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Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

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

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomennių aktualijos, 
informacija apie projektus, organi-
zuojamas šventes ir dar daugiau.

dzūkai kalBa, kad...
Karščiausios nuogirdos ir ne tik. 
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į 
kitas. Kiekvieni iš jų turi dalį tiesos.

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

Nukelta į 3 psl. » 

Tarptautinis dujotiekis jau pasiekė ir Lazdijų kraštą

M
agistralinio 
dujotiekio 
(GIPL) tie-
simo darbai 
jau eina į 
p a b a i g ą .  

Dujotiekis sujungs Lietuvą, La-
tviją, Estiją ir Suomiją su Europos 

Sąjungos dujų tinklu, padidins 
prieigų prie alternatyvių dujų šal-
tinių skaičių Baltijos regione ir 
užtikrins dujų tiekimo saugumą 
bei konkurenciją.

Prieš metus Širvintose pradėti 
dujotiekio tiesimo darbai pasiekė 
ir Lazdijų rajoną. 

Išbandyti 102 kilometrai jau 
nutiestos jungties, arba beveik 
du trečdaliai viso vamzdyno 
Lietuvoje. Atlikus hidraulinius 
bandymus, patvirtinta, kad vamz-
dynas išlaiko maksimalaus slėgio 
apkrovas. Jungties kokybė išban-
dyta vamzdyne nuo Širvintų iki 

Alytaus, dujotiekio slėgis šioje 
atkarpoje sieks 54 barus, pranešė 
projektą įgyvendinanti bendrovė 
„Amber Grid“.

„Amber Grid“ generalinis di-
rektorius Nemunas Biknius sako, 
kad per vienerius metus nuo GIPL 
statybų pradžios įgyvendinta apie 

Prieš metus Širvintose pradėti dujotiekio tiesimo darbai pasiekė ir Lazdijų rajoną. Šalia Šeštokų gyvenvietės dirba sunkiasvorė technika, vyksta vamzdyno virinimo darbai.   
(„Dzūkų žinių“ redakcijos nuotrauka)

70 proc. darbų, nutiesta 138 km 
dujotiekio nuo Širvintų iki Laz-
dijų rajono. Toliau tiesiama liku-
si atkarpa iki Lietuvos–Lenkijos 
sienos, ruošiamasi Santakos dujų 
apskaitos ir slėgio reguliavimo 
stoties statybai pasienyje. 

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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Redakcijos „dzūkų žiNios“
VaLdžią gavusių konservatorių siautėjimas 
ir demokratijos varymas į politikos užribį

Kregždutės laukė laukė ir su-
laukė – nukirto gandrus, apšovė 
bebrus, nulaužė raudoną rožę ir 
atėjo į valdžią. Ir ką mes matome? 
Naujus vėjus, kurie nieko bendra 
neturi su demokratija. Katego-
rišką ir nediskutuotiną posūkį į 
diktatūrą. Vien ką reiškia prem-
jerės Ingridos pasakymas, kurį 
perfrazavę, galime taip iššifruoti:  
„Tiems, kam nepatinka konser-
vatoriai, turės ketverius metus 
kentėti, kol galės išsirinkti tuos, 
kas jiems patinka. Harmonizavi-
mo nebus“. 

Na, o pačių konservatorių lizde 
labai ryškiai pasikeitė rinkimų 
samprata. Rinkimų nebeliko, jie 
transformavosi į paskyrimą, gal 
net paveldėjimą. Praėjusią savaitę 
turėjo vykti konservatorių vedlio 
rinkimai. Buvo iškelta net kelioli-
ka kandidatų, tačiau vieną gražią 
dieną visi atsiėmė savo kandida-
tūras ir sutiko, jog rinkimų nebus, 
o įvyks Gabrieliaus paskyrimas į 
partijos pirmininko postą. 

Panašu, jog daugelis jaunesnės 
kartos konservatorių neatsimena 
Leonido Brežnevo laikų, kai rin-
kimų nebūdavo, bet būdavo vien-
balsiai paskyrimai ir kadencijos 
pratęsimai iki gyvos galvos. Bet 
tie konservatoriai, kurie prisime-
na tuos laikus, tai jiems turėtų 
būti gėda dėl tokio išsityčiojimo 
iš demokratijos, kai bendru suta-
rimu paskiriama partijos galva. 
Toks konservatorių sprendimas 
yra sunkiai suvokiamas Europos 
Sąjungos valstybėje veikiančio-
je partijoje, primenantis nebent 
Šiaurės Korėją. Net diktatoriškoje 
Baltarusijoje ar Rusijoje tokiuo-
se rinkimuose, bent dėl formos, 
būna pateikiamos bent dvi kan-
didatūros. 

O gal šis postas yra paveldimas, 
kaip kai kuriose Azijos valstybėse 
prezidentų regalijos? Gal partijos 

pirmininku gali būti tik tie, kas 
turi Landsbergio pavardę? 

Konservatoriai teisinasi, kad 
dabar pandemija ir nėra galimy-
bių surengti civilizuotus partijos 
pirmininko rinkimus. O kas jiems 
draudė tuos rinkimus nukelti po-
pandeminiam laikotarpiui? Kas 
dega?

Kai kurie politologai teigia, jog 
tokia konservatoriška „rinkimų 
pornografija“ atėmė iš partijos 
galimybę savo viduje padiskutuo-
ti apie valstybę, partijos situaciją 
ir vertybes. 

Kas galėtų paneigti, jog rin-
kimai buvo taip surengti ir dėl 
to, jog bijota, kad Gabriukui gali 
atsirasti rimtų konkurentų partijos 
viduje? Kaip parodė konservato-
rių sąrašo reitingavimas prieš Sei-
mo rinkimus, yra nemažai jaunų 
partiečių, kurie sulaukia partijos 
kolegų palaikymo, pavyzdžiui, 
jaunasis Saudargas ar Žygimantas 
Pavilionis, dar keli. Jiems šįkart 
nebuvo suteikta teisė pasimatuoti 
raumenimis su G. Landsbergiu. 
Žinoma, sprendimas nerengti de-
mokratiškų partijos pirmininko 
rinkimų dar kartą įrodė, jog šiame 
politiniame darinyje labai tvirta 
ir griežta hierarchija ir drausmė, 
kaip komunistų partijos centro 
komitete.

 Kita vertus, derėtų prisiminti 
neseną istoriją, kai prieš kele-
rius metus renkant šios partijos 
pirmininką, Gabrieliui iššūkį 
metė partijos veteranė, patyrusi 
politikė Irena Degutienė. Tada 
išryškėjo, jog jaunasis vadovas 
yra labai kerštingas. Užteko Laz-
dijų skyriaus konservatoriams 
palaikyti ne jį, bet ponią Ireną, 
netrukus po rinkimų skyriaus 
pirmininkas ir jo bendraminčiai 
sulaukė rafinuotų naujojo partijos 
pirmininko represijų. Kas galėtų 
paneigti, jog, žinodami apie tokią 
pirmininko savybę, partijos ko-
legos nusprendė save apsaugoti 
nuo galimo keršto?

Konservatoriai žengė dar to-
liau demokratijos nuskausminimo 
keliu – jie prakalbo apie rinkimų 
sistemos reviziją. Konservatoriai 
svarsto, jog Seimo rinkimuose 
derėtų atsisakyti vienmandačių 
apygardų ir Seimo narius rinkti 
tik pagal partijos sąrašus. 

Tiesą sakant, ši mintis nėra nau-
ja, apie tai jau daugelį metų kalba 
senieji socialdemokratai, kuriems 
kuo toliau, tuo labiau nesiseka 
būti išrinktiems vienmandatėse. 
O pagal „patobulintą“ sistemą 
jiems būtų saugu ir garantuota 
vieta ant Seimo laktų. 

Ką reikštų, jei būtų nuspręsta 
atsisakyti rinkimų vienmandatėse, 
ir kam tai naudinga? Žinoma, tai 
naudinga senosioms tradicinėms 
partijoms. Visą į Seimą renkamų 
savo partijos kandidatų sąrašą 
reguliuotų pačios partijos, o kai 
kurios partijų asmenybės, kurios 
nėra aklai lojalios savo partijų 
vadovybėms, liktų už borto ir ne-
turėtų galimybės būti išrinktos 
vienmandatėse.  

Žinoma, galimybę patekti į 
Seimą prarastų nepartiniai kan-
didatai, kurie nepriklauso parti-
joms, bet iki šiol kandidatuodavo 
vienmandatėse. Žinant, kad la-
bai nedidelis procentas Lietuvos 
žmonių priklauso politinėms par-
tijoms, toks nepartinių kandidatų 
išstūmimas iš rinkimų arenos būtų 
mažų mažiausiai nesąžiningas, 
neteisingas ir nedemokratiškas.

Bet liūdniausias tokių rinkimų 
rezultatas, tai ryšio su Lietuvos 
žmonėmis praradimas. Būkim 
biedni, bet teisingi, tik per vien-
mandatininkus, per jų tiesioginį 
bendravimą su rinkėjais valdžia 
sužino apie tai, kaip gyvena 
Lietuvos žmonės. Vienmandati-
ninkai už savo nuveiktus darbus 
atsiskaito rinkėjams, jie jaučia 
atsakomybę. Ar partijos turėtų 
tokią atsakomybę? Ko gero, tik 
lozunginę. Dėl tokios sistemos 
ypač nukentėtų regionai, kurie, 

ŽVILGSNIS

Adomo Žilinsko piešinys.

kaip dabar matyti, ir naujai išrink-
tai valdžiai nėra įdomūs. 

Žinoma, naujoms partijoms 
rinkimuose be vienmandatininkų 
būtų visiška bėda, o visus bal-
sus pasidalintų trys ar keturios 
partijos. Tai dar vienas žingsnis, 
stumiant demokratiją į politinio 
gyvenimo užribį. 

Konservatoriams nėra neliečia-
mų temų ir asmenybių. Akivaiz-
du, jog savo valdymo metus, kiek 
jų dar liko, ramiai negalės gyventi 
ir Gitanas Nausėda. Maža to, kad 
konservatoriai viešai piktinasi, 
kad Prezidentas vienas važiuoja 
į Europos Sąjungos vadovų susi-
tikimus, neleisdamas ten nuvykti 
konservatorių Ingridai, bet kas 
galėtų paneigti, jog kregždutės 
diskusijose su Prezidentu gali 
pasitelkti ir teismą. 

„Norėjom, kaip geriau, bet iš-

ėjo – kaip visada“. Liūdna frazė, 
bet ji puikiai tinka tautiečiams, 
kurie balsavo už konservatorius. 
O jei konservatoriai nepatinka, tai 
po ketverių metų išsirinkite tuos, 
kas patinka. Konservatoriška de-
mokratija?•

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 /

Lazdijuose jau yra tekstilės atliekų konteineriai: 
daiktams, kuriuos dar galima prikelti antram gyvenimui

Lazdijuose jau yra tekstilės 
atliekų konteineriai: daik-
tams, kuriuos dar galima 
prikelti antram...

Lazdijų mieste šią savaitę pa-
statyti tekstilės atliekų surinki-
mo konteineriai: vienas Dzūkų 
g. 11A, šalia garažų esančioje 
aikštelėje, kitas šalia Sodų g. 8 
esančioje aikštelėje. Bus ir tre-
čiasis – tinkamiausia vieta jam 
šiuo metu dar renkama. Tekstilės 
konteineriai atkeliauja pačiu lai-
ku, nes pavasaris yra tas metas, 
kai norisi iš pagrindų susitvarkyti 
namus, atsikratyti padėvėtų dra-
bužių, kitų daiktų.

Suknelės, sijonai, marškiniai, 
švarkai, kelnės, batai, patalynė 
– daiktai, kurių pilna kiekvienuo-
se namuose. Brangių, paprastų, 
naujų, padėvėtų, bet jų yra vi-
sur: spintose, maišuose, dėžėse ir 
net... atliekų konteineriuose.

Iki šiol Lazdijų gyventojai teks-
tilės atliekas mesdavo į mišrių 
atliekų konteinerius. Pagal tai-
sykles į juos gali būti metamos 
tik smulkios tekstilės atliekos. 
Paltus, patalynę, kitas didesnes 
atliekas ar didesnius jų kiekius 
reikia vežti į rūšiavimo centrus.

Į tekstilės atliekų konteinerius 
išmesta avalynė bei drabužiai bus 
rūšiuojami, skalbiami, dezinfe-

kuojami ir vėl atiduodami naudoti 
labdaros organizacijoms, daiktų 
mainų centrui „TikoTiks“.

Pakartotinis naudojimas yra pa-
grindinis tikslas, kurio siekiama 
atskirai surenkant tekstilės atlie-
kas. Išmestos kartu su kitomis 
atliekomis, jos labai užteršiamos 
ir tolesniam naudojimui jau būna 
netinkamos.

Tad labai tikimasi gyventojų 
sąmoningumo – tinkamas nau-
dojimui tekstilės atliekas mesti 
į joms skirtus konteinerius ir, ži-
noma, neniokoti šių konteinerių, 
nemėtyti atliekų aplink juos.•
Lazdijų r. sav. inf.
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Savivaldybė ir buvęs vyriausiasis 
architektas išsiskyrė geruoju

Žinomu išminčių posakiu,  
jog „geriau bloga taika 
nei geras karas”, kartais 
pasinaudoja ir mūsų krašto 
valdininkai ir politikai. 
Praėjusią savaitę teisme 
buvo pasirašyta Taikos su-
tartis, kuri sudarė galimy-
bes taikiai išsiskirti Laz-
dijų rajono savivaldybės 
administracijai ir buvusiam 
vyriausiajam architektui 
Ričardui Vyšniauskui. 

Pagal šią Taikos sutartį Lazdijų 
rajono savivaldybė panaikino 
visas R. Vyšniauskui skirtas 
tarnybines nuobaudas – pa-
peikimus ir atleidimą iš darbo, 
kurias teismui buvo apskundęs 
buvęs vyr. architektas, ir atleido 
R. Vyšniauską iš darbo šalių 
susitarimu.

Panašu, jog R. Vyšniauskui 
teks atsisakyti pretenzijų sa-
vivaldybei dėl saulės jėgainių 
steigimo Lazdijų rajone. Dėl 

šių jėgainių ir kilo savivaldybės 
ir vyr. architekto priešprieša. 
Galimai neteisėtus savivaldy-
bės planus ir sprendimus R. 
Vyšniauskas buvo apskundęs 
įvairioms teisėsaugos ir kitoms 
valstybinėms institucijoms. 
Dėl šios buvusio vyr. architek-
to pozicijos buvo sustabdyta 
saulės jėgainių plėtra Lazdijų 
rajone.•
„dzūkų žinių“ informacija

NuomoNė
Melas

Kiti žmonės rinkėjos melu pa-
tiki manydami, kad surinko pa-
rašus iš žmonių, kurie gerbia 
partizanus. Bet patriotams ji net 
nepasirodė. Žinau tuos žmones, 
kurie prie paminklo slapčia pa-
kiša užrašą ,,Banditams, kurie 
skriaudė žmones“. 

