apie pasiūlyme dalyvaujan-
čius planšetinių kompiuterių ir televizorių 
modelius, nuolaidų sąlygas, mokesčius ir 
taisykles sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ 
salonuose ar paskambinus 117. Akcijos 
laikas bei įrenginių kiekis – riboti.•

KETVIRTADIENIS, kovo 26 d. Saulė teka 6.07, leidžiasi 18.43, dienos ilgumas 12.36. 
jaunatis. Vardadieniai: Feliksas, Liudgaras, arbutas, Vydmantė, emanuelis, Teklė, Laimis.

LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „Įstatymas ir 
tvarka“.

 10.00 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.

 10.45 „komisaras 
Reksas“.

 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 „Čia kinas“.
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Pasaulio puodai. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Nuostabioji 

draugė“.
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Vakaras su edita. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Nuostabioji 

draugė“.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Pabaisiukas 

Bansenas“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 

 21.00 „Monikai reikia 
meilės“.

 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Nerve. Drąsos 

žaidimas“.
 0.25 „Tabula Rasa“.
 1.30 „Gaudynės Šancha-

juje“.
 3.00 alchemija XVi. 

Mada yra menas. 
 3.30 ReTRosPekTYVa. 

ciklas „Menininkų 
portretai“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „ilgo plauko 
istorija“.

 7.25 „kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.05 „Miegančioji 

gražuolė“.
 11.50 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „juodas vanduo“.
 0.10 „kaulai“.
 1.10 „Makgaiveris“.
 2.00 „X mutantai“.
 2.50 „amerikiečiai“.
 3.40 „kaulai“.
 4.30 „Naujakuriai“.
 5.20 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.15 „csi. Majamis“.
 7.10 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „stoties policija“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Nėra kur bėgti“.
 22.55 „karo menas. 

atpildas“.
 0.40 „Nusikaltimų 

miestas“.
 1.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijois TV
 5.59 Programa.
 6.00 Nauja diena. 

 6.30 Nauja diena. 
Rubrika.

 7.00 Gyvenimas. 
 8.00 Visi savi. 
 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Ragana“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 oponentai. 
 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 15.00 „Ragana“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 19.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 20.00 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 21.30 skyrybos. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 Gyvenimas. 
 1.30 skyrybos. 
 2.10 Lietuva tiesiogiai. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Ragana“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Nauja diena. 

Rubrika.
 5.00 skyrybos. 
 5.40 Vantos lapas. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius jazz 2019. 
 7.00 kultūros diena.
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 Proto džiunglės. 
 8.50 „kaip viską pasida-

ryti pačiam“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 Pasaulio Lietuva. 
 13.55 „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 
 15.00 Pasaulio  

teisuoliai. 
 15.50 „Džiunglių  

knyga“.
 16.05 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „kaip viską pasida-

ryti pačiam“.

 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 kultūros diena.
 18.30 Mes nugalėjom. 
 19.25 Muzikinis intarpas.
 19.35 Premjera. „Maištin-

goji colette“. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 „Mano mama“. 
 23.20 „Čia kinas“. 
 23.45 klausimėlis.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 euromaxx. 
 1.10 „Mano tėvas – 

šnipas“.
 2.35 Prisiminkime... 
 2.45 kelias. 
 3.10 Duokim garo! 
 4.40 stop juosta. 
 5.05 stilius. 

TV1
 6.50 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „saugokis meš-

kinų“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 PReMjeRa. „ko-

misarė Nora Vais. 
Tylėti amžinai“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.55 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.50 „kapitonė Marlo. 

Mirties kilpa“.
 4.25 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „kobra 11“.
 8.30 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Gyvenimas 

susimetus“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 20.30 žinios.
 20.58 orai.
 21.00 „Dviveidis“.
 23.55 „Gelbėtojai“.
 1.50 „kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“.

 2.40 „svieto lygintojai“.
 3.30 „kvantikas“.
 4.20 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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PENKTADIENIS, kovo 27 d. Saulė teka 6.05, leidžiasi 18.45, dienos ilgumas 
12.40. jaunatis. Vardadieniai: Nikodemas, Rupertas, alkmenas, Rūta, aleksandras, Lidija.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „Įstatymas ir 
tvarka“.

 10.00 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.

 10.45 „komisaras 
Reksas“.

 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Gyvenimo spalvos.
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 stop juosta.
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 Visi kalba. 
 19.00 Ypatingasis popie-

žiaus Pranciškaus 
palaiminimas Urbi 
et orbi.  

 19.45 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 auksinis protas. 
 22.50 „kuždesių  

sala“.
 1.05 „iš toli“.
 2.35 Mes nugalėjom. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Pabaisiukas 

Bansenas“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 ViDo ViDeo. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2 penktadienis. 
 21.00 „Užkratas“.
 23.10 „Ugnies siena“.
 1.15 „Nenormalūs“.

 2.55 „Nerve. Drąsos 
žaidimas“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „ilgo plauko 
istorija“.

