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K
as galėjo pagal-
voti, jog kada 
nors atsitiks 
taip, kad pa-
matyti Lazdijų 
krašte važiuo-

jantį keleivinį autobusą bus neį-
tikėtina egzotika. Tačiau realybė 
yra tokia, jog jau tris mėnesius 
Lazdijų rajono keliais nekursuoja 
vietinio susisiekimo autobusai, o 
neseniai kaip 21-ojo amžiaus ste-
buklas po pertraukos Lazdijuose 
pasirodė „Kautros“ autobusas, 
kuris važiuoja iš mūsų rajono cen-
tro į laikinąją sostinę. Pandemija 
sustabdė judėjimą visomis pras-
mėmis. Lazdijų rajono savival-
dybė paskelbė, jog jau nuo kovo 
15 dienos pradės važinėti bendro-
vės „Lazdijų autobusų parkas“ 
transportas, numatyta keturiolika 
maršrutų. Tiesa, pagal numato-
mą Lietuvos viešojo susiekimo 
sistemos pertvarką, kelionė be 
persėdimo iš Lazdijų į Kauną ar 
Vilnių gali tapti neįmanoma. 

Apie Lazdijų viešojo vežė-
jo šiandieninę situaciją, planus 
po pandemijos ir būsimą Laz-
dijų autobusų stotį bei galimas  

Ar be persėdimo autobusu pasiekti Kauną 
ar Vilnių liks tik šviesus prisiminimas? 

Pagrindinė „Lazdijų šilumos“ sklendė patikėta 
savo srities profesionalui iš Druskininkų
Po kelių mėnesių per-
traukos strateginis rajo-
no objektas – bendrovė 
„Lazdijų šiluma“ – turi 
naują vadovą. Ir ne šiaip 
direktorių, bet tikrą savo 
srities profesionalą, visą 
savo gyvenimą paskyrusį 
šilumos energetikai. Pra-
ėjusią savaitę vykusiame 
konkurse šios bendrovės 
direktoriaus vietai užimti 
laimėtoju buvo paskelbtas 
druskininkietis Remigijus 
Aleksandras Viniarskas.

Komisija išrinKo 
drusKininKietį
„Lazdijų šilumos“ direktoriaus 
postas tapo tuščias, kai praėju-
sių metų pabaigoje klastingasis 
COVID-19 anapilin išsivedė 
tuometinį bendrovės direktorių 
Virgaudą Šerėną. 

Maloniai nuteikia tai, jog at-
rankos komisija, rinkdama nau-
jąjį direktorių, pademonstravo 
ne tradicinį požiūrį, kuris pa-
prastai būdingas periferijoje, ir į  

UAB „Lazdijų autobusų parkas“ direktorius Ramūnas Masiulionis: „Stotis tikrai bus. Pasirengimas jos statybai dėl žemės dokumentų tvarkymo šiek tiek 
sulėtėjo, bet stotis tikrai bus. Kokia ji bus? Nedidelė, kad būtų galima užeiti, nusipirkti bilietą, sušilti, pasinaudoti tualetu.

Daugiausia balų surinko druskininkietis Remigijus Aleksandras Viniarskas, jis ir 
buvo pripažintas konkurso nugalėtoju į „Lazdijų šilumos“ direktoriaus pareigas.
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Redakcijos „dzūkų žiNios“

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymąSeinų g. 12, Lazdijai

Tel. 
(8 318) 53085.

El. p. 
dzukuzinios@gmail.com

Bent šventės proga nepainiokime valdžios ir VALstyBės

DŽ redakcijos nuomonė 
Tautai valstybė būtina tam, kad 
įtvirtintų savo kultūrą, kalbą, tra-
dicijas, papročius, jų išlaikymą ir 
išlikimą ateityje. Ir būtent tada, 
kai Lietuva buvo Sovietų Sąjun-
gos sudėtyje, visi mes jautėm, 
kad nyksta tapatumas, tautinė, ir 
asmeninė gyvastis. Kaip žemėje 
grūdo sėkla, taip mūsų savimonė 
po truputį brendo tiems dalykams. 
Prisiminkime 1987 metų mitingą 
prie A. Mickevičiaus paminklo 
Vilniuje, kur buvo pasmerktas 
Molotovo-Ribentropo paktas. Tai 
buvo pirmieji daigai, rodantys, 
kad Lietuva pradėjo vaduotis. Po 
metų atsirado Sąjūdis, kuris ir 
atvedė mus į 1990 metų Kovo 
11-ąją. 

Trisdešimt vieneri valstybei 
ir trisdešimt vieneri konkretaus 
žmogaus gyvenime – nepalygina-
mi dalykai. Žiūrint sociologijos 
akimis, amžius yra besikeičian-
čios individo socialinės padėtys, 
kurias veikia fizinis brendimas ir 

senėjimas. Per šiuos trisdešimt 
vienerius metus mes kilome ar 
smukome profesinėje karjero-
je, tapome motinomis ir tėvais, 
močiutėmis ir seneliais. Kitaip 
tariant, šiuos tris dešimtmečius 
mes gyvenome savo asmeninį gy-
venimą, kurį mums davė mūsų 
tėvai, ir, jei šiomis dienomis su-
simąstysime apie atkurtos vals-
tybės trisdešimt vienerius metus, 
šios mintys bus neatsiejamos nuo 
minčių apie mūsų pačių nuosavus 
gyvenimus.

Tačiau mūsų santykis su po 
Kovo 11-osios praėjusiais me-
tais yra skirtingas. Kiekvienoje 
visuomenėje, taip ir mūsiškėje, 
žmonės skiriasi savo amžiumi. 
Panašaus amžiaus žmonės sudaro 
atskiras amžiaus grupes, kurios 
negali nesiskirti savo interesais, 
vertybėmis, veiklos būdais ar el-
gesio normomis.

Gerbdami amžių, pradėkime 
nuo tų, kuriems 1990 metų kovo 
11 dieną buvo 55 ir daugiau metų, 
t. y. visus šiuos trisdešimt viene-
rius metus jie buvo pensininkai 
ir, sociologiškai žiūrint, jų soci-
alinės padėtys nesikeitė. Tačiau 
visi žinome, kad šios amžiaus 
grupės žmonės yra aktyviausi 
balsuotojai rinkimuose, t. y. la-

biausiai neabejingi politikai. Šie 
žmonės, jei dar neišėję anapilin, 
savo valstybę labai vertina, nors 
ir nevienodai. Daugelis tikrųjų 
patriotų džiaugiasi, kad sulaukė 
Nepriklausomos Lietuvos, tačiau 
tarp senjorų yra ir tokių, kurie 
neretai mėgsta bumbėti, jog „prie 
ruso buvo geriau“. 

Kitoje amžiaus skalės pusėje – 
tie, kuriems panašiai tiek metų, 
kiek ir atkurtajai mūsų valsty-
bei. Jie neatsimena 1990 m. kovo 
11-osios, neatsimena sovietinio 
laikotarpio. Jie priima Lietuvos 
valstybę kaip savaime supran-
tamą dalyką, kuris tiesiog yra ir 
kurio negali nebūti. Jie nežino, 
kad bananai galėjo būti deficitas, 
o trispalvės iškėlimas per Vasario 
16-ąją garantuodavo pašalinimą 
iš mokyklos su „vilko bilietu“. 

O per vidurį tie, kuriems tuomet 
buvo 30, kurie dabar jau galvoja, 
kokio dydžio pensiją gaus po ke-
lerių metų ir kaip su ja išgyvens. 
Tai žmonės, kuriems po Kovo 11-
osios atsivėrė plačios pasirinkimo 
galimybės – privatizacija, nuosa-
vo verslo steigimas, emigracija. 
O tiems, kurie nesugebėjo susio-
rientuoti pasikeitusioje realybėje, 
kelias į visišką dugną. 

Prieš trisdešimt vienerius metus 

ŽViLGsnis mes buvome kitokie – vieningi 
it kumštis, nuoširdžiai mylintys 
Lietuvą ir savo tautiečius, gerano-
riški, siekiantys to paties tikslo. 

Dabar mes jau kitokie. Kai kam 
atmintį užspaudė metų našta, kai 
kam – sunkus gyvenimas, o jau-
nimas tapo nebe Lietuvos, bet 
pasaulio piliečiais. Dabar daug 
pykčio, nepasitikėjimo, nusivyli-
mo, nepagarbos tautinei kultūrai, 
mūsų tradicijoms, globalizacijos, 
mankurtizmo apraiškų. Dabar ir 
legendinė Eurikos Masytės daina 
„Laisvė“, tuomet ir dar ne viene-
rius metus po 1990-ųjų buvusi 
neoficialiu tautos laisvės himnu, 
kai kam įgauna kitą prasmę. Kas 
atsitiko, kad net pati šios legen-
dinės dainos autorė nusprendė 
neduoti leidimo šią dainą naudoti 
Lietuvos kariuomenės reklami-
niame klipe, nes nepritaria Lie-
tuvos militarizavimui. 

Esame kitokie, o kartais girdi-
me, kaip vyresnio amžiaus žmo-
nės kalba: „Ne tokios Lietuvos 
norėjom, ne už tokią Lietuvą ko-
vojom“. Jiems norisi pasakyti, jog 
kovojom už laisvą Lietuvą, kokią 
dabar ir turime, o Kovo 11-oji dėl 
tokių padūsavimų tikrai nekal-
ta. Kaip elgiamės, kokią valdžią 
rinkome, kaip griebėme tai, ką 

buvo galima pagriebti, lipdami 
per kitų galvas, tokią Lietuvą ir 
sukūrėme. 

Gal bent Valstybės atkūrimo 
sukakties proga nepainiokime 
valstybės su valdžia. Šita valdžia 
amžinai nebus, jei norėsime, iš-
sirinksime kitą.

Negalime nepritarti maestro 
Giedriui Kuprevičiui, kuris sakė: 
„Besigailintys praeities nepaten-
ka į dabartį. Matantys tik dabartį, 
netveria ateities. Gyvenantys vien 
ateitimi dažniausiai yra seniai mus 
palikę. Ir tik tie, kuriems pavyksta 
laikmečius suvesti harmonijon, 
gali tikėtis prasmės, laimės ir 
džiaugsmo“.•

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

senjorų skiepijimu rūpinsis 
ir seniūnijų darbuotojai

Daugiau nei 1000 vyresnių nei 65 
metų Lazdijų rajono gyventojų 
jau pasiskiepijo nuo COVID-19 
ligos. Savivaldybės administraci-
jos direktorė Ilona Šaparauskienė 
šiandien vykusio nuotolinio pa-
sitarimo metu paragino seniūnus 
apie galimybę skiepytis nuo pra-
žūtingos COVID-19 ligos kuo 
plačiau informuoti  savo seniūnijų 
gyventojus. Ne tik seniūnai, bet 
ir kiti seniūnijų darbuotojai nuo 
šios savaitės lankys senjorus jų 
namuose arba jiems paskambins, 
aiškins, kaip ir kur reikia užsi-
registruoti norint pasiskiepyti.  

Esant būtinybei, seniūnai yra įpa-
reigoti senjorus iki vakcinacijos 
vietos nuvežti. Nevaikštančius 
rajono gyventojus medikai aplan-
kys ir paskiepys namuose. Tačiau 
jie patys (ar jų artimi asmenys) 
taip pat privalo registruotis skie-
pui pas savo šeimos  gydytoją, 
informuoti, jog medikams reikia 
atvykti.

Lazdijų rajonas yra aštuntoje 
vietoje  pagal mažiausiai susir-
gimų COVID-19 liga turinčių 
savivaldybių. Šiuo metu rajone 
serga 21 gyventojas, pasveiko 
627, saviizoliacijoje yra 137. 

Nors susirgimų skaičius šiuo 
metu mažėja, atsipalaiduoti dar 
negalime – liga bet kuriuo mo-
mentu gali sugrįžti.    

Penktadienį Vyriausybė dar 
kartą atnaujino paveiktų šalių ir 
regionų, iš kurių atvykus taiko-
mos griežtesnės izoliacijos sąly-
gos, sąrašą. Siekiant sumažinti 
COVID-19 mutacijų, sparčiai 
plintančių visame pasaulyje, pa-
tekimo į Lietuvą riziką nuo tre-
čiadienio, kovo 10 dienos, dėl 
COVID-19 bus privaloma išsitirti 
dar prieš kelionę į Lietuvą.•
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Esant būtinybei, seniūnai yra įpareigoti senjorus iki vakcinacijos vietos nuvežti. Nevaikštančius rajono gyventojus 
medikai aplankys ir paskiepys namuose.
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Meilės gimtajai žemei ir kalbai, pagarbos Tėvynės istorijai, papročiams ir 
kultūrai dvasiniai šaltiniai išsiveržia nesulaikoma laisvės srove.

Šimtai tūkstančių žmonių, susikibę rankomis ir traukdami lietuviškas 
dainas, visam pasauliui tarė šventą žodį 

LIETUVA.
Su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!

Pagarbiai 
Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus, 2021 m. kovas

Lazdijų savivaldybės „strategija“: verslą 
išvarė, pastatus pardavė, į teismus įsivėlė
Nors Lazdijų rajono savi-
valdybė garsiai deklaruoja, 
jog skatina verslo kūrimąsi 
rajone, padeda jau veikian-
čiam verslui augti, tačiau 
realybėje yra kitaip. Vietoj 
to, kad lengvatinėmis są-
lygomis išnuomotų verslui 
savivaldybės valdomas 
patalpas, o verslas kurtų 
Lazdijams ilgalaikę pri-
dėtinę vertę, savivaldybė 
Dumblio kaime vienaša-
liškai nutraukia su verslu 
patalpų nuomos sutartį ir 
patalpas parduoda aukcio-
ne. Gautus pinigus planuo-
ja ne investuoti į esminius 
projektus, o tiesiog išmėty-
ti visur po truputį. Negana 
to, dėl galimai neteisėto su-
tarties nutraukimo sugeba 
įsivelti į teismų maratoną, 
kuris gali rimtai patuštinti 
rajono biudžetą. 

Dumblyje patalpas nuomojusi už-
sienio kapitalo įmonė praėjusių 
metų pabaigoje iš Lazdijų rajono 
savivaldybės gavo pranešimą, jog 
vienašališkai nutraukiama patalpų 
nuomos sutartis ir verslas netru-
kus turės iš patalpų išsikraustyti. 
Kitų patalpų verslininkams nebu-
vo pasiūlyta. 

Savivaldybės taryba pritarė, 
kad Dumblio kaime esantis sa-
vivaldybės turtas būtų parduotas 
aukcione. Buvo nustatyta pradi-
nė parduodamų objektų kaina ir 
pakviesta dalyvauti aukcione. 
Redakcijos duomenimis, visai ne-
seniai Dumblyje esančių objektų 
pardavimo aukcionai įvyko ir visi 
objektai buvo parduoti. Tačiau 
geriau apie aukcionus išgirsti iš 
pirmų lūpų. 

Apie Dumblio kaime esančių 

objektų pardavimo aukciono 
rezultatus kalbamės su savival-
dybės administracijos direktore 
Ilona Šaparauskiene. 

– Savivaldybė buvo paskelbusi 
keleto objektų Dumblyje parda-
vimo aukcionus. Ar tiesa, kad 
aukcionai įvyko ir du objektai 
buvo parduoti? 

– Savivaldybė buvo paskelbusi 
šių objektų aukcionus: pastato-
sandėlio ir žemės sklypo, esančių 
Lazdijų r. sav., Lazdijų sen., Dum-
blio k., Ežerų g. 40, bei tarnybinių 
patalpų, administracinio pastato, 
administracinio pastato, garažo, 
kiemo statinių (kiemo aikštelės) 
ir žemės sklypo, esančių Lazdijų 
r. sav., Lazdijų sen., Dumblio k., 
Ežerų g. 44.

Aukcionai įvyko. Šiuo metu 
su aukciono laimėtojais Savi-
valdybės nekilnojamojo turto 
pirkimo ir pardavimo sutartys 
nesudarytos.

– Kiek dalyvių dalyvavo auk-
cione? 

– Pastato-sandėlio ir žemės 
sklypo, esančių Lazdijų r. sav., 
Lazdijų sen., Dumblio k., Ežerų 
g. 40, aukcione dalyvavo 5 daly-
viai. Tarnybinių patalpų, adminis-
tracinio pastato, administracinio 
pastato, garažo, kiemo statinių 
(kiemo aikštelės) ir žemės sklypo, 
esančių Lazdijų r. sav., Lazdijų 
sen., Dumblio k., Ežerų g. 44, 
aukcione dalyvavo 2 dalyviai.

– Kaip pasikeitė pradinė par-
duodamų objektų kaina? 

– Pradinė pastato-sandėlio ir 
žemės sklypo, esančių Lazdijų 
r. sav., Lazdijų sen., Dumblio k., 
Ežerų g. 40, pardavimo kaina – 13 
639,00 Eur.

Pradinė tarnybinių patalpų, 
administracinio pastato, admi-
nistracinio pastato, garažo, kiemo 
statinių (kiemo aikštelės) ir žemės 
sklypo, esančių Lazdijų r. sav., 
Lazdijų sen., Dumblio k., Eže-
rų g. 44, pardavimo kaina – 129 
560,00 Eur.

(Aukciono metu pastato-sandė-
lio ir žemės sklypo kaina išaugo 
iki 125 tūkst. eurų, o tarnybinių 
patalpų ir administracinio pastato 
iki 155 tūkst. eurų, – red. past). 

– Gal žinote, ką planuoja su 
nupirktais objektais daryti juos 
įsigiję pirkėjai? 

– Nežinome. 

– Ar buvo kokios nors sąly-
gos, kokią veiklą reiktų vykdyti 
šiuose objektuose? Ar nėra tei-
sinių kliūčių objektų valdymo 
perėmimui? 