Ši ,,patriotė“ tokiais parašų 
rinkimais tik dar labiau sutvir-
tino ,,homo sovieticus“ neapy-
kantą partizanams. Šio krašto 
žmonių dalis, kurie, pasitaiko, 
partizanus pavadina banditais, 
yra atvykėliai iš kitų vietų. Jie 
nėra tų partizanų nei matę, nei 
girdėję. O tie, kurie partizanus 
rėmė, – išblaškyti ne tik po visą 
Lietuvą, bet ir po svetimus kraš-
tus. 

Tai prieš ką pasirašė rinkėjai 
žmonės? Žinoma, kad ne prieš 
partizanams ,,negarbingą vietą“, 
bet prieš banditus. 

Siūliausi bendruomenės va-
dovei, parašų rinkėjai, parašus 
rinkti kartu, bet ji manęs atsisa-
kė, siūliau sušaukti bendruome-
nės susirinkimą – ir to atsisakė. 
Tai kuo jos protas skiriasi nuo 
Lukašenkos proto? Koks parašų 
rinkėjos įžūlumas – po trisde-
šimties metų Nepriklausomybės 
prikelti komunistų neapykantą 
partizanams! 

Komunarai įsidrąsino ir jau 
mosuoja rankomis, kad pamin-
klus, stovinčius prie kryžiaus, 
nukels. Todėl jie tokie drąsūs, 
nes komunistų palikuonys įžū-
lūs, nes partorgų vaikai – va-
dovaujantys Tėvynės sąjungai. 
Koks pasityčiojimas!•

Bronius Kašelionis
Kai kurie dabartiniai kultūrinin-
kai masių arba minios protą atsi-
nešę iš sovietinio melo laikų. 

Jie tiki melu taip, kaip ,,ti-
kėjo“ komunizmo religija be 
tikėjimo jų tėvai. Jie ir toliau 
gyvena pusiau pamišėlių pa-
saulyje, o jų vertybės yra ne 
asmens kūryba, o tik valdžia ir 
nauda. Šių ,,asmenybių“ pagrin-
dinis tikslas – propaganda arba 
turgaus prekyba: kaip įsiūlyti 
žmogui žibalą, kontrabandines 
cigaretes arba idėją. Į jų melo 
malūną patenka visai nekalti 
žmonės. 

Štai Šeimų parko sumanytoja 
renka parašus iš žmonių, kad 
šis parkas – negarbinga vieta 
partizanų paminklui. Na, ir 
sugalvok šitaip! Iš ko ji tuos 
parašus surinko? Apie ką su tais 
žmonėmis kalbėjo? Rinko iš 
žmonių, kurie partizanus va-
dina banditais, ir kalbėjo apie 
tuos pačius. Štai kaip iš melo 
daroma ,,tiesa“ ir kaip viskas 
apverčiama aukštyn kojomis. 

Tarptautinis dujotiekis jau pasiekė ir Lazdijų kraštą
„Dujotiekis tarnaus daugelį 

metų, todėl privalome įsitikinti, 
kad ne tik Lietuvai, bet ir visam 
Baltijos regionui svarbi dujų jung-
tis veiks patikimai ir prireikus 
dujos galės būti transportuojamos 
maksimaliu pajėgumu“, – sakė 
N. Biknius. 

Plieno vamzdžius 165 kilo-
metrų ilgio dujotiekiui už 26,4 
mln. eurų pagamino Lenkijos 
bendrovė „Izostal“, o statybos 
darbus už maždaug 80 mln. eurų 
atlieka Lietuvos bendrovė „Alvo-
ra“ kartu su „Šiaulių dujotiekio 
statyba“.

Lietuvoje 114 mln. eurų ver-
tės dujotiekis tiesiamas nuo Jau-
niūnų Širvintų rajone iki Lie-
tuvos–Lenkijos sienos Lazdijų 
rajone. Projektą numatoma baigti 
iki šių metų pabaigos. Daugiau 
kaip 60 proc. projekto vertės 
finansuoja Europos Sąjunga.  
Aktyviai vykstant dujotiekių 
jungties tarp Lietuvos ir Len-
kijos GIPL darbams, žemės sa-
vininkams už dujotiekio trasą, 
eisiančią per jiems priklausančius 
žemės sklypus, „Amber Grid“ 
pernai išmokėjo apie 1,3 mln. 
eurų kompensacijų. 

„Įgyvendinant šį ne tik Lie-

tuvai, bet ir visai regiono dujų 
rinkai svarbų projektą, mums 
yra ne mažiau svarbu atsižvelgti 
į bendruomenių, šalia kurių dir-
bame, interesus ir minimizuoti 
galimą poveikį aplinkai. Todėl 
skiriame daug dėmesio darbui 
su dujotiekio rangovais, kad po 
atliktų darbų gyventojų sukur-
tas gerbūvis liktų ne blogesnės 
būsenos nei iki statybų. Taip pat 
svarbu žmonėms paaiškinti, kad, 
paklojus dujotiekį, žemės ūkio 
paskirties žemės savininkai savo 
sklypuose toliau galės vykdyti 
įprastą veiklą“, – teigia Nemunas 
Biknius. 

Dujotiekio trasa suplanuota per 
teritoriją, kurioje yra apie 1500 
žemės sklypų, devyniose savival-
dybėse: Širvintų rajono, Vilniaus 
rajono, Elektrėnų, Kaišiadorių 
rajono, Prienų rajono, Birštono, 
Alytaus rajono, Marijampolės ir 
Lazdijų rajono. „Amber Grid“ 
atstovai jau ne vienerius metus 
organizuoja susitikimus su ben-
druomenėmis, šalia kurių tiesia-
mas dujotiekis. 

Pasibaigus statybos darbams, 
visas gerbūvis turės būti atkurtas 
į iki statybų buvusią būklę.  Du-
jotiekio vamzdynas įrengtas po 
žeme, apsaugos zonoje, kuri yra 

po 25 metrus nuo dujotiekio ašies 
į abi puses, bus galima vykdyti 
įprastinę žemės ūkio veiklą. Ta-
čiau dėl žmonių ir jų turto saugu-
mo taikomas apribojimas – dujo-

tiekio apsaugos zonoje negalima 
statyti pastatų, o prieš vykdant 
žemės ar požeminius darbus 
didesniame kaip 0,3 m gylyje, 
bus reikalingas atskiras „Amber 

Grid“ specialistų pritarimas. Visą 
dujotiekį planuojama pastatyti iki 
2021 m. pabaigos.•
„dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

„Svarbu žmonėms paaiškinti, kad, paklojus dujotiekį, žemės ūkio paskirties žemės savininkai savo sklypuose toliau 
galės vykdyti įprastą veiklą“, — teigia Nemunas Biknius. 

Architektas Ričardas Vyšniauskas. 
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Visos savaitės NAUJIENŲ BANKAS

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

Prenumeruokite!!!

Šiemet brandos egzaminai 
prasidės anksčiau nei pernai

Valstybiniai brandos eg-
zaminai šiemet prasidės 
birželio 7 dieną arba dviem 
savaitėmis anksčiau nei 
pernai. Pagrindinė egza-
minų sesija baigsis liepos 
2 dieną. Abiturientams 
bus teikiamos papildomos 
konsultacijos padedant 
geriau pasirengti egza-
minams. Mokytojai galės 
išeiti atostogų anksčiau nei 
praėjusiais metais.

Pernai brandos egzaminų pa-
grindinė sesija prasidėjo birže-
lio 22 dieną, o baigėsi liepos 21 
dieną.

Šiemet, atsižvelgiant į mokyto-
jų ir mokinių pasiūlymus, siekta 
egzaminus surengti anksčiau, 
tačiau pasirūpinant ir papildoma 
pagalba abiturientams.

„Svarbiausi yra abiturientų, 
kurie brandos egzaminus laiko 
vieną kartą gyvenime, interesai, 
todėl bus skirtas laikas papildo-
moms konsultacijoms tam, kad 
abiturientai galėtų geriau pasi-
ruošti egzaminams. Nesuteikti 
galimybės papildomai mokytis 
būtų tas pats, kaip pripažinti, kad 

KampeLIS
kuLiNaRijos

Paršelio iš bulvių receptas

Simniškis mokytojas Arūnas Narauskas, dalyvavęs daugelyje 
TV laidų, sutiko pasidalinti savo vienu įspūdingiausių receptų 
– taip linksmai vadinamu paršelio iš bulvių receptu. Norime 
priminti, kad jei šis rašytinis receptas bus nesuprantamas, bet 
kada galima jį susirasti Danielius.net laidoje „Ponas Arūnas tai 
moka geriausiai“, kur šis šaunus vyras, dabar jau virtuvės šefas, 
videopamokoje išsamiai viską paaiškins. Tad linkime su šeimos 
nariais padirbėti virtuvėje ir pasigaminti šį nebrangų, bet įspū-
dingą patiekalą. Skanaus!

eiga
Nulupame ir išverdame bulves, pasūdome. Sutriname, kai 

truputį pravės, įmušame du kiaušinius, įdedame pjaustytus 
krapus, sudedame prieskonius, krakmolą. Viską gerai išmaišome 
iki vientisos masės. Įdarui pakepiname smulkiai supjaustytus 
svogūnus, saliero stiebą, įdedame tarkuotas morkas, pjausty-
tus šampinjonus, viską gražiai apkepame. Sudedame pjaustytą 
vištienos krūtinėlę, suberiame druską, prieskonius. Pabaigoje 
supilame grietinėlę, viską gerai išmaišome. Ant kepimo popie-
riaus skardoje pradedame dėti paruoštą bulvių  masę, rankas 
pasivilgome vandeniu. Padarome blyną, ant jo dedame įdarą ir 
formuojame paršelį. Nulipdytą paršelį aptepame tirpintu svies-
tu, kiaušinio trynio plakiniu. Kepame karštoje orkaitėje, 1800 C 
temperatūroje, kol gražiai apskrus. Išimame paršelį iš kepimo 
skardos su kepimo popieriumi į lėkštę, popieriaus likučius nuplė-
šiame. Padarome iš alyvuogių akis, iš pomidoro arba paprikos 
griežinėlio liežuvį. 

Pasiruošiame padažą. Sviestą ištirpiname nedidelėje keptuvėje 
arba prikaistuvyje. Į sviestą sudedame miltus ir maišydami juos 
pakepiname ant nedidelės ugnies, kol gražiai pagels, supilame grie-
tinėlę, sudedame smulkintas česnako skilteles. Pakaitiname keletą 
minučių ant nedidelės ugnies, kol padažas sutirštės. Skanaus.  

Parengė Danielius Jakubavičius

nuotolinis ugdymas visai netu-
rėjo įtakos mokymosi kokybei 
ir kad abiturientai turėjo sąlygas 
mokytis taip kaip ir baigusieji 
mokyklas iki pandemijos.

Viliuosi, kad dėl mūsų visų 
atsakingo požiūrio laikantis ka-
rantino apribojimų epidemiolo-
ginė situacija gerės. Tai netru-
kus leis abiturientams sugrįžti į 
mokyklas ir įprastu būdu ruoštis 
egzaminams, turint tam ir papil-
domų pamokų“, – sakė švietimo, 
mokslo ir sporto ministrė Jurgita 
Šiugždinienė.

Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterijos prašymu Vyriausybė 
jau skyrė lėšų padėti likviduoti 
nuotolinio ugdymo metu atsira-
dusias spragas. Tikimasi, kad kuo 
didesnei daliai abiturientų bus su-
darytos galimybės papildomoms 
konsultacijoms.

Neseniai atlikta Lietuvos mo-
kyklų vadovų asociacijos eks-
pertinė analizė parodė, kad 72,6 
proc. vadovų paliktų ankstesniais 
metais naudotą egzaminų tvarka-
raštį, 12 proc. siūlė atidėti egza-
minus viena savaite, 14,5 proc. 
atidėtų dviem savaitėmis. Lietu-
vos moksleivių sąjunga pasisakė, 

kad brandos egzaminai būtini.
Vyriausybė planuoja skirti 

papildomas lėšas mokytojams 
apmokėti už papildomą darbą. 
Mokyklų bus prašoma užtikrin-
ti bent 20 papildomų valandų 
konsultacijoms. Konsultacijas 
pagal dalykus paskirstys pačios 
mokyklos.

Egzaminų tvarkaraštis sudėlio-
tas taip, kad svarbiausius egzami-
nus – lietuvių kalbos ir literatūros 
bei matematikos – skirtų net 10 
kalendorinių dienų. Šis intervalas, 
atsižvelgiant į mokyklų vadovų 
pageidavimus, skirtas tam, kad 
mokyklos galėtų organizuoti 
konsultacijas tarp šių dviejų itin 
svarbių egzaminų. Dar viena 
naujovė – visų egzaminų laikas 
pailginamas 15 minučių.

Pagrindinei sesijai prasidėjus 
birželio 7 dieną, ji baigtųsi lie-
pos 2 dieną, birželio mėnesiui 
būtų nukeltos ir užsienio kalbų 
(anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) 
kalbėjimo dalys.

Iš viso brandos egzaminus pasi-
rinko laikyti 27 539 mokiniai.•
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 
informacija

ParšeLio masei 
reiks:

1,5–2 kg virtų bulvių,
3–4 šaukštų krakmolo,
2 kiaušinių,
druskos,
prieskonių pagal skonį (per-

silado, juodųjų pipirų),
ryšulėlio krapų.

Paršelio įDarui 
rieks:  

400 g virtos vištos krūtinė-
lės,

1–2 svogūnų,
1–2 morkų,
5–6 šampinjonų,
1 saliero stiebo, 
100 ml grietinėlės,
druskos,
prieskonių pagal skonį 

(paukštienos prieskonių miši-
nio, juodųjų pipirų), 

aliejaus paršelio apkepimui,
2 alyvuogių (paršelio 

akims),
50 gramų ištirpinto sviesto 

paršelio aptepimui,
1 kiaušinio trynio,
mažo griežinėlio pomidoro 

arba raudonosios paprikos lie-
žuviui padaryti,

agurkėlių, salotų, špinatų, 
ridikėlių, pomidorų lėkštės 
papuošimui. 

PaDažui: 
2 šaukštų sviesto,
200 ml grietinėlės,
2 šaukštų miltų,
2 česnako skiltelių,
druskos.