 7.25 „kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Farai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „keista magija“.
 11.55 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.55 Namų idėja su 

ikea.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „karališka drąsa“.
 21.15 „juodoji pantera“.
 0.05 „Motinos nuo-

jauta“.
 1.50 „kaip susigrąžinti 

ją per 7 dienas“.
 3.15 „juodas vanduo“.
 5.10 „Naujakuriai“.
 5.30 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.20 „csi. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „stoties policija“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „absoliutus blogis. 

išnykimas“.
 23.20 „Nėra kur bėgti“.
 1.15 „Nusikaltimų 

miestas“.
 2.05 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijois TV
 5.59 Programa.
 6.00 oponentai. 
 7.00 skyrybos. 
 8.00 Greiti pietūs. 
 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Ragana“.
 11.00 Lietuvos krimina-

linis žemėlapis. 
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 kaimo akademija. 
 14.00 Mokslo ritmu. 
 14.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

 15.00 „Ragana“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
 18.30 „Laisvės keliu“. 
 18.50 kapeliono arnoldo 

Valkausko komen-
taras.

 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas. 
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 21.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 Vantos lapas. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 skyrybos. 
 1.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 2.10 Bušido ringas. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Ragana“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Nauja diena. 

Rubrika.
 5.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 5.40 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius jazz 2019. 
 7.05 Mes nugalėjom. 
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 Mokslo sriuba. 
 8.50 „kaip viską pasida-

ryti pačiam“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 7 kauno dienos. 
 13.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 14.00 išminties mylė-

tojas. 
 14.55 „Maištingoji 

colette“.
 15.50 „Džiunglių  

knyga“.
 16.05 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „kaip viską pasida-

ryti pačiam“.
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 

 18.00 kultūros diena.
 18.30 istorijos detektyvai. 
 19.20 klausimėlis. 
 19.35 „Napoleonas kit-

kauskas. kertiniai 
akmenys“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Federikui Feliniui – 

100. amarkordas“.
 23.35 Grupės „Freaks 

on Floor“ „Roko 
Mišios“ festivalyje 
„Midsummer 
Vilnius 2018“.

 0.45 DW naujienos rusų 
kalba.

 1.00 Dabar pasaulyje.
 1.25 stop juosta. 
 1.55 „Mano mama“.
 3.40 Mes nugalėjom. 
 4.10 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.40 7 kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

TV1
 6.40 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.25 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „saugokis meš-

kinų“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „Fargo“.
 23.30 „Paryžiaus pa-

slaptys. sorbonos 
paslaptis“.

 1.25 „senojo Tilto 
paslaptis“.

 3.25 „komisarė Nora 
Vais. Tylėti am-
žinai“.

 4.55 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 9.00 statybų gidas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos  

talentai.
 12.30 „simpsonai“.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Gyvenimas 

susimetus“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Vieno žmogaus 

armija“.
 23.55 „atkeršyti bet kokia 

kaina“.
 1.45 „Palikti vandenyne 

2. Dreifas“.
 3.30 „kvantikas“.

šEšTADIENIS, kovo 28 d. Saulė teka 6.02, leidžiasi 18.47, dienos ilgumas 12.45. 
jaunatis. Vardadieniai: Filemonas, sikstas, Rimkantas, Girmantė, odeta.

LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 LRT radijo žinios.
 7.05 Proto džiunglės. 
 7.30 „Bethovenas 2“.
 9.00 LRT radijo žinios.
 9.05 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.30 Veranda. 
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 Beatos virtuvė. 
 10.45 stiprūs kartu.
 11.00 LRT radijo žinios.
 11.05 „Legendiniai 

megastatiniai“. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Nevaldomi 
australijos svetim-
žemiai“. 

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Portugalijos 
laukinės gamtos 
įdomybės“. 

 13.50 „Džesika Flečer“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 Langas į valdžią. 
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius. 
 20.25 Loterijos „keno 

Loto“ ir „jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Dainuokim kartu! 
 22.50 „Pavogtas pasima-

tymas“. 
 0.15 Mes nugalėjom. 
 0.40 išminties mylė-

tojas. 
 1.30 Pasaulio dokumen-

tika. „Nevaldomi 
australijos svetim-
žemiai“.

 2.25 „2 Donatai“ – 
grupė, verta 
milijono! 

 4.35 „Bethovenas 2“.

LNK
 7.00 „Pabaisiukas 

Bansenas“.
 7.30 „saugokis meš-

kinų“.
 8.00 „ogis ir tarakonai“.
 8.20 „žmogus-voras“.
 8.50 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.20 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.45 „Didžioji kriaušė 

ir magiška jos 
kelionė“.

 11.30 PReMjeRa. „Nauja 
diena“.

 13.35 „iš kur tu žinai?“.
 16.00 „išprotėjęs profe-

sorius“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Batuotas katinas 

Pūkis“.
 21.15 „slaptas kazino“.
 23.05 „smagus pasivaži-

nėjimas“.
 1.00 „Užkratas“.