– Nebuvo iškeltos jokios są-
lygos veiklai vykdyti šiuose mi-
nėtuose objektuose. Tarnybinių 
patalpų, administracinio pastato, 

administracinio pastato, garažo, 
kiemo statinių (kiemo aikštelės) 
ir žemės sklypo, esančių Lazdi-
jų r. sav., Lazdijų sen., Dumblio 
k., Ežerų g. 44, aukcionas įvyko 
2021 m. kovo 1 d. Šiuo metu dėl 
paminėtų statinių vyksta teismi-
niai ginčai. Pastato-sandėlio ir 
žemės sklypo, esančių Lazdijų 
r. sav., Lazdijų sen., Dumblio 
k., Ežerų g. 40, aukcionas įvyko 
2021 m. kovo 4 d.

– Kokiems tikslams savivaldy-
bė planuoja panaudoti už objek-
tus gautus pinigus? 

– Gautos pajamos bus įskai-
tomos į Lazdijų rajono savival-
dybės biudžeto pajamas ir bus 
naudojamos toms sritims, dėl 
kurių gyventojai į savivaldy-
bę kreipiasi dažniausiai: kelių 
žvyravimui, asfaltavimui bei re-
montui, apšvietimui, vandentvar-
kos infrastruktūros gerinimui, 
daugiabučių namų automobilių 
stovėjimo aikštelėms ir įvažiavi-
mams tvarkyti, sveikatos priežiū-

ros paslaugų kokybės gerinimui, 
nedarbo problemų kompleksi-
niam sprendimui.

– Ar savivaldybė dar turi 
objektų, kuriuos planuoja par-
duoti aukcionuose? 

–  Savivaldybė į Viešame auk-
cione parduodamo Lazdijų rajono 
savivaldybės nekilnojamojo turto 
ir kitų nekilnojamųjų daiktų są-
rašą yra įtraukusi nereikalingą 
savivaldybės funkcijoms vykdyti 
nekilnojamąjį turtą. Šis sąrašas 
yra nuolat papildomas. Aukcionai 
skelbiami tada, kai parengiami 
visi teisės aktų nustatyta tvarka 
reikalingi dokumentai ir Lazdijų 
rajono savivaldybės taryba pa-
tvirtina viešame aukcione par-
duodamų nekilnojamųjų daiktų 
pardavimo kainas. Savivaldybės 
nekilnojamojo turto pardavimas 
vykdomas elektroninėmis prie-
monėmis internetinėje svetainėje 
www.evarzytines.lt.•
„dzūkų žinių“ informacija

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

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

www.prenumeruok.lt.

Prenumeruokite!!!

Skaidrė iš aukciono. Vieno iš parduotų pastatų kaina išaugo net beveik dešimt kartų.

Mieli Lazdijų 
krašto žmonės,

Iš visos širdies sveikinu Jus LIETUVOS Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos proga.

Kviečiu įvertinti tai, ką nuo 1990 metų KOVO 11-osios mūsų 
TAUTA  pasiekė ir įgyvendino.

Būkime pilietiški ir vieningi, stiprinkime savo patriotiškumo 
jausmą, darbais puoselėkime Lazdijų krašto ir LIETUVOS gerovę.

Jums ir Jūsų šeimoms linkiu stiprybės, sveikatos ir sėkmės!

Artūras Margelis
Frakcijos savivaldybės taryboje „Pirmyn!“ vardu

Brangieji,
Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena turi gilią 

prasmę. Prieš trisdešimt vienerius metus lietuvių tauta įrodė, kokie 
vieningi esame. Vertinkime tai ir didžiuokimės savo valstybe. Kartu 

švęskime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Gražios Nepriklausomybės šventės! 

LVŽS Lazdijų skyriaus pirmininkas Benius Rūtelionis
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Ar be persėdimo autobusu pasiekti Kauną 
ar Vilnių liks tik šviesus prisiminimas? 
»Atkelta iš 1 psl. 
permainas, keliaujant autobu-
sais iš Lazdijų į kitus miestus, 
kalbamės su bendrovės „Lazdijų 
autobusų parkas“ direktoriumi 
Ramūnu Masiulioniu.

– Nuo praėjusių metų pabai-
gos bendrovės autobusai stovi 
be darbo. Kada pradėsite va-
žiuoti? 

– Tarpmiestiniais maršrutais 
autobusai pradės važiuoti, kai bus 
panaikinti apribojimai kirsti kitų 
savivaldybių ribas, o į priemies-
tį važiuosime, kai savivaldybė 
nuspręs. Turėjome pradėti nuo 
kovo 1 dienos, bet nukėlė dviem 
savaitėms, tai pradėsim nuo kovo 
15 d. 

– Ar į Lazdijus iš kitų miestų 
dabar atvažiuoja autobusai? 

– Vienintelis „Kautros“ iš Kau-
no vieną kartą per dieną. Jis ne-
būna pilnas. 

– Viešojoje erdvėje buvo pasi-
rodžiusi informacija, jog Panevė-
žyje sunku gauti autobuso bilietą 
kelionei į Vilnių. Ar Lazdijuose 
taip negalėtų atsitikti? 

– Per pandemiją autobuse nu-
statytas ribotas keleivių skaičius, 
būtina keleivius išsodinti kas me-
trą. Reikia leisti didelį autobusą, 
o jis neužsipildo, automatiškai 
– nuostoliai. Paskutinį mėnesį, 
kai dar leido važinėti, iš Lazdi-
jų per Alytų į Vilnių važiuodavo 
labai mažai žmonių, pirmyn ir 
atgal vos 20 eurų uždirbdavo. Nei 

vairuotojų atlyginimui, nei kurui 
neužtekdavo. 

– Pagrindinis jūsų bendrovės 
darbas – vietinis susisiekimas. 
Kiek maršrutų yra, kas juos su-
darinėja? 

– Tai daro Lazdijų rajono savi-
valdybė, nes ji privalo užtikrinti 
viešąjį susisiekimą rajone. Visi 
rajono maršrutai sudaromi atsi-
žvelgiant į moksleivių poreikius. 
Vasarą maršrutų skaičius suma-
žėdavo, o per mokslo metus – jų 
daugiau. Norinčių važiuoti auto-
busais gyventojų nėra daug, tad 
viskas derinama prie moksleivių. 
Savivaldybė moka mūsų bendro-
vei kompensaciją, jei nesurenka-
me pajamų. 

– Pastebėjome, jog yra tokių 
rajono vietų, kur autobusas ne-
užsuka. 

– Yra baltų dėmių, kur nepra-
važiuoja autobusas.

– Ar ten keliai neatitinka rei-
kalavimų?

– Yra vietų, kur ir keliai ne-
atitinka reikalavimų, tačiau yra 
vietų, kur nėra poreikio. Savival-
dybė įvertina, kur reikia važiuoti. 
Tiesa, kartais naujus maršrutus 
inicijuoja ir bendruomenės. Atsi-
menu, jog buvo surinkta nemažai 
gyventojų parašų, kad būtų pra-
tęstas maršrutas iki Kalvarijos 
savivaldybės. Atsižvelgėme į 
gyventojų prašymą. 

– Panašu, jog Lazdijų rajone 

nėra didelio poreikio viešajam 
transportui? 

– Patys matote, kokia Lazdijuo-
se situacija, žinote, kas gyvena 
kaimuose. Autobusais važiuoja 
pagyvenę žmonės ar tie, kas vai-
ruotojo teisių neturi. Vienas kitas 
važiuoja ir jaunesnių, kas negali 
nusipirkti automobilio, bet dabar 
automobilis tikrai ne prabangos 
reikalas. Norint, kad daugiau būtų 
maršrutų, turėtų dar daugiau žmo-
nių naudotis autobusais. Jei būtų 
didesnis miestas, tai galėtume vis-
ką kitaip planuoti. 

– Kokia kelių, kuriais važiuoja 
autobusai, būklė Lazdijų rajone? 

– Yra daug gruntinės dangos 
kelių, labai sunku prisiprašyti, 
kad juos nugreideriuotų ir bent 
kiek sutvarkytų, vairuotojams la-
bai sudėtinga dirbti. Vyresniosios 
kartos vairuotojai sukandę dantis 
dar važiuoja, o jaunimas išeina iš 
darbo. Kai keliai pasidaro labai 
blogi, tada skambini kelininkams 
ir prašai bent kiek sutvarkyti. Jie 
randa visokių priežasčių, kad to 
nedarytų. 

– Tai neapsimoka turėti ir gerų 
autobusų, nes tokiais keliais jie 
greit subyrės? 

– Paradoksas, bet senesni auto-
busai geriau atlaiko blogus kelius. 
Teko susidurti ir su naujesniais 
autobusais, tačiau tie seni sunkiai, 
bet važiuoja, o naujesni, kur daug 
elektronikos, nepritaikyti tokiems 
keliams. Jei modernus autobusas 
sugenda, tai būna sudėtinga su-

nuo kovo 15 d. atnaujinamas autobusų 
eismas vietinio susisiekimo maršrutais

Vyriausybei dalinai atlaisvi-
nus kai kuriuos karantino ribo-
jimus, atgyja ir rajono įmonių, 
ugdymo įstaigų veikla. Gyven-
tojai, ypač vyresniojo amžiaus, 
kuriems autobusas yra vienintelė 
susisiekimo priemonė, pasiilgo 
galimybės išvykti iš savo kai-
mo, gyvenvietės. Jie nori „gy-
vai“ susitikti su  savo gydytoju, 
pasikalbėti apie savo sveikatą, 
užeiti į vaistinę, į didesnį pre-
kybos centrą. Atsižvelgdama į 
tai, Lazdijų rajono savivaldybės 
administracija nuo kovo 15 die-
nos atnaujina autobusų eismą 
kai kuriais vietinio susisiekimo 
maršrutais. Kiti maršrutai bus 
atnaujinti palaipsniui.

Svarbu: karantino laikotarpiui 
teisės aktais vežėjams nustatyti 
saugumo reikalavimai išlieka: 
autobusuose ir toliau privalo 
būti laikomasi saugių atstumų, 
dėvimos kaukės, dezinfekuoja-
mi paviršiai ir kt. Be to, aiškiai 
matomoje autobuso vietoje ke-
leiviams turi būti pateikta visa 
informacija apie kelionės karan-
tino sąlygomis reikalavimus. 

PLanuojami maršrutai

Maršrutas Išvykimo 
val.

Savaitės 
dienos

Lazdijai–Druskininkai 645 Pr., A.,T., 
K., P.

Lazdijai–Leipalingis 1155, 1530 Pr., A.,T., 
K., P.

Lazdijai–Veisiejai per Kučiūnus 610, 1500 Pr., P.
Lazdijai–Kučiūnai 1015 P.
Lazdijai–Būdvietis 645 Pr., T., P.
Lazdijai–Būdvietis, Šeštokai  1420, 1715 Pr., T., P.
Lazdijai–Šeštokai 655 Pr., T., P.
Lazdijai–Stebuliai  645, 1450 A.
Lazdijai–Kapčiamiestis 625, 1420 A., K.
Lazdijai–Rudamina, Slabadėlė 748 A., P.
Lazdijai–Kalvarija per Rudaminą, 
A. Kirsną

1150 A., P.

Lazdijai–Veisiejai per Mikyčius 610, 1100 T.
Lazdijai–Ramanavas per Krosną 635, 1545 T.
Lazdijai–Meteliai, Krikštonys 630, 1340 P.

Lazdijų r. sav. inf.

rasti meistrą, 2–3 savaites tenka 
laukti eilės. Lazdijuose apskritai 
sudėtinga sutvarkyti naujesnį 
autobusą. 

– Kiek turite parke autobu-
sų? 

– Septyniolika, bet ne visi vie-
nu metu važiuoja, yra atsarginių. 
Autobusai atvaryti iš užsienio, 
jau gerokai pavažinėti. Turime ir 
2013, 2014 metų laidos autobusų, 
jie tikrai neblogi. Kai prieš dvejus 
metus keliavau po Kroatiją, tai 
ten mačiau tokio paties amžiaus 
važinėjančių autobusų, kaip ir 
Lazdijuose. Jei autobusas tech-
niškai tvarkingas, gerai važiuoja, 
tai jokių problemų. Čia kitas stan-
dartas, madų neprisivaikysi. 

– Jei šią žiemą nebūtų karan-
tino, tai per sniegus būtumėte 
vargę? 

– Ne tik mes, bet ir visi kiti būtų 
vargę. Pagrindiniai kelia nuvalyti, 
bet vietiniai – nelabai. Mes ne 
Pietų šalis, visko būna. 

– Tikėtina, jog karantinas vie-
ną dieną pasibaigs. Kaip dirbsite 
po jo?

– Labai laukiame skiepų, kiek 
kalbėjau su vairuotojais, tai lyg 
ir niekas neprieštarauja. Pasi-
skiepysime ir būsime ramesni. 
Įprastu laikotarpiu Lazdijų su-
sisiekimas su kitais miestais 
buvo normalus – Vilnius, Kau-
nas tiesiogiai, nebuvo fantastinio 
pelno, bet užsidirbdavome. Kaip 
dabar bus, nežinia, nes rimtai 
kalba apie tai, kad Lietuvoje bus 
sumažintas autobusų maršrutų 
skaičius nuo 360 iki 60. 

– Kaip tada keliausime? 
– Viena iš sklandančių ver-

sijų, kad tiesioginių maršrutų 
kaip būdavo Lazdijai–Kaunas, 
Lazdijai–Vilnius, po pertvarkos 
gali nebelikti. Gali būti jungia-
mieji maršrutai – iš Lazdijų iki 
Alytaus, o ten persėdi į Kauną, 
Vilnių ar kitą miestą. Gali būti, 
kad funkcija iš regionų nuvežti 
iki apskrities centrų bus perduota 
savivaldybėms. 

– Ar tai bus žmonėms pato-
gu?

– Turės suderinti autobusų at-
vykimo ir išvykimo laikus. Visi 
važiuos didesniais autobusais. 
Kas žino, gal ir gerai bus, tačiau 
kas galėtų paneigti, jog tokia per-
tvarka ruošiamas kam nors geras 
privatizavimo kąsnis?

– Sugrįžkime prie svajonių 
paleisti autobusą iš Lazdijų į 
Seinus ar Suvalkus. Ar tokie 
svarstymai turi perspektyvą? 

– Apie tai buvau kalbėjęs su 
savivaldybe, taip pat ir rimtai tuo 
klausimu domėjausi, manau, jog 
toks maršrutas tikrai neapsimoka. 
Jei savivaldybė nuspręstų atida-
ryti tokį maršrutą, mums tai jokių 
problemų, mes turime tarptautinę 
vežėjo licenciją. Bet atsiranda 

dideli autobusų draudimo kaštai, 
taip pat, išvažiuojant į užsienį, 
būtina papildomai apdrausti 
kiekvieną autobuse sėdintį ke-
leivį. Tai nemažos išlaidos. Jei 
važiuosi Lenkijos teritorija, tai 
galėtų mūsų autobusu naudotis 
ir lenkų keleiviai, akivaizdu, jog 
to labai nenorėtų vietiniai vežė-
jai, nes taptume jų konkurentais. 
Kad mums atsipirktų kelionė, tai 
bilietas iki Suvalkų turėtų kai-
nuoti apie 15 eurų. Tai brangu. 
Juk daug pigiau keturiems susėsti 
į golfuką, susimesti kurui po 3 
eurus ir važiuoti, kur reikia – į 
parduotuvę ar turgų, nesiderinant 
prie autobuso tvarkaraščio. Aš 
buvau aiškiai pasakęs, kad apsi-
pirkinėjimui iš Lazdijų į Lenkiją 
tikrai nereikia autobuso. Nuomo-
nės nepakeičiau. 

Tiesa, yra Lenkijos piliečių, 
kurie norėtų atvažiuoti pas mus, 
į Druskininkus autobusu ir atsi-
vežti dviračius. Aš valdžiai siū-
liau – darom buvusioje muitinėje 
persėdimo aikštelę, derinam lai-
kus, padarome stovus dviračiams, 
padarom jungtinį maršrutą Laz-
dijai–Druskininkai. Iš Lenkijos 
jų autobusas atveža iki stotelės, 
o mes juos iš ten pasiimame. 
Visiems gerai, nėra papildomų 
kaštų. Maršrutas gali būti sezoni-
nis, žiemą neveikti. Gali atsirasti 
norinčiųjų važiuoti į Augustavą 
kanalais paplaukioti, juk ir jau-
nimas galėtų važiuoti autobusu, 
be automobilio. Augustave dvi-
račiais pasivažinėtų, pasivaišin-
tų, o vakare sugrįžtų autobusu į 
Lietuvą. 

– Ar yra šios idėjos tęsinys?
– Mintis ta iškelta, jei bus po-

reikis, tai mes imsimės veiksmų. 
Žinoma, kad toks maršrutas pa-
siteisintų, reikia įdirbio, plačios 
komunikacijos, tai naujos prekės 
įvedimas į rinką. Turėtų to imtis 
Turizmo informacijos centrai, 
savivaldybės, spauda, televizi-
ja. Sėkmė neateitų per vienerius 
metus, bet, manau, tas projektas 
užsikurtų. 

– Visi laukia naujosios Lazdijų 
autobusų stoties. Kokia jis bus 
ir kada? 

– Stotis tikrai bus. Pasiren-
gimas jos statybai dėl žemės 
dokumentų tvarkymo šiek tiek 
sulėtėjo, bet stotis tikrai bus. Ko-
kia ji bus? Nedidelė, kad būtų 
galima užeiti, nusipirkti bilietą, 
sušilti, pasinaudoti tualetu. Tikrai 
pakaks vietos. Man labai priim-
tinas Birštono autobusų stoties 
variantas, taip pat nebloga ir 
Prienų stotis. Tai ir mūsų stotis 
turėtų būti elegantiškai kompak-
tiška: daugiausia – trys keturios 
aikštelės, kiek čia tų autobusų 
atvažiuoja. 