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

KaLba, KaD...
g Kai kurie buvę komunarai 

įsidrąsino ir jau mosuoja ranko-
mis, kad paminklus, stovinčius 
prie kryžiaus, nukels. Gal todėl 
jie tokie drąsūs ir įžūlūs, nes par-
torgų palikuonys patogiai įsitaisė 
tarp konservatorių vadukų. Juo-
kinga, jei nebūtų liūdna.
g Vienas Lazdijų valdžios švo-

geris – seniūnaitis, liaudyje vadi-
namas cirkininku, negali pamiršti 
Artūro įtakos. Paskaitęs vieno ta-
rybos nario nuomonę spaudoje, 
kaipmat šauna komentarą apie 
Artūro pamokų kursus. Panašu, 
jog tokiam seniūnaičiui kursų 
irgi reikia – sąžinės ir padorumo 
srityse.
g Buvęs rajono architektas 

pasirašė taikos sutartį su savi-
valdybe. Sudėtinga pūsti prieš 
stiprų vėją. Tegul Lazdijuose būna 
kuo daugiau saulėtų dienų, kad 
gerai veiktų saulės elektrinės, 
prieš kurias kovojęs architektas 

DzūKaI

išėjo į atsargą. Naujo architekto 
Lazdijai vis dar ieško, sunku rasti 
architektą be tvirtos profesinės 
pozicijos.
g Advokatų ieškinių srautas į 

Lazdijų savivaldybę vis nesustoja 
plūsti. Praeitą savaitę savivaldybę 
turėjo pasiekti dar vienas ieškinys 
– šįsyk iš verslo, kuriam savival-
dybė parodė špygą. Įdomu, ar 
šį konfliktą išspręs savivaldybės 
teisininkai, ar vėl reiks pasitelkti 
ypač brangių advokatų kontorų 
desantą ir pakloti ne vieną tūks-
tantį Lazdijų žmonių uždirbtų 
eurų?•

Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:  
(8 318) 52260, 8 670 38882.

auKSINėS mINtyS

Edita Gudišauskienė: „Stengiamės prisidėti 
prie darbo vietų kūrimo Lazdijų krašte“
Vis didesnis vaidmuo eko-
nominiame, socialiniame 
regiono ir šalies gyvenime 
tenka  nevyriausybinėms 
organizacijoms, kurios 
skatina bendruomenių 
verslumą, kuria naujas 
darbo vietas, prisideda 
prie regionų gerovės kūri-
mo. 

Dzūkijos kaimo plėtros partne-
rių asociacijos – Dzūkijos vietos 
veiklos grupės (Dzūkijos VVG) 
visuotinis narių susirinkimas, vy-
kęs praėjusią savaitę nuotoliniu 
būdu, apžvelgė praėjusių metų 
rezultatus ir pristatė naujus iššū-
kius 2021 metams. 

Apie nuveiktus darbus, planus 
šiems metams, būsimus projektus 
kalbamės su Dzūkijos VVG pir-
mininke Edita Gudišauskiene.  

– Kaip vertinate praėjusių 
metų VVG darbą? Kas pavyko, 
kas nepasisekė? 

– Metai buvo gana darbingi, pa-
rengta daug projektų. Džiaugia-
mės startavusiais bendruomeninio 
verslo projektais, kurie kuria nau-
jas darbo vietas ir leidžia bendruo-
menei užsidirbti lėšų įvairiems 
poreikiams tenkinti. Džiugina, 
kad mūsų savivaldybėje yra ini-
ciatyvių ir veiklių bendruomenių, 
kurios ne tik organizuoja šven-
tes, bet imasi rimtų veiklų ir taip 
siekia uždirbti lėšų. Metai buvo 
darbingi, nors ir buvo pandemija. 
Pernai buvo finansuota ir verslo, 
ir įvairių kitų veiklų projektų. Tos 
veiklos, kurios susietos su tiesio-
giniu žmonių bendravimu, buvo 
organizuotos ne karantino metu. 
Žinoma, dalis veiklų buvo nukelta 
vėlesniam laikotarpiui, nes jos 
negalėjo vykti dėl karantino. 

– Kokios veiklos buvo proble-
minės? Kai kas buvo perkelta iš 
vienos veiklų eilutės į kitą? 

– Visuotiniame susirinkime 
pasiūlėme pakeisti Lazdijų ra-
jono kaimo plėtros strategiją dėl  
priemonės „Bendradarbiavimas 
įgyvendinant vietos lygio popu-
liarinimo veiklą, skirtą trumpoms 
grandinėms ir rinkoms plėtoti“. 
Kadangi 2015–2020 metais pen-
kis kartus skelbėme kvietimus 
teikti paraiškas pagal šią priemo-
nę, realiai neatsirado norinčiųjų, 
sulaukėme tik vienos paraiškos, o 
pareiškėjas vėliau persigalvojo ir 
atsisakė ją vykdyti. Šiai priemonei 
buvo skirta apie 200 tūkst. eurų. 
Pasiūlėme šią priemonę naikinti, 
lėšas perkeliant į populiaresnes 
priemones. Ta suma perkelta į 

ne žemės ūkio verslo pradžios ir 
verslo plėtros priemones. Prak-
tika rodo, jog tai mums aktualu. 
Verslo pradžia, verslo plėtra ir 
anksčiau sulaukdavo daug paraiš-
kų, tai tikimės, jog ir šiemet bus 
daug norinčiųjų. 

– Kaip Jums atrodo, kodėl 
nepasiteisino trumpųjų maisto 
grandinių priemonė?

– Žemės ūkio verslai turi gali-
mybę naudotis kitomis priemonė-
mis per NMA ir kitas institucijas. 
Ko gero, žmonės turėjo galimybę 
pasinaudoti didesnėmis lėšomis 
per šias institucijas, todėl nepa-
sinaudojo mūsų strategija. 

– Kokie iššūkiai laukia VVG 
šiais metais? Kas suplanuota? 

– Kovo antroje pusėje skelb-
sime kvietimus teikti verslo pro-
jektų paraiškas. Tikėsimės, jog 
pareiškėjai naudosis proga gauti 
paramą ne žemės ūkio verslui ir 
darbo vietoms kurti. Mūsų strate-
gija siekia 2023 metus, kurie jau 
visai arti. Šie metai yra paskuti-
niai, kai yra dideli kvietimai su 

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.

Dzūkijos VVG pirmininkė Edita Gudišauskienė.

nemažomis paramos sumomis. 
O paskui bus laikas projektų 
įgyvendinimui, kuriuos reiks 
užbaigti iki 2023 metų. Kas do-
misi parama, turėtų neatidėlioti 
savo idėjų įgyvendinimo ir šie-
met teikti paraiškas. Kvietimai 
bus paskelbti ir mūsų interneto 
svetainėje, ir spaudoje, ir savival-
dybės tinklalapyje. Kas domisi, tą 
informaciją tikrai suras. Galima 
kreiptis ir tiesiai į VVG, mielai 
padėsime. Tikimės, jog aktyvūs 
mūsų rajono žmonės susidomės ir 
įkurs darbo vietas, nes, kaip žinia, 
mūsų rajonas pagal nedarbo lygį 
pirmauja Lietuvoje. Manau, kad 
per mūsų strategijos priemones 
pavyks bent šiek tiek spręsti ne-
darbo problemą. 

– Kokią vietą rajono gyvenime 
užima VVG?

– VVG įsteigtos tam, kad vie-
nytų vietos valdžios, pilietinės 
visuomenės ir verslo sektorius, 
siekiant jiems aktualių tikslų. Vi-
zija ir misija – apjungiant skir-
tingų sektorių aktyvius žmones, 
spręsti jiems aktualias problemas. 
Mūsų nariai yra 53 įvairių sekto-
rių atstovai. Visuotinio susirinki-
mo metu mes ir tikimės išgirsti 
mūsų narių nuomones, kaip jie 
vertina mūsų darbus, ką reiktų 
daryti kitaip. Mūsų sprendimai 
parodo, kad mes dirbame taip, 
kaip mūsų nariai nori, kaip jiems 
reikia, sprendžiame tai, kas jiems 
aktualu. 

– Ačiū už pokalbį.•
„dzūkų žinių“ informacija
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Lazdijų stirninas Fulgentas sugrįžo atgal į gamtą
Dineta Babarskienė
Sodybos šeimininkas 
lazdijietis Juozas Praleika 
atklydusio stirnino nepali-
ko likimo valiai, jį gelbėjo. 
Atsigavęs stirninas dar 
pasibuvo pas poną Juozą. 
Šalčius tvartelyje praleido. 
„Tegu peržiemoja. Tuomet 
paleisiu miškan”, – taip 
nusprendęs tada ponas 
Juozas. Dabar, jau atšilus, 
nutirpus sniegui, Fulgen-
tui reikia sugrįžti namo – į 
gamtą. 

Pirmadienio popietę Fulgentas 
sugrįžo atgal į gamtą. „Jau rei-
kėjo paleisti, nes lyg jau koks 
liūdnas tvartely atrodė. Laikas, 
pavasaris. Jau lyg ir tos gamtos 
ilgėjosi jis, net ir ėsti jau nela-
bai norėjo”, – pasakoja šeimi-
ninkas. 

Stirniną paleisti ponas Juozas 
nusprendė savo sodintame miš-
ke Staidaruose. „Stirnų čia yra, 
vaikščioja“, – sako jis. 

Kaip ir buvo sakęs, taip ir 
padarė, paleido ne vienas, mat 
reikėjo Fulgentą iš miesto saugiai 
išvežti. „Nėra, kad labai stam-
bus būtų, bet ginasi, tai reikėjo 
saugiai jį nuvežti miškan. Kano-
pukės aštrios, tai mes atsargiai 
„neutralizavome“, – pasakoja 
ponas Juozas. 

Ir nors sako, kad nepratino jo 
„prie rankų“, kad prie žmogaus 

nepriprastų, tačiau stirninas ne 
itin norėjo pasitraukti nuo savo 
globėjo. Paleistas Fulgentas vis 
žiūrėjo atsisukęs į savo globėją. 
„Nelabai gal jis norėjo į mišką. 
Nebėgo, vis žiūrėjo į mane at-
sisukęs. Net gaila man jo. Bet, 
kad jau reikėjo paleisti”, – su 
džiaugsmo ir liūdesio gaidele 
kalba ponas Juozas. Pamojavo 
ranka savo stirninui paraginda-
mas: „Eik, Fulgi, eik“. 

Ir štai kaip čia išėjo. Ponas Juo-
zas pagelbėjo stirninui Fulgentui, 
bet prisipažįsta, kad truputuką 
ir pyktelėjęs ant jo gentainių, tų 
stirnų, kurios jo miške apsistoju-
sios, mat jaunų pušukių ūgliukus 
apskabančios. „Dabar jau pušai-
tės ūgtelėjo, tai nieko”, – vis tik 
nusileidžia ranka mosteldamas 
senolis. 

Vis apie savo Fulgį pagalvo-
ja. „Turi būti jam ten gerai. Jei 
sveikas bus, tai gyvens”, – svars-
to jis. Sako, kad į savo miškelį 
dažnai nuvažiuoja, tai gal dar ir 
Fulgentą pamatys. Viliasi, kad 
gal dar juodu susitiks. Anot jo, 
jei pažins, tai gal ateis. „Mano 
kviečiai gražūs, tankūs. Gali sau 
užkandžiauti dabar”, – gerašir-
diškai dalijasi ponas Juozas, mat 
prie savo miško dar ir kviečių 
pasisėjęs. 

Antradienio rytą klausiau, ar 
nesugrįžo jo globotinis. „Negrį-
žo, negrįš“, – įsitikinęs ponas 
Juozas. 

„Nuvežėme, paleidome ir tegul 
jis laimingas gyvena. Tegu ieškos 
poros“, – sako ponas Juozas. 

Antradienio rytą pro šalį pra-
važiavus, ošė tik miškas, Fulgen-
to pamiškėje nesimatė... Jis savo 

namuos. „Fulgentas savo posti 
– miški“, – dzūkiškai tvirtina jo 
globėjas Juozas Praleika.•

G. Nausėda užstojo kunigą a. Toliatą su Gintaro Tomkaus trigrašiu
būti priimta arba nepriimta. Labai 
daug kas priklausys nuo įstatymų, 
kurie numatys Stambulo konven-
cijos įsigaliojimą“, – žurnalis-
tams į klausimą, ar pats palaiko šį 
Seimo neratifikuotą dokumentą, 
atsakė G. Nausėda.

GINtaro tomKauS trIGrašIS:
Visiems savo draugams nuolat 
kartojau – daugeliui tautiečių 
labai trūksta Lietuvos Preziden-

to nuomonės vienu ar kitu labai 
svarbiu TAUTAI klausimu. Šian-
dien aš išgirdau Prezidento balsą. 
Slaptai tikiuosi, kad Prezidentui 
užteks ryžto apginti savo kons-
titucinę teisę atstovauti Lietuvai 
užsienio reikaluose. Ir ne tik. Jei-
gu tai įvyks, visada palaikysiu 
PREZIDENTĄ, už kurį balsavo 
didžioji dalis tautos.•
respublika.lt

Prezidentas Gitanas Nausėda. Eltos nuotr.

atliekų reikalai: klausiate – atsakome
Gavau vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimą ir naują atliekų 
išvežimo grafiką. Man kyla klausimų –  kur ir kaip galėčiau juos 
išsiaiškinti? ar galiu užeiti į alytaus regiono atliekų tvarkymo centrą?  

Dėl karantino reikalavimų ir atsižvelgiant į pateiktas rekomendacijas, 
gyventojai visais klausimais informuojami ir aptarnaujami tik nuotoliniu 
būdu. Geriausia klausimus pateikti elektroniniu paštu info@alytausratc.
lt – specialistai parengs ir atsiųs išsamų atsakymą. Užklausoje būtina 
nurodyti pagrindinius duomenis: mokėtojo kodą, vardą, pavardę, objekto 
adresą, kitus kontaktinius duomenis. Nepateikus reikalingų duomenų, 
užklausos nebus nagrinėjamos. 

Skambinančiųjų telefonu prašome supratingumo ir kantrybės. Skam-
bučių srautas yra labai didelis, todėl gali tekti palaukti. Dėl vietinės rin-
kliavos reikia skambinti telefono numeriu (8 315) 72843. Paskambinus 
išklausyti informaciją ir pasirinkti reikiamą savivaldybę – būsite sujungti 
su specialistu, atsakingu už konkrečią savivaldybę. Kitais klausimais 
skambinkite tel. (8 315) 72842.   

Atsiprašome, kad dėl didelio skambučių srauto ir specialistų užimtu-
mo ne visuomet pavyksta greitai prisiskambinti. Patikiname, kad į visus 
klausimus bus atsakyta ir kiekviena situacija išanalizuota, tad maloniai 
prašome kreiptis vėliau, jei šiuo metu susisiekti nepavyksta.  

Primename, kad įstatymų nustatyta tvarka atsakymams į klausimus 
parengti yra skiriama 20 darbo dienų.  