TV3
 6.30 „aladinas“.
 7.00 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 7.30 „aladinas“.
 8.00 „ilgo plauko 

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

būstas.
 12.00 „Gerasis dino-

zauras“.
 13.50 „Nimės sala“.
 15.45 „simpsonai“.
 16.20 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 eurojackpot.
 19.30 „Panelės Pere-

grinės ypatingų 
vaikų namai“.

 22.05 „Diena, kai aš 
sugrįšiu“.

 0.10 „juodoji auklės 
knygelė“.

 1.50 „8 jūrų laivyno 
būrys. Už priešo 
linijos“.

 4.30 „Motinos nuo-
jauta“.

 6.00 sveikatos medis.

BTV
 6.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 sveikatos kodas. 
 10.00 „Varom!“.
 10.30 „jei statytume 

šiandien“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.40 „Pragaro vieš-
butis“.

 13.40 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.35 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.30 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 16.35 „kas žudikas?“.
 17.40 „Lėktuvai, traukiniai 

ir automobiliai“.
 19.30 Lietuvos balsas. 

senjorai. 
 22.20 „sachara“.
 0.45 „Paranormalūs 

reiškiniai 2“.
 2.15 „absoliutus blogis. 

išnykimas“.

Dzukijois TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.20 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. emilija 
Pliaterytė“.

 7.55 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Pagaliau savait-

galis. 

 11.00 Gyvenimas. 
 12.00 „Detektyvas Linlis“.
 14.00 Dvaro rūmai.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 Mokslo ritmu. 
 16.50 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 17.00 skyrybos. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Liuda 
Vienožinskaitė-Pu-
rėnienė“.

 19.00 „Tu esi mano“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Gluchariovas“.
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „Grobis“.
 2.50 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.15 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 3.55 Gyvenimas. 
 4.35 Mokslo ritmu. 
 4.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.55 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 5.15 skyrybos. 
 6.00 „Gluchariovas“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo!
 7.30 auksinis protas. 
 8.45 klausimėlis. 
 9.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
kauno medinė 
architektūra“.

 9.30 Gamtos patriarchai. 
aplinkosaugininkų 
iniciatyvos ir 
įtaka mokslui bei 
kultūrai. 

 10.00 „Čia kinas“. 
 10.30 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 11.00 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 aRTs21. 
 13.30 Mūsų gyvūnai. 
 14.00 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 16.00 Brandūs pokalbiai. 
 16.30 Proto džiunglės. 
 17.00 klauskite daktaro. 
 18.00 stambiu planu. 
 18.55 Pasaulio teisuoliai. 

 19.45 „Frenki Dreik 
paslaptys“.

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „oro uostas“. 
 23.10 kosto smorigino 

autorinis vakaras.
 23.55 Mes nugalėjom. 
 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Muzikinis intarpas.
 0.55 „iš toli“.
 2.25 „2 Donatai“ – 

grupė, verta 
milijono! 

 4.35 kūrybingumo 
mokykla. 

 4.45 auksinis protas. 

TV1
 6.20 „akloji“.
 7.50 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.50 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.50 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 12.00 „Džeimo klasikiniai 

šeimos patiekalai“.
 13.00 „akloji“.
 14.45 sveikatos namai.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vienišas vilkas“.
 23.15 „siuvėjas iš 

Panamos“.
 1.25 „Paryžiaus pa-

slaptys. sorbonos 
paslaptis“.

 3.00 „Fargo“.

TV6
 6.30 „skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 7.30 jukono vyrai.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
 11.00 „Prakeikti ii“.
 12.00 „skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 13.00 „Laukinė kosta 

Rika“.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 jukono vyrai.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 amerikos talentai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „iksmenai. 

Praėjusios ateities 
dienos“.

 0.40 „Vieno žmogaus 
armija“.

 2.20 „Pasitikėjimas“.
 6.30 „skilusios kaukolės 

iššūkis“.

„Batuotas katinas Pūkis“,  19.30, LNK
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

 7.00 LRT radijo  
žinios.

 7.05 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 klausimėlis. 
 8.00 LRT radijo žinios.
 8.05 Į sveikatą! 
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Vagių 
vagis“.

 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Nepaprastos 
gyvačių galios“. 

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Tolimoji šalis 
kinija. junanas“. 

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.35 Pasaulio puodai. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 svajonių šalis. 

Lietuva prieš 30 
metų ir dabar. 

 20.25 Loterijos „keno 
Loto“ ir „jėga“.

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Bloga mergaitė“.
 22.30 „Melagi, melagi“.
 24.00 „žmogus su 

geležine kauke“.
 2.10 Pasaulio dokumen-

tika. „Nepaprastos 
gyvačių galios“.

 3.05 „ištesėtas pažadas. 
Vilniaus paslaptys“. 

 4.00 Šventadienio 
mintys. 

 4.30 „Pavogtas pasima-
tymas“.