– Ačiū už pokalbį. Saugių ke-
lionių ir greitų naujosios stoties 
įkurtuvių!•
„dzūkų žinių“ informacija
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asmeniniai sKeLbimai nemoKamai!   
tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, 

el. p. dzukuzinios@gmail.com

 ( Kodėl mirštantis žmogus nesulaukė “Auksinės Krivūlės“ riterės pagalbos?“)

KaLba, Kad...
g Lazdijuose vyksta neįtikėti-

ni dalykai. Lazdijų šilumos tinklų 
direktoriaus konkursą laimėjo ne 
vietos valdžios bičiulis socialde-
mokratas, ne koks politikų padlai-
žys ar draugelis, bet profesionalas 
iš Druskininkų. Išeina, kad Lazdi-
juose keičiasi mados, ne lojalūs 
ūkvedžiai, bet profai ima viršų. 
g Vietos užimtumo tarnyba 

sulaukė pastiprinimo, prie ko-
lektyvo prisijungė naujas narys. 
Didelę ir prieštaringai vertinamą 
vadovavimo patirtį sukaupusi 
moteris dabar savo žinias galės 
panaudoti koordinuodama pro-
jektus. O gal ji padės darbą su-
sirasti tiems žmonėms, kuriuos, 
anksčiau dirbdama valdiškoje 
įstaigoje, pati buvo atleidusi iš 
darbo? 
g Įvyko Dumblyje esančių 

objektų aukcionas, pastatai, ka-
daise priklausę pasienio rinktinei, 
parduoti privatiems asmenims. 
Ar savivaldybė nustatė nerealią 
kainą, ar pirkėjai prarado galvą, 
bet vienas objektas buvo parduo-

dzūKai

tas beveik 10 kartų brangiau, nei 
buvo nustatyta pradinė kaina. La-
bai smalsu, kas tie investitoriai, 
kurie paklojo ne vieną šimtą tūks-
tančių, įsigydami šį objektą.
g Nuo šiol lazdijiečiams ir 

kaimynams iš Lenkijos gali kilti 
nepatogumų gydantis katarak-
tą – rimtą akių ligą, kurios metu 
akies lęšiukas pamažu netenka 
skaidrumo dėl medžiagų apykai-
tos sulėtėjimo. Kataraktą mūsų 
ligoninėje iki šiol gydė specialistai 
iš Lenkijos. Tačiau sėkmingai savo 
veiklą vykdę gydytojai greitu lai-
ku gali likti be patalpų, nes juos 
ketinama iškeldinti, o patalpas, 
kuriose jie įsikūrę, palikti nenau-
dojamas. Kaip šuo ant šieno – nei 
pats ėda, nei kitam duoda. •Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. paštu 
dzukuzinios@gmail.com, pra-
nešti telefonais:

(8 318) 52260, 8 670 38882.

auKsinės mintys

REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 Eur (su PVM).

Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone. 
Tel. (8 315) 50331. 
Aikštelės darbo laikas: I –IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. 
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Dalius Mockevičius: „Kiekvienas 
asmeniškai galime prisidėti prie greitesnio 
mokinių sugrįžimo į mokyklas“

Pandemijos įšalas pama-
žu atsileidžia, nuo šios 
savaitės kontaktiniu būdu 
pradedamas priešmoky-
klinukų ir ikimokyklinukų 
ugdymas. Tai reiškia, kad 
prasiveria namų durys 
ir mūsų mažieji keliauja 
susitikti į ugdymo įstaigas 
su savo draugais ir pe-
dagogais. Reikia tikėtis, 
jog po kurio laiko į klases 
galės sugrįžti ir vyresnių-
jų klasių moksleiviai, bet 
tai priklauso nuo bendros 
epidemiologinės situacijos 
ir mūsų visų pastangų.

Apie tai, kaip pasirengta šiam 
žingsniui, kaip vyks ugdymas, 
kokie iššūkiai laukia, kalbamės su 
Lazdijų rajono savivaldybės Švie-
timo, kultūros ir sporto skyriaus 
vedėju Daliumi Mockevičiumi. 

– Nuo kovo 8 d. prasideda iki-
mokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo procesas kontaktiniu 
būdu. Kiek vaikų nuo kovo 8 d. 
sugrįš į kontaktinį ugdymą? 

– 2021 m. kovo 8 d. duome-
nimis, kontaktiniu būdu ugdomi 
194 (53,4 proc.) ikimokyklinukai 
ir 43 (38,4 proc.) priešmokykli-
nukai.

– Kaip pasirengta šiam pro-
cesui? Kiek pedagogų atliko 
COVID-19 testus? Kiek ir kokių 

grupių pedagogų pasiskiepijo 
nuo koronaviruso? 

– Švietimo įstaigos pasiren-
gusios priimti pagal ikimokykli-
nio ir priešmokyklinio ugdymo 
programas ugdomus vaikus, 
užtikrindamos valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos ope-
racijų vadovo nustatytas asmenų 
srautų valdymo, saugaus atstumo 
laikymosi ir kitas būtinas visuo-
menės sveikatos saugos, higienos, 
asmenų aprūpinimo būtinosiomis 
asmeninėmis apsaugos priemo-
nėmis sąlygas. Visi darbuotojai, 
kurie dirbs su vaikais ir turės il-
gesnį tiesioginį kontaktą, buvo 
testuojami, vėliau bus testuojami 
pakartotinai kas dešimt dienų. 

Svarbu tai, kad iki šiol jau pa-
skiepyta dauguma ikimokyklinio, 
priešmokyklinio bei pradinio ug-
dymo pedagogų, pagalbos spe-
cialistų.

Noriu atkreipti dėmesį, kad ir 
toliau tėvams, galintiems užti-
krinti vaikų priežiūrą namuose, 
rekomenduojama karantino lai-
kotarpiu nevesti vaikų į švietimo 
įstaigą.

– Kokių atsargumo priemonių 
ketinama imtis vykdant ugdymo 
procesą kontaktiniu būdu? 

– Bus taikomos tos pačios 
priemonės, kaip ir ankstesniu 
laikotarpiu, kai ugdymas vyko 
įprastu kontaktiniu būdu. Turi 
būti maksimaliai laikomasi gru-

pių izoliacijos principo: vengiama 
skirtingų grupių vaikų kontakto, 
ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, 
priešmokyklinio ugdymo pedago-
gai tą pačią dieną gali dirbti tik 
vienoje grupėje, ribojami skirtin-
gose grupėse dirbančių darbuoto-
jų kontaktai, vėdinamos patalpos, 
dezinfekuojami paviršiai, stebima 
ugdytinių ir darbuotojų sveikatos 
būklė. Turi būti laikomasi visų 
valstybės lygio ekstremaliosios 
situacijos operacijų vadovo nu-
statytų asmenų srautų valdymo, 
saugaus atstumo laikymosi ir kitų 
būtinų visuomenės sveikatos sau-
gos, higienos, asmenų aprūpini-
mo būtinosiomis asmeninėmis 
apsaugos priemonėmis sąlygų.

– Ar savivaldybė pasirengė 
situacijai, jei būtų atlaisvintas 
draudimas vykdyti kontaktinį 
ugdymo procesą ir kitų amžiaus 
grupių ugdytiniams?

– Vadovaujamės LRV nutari-
mais ir valstybės lygio ekstre-
maliosios situacijos operacijų 
vadovo sprendimais, Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos re-
komendacijomis, kuriose yra api-
brėžtos ugdymo sąlygos karantino 
laikotarpiu. Mokinių sugrįžimas 
į kontaktinį ugdymą priklausys 
nuo bendros epidemiologinės si-
tuacijos Lietuvoje ir konkrečio-
se savivaldybėse, kitaip tariant, 
nuo visų mūsų pasiruošimo, kaip 
mes saugomės patys ir saugome 
vieni kitus, kaip mes pasiruošę 
testuotis ir skiepytis. Kiekvienas 
asmeniškai galime prisidėti prie 
greitesnio mokinių sugrįžimo į 
mokyklas.

– Ar ugdymas nuotoliniu būdu 
vyksta be trukdžių? Ar jis leis 
abiturientams pasiekti laukiamų 
rezultatų finaliniame mokyklos 
baigimo etape?  

– Nuotolinis mokymo būdas 
nėra pats geriausias mokiniams 
siekti aukščiausių ir geriausių 
rezultatų. Visi jau yra šiek tiek 
pavargę, nori greičiau sulaukti 
atlaisvinimų, nori sugrįžti į mo-
kyklas, bendrauti, susitikinėti, 
vykdyti bendras veiklas. 

Be abejo, abiturientams labai 
nelengvas metas, laukia baigia-
mieji egzaminai, todėl jiems 
reikalinga papildoma pagalba – 
tiek pedagoginė, tiek ir psicho-
loginė. Taigi abiturientų mokslo 
metų užbaigimas ir pasiruoši-
mas egzaminams yra vienas iš 
svarbiausių prioritetų. Abituri-
entams numatomos papildomos 
konsultacijos, tam papildomas 
lėšas skyrė Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija. Bus sudaryti 
konsultacijų grafikai, numatyti 
konsultacijų  skaičiai, patvirtinti 
pedagogų, kurie vykdys konsul-
tacijas, sąrašai. 

Praėjusieji metai mūsų abituri-
entams buvo pakankamai sėkmin-
gi, turėjome rekordinį šimtukų 
skaičių, tikimės, kad ir šie metai 
bus ne mažiau sėkmingi.•
„dzūkų žinių“ informacija

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius. 
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susižeisti gali visi — ir maži, ir dideli
Visi žmonės savo gyveni-

me patiria įvairiausių trau-
mų – pradedant mėlynėmis 
ir baigiant rimtais, o kartais 
net mirtinais sužalojimais.

Apie vaikų ir jaunimo 
dažniausiai patiriamas trau-
mas, jų rūšis ir prevenciją 
pasakoja Sveikatos mokymo 
ir ligų prevencijos centro 
Sveikatos mokymo skyriaus 
visuomenės sveikatos speci-
alistė Liuda Ciesiūnienė, o 
Palangos reabilitacijos ligo-
ninės fizinės medicinos ir re-
abilitacijos gydytojas Darius 
Kurlys pažymi pagrindinius 
sužalojimus, pasitaikančius 
suaugusiesiems. 

daŽniausios VaiKų 
traumos

Netyčiniai sužalojimai – 
viena didžiausių grėsmių 
Lietuvos vaikų sveikatai ir 
gyvybei. 

Nors skirtingose amžiaus 
grupėse susižalojimų sta-
tistika skiriasi, visose jose 
pastebimos bendros tenden-
cijos. Dažniausios mirtys nuo 
sužalojimų yra transporto 
įvykiuose patirtos traumos, 
skendimai, atsitiktiniai kvė-
pavimo sutrikdymai. O sun-
kiausius nemirtinus susižeidi-
mus, kuriuos prireikia gydyti 
stacionare, dažniausiai lemia 
nukritimai, sąlytis su karščiu, 
apsinuodijimai, vaikai nuken-
čia ir nuo įvairių mechaninių 
įrengimų.

suŽaLojimų PrieŽasčių — 
dauGybė

Vaikų traumas lemia dau-
gybė aplinkybių, tačiau labai 
svarbu – supanti aplinka, vai-
kų ir juos prižiūrinčių žmo-
nių elgesys. „Per pirmuosius 
gyvenimo metus vyksta in-
tensyvus fizinis, intelektinis, 
emocinis vystymasis. Ma-
žamečiai nėra savarankiš-
ki, neturi pakankamai žinių 

Reguliari mankšta — vienas iš būdų, siekiant sumažinti galimų traumų 
rizikas. (Nuotrauka iš „Santarvės“ archyvo)

apie pavojų susižaloti ir kaip 
tų sužalojimų išvengti, elgiasi 
spontaniškai, jiems labai daro 
įtaką bendraamžiai. Daugelis 
linkę pervertinti savo gebė-
jimus. Ypač paaugliai, jauni-
mas linkęs labiau rizikuoti ir 
prasčiau suvokia galimas savo 
veiksmų pasekmes“, – teigia 
L. Ciesiūnienė.

Svarbų vaidmenį vaidina ir 
fiziniai vaikų ir suaugusiųjų 
skirtumai. Pavyzdžiui, vaikai 
yra mažesni, dėl to kyla dides-
nė rizika būti nepastebėtiems. 
Jų oda yra plonesnė ir greičiau 
nudega, o kvėpavimo takai yra 
mažesni ir siauresni, tai lemia, 
kad kyla didesnis springimo 
pavojus. Vaikų galva yra santy-
kinai didesnė, taigi, sunkiau iš-
laikyti pusiausvyrą. Vaikų kūno 
paviršiaus ir tūrio santykis yra 
didesnis nei suaugusiųjų, dėl 
to yra didesnė grėsmė prarasti 
skysčius, apsinuodyti.

trys PreVencijos 
Priemonių GruPės

Pasak L. Ciesiūnienės, su-
augusieji turi suvokti, kad 
visi netyčiniai sužalojimai yra 
nuspėjami ir išvengiami. „Ži-
nant sužalojimų aplinkybes, 

atliekant paprastus veiksmus, 
daugelis jų gali neįvykti.“

Sužalojimų prevencija yra 
veiksmai ar intervencijos, skir-
tos užkirsti kelią sužalojimams 
atsirasti arba sumažinti jų skai-
čių ir rimtumą. Svarbu nustaty-
ti galimas grėsmes aplinkoje ir 
pakeisti aplinką ar elgesį. 

Prevencijos priemones ga-
lima suskirstyti į tris grupes: 
švietimą, inžinerines priemo-
nes ir teisės normas, o geriausi 
prevencijos rezultatai pasiekia-
mi tuomet, kai visų grupių pre-
vencija įgyvendinama kartu.

Švietimas apima priemones, 
kuriomis siekiama pakeisti vi-
suomenės požiūrį ar elgesį. Tai 
vaikų eismo saugos mokymas, 
saugaus elgesio vandenyje ir 
prie vandens pamokėlės, pas-
kaitos būsimiems tėvams, vi-
suomenės sveikatos specialistų, 
dirbančių vaikų ugdymo įstai-
gose, kvalifikacijos kėlimas. 

Inžinerinės priemonės apima 
aplinkos pritaikymą, norint kuo 
labiau sumažinti pavojų susiža-
loti. Tai automobilinės kėdutės, 
kūdikių nešioklės, šalmai, alkū-
nių ir kelių apsaugos, specialūs 
varteliai laiptams, virtuvės zo-
nai, židiniams, dūmų ir smalkių 

detektoriai, langų ribotuvai ir 
užraktai, kita.

Trečia grupė – teisės normos 
– skirta užtikrinti tam tikrą el-
gesį, nustatyti normas kasdie-
niame gyvenime ir užtikrinti 
saugios aplinkos sukūrimą. 
Tai žaislų, kitų kūdikiams ir 
vaikams skirtų prekių saugos 
standartų nustatymas, žaidimų 
aikštelių įrangos saugos nor-
mų užtikrinimas, reikalavimas 
įrengti dūmų detektorius na-
muose, naudoti saugos diržus 
ir automobilines kėdutes, mau-
dyklų reikalavimai, kita. 

Garbaus amŽiaus Žmonių 
traumos

Kalbant apie suaugusiuosius, 
fizinės medicinos ir reabilita-
cijos gydytojas D. Kurlys dau-
giausia susiduria su pacientais, 
patyrusiais šlaunikaulio ir sti-
pinkaulio lūžius bei turinčiais 
peties sąnario pažeidimų, nes, 
krisdami ir bandydami atsirem-
ti, žmonės neretai susižeidžia šį 
patį judriausią kūno sąnarį. 

Dėl susilpnėjusios regos ir 
klausos, sulėtėjusio judrumo, 
lėtinių ligų ir kitų sveikatos 
problemų garbaus amžiaus 
sulaukę žmonės priklauso di-
desnės rizikos grupei. Be to, 
nemaža dalis traumų įvyksta 
ir staiga apsvaigus galvai, o 
tam, pasak gydytojo, įtaką gali 
daryti per didelis ar nesuderin-
tas medikamentų vartojimas: 
„Būna, kai, negalvodami apie 
pasekmes, žmonės neatsakin-

gai užsiima savigyda arba 
kreipiasi į gydytojus, norė-
dami išspręsti vieną sveikatos 
problemą, tačiau nutyli apie 
kitų vaistų vartojimą.“

Taip pat primenama, kad, 
siekiant sumažinti traumų 
rizikas, vertėtų reguliariai 
mankštintis, pasirinkti tinka-
mą avalynę, būti atidesniems 
lipant laiptais, keliantis iš lo-
vos, vaikštant nelygiu grin-
diniu.

„WhiPLash“ sindromas ir 
Patarimai

Be viso to, labai dažnai 
suaugusieji (ir ne tik) pati-
ria staigius botaginius ka-
klo sumušimus, vadinamus 
„Whiplash“ (kirčio traumos) 
sindromu. Paprastai tokie pa-
žeidimai įvyksta avarijų metu, 
kai net ir po nestipraus smū-
gio galva lyg švytuoklė stai-
giai pajuda į priekį. Iš pradžių 
tai neatrodo rimta problema, 
nes jokių išorinių ar vidinių 
pažeidimų nesimato, tačiau 
po kurio laiko žmogui gali 
pradėti svaigti galva, skaudėti 
kaklą, tirpti rankos ir atsiras-
ti kitų nemalonių sveikatos 
sutrikimų. 