Benas Brunalas,
elta
Prezidentas Gitanas Nausėda 
konkrečiai neatsako, ar palaiko 
viešas diskusijas keliančią Stam-
bulo konvenciją, tačiau pažymi, 
kad stoja į kunigo Algirdo To-

liato pusę, kuris, gyventojus pa-
raginęs pasirašyti peticiją prieš 
šį dokumentą, susilaukė aštrios 
kritikos.

„Aš manau, kad yra gerai, jog 
šiandien mes diskutuojame dėl 
šio dokumento, nes priiminėti 

ypač svarbius dokumentus be 
diskusijos, taip pat ir viešosios, 
nėra geras dalykas. Tačiau tai, 
kaip vyksta ši diskusija, mane 
kaip Lietuvos Respublikos pilietį 
labai nuvilia“, – Kaune žurnalis-
tams sakė prezidentas.

„Gerbiamo kunigo Toliato už-
sipuolimas vien todėl, kad jis pa-
reiškė oficialią bažnyčios poziciją 
– jis juk nepateikė savo kažkokios 
pozicijos – ir užsipuolimas tokiais 
metodais ir tokia forma – yra vi-
siškai nepriimtinas ir rodo, kad 
kažkas mūsų viešojoje erdvėje 
per tuos 10 ar 15 pastarųjų metų 
atsitiko“, – teigė šalies vadovas, 
pažymėdamas, kad negalima tole-
ruoti „inkviziciją“ primenančios 
komunikacijos.

„Pirmadienį Lietuvoje susifor-
mavo viešoji inkvizicija – žmonės, 
kurie įsivaizduoja galį maišyti su 
purvais kitaminčius ir tai daryti 
kartais šlykščia forma... Jie laiko 
save nebaudžiamais. Manau, kad 
su šituo mes neturime taikstytis, 
ir šiandien aš stoju į gerbiamo 
kunigo Toliato pusę pirmiausia 
todėl, kad aš stoju į jo kaip žmo-
gaus pusę. O kokiai jis atstovauja 
pozicijai – tai yra išvestinis klau-
simas. Dėl pozicijų mes galime 
diskutuoti, tačiau darykime tai 
pagarbiai vienas kitam“, – sakė 
G. Nausėda ir nesiryžo atskleisti, 
kokia jo asmeninė nuomonė dėl 
Stambulo konvencijos.

„Labai gerai, kad Stambulo 
konvencija svarstoma, ji gali 

Stirniną paleisti ponas Juozas nusprendė savo sodintame miške Staidaruose. „Stirnų čia yra, vaikščioja“, — sako jis.
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išvykimo krepšyje turi būti tai, kas padėtų
išgyventi ekstremaliosios situacijos metu
Kovo-1-ąją minima Tarp-
tautinė civilinės saugos 
diena. Jos metu atkreipia-
mas visuomenės dėmesys į 
pasirengimo ekstremalio-
sioms situacijoms svar-
bą. Vilniaus priešgaisrinė 
gelbėjimo valdyba ta proga 
pasirūpino supažindinti su 
išvykimo krepšiu, dar ki-
taip – išgyvenimo kuprine. 
Joje – būtiniausi reikme-
nys, kurių gali prireikti 
ekstremaliosios situacijos 
atveju, jeigu skubiai tektų 
evakuotis ir palikti namus.

„Yra sakoma, kad visada rei-
kia tikėtis geriausio, bet ruoštis 
blogiausiam. Būna situacijų, kai 
svarbi kiekviena sekundė, – sako 
Vilniaus PGV Civilinės saugos 
skyriaus viršininkas Donatas Gu-
revičius. – Nors ir teigiama, kad 
be vandens galima išgyventi tris 
paras, o be valgio – visą savaitę, 

bet nė vienas nenorėtume atsi-
durti tokioje situacijoje. Todėl ir 
svarbu, kad išvykimo krepšyje 
būtų tai, ko gali prireikti. Tarp 
jų įrankiai maistui,  higienos, 
asmens apsaugos, apšvietimo 
ir elektros energijos priemonės, 
drabužiai ir avalynė, miegmaišis 
ar antklodė. Būtini ir grynieji pi-
nigai, radijo imtuvas bei kiti patys 
svarbiausi daiktai, kurie padėtų 
savarankiškai išgyventi pirmąsias 
tris paras – 72 valandas”.

Būtinai  reikėtų pasirūpinti ir   
negendančiais maisto produktais 
bei vandens atsargomis (vienai 
parai žmogui reikia apie  2–4 litrų 
vandens). 

Iš tiesų, ne tada laikas ieškoti 
dokumentų, kai kyla gaisras, o 
dingus elektros tiekimui, bandyti 
surasti žibintuvėlį ar spėlioti, kaip 
įkrauti mobilųjį telefoną. 

Į kuprinę  įsidėkite ir vaistų, 
kuriuos naudojate ir kurių reikėtų 
susirgus: virškinimo preparatų, 

karščiavimą, skausmą, temperatū-
rą mažinančių medikamentų. Ku-
prinėje atraskite vietos tvarsčiams 
ir pleistrams, antiseptinėms serve-
tėlėms, vandenilio peroksidui. 

Joje turėtų būti  ir svarbiausi 
dokumentai,  jų kopijos, taip pat 

artimųjų nuotraukos, jeigu prireiktų 
jų ieškoti. Nereikėtų pamiršti ir raši-
klio, užrašų knygelės, kurioje būtų 
svarbūs adresai ir telefonų numeriai.  
Visa tai geriausia sudėti į plastikines 
įmautes ar specialius vokus. 

Tinkamai sukomplektuotas išvy-

kimo krepšys ekstremaliosios situa-
cijos atveju sumažins stresą ir padės 
pasirūpinti savimi bei kitais.

Daugiau informacijos, kaip 
pasirengti ekstremaliosioms si-
tuacijoms, rasite https://www.
lt72.lt/•

COVid-19 situacija: susirgo viena Lazdijų miesto gyventoja
Savaitė COVID-19 susirgi-
mų kontekste rajono gyven-
tojams prasidėjo viltingai: 
antradienio duomenimis, 
nustatytas vos 1 sergantis 
iš 20-ties pirmadienį tirtų 
gyventojų. Tai Lazdijų 
miesto gyventoja. Atvejis su 
konkrečiu darbo kolektyvu 
nesiejamas. Iš viso savival-
dybės teritorijoje šiuo metu 
serga 30 gyventojų, 633 
laikomi pasveikusiais, 100 
yra saviizoliacijoje.

Socialiniuose tinkluose stebime 

lazdijiečius, kurie, Vyriausybei 
priėmus atitinkamus sprendimus, 
džiaugiasi galėdami gamtoje 
vaikščioti be apsauginių veido 
kaukių. Tačiau privalome išlikti 
budrūs: Lietuvoje kasdien CO-
VID-19 liga diagnozuojama be-
veik pusei tūkstančio gyventojų, 
vis dar yra mirčių.

Nuo pirmadienio Vyriausybė 
atnaujino paveiktų šalių sąrašą, 
dėl naujų COVID-19 mutacijų 
sugriežtino izoliacijos tvarką 
grįžtantiems iš Jungtinių Ame-
rikos Valstijų.•
Lazdijų r. sav. inf.
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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis

Įsijunk naujienas! PIGIAU Už ELEKTRą.

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

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomenių aktualijos, 
informacija apie projektus, organi-
zuojamas šventes ir dar daugiau.

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

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

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!

Vytautas Sinica. Kaip iš Toliato pavyzdį darė
Vasario 22 dieną „Facebo-
oke“ išaušo diena, kai keli 
kunigai ir religinės insti-
tucijos išreiškė palaikymą 
prieš vienalytę partnerystę 
ir prieš Stambulo konven-
ciją nukreiptoms petici-
joms. Už tai jie susilaukė 
puolimo, kokio anksčiau 
gal ir nėra buvę panašioje 
situacijoje. Dėmesio centre 
atsidūrė tikrai ne radika-
lumu garsėjantis kunigas 
Algirdas Toliatas, taip pat 
pasidalinęs šiomis petici-
jomis, o po „influencerių“ 
puolimo dar ir kiek atsi-
traukęs, vietoje peticijų 
palikęs vyskupų konferen-
cijos poziciją.

Kodėl Toliatas ir kiti puolami 
taip, kaip esamas režimas (būtent 
medijų cenzūros apynasrio visuo-
menei režimas) niekada nepuolė 
nuolatos vertybinius klausimus 
komentuojančių kunigų Roberto 
Grigo ar Arnoldo Valkausko? Nes 
pastarieji cenzoriams jau „palai-
doti“ kaip beviltiški – įtaigūs tik 
apsisprendusiai konservatyviai 
publikai ir patys jokiais baugi-
nimais nepaveikiami. Kaip kad 
Svarinskas buvo „nepataisoma-
sis“ sovietams.

Tuo tarpu Toliatas – toks po-
puliarus ir tarp liberalių, popu-
liariais ir spėjančiais su mąstymo 
tendencijomis trokštančių būti 
žmonių, žodžiu, turintis ką pra-
rasti – buvo idealus kandidatas, 
iš kurio senu romėnišku meto-
du būtų galima visiems galvas 
kelti sumaniusiems katalikams 
padaryti pavyzdį. Pavyzdį, kas 
būna kunigams, išsišokusiems 
prieš vyraujančią elito ir medijų 
liniją ir drįsusiems – tik pama-
nykite – ginti tiesas, kurių Baž-
nyčia nesvyruodama mokė du 
tūkstančius metų. Ir moko net 
liberalų taip godžiai cituojamas 
Pranciškus.

Ir supuolė, ir darė pavyzdį, kas 
kaip mokėjo, o portalai puolė ra-
šyti apie tai naujienas ir straips-
nius. Ne todėl, kad tai būtų labai 
svarbus įvykis, bet todėl, kad 
pavyzdį daryti reikia plačiai ir 
garsiai. Kritikavo ir Agnė Kuli-

taitė, ir Ruslanas Kirilkinas, ir kiti 
LGBT bendruomenės atstovai, 
kritikavo Jazzu, nepraleidžianti 
progos įgelti Bažnyčiai, bet svar-
biausia ir rimčiausia, jog kriti-
kavo pati LRT tyrimų skyriaus 
vadovė ir šios atvirai veikiančios 
įtakos grupės vėliavnešė Indrė 
Makaraitytė. Kritikavo šiukštu 
ne Toliato poziciją (kitokios ku-
nigas, jei ne eretikas, ir negalėjo 
turėti), bet pačią mintį ją viešai 
reikšti. Ir maža, kad Toliatas gy-
nėsi tik kviečiantis diskusijai ir 
apmąstymui, Makaraitytė žinojo, 
kad jis „dalyvauja politikoje ir 
agituoja“.

„Neįtikėtina... Jūs dalyvaujat 
politikoje savo pasisakymais ir ne 
diskutuojate, o esate konkrečioje 
vienoje pusėje. Ir toliau agituojat. 
Ir apie [k]ą jūs raginate diskutuo-
ti? Kad žmonės, kurie yra homo-
seksualūs ir translyčiai, ir toliau 
Lietuvoje neturėtų vietos ir juos 
galima būtų uiti, diskriminuoti?“ 
– piktinosi Indrė Makaraitytė ir 
nuo savo žodžių nesitraukė jo-
kia kaina. Nors tais žodžiais pati 
tiesiogiai išsidavė, kad Stambulo 
konvencija visgi yra skirta ko-
vai su translyčių diskriminacija, 
ką jos šalininkai taip įnirtingai 
neigia.  

Pasipiktinimas pačiu kunigo 
pasisakymu politiniais klausimais 
visada yra keistas – arba nepa-
prastai kvailas, arba nepaprastai 
ciniškas. Tiesa, Lietuvoje nėra 
valstybinės religijos, tačiau tai ir 
viskas. Tai neturi nieko bendra su 
draudimu kunigams kalbėti poli-
tinėmis temomis. Priešingai, Baž-
nyčios mokymas numato jiems 
tokią pareigą: netylėti niekada, 
kai mato moralinį blogį tampant 
viešąja norma. Vieni šią parei-
gą vykdo nuolatos, kiti rečiau. 
„Influenceriai“ pasistengė laiku 
nubrėžti raudoną liniją.

Bet juk kunigas visada irgi 
pilietis. Tad kokia problema? 
Kodėl jis turėtų dėl savo pašau-
kimo atsisakyti pilietinių teisių 
ir pareigų? O pagal galimybes 
dalyvauti sprendžiant savo šalies 
viešąsias normas yra pareiga – 
jau ne kaip kunigo, o kiekvieno 
piliečio. Vienintelis dalykas, ko 
politikoje negali kunigai, tai da-

reguliuoti teisės normos. Tokia 
yra Laisvės partijos laisvė. Tačiau 
etikos normas naikina ji pati, o ne 
kažką nepakeliamai įžeisti neva 
galinti pernelyg tradicinė Lietu-
vos visuomenė.

Ši Lietuvos visuomenė, iner-
tiška ir mieguista, ilgai netikėjo 
ir nenorėjo net prisileisti minties, 
kad tokie persekiojimo, cenzūros 
ir diktavimo, kada ir ką galvoti 
ir kalbėti, laikai gali ateiti. Ilgą 
laiką perspėjimai, jog taip bus, 
skambėjo kaip sąmokslo teori-
jos, vėliau priimti kaip juodas 
humoras, o dabar yra kryžkelėje 
kažkur tarp susitaikymo, kad tai 
nebeišvengiama, ir sveiko pykčio, 
kad to jau per daug.

Iš tiesų naujojo žmogaus kū-
rimui atsidavęs „influencerių“ 
elitas nebežada trauktis ir, jeigu 
tik neatsitrauks dažniausiai pasy-

vi visuomenės dauguma (kad ji 
dauguma, rodo visos apklausos), 
laukia tikrai grubus susidūrimas. 
Moralizuotojai neturi skrupulų, 
nesirūpina nei dėl logikos, nei dėl 
faktų. Išdidi biseksualė, svajojan-
ti, kad Bažnyčia mokėtų mokes-
čius ir iš jų būtų finansuojamos 
gėjų „santuokos“, Agnė Kulitaitė, 
kritikuodama Toliatą, atvirai re-
feruoja į kunigus kaip į pedofilų 
grupę. Lyg nebūtų tas pats kriti-
kuojant bet kurį homoseksualą 
parašyti, kad jis iš pedofilų gru-
pės, nes juk būna tokių atvejų. 
Lyg jokių sąsajų su pedofilijos 
skandalais neturintis Toliatas 
neštų už juos kokią kolektyvinę 
atsakomybę. Kolektyvinės atsa-
komybės taikymas – skiriamasis 
totalitarinių režimų bruožas. O 
visą mąstymo struktūrą kartais 
išduoda smulkmenos.•

lyvauti rinkimuose ir aktyvioje 
partinėje veikloje. Nė menkiau-
sio savo įgaliojimo, formalaus ar 
neformalaus, Algirdas Toliatas 
neperžengė nei dalindamasis Baž-
nyčios mokymą atspindinčia peti-
cija, nei juo labiau pasisakydamas 
apie partnerystes ir translytišku-
mą ginančią konvenciją. Taip pat 
jis neagitavo už jokią konkrečią 
partiją, pasisakė konkrečiu verty-
biniu klausimu, kuriuo ne kartą ir 
pati Bažnyčia pasisakė. Jo veiks-
muose nebuvo nieko skandalingo 
ar bent kontraversiško.