LNK
 6.50 „Pabaisiukas 

Bansenas“.
 7.15 „saugokis meš-

kinų“.
 7.45 „ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Pabaisiukas 

Bansenas“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.00 sveikatos namai. 
 9.55 „Šuniški šokiai“.
 11.30 „Nacionalinis 

saugumas“.
 13.20 „Mamos eina į 

trasą“.
 15.25 „išprotėjęs profe-

sorius 2. klampų 
šeimynėlė“.

 17.30 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.

 19.30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 

 22.05 „susikaupk“.
 0.10 „jūsų nešvankybe“.
 2.05 „slaptas kazino“.

TV3
 7.00 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 7.30 „aladinas“.
 8.00 „ilgo plauko 

istorija“.
 8.30 svajonių ūkis.
 9.00 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 12.00 „Mano mažoji 

sesutė Mirai“.
 14.00 „arlo – kalbantis 

paršelis“.
 15.40 „Didžiosios 

vestuvės“.
 17.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Lietuvos talentai. 

supervaikai.
 21.30 „apgaulinga 

ramybė“.
 23.40 „juodoji pantera“.
 2.10 „išlikęs gyvas“.
 4.20 „Makgaiveris“.

BTV
 6.30 „Ultimate stron-

gman“ pasaulio 
veteranų galiūnų 
čempionatas. 

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Ultimate stron-

gman“ pasaulio 
komandinis galiūnų 
čempionatas. 

 10.00 „Varom!“.
 10.30 „jei statytume 

šiandien“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.40 „Pragaro vieš-
butis“.

 13.40 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.40 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.40 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 16.55 „ateiviai“.
 19.10 „aeon Flux“.
 21.00 „Narkotikų prekei-

viai“.
 22.10 „antrininkas“.
 23.20 „sachara“.
 1.40 „Paranormalūs 

reiškiniai 2“.

Dzukijois TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Pagaliau savait-

galis. 
 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Mokslo ritmu. 
 11.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 11.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 12.00 „Loch Neso byla“.
 14.00 „Dvaro rūmai“.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „TV europa 

pristato. Vyrų še-
šėlyje. Magdalena 
avietėnaitė“.

 19.00 „Tu esi mano“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 oponentai.
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „Detektyvas Linlis“.
 2.50 „Pasaulio turgūs“.
 3.15 „24/7“. 
 3.55 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 4.35 „Pasaulio turgūs“.
 4.55 kaimo akademija.
 5.15 oponentai. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Grupės „Freaks 

on Floor“ „Roko 
Mišios“ festivalyje 
„Midsummer 
Vilnius 2018“.

 7.15 Mano tėviškė. 
jonas Biliūnas. 

 7.30 krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 8.00 kelias. 
 8.30 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 10.00 atspindžiai. 
 10.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 11.00 stop juosta. 
 11.30 7 kauno dienos. 
 12.00 Linija. spalva. 

Forma. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Teatras. 
 14.00 Šventadienio 

mintys. 
 14.30 euromaxx. 
 15.00 stilius. 
 15.55 Pirmą kartą. 
 16.00 Muzikos talentų 

lyga 2019. 
 17.30 Veranda. 
 17.55 kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Mūsų miesteliai. 

andrioniškis. 
 19.45 „Frenki Dreik 

paslaptys“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 21.55 kristupo vasaros 

festivalio koncertas 
„salsa sinfonica“. 

 23.30 „oro uostas“.
 1.35 „Melagi, melagi“.
 3.00 Brandūs pokalbiai. 
 3.30 aRTs21. 
 4.00 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.20 „akloji“.
 7.50 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.50 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.50 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 12.00 „Džeimo klasikiniai 

šeimos patiekalai“.
 13.00 sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Užburtas ratas“.
 23.10 „suvilioti nepažįs-

tamąjį“.
 1.15 „siuvėjas iš 

Panamos“.
 3.05 „Vienišas vilkas“.

TV6
 7.30 jukono vyrai.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Prakeikti ii“.
 12.00 „skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 13.00 „skraidantys nasrai. 

Naktiniai persekio-
tojai“.

 14.00 išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 jukono vyrai.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 amerikos talentai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Bermudų 

trikampis“.

„Apgaulinga ramybė“,  21.30, TV3

PIRMADIENIS, kovo 30 d. Saulė teka 5.57, leidžiasi 18.51, dienos ilgumas 12.54. 
jaunatis. Vardadieniai: Gvidonas, Virmantas, Meda, Ferdinandas, anelė, Nelė.

pirmadienis
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 „ieškok manęs 

Paryžiuje“. 
 12.30 „aviukas Šonas. 

samanotos fermos 
istorijos“.

 12.35 „Džeronimas“.
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai.
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 7 kauno dienos. 

aktualijų programa.
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 stiprūs kartu. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Naujasis popiežius“.
 24.00 „komisaras 

Reksas“. 
 0.45 stiprūs kartu. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 svajonių šalis. 

Lietuva prieš 30 
metų ir dabar. 