„Šios traumos gydymas – 
nelengvas procesas, reikalau-
ja daug jėgų ir pastangų, todėl 
visuomet patariu žmonėms, 
įvykus net ir nestipriai avari-
jai, neskubėti taikiai išsiskir-
ti, kadangi dažniausiai rimtos 
sveikatos problemos pasirodo 
tik praėjus kuriam laikui po 
konkretaus įvykio“, – pažymi 
D. Kurlys. 
Užs Nr. 05
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Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Ar yra taikomos rinkliavos už atliekų tvarkymą 
lengvatos? Kur dėl jų kreiptis?  

Taip, skaičiuojant vietinės rinkliavos dydį lengvatos yra numatytos. 
Viena jų taikoma visiems mažas pajamas gaunantiems asmenims – tei-
sės aktai numato, kad rinkliava ar kitas mokestis už atliekų tvarkymą 
negali viršyti 1 procento vidutinių metinių šeimos arba vieno gyvenančio 
asmens pajamų. 

Pavyzdžiui, jei  šeimos ar asmens pajamos per mėnesį yra vidutiniškai 
280 eurų, jo išlaidos atliekų tvarkymui negali būti didesnės kaip 2,80 
euro mėnesiui ir 28 eurai metams.   

Jei apskaičiuota rinkliava yra didesnė, reikia kreiptis į savivaldybės, 
kurioje šie asmenys turi jiems nuosavybės teise priklausančio nekilnoja-
mojo turto, Socialinės paramos skyrių. Skyriaus specialistai informaciją 
apie šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamas perduos rinkliavos 
administratoriui. 

Ši informacija įtraukiama į duomenų bazę ir asmenims, turintiems 
teisę į šią lengvatą, sumažinamas rinkliavos dydis. 

Lengvata gali būti taikoma ir dėl jos kreiptis gali visi mažas pajamas 
gaunantys asmenys: tiek dirbantys, tiek bedarbiai, neįgalieji, pensinin-
kai ir kt.  

Papildomas lengvatas, apskaičiuojant rinkliavos dydį, yra numačiusios 
ir savivaldybės. 

Pagrindinė „Lazdijų šilumos“ sklendė patikėta 
savo srities profesionalui iš Druskininkų
savivaldybės valdomos bendro-
vės postą išrinko ne valdančiajai 
rajono tarybos daugumai lojalų 
asmenį, ne partiečių giminaitį ar 
artimą valdžios bičiulį, bet tikrą 
savo srities profesionalą ne iš 
savo aplinkos. 

„Lazdijų šilumos“ direktoriaus 
atrankos komisijai vadovavęs 
savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Saulius 
Petrauskas teigė, jog direktoriaus 
atrankos konkursui buvo sufor-
muota šešių atsakingų asmenų 
komisija, kuri nuotoliniu būdu 
organizavo konkursą. 

„Norą dalyvauti konkurse 
pareiškė keturi asmenys, tačiau 
pačiame konkurse dalyvavo trys 
pretendentai. Daugiausia balų su-
rinko R. A. Viniarskas, jis ir buvo 
pripažintas konkurso nugalėtoju. 
Praėjusį pirmadienį buvo įformin-
ti įvykusio konkurso dokumentai, 
su jais supažindinti visi konkurso 
dalyviai“, – sakė S. Petrauskas. 

Jis teigė, jog organizuojant kon-
kursą buvo išlaikyti visi procedū-
riniai reikalavimai, o jį laimėjo 
geriausiai pasirodęs pretendentas. 
Pasidomėjus, ar konkurso rezulta-
tai gali būti apskųsti, S. Petraus-
kas teigė, jog to jis prognozuoti 
negalįs. 

Pagal galiojančią tvarką, toles-
niais naujojo bendrovės direkto-
riaus formalaus paskyrimo rei-
kalais turės pasirūpinti „Lazdijų 
šilumos“ valdyba. 

dieGs modernias 
technoLoGijas
„Dzūkų žinios“ pasikalbėjo su 
naujuoju „Lazdijų šilumos“ va-
dovu R. A. Viniarsku. 

– Pirmiausia sveikiname lai-
mėjus konkursą ir norime pa-
klausti, kas Jus, tikrą druskinin-
kietį, paskatino dalyvauti Lazdijų 
bendrovės vadovo konkurse? 

– Beveik visą savo darbinę 
veiklą esu paskyręs šilumos 
energetikai. Daug metų dirbau 

Druskininkų šilumos įmonėje, 
ten perėjau visus karjeros etapus 
– nuo paprasto operatoriaus iki 
bendrovės direktoriaus. Puikiai 
žinau visas šios profesijos plony-
bes, man tikrai patinka šis darbas, 
esu sukaupęs didžiulę patirtį. Kai 
sužinojau, kad „Lazdijų šiluma“ 
ieško vadovo, pagalvojau, jog vi-
sai norėčiau ten panaudoti savo 
sukauptą patirtį. Todėl ir patei-
kiau prašymą dalyvauti konkurse. 
Kadangi Druskininkų ir Lazdijų 
šilumos energetikai nuo seno tu-
rėjo bendrų reikalų, todėl puikiai 
žinojau situaciją Lazdijuose, pa-
žįstu ne vieną bendrovės darbuo-
toją, ir šis konkursas nebuvo man 
didelis iššūkis. 

– Ką norėtumėte nuveikti dirb-
damas „Lazdijų šilumoje“?

– Kadangi daugelį metų dirbau 
labai progresyvioje ir inovatyvio-
je kompanijoje „Litesko“, tai ten 
turėjau galimybę suformuoti sau 
šiuolaikišką požiūrį į modernius 
šilumos energijos panaudojimo 
sprendimus. Manau, jog ši patirtis 
padės man Lazdijuose šiuolai-
kiškai plėtoti bendrovės veiklą, 
lygiuojantis į pažangiausias tech-
nologines naujoves. Sieksiu, jog 
šildymas Lazdijuose būtų eko-
nomiškas ir mažiau teršiantis 
gamtą. 

Gerai tai, kad puikiai žinau si-
tuaciją „Lazdijų šilumoje“, man 
nereiks daug laiko viską įvaldyti, 
į mano perkvalifikavimą bendro-
vei nereiks investuoti.

Man svarbu, kad su šilumos 
energetika būtų supažindinta 
kuo platesnė visuomenės audi-
torija, todėl planuočiau vaikams 
ir moksleiviams rengti ekskursi-
jas į bendrovę ir supažindinti su 
šilumos gamybos ir paskirstymo 
procesais. 

Kadangi dabartinis šilumos ga-
mybos procesas yra modernus, 
tai ne kūrikai, metantys anglis 
į krosnį, jam vadovauti ir jį val-
dyti reikia ne savamokslių, bet 
savo srities profesionalų. Reikia 

pripažinti, jog tokių specialistų, 
ypač periferijoje, praktiškai nėra. 
Pasiūlysiu Lazdijų rajono vado-
vams sudaryti palankias sąlygas 
vietos jaunimui, mokant stipen-
diją, studijuoti šiluminę ener-
getiką, kad paskui jie sugrįžtų 
atgal į savo gimtąjį rajoną ir kaip 
profesionalai dirbtų pagal įgytą 
specialybę. 

– Gyvenate Druskininkuose, o 
dirbsite Lazdijuose. Teks kasdien 
važinėti? 

– Dabar, kai visi mobilūs, važi-
nėti į darbą keliasdešimt kilome-
trų nėra problema. Suskaičiavau, 
jog nuo mano namų iki „Lazdijų 
šilumos“ administracinio pastato 
yra lygiai 43 kilometrai. Geras 
pusvalandis kelio. Vilniuje ar 
Kaune žmonės į darbą miesto 
ribose važiuoja ilgiau. 

– Kada pradėsite darbą nau-
jose pareigose?

– Tiksliai nežinau, lauksiu 
bendrovės valdybos sprendimo 
pakviesti mane pasirašyti darbo 
sutartį. 

– Ačiū už pokalbį. Sėkmės 
darbuose!•
„dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

„Gerai tai, kad puikiai žinau situaciją „Lazdijų šilumoje“, man nereiks daug laiko viską įvaldyti, į mano 
perkvalifikavimą bendrovei nereiks investuoti“, — sako naujasis UAB „Lazdijų šiluma“ vadovas Remigijus 
Aleksandras Viniarskas.

seirijų gyventojus kviečiame jungtis 
prie vandentiekio ir nuotekų tinklų

Seirijų miestelyje jau baig-
ti centralizuotų vandentiekio ir 
nuotekų trasų įrengimo darbai, 
todėl gyventojus kviečiame do-
mėtis ir aktyviai jungtis prie šių 
sistemų. Svarbu, kad prisijungtų 
kuo daugiau miestelio gyventojų. 
Tik taip būtų galima užtikrinti 
tinkamą nuotekų valyklos darbą, 
o gyventojai galėtų patogiai nau-
dotis sukurta infrastruktūra.

Prie vandentiekio ir nuotekų 
trasų Seirijuose jungtis gali Lie-
pų, Kalnų, A. Žmuidzinavičiaus, 
Aušros, Vytauto, Ežerėlio, Gėlių 
ir Taikos gatvių gyventojai. Šiais 
patogumais taip pat  kviečiame 
naudotis ir Seirijų miestelyje vei-
kiančias įmones. 

Prisijungti prie centralizuotų 
vandentiekio ir nuotekų trasų 
kviečiame per 6 mėn. nuo šios 

informacijos paskelbimo. 
Visais Jums rūpimais klau-

simais (taip pat dėl vandens 
apskaitos prietaisų įrengimo) 
galite skambinti UAB „Lazdi-
jų vanduo“, tel. (8 318) 51703, 
arba abonentinio skyriaus inži-
nieriui Arūnui Valentukevičiui, 
tel. 8 601 74235.•
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

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

KoLeGų atsiLiePimai aPie r. a. ViniarsKą 
– Puikiai išmanantis savo profesiją.
– Randantis bendrą kalbą ir su paprastais darbininkais, ir su įvairaus 
lygio vadovais.
– Ne kategoriškas, bet lankstus, ieškantis kompromisų, geriausių 
sprendimų.
– Modernių, šiuolaikinių technologijų šalininkas.
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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis

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!

Buvau maloniai nustebin-
tas, kai Prezidentas Gita-
nas Nausėda viešai užstojo 
vadinamųjų „žinomų žmo-
nių“ – ir jų pasisakymus 
tiražuojančios žiniasklai-
dos – gatviniu kriminaliniu 
žargonu niekinamą kunigą 
Algirdą Toliatą. Konevei-
kiamą net ne dėl kokios 
vyraujančių ideologijų 
standartų neatitinkančios 
nuomonės, o dėl to, kad 
savo fb pasidalijo (nors 
paskui skubiai ją ištrynė) 
peticija, reikalaujančia LR 
Seimą neratifikuoti kontro-
versijas keliančios Stambu-
lo konvencijos.

Primenu, kad Slovakijos parla-
mentas jau atsisakė ją ratifikuoti. 
Tikriausiai neratifikuos ir Len-
kijos Seimas. Dėl ideologinio 
„socialinės lyties“ konstrukto 
įvedinėjimo, perteklinio valstybės 
kišimosi į šeimos ir asmenų pri-
vatų gyvenimą. Ir kitų totalistinės 
kontrolės grožybių.

Prezidentas pasakė: „Pono, ger-

biamo kunigo A. Toliato užsipuo-
limas [...] tokiais metodais ir tokia 
forma, yra visiškai nepriimtinas ir 
rodo, kad kažkas mūsų viešoje er-
dvėje per 10 ar 15 pastarųjų metų 
atsitiko. [...] Šiandien Lietuvoje 
susiformavo viešoji inkvizicija. 
Žmonės, kurie įsivaizduoja galį 
maišyti su purvais kitaminčius, 
daryti tai beapeliacine forma ir 
kartais tiesiog šlykščia forma, ir 
jie laiko save nebaudžiamais.

Manau, kad su šituo mes netu-
rime taikstytis. Šiandien aš stoju į 
pono, gerbiamo kunigo A. Toliato 
pusę pirmiausia todėl, kad aš stoju 
į jo, kaip žmogaus pusę“.

Na, pagalvojau, šito tai jau Jums 
neatleis, Prezidente. Čia beveik 
toks pat įžūlumas, kaip atstovauti 
Lietuvai Europos Vadovų Tarybo-
je. Arba jei sovietmečiu mokyklos 
direktorius būtų drįsęs užsistoti 
dėl religinių pažiūrų ujamą savo 
mokyklos mokytoją.

Ilgai laukti nereikėjo. Jau va-
kare, LRT „Dienos temoje“, UR 
ministras G. Landsbergis nuro-
dė, kad Prezidentas esąs šališ-
kas: matai, kunigą nuo patyčių 

Robertas Grigas. Apie Prezidento „kaltes“
gina, o homoseksualia orientacija 
save reklamuojančio Seimo nario 
Raskevičiaus negina. O tasai mi-
nistrui skundžiasi, kad sulaukia 
soc. tinklų paskyrose baisiai piktų 
žinučių ir net grasinimų!

Temą, žinoma, pasigavo ži-
niasklaida, pradėjusi rašyti apie 
Prezidento „dvejopų bėgių em-
patiją“ ir t. t.

Tačiau taip nėra. Be abejo, nėra 
gerai, kai žmonės savo vertinimų 
politikams, jų veiklos krypčiai ne-
sugeba išreikšti kultūringai. Net 
ir privačioje erdvėje. Diskutuoti 
apie idėjas pagarbiai, išsakyt ar-
gumentus „už“ ir „prieš“ be as-
meninių užsipuolimų – brandžios 
visuomenės ir brandžių asmeny-
bių požymiai.

BET. Yra didžiulis skirtumas 
tarp nepagarbių užsipuolimų 
privačiose erdvėse, socialiniuo-
se tinkluose ir tarp žmogaus 
menkinimo, keikimo, pavardės 
darkymo, kurį viešai skelbia įta-
kingi asmenys, o jų liejamas pa-
mazgas tiražuoja didžiausi šalies 
portalai.

Štai apie ką kalbėjo Preziden-
tas.

Ar Jūs matėte kur nors viešose 
erdvėse, ne asmeninėse ar tar-
nybinėse paskyrose, kaip nors 
niekinamą, puolamą ar pravar-
džiuojamą minėtą Seimo narį? 
Matėte grasinimus jam?

Aš nemačiau. Priešingai,  v i s 
o s medijos, politinis ir pramogi-
nis elitas (?) kalba, rašo ir rodo 
Seimo narį bei jo bendražygius 
su tokiu išskirtiniu prielankumu 
ir palaikymu, su kokiu okupa-
cijos laikais buvo kalbama apie 
kompartijos narius. Tik gerai. Tik 
teigiamai. Nes kokia kritika yra 
aiški kontrrevoliucija.

Tačiau užtenka tik kokiam 
kunigui, aktyviam piliečiui ar 
jų grupei išreikšti krikščionišką 
tradiciją, prigimtinę vyro ir mo-
ters šeimą, biologinę žmogaus 
lyties tapatybę palaikantį požiūrį, 
kai ant jų užgriūva viešų patyčių 
lavina, spaudimas iki grasinimų 

atleidimu iš darbo. Ir kaipmat at-
gyja visa sovietinė nužmoginanti 
leksika („tamsuomenė“, „radika-
lai“, „ekstremistai“, „naciukai“ ir 
t. t. – arsenalas neišsemiamas).

Taigi nėra ko tapatinti nepaly-
ginamų dalykų. Mes, krikščio-
niškosios tradicijos ir prigim-
tinės tvarkos gynėjai, būtume 
labai laimingi, jei paniekos ar 
menkinimo, pagaliau, tildymo 
už savo pasaulėžiūrinę poziciją 

sulauktume tiktai socialinių tinklų 
„burbule“ ar fb paskyrose. Deja,  
visą tą priešiškumą ir negatyvą 
savo atžvilgiu, lyg būtume nepi-
liečiai, mes rizikuojame išgirsti 
kasdien, įsijungę pagrindinių 
žinių kanalus. O lygiavertiškai 
atsakyti neturime kur.

Todėl ačiū Prezidentui bent už 
jo atjautą.•
tiesa.lt

Kučiūnų Šv. Kazimiero bažnyčia (Lazdijų r.). (Autoriaus nuotr.)

Bitininkai apie prabėgusią žiemą ir jau prasidėjusį pavasarį
Dineta Babarskienė
Pavasaris į darbus įtraukia 
ir bitininkus. Nors patys 
bitininkai tam prieštarau-
ja, tikindami, kad darbų 
jiems netrūksta ištisus 
metus, net žiemą. Anot jų, 
tai pats geriausias metas 
pasiruošti naujam sezonui 
bityne.

Bet pirmiausia kiekvieną pavasarį 
bitininkai nekantriai laukia pava-
sarinio bičių šeimų apsiskraidy-
mo: po jo pasidaro aiškiau, kaip 
peržiemojo bitės.

ir bitės, ir bitininKai LauKia 
šiLumos
Bitininkės Janinos Lisauskienės 
iš Būdviečio kaimo beveik visi 
bityno skyriai įkurti pamiškėse. 
Jos bitelės šiemet jau apsiskraidė 
dar vasario pabaigoje. „Šilta tą-

dien buvo“, – sako ji. Džiaugiasi 
bitininkė, kad bitelės gerai peržie-
mojo, visos šeimos gyvos. „Gerai 
skraido, gera šeima“, – sako ji. 

„Labai svarbu, kad maisto bi-
telėms nepritrūktų. Ar netrūksta 
maisto, galima, žinoma, pasižiū-
rėti net žiemą, atsidarius avilį, 
tik kas šeštadienį ten landžioti ir 
žiūrinėti nereikėtų. Jeigu trūksta 
maisto, reikia įdėti. Mums pri-
maitinti nereikia, nors šalta žiema 
buvo, suvalgė daugiau. Iš rudenio 
gerai pamaitinome“, – pastebi bi-
tininkė.