Indrė Makaraitytė negalėjo ar 
nenorėjo įvardyti jokios doktri-
nos, pagal kurią dvasininkai ne-
turėtų teisės pasisakyti politinio 
gyvenimo klausimais. Negalėjo, 
nes nenorėjo, o nenorėjo, nes to-
kios doktrinos nėra. Yra tik poko-
munistinės, taigi karingu ateizmu 
kultūros lygmenyje užsikrėtusios 
visuomenės mitas, kad iš valsty-
binės religijos nebuvimo kažkaip, 
nežinia kaip, paslaptingu būdu 
išauga draudimas dvasininkams 
būti pilnaverčiais piliečiais.

Toliatas nebuvo vienintelis 
puolimo taikinys, o Makaraitytė 
nebuvo vienintelė puolanti. Arti-
miausiomis dienomis pamatysi-
me, ar tas puolimas pasiekė savo 
ir užčiaups ne kiek Toliatą, kiek 
apskritai nuosaikesnę krikščio-
niškų pažiūrų visuomenės dalį, 
kurios kantrybės taurę baigia per-
pildyti radikalūs de facto valdan-
čiųjų darbotvarkę diktuojančios 
Laisvės partijos projektai.

Šių projektų bendras vardi-
klis – naujo žmogaus ir naujos 
visuomenės kūrimas. Pagrindinis 
būsimosios visuomenės bruožas – 
visų įmanomų mažumų išlaisvini-
mas iš bet kokių moralinių normų 
pančių. Neatsitiktinai laisvinant 
visuomenę iš moralės, kultūros ir 
etikos normų, tuo pačiu metu tie 
patys politikai žada reglamentuoti 
ir bausti už „nepagarbų kalbė-
jimą“. Kai nelieka jokių etikos 
normų, žmonių santykius turi 

Vytautas Sinica.
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KrIKštoNIų „DVIračIo ŽINIoS“
Viešas vakaras „Sodiečių pašnekesiai“ Šeimų parke
Parašė AKMENINIS

(tęSINyS.  
praDŽIa „DzūKų ŽINIų“ Nr. 8)
„Vakarų fronte“ po sunkių mūšių 
Šeimynų parkas, atrodo, mūsų. 
Taip atsivertę knygelę „Logos“ 
kariams šnekėjo du psicholo-
gai: habilituotas Galilėjus, ne-
habilituota Lakštingienė. „Kuo 
šiaudinis žemesnio intelekto, 
– šitaip išjuokė akmeninius, – 
tuo jo žodžiai ilgesni, kaip Je-
nisiejus, – sukdamas savo pirštą 
prie smilkinio, aiškino Galilė-
jus, – tuo ir bjauresni jų įžeidi-
nėjimai... Neliūdėkite, kad tokia 
suirutė. Yra toks gražus paukštis 
kukutis, – nuliūdusius linksmino 
profesorius, – kuris savo kvapu 
gali nuvyti kukū. Tas atsispyręs į 
sausą šakelę pakyla ir nuskrenda, 
o šakelė lieka virpėti, virpėti... – 
Galilėjus savo delnu parodė virš 
karių galvų plasnojimą gegutės 
sparnų. – Taip ir to širdis suvir-
pės, ir viskas pražus, – parodęs į 
panelę, mėtyklininkės uniforma, 
– jeigu narcizo atvaizdas tavyje 
negražus...“ – ir palietė jos tą 
vietą, kur gražu. Kažkas pra-
gydo iš pavydo: „Negaliu, tuos 
pašaipūnus bailius reikia baidy-
ti ne kukučio kvapu, o įtaigiu 
vaizdeliu“, – suriko, atsistojusi 
per suolą vieną. Tai – Galilėjaus 
mokinė Lakštingienė: „Tegul jų 
širdys akmeninės sudrebės, kai 
akiniuotos jųjų akys praregės: 
vienas suka mėsai malti maši-
nėlę „Miša“, kitas arkliašūdžius 
kiša.“ 

„Tu, mano broli, kaip sako 
Lukašenka Putinui, – pratarė 
Lakštingienė profesoriui Gali-
lėjui, – numesk per tvorą mano 
atmintinę storą. Paimki.“ Ir Ga-
lilėjus užsimojo ir paleido per 
tvorą siuntinį storą. Tas siuntinys, 
praradęs skridimo galią, nukrito 
ant moterų numinto viešo takelio. 
Akmeninis, laukęs Lakštingienės 
vaizdų iš anapus tvoros, kaip iš 
anapus geležinės uždangos, priė-
jo, pasilenkė prie nukritusio daik-
to, pakėlė jį nuo žemės, surado, 
kad ta nežinia susukta į „Dzūkų 
žinias“, išvyniojęs apuostė ir at-
rado, kad parašyta tenai: „Atmes-
ti vaizdiniai“. Ant skaičiavimo 
sąsiuvinio lapo buvo taip para-
šyta: „Jeigu nesupranti, intelek-
te, kad esi šlykštus padaras, tai 
paklausk „kaimuko“ žmonių, ir 
jie tau papasakos apie tą sceną, 
kaip tu vilkai „lenciūgu“ „pa-
minklą“ ciū, ciū, ciū! Vijai virvę 
apie žilą senovę, bet neatsiminei, 
kada tau paskutinį dantį išrovė. 
O jau išprakaitavęs, vanduo per 
veidą žliaugė, nuo galo nosies 
varvėjo, kaip nuo stogo varve-
klio, žmonės atako, nes pamatė, 
kaip „sula laša iš tavo nosies kaip 
iš beržo tošies“. Rankove veidą 
šluostei, šluostei, o snarglį vis 
traukei ir traukei. O buvai rūstus 
ir varei prieš komunistus. Geriau 
tų vargšų atsiprašytumei. Klau-
sytojas neapsikentęs koja trenkė: 
„Veda asilą, o jis užsispyrė. Tai 
kas teisesnis? Tas, kas veda, ar 
tas, kurį veda?“ Visaip mekenai, 
nes Konstitucijos nežinai. Tik 

pabraukei per šlapią nosį savo 
delnu į viršų ir pasakei, kad ko-
munizmas nemiršta. Aiškinai, 
kad per šv. Miką jie po visais 
tiltais tyko. Geriau tu pats pasi-
slėpęs už pertvaros pasiklausyki, 
tai išgirsi, ką žmonės apie tave 
klykia: „Tu, išdavike! Tau reikia 
paslapčia nešti savo skudurus iš 
čia“, – jau taip „Palaukite, ką aš 
jums pasakysiu“. Todėl su rezgi-
nėmis nesiskyrei, nes visą savo 
gyvenimą skudurams skyrei, be 
to, melavai, sakei, brolyti, kad 
rezginės tinka vėjams gaudyti ir 
suvaldyti. Bet vieną dieną gra-
žią tave sugavo ant „rubežiaus“. 
Muitininkui sakei, kas tau darbo, 
kai jis tavo rezginių skuduruose 
surado Laisvę ir Garbę. Nešeisi 
Jas per gudų krūmus į Kremliaus 
rūmus. Klausė: „Kas tu per vie-
nas, kaip atsiradai ant valstybės 
sienos? Gali į ruskyną neštis savo 
skuduryną, bet palieki Lietuvai 
Garbę ir Laisvę.“ Atmenu, anuo-
se laikuose su „Rezginėmis“, o 
jau dabar jis „Skarmalius“, ėjom 
balsuoti už liberalus, bet kai pra-
dės jis man meluoti, pasakiau, 
kad aš turiu užeiti pas Oną savo 
plaukų susišukuoti. Taip amžinai 
išsiskyrėme...“ Tai tokius Lakš-
tingienės vaizdus, kaip galėjęs, 
akmeniniams numetė Galilėjus. 

Snarglys, pagavęs siuntinį, 
išvyniojo, atidžiai perskaitė ir 
ant kito laiško šono, paseilinęs 
cheminį pieštuką, parašė įdomiai. 
Tuo laišku raudoną akmenį ap-
vyniojęs, įsuko mėtyklę, tai tas 
siuntinys lėkė ir klykė. Psichia-
tras Galilėjus abiem rankomis jį 
pagavo ir, atsargiai išvyniojęs, 
garsiai perskaitė Lakštingienei: 
„Mieloji, tavo žemą intelektą, 
laukinius pavydo instinktus, 
pyktį, sukauptą per šimtmečius 
tavo laukinių nuo Azijos stepių 
klajoklių, iš pasąmonės gelmių 
iškėlė Sąjūdžio vaiduokliai. Įtei-
sino „kaimuke“ pradžiamokslį, 
kvailių ir profesorių protų lygy-
bę, vagių ir priešų brolybę“, – 
toliau savamokslis „Snarglys“ 
pamokslavo, kad mokslas yra 
nuodas, nes jis proto neduoda – 
tik žinių. Kiekvienas beprotis iš 
žinių pasidarytų proto, jeigu jis 
gitara negrotų. Aš moku sama-
goną varyti. O kam Lakštingie-
nei žinios, kai proto – minios. 
Tik pasižiūrėki į varnų partines 
stovyklas šiukšlynuose ir tavo 
galva prašviesės jų kranksėjimą 
prisiminus. Bet varnoms ne-
prašviesėja, pasakysi. Taip – ir 
šluotoms, ir asmenybėms spal-
votoms... Geriausia – nekreipti 
dėmesio: „Vienoj pusėje Nemuno 
šunys loja, o kitoje – skiedros 
klojas...“ Psichiatras Galilėjus 
garsiai perskaitė „Snarglio“ pa-
mokslą suktą ir „smaguliu“ prie 
smilkinio pasuko.

 Tada Lakštingienė aristokratė 
sumanė sukurti traktatą: „Aš ne-
vedu tautos, / Aš sėdžiu po šakom 
akacijos baltos.“ Ir vėl kreipėsi į 
psichiatrą Galilėjų taip, kaip Lu-
kašenka į Putiną: „Tu, mano bro-
li, permesk traktatą.“ Galilėjus 
nenusikratė, užsimojo ir metė per 
tvorą traktatą. Snarglys, pagavęs 

traktatą klaidų, apžiūrėjo kiekvie-
ną raidę. Nes kūrinys šitas buvo 
intelektualiai parašytas: „Sėdėjau 
aš daržely ir į Dusią skaidrią žiū-
rėjau, ir atsispindėjau su žole ža-
via, ir mačiau, ir mąsčiau vienui 
vieną save... Kai išleidau „Sūkurį 
savo“, tai patyriau tai, ko mano 
naktis nesapnavo. O anais lai-
kais ėjau laukais, tarsi baili avis, 
dvejojau vis. Susigrąžinau savi-
vertę, kuri pati atsivertė. Dabar 
aš tokia lengvutė, o tos mintys 
pas mane „atsijovina“, tarytumei 
plunksnos povo. Kalbu, o jos le-
kia pirma mano žodžių medinių, 
o tie paknopstomis, klupdami 
vejasi mano mintį auksinę. Sa-
kau savo žodžiams: kam jūs tas 
mano mintis po kiemą vaikotės, 
nes jos yra „kalba – nebylė“, o 
ne vaiko! Kai vieni dėl Lietuvos 
plaukus nuo galvos rauna, tai kiti 
mano mintį per sekundę pagau-
na. Mano ikisąvokinis mąstymas 
jiems retenybė, dėl to varguo-
liai neranda sau ramybės. Kai 
leidžiuosi kamuoliniu debesimi 
ant Dusios ežero kranto, ar kas 
mane supranta? Apačioje stovi 
Snarglys ir žiopso išsižiojęs į 
dangų. Ką jis ten atranda? Aš ne 
balanos gadynės, ne žibalinės ir 
ne elektros lemputės, o dvasios 
šviesos apgaubta. Žmonės, kai 
mane pamato: „Žiūrėkite, kaip 
vartosi geltonsparnė...“ Negaliu. 
Man tiktų uniforma šaulio arba, 
kad būčiau aš iš kitų pasaulių. Bet 
palaukite, prisiminiau Maidaną... 
Tu mano, gyvenime mano... Ne, 
ne, ne, nebūsiu kvailys, dar mane 
Galilėjaus „tituška“ palaikys... 
Aš pasakysiu atvirai: nusibosta 
tai, ką darai. Liūdžiu, per stiklo 
langą vakarais žiūriu, prisimenu 
save jauną ir jaučiu, kaip gėlė 
žiedą ant šakelės krauna. Žiūrėk, 
prabusiu, visur tylu, tylu, visi dar 
miega, rūkuose akmeninis vėl pa-
sivaidens, girdžiu – prie Laisvės 
tako jis savo liežuvį ant akmens 
raudono plaka. Tėvynės avilio 
bičiuliai liepa: „Vieną avilio laktą 
ir savo išvaizdą pakeisti.“ „Aš gi 
ne dangaus pašvaistė – kai ant 
vieno šono žalia, o ant to žalio 
– raudona, kai apsiverčiu ant 
kito šono, atsiranda geltona?..“ 
Snarglys skaitė, skaitė kiekvieną 
Lakštingienės raidę. Iš pradžių 
stovėdamas, o paskui, pasikišęs 
po savimi savo kojas basas, sė-
dėdamas.

epILoGaS
Šių „laiškų“ dar nežino „kaimu-
ko‘“ žmonės, jie yra skaitę tik 
gudrius komentarus „Lazdijų 
žvaigždėje“, deja. Bet kai per-
skaitys „laiškus“ artimo artimui, 
tai juos kaip vabalus suplėšys į 
gabalus. Matai, kur žmones nu-
dangina televizijos arba kitokios 
vizijos: melas, įsijautimai, ap-
svaigimai ir kitokios „viešnios“, 
ir nebėra tų, kurie joms pasiprie-
šintų. Šitaip į dirvą sėdama somą, 
išnyko ir imperija Romos. O Lie-
tuvoje? Vienas grojo armonika, 
o kitas slinko į bažnyčią paty-
koti, kas leidžia LKB Kroniką. 
Jie dabar apie Laisvę čiauška ir 
krykščia. „Kad jų liežuviai prie 
šaltos geležies taip priliptų nety-
čia, kaip jie limpa prie Laisvės, 
kaip jie prie visko prisiplakę“, – 
taip man kalbėjo „Kaip tas sakė“. 
Tie žalčiai „sgrafitai“, kaip kokie 
skitai, mūsų sienas naktimis nu-
teplioja, o „rubliovai“ dienomis 
mūsų gyvenimą dažo raudonai. 
Kai gimnazistės dainuoja: „Sode 
lakštutė suokia...“, jie klaupiasi 
uždegti žvakutę ir sustoja nusi-
fotografuoti. Visada – su „Pras-
čiokų“ kaimuku, kaip sako Lakš-
tingienė, kurio „gudrybes“ rodo 
televizijos „valandos“, „šok su 
manimi“, ir etnokultūrą džiau-
giamės išvydę: „Atspėk, kieno 
delne valinskų auksinis žiedas 
žydi?“

O kiek apie tekančią Vilkinę 
buvo dainų padainuota, taikyta į 
pačią jos širdį, mentalą, bet vis-
kas, deja, kaip į juodą metalą... 
Bet kai uždainavo apie „Tuštumos 
namus“, manė, kad Vilkinės upė 
tekėdama užsimuš. Užima amą, 
kad kišenėje dar šlama. Garsėja 
Verdžio operos „Vergų choru“ 
– vienur „stadulėlės“ rymo prie 
laukų tylių, kitur – jau „krykštė“ 
krykštauja ant telefono laidų. Kur 
kun. Jonas Reitelaitis su giesmi-
ninkais pastatė per kelias vasaras 
bažnyčią taurią, Vilkinė įkėlė į 
feisbuką „verges izauras“. Ir aš 
tame „izauryne“ „izauru“ buvau, 
grojau ir dainavau: „Kas man iš 
tos laimės, / ir iš tos garbės...“

Kitados laukai skambėjo: „Ir 
kas per naktis dega žvaigždes 
aukštai... virš laukų?“ Dabar tos 
žvaigždės ekrane plevena ant pa-
nelių užpakalių nuogų. Europos 
vaivorykštinis menas ir sovietų 
reliktas, kai ekrane staugia nuo-

gas skalikas. Jis neatsimena, kaip 
po tautiniais marškiniais komjau-
nimo „Sąjūdis“ nardė ir jį ujo dėl 
savasties tęstinumo.