 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Naujasis popie-

žius“. 
 5.10 „Ponių rojus“. 

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Pabaisiukas 

Bansenas“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 kk2 penktadienis.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.

 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Šalutinis efektas“.
 0.40 „Tabula Rasa“.
 1.40 „susikaupk“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „ilgo plauko 
istorija“.

 7.25 „kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 La Maistas.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 11.55 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Visi mes žmonės.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Hitmanas. 

agentas“.
 23.55 „kaulai“.
 0.55 „Makgaiveris“.
 1.45 „X mutantai“.
 2.35 „amerikiečiai“.
 3.25 „kaulai“.
 4.15 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 4.40 „Naujakuriai“.
 5.30 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „stoties policija“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Džonas Vikas 2“.
 23.25 „aeon Flux“.
 1.15 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.10 „antrininkas“.
 3.05 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

DzūkijosTV
 5.59 Programa.
 6.00 Šiandien kimba. 
 7.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 8.00 apie tave. 
 9.00 „24/7“. 

 10.00 „Ragana“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 Nauja diena. 
 14.20 Tiek žinių: kalba 

daktaras. 
 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 15.00 „Ragana“.
 16.00 Reporteris. 
16. 23 sportas.
16:30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
 18.30 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas
 19.20 orai.
 19.25 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Vaikystės 

spalvos“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 Lietuvos krimina-

linis žemėlapis. 
 21.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 Lietuvos krimina-

linis žemėlapis. 
 0.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 1.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 2.10 Lietuva tiesiogiai. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Ragana“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Tiek žinių: kalba 

daktaras. 
 5.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 5.40 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 kosto smorigino 

autorinis vakaras. 
 6.50 Muzikinis intarpas. 
 7.00 Gamtos patriarchai.
 7.30 „Džiunglių knyga“. 
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“. 
 7.55 „smurfai“. 
 8.20 „Dvynukės“. 
 9.05 kūrybingumo 

mokykla. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba. 
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 Linija. spalva. 

Forma. 
 13.05 Teatras. 
 14.00 Mano tėviškė. 

jonas Biliūnas. 
 14.15 Muzikos talentų 

lyga 2019. 
 15.45 Poezija. LRT aukso 

fondas.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 „Čia kinas“. 
 18.30 „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 
 19.35 „Pokyčių karta“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Prieš audrą“.
 23.30 Veranda. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 kelias. 
 1.10 Dainuokim kartu! 
 2.50 Poezija. LRT aukso 

fondas. 
 2.55 „žmogus su 

geležine kauke“. 
 5.05 Mūsų miesteliai. 

andrioniškis. 

TV1
 6.40 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „saugokis meš-

kinų“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.40 „Paskolinta meilė“.
 19.55 „kandisė Renuar“.
 21.00 „artūras, svajonių 

milijonierius“.
 23.15 „Gyvenimo daina“.
 1.05 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.00 „Užburtas ratas“.
 4.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 autopilotas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Gyvenimas 

susimetus“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 20.30 žinios.
 20.58 orai.
 21.00 „Laiko polici-

ninkas“.
 23.00 „Palikti vandenyne 

3. Tarp ryklių“.
 0.35 „svieto lygintojai“.
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TREčIADIENIS, balandžio 1 d. Saulė teka 5.52, leidžiasi 18.55, dienos ilgumas 13.03. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Hugonas, Teodora, Teodoras, Rimgaudas, Dainora.

trečiadienis 
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 12.30 „aviukas Šonas. 

samanotos fermos 
istorijos“.

 12.35 „Džeronimas“.
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
13.58 Loterija „keno 
Loto“.

 14.00 žinios. sportas. 
orai.

 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 stiprūs kartu. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Gyvenimo spalvos.
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Nepažintas meras. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „12 beždžionių“.
 23.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 24.00 „komisaras 

Reksas“. 
 0.45 stiprūs kartu. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „12 beždžionių“. 
 4.50 Muzikinis intarpas.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomas ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Dydžio  

(r)evoliucija. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Diktatorius“.
 0.10 „Tabula Rasa“.
 1.15 „savas žmogus“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.25 „kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 11.55 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 auksiniai svogūnai.
 22.30 „Vienas šūvis. Dvi 

kulkos“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Vienas šūvis. Dvi 

kulkos“.
 1.00 „Makgaiveris“.
 1.50 „X mutantai“.
 2.40 „amerikiečiai“.
 3.25 „Makgaiveris“.
 4.15 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 4.40 „Naujakuriai“.
 5.25 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „stoties policija“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Paskutinis laivas“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Mirtis už gyvybę“.
 22.50 „kruvini pinigai“.
 0.55 „Nusikaltimų 

miestas“.
 1.45 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Nauja diena. 
 6.50 Tiek žinių. 
 7.00 oponentai. 
 8.00 sėkmės gylis. 
 9.00 „Tu esi mano“.
 10.00 „Ragana“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 Nauja diena. 
 14.20 Tiek žinių. 