Ankstyvą pavasarį šiltesnėmis 
dienomis bitelės  gelsvų žiedadul-
kių parsineša iš lazdynų, jomis 
pasistiprina. „Perus auginti pradė-
jo vasarį. Kol kas dar nedaug. Kai 
atšils oras, iš lazdynų parsineš 
žiedadulkių, daugės ir perų“, – 
sako bitininkė. Tai laukiat laz-
dynų žydėjimo? „Laukiame šilu-

mos“, – sako šypsodamasi Janina. 
Tuomet jau ir dugnus valys. „Bet 
reikia, kad būtų kokia 14 laipsnių 
šilumos“, – tarsteli ji.

Paklausta, kokį naują medaus 
derlių pranašauja, bitininkė kva-
toja. „Kiek bus, tiek bus gerai“, 
– patikina ji. Vis tik tikisi, kad 
viskas bus gerai.

Pernykščio medaus, anot jos, 
jau tik kraštuky lentynos belikę, ir 
jau tik mažuose indukuose. „Jau 
niekur nė nevežame. Tik sau be-
likę“, – sako bitininkė. Na, jei kas 
dar labai paprašytų? „Ne jau. Kai 
neturime, tai neturime niekam“, 
– patikina ji. 

jau aPeitos ir bitės, ir 
draVės
Drevinės ar, kaip dzūkai sako, 
dravinės bitininkystės tradicijos 
dar gyvos Dzūkijos nacionalinia-
me parke. Vienintelis Lietuvoje 

toks bitynas Musteikos kaime 
(Varėnos rajonas) įkurtas 2006 
metais. Romas Norkūnas – vienas 
iš nedaugelio senosios drevinės 
bitininkystės žinovų.

Musteikos miškuose dar yra 
daugiau nei dešimt prižiūrimų 
drevių. R. Norkūnas jas išskobė 
su Algiu Svirneliu peikenomis, 
apgyvendino ten bites ir dabar 
jas prižiūri. 

Pakalbintas Romas Norkūnas 
patikino, kad jau vaikščiojantis ir 
stebintis biteles. Sako, kad jau va-
sario 22 dieną apsiskraidė – lau-
kan iš drevių išskridusios buvo. 
Kelminiuose aviliuose gyvenan-
čios šeimos taip pat. „Šilta diena 
tądien buvusi, tai pasivaikščiojau 
ir pastebėjau, kad jau skraido“, – 
paprastai paaiškina drevinę biti-
ninkystę puoselėjantis bitininkas. 
Pagal tai, kaip gausiai apsiskraidė 
darbštieji vabzdžiai, bitininkas 

Romas mano, kad bičių šeimos 
peržiemojo gerai. Dabar, sako, 
belieka tik stebėti. „Kol kas tik 
stebiu. Darbų nėra. Pas jas juk 
į vidų neįlįsi“, – paaiškina biti-
ninkas. Gegužės mėnesį, anot jo, 
reiks išvalyti ir avilius, ir dreves, 
jei pasimatys, kad kai kurios šei-
mos neperžiemojo. „Tuomet reiks 
laukti spiečių ir apgyvendinti 
naujas šeimas“, – tikina jis.

Medų bitininkas Romas ko-
pinėjąs vieną kartą: rugpjūčio 
pabaigoje – rugsėjo pradžioje. 
Sako, kad pernai buvęs vidutinis 
medaus derlius. „Dar šiek tiek 
turime medaus“, – tarsteli jis. 
Šį medų jis vadina paprastai – 
mišriu, mat iš visokiausių miško 
augalėlių surinktas. Dabar laukia 
blindžių žydėjimo. „Juk jas taip 
mėgsta bitės“, – sako senosios 
drevinės bitininkystės žinovas 
R. Norkūnas.•
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Lietuvoje prasideda patikros, kaip ūkiai tvarkosi su mėšlu ir srutomis 
Nacionalinė mokėjimo 
agentūra (NMA) pradeda 
vykti į ūkius patikrinti, 
kaip ūkininkai laikosi 
vieno iš kompleksinės pa-
ramos reikalavimų – drau-
dimo skleisti mėšlą ir (ar) 
srutas. Sutrumpėjus drau-
dimo terminui, patikros 
bus vykdomos iki kovo 20 
d. (įskaitytinai).

„Kompleksinės paramos reika-
lavimų privalo laikytis visi pa-
reiškėjai, gaunantys tiesiogines 
išmokas, taip pat paramą pagal su 
plotu susijusias Lietuvos kaimo 
plėtros 2014–2020 metų progra-
mos priemones“, – akcentuoja 
NMA.

Draudimas skleisti mėšlą ir 
(ar) srutas galioja nuo lapkričio 
15 d. iki balandžio 1 d., išskyrus 
atvejus, kai atskiru įsakymu yra 
nustatyta kitaip. Šiemet draudžia-
ma mėšlą ir (ar) srutas skleisti 
nuo 2020 m. gruodžio 1 d. iki šių 
metų kovo 20 d. Draudžiamuoju 
laikotarpiu laukuose negali būti 
randama neįterpto mėšlo ar sru-
tų, išskyrus tirštąjį mėšlą, kuris 
laikomas rietuvėse lauke pagal 
Mėšlo ir srutų tvarkymo aplin-

kosaugos reikalavimų apraše 
nustatytus reikalavimus.

Atkreiptinas dėmesys, kad ruo-
šiant vietą tirštojo mėšlo rietuvei 
lauke, pirmiausia ant lauko dir-
vos paviršiaus suformuojamas 
durpių arba smulkintų šiaudų 
pasluoksnis, skirtas srutoms ar 
skysčiams nuo mėšlo sugerti, bei 
rietuvė lauke privalo būti apjuosta 
ne žemesniu kaip 20 cm aukščio 
žemės pylimu. Pylimas turi būti 
įrengtas taip, kad visą mėšlo sau-
gojimo laikotarpį srutos neištekė-
tų už jo ribų.

Visais atvejais draudžiama 
mėšlą ir srutas skleisti ant įša-
lusios, įmirkusios ar apsnigtos 
žemės. Taip pat mėšlą ir srutas 
draudžiama skleisti paviršinių 
vandens telkinių pakrančių ap-
saugos juostose ir arčiau kaip 2 m 
iki melioracijos griovių viršutinių 
briaunų. Žinotina, kad paminėti 
reikalavimai galioja ne tik drau-
džiamuoju laikotarpiu.

Taigi NMA Kontrolės departa-
mento specialistai iki kovo 20 d. 
(įskaitytinai) turės patikrinti visus 
atrinktus ūkius dėl šio komplek-
sinės paramos reikalavimo laiky-
mosi. Atkreiptinas dėmesys, kad 
nustačius reikalavimų pažeidimų, 

Mėšlo rietuvė.

sankcijos yra taikomos pagal visą 
paraišką, tad galima prarasti ne-
mažą išmokų sumą.

2021 m. dėl COVID-19 ES 

teisės aktai leido minėtų reika-
lavimų tikrinimą sumažinti iki 
0,7 proc. ūkių (esant įprastinei 
situacijai minimalus atrankos 

proc. yra 1, bet turi būti didi-
namas, jei randama daug pa-
žeidimų).•
agroeta.lt

ypatingi „tele2“ pasiūlymai: nuolaidos telefonams 
ir išmanioji televizija už itin patrauklią kainą
Ieškantiems naujo išma-
niojo telefono – puikios 
naujienos. „Tele2“ paruo-
šė ypač gerų pasiūlymų 
telefonams įsigyti. Jais jau 
dabar galite pasinaudoti 
operatoriaus internetinėje 
parduotuvėje www.tele2.lt. 

PoPuLiariausi ir naujausi 
„samsunG“ teLefonai net iKi 
31 Proc. PiGiau
„Samsung“ gerbėjams išties pa-
sisekė. Šiuo metu net trims po-
puliariems telefonų modeliams 
– „Samsung Galaxy A51“ (128 
GB), „Samsung Galaxy S20 FE“ 
(128 GB) ir „Samsung Galaxy 
S21 5G“ (128 GB) – taikomos 
nuolaidos net iki 31 proc. 

Pavyzdžiui, minėtą „Samsung 
Galaxy A51“ (128 GB) išmanųjį 
dabar galite įsigyti vos už 269 
Eur mokant visą sumą iškart. 
Šis modelis turi galingą aštuonių 
branduolių procesorių, ryškų 6,5 
colių įstrižainės „Super Amoled“ 
ekraną ir keturgubą pagrindinę 
kamerą, vaizdą fiksuojančią 48 
MP raiška.

Visiems PerKantiems 
„samsunG s21” serijos 
teLefoną – beLaidės ausinės 
doVanų
Kitas vertingas „Samsung“ pasiū-
lymas – galimybė gauti dovanų 
patvarias ir kokybiškas „Samsung 
Galaxy Buds+“ belaides ausines. 
Jos dovanojamos visiems, per-
kantiems vieną iš „Samsung S21“ 
serijos telefonų. 

Telefonus galite įsigyti mo-
kėdami visą sumą iš karto arba 
nurodytomis įmokomis su bet 
kuriuo www.tele2.lt pasirinktu 
planu ir 24 mėn. sutartimi. Do-
vana už 0,01 Eur prie užsakymo 
pridedama automatiškai. Dovanos 
vertė 149 Eur. 

PamėGti „onePLus“ modeLiai 
— Vos nuo 6 eur/mėn.
Didelės nuolaidos taikomos ir 
jaunuolių pamėgtiems „One-
Plus“ telefonų modeliams. 
Išmaniuosius „OnePlus Nord 
N100“ (64 GB), „OnePlus 
Nord“ (128 GB) ir „OnePlus 
8T“ (128 GB) dabar galite įsigy-
ti vos nuo 6 Eur/mėn. su www.
tele2.lt pasirinktu planu ir 24 
mėn. sutartimi. 

Ekonomiškas, ryškus ir pajėgus 
išmanusis „OnePlus Nord N100“ 
turi didelę 5000 mAh talpos bate-
riją, 13 MP raiškos plataus kampo 
pagrindinę kamerą ir palaiko 18 
W galios greitąjį krovimą. Šio 
telefono kaina be sutarties mokant 
visą sumą iškart – 159 Eur.  

KoKybišKas išmanusis 
„fonos o3“ + doVana
Ieškantiems patikimo telefono už 
gerą kainą verta atkreipti dėmesį 
į „Fonos O3“ (32 GB) modelį. 
Įsigijus šį telefoną, dabar dova-
nojamos patogios ir kokybiškos 
belaidės ausinės „JBL TUNE 
225TWS“. Jos pasižymi ilgai 
neišsenkančia energija – muzika 
galėsite mėgautis net 25 valan-
das.

Telefonas turi didžiulę 4000 
mAh talpos bateriją, klasikinį 5,7 
colio įstrižainės „HD+“ raiškos 
„LCD“ ekraną ir 3 GB RAM 
atmintį, kuri užtikrins sklandų 
veikimą. „Fonos 03“ išmaniaja-
me jau yra įdiegta lietuvių kalba 
ir populiariausios programėlės, 
todėl jis bus iškart paruoštas nau-
doti. Telefono kaina be sutarties 
mokant visą sumą iškart – 159 
Eur. 

PasiūLymas „iPhone“ 
Gerbėjams
Už patrauklią kainą šiuo metu 
gali įsigyti ir puikiai vertinamą, 
greitą ir ištvermingą „iPhone SE“ 
(64 GB) išmanųjį. Jo kaina be 

sutarties ir mokant visą sumą iš-
kart – 419 Eur.

Šiame modelyje sujungtos 
pažangių „iPhone 11“ serijos 
modelių savybės: itin koky-
biška kamera ir galingas „A13 
Bionic“ procesorius. Ekrano 
įstrižainė – vos 4,7 colio, bet 
vaizdas ypač ryškus ir detalus 
dėl specialios „Retina HD“ 
technologijos. 

išmanioji teLeVizija „Go3” — 
Vos nuo 2,99 eur/mėn.
Laisvalaikiui ir smagiems va-
karams su šeima – ypatingas 
išmaniosios televizijos „Go3“ 
pasiūlymas. Specialaus televizi-
jos paketo „Startas“ kaina tik nuo 

2,99 Eur/mėn.
Jame rasite 9 tiesioginės televi-

zijos kanalus su 7 dienų archyvo 
funkcija ir apie 500 val. serialų 
biblioteką. Papildoma dovana – 
galimybė žiūrėti pamėgtas „TV3“ 
laidas ir serialus anksčiau nei per 
TV. Jei neturite išmanaus televi-
zoriaus, jums prireiks priedėlio. 
Jo kaina dabar tik nuo 2,5 Eur/
mėn.

Daugiau informacijos apie 
pasiūlymus ir akcijas sužinosite 
www.tele2.lt arba paskambinę 
telefonu 117. Įrenginiams pa-
pildomai taikomas vienkartinis 
laikmenos mokestis. Pasiūlymų 
laikas ir įrenginių skaičius ribo-
tas.•
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eterisSpręskite ir laimėkite 
savaitraščio 

„Dzūkų žinios“ 
1 mėn. prenumeratą!!!

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

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

www.prenumeruok.lt.

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

KetVirtadienis, kovo 11 d. Saulė teka 6.48, leidžiasi 18.12, dienos ilgumas 
11.24. delčia. Vardadieniai: konstantinas, Gedimtas, Vijolė, kostas.

LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 klausimėlis. 
 6.20 Gyventi kaime gera.
 6.50 Ryto suktinis su zita 

kelmickaite. 
 7.20 „sugrįžimas į 

paslaptingą sodą“.
 9.00 Labas rytas, Lietuva.
 11.00 dokumentinė 

apybraiža „deganti 
vasara. 1988-ieji“. 

 11.55  LR Prezidento 
sveikinimo kalba.

 12.00 Trijų Baltijos vals-
tybių vėliavų pa-
kėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės 
aikštėje. 

 12.30 Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 
diena. 

 13.45 Gražiausios poetų 
dainos kovo 11-ajai.

 15.10 dainuoju Lietuvą.
 15.25 Premjera. „Laisvės 

vaikai“.
 16.30 Įdomiosios pa-

mokos. kovo 11-oji.
 17.30 žinios. 
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 „Gimtinė“.
 20.10 dviračio žinios. 
 20.30 Panorama.
 21.00 „Nepriklausomybės 

laikas“. 
 22.45 „Grančesteris“.
 23.35 „stovinčioji ant 

tilto“.
 0.45 „kai susitinka 

vakaras ir rytas. 
kelionė į Baltijos 
šalių muziką“.

 1.40 dainuoju Lietuvą.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Įdomiosios pa-

mokos. kovo 11-oji.
 3.00 Panorama.
 3.30  „Pareiga tiesai“.
 4.20 Vakaras su edita. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „Robinzono kruzo 

sala“.
 8.00 „Munis. Mažasis 

Mėnulio globėjas“.
 9.40 „smurfai“.
 11.45 „žmogus-voras 3“.
 14.35 „kelionė į žemės 

centrą“.
 16.25 „kaukė“.
 18.30 žinios.
 19.30 „Tobulas pasima-

tymas“.
 21.45 „Pats sau milijonie-

rius“.
 23.40 „Roninas“.
 2.00 „Pabėgimo planas“.
 3.50 alchemija. VdU 

karta. 
 4.20 ReTRosPekTYVa. 

TV3
 6.10 „žvaigždė prieš 

blogio jėgas“.
 7.55 „Bulius Ferdi-

nandas“.
 10.00 „Paslaptinga 

karalystė“.
 12.05 „Guliverio kelionės“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Guliverio kelionės“.
 13.50 „aplink pasaulį per 

80 dienų“.
 16.05 „Naktis muziejuje“.

 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „Naktis muziejuje“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Lietuvos garbė 

2021.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 Lietuvos garbė.
 22.30 „Pjūklo ketera“.
 1.15 „einšteinas“.
 2.10 „Majų baikerių 

klubas“.
 4.20 „einšteinas“.
 5.15 „Vieniši tėvai“.
 5.40 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.20 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 7.15 „Gordonas Ramzis. 
iki pragaro ir atgal“.

 9.15 „Brazilija – gamtos 
istorija“.

 11.35 „Beverli Hilso 
nindzė“.

 13.25 „Riterio žvaigždė“.
 16.05 „Prarastasis“.
 19.00 kovo 11-osios laužai. 

Šventinė vakaronė 
Lietuvos karo 
akademijoje. 

 21.00 „starskis ir Hečas“.
 23.05 „keršto valanda. 

Teisingumas“.
 1.00 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.25 „Beverli Hilso 

nindzė“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 deutsche Welle 

pristato. keliautojo 
dienoraštis. 

 7.00 #Nespaudai. 
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 Laisvės TV valanda. 
 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Tiek žinių. 
 12.30 alfa taškas.
 13.00 Filmas apie kazi-

mierą Motieką. 
 13.35 Filmas apie Valeri-

joną Šadreiką. 
 14.00 Gyvai. Vairas. 

koncertas.
 15.00 koncertas „jonis“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 „Pirmininko diplo-

matija. atkurtosios 
Lietuvos kelias“.

 17.35 Laikykitės ten. 
Pokalbiai. 

 18.00 „dainuok, dzūkija“. 
 18.20 „Pozicija“. 
 19.00 žinios.
 19.20 „Pasakadienis“.
 19.35 „Vaikystės spalvos“.
 19.45 „skinsiu raudoną 

rožę“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „jaunimo banga“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Lošėjas“. 
 23.55 „Pirmininko diplo-

matija. atkurtosios 
Lietuvos kelias“.

 1.00 Mūsų gyvūnai. 
 1.30 koncertas „arvydas 

Vilčinskas“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 #Nespaudai. 