Ak, tik nepamiršk, Vilkine, 
savo projekte pridėti – „Mūsų 
bendruomenė“, „Mūsų kaimu-
kas“ – ir bus tavo namukas. 
Atmeni, buvo „narodninkai“, 
„tarybinė liaudis“, „prisikėlimas“ 
ir „žvaigždžių paradas“, dabar 
pagalvoki, prie kokio „kapito-
lijaus“ mūsų rytojus veda. Pas-
kaitykite Vilkinės upės išleistą 
knygelę – surinktą iš periodikos 
„akmenų“ ir sumestą į krūvą pa-
kelėje Krikštonių. „Krikštonis“ 
beskaitant, krinta knygos lapai 
visi kaip klevų, ankstyvų šal-
nų pakąsti. Ne šalnų pakąsti, o 
neįrišti, tik suklijuoti. A ja jai... 
Knygelė iš meilės „kaimukui“ 
atiduota! Kas knygelėje ras apie 
krašto Laisvės kovas? Nerasite 
etnografijos ir krašto kultūros, 
bet rasite „Paryžiaus komuną“. 
Kolchoznykus, surikiuotus prie 
Kremliaus sienų. „Po perkū-
nais, koks siaubas tose sienose 
tūno?“ – sako man „Ką aš jums 
pasakysiu“. Kažin, ar pagrindi-
niai Vilkinės upės tikslai nebus 
griozdiškai menkučiai – kaip per 
korupcinius mechanizmus vadi-
namieji projektai bus įgyvendinti 
per šešiolika metų tarp Tigro ir 
Eufrato? Pasakykite, kokie kiti 
Jūsų projektai nedirbant išauginti 
per visokiausias „gadynes“, kiek 
uogų priskynė Jūsų „Jeruzalės 
vynuogyne“? Viršininkams šią 
gudruolę norėtųsi pakeisti, bet 
jie tarsi jos įkaitai, bijo, nes žino, 
kad ji, kaip tas Lukašenka, ku-
riam nieko neužtenka, savo vie-
tos niekam neužleis, o su savimi 
šis tipas litas po lito nusineš ne 
tik Krikštonių kultūrą, o plyta po 
plytos – ir visas „Elitas“ jau išar-
dytas. Pirmykštis žmogus buvo 
susitapatinęs su gamta, dabartinis 
– su valdžia. Tik pagalvokime 
apie vargšą Trumpą, kaip žmogus 
netikėtai suklumpa? O jis nebuvo 
nei „mentas“ ar kieno „elemen-
tas“, netgi nebuvo agentas. Dar – 
ir apie „kaimuko bendruomenės“ 
našlaičius, kurie nuo parduotuvės 
prie parduotuvės vaikščios. Kas 
juos visus vargšus dabar suskai-
čiuos mūsų gyvenimo pakraš-
čiuos?•
pabaIGa

Adomo Žilinsko piešinys.
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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

Praeito numerio kryžiažodžio 
laimėtojas Kęstutis Malinauskas. 
Sveikiname!

KetVIrtaDIeNIS, kovo 4 d. Saulė teka 7.05, leidžiasi 17.58, dienos 
ilgumas 10.53. Pilnatis. Vardadieniai: kazimieras, daugvydas, daina, Vaclava, kazys, Vacė.

LRT TV
2021. 03.04
 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 Vakaras su edita. 
 13.00 Pasaulio puodai. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? skanūs 
garsai“.

 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite  

daktaro. 
 19.30 (Pra)rasta  

karta. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Širdyje lietuvis.
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „kai nusėda 

dulkės“.
 24.00 „alpių  

detektyvai“.
 0.45 dizaino dokumen-

tika. industrinis 
dizainas. 

 1.00 LRT radijo  
žinios.

 1.05 klauskite  
daktaro. 

 2.00 LRT radijo  
žinios.

 2.05 (Pra)rasta  
karta. 

 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.00 Vakaras su  

edita. 
 4.50 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? skanūs 
garsai“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „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.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Po saulėlydžio“.
 0.25 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
 1.30 „Buvusioji“.

 3.05 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

 4.35 alchemija. Vdu 
karta. 

 5.05 ReTRosPekTYVa. 

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „žuvėliokai“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro  

žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „kikboksininkas. 

atpildas“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „kikboksininkas. 

atpildas“.
 0.20 „skubi pagalba“.
 1.20 „einšteinas“.
 2.15 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.20 „skubi pagalba“.
 4.05 „einšteinas“.
 5.30 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „Gordonas Ramzis. 

iki pragaro ir atgal“.
 7.20 „Mano virtuvė 

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

iki pragaro ir atgal“.
 12.35 „csi. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „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 „Metro užgrobimas 

123“.
 23.10 „Netikėta sėkmė“.
 1.00 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.25 „csi. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 deutsche Welle 

pristato. keliautojo 
dienoraštis. 

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

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 alfa taškas.
 17.00 oponentai. 
 18.00 „dainuok, dzūkija“. 
 18.20 „Pozicija“. 
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.18 orai.
 19.20 „Pasakadienis“.
 19.35 „Vaikystės 

spalvos“.
 19.45 „skinsiu raudoną 

rožę“.
 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 oponentai. 
 0.30 „Teisingumo 

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

istorija“.
 3.20 oponentai. 
 4.00 alfa taškas.
 4.25 kaimo akademija. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 džiazo muzikos 

vakaras. 
 7.00 „Heidė“.
 7.25 „džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „smurfai“.
 8.40 LMž. 
 9.10 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.40 Mokslo sriuba.
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.45 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 13.10 kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 euromaxx. 
 14.30 Į sveikatą!
 14.55 „Mikrobiota. 

darbštieji žarnyno 
stebukladariai“.

 15.50 „džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Heidė“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 

 17.10 „dvynukės“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 Mokslo sriuba. 
 19.05 Veranda. 
 19.35 Premjera. „kla-

sikinės muzikos 
istoriniai centrai. 
didieji kompozito-
riai. Bethovenas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „asme-

ninė pirkėja“.
 23.15 Čia – kinas. 
 23.40 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Riestainio skylė“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.30 dizaino dokumen-

tika. 
 1.40 duokim garo!
 3.00 klausimėlis. 
 3.15 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 3.45 7 kauno dienos.
 4.10 Procesai. juoko 

kultūra. 
 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“.
 12.25 „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. Tiesa turi 
daug veidų“.

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

dasis valetas“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.30 „kobra 11“.
 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 „ore“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 0.50 „skubi pagalba“.
 2.25 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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 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? Maisto 
formos“.

 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 eurolyga per LRT. 
 19.45 eurolygos krepšinio 

turnyras. kauno 
„žalgiris“–Milano 
„aX armani 
exchange“. 

 22.05 auksinis protas. 
 23.30 Premjera. „Raganos 

medžioklė“.
 1.05 Premjera. „Gyve-

nimas aukštybėse“.
 3.00 istorijos detektyvai. 
 3.45 klausimėlis. 
 4.00 Vartotojų kontrolė. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Maisto 
formos“.

 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.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2 penktadienis. 
 21.00 PReMjeRa. 

„oušeno 8“.
 23.15 „ekstremalus 

greitis“.
 1.00 „Po saulėlydžio“.
 2.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.10 „kalnietis“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „žuvėliokai“.
 7.25 „kempiniukas 

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

čiai“.
 12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.

 13.00 „Parduotas gyve-
nimas“.

 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 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 „Bulius Ferdi-

nandas“.
 21.40 „Galaktikos sergė-

tojai. 2 dalis“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Galaktikos sergė-

tojai. 2 dalis“.
 0.30 „Pasiruoškite 

smūgiui“.
 2.10 „olimpo apgultis“.
 4.15 „Majų baikerių 

klubas“.
 5.20 „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“.
 14.50 „Tiltas“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Ypatinga už-

duotis“.
 23.25 „Metro užgrobimas 

123“.
 1.30 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.55 „csi. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 deutsche Welle 

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

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

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

rožę“. 
 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 žinios.

 19.15 sportas.
 19.18 orai.
 19.20 „svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 20.00 žinos. 
 20.15 sportas.
 20.18 orai.
 20.20 „dainuok, dzūkija“. 
 21.00 Transliacijos 

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

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

istorija“.
 3.20 Laisvės TV valanda. 
 4.00 Bušido ringas. 
 4.25 Vantos lapas. 
 4.50 „Reali mistika“.
 5.35 kaimo akademija. 
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 džiazo muzikos 

vakaras. 
 7.00 „Heidė“.
 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. žasliai. 
 13.10 stambiu planu. 
 14.00 Procesai. juoko 

kultūra. 
 14.30 Pasivaikščiojimai. 
 14.55 knygų savaitė. 

R. kmitos knygos 
„Remyga“ prista-
tymas. 

 15.50 „džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Heidė“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „dvynukės“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 Mokslo sriuba. 
 19.05 stop juosta. žasliai. 
 19.35 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.30 europos lengvosios 

atletikos uždarų 

patalpų čempio-
natas. 

 22.45 „Beržynas“.
 0.20 eduardo Balsio 

dainų koncertas 
„aš – senas 
jūrininkas“.

 1.20 dW naujienos rusų 
kalba.

 1.40 „Ronnieʼo scotto 
džiazo klubas“.

 3.20 „asmeninė pirkėja“.
 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“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Privatus detek-
tyvas dengleris. 
deginantis šaltis“.

 22.55 „Vienišas  
vilkas“.

 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „komisarė Nora 

Vais. Tiesa turi 
daug veidų“.

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 „Fizrukas“.
 19.00 „Moderni  

šeima“.
 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „Pragaro vaikis“.
 0.25 „juodosios raganos 

metai“.
 2.00 „einšteinas“.

„Bulius Ferdinandas“, 19.30, TV3

šeštaDIeNIS, kovo 6 d. Saulė teka 7.00, leidžiasi 18.02, dienos ilgumas 11.02. 
delčia. Vardadieniai: Gerasimas, Norvilas, Raminta, Rožė.

LRT TV
2021. 03.06 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 daiktų istorijos. 
 7.00 išpažinimai. 
 7.30 dizaino dokumen-

tika. industrinis 
dizainas. 

 7.40 „sunkus vaikas“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.00 Beatos virtuvė. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„kinija. senovinė 
gamtos karalystė. 
Vakarai. Trapus 
rojus“.

 12.50 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„žvilgsnis iš 
paukščio skrydžio“.

 13.45 „komisaras Mon-
talbanas. Pėdsakai 
smėlyje“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 Langas į valdžią. 
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 dainuok su manim. 
 22.40 „išsiskyrimas“.
 0.30 „Raganos me-

džioklė“.
 2.00 „Beržynas“.
 3.30 „komisaras Mon-

talbanas. Pėdsakai 
smėlyje“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.35 „saugokis meš-

kinų“.
 7.20 „Berniukas Blo-

giukas“.
 7.45 „ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 8.35 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 9.05 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.30 Mes pačios. 
 10.00 „Tintino nuotykiai. 

Vienaragio 
paslaptis“.

 12.10 „kaip valgyti 
keptus sliekus“.

 13.55 „zatura. Nuotykiai 
kosmose“.

 16.00 „ištikimoji“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „didžiapėdžio 

vaikis“.
 21.20 PReMjeRa. „Mu-

šeikų šeimynėlė“.
 23.35 „interviu su dikta-

toriumi“.
 1.50 „oušeno 8“.

TV3
 6.30 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Monstrų vieš-

butis“.

 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“.
 13.05 „sarila. Prarastoji 

žemė“.
 14.45 „Parduotuvių ma-

niakės išpažintis“.
 16.45 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvok.
 19.35 „eurojackpot“.
 19.40 galvok.
 21.30 „Gaujų karai. 

Princai“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Gaujų karai. 

Princai“.
 22.40 „Pirmoji eskadrilė“.
 1.30 „Galaktikos sergė-

tojai. 2 dalis“.
 3.55 „i.T. Neribota 

prieiga“.

BTV
 7.00 „kvailiai šėlsta“.
 7.30 „snaiperis“.
 8.30 „kvailiai šėlsta“.
 9.00 sveikatos kodas.
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.05 „Geriausi šuns 

draugai“.
 10.35 „Brazilija – gamtos 

istorija. Rojaus 
pakrantė“.

 11.45 „Lemtinga diena“.
 12.45 „Gordonas Ramzis. 

iki pragaro ir atgal“.
 13.45 „Pragaro virtuvė“.
 14.45 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „itališkas apiplė-

šimas“.
 0.20 „angelų me-

džioklė“.
 2.05 „Ypatinga už-

duotis“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 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.
 16.28 orai.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 TV europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 19.00 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 #Nespaudai. 
 21.30 oponentai. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 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 Respu-

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

nosios sostinės 
fenomenas. 
Lietuvos seimai 
tarpukaryje“.