 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 15.00 „Mentų karai: ki-

jevas. Užpuolikai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.25 Rubrika „Renova-

cija iš arčiau“.
 18.00 „Gyvenk taupiau“.
 18.20 „Laisvės keliu“.
 19.00 žinios.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 žinios.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 21.30 Gyvenimas. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 oponentai. 
 1.30 Gyvenimas. 
 2.10 Lietuva  

tiesiogiai. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Tiek žinių. 
 5.00 Gyvenimas. 
 5.40 kryptys LT. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius jazz 2019. 
 6.50 Muzikinis intarpas. 
 7.00 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 7.30 „Džiunglių knyga“. 
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“. 
 7.55 „smurfai“. 
 8.20 „Dvynukės“. 
 9.05 kūrybingumo 

mokykla. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba. 
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 13.10 stambiu planu. 
 14.05 „aštuntasis dešim-

tmetis“. 
 14.50 Poezija. LRT aukso 

fondas. 
 14.55 „Pokyčių karta“. 
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 7 kauno dienos. 
 18.30 „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 
 19.25 Poezija. LRT aukso 

fondas. 
 19.35 „Miestų  

paslaptys“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „interneto valy-

tojai“.
 23.00 Brandūs pokalbiai. 
 23.30 Proto džiunglės. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 1.10 Džiazo vakaras 

„Trimitas in jazz“.
 2.10 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 4.15 Linija. spalva. 
Forma. 

 4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.

 5.05 klauskite daktaro. 

TV1
 6.45 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „saugokis meš-

kinų“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „Nusikaltimo vieta 

– kylis. komisaras 
Borovskis ir Šiaurės 
šventė“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.45 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.50 „Nusikaltimo vieta 

– kylis. komisaras 
Borovskis ir tam-
susis internetas“.

 4.20 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Gyvenimas 

susimetus“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 20.30 žinios.
 21.00 „Linkėjimai iš 

Paryžiaus“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 0.55 „kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“.

 1.45 „svieto lygintojai“.
 2.30 „kvantikas“.
 3.20 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

ANTRADIENIS, kovo 31 d. Saulė teka 5.55, leidžiasi 18.53, dienos ilgumas 
12.58. Priešpilnis. Vardadieniai: Benjaminas, Ginas, Gina, kornelija.

antradienis 
LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 „ieškok manęs 

Paryžiuje“.
 12.30 „aviukas Šonas. 

samanotos fermos 
istorijos“.

 12.35 „Džeronimas“.
 13.00 Įdomiosios 

pamokos tiesiogiai. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.30 euromaxx. 
 15.00 žinios. orai.
 15.25 Veranda. 
 16.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.30 stiprūs kartu. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Paskutinė kara-

lystė“.
 24.00 „komisaras 

Reksas“. 
 0.45 stiprūs kartu. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Paskutinė kara-

lystė“. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Pabaisiukas 

Bansenas“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 

 21.00 „Monikai reikia 
meilės“.

 21.30 žinios.
 22.30 „savas žmogus“.
 1.05 „Tabula Rasa“.
 2.10 „Šalutinis efektas“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „ilgo plauko 
istorija“.

 7.25 „kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 7.55 Visi mes žmonės.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 11.55 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Rytoj viskas 

prasideda iš naujo“.
 0.25 „kaulai“.
 1.20 „Makgaiveris“.
 2.10 „X mutantai“.
 3.00 „amerikiečiai“.
 3.55 „kaulai“.
 4.45 „Naujakuriai“.
 5.30 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.25 „csi. Majamis“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „stoties policija“.
 9.35 „Pėdsakas“.
 10.35 „kobra 11“.
 11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 PReMjeRa. 

„Paskutinis laivas“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „kruvini pinigai“.
 23.10 „Džonas Vikas 2“.
 1.25 „Nusikaltimų 

miestas“.
 2.15 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Nauja diena. 
 6.50 Tiek žinių: kalba 

daktaras. 
 7.00 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 8.00 Puikūs pralaimė-

jimai. 
 9.00 „Tu esi mano“.
 10.00 „Ragana“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

 13.30 Nauja diena. 
 14.20 Tiek žinių. 
 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 15.00 „Ragana“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „jaunimo banga“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas
 19.20 orai.
 19.25 „Dzūkiška pynė“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris.  
 21.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 21.30 oponentai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 1.30 oponentai. 
 2.10 Lietuva tiesiogiai. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Tiek žinių. 
 5.00 oponentai. 
 5.40 kaimo akademija. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 „Čia kinas“. 
 7.30 „Džiunglių knyga“. 
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“. 
 7.55 „smurfai“. 
 8.20 „Dvynukės“. 
 9.05 kūrybingumo 

mokykla. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba. 
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 13.05 kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

Disidentai“. 
 15.00 istorijos detektyvai. 
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.00 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.05 „Dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 Linija. spalva. 

Forma. 
 18.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
kauno medinė 
architektūra“.