 3.50 skonio reikalas. 
 4.10 kaimo akademija. 
 4.35 „Reali mistika“.
 5.15 Mokslo ritmu.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 6.30 „džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 6.40 „Bitė Maja“.
 6.55 „smurfai“.
 8.05 „žodžiai. Lietuva – 

1989“. 
 9.20 „danas Pozniakas. 

auksinio ringo 
istorija“.

 10.25 Premjera. „Pareiga 
tiesai“.

 11.15 Televizijos 
spektaklis „Naujieji 
patriotai“. 

 13.50 knygų savaitė. 
Politologo Mažvydo 
jastramskio knygos 
apie prezidento 
instituciją nepriklau-
somoje Lietuvoje 
„Mums reikia 
vado?“ pristatymas-
diskusija.

 14.45 „stovinčioji ant 
tilto“.

 16.00 knygų savaitė. 
Rašytojų kristinos 
sabaliauskaitės ir 
Nobelio literatūros 
premijos laureatės 
olgos Tokarczuk 
pokalbis.

 17.00 Premjera. „kai 
susitinka vakaras ir 
rytas. kelionė į Bal-
tijos šalių muziką“.

 18.00 klaipėda – europos 
jaunimo  sostinė 
2021. 

 19.15 Šv. kristoforo 
kamerinio orkestro 
šventinis koncertas 
„Mes – kartu“. 

 20.30 Panorama.
 21.00 amilcare Ponchielli. 

opera „Lietuviai“. 
 23.00 Laisvės vaikai. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.30 duokim garo! 
 3.00 klausimėlis. 
 3.20 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 3.45 7 kauno dienos. 
 4.10 Procesai. Užmarš-

ties aikštė. 
 4.35 Veranda. 
 5.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 

TV1
 7.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Niujorke“.
 12.30 „Širdžių daktaras“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas  

kainas“.

 16.45 „Mano vienintelė“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „komisarė Nora 

Vais. istorija 
nesibaigia“.

 22.55 „Paskolinta meilė“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „kasandra. klai-

dinga nata“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.30 „kobra“.
 8.30 „Univeras“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „Fizrukas“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Moderni šeima“.
 12.30 Topmodeliai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Fizrukas“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „apgaulės meistrai“.
 23.15 „Gelbėtojai“.
 1.10 „aPB“.
 2.45 „Moterų lyga. Vyrai, 

pinigai ir meilė“.

Delfi 
 7.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 8.00 orijaus kelionės. 
Maldyvai.

 8.30 orijaus kelionės. 
Įspūdingiausias 
Lietuvos dvaras.

 9.00 iliustruotos Vilniaus 
istorijos.

 10.00 100 akimirkų 
gamtoje. „Palmės 
jau Lietuvoje“.

 10.30 100 akimirkų gam-
toje. „Mūsų lesyklų 
svečiai“.

 11.00 100 akimirkų 
gamtoje. „Gandrai 
sugrįžta“.

 11.30 100 akimirkų 
gamtoje. „Šalia 
skruzdėlyno“.

 12.00 100 akimirkų gam-
toje. „Lakštingala 
ant vienos kojos“.

 12.30 „dviračiais per 
altajų“.

 14.00 „dviračiais per 
Gruziją“.

 15.10 „dviračiais per 
Himalajus“.

 16.30 „dviračiais per 
kirgiziją“.

 18.00 delfi Tema. speciali 
kovo 11-osios laida.

 18.45 Verslo požiūris.
 19.30 orijaus kelionės. 

Maldyvai.
 20.00 orijaus kelionės. 

Įspūdingiausias 
Lietuvos dvaras.

 20.30 orijaus kelionės. 
Palanga su Paul de 
Miko.

 21.00 spausk gazą.
 21.30 Šiandien kimba.
 22.15 kitokie pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– G. LLiaudanskas-
svaras.

 0.15 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– B. Tiškevič.
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šeštadienis, kovo 13 d. Saulė teka 6.43, leidžiasi 18.16, dienos ilgumas 11.33. 
jaunatis. Vardadieniai: Paulina, Liutauras, Vaidilė, kristina, Teodora.

LRT TV
2021. 03
 6.00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
 6.02 daiktų istorijos. 
 7.00 išpažinimai. 
 7.30 „sunkus vaikas 2“.
 9.00 Labas rytas, Lietuva.
 11.00 Beatos virtuvė. 
 11.55 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„kinija. senovinė 
gamtos karalystė. 
centrinė dalis. 
Pusiausvyros siekis“.

 12.45 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„žvilgsnis iš paukščio 
skrydžio. Šiaurės 
italija“.

 13.40 „komisaras Mon-
talbanas. Popierinis 
mėnulis“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 žinios. 
 18.00 Langas į valdžią. 
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dainuok su manim. 
 22.40 „Įsibrovėlė“.
 0.20 „Nesaugus prie-

globstis“.
 2.10 „žvilgsnis iš paukščio 

skrydžio. Šiaurės 
italija“.

 3.05 dainuoju Lietuvą.
 3.25 „komisaras Mon-

talbanas. Popierinis 
mėnulis“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.35 „saugokis meškinų“.
 7.20 „Berniukas Blo-

giukas“.
 7.45 „ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
 8.35 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 9.05 „Beprotiškos melo-

dijos“.
 9.30 Mes pačios. 
 10.00 „ant bangos“.
 11.45 „Paskutinė mimzė“.
 13.40 „Monte karlas“.
 15.50 „sutrikęs gangs-

teris“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.30 PReMjeRa. „oazė. 

žaidimas prasideda“.
 22.15 „drilbitas“.
 0.20 „Įkalinti laike“.
 2.25 „Turistas“.

TV3
 6.30 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Monstrų viešbutis“.
 8.00 „kempiniukas 

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

būstas.
 11.30 Tylūs geradariai. 

Tvarumo istorijos.
 12.00 „Nuostabūs metų 

laikai“.
 12.20 „kenoloto“.

 12.22 „Nuostabūs metų 
laikai“.

 13.00 „daktaras dolitlis“.
 14.45 „Mija ir baltasis 

liūtas“.
 16.45 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvok.
 19.35 „eurojackpot“.
 19.40 galvok.
 21.30 „Gaujų karai. Princai“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „Gaujų karai. Princai“.
 22.39 „Vasaros paukščiai“.
 1.10 „kapitonas amerika. 

žiemos karys“.
 3.40 „Majų baikerių 

klubas“.
 4.50 „Nuostabūs metų 

laikai“.

BTV
 7.30 „kvailiai šėlsta“.
 8.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
 9.00 sveikatos kodas. 
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
 10.30 „Neatrasta indija. 

Laukinės gamtos 
trapumas“.

 11.35 „Lemtinga diena“.
 12.35 „Gordonas Ramzis. 

iki pragaro ir atgal“.
 13.30 „ekstrasensų mūšis“.
 16.00 „amžiaus nusikal-

timai“.
 17.00 Betsafe–LkL čempio-

natas. 
 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „ilgas Bilio Lino 

pasivaikščiojimas“.
 0.20 „Laukinės aistros“.
 2.20 „juodasis griaus-

tinis“.

Dzūkijos TV
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 krepšinio pasaulyje 

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

pristato. keliautojo 
dienoraštis. 

 11.00 Švarūs miestai. 
 11.30 skonio reikalas.
 12.00 „Pėdsakas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 žinios.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 žinios.
 18.30 „TV europa pristato. 

Lietuvos sienų ap-
sauga. kontrabanda“.

 19.00 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

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

Pokalbiai. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Gyvenimas. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 kitoks pokalbis su 

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

LRT+
 6.00 Lietuvos Respublikos 

himnas.
 6.02 auksinis protas. 
 7.15 klausimėlis. 
 7.30 Premjera. „Laiki-

nosios sostinės 
fenomenas. URM 
spaudos biuro 
viršininkė M. avietė-
naitė“.

 8.00 Premjera. „sukurta 
kiote. Vėduoklės ir 
furošikiai“.

 8.30 Premjera. „susi-
pažink su mano 
pasauliu. Geilsonas ir 
kapueira“.

 9.00 kūrybingumo 
mokykla. 

 9.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

 10.00 Čia – kinas. 
 10.30 Pasivaikščiojimai. 
 11.00 kas geresnio, 

kaimyne? 
 11.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Trembita. 
 12.30 Rusų gatvė.
 13.00 išpažinimai. 
 13.30 Proto džiunglės. 
 14.00 euromaxx. 
 14.30 Gražiausios poetų 

dainos. 
 16.00 „kai susitinka 

vakaras ir rytas. 
kelionė į Baltijos 
šalių muziką“.

 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien ir 

visados. 
 18.30 2 eilė: teatro 

žmonės. dalia žakytė 
ir almantas Bučius. 

 19.00 istorijos perimetrai. 
 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 21.00 „elvis sutinka 

Niksoną“.
 22.45 koncertas. LRT oPUs 

oRe. 
 23.45 „Laikinosios sostinės 

fenomenas. URM 
spaudos biuro 
viršininkė M. avietė-
naitė“.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 „Bangų nešami“.
 2.20 „susipažink su mano 

pasauliu. Geilsonas ir 
kapueira“.

 2.45 2 eilė: teatro 
žmonės. dalia žakytė 
ir almantas Bučius. 

 3.15 Pasivaikščiojimai. 
 3.45 Proto džiunglės. 
 4.15 euromaxx. 
 4.45 auksinis protas. 

TV1
 7.15 „akloji“.
 8.45 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Gaminame namie su 

Reičele alen“.
 12.00 „Populiariausi 

užkandžiai“.
 13.00 „akloji“.
 14.45 „klasikiniai 

kepiniai. anos olson 

receptai“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „keršto gėlės“.
 19.20 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „kapitonė Marlo. 

juodos nendrės“.
 23.05 „Policijos telefonas 

110. Laisvės kaina“.
 1.00 „Vienišas vilkas“.
 2.50 „Vera. kraujas 

išduos“.

TV6
 6.00 „kalnų vyrai“.
 7.00 „Pavojingiausi indijos 

keliai“.
 9.00 Nematoma pusė.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 „jaunas kraujas“.
 11.30 „Naujakuriai“.
 13.00 „Babuinas. karaliaus 

pašaukimas“.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 „kalnų vyrai“.
 17.00 sandėlių  

karai.
 18.00 Vienas.
 19.00 „žaidimų žaidimas 

su ellen“.
 20.00 antinų dinastija.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „svetimšalis“.
 0.15 „Beždžionių planetos 

aušra“.
 2.35 „apgaulės  

meistrai“.

Delfi TV
 7.00 jūs rimtai? 
 7.30 keturios sienos.
 8.00 orijaus kelionės. 

Maldyvai.
 8.30 Nuo letenos iki 

uodegos.
 9.00 Vienas toks unikalus. 
 9.30 aRTimai. 
 10.00 alfas live. 
 11.00 sportinė forma.
 11.30 kablys. 
 12.00 Vienas toks unikalus. 
 12.30 krepšinio zona.
 13.15 Šiandien kimba. 
 14.00 spausk gazą.
 14.30 orijaus kelionės. 

Maldyvai.
 15.00 orijaus kelionės. 

Latvija.
 15.30 orijaus kelionės. 

jurnala kaip Los 
andželas.

 16.00 2800 km dunojumi 
baidare su aurimu 
Valujavičiumi.

 17.00 sveiki! su gydytoju 
V. Morozovu.

 17.30 stiliaus dNR. 
 18.00 aš ikona. 
 19.00 13 731 km aplink 

skandinaviją. 
 20.00 kitokie pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– a. jagelavičiūtė.

 22.00 kasdienybės herojai. 
 22.45 iš Vilniaus į namus. 

jazzu koncertas.
 23.15 spausk gazą.
 23.45 kitokie pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– a. Bružas.

 1.45 delfi premjera.
 2.15 Įvartis.
 2.45 Programos  

pabaiga.

PenKtadienis, kovo 12 d. Saulė teka 6.45, leidžiasi 18.14, dienos ilgumas 11.29. delčia. 
Vardadieniai: Teofanas, Galvirdas, darmantė.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 stilius. 
 13.00 (Pra)rasta karta. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? alkani 
nusikaltėliai“.

 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 „sporto galia. iš 

meilės sakalams. 
Moteris priima 
iššūkį“.

 19.00 eurolyga per LRT. 
 19.15 eurolygos krepšinio 

turnyras. stambulo 
„anadolu efes“–
kauno „žalgiris“. 

 21.35 auksinis protas. 
 23.00 „Nesaugus prie-

globstis“.
 0.55 „Bangų nešami“.
 2.35 Gražiausios poetų 

dainos kovo 11-ajai.
 4.00 Vartotojų kontrolė. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? alkani 
nusikaltėliai“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2 penktadienis. 
 21.00 „Turistas“.
 23.05 „Mirtinos žaizdos“.
 1.10 „Roninas“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „kalnietis“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „žuvėliokai“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „sužeisti paukščiai“.
 12.00 „Rytietiški saldu-

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

mynai“.
 13.00 „Parduotas gyve-

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

 17.55 Namų idėja su 
ikea.

 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Heraklis“.
 21.20 „kapitonas ame-

rika. žiemos karys“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „kapitonas ame-

rika. žiemos karys“.
 0.15 „Pamokslininkas su 

kulkosvaidžiu“.
 2.40 „Londono apgultis“.
 4.20 „Majų baikerių 

klubas“.
 5.30 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.20 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.40 „Tiltas“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.35 „atsarginis prezi-

dentas“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Tiltas“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „juodasis griaus-

tinis“.
 23.35 „starskis ir Hečas“.
 1.35 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.00 „csi. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Gyvai. Vairas. 

koncertas.
 6.30 deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 7.00 koncertas „jonis“.
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Mūsų gyvūnai. 
 17.00 Laisvės TV valanda. 
 18.00 „Valkauskas“. 
 18.13 „skinsiu raudoną 

rožę“. 
 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 žinios.
 19.20 „svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 20.00 žinos. 
 20.20 „dainuok, dzūkija“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Teisingumo 

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

istorija“.
 3.10 Laisvės TV valanda. 
 3.50 Bušido ringas. 
 4.10 Vantos lapas. 
 4.35 „Reali mistika“.
 5.15 kaimo akademija. 
 5.35 Bušido ringas.
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 džiazo muzikos 

vakaras. 
 6.50 dizaino doku-

mentika. Mados 
dizainas. 

 7.00 Premjera. „Trolių 
Mumių slėnis“.

 7.25 „džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „smurfai“.
 8.40 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 Mokslo sriuba. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.45 stop juosta. 

žiežmariai. 
 13.10 „Bakterijų žudikai. 

Neįtikėtinos 
istorijos“.

 14.00 Procesai. „Užmarš-
ties aikštė“.

 14.30 Pasivaikščiojimai. 
 14.55 knygų savaitė. Pro-

fesorės Viktorijos 
daujotytės knyga 
„kalbėjimo(si) 
erčios“. 

 15.50 „džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „dvynukės“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 Mokslo sriuba. 
 19.05 stop juosta. 

žiežmariai. 
 19.35 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „didžioji savaitė“.
 23.10 Monikos Liu kon-

certas festivalyje 
„Midsummer 
Vilnius 2020“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.35 „Nepapasakota 

eurodisko istorija“.
 2.30 „Laisvės vaikai“.
 3.30 „danas Pozniakas. 

auksinio ringo 
istorija“.

 4.35 atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

 5.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
europa. 

TV1
 7.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 

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

Niujorke“.
 12.30 „Širdžių daktaras“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Mano vienintelė“.
 18.20 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 PReMjeRa. „Vera. 

kraujas išduos“.
 22.55 „Vienišas vilkas“.
 1.00 „Našlaitės“.
 2.40 „komisarė Nora 

Vais. istorija 
nesibaigia“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Univeras“.
 9.00 „statybų gidas“.
 9.30 „Fizrukas“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Moderni šeima“.
 12.30 Topmodeliai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 Football. Lithuanian 

National League 
2020/21.

 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Beždžionių 

planetos aušra“.
 0.40 „indianapolis. 

Nepaprasta drąsa“.
 2.45 „kelnėse dar ne 

senelis“.

Delfi TV
 7.00 M-1 ryto šou.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 orijaus kelionės. 

Maldyvai.
 11.00 alfas vienas 

namuose.
 12.00 delfi rytas. 
 13.30 sportinė  

forma.
 14.00 Verslo švyturys.
 15.00 delfi diena.
 16.00 kasdienybės 

herojai. 
 16.45 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 17.15 krepšinio zona.
 18.00 Vienas toks 

unikalus. 
 18.30 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 19.00 delfi diena. 
 20.00 aš ikona. 
 21.00 jūs rimtai?
 21.30 orijaus kelionės. 

Palanga su Paul de 
Miko.

 22.00 orijaus kelionės. 
Įspūdingiausias 
Lietuvos dvaras.

 22.30 GaRsiai!
 23.30 delfi premjera.
 0.00 kitokie pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– s. Nainė.

 2.20 delfi diena. 
 3.20 Programos  

pabaiga.
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eteris
seKmadienis, kovo 14 d. Saulė teka 6.40, leidžiasi 18.18, dienos ilgumas 11.38. 
jaunatis. Vardadieniai: Matilda, darmantas, karigailė.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
europa. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera.
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 Brolių Grimų pa-

sakos. „skiautinė“.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 ką veikti?! 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Pasaulio 
gamtos stebuklai 
2. išgyventi tarp 
gyvūnų“.

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. „Už-
burianti australija. 
žmogus“.

 13.45 „Puaro“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detek-

tyvai. 
 16.30 Pasivaikščiojimai. 
 17.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“. 
 17.30 žinios. 
 18.00 duokim garo! 
 19.30 savaitė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Premjera. „Per-

plaukus atlantą“.
 22.00 Premjera. „enrikas 

Piadžas. itališka 
svajonė“.

 23.45 „elvis sutinka 
Niksoną“.