 8.00 Premjera. „sukurta 
kiote. keturi metų 
laikai“.

 8.30 Premjera. 
„susipažink su 
mano pasauliu. Vi 
ir plūduriuojantis 
kaimelis“.

 9.00 Į sveikatą! 
 9.30 Gyvenk kaip galima 

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

kaimyne? 
 11.30 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 išpažinimai. 
 13.30 Proto džiunglės. 
 14.00 euromaxx. 
 14.30 Gražiausios poetų 

dainos. 
 16.05 „klasikinės muzikos 

istoriniai centrai. 
didieji kompozito-
riai. Bethovenas“.

 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 18.30 Procesai. užmarš-

ties aikštė. 
 19.00 istorijos perimetrai. 
 20.00 europos lengvosios 

atletikos uždarų 
patalpų čempio-
natas. 

 22.05 „Paskutinis pasiva-
žinėjimas“.

 23.30 koncertas. LRT 
oPus oRe. 

 0.30 dabar pasaulyje. 
 0.55 „Gyvenimas 

aukštybėse“.
 2.50 Procesai. užmarš-

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

TV1
 7.20 „akloji“.
 8.50 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „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 PReMjeRa. 
„Moteris“.

 17.40 „keršto gėlės“.
 19.20 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „kapitonė Marlo. 

dvigubas žai-
dimas“.

 23.05 „Policijos telefonas 
110. Pabėgėliai“.

 1.00 „Vienišas vilkas“.
 2.45 „Privatus detek-

tyvas dengleris. 
deginantis šaltis“.

TV6
 6.00 kalnų vyrai.
 7.00 Pavojingiausi 

indijos keliai.
 9.00 Nematoma pusė.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 „Pelkių liūtai“.
 11.30 „Naujakuriai“.
 12.55 „Vilkų kalnai“.
 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 „Įniršis“.
 0.45 „Pragaro vaikis“.
 2.45 „ore“.

„Didžiapėdžio vaikis“, 19.30, LNK
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pIrmaDIeNIS, kovo 8 d. Saulė teka 6.55, leidžiasi 18.06, dienos ilgumas 11.11. 
delčia. Vardadieniai: Vydminas, Gaudvilė, Beata.

LRT TV
2021. 03.08 
 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? užkan-
dinių skanėstai“.

 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „užkluptas“.
 23.50 „alpių detektyvai“.
 0.35 išpažinimai. 
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 daiktų istorijos. 
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.00 LRT forumas.
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? užkan-
dinių skanėstai“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „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.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Teisingumo an-

gelas. Pipirmėtė“.
 0.35 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
 1.55 „Trys milijonai 

eurų“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 „kalnietis“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „žuvėliokai“.

 7.25 „kempiniukas 
Plačiakelnis“.

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

čiai“.
 12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 karštai su tv3.lt.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro  

žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Nematomi 

skaičiai“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Nematomi 

skaičiai“.
 0.30 „einšteinas“.
 1.35 „Majų baikerių 

klubas“.
 2.40 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 3.35 „Majų baikerių 

klubas“.
 4.35 „einšteinas“.
 5.30 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 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 „Priverstas  

žudyti“.
 23.05 „Mirtinas ginklas“.
 0.05 „Legendų biuras“.
 1.15 „Gyvi numirėliai“.
 2.10 „csi. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 krepšinio pasaulyje 

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

Halina kairiūkštytė-
jacinienė. 

 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. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 alfa taškas. 
 17.00 Laisvės TV valanda. 

Laikykitės ten. 
 18.00 Paskutinė instan-

cija. 
 18.30 „svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.18 orai.
 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Pasakadienis“.
 20.00 žinos. 
 20.15 sportas.
 20.18 orai.
 20.20 „dainuok, dzūkja“. 
 21.00 Transliacijos 

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

Laikykitės ten. 
 0.30 „Teisingumo 

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

istorija“.
 3.10 Laisvės TV valanda. 

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

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 7.00 „Heidė“.
 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 Premjera. „Trolių 

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

tasis dešimtmetis“.
 20.20 dizaino doku-

mentika. Leidinio 
dizainas. 

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 antanas Škėma. 

„saulėtos dienos“. 
 23.00 Pasivaikščiojimai. 
 23.30 euromaxx.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 dainuok su manim. 
 2.10 eduardo Balsio 

dainų koncertas 
„aš – senas 
jūrininkas“.

 3.10 Proto džiunglės. 
 3.40 Į sveikatą! 
 4.10 „susipažink su 

mano pasauliu. Vi 
ir plūduriuojantis 
kaimelis“.

 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 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 „sveika, mažyte“.
 23.55 „Paskolinta meilė“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „amerikietiška 

pastoralė“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „univeras“.
 9.00 „autopilotas“.
 9.30 „simpsonai“.
 11.30 „univeras“.
 12.00 „Vieniši tėvai“.
 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 „sabotažas“.
 23.15 „Vaiduoklių  

žemė“.
 1.05 „skubi pagalba“.
 2.45 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

SeKmaDIeNIS, kovo 7 d. Saulė teka 6.57, leidžiasi 18.04, dienos ilgumas 11.07. 
delčia. Vardadieniai: Felicita, Rimtautas, Galmantė, Tomas, Laima.

 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 

pasakos. „Henzelis 
ir Grėtel“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 ką veikti?! 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Pasaulio 
gamtos stebuklai 2. 
ištverti stichiją“.

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. Premjera. „už-
burianti australija. 
Vandenynai“.

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

detektyvai. 
 16.30 Pasivaikščiojimai. 
 17.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 duokim garo!
 19.30 savaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Premjera. „Per-

plaukus atlantą“.
 22.00 Premjera. „Bodo“. 
 23.50 „Paskutinis pasiva-

žinėjimas“.
 1.15 „išsiskyrimas“.
 3.00 Pasivaikščiojimai. 
 3.30 „Puaro“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.25 „saugokis meš-

kinų“.
 7.10 „Berniukas Blo-

giukas“.
 7.35 „ogis ir tarakonai“.
 7.55 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 8.25 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 8.55 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.25 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 9.50 „kiškių mokykla“.
 11.25 „Mažius“.
 13.10 „Mergina iš 

džersio“.
 15.15 „Viskas normaliai!“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 
 22.15 „Trys milijonai 

eurų“. 
 0.05 „skambutis 3“.
 2.05 „Mušeikų šeimy-

nėlė“.

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 „Mulan“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Mulan“.
 13.45 „Baltuolė ir 

Rožytė“.
 15.10 „enderio  

žaidimas“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „enderio žaidimas“.
 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „dambis“.
 21.50 „Londono ap-

gultis“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „Londono ap-

gultis“.
 23.50 „Banga žudikė“.
 1.30 „kikboksininkas. 

atpildas“.
 3.35 „Nesuvestos 

sąskaitos“.

BTV
 7.00 „kvailiai šėlsta“.
 7.30 Baltijos komandinis 

galiūnų čempio-
natas. Radviliškis.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato i 
etapas. žagarė, 
joniškio r.

 10.05 „Geriausi šuns 
draugai“.

 10.35 „Brazilija – gamtos 
istorija. apsemtas 
miškas“.

 11.45 „Lemtinga diena“.
 12.45 „Gordonas Ramzis. 

iki pragaro ir atgal“.
 13.45 „Pragaro  

virtuvė“.
 14.45 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 

 19.30 „Mirtinas ginklas“.
 20.30 „snaiperis“.
 21.30 „Legendų biuras“.
 22.45 „Gyvi numirėliai“.
 23.45 „itališkas apiplė-

šimas“.
 1.55 „angelų me-

džioklė“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 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. 
Muitinė“.

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

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

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

Pokalbiai. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 „TV europa 

pristato. Lietuvos 
sienų apsauga. 
Muitinė“.

 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 doku-

mentika. Mados 
aksesuarai. 

 7.35 dizaino doku-
mentika. Mados 
dizainas. 

 7.45 krikščionio  
žodis. 

 8.00 kelias. 
 8.30 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Širdyje lietuvis. 
 10.00 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 11.00 stop juosta. 

žiežmariai. 
 11.30 7 kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

niaus arkikatedros 
bazilikos. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.05 klausimėlis. 
 14.20 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? iš 
elgetos – į turčius“.

 14.40 „sunkus vaikas“.
 16.00 XV vaikų ir jaunimo 

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

 17.15 „dainų dainelės“ 
akimirkos.

 17.30 „sporto galia. 
Basomis aikštelėje. 
krepšinis Meksikos 
plynaukštėje“.

 18.00 europos lengvosios 
atletikos uždarų 
patalpų čempio-
natas.

 19.30 knygų savaitė. Pro-
fesorės Viktorijos 
daujotytės knyga 
„kalbėjimo(si) 
erčios“. 

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 jubiliejinis 

koncertas „Šiaulių 
kameriniam orkes-
trui – 30!“. 

 22.25 Muzikinė-
dokumentinė 
drama „Lietuva 
– valstybė“. Pagal 
dramaturgo 
Mārtiņšo zīvertso 
tragediją „Valdžia“.

 0.40 Šoka Lietuva. 
 0.50 „Bodo“. 
 2.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Lietuvos seimai 
tarpukaryje“. 

 3.05 7 kauno dienos.
 3.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 4.00 kelias. 
 4.30 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“.
 17.40 „keršto gėlės“.
 19.20 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „amerikietiška 

pastoralė“.
 23.10 „kai ateina ji“.
 1.05 „Policijos telefonas 

110. Pabėgėliai“.
 2.45 „kapitonė Marlo. 

dvigubas žai-
dimas“.

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 „Vilkų kalnai“.
 11.30 „Naujakuriai“.
 13.00 „jaunas  

kraujas“.
 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 sportas. NBa 

action.
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„Indianapolis. Nepaprasta drąsa“, 21.00, TV6

aNtraDIeNIS, kovo 9 d. Saulė teka 6.53, leidžiasi 18.08, dienos ilgumas 11.15. 
delčia. Vardadieniai: dominykas, domas, Pranciška, žygintas, Visgailė, Pranė.

LRT TV
2021. 03.09
 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 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 daiktų istorijos. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Vaivo-
rykštės spalvos“.

 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „slė-

pynės“.
 23.50 „alpių detektyvai“.
 0.35 Šventadienio 

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

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 4.55 „Maistas: tiesa ar 
pramanas? Vaivo-
rykštės spalvos“.

 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.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Mokytojas“.
 1.15 „Teisingumo an-

gelas. Pipirmėtė“.
 3.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 „kalnietis“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.

 6.55 „žuvėliokai“.
 7.25 „kempiniukas 

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

čiai“.
 12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Prieš srovę“.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „apgultis“.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 „apgultis“.
 0.25 „skubi pagalba“.
 1.20 „einšteinas“.
 2.20 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.30 „skubi pagalba“.
 4.20 „einšteinas“.
 5.25 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.40 „Tiltas“.
 9.45 „Paskutinis faras“.
 10.40 „Mentalistas“.
 11.40 „atsarginis prezi-

dentas“.
 12.40 „csi. Majamis“.
 13.40 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 Betsafe–LkL 

čempionatas. 
 21.00 „Hadsono 

vanagas“.
 23.05 „Priverstas žudyti“.
 1.05 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.30 „csi. Majamis“.

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

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

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.

 16.28 orai.
 16.30 alfa taškas.
 17.00 Laisvės TV valanda. 
 18.00 „Vanagai“. 
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.18 orai.
 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. 

Halina kairiūkštytė-
jacinienė. 

 4.35 „Reali mistika“.
 5.15 Mokslo ritmu. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 koncertas. LRT 

oPus oRe. 
 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. Vi 
ir plūduriuojantis 
kaimelis“.

 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 

dešimtmetis“.
 15.50 „džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 16.00 „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 „Šviesuliai. Moksli-
ninkai“.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Vaikai iš „ame-

rikos“ viešbučio“. 
 23.00 istorijos detektyvai. 
 23.45 klausimėlis. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.45 auksinis protas. 
 2.55 kultūringai su 

Nomeda. 
 3.45 7 kauno dienos. 
 4.10 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 4.35 stop juosta. 

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. Baltoji 

mirtis“.
 23.10 „Paskolinta meilė“.
 1.10 „Našlaitės“.
 2.50 „sveika, mažyte“.

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 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 „indianapolis. 

Nepaprasta drąsa“.
 23.35 „Gelbėtojai“.
 1.25 „skubi pagalba“.
 3.05 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

 3.50 Pragaro kelias.

trečIaDIeNIS, kovo 10 d. Saulė teka 6.50, leidžiasi 18.10, dienos ilgumas 11.20. 
delčia. Vardadieniai: silvija, Naubartas, Butgailė, emilis, Geraldas.

LRT TV
2021. 03.10 
 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 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

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

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Gatvės 
maistas“.

 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite  

daktaro.
 19.30 Pasaulio puodai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 dviračio  

žinios. 
 23.00 „Belgravija“.
 23.50 „alpių  

detektyvai“.
 0.35 Langas į valdžią. 
 1.05 klauskite  

daktaro. 
 2.00 LRT radijo 

žinios.
 2.05 Pasaulio puodai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas? Gatvės 
maistas“.

 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.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Rimti reikalai  

3“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Pabėgimo  

planas“.
 0.45 „Mokytojas“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 „kalnietis“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „žuvėliokai“.
 7.25 „kempiniukas 

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

čiai“.
 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.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „žvaigždžių karai. 

Galia nubunda“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „žvaigždžių karai. 

Galia nubunda“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „žvaigždžių karai. 

Galia nubunda“.
 0.55 „einšteinas“.
 1.50 „Majų baikerių 

klubas“.
 2.50 „Vieniši tėvai“.
 3.40 „Majų baikerių 

klubas“.
 4.50 „einšteinas“.
 5.40 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „Pragaro virtuvė“.
 7.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.35 „Pragaro virtuvė“.
 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 „keršto valanda. 

Teisingumas“.
 22.55 „Hadsono 

vanagas“.
 1.00 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.25 „csi. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Mūsų  

gyvūnai. 
 7.00 Lietuvos miestai. 

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

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

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

pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas. 
 23.30 #Nespaudai. 
 0.30 „Teisingumo 

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

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

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 džiazo muzikos 

vakaras.
 7.05 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 7.30 „džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 7.40 „Bitė Maja“.
 7.55 „smurfai“.
 8.40 Į sveikatą! 
 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 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Lietuvos seimai 
tarpukaryje“.

 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. „Bakte-

rijų žudikai. Neįti-
kėtinos istorijos“.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki 

muzikos. 
 21.33 Premjera. „Nepa-

pasakota eurodisko 
istorija“.

 22.30 „Maistas: tiesa ar 
pramanas? Galin-
gosios porelės“.

 22.50 dizaino doku-
mentika. Mados 
aksesuarai. 

 23.00 Veranda. 
 23.30 Procesai. užmarš-

ties aikštė.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.35 Gražiausios poetų 

dainos.
 3.10 stambiu planu. 
 4.10 Veranda. 
 4.35 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Lietuvos seimai 
tarpukaryje“.

 5.05 kultūringai su 
Nomeda. 

TV1
 7.35 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.35 „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. klai-

dinga nata“.
 23.10 „Paskolinta meilė“.
 1.10 „Našlaitės“.
 2.50 „kasandra. Baltoji 

mirtis“.

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

kablys.
 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 „kelnėse dar ne 

senelis“.
 23.05 „Gelbėtojai“.
 1.00 „aPB“.
 2.40 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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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 paskir- •ties žemės sklypą šalia ežero (iki 
vandens apie 50 m, sklypą iš vie-
nos pusės riboja kelias, iš dviejų 
pusių juosia natūralus griovys, 
einantis iki ežero, idealus 
variantas sklype turėti tvenkinį, 
patogus privažiavimas), kaina 
12 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

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

TraNSPOrTO PriEMONĖS

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

Automobilį „Renault Sce- •nic“, 1,6, benzinas, 2003 metų, 
iš Vokietijos. Tel. 8 692 44465.

GYVuLiai

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI
Bulves. Tel. 8 623 04363.  •
Maistines ,,Vineta“ veislės  •bulves. Pristatome į namus.  

Tel. 8 614 56206. 

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

Parduodame daugiamečių  •žolių sėklas. Auginame dobi-
lus, motiejukus, svidres, erai-
činus, turime ir žolių mišinių 
gyvuliams, pievos-ganyklos, 
žaliajai trąšai, vejoms. Gali-
me sudaryti mišinį pagal jūsų 
norimą sudėtį. Konsultuojame 
pievų-ganyklų įrengimo klausi-
mais. Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 600 25710.

Vikių, avižų mišinį.   •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. sav., Noragėliai,   •Tel. 8 612 22873. 

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

Pašarinius grūdus, kaina  •sutartinė. Tel. 8 619 68322.

KiTi

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

Pigiai – neapdirbtas la- •bradorito akmens plokštes 
Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

VW GOLF III (1997 m.) ir  •VW PASSAT skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 eurų 
už vnt., ir 2002 m. AUDI A6 
dvejas priekinio bamperio gro-
teles, kaina po 5 eurus. Druski-
ninkai, tel. 8 686 43600.

Planšetinį  kompiuterį,  •naujas, kaina 130 Eur.  
Tel. 8 692 44465.

Brangiai perkame 
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arbolina“

PARDUODA
NEKiLNOJaMaSiS TurTaS

Sodybą Lazdijų r. sav. N.  •Kirsnos kaime. Sodyba prižiū-
rėta, galima gyventi iš karto. 
Namas mūrinis, 2 aukštų, 5 
kambarių, su baldais ir buitine 
technika, šildomas kietu kuru 
(vietinis centrinis šildymas), 
komunalinis vandentiekis. 
Sodyboje yra ūkiniai pastatai, 
garažas, šulinys, prižiūrėtas 
sodas ir aplinka, 45 arai  dirba-
mos žemės. Šalia galima įsigyti 
7 ha žemės. Tel. 8 611 50514.

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų r.  •sav. (70 a, medinis namas, ūki-
nis pastatas, svirnas, du garažai, 
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.

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. 

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

avinas (03.21–04.20)
Džiugins santykiai su artimaisiais. 
Dabar šeimos narių palaikymas jums 
bus svarbus kaip niekada anksčiau: 
gali prireikti jų patarimo ar tiesiog 
palaiminimo. Nors šiuo metu gali at-
rodyti, kad asmeninių tikslų siekimas 
reikalauja pernelyg didelių pastangų, 
tačiau tuomet, jei būsite pakankamai 
ryžtingi, labai greitai galėsite tikėtis 
tikrai puikių rezultatų. Jei pajusite 
jėgų trūkumą, žvaigždės pataria to 
neignoruoti ir pakankamai dėmesio 
skirti kokybiškam poilsiui, kuris jums 
bus tik į naudą.

Jautis (04.21–05.21)
Žvaigždės pataria labiau pasikliauti 
savo jėgomis. Tikėtina, kad pakliūsite 
į gana nemalonią situaciją, tačiau tik 
nuo jūsų pačių priklausys, kaip į tai 
pažvelgsite. Labai greitai iš to galėsite 
tik pasijuokti, todėl per daug nesisie-
lokite, jei ne viskas vyksta pagal iš 
anksto numatytą planą. Jei abejojate, 
ar einate tinkamu keliu, visada galite 
prašyti draugų ar giminaičių patarimo: 
jie į viską galės pažvelgti objektyviai, 
todėl priimti tam tikrus sprendimus 
bus gerokai paprasčiau.

Dvyniai (05.22–06.21)
Galite tikėtis atlygio už nuveiktus 
darbus. Nors kurį laiką atrodė, kad 
jūsų pastangos nėra tinkamai įverti-
namos, tačiau dabar viskas pakryps į 
gerąją pusę. Darbo vaisiai bus tikrai 
saldūs, todėl galiausiai galėsite kons-
tatuoti, kad tikrai buvo verta šiek tiek 
paplušėti. Žvaigždės žada, kad labai 
greitai galėsite džiaugtis pagerėju-
sia finansine padėtimi, tačiau kol kas 
vertėtų daugiau dėmesio skirti pinigų 
taupymo efektyvumo didinimui.  

Vėžys (06.22–07.22)
Būsite kupini entuziazmo, todėl 
kasdieniai darbai eisis kaip niekad 
sklandžiai. Tikėtina, kad prarasite 
saiko jausmą ir norėsite prisiimti dar 
daugiau atsakomybių, tačiau žvaigž-
dės pataria būti atsargiems ir nepersi-
stengti: jei susitelksite vien tik į darbą, 
galite labai greitai perdegti. Vertėtų 
nepamiršti, kad jūsų artimieji taip pat 
nori jūsų dėmesio, todėl pasistenkite 
jų nenuvilti.

Liūtas (07.23–08.23)
Turėsite galimybę imtis naujos vei-
klos, todėl įvertinkite, ar tikrai norite 
tuo pasinaudoti. Nors dar neištirti 
horizontai visada vilioja, tačiau reikėtų 
įvertinti, kad nauja veikla visada rei-
kalauja papildomo laiko. Turėtumėte 
gerai pagalvoti, ar šiuo metu galite 
sau tą leisti ir ar dėl to nenukentės 
kita jūsų vykdoma veikla. Jei bus sun-
ku apsispręsti, visada galite prašyti 
patarimo: aplinkiniai žmonės tikrai 
bus nusiteikę jums padėti.

mergelė (08.24–09.23)
Galite tikėtis permainų asmeniniame 
gyvenime, kurios tikrai paglostys širdį. 
Neįsipareigoję ženklo atstovai galės 
tikėtis malonių pažinčių, o turintys 
antrąją pusę – netikėtos staigmenos. 
Nors būsite nusiteikę daugiau laiko 
praleisti vienumoje, tačiau nepamirš-
kite, kad šiuo metu kažkas despera-
tiškai siekia jūsų dėmesio. Profesinėje 
veikloje taip pat galimos nedidelės 
permainos, kurios padės palypėti 
karjeros laiptais.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Visos įdėtos pastangos pagaliau at-
sipirks. Nors kurį laiką atrodė, kad ne 
viskas einasi pagal planą, tačiau dabar 

SaVaItėS horoSKopaS 
(kovo 8—14 d.)

galėsite mėgautis tikrai saldžiais dar-
bo vaisiais. Turėtumėte atsiminti, kad 
niekas nenutinka šiaip sau: sunkumai 
mus tik dar labiau užgrūdina ir verčia 
judėti į priekį. Jei kiltų dvejonių, ar 
einate tinkamu keliu, žvaigždės pata-
ria šiek tiek atsikvėpti: pailsėję tikrai 
rasite atsakymus į visus kankinusius 
klausimus.

Skorpionas (10.24–11.22)
Sėkmė šypsosis meno pasaulio atsto-
vams: būsite kaip niekad kūrybingi 
ir nestokosite energijos įgyvendi-
nant naujus sumanymus. Nors gali 
atrodyti, kad jus apėmė kūrybinės 
kančios, tačiau rezultatai tikrai džiu-
gins. Žvaigždės žada, kad pagaliau 
sulauksite tinkamo įvertinimo – tai 
tikrai paglostys jūsų savimeilę.

šaulys (11.23–12.21)
Žvaigždės pataria daugiau dėmesio 
skirti savo šeimos nariams. Kurį laiką 
buvote labai užsiėmę, todėl artimiausi 
žmonės jautėsi taip, tarsi būtų antra-
me plane. Dabar turėsite galimybę 
visa tai ištaisyti: darbai eisis sklan-
džiai, todėl turėsite daugiau laiko, 
kurį galėsite skirti savo reikmėms. 
Pasistenkite, kad su šeima leidžia-
mas laikas būtų išnaudojamas kiek 
įmanoma efektyviau: net ir turėdami 
dvi laisvas valandas tikrai galėsite 
nuveikti kažką smagaus.

ožiaragis (12.22–01.20)
Jei jūsų veikla susijusi su kūryba, šiuo 
laikotarpiu galite sulaukti netikėtos 
sėkmės. Džiugins ir tai, kad šioje situ-
acijoje sulauksite itin stipraus artimų 
žmonių palaikymo, todėl įgysite dar 
daugiau pasitikėjimo savimi. Kitų pro-
fesijų atstovams taip pat žadamas 
palankus metas: tikėtina, kad turėsite 
galimybių susikurti tikrai gerą reputa-
ciją, sulauksite patrauklių pasiūlymų 
bendradarbiauti ar net pasirašysite 
svarbias sutartis.

Vandenis (01.21–02.19)
Norėsite, kad viskas eitųsi kur kas 
sklandžiau ir tam prireiktų gerokai 
mažiau pastangų, tačiau šiuo laikotar-
piu tai gali būti tiesiog neįmanoma. 
Žvaigždės pataria būti kantresniems: 
jau labai greitai galėsite džiaugtis 
kur kas palankesniu laikotarpiu. Jei 
priimant sprendimus kiltų tam tikrų 
dvejonių, nebijokite prašyti patarimo: 
atminkite, kad dvi galvos visada ge-
riau už vieną.

Žuvys (02.20–03.20)
Mažiau kalbų, daugiau darbų. Norėsi-
te pasakoti apie savo ateities planus, 
tačiau taip elgdamiesi smarkiai rizi-
kuojate greitai prarasti entuziazmą. 
Reikėtų atsiminti posakį, kuriame 
teigiama, kad laimė mėgsta tylą, to-
dėl pasistenkite tuščiomis kalbomis 
nenubaidyti savo sėkmės. Jei pla-
nuojate imtis tam tikrų sumanymų 
įgyvendinimo, tą darykite jau dabar: 
kuo greičiau imsitės tam tikrų veiks-
mų, tuo greičiau galėsite džiaugtis 
saldžiais įdirbio vaisiais.

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

Ieškome pirkti žemės ar  •sodybos prie ežero. 
Tel. 8 614 90098. 

TraNSPOrTO PriEMONĖS

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

Mažą prie mašinos prikabi- •namą namelį (kemperį), dviejų 
vietų, geros būklės.  
Tel. 8 692 44465.

žEMĖS ŪKiO TECHNiKa

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

PARDUODA
KiTi

Kineskopinių televizorių PA- •NASONIC ir LG ir TV priedėlio 
TV STAR distancinius pultelius, 
SCART laidą, mobiliojo telefono 
NOKIA įkroviklį ir ausinukus, 
kaina nuo 2 eurų. Pakabinamus 
šviestuvus, kaina nuo 5 eurų. 
Druskininkai, tel. 8 686 43600.

PERKA
NEKiLNOJaMaSiS TurTaS

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

8 614 56206.

Brangiai – mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis). Sutvarkau doku-
mentus. Tel. 8 644 55355.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.

Dėl mylimo brolio Algio BABARSKO mirties nuoširdžiai 
užjaučiame Danutę FOMINIENĘ.

Lina ir Artūras Margeliai

Nuoširdžiai užjaučiame Algį MIKELIONĮ dėl mylimos mamos 
Algės MIKELIONIENĖS mirties.

Lina ir Artūras Margeliai

Nuoširdžiai užjaučiame Algimantą MIKELIONĮ dėl mylimos 
mamos Algės MIKELIONIENĖS mirties.

UAB „Dzūkų žinios“ kolektyvas

Mirus mylimai mamai nuoširdžia užjaučiame Kęstutį 
SUjETą

Lina ir Artūras MARGELIAI

Užjaučiame Jus netekties valandą. Nors, atrodo, visi supran-
tame ir žinome, jog išėjimas neišvengiamas, bet tai visada 
užklumpa skaudžiai ir netikėtai, o žodis „niekada“ vis tiek 
žeidžia, nors praradimas tolsta... Paguodos žodžius siunčiame 
tėčio netekusiai Virginijai SPITRIENEI.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 
Šeštokų vidurinio ugdymo skyriaus mokytojai

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. 

KiTi

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 220–
250 Eur/t, skarda – 180–210 
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. 

Pirkčiau padėvėtą spaus- •dintuvą prie kompiuterio.  
Tel. 8 616 26044.

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink. Tel. 8 675 00731. 

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo 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. 

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

PErkU namų valdos žemės 
sklypą Lazdijuose. 
Tel. 8 627 22229.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Nukelta į 5 psl. » 

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,  
telefonu 8 700 55 400, 

internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.

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. 

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. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

iEŠKO

Brangiai išsinuomočiau že- •mės 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.

SKELBIMAS APIE NUMATOMUS ŽEMĖS SKLYPŲ 
RIBŲ ŽENKLINIMUS

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5945/0005:313), 
esančio Mikyčių k., Šventežerio sen., Lazdijų r. sav.,  savininkę O. 
M. , kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėji-
mo Nr. 2M-M-2008)  2021-03-16  9.30 val. vykdys žemės sklypo 
(kadastro Nr. 5945/0005:256), esančio Mikyčių k., Šventežerio 
sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prašome dalyvauti 
matavime.       

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5945/0005:214), 
esančio Mikyčių k., Šventežerio sen., Lazdijų r. sav.,  savinin-
ką  A. J. S., kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr. 2M-M-2008)  2021-03-16 12.30 val. vykdys 
žemės sklypo (kadastro Nr. 5945/0005:124), esančio Mikyčių k., 
Šventežerio sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus. Prašome 
dalyvauti matavime.       

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į matininką 
Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų 12, Lazdijai, el. paštu geo.lazdijai@
gmail.com arba telefonu 8 680 83000.
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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