 19.00 Mes nugalėjom. 
 19.25 Muzikinis intarpas.
 19.35 „aštuntasis dešim-

tmetis“.
 20.20 smegenų 

paslaptys. igoris 
stravinskis.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Genijus. Pikasas“.
 23.05 stambiu planu. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Mokslo sriuba. 
 1.10 Vilnius jazz 2019. 
 1.55 „Napoleonas kit-

kauskas. kertiniai 
akmenys“.

 2.50 Prisikėlimo liudy-
tojai.

 3.10 krikščionio žodis. 
 3.25 auksinis protas. 
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
kauno medinė 
architektūra“.

 5.05 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

TV1
 6.45 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Dvi širdys“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Bunikula“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „saugokis meš-

kinų“.
 14.10 „alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „Nusikaltimo vieta 

– kylis. komisaras 
Borovskis ir tam-
susis internetas“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.45 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.45 „artūras, svajonių 

milijonierius“.
 4.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „Bibliotekininkai“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 amerikos talentai.
 12.30 „simpsonai“.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 „saša ir Tania“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „Gyvenimas 

susimetus“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 20.30 žinios.
 21.00 „žvėries pilvas“.
 22.50 „Gelbėtojai“.
 0.55 „kaip išsisukt 

įvykdžius žmogžu-
dystę“.

 1.50 „svieto lygintojai“.
 2.40 „kvantikas“.
 3.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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ASMENINIAI SKELbIMAI NEMOKAMAI !!!

tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 

63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi 
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 78040. 

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

tranSpOrtO prIEMOnĖS

„VW Golf III“ skardinius spar- •nus (violetinės spalvos), kaina 
po 25 Eur. Tel. 8 686 43600. 

Dalimis „Opel Zafira“  •(2003 m., 2,2 l, dyzelinas, 92 
kW, R16 lengvojo lydinio origi-
nalūs ratlankiai).  
Tel. 8 667 23693.

„VW Passat“ (universa- ■
las, benzinas ir dujos, 1,8 l, 
1989 m., TA iki 2021  
m.). Tel. 8 686 56949.

GYvulIaI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

auGalaI

Šienainio rulonus.   •Tel. 8 623 21314.

Žieminius kviečius, avižų ir  •vikių mišinį, dobilų sėklas.  
Tel. 8 698 55824.

Žieminius ir vasarinius kvie- •čius, žirnių ir avižų mišinį, žirnius. 
Galiu atvežti. Tel. 8 645 49627.

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

Sodybą Lazdijuose arba kei- •čiu į 2 k. butą I arba II aukšte.  
Tel. 8 670 61649. 

3 k. butą Veisiejuose (3 aukš- •tas, netoli pušynas, ežeras), kaina 
14 600 Eur. Tel. 8 686 65095. 

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 650 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda 34 a, 
trifazis elektros įvadas, atlikti 
geodeziniai matavimai), kaina 
16 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

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

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

Medienos gaminius: lauko  •baldus, sūpynes, pavėsines, 
lauko tualetus, šulinio apdailas. 
Turime pagamintų.  
Tel. 8 617 93249. 

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

Palečių vežimėlį, suvirinimo  •aparatus. Tel. 8 698 78040. 

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se.  
Tel. (8 318) 52156.

Fasuotas akmens anglis ir  •baltarusiškų durpių briketus. 
Atvežame. UAB „Martas“, 
Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721,  
(8 318) 51721.

Supjautas ir suskaldytas  •beržo arba juodalksnio malkas. 
Nemokamas ir greitas pristaty-
mas, vežame ir savaitgaliais.  
Tel. 8 600 70500.

Pušines sausuolių malkas,  •atvežu. Tel. 8 624 71375.

PERKA
nEkIlnOjaMaSIS turtaS

Žemę. Tel. 8 688 80688.  •
Žemės ūkio paskirties  •žemę. Tel.: 8 615 94920,  

8 614 56206.

Brangiai mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis) Sutvarkau dokumen-
tus. Tel. 8 644 55355. 

PARDUODA
nEkIlnOjaMaSIS turtaS

Butą Simne (yra žemės),  •kaina sutartinė.  
Tel. 8 672 01776.

2 k. butą Veisiejuose (30  •kv. m, 3 a., netoli ežero), kaina 
5 300 Eur. Tel. 8 626 79757.

Namą Kaštonų g. 45,  •Gailiūnų k., Druskininkų sav. 
(nepilnai įrengtas, 1 aukšto, 
mūrinis).  
Tel. 8 679 37582.

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

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

Puikų didelį sklypą statybai  •Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

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

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

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

G. Vasiukonio gėlininkystės  •ūkis prekiauja viržiais.  
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8, 
Staidarų k., Lazdijų r.

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 662 39070. 

Miežius sėklai ir pašarui.   •Tel. 8 688 80688. 

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 694 16386.

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

Kalnines pušis (0,5–0,8 m,  •kaina 3 Eur), pocūges, egles, 
lazdynus (raudonlapius), 
ąžuolus ir kitus dekoratyvinius 
augalus. Marijampolė.  
Tel. 8 610 98306.