 1.25 „Įsibrovėlė“.
 3.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“. 
 3.30 „Puaro“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.40 „saugokis meš-

kinų“.
 7.25 „Berniukas 

Blogiukas“.
 7.50 „ogis ir tarakonai“.
 8.10 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 8.40 „Tomo ir džerio 
nuotykiai“.

 9.10 „Beprotiškos 
melodijos“.

 9.35 „Nuotykių ieško-
tojas Tedas“.

 11.15 „Šnipų vaikučiai“.
 13.00 „Provincialai 

Niujorke“.
 14.50 „Terminalas“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.30 Lietuvos balsas. 
 22.15 „savižudžių būrys“.
 0.40 „Paranormalūs 

reiškiniai 2“.
 2.25 „drilbitas“.

TV3
 6.00 sveikatos  

medis.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Monstrų vieš-

butis“.

 8.00 „kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 8.30 svajonių ūkis.
 9.00 sveikata.lt.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 12.00 „džiunglių knyga“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „džiunglių knyga“.
 13.35 „daktaras dolitlis 

5. Lakis keliauja į 
Holivudą!“.

 15.15 „dantukų fėja“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „dantukų fėja“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „didysis šou 

burbulas“.
 22.00 „angelo apgultis“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „angelo apgultis“.
 0.35 „Banga žudikė“.
 2.10 „Pjūklo ketera“.

BTV
 7.00 „kvailiai šėlsta“.
 7.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato i 
etapas. žagarė, 
joniškio r.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato ii 
etapas. Šilalė. 

 10.00 „Geriausi šuns 
draugai“.

 10.30 „Neatrasta indija. 
kiplingo rojus“.

 11.35 „Lemtinga diena“.
 12.35 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 13.30 „ekstrasensų 
mūšis“.

 16.00 „amžiaus nusikal-
timai“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „snaiperis“.
 22.30 „Legendų biuras“.
 23.40 „Gyvi numirėliai“.
 0.40 „ilgas Bilio Lino 

pasivaikščiojimas“.
 2.45 „Laukinės aistros“.

Dzūkijos TV
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 TV europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 eko virusas. 
 9.30 Švarūs miestai.
 10.00 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 11.00 „TV europa 

pristato. Lietuvos 
sienų apsauga. 
kontrabanda“.

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 „Pėdsakas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 žinios.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 žinios.
 18.30 Mūsų gyvūnai.
 19.00 Gyvenimas. 
 20.00 žinios.
 20.30 Laisvės TV 

valanda. Laikykitės 
ten. 

 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 „TV europa 

pristato. Lietuvos 
sienų apsauga. 
kontrabanda“.

 3.55 Mūsų gyvūnai. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 kaimo akademija. 
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 duokim garo! 
 7.30 dizaino dokumen-

tika. Paslaugų ir 
socialinis dizainas. 

 7.36 dizaino dokumen-
tika. Vizualinis 
identitetas. 

 7.45 krikščionio žodis. 
 8.00 kelias. 
 8.30 Menora. 
 9.00 Širdyje lietuvis. 
 10.00 atspindžiai. 
 10.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 11.00 stop juosta. 

sinagogos. žasliai, 
žiežmariai. 

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

Šv. onos bažny-
čios. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.10 klausimėlis. 
 14.25 „sunkus vaikas 2“.
 15.55 europos vyrų 

rankinio čempi-
onato atrankos 
rungtynės. 
Lietuva–izraelis. 

 17.45 kultūringai su 
Nomeda. 

 18.40 stambiu planu. 
 19.35 knygų savaitė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 koncertas Lietuvos 

valstybės muzikos 
mokyklos įkūrimo 
100-mečiui. 

 22.20 Fortepijono mara-
tonas Bethoveno. 
improvizacija Bet-
hoveno temomis. 
Giedrius Nakas.

 22.40 „antanas Škėma. 
saulėtos dienos“.

 0.10 „enrikas Piadžas. 
itališka svajonė“.

 1.55 „Vaikai iš „ame-
rikos“ viešbučio“.

 3.20 7 kauno dienos. 
 3.45 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 4.10 kelias. 
 4.35 duokim garo! 

TV1
 7.15 „akloji“.
 8.45 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „džeimio ir 

džimio kulinarinės 

dvikovos“.
 12.00 Vaikystės langas. 
 12.30 sveikinimai. 
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „keršto gėlės“.
 19.20 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „išdavystė“.
 23.15 „Viskas ore!“.
 1.20 „Policijos telefonas 

110. Laisvės kaina“.
 3.00 „kapitonė Marlo. 

juodos nendrės“.

TV6
 6.00 „kalnų vyrai“.
 7.00 „Pavojingiausi 

indijos keliai“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 „Babuinas. kara-

liaus pašaukimas“.
 11.30 „Naujakuriai“.
 13.00 „Babuinas. kara-

liaus pašaukimas“.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 „kalnų vyrai“.
 17.00 sandėlių  

karai.
 18.00 Vienas.
 19.00 žaidimų žaidimas 

su ellen.
 20.00 antinų  

dinastija.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 sandėlių karai.
 22.30 sportas. NBa 

action.
 23.00 NBa rungtynės. 

jutos „jazz“–
„Golden state 
Warriors“.

Delfi TV
 7.00 aRTimai. 
 7.30 Įvartis.
 8.00 Šiandien kimba. 
 8.45 Verslo požiūris.
 9.30 Trigubas dublis.
 10.00 alfas vienas 

namuose.
 11.00 sveikatos receptas.
 11.45 dienos reportažas.
 12.00 sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.00 Rimas ir kunigas.
 13.30 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 14.00 keturios sienos.
 14.30 kablys. 
 15.00 aš ikona.
 16.00 Verslo švyturys.
 17.00 delfi premjera.
 17.30 kitokie pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– a. jagelavičiūtė.

 19.30 savaitės įvykiai su 
d. žeimyte-Biliene.

 20.00 kasdienybės 
herojai. 

 20.45 Mano pramogos 
veidai. svečiuose – 
Biplan.

 21.15 13 731 km aplink 
skandinaviją. 

 22.15 savaitės įvykiai su 
d. žeimyte-Bilienė.

 22.45 jūs rimtai? 
 23.15 Piniginiai reikalai.
 0.00 kitokie pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– M. Mikutavičius.

 2.00 GaRsiai!

Pirmadienis, kovo 15 d. Saulė teka 6.38, leidžiasi 18.20, dienos ilgumas 11.42. 
jaunatis. Vardadieniai: klemensas, Lukrecija, Tautas, Tautgintė, Lionginas, Tautginė, Raigardas.

LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 savaitė. 
 13.00 Beatos virtuvė. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Ves-
tuvių patiekalai“.

 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. 
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „Užkluptas“.
 23.45 „alpių detektyvai“. 
 0.30 išpažinimai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 daiktų istorijos. 
 3.00 Panorama. 
 3.30 dienos tema. 
 4.00 LRT forumas. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Ves-
tuvių patiekalai“. 

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė var-

guolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 PReMjeRa. „Mano 

žemė“.
 0.35 „strėlė“.
 1.30 „savižudžių būrys“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 „kalnietis“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „elena iš avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 svajonių sodai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „sužeisti paukš-

čiai“.
 11.55 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Rytietiški  

saldumynai“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 karštai su tv3.lt.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „sučiupus nužu-

dyti“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „sučiupus nužu-

dyti“.
 0.10 „skubi pagalba“.
 1.05 „einšteinas“.
 2.00 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.10 „Vieniši tėvai“.
 3.40 „skubi pagalba“.
 4.30 „einšteinas“.
 5.25 „Vieniši tėvai“.
 5.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Tiltas“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.35 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.35 „csi. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Tiltas“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 19.30 „atsarginis prezi-

dentas“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Nakties įkaitas“.
 23.25 „Mirtinas ginklas“.
 0.25 „Legendų biuras“.
 1.30 „Gyvi numirėliai“.
 2.15 „csi. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.
 6.00 Bušido ringas. 
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 skonio reikalas. 
 7.30 Vyrų šešėlyje. Vera 

Šernienė Fainberg. 
 8.00 eko virusas.
 8.30 Mūsų gyvūnai. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

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

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

Laikykitės ten.
 18.00 Paskutinė instan-

cija. 
 18.30 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 žinios.

 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Pasakadienis“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „dainuok, dzūkja“. 
 21.00 Transliacijos 

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

Laikykitės ten.
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „žiedas su rubinu“.
 2.10 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 Laisvės TV valanda. 

Laikykitės ten.
 3.50 alfa taškas. 
 4.10 Partizanų keliais. 
 4.35 „Reali mistika“.
 5.15 Mokslo ritmu.

LRT +
 6.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 7.00 „Trolių Mumių 

slėnis“. 
 7.25 „džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“. 
 7.35 „Bitė Maja“. 
 7.50 „smurfai“.
 8.40 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva. 
 11.40 Mokslo sriuba.
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba. 
 12.15 kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.45 krikščionio žodis. 
 13.05 kultūros diena. 
 14.00 ką veikti?! 
 14.30 XV vaikų ir jaunimo 

muzikos festivalis 
„Mes – Pasaulis“. 
Šokio pasaka 
„svajonių pilis 
debesyse“. 

 15.50 „džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „dvynukės“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 Mokslo sriuba. 
 19.05 išpažinimai. 
 19.35 „dešimtasis dešim-

tmetis. Terorizmas 
pasiekia namus“.

 20.20 dizaino doku-
mentika. Mados 
aksesuarai. 

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.30 63-ieji GRaMMY 

apdovanojimai.
 0.30 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.45 dabar pasaulyje. 
 1.10 dainuok su manim. 
 2.40 koncertas. LRT 

oPUs oRe. 
 3.40 kūrybingumo 

mokykla. 
 4.10 „susipažink su 

mano pasauliu. Ge-
ilsonas ir kapueira“. 

 4.35 Mokslo sriuba. 
 5.05 Širdyje lietuvis.

TV1
 7.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.20 „dvi širdys“.
 10.20 „akloji“.
 11.30 „Bjaurusis an-

čiukas Niujorke“.
 12.30 „Širdžių daktaras“.
 13.30 „Nusivylusios 

namų šeimi-
ninkės“.

 14.30 „Rozenheimo 
policija“.

 15.30 „kapitonas 
kainas“.

 16.45 „Mano vienintelė“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas 

kainas“.
 21.00 „Metų studentas“.
 0.00 „Paskolinta meilė“.
 1.00 „Našlaitės“.
 2.40 „išdavystė“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Univeras“.
 9.00 autopilotas.
 9.30 „simpsonai“.
 11.30 „Vieniši tėvai“.
 12.00 „Univeras“.
 12.30 Topmodeliai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Fizrukas“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Paskutinė 

tvirtovė“.
 23.10 „Projektas. Bleiro 

ragana“.
 0.55 „aPB“.
 2.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

Delfi
 7.00 M-1 ryto šou.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 savaitės įvykiai su 

d. žeimyte-Biliene.
 11.00 delfi tema.
 11.45 dienos reportažas.
 12.00 delfi rytas. 
 13.30 sveikatos 

receptas. 
 14.15 kasdienybės 

herojai. 
 15.00 delfi diena. 
 16.00 delfi tema.
 16.45 dienos reportažas.
 17.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandina-
viją.

 18.00 iš esmės V. Bru-
veriu ir d. žeimy-
te-Biliene.

 19.00 delfi diena. 
 20.00 Piniginiai reikalai.
 20.45 dienos  

reportažas.
 21.00 kasdienybės 

herojai. 
 21.45 Mano pramogos 

veidai. svečiuose 
– ieva zasimaus-
kaitė.

 22.15 savaitės įvykiai su 
d. žeimyte-Biliene.

 22.45 iš esmės su V. Bru-
veriu ir d. žeimy-
te-Biliene.

 23.45 dienos reportažas.
 0.00 kitokie pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– V. diawara.

 2.00 delfi diena.
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antradienis, kovo 16 d. Saulė teka 6.35, leidžiasi 18.22, dienos ilgumas 
11.47. jaunatis. Vardadieniai: julijonas, Vaidotas, Norvaldė, Henrika, Norvilė.

LRT TV
2021. 03.16
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 daiktų istorijos. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Mies-
tiečių malonumai“.

 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. 
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „slėpynės“.
 23.50 „Įstatymas ir 

tvarka“. 
 0.35 Šventadienio 

mintys.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai. 
 3.00 Panorama. 
 3.30 dienos tema. 
 4.00 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 4.55 „Maistas: tiesa ar 
pramanas? Mies-
tiečių malonumai“. 

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Numeris 44“.
 1.15 „strėlė“.
 2.05 „Mano žemė“.
 3.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „elena iš avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 karštai su tv3.lt.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „sužeisti paukš-

čiai“.
 11.55 „Rytietiški saldu-

mynai“.
 12.20 „kenoloto“.

 12.22 „Rytietiški saldu-
mynai“.

 13.00 „Parduotas gyve-
nimas“.

 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Šeimos susiti-

kimas“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Šeimos susiti-

kimas“.
 0.05 „skubi pagalba“.
 1.05 „einšteinas“.
 2.00 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.15 „Vieniši tėvai“.
 3.40 „skubi pagalba“.
 4.35 „einšteinas“.
 5.30 „Vieniši tėvai“.
 5.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Tiltas“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.35 „atsarginis prezi-

dentas“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Tiltas“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 19.30 „atsarginis prezi-

dentas“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Porininkai“.
 22.55 „Nakties įkaitas“.
 1.15 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.40 „csi. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 6.00 Nauja diena. 
 6.30 kaimo akademija. 
 7.00 Laisvės TV valanda. 

Laikykitės ten.
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris.
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 alfa taškas. 
 17.00 Laisvės TV valanda. 
 18.00 „Vanagai“. 
 19.00 žinios.
 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.40 „Pasakėlės“.
 20.00 žinos. 
 20.15 sportas.
 20.18 orai.

 20.20 „jaunimo banga“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris.
 22.50 sportas.
 22.54 orai.
 22.55 Rubrika „europa – 

tai aš“. 
 23.00 alfa taškas. 
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Teisingumo 

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

istorija“.
 3.10 Laisvės TV valanda. 
 3.50 alfa taškas. 
 4.10 Vyrų šešėlyje. Vera 

Šernienė Fainberg. 
 4.35 „Reali mistika“.
 5.15 Mokslo ritmu.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 džiazo muzikos 

vakaras. 
 7.00 „Trolių Mumių 

slėnis“. 
 7.25 „džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“. 
 7.35 „Bitė Maja“. 
 7.50 „smurfai“.
 8.40 „susipažink su 

mano pasauliu. Ge-
ilsonas ir kapueira“. 

 9.10 Labas rytas, 
Lietuva. 

 11.40 Mokslo sriuba. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba. 
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.45 kelias. 
 13.10 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 14.00 7 kauno dienos. 
 14.30 Mokslo sriuba. 
 15.00 „dešimtasis dešim-

tmetis. Terorizmas 
pasiekia namus“. 

 15.50 „džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

 16.00 Premjera. „Bitė 
Maja“.

 16.15 „Trolių Mumių 
slėnis“.

 16.40 Gustavo enciklope-
dija.

 17.10 „dvynukės“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 Mokslo sriuba. 
 19.05 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 19.35 Premjera. „Šviesu-

liai. Mokslininkai“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „žydrasis hori-

zontas“.
 22.40 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? alkanas 
žvilgsnis“.

 23.00 istorijos detektyvai. 
 23.45 klausimėlis. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.25 auksinis protas. 
 2.40 kultūringai su 

Nomeda. 
 3.40 Čia – kinas. 
 4.10 Gyvenk kaip galima 

švariau. 

 4.35 stop juosta. 
sinagogos. žasliai, 
žiežmariai. 

 5.05 stambiu planu. 

TV1
 7.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Niujorke“.
 12.30 „Širdžių daktaras“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Mano vienintelė“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „kasandra. jokių 

apribojimų“.
 23.05 „Paskolinta meilė“.
 1.05 „Našlaitės“.
 2.45 „Metų studentas“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Univeras“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „Fizrukas“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Moderni šeima“.
 12.30 amerikos talentai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Fizrukas“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Pranašas“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 0.55 „aPB“.
 2.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

Delfi TV
 7.00 M-1 ryto šou.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 kablys. 
 11.00 delfi tema.
 11.45 dienos reportažas.
 12.00 delfi rytas. 
 13.30 iš esmės su V. Bru-

veriu ir d. žeimyte-
Biliene.

 14.30 Pasaulio lietuvių 
žinios.

 15.00 delfi diena.
 16.00 delfi tema.
 16.45 dienos reportažas.
 17.00 alfas vienas 

namuose.
 18.00 Nuo letenos iki 

uodegos.
 18.30 jūs rimtai? 
 19.00 delfi diena.
 20.00 delfi tema.
 20.45 dienos  

reportažas.
 21.00 aš ikona. 
 22.00 stiliaus dNR. 
 22.30 Radikalus smal-

sumas. 
 23.00 spausk gazą.
 23.30 Mano pramogos 

veidai. svečiuose – 
ieva zasimauskaitė.

 0.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose – 
Gelminė Glemžaitė.

 1.45 delfi diena.

trečiadienis, kovo 17 d. Saulė teka 6.33, leidžiasi 18.24, dienos ilgumas 11.51. 
jaunatis. Vardadieniai: Gerda, Patrikas, Gentvila, Varūna, Gertrūda, Gendvilas, Vita.

LRT TV
2021. 03.17
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

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

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 13.00 (Ne)emigrantai. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? kepto 
maisto paslaptys“.

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

stebuklų.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.30 Gimę tą pačią 

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

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

stebuklų. 
 3.00 Panorama. 
 3.30 dienos tema. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? kepto 
maisto paslaptys“. 

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.15 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Užsienietis“.
 0.40 „strėlė“.
 1.35 „Numeris 44“.
 3.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „elena iš avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „sužeisti paukš-

čiai“.
 11.55 „Rytietiški  

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

mynai“.
 13.00 „Parduotas gyve-

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

loto“.
 23.18 „Tai reiškia karą“.
 0.00 „skubi pagalba“.
 1.05 „einšteinas“.
 2.00 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.05 „Vieniši tėvai“.
 3.30 „skubi pagalba“.
 4.20 „einšteinas“.
 5.15 „Vieniši tėvai“.
 5.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Tiltas“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.35 „atsarginis prezi-

dentas“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Tiltas“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 19.30 „atsarginis prezi-

dentas“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Projektas „Mons-

tras“.
 22.40 „Porininkai“.
 0.30 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 0.55 „csi. Majamis“.

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

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

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

pabaiga.

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

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

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

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 džiazo muzikos 

vakaras. 
 6.50 dizaino dokumen-

tika. 
 7.00 „Trolių Mumių 

slėnis“. 
 7.25 „džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“. 
 7.35 „Bitė Maja“. 
 7.50 „smurfai“.
 8.40 kūrybingumo 

mokykla. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva. 
 11.40 Mokslo sriuba. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba. 
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.45 Proto džiunglės. 
 13.10 Širdyje lietuvis. 
 14.00 Čia – kinas. 
 14.30 Veranda. 
 15.00 „Šviesuliai. Moksli-

ninkai“. 
 15.50 „džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 16.40 LMž. 
 17.10 „dvynukės“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 Mokslo sriuba. 
 19.05 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.35 Premjera. „susigrą-

žinti miegą“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.30 3 minutės iki 

muzikos. 
 21.33 Premjera. „kraft-

werk“. Popmenas“.
 22.35 Čia – kinas. 
 23.00 Veranda. 
 23.30 2 eilė: teatro 

žmonės. dalia 
žakytė ir almantas 
Bučius. 

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.35 Gražiausios poetų 

dainos.
 3.05 stambiu planu. 
 4.00 euromaxx. 
 4.35 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
URM spaudos 
biuro viršininkė 
M. avietėnaitė“.

 5.05 kultūringai su 
Nomeda. 

TV1
 7.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 

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

Niujorke“.
 12.30 „Širdžių  

daktaras“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas  

kainas“.
 16.45 „Mano vienintelė“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „kasandra. Pilkasis 

vilkas“.
 23.00 „Paskolinta meilė“.
 1.00 „Našlaitės“.
 2.40 „kasandra. jokių 

apribojimų“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Univeras“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Fizrukas“.
 10.30 „simpsonai 20, 3“.
 11.30 „Moderni šeima“.
 12.30 amerikos talentai.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „Univeras“.
 17.30 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fizrukas“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „kaimynas šnipas“.
 22.50 „Gelbėtojai“.
 0.40 „aPB“.
 2.25 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

Delfi TV
 7.00 M-1 ryto šou.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 stiliaus dNR. 
 11.00 Pokalbis su daiva 

žeimyte-Biliene.
 11.45 dienos reportažai.
 12.00 delfi rytas. 
 13.30 orijaus kelionės. 

Latvija.
 14.00 orijaus kelionės. 

jurmala kaip Los 
andželas.

 14.30 Mano pramogos 
veidai. svečiuose – 
ieva zasimauskaitė.

 15.00 delfi diena. 
 16.00 Pokalbis su daiva 

žeimyte-Biliene.
 16.45 dienos reportažai.
 17.00 alfas live. 
 18.00 spausk gazą.
 18.30 sveiki! 
 19.00 delfi diena. 
 20.00 Verslo Švyturys.
 21.00 orijaus kelionės. 

Maldyvai.
 21.30 2800 km dunojumi 

baidare su aurimu 
Valujavičiumi.

 22.30 keturios sienos.
 23.00 sveikatos receptas. 
 23.45 dienos reportažai.
 0.00 kitokie pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– G. Liaudanskas-
svaras.

 1.45 delfi diena.



14 dzūkų žinios Nr. 10 / 2021 03 11 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tRAnsPORtO PRIeMOnės

„VW Golf III“ (1997 m.) ir  •„VW Passat“ skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 Eur 
už vnt. „Audi A6“ (2002 m.) 
dvejas priekinio bamperio gro-
teles, kaina po 5 Eur. Druski-
ninkai. Tel. 8 686 43600.

Lengvojo automobilio prie- •kabą. Tel. 8 698 78040. 

GyVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

Dvi veršingas telyčias. Kai- •na sutartinė. Tel. 8 699 25292.

AUGALAI

Bulves (maistinės ir sėkli- •nės). Tel. 8 623 04363.

Šieną kitkomis.   •Tel. 8 693 06995.

Pašarines bulves, kaina  •4,50 Eur už 50 kg.  
Tel. 8 658 12097.

Prekiaujame  baltarusiškais  •durpių briketais ir akmens 
anglimis. UAB „MARTAS“, 
Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.  

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.

Maistines ir sėklines ,,Vineta”  •veislės bulves. Galime pristatyti į 
namus. Tel. 8 614 56206

Brangiai perkame 
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arbolina“

PARDUODA
neKILnOJAMAsIs tURtAs

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

Dirbamos žemės sklypą  •netoli Metelių (14,77 ha, geras 
privažiavimas asfaltuotu keliu 
Meteliai-Simnas, kadastrinis 
Nr. 5928/0001:61, žemės 
našumo balas 36,1).  
Tel. 8 614 64271.

Žemės sklypą šalia Metelio  •ežero (43 a, geras privažia-
vimas asfaltuotu keliu Mete-
liai-Buckūnai, kadastrinis Nn. 
5928/0001:85, žemės našumo 
balas 53,7).  
Tel. 8 614 64271. 

4,90 ha žemės.   •Tel. 8 682 03736.

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

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

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

avinas (03.21–04.20)
Jūsų laukia malonios patirtys, kurias 
tikrai norėsite prisiminti. Jei kurį laiką 
vis skųsdavotės monotonija, dabar 
viskas pakryps į priešingą pusę: 
džiuginančių dalykų tikrai netrūks, 
todėl  į kasdienybę žvelgsite visai 
kitomis akimis. Turėsite ne vieną pro-
gą pabendrauti su jums brangiais 
žmonėmis, taigi, liūdesys tikrai nebus 
pagrindinis jūsų palydovas. Norėsite 
visam pasauliui pranešti, kokie esate 
laimingi, tačiau vertėtų atminti, kad 
laimė mėgsta tylą.

jautis (04.21–05.21)
Būsite susitelkę į darbinės veiklos 
reikalus. Jus vilios galimybės gau-
ti geriau apmokamą darbą ar net 
mintis pakeisti savo profesiją, tačiau 
žvaigždės pataria nepriimti skubotų 
sprendimų. Nors pasiūlymų tikrai 
netrūks, tačiau turėtumėte įvertinti, 
ar bėgdami nuo vilko neužbėgsite 
ant meškos. Gerai pagalvokite, ar šis 
laikotarpis yra palankus dideliems 
pokyčiams.

dvyniai (05.22–06.21)
Palankus metas susirūpinti savo 
emocine ir fizine sveikata. Pastaruoju 
metu teko patirti nemažai streso, 
todėl dabar vertėtų pagalvoti apie 
tai, kaip ištaisyti jo padarytą žalą. 
Daugiau laiko skirkite poilsiui, pa-
silepinkite mėgstama veikla, – jūs 
tikrai to nusipelnėte. Jei ims atrodyti, 
kad atėjo laikas pasiimti atostogas, 
būtinai taip ir padarykite. 

Vėžys (06.22–07.22)
Būsite susitelkę į tai, kaip pagerinti 
savo materialinę padėtį, ir tai tikrai 
bus į naudą. Nors gali kilti pagundų 
šiek tiek paišlaidauti, tačiau žvaigž-
dės pataria susilaikyti: dabar visas 
savo jėgas sutelkite į tai, kaip už-
dirbti daugiau pinigų. Galimybių šiek 
tiek pasilepinti tikrai sulauksite ir 
ateityje, taigi, viskam savas laikas. 
Tikėtina, kad sulauksite naujo darbo 
pasiūlymo: nors spontaniškai norėsi-
te jį atmesti, tačiau žvaigždės pataria 
nepriimti skubotų sprendimų.

Liūtas (07.23–08.23)
Būsite kupini energijos, todėl galėsite 
tiesiog kalnus nuversti. Atrodys, kad 
įvairūs kasdieniai darbai einasi kur 
kas sklandžiau nei esate įpratę, todėl 
turėsite galimybę užbaigti anksčiau 
pradėtus projektus ar net imtis naujų. 
Nors tam šiuo laikotarpiu neprireiks 
ypač didelių pastangų, tačiau vertėtų 
nepamiršti, kad poilsis yra lygiai toks 
pat svarbus. Pasistenkite neperdegti 
ir kasdien bent šiek tiek laiko skirkite 
kokybiškam poilsiui.

mergelė (08.24–09.23)
Turėsite ne vieną progą užsidirbti 
daugiau pinigų, ir tik nuo jūsų pri-
klausys, ar pasinaudosite likimo 
siunčiamomis dovanomis. Nors gali 
atrodyti, kad šiuo metu į dienotvar-
kę negalite įterpti jokios papildo-
mos veiklos, tačiau atminkite, kad 
svarbiausia yra tinkamai susidėlioti 
prioritetus. Tikėtina, kad atsisakę 
nebūtinos veiklos galėsite nuveikti 
kažką tikrai naudingo.

svarstyklės (09.24–10.23)
Jūsų laukia ramybės metas. Tikėti-
na, kad susitelksite į namų ruošos 
darbus ar į kitą įprastą veiklą, todėl 
didelių pokyčių tikrai neverta tikėtis. 
Jei atrodys, kad kasdienybės rutina 
yra pernelyg slegianti, leiskite sau 
šiek tiek pasilepinti: galbūt atėjo 

saVaitės horosKoPas 
(kovo 15—21 d.)

metas atnaujinti savo garderobą 
ar kardinaliai pakeisti savo įvaizdį? 
Žvaigždės žada, kad tokie pokyčiai 
jums bus į naudą.

skorpionas (10.24–11.22)
Norėsite tiesiog gulėti ant sofos, 
tačiau įvairūs įsipareigojimai jums 
neleis per daug aptingti. Darbų, 
kuriuos reikia užbaigti, bus kur kas 
daugiau nei norėtųsi, ir tai tikrai er-
zins. Norėsite visus darbus atlikti 
kiek įmanoma greičiau, tačiau ne-
pamirškite, kad pernelyg skubėdami 
galite tiesiog grįžti į pradinį tašką. 
Susikaupkite ir susitelkite į vykdomą 
veiklą: jau labai greitai galėsite šiek 
tiek pasilepinti.

šaulys (11.23–12.21)
Pasižymėsite puikiais organizaciniais 
sugebėjimais, todėl visi darbai eisis 
tarsi iš pypkės. Nors gali atrodyti, 
kad užduočių yra gerokai daugiau 
nei jūs įstengsite atlikti, tačiau įsiti-
kinsite patys, kad viskas yra gerokai 
paprasčiau. Jei būsite pakankamai 
susikaupę ir dėmesingi, visus darbus 
atliksite dar greičiau nei planavo-
te, ir jau tada galėsite pasimėgauti 
savo mėgstama veikla. Jei jausitės 
pernelyg išsekę, per daug savęs ne-
kankinkite: nepabaigti darbai tikrai 
niekur nepabėgs, tad prie jų galėsite 
grįžti tada, kuomet jausitės kur kas 
energingesni.

ožiaragis (12.22–01.20)
Darbas taps jūsų prioritetu. Nors 
gali atrodyti, kad jums patikėtos 
užduotys yra pernelyg nuobodžios 
ar net beprasmiškos, tačiau jus tikrai 
motyvuos atlygis, kuris bus tikrai ne-
menkas. Jei imtų kankinti abejonės, 
ar einate tinkamu keliu, galite tiesiog 
pasitarti su artimiausiais žmonėmis, 
kurie tikrai negailės patarimų ir mo-
tyvuos judėti į priekį. Nusiteikite, 
kad darbo tikrai netrūks: jei many-
site, kad per daug save apkraunate, 
skirkite šiek tiek laiko kokybiškam 
poilsiui.

Vandenis (01.21–02.19)
Tikėtina, kad ne viskas klostysis 
būtent taip, kaip jūs norėtumėte, ir 
tai tikrai nedžiugins, tačiau vertėtų 
atminti, kad nieko nenutinka šiaip 
sau. Jei likimas jums atsiunčia ne-
menkų išbandymų, pasistenkite iš to 
ko nors išmokti ar net gauti naudos. 
Atminkite, kad nesėkmės mus dar 
labiau užgrūdina, todėl tikrai neverta 
jų bijoti.

Žuvys (02.20–03.20)
Sieksite permainų. Kurį laiką tiesiog 
plaukėte pasroviui, ir galiausiai tai 
pradėjo varginti, tad nieko nuosta-
baus, kad dabar norėsite pokyčių. 
Žvaigždės žada, kad dabar tam 
turėsite tikrai nemažai galimybių, 
ir tik nuo jūsų priklausys, ar jomis 
pasinaudosite. Vertėtų atsiminti, kad 
jūs pats esate savo likimo kalvis: jei 
tik turėsite noro, savo gyvenimą ga-
lėsite pakeisti iš pagrindų.

JUODELIAI SAMDO!!!
Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai“ darbui Marijam-

polės gamybiniame padalinyje (Medeinos g. 3, Nendriniškių k., 
Marijampolės sav.) kviečia prisijungti prie naujos komandos:

Cecho darbuotojus (siūlome 700 Eur „į rankas“)
Pjovimo staklių operatorius (siūlome 1100–1500 Eur „į rankas“)
Ekskavatoriaus vairuotojus (siūlome 1200–1500 Eur „į rankas“)
Autokrautuvo vairuotojus (siūlome 1000 Eur „į rankas“)
Elektrikus-automatikus (siūlome 900–1300 Eur „į rankas“)
Šaltkalvius-remontininkus (siūlome 800–1000 Eur „į rankas“)
Darbuotojus vežame autobusu arba kompensuojame kurą (yra 

papildomų sąlygų).
Garantuojame laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį darbo 

užmokestį!
Skambink ir gauk pasiūlymą 
tel.: 8 686 34981, 8 698 41844.
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Brangiai – mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis). Sutvarkau doku-
mentus.  
Tel. 8 644 55355. 

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

Žemę ar sodybą prie ežero.   •Tel. 8 614 90098. 

Brangiai miškus: bran- •džius, bręstančius, jaunuo-
lynus, miškus draustiniuose, 
parkuose. Žemę: apleistą, 
nederlingą, apaugusią krūmais 
ir medžiais.  
Tel. 8 625 44123. 

ŽeMės ŪKIO teCHnIKA

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

tRAnsPORtO PRIeMOnės

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

GyVULIAI

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

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

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

PARDUODA
AUGALAI

Rugius, kaina sutartinė.   •Tel. 8 684 12694.

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

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

Avižų ir peliuškų mišinį, avi- •žų ir vikių mišinį. Išrašau PVM 
sąskaitas-faktūras. Lazdijų r., 
Noragėlių k.  
Tel. 8 612 22873. 

Žieminius kviečius, žie- •minius miežius, avižų ir vikių 
mišinį.  
Tel. 8 694 16386. 

KItI

Šiaudus. Tel. 8 684 12694. •
Kineskopinių televizorių  •„Panasonic“ ir LG ir TV prie-

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

Pigiai neapdirbtas labrado- •rito akmens plokštes Lazdi-
juose.  
Tel. 8 686 70841. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

PERKA
neKILnOJAMAsIs tURtAs

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel. 
8 615 39794.

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
Dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę…

Nuoširdžiai užjaučiame dukrą Dalę ČešKeviČienę dėl 
brangios mamytės mirties.

nijolė ir vladas

Aldonai MicKienei
Tegul nuoširdi mūsų užuojauta palengvina širdies skausmą dėl 
mylimo vyro mirties.

nijolė ir vladas

Mirus Zitai SMAliuKienei, nuoširdžiai užjaučiame vyrą 
Antaną SMAliuKą bei sūnus su šeimomis.

lina ir Artūras Margeliai

KItI

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

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

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

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731. 

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

Glaistau, dažau bei galiu  •dirbti kitus statybos darbus.  
Tel. 8 622 60230.  
Dengiame stogus iš savo ir 
užsakovo medžiagų. Lankstinių 
gamyba ir montavimas.  
Tel. 8 678 29667. 

NUOMA
sIŪLO

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

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Nukelta į 5 psl. » 

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

Nuomoju komercines admi- •nistracines patalpas, 15 kv. m, I 
aukštas, Lazdijuose.  
Tel. 8 698 78040. 

IeŠKO

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

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

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

išsinuomočiau žemės  •šventežerio sen. laiku 
moku sutartą nuomos mo-
kestį.  
Tel. 8 671 50589.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

Prenumeruoti galite visuose Lietuvos 
pašto skyriuose, telefonu 

8 700 55 400, internetu 
www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS
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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

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.

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

Dėmesio!

PErKAME 
MIŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Miško 
paslaugos.

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

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

• 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“

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

Pasiilgome jūsų!

Tel. 8 646 71901.

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

laukiame JūSų!

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

AKciJA KAPOTOMS iR 
PJAuTOMS MAlKOMS!

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

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

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

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

Tel. 8 644 55355.

naujoji g. 56, alytus
tel.: 8 678 41222, 

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

 info@ntkarolis. lt
www.ntkarolis. lt

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

ulonų g. 16 ir 
naujoji g. 50, Alytus. 

Telefonas 8 674 05844

,
.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

MALKOS, 
MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

turite 
naujieną, 

nuotrauką – 
siųskite 

dzukuzinios@gmail.com