Sėklines „Vineta“ veislės  •bulves. Tel. 8 623 21314.

Miežius. Tel. 8 623 21314. •
kItI

Skaldytas malkas: skro- •blines, ąžuolines, beržines, 
alksnines, drebulines. Mažais 
ir dideliais kiekiais. Stambias 
ir smulkias atraižas. Perkame 
mišką  
Tel. 8 699 59135. 

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

Prenumerata priimama pas mobiliuosius paštininkus, 
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje 

adresu: Seinų g. 12 (Knygynėlis), Lazdijai.
Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882.

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Savaitės rajono naujienų bankas
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ASMENINIAI SKELbIMAI NEMOKAMAI !!!

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

nEkIlnOjaMaSIS turtaS

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

GYvulIaI

Brangiai – pienu girdo- •mus buliukus ir telyčaites 
(2–8 sav., nuo 50 iki 90 kg). 
Moka 6 ir 21 proc. Sveria 
elektroninėmis svarstyklė-
mis. Tel. 8 646 81037. 

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

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

Įmonė superka karves, bu- •lius ir telyčias AB „Krekenavos 
agrofirma“ supirkimo kaino-
mis. Atsiskaito iš karto.  
Tel.: 8 685 86131,  
8 698 28063. 

tranSpOrtO prIEMOnĖS

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

ŽEMĖS ŪkIO tEcHnIka

MTZ markės traktorių ir  •traktoriaus priekabą.  
Tel. 8 609 45026.

Bet kokią žemės ūkio tech- •niką. Perku traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728.

kItI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 140–
150 Eur/t, skarda – 100–120 
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.  
Tel. 8 698 30902. 

SIŪLO DARBĄ
Ieškau statybininkų, beto- •nuotojų, kurie galėtų ūkiniame 

pastate sumontuoti mėšlo 
transporterį. Tel. 8 694 16386.

NUOMA
SIŪlO

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

Išnuomoju gamybines-san- •dėliavimo patalpas Radvilų g., 
Veisiejuose. Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

IEŠkO

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

Parduoda
sėklines VINETA 
veislės bulves.
 Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.AKCIJA KAPOTOMS IR 
PJAuTOMS MALKOMS!

Pušinės malkos (gali būti 
kapotos, pjautos arba rąsteliais).

Beržinės ir alksninės malkos 
(gali būti kapotos arba pjautos).

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.

Tel. 8 680 29853.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

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

Tel. 8 644 55355.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA viržiais.
Tel. 8 626 02129, 

Staidarų g. 8, Staidarų k., 
Lazdijų r.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

TVENKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.

• Vežame smėlį, 
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.

UAB „Rividė“  
parduoda ir pristato:

• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palaidos 
arba fasuotos po 25 kg).

• Granulines akmens anglis 
(po 1 t, po 25 kg).

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose po 500 kg.
• Medžio granules (serti-

fikuotos).

Tel. 8 652 71212.

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

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

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

PASLAUGOS
Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  

Tel. 8 623 00597.

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

Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-
tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 27 metai.  
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331. 

Greitai ir kokybiškai išpjau- •nu medžius gyvenamosiose ir 
sunkiai prieinamose teritorijo-
se bei kapinėse.  
Tel. 8 627 49416.

Gaminame medines duris  •namams, ūkiniams pastatams. 
Žiemą ir pavasarį durys piges-
nės, su nuolaidomis. 27 metai 
darbo patirtis.  
Tel. 8 686 71689. 

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

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 6 d. 10 val. bus atlieka-
mi D. R. priklausančio žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5901/0006:542, 
esančio Buteliūnų k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai ma-
tavimai. Kviečiame gretimos žemėvaldos, esančio Ežero g. 27, 
Buteliūnų k., Lazdijų r. sav., naudotojus dalyvauti ženklinant žemės 
sklypo ribas. Darbus atliks UAB „Hanis“, Seinų g. 3, Lazdijai, 
tel. 8 610 88554, el. paštas uab.hanis@gmail.com.
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Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs...

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

Naujoji g. 56, Alytus
Tel. : 8 678 41222, 

8 655 26922
El. p. : geodezinis@gmail. com, 

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

Naujose patalpose

PeRkAMe mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 ATLIekAMe:
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo  
darbus.

– miško sodinimo ir  
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

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

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

Dėmesio!

PeRkAMe 
MIŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą Margirio g. 3, 

Miklusėnų k., Alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos 
komunikacijos šalia,  
kaina 1 500 Eur/a).

Tel. 8 682 60899.Miško 
paslaugos..

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

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560

leipalingio.giria@gmail.com

• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas, 
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas. 

Tel. 8 650 54363.

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus:  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• tonerių pildymas

• kompiuteriai ir jų priedai

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PARDuODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

užsakymai priimami

8 688 80175.

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

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

„Sūduvos galvijai“

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)
sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

KNYGYNĖLIS, SEINų G. 12, LAzDIjAI 
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt


