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Ryškėja naujosios autobusų stoties 
kontūrai — ji iškils sporto centro vietoje

P
rieš pusmetį Laz-
dijų autobusų 
stoties pastatą ir 
sklypą valdantys 
verslininkai pra-
nešė, jog rengia-

mas naujosios autobusų stoties 
projektas, kuris po kelių mėne-
sių bus pristatytas visuomenei. 
Praėjo nemažai laiko, tačiau  

Pats projektas — neaukštas, vieno aukšto, iš dalies simetrinis pastatas, kurio vienoje dalyje yra stoties funkcionavimui būtinos patalpos, o kitoje — atvira 
keleivių laukimo erdvė, įrėminta į ažūrinę konstrukciją, kuri vasarą bus apželdinta vijokliniais augalais ir sudarys urbanistinių sprendimų ir gamtinės 
aplinkos jungtį.
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Redakcijos „dzūkų žiNios“
Kai apsipirkinėsite 
parduotuvėje, apsidairykite, 
ar jus kas nors stebi

DŽ redakcijos nuomonė 
Per karantiną, kai didžiausia pra-
moga tampa kelionė į parduotu-
ves ir maisto pirkimo atrakcija, 
kai kurios į bulvaro tiesiąją išlė-
kusios rajono žiniasklaidos nauju 
užsiėmimu tampa stebėjimas, kas 
ateina į parduotuvę ir ką ten per-
ka. Kitu atveju, juk žiniasklaida 
nesiimtų rengti apklausos, kur 
apsipirkinėja rajono merė. 

Iki kokio dugno galima nu-
siristi, kad pakviestum rajono 
žmones stebėti, į kokias parduo-
tuves vaikšto rajono merė? Po 
darbo valandų eiti į parduotuvę 
yra kiekvieno iš mūsų reikalas, ir 
labai nepadoru viešai domėtis ir 
aprašinėti, kur ir ką mes perkame, 
įskaitant ir rajono merę, kuri yra 
viena iš mūsų. Taip pat norinti 
valgyti, pamaitinti savo dukrelę, 
nusipirkti malonių smulkmenų. 

Kiek galime kištis į šios moters 
asmeninį gyvenimą? Kadangi tai 
viešas asmuo,  gal galime domėtis 
tik tais dalykais, kurie gali turėti 
įtakos jos darbui, nuotaikai ir pri-
imamiems sprendimams. 

Jei iš dalies galėtume pateisinti 
rajono bendruomenės domėjimąsi 
merės šeimyniniu gyvenimu ir su 
tuo susijusiomis jos emocijomis, 

tai aiškintis, kokiose parduotuvė-
se ji perka, yra visiškas netaktas. 
Švelniai tariant. O stipriau kal-
bant, tai – tamsusis provincia-
lumas.

Ar nuo to, kokioje parduotuvėje 
ji apsiperka ir kokius produktus 
valgo, priklauso merės sprendi-
mai? Tikrai, ne. Tai leiskime jai 
laisvai tai daryti, nesekiodami 
paskui ir nesidalindami tuo vie-
šojoje erdvėje. 

Kai vyksta tokie merės priva-
taus gyvenimo narstymai, kas 
galėtų paneigti, jog kitoje tos 
pačios žiniasklaidos priemonės 
apklausoje bus domimasi, kokio 
gamintojo prekes perka rajono 
vadovė. Tuomet, surinkus duo-
menis apie parduotuves, kuriose 
dažniausiai lankosi merė, visai 
netoli iki tų parduotuvių kasinin-
kių apklausų – ką paprastai par-
duotuvėje perka merė? Ar ji valgo 
Lietuvos gamintojų produktus, ar 
perka ekonominių linijų produk-
ciją,  vartoja saulėgrąžų ar tyrą 
alyvuogių aliejų?

Patikėkit, parduotuvės kasi-
ninkės ir pardavėjos tikrai galė-
tų apie tai smulkiai papasakoti. 
Kadangi Lazdijuose beveik visi 
vieni kitus pažįsta, tai pardavėjos 
puikiai žino nuolatinių pirkėjų 
pirkimo įpročius ir daug ką gali 

pasakyti apie kievieną iš mūsų. 
Ypač kaimo parduotuvėse. Ten 
pirkėjams beveik nereikia parda-
vėjai sakyti, kokią prekę paduoti, 
užtenka ištarti: „Kaip visada“, ir 
pardavėjai tampa viskas aišku. 
Gal nekalbinkime pardavėjų, nes 
daugelis iš jų laikosi profesinio 
nutylėjimo kodekso ir nepasa-
kys, kas ir kokius gėrimus ir kaip 
dažnai vartoja, kas perka lašišą 
ar krevetes, o kas optima linija 
produkciją. 

Apsipirkimas parduotuvėje ir 
turguje šiuo metu yra likęs vie-
nintelis veiksmas, kuris teikia 
mums malonumo ir leidžia išeiti 
į žmones. Neatimkime jo vieni iš 
kitų. Taip pat ir iš merės, kuri yra 
viena iš mūsų. •

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 /

ŽVILGSNIS

NuomoNė
Nedarykime lemtingos klaidos, 
nes kelio atgal nebebus
Kodėl norima uždaryti Vaikų ligų skyrių?

atsisakyti galimybės suteikti dau-
giau gydymo paslaugų ir turėti 
daugiau darbo vietų – tik visai 
nesuprantantis gali taip elgtis!

Ekonomikos taisyklė paprasta 
– kiekvienas euras, kuris atke-
liauja iš kitur ir sukasi įvairiose 
srityse, sukuria darbo vietas bei 
mokesčius. Kiekviena savival-
dybė kovoja, kaip kuo daugiau 
gauti lėšų iš centrinės valdžios, 
iš privačių iniciatyvų ir užsienio 
šalių, kad įvairių paslaugų būtų 
daugiau, kad atsirastų daugiau 
darbo vietų. Atsisakyti paslaugų 
– nusikalstamas neapdairumas ir 
kenkimas savo kraštui.

Kita šio klausimo pusė – kodėl 
Vaikų ligų skyriuje mažai ligo-
nių? Kodėl neguldomi ligoniai į šį 
skyrių? Kodėl vaikus, Lazdijuose 
gavusius pirmąją pagalbą, tėvai 
ar greitoji medicinos pagalba 
išveža į kitas gydymo įstaigas? 
Reikia ieškoti tokios situacijos 
priežasčių ir sprendimų. Mes bu-
vome pakvietę į Lazdijų ligoninę 
geriausią vaikų ligų gydytoją iš 
Kauno klinikų Rimantą Kėvalą, 
buvo ketinimų Lazdijuose atida-
ryti regioninį vaikų konsultavimo 
centrą. Tačiau į darbą sugrįžu-
siam buvusiam ligoninės vadovui 
profesoriaus paslaugos nebuvo 
įdomios. O juk tokio profesiona-
lo konsultacijos į mūsų ligoninę 
būtų pritraukusios gausybę mažų-
jų ligonių iš viso regiono.

Kai dirbau meru, aštuonerius 
metus jaučiau kai kurių politikų 
ir ligoninės atstovų spaudimą 
atsisakyti Vaikų ligų skyriaus, 
bet mums pavyko jį išsaugoti. 
Nelikus Vaikų ligų skyriaus, ne 
tik neteksime pinigų, bet ir kils 
realus pavojus apskritai ligoninės 
performavimui į slaugos ligoni-
nę. Lietuvoje yra pavyzdžių, kai 
vieno rajono merą įtikino uždaryti 
Vaikų ligų skyrių. Po to prasidėjo 
ligoninės griūtis. Ligonių kasos 
nustojo finansuoti traumatologi-
jos, chirurgijos bei reanimacijos 
paslaugas. Tada skubiai buvo nu-
spręsta vėl atidaryti Vaikų ligų 
skyrių, tačiau tai padaryti tapo 
neįmanoma, nes Sveikatos ap-
saugos ministerija jau atsisakė 
išduoti būtinas licencijas, kad šis 
skyrius galėtų teisėtai veikti ir vėl 
teikti paslaugas.

Jei bus atsisakyta paslaugos, 
nebeliks ir kitų mano minėtų 
medicininių paslaugų, tai reiš-
kia, kad lėšos už šias paslaugas 
nebus skiriamos Lazdijų ligoni-
nei. Nedarykime šios klaidos, nes 
sugrįžti atgal nebus kelio. Tokio 
nesuvokimo dar nebuvau matęs, 
bėda su ekonomikos žiniomis ir 
savivaldybėje, ir ligoninėje.

Nenoriu įvardinti konkretaus 
šios pražūtingos iniciatyvos au-
toriaus, akivaizdu, jog tai vyksta 
Sveikatos komiteto pirmininko 
iniciatyva – ar jis pats taip sugal-
vojo, ar kas jam nurodė? Patriotai 
taip nesielgia.•

Artūras Margelis,
savivaldybės tarybos narys,
opozicijos lyderis
Man sukėlė nerimą dar vienas 
valdančiųjų bandymas patiems 
naikinti ligoninės Vaikų ligų sky-
rių. Nežinau, ar noras naikinti šį 
skyrių yra sąmoningas veiksmas, 
ar situacijos nesuvokimas? O gal 
ir viena, ir kita.

Visos savivaldybės stengiasi 
rajone išlaikyti paslaugas, kurias 
užsako teritorinės ligonių kasos.  
Tokiu būdu lėšos atkeliauja ir į 
mūsų ligoninę, į mūsų rajoną ir 
kuo tų lėšų daugiau, Lazdijų gy-
ventojams galima suteikti daugiau 
medicininių paslaugų bei sukurti 
daugiau darbo vietų ir atitinkamai 
surinkti daugiau mokesčių. Tie 
pinigai, kuriuos gauna Lazdijų 
ligoninė iš ligonių kasų, yra cen-
trinės valdžios pinigai ir jų mes 
neturime teisės prarasti.

Kai kurie politikai su viceme-
ru A. Klėjumi priešakyje aiški-
na, kad Vaikų ligų skyrius yra 
nuostolingas, bet jie nesupranta 
skaičiavimo logikos. Ligonių ka-
sos paslaugų vertę apskaičiuoja 
pagal tam tikrus įkainius – kuo 
daugiau paslaugų, tuo didesnė 
suma už paslaugas yra mokama. 
Mūsų ligoninė su ligonių kasa 
pasirašo sutartį, kiek ligoninė 
maksimaliai gaus pinigų ir kiek 
bei kokių gydymo paslaugų galės 
suteikti gyventojams, už kurias 
bus apmokėta Vilniaus teritorinės 
ligonių kasos lėšomis. Kai dirbau 
meru, ši sutartis buvo 2,5 mln. 
eurų vertės, dabar ji gali būti dar 
didesnės apimties. Turint galvo-
je bendrą sutarties sumą, galima 
modeliuoti, jog už Vaikų ligų 
skyriaus paslaugas galėtų būti 
įskaičiuota 300–400 tūkst. eurų.

Kadangi ligonių kasos nekon-
troliuoja detalaus paslaugų teiki-
mo apimčių, Vaikų ligų skyrius 
gali teikti ir nedaug paslaugų, bet 
tuos ligonių kasų skirtus pinigus 
gali paimti, o iki šiol ir paėmė, 
daugiau gydymo paslaugų suteik-
dami kiti ligoninės skyriai, ne-
viršijant ligonių kasų nustatytos 
maksimalios kvotos. Juk galima 
gauti pinigus, kurie planuoti Vai-
kų ligų skyriui, už kitas  suteiktas 
paslaugas. Uždarius Vaikų ligų 
skyrių, lėšų suma, tenkanti Lazdi-
jų ligoninei iš ligonių kasų, tikrai 
sumažės keliais šimtais tūkstančių 
eurų. Atsisakyti pinigų, tai reiškia 

Lazdijų rajono savivaldybėje pradėti 
skiepyti policijos pareigūnai bei ugniagesiai
Rajone pradėta skiepyti 
Lazdijų rajono policijos 
komisariato pareigūnus ir 
Lazdijų rajono savivaldy-
bės priešgaisrinės tarny-
bos ugniagesius. Toliau 
buvo skiepijami meno bei 
sporto mokyklų pedagogai, 
treneriai.

Visi jie priklauso prioritetinėms 
gyventojų grupėms, kurių dar-
bas susijęs su nuolatiniais, kas-
dieniais kontaktais. Jie iš anksto 
buvo informuoti, jog bus skie-
pijami ,,AstraZeneca“ vakcina. 
Skiepijimo vieta šįkart pasirinkta 
Lazdijų rajono policijos komi-
sariato salė, kur galima išlaikyti 
saugius atstumus tarp atvykstan-
čiųjų. Pareigūnai ir pedagogai 
buvo pakviesti skiepytis grupė-
mis, griežtai nustačius atvykimo 
laiką. Iš viso pirmadienį buvo pa-
skiepyta 60 minėtų prioritetinių 
grupių atstovų.

Iškart po vakcinacijos proce-
dūros savivaldybės merę Aus-
mą Miškinienę pasiekė Lazdijų 
rajono policijos komisariato 
viršininko Vidmanto Kondrac-
kio, kuris taip pat pasiskiepijo, 
padėka.

„Lazdijų rajono policijos ko-
misariato darbuotojų vardu noriu 

nuoširdžiai padėkoti už sudarytas 
sąlygas skiepytis nuo COVID-19. 
Šiandien buvo paskiepyti 35 mūsų 
įstaigos darbuotojai.  Ačiū Jums 
už supratimą ir bendradarbiavimą 
siekiant bendro tikslo – sėkmingo 
koronaviruso  ligos suvaldymo. 
Lazdijų krašto bendruomenė bus 
dar saugesnė.“

Lazdijų rajono savivaldybė 

džiaugiasi galėdama pasirūpinti 
ir pedagogais, kurie ugdo jaunąją 
rajono kartą, ir  pareigūnais, ku-
rie uoliai saugo mus, karantino 
metu kasdieniu darbu prisideda 
ir rūpinasi, kad rajono gyvento-
jai keliautų ir bendrautų saugiai, 
elgtųsi atsakingai.•
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Policijos pareigūnai ir ugniagesiai paskiepyti ,,AstraZeneca“ vakcina.
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Šventos Velykos – tai Didžioji pagarbos šviesai, gėriui, grožiui ir 
gyvybei šventė.

Perkelkime šią atgimimo ir virsmo prasmę į savo širdį, atsiverkime 
kūrybai, džiaugsmui ir bendrystei.

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

Daugiabučių renovacija rajono valdžiai — misija neįmanoma? 

pastatai, kuriuose įrengta nuo 
trijų iki dešimties butų, o dides-
nių yra apie 50.  Sprendžiant dėl 
daugiabučio namo renovavimo 
tikslingumo, būtina įvertinti eko-
nominę naudą – ar renovacijos 
kaštai atsipirks, kaip sumažės 
šildymo sąnaudos. Kaip rodo 
praktika, didžiausia ekonomi-
nė nauda patiriama renovuojant 
tuos daugiabučius, kuriuose yra 
daugiau butų, o tokių, kaip jau 
minėjome, Lazdijų rajone yra 50. 
30 iš jų jau yra renovuoti įgyven-
dinant administruojamą Lazdijų 
rajono savivaldybės energinio 
efektyvumo didinimo daugia-
bučiuose namuose programą, o 
9 įgyvendinant kitas programas. 
Taigi tikslinga būtų svarstyti apie 
dar 11 likusių daugiabučių namų, 
kuriuose yra daugiau butų, re-
novavimą.

– Kiek iki šiol renovuota dau-
giabučių ir kiek dar reiktų re-
novuoti? 

– Iš viso Lazdijų rajono savi-
valdybės teritorijoje atnaujinti 39 
daugiabučiai namai, iš jų 23 – Laz-
dijų ir 16 – Veisiejų miestuose.

– Kiek daugiabučių renovuota 
per dvejus metus, nuo 2019 m. 
pavasario? 

– Pastaruoju metu renovavi-
mo procesas kiek sulėtėjo, bet 
tai yra visos šalies tendencija dėl 
atsiradusių naujų reikalavimų ar 
ūgtelėjusių darbų kainų ir nepa-
lankių ES finansavimo sąlygų, 
kada stipriai padidėjo gyvento-
jų prisidėjimo prie daugiabučių 
namų renovavimo dalis. Nuo 
2019 metų rajone atnaujinti 3 
daugiabučiai namai. 

– Su kokiomis problemomis 
susiduriama, kai planuojama 
renovuoti daugiabučius?

– Susidaro įspūdis, kad žmo-
nėms vis dar neramu dėl didelių 
investicijų apmokant renovacijos 
kaštus bei įsipareigojimų kredi-
to įstaigoms. Gal kiek prisideda 
ir vis dar gajus nepasitikėjimas 
renovacijos vykdytojų darbų ko-
kybe, nors prastai įgyvendintų 
projektų yra mažuma. Supranta-
ma, kad pasitaiko ir nesutarimų 
tarp kaimynų, kai vieni labai nori, 
kad namas būtų renovuotas, o kiti 
tam prieštarauja. Būna, kad dėl 

daugiabučiuose namuose esan-
čių skolininkų namo renovacijai 
nesuteikiamas kreditas. Daugelio 
butų ir kitų patalpų savininkai 
norėtų, kad prie šio proceso la-
biau prisidėtų  valstybė, bent kad 
parama būtų tokia, kokia buvo 
ankstesniais metais. Be to, trūksta 
galimybių pritaikyti dalinę reno-
vaciją tokiomis pačiomis paramos 
sąlygomis. 

Pastaruoju metu susidūrėmė ir 
su karantino apribojimų iššūkiais. 
Karantino apribojimai trukdo įgy-
vendinti renovaciją sklandžiau ir 
greičiau. Buvo draudžiama orga-
nizuoti  susirinkimus, negalima 
buvo lankytis butuose ir pan. 

– Kiek ir kokių daugiabučių 
planuojama renovuoti per at-
einančius dvejus metus, kiek 
pinigų planuojama pritraukti 
daugiabučių renovavimui? 

– Artimiausiu metu planuoja-
mi 3–4 daugiabučių renovacijos 
darbai. Tačiau tai nereiškia, kad 
negalės atsirasti kitų projektų. 
Naudodamasi proga, norėčiau 
paraginti gyventojus drąsiau ryž-
tis renovacijai ir atnaujinti savo 

daugiabutį. Džiaugsimės visomis 
naujomis iniciatyvomis, kurias 
palaikysime ir suteiksime viso-
keriopą pagalbą konsultuojant. 
Verta priminti, kad daugiabučio 
renovavimas yra investicija ilgo-
joje perspektyvoje. Renovacijos 
naudą pajusti gyventojai gali ne 
tik dėl sumažėjusių sąskaitų už 
šildymą, bet ir dėl gyvenimo 
kokybės pagerėjimo. Estetiškai 
atrodantis namas kelia pasitenki-
nimo gyvenimu vertę, didina turto 
vertę, o ir puošia mūsų miestų 
ir miestelių architektūrinę pano-
ramą.

– Ar nekilo gyventojų nepasi-
tenkinimo dėl blogos renovavimo 
kokybės?

– Žinoma, pasitaiko. Darbų 
rangovų yra visokių ir ne visa-
da jie turi nagingų specialistų, 
nepaliekančių defektų. Tokių 
nusiskundimų kartas nuo karto 
išgirstame. Be to, sutartyse yra 
nurodyta rangovų atsakomybė 
bei terminai, per kuriuos jie ga-
limus savo darbų defektus turėtų 
pašalinti.•
„dzūkų žinių“ informacija

Buvusioji rajono valdžia 
atliko didelį darbą, reno-
vuodama Lazdijų rajono 
daugiabučius. Per kelerius 
metus buvo renovuota trys 
dešimtys daugiabučių. 
Tačiau naujajai valdžiai šį 
procesą tęsti tapo misija 
neįmanoma, per dvejus 
metus naujoji valdžia su 
daugiabučių renovacija iš 
esmės trypčioja vietoje, 
Lazdijuose planuojama 
renovuoti vos 3–4 daugia-
bučius. 

Visi, susidūrusieji su šiuo proce-
su, puikiai žino, jog sunkiausia 
yra įkalbėti daugiabučių gyven-
tojus pasirašyti sutikimą namo 
renovavimui. Žmonės neturi 
pinigų ir nenori užsimesti ant 
pečių ilgalaikių finansinių įsipa-
reigojimų, kurie susiję su namo 
renovacija. Nemaža dalis žmonių 
abejoja renovacijos nauda, kai 
kurie lieka nepatenkinti atliktų 
darbų kokybe.

Redakcijos duomenimis, bu-
vusioji rajono valdžia, siekdama 
įtikinti gyventojus pasirašyti dau-
giabučių renovacijai, imdavosi 
pačių įvairiausių metodų. Vykda-
vo pokalbiai su gyventojų darb-
daviais, kaimynais, giminėmis, 
draugais. Ir pavykdavo pasiekti 
rezultatą. 

Dabar situacija visai kitokia. 
Apie tai kalbamės su adminis-
tracijos direktore Ilona Šaparaus-
kiene. 

– Kiek Lazdijų rajone yra 
daugiabučių, kuriuos reikia re-
novuoti?  

– Daugiabučių namų stati-
niams pagal teisės aktus priski-
riami tris ir daugiau butų turintys 
namai, tad tokių statinių turime 
215. Didžiąją jų dalį ir sudaro 

Per dvejus metus naujoji valdžia su daugiabučių renovacija iš esmės trypčioja vietoje, Lazdijuose planuojama renovuoti vos 3—4 daugiabučius.

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

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

www.prenumeruok.lt.

Prenumeruokite!!!

Mieli Lazdijų krašto žmonės,
su gyvybę brandinančiais medžių pumpurais, su šiltu 
saulės spinduliu į namus iš lėto ateina šv. Velykos – 

Kristaus Prisikėlimo diena.
Nuoširdžiai sveikinu Jus šventų Velykų proga!

Teatneša jos džiaugsmo, vilties, santarvės ir sveikatos į 
Jūsų namus!

LVŽS Lazdijų skyriaus pirmininkas 
Benius Rūtelionis
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KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.

DiDelis Biuro 
popieriaus 

pasirinkimas!

SkIepų arItmetIka
*Į Lietuvą pristatyta 554 765 vakcinų nuo COVID-19 dozės;
*Panaudota – 483 740 dozių;
*Mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta beveik 40 proc. 70-ies 
ir vyresnių žmonių;
*Pirmąja doze paskiepyta apie 330 tūkst. žmonių;
*Antrąja  doze paskiepyta apie 152 tūkst. Lietuvos gyventojų; 
*Galimai imunitetą turinčių asmenų dalis – 12,9 proc. šalies gy-
ventojų.

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Negavau vietinės rinkliavos mokėjimo 
pranešimo. Kodėl taip nutiko, kur man kreiptis? 
O gal negavus pranešimo ir mokėti nereikia? 

Pastaruoju metu rinkliavos  mokėtojų nepasiekę pranešimai ma-
siškai grįžta į Alytaus  regiono atliekų tvarkymo centrą. Dažniausiai 
jie grąžinami atgal dėl netvarkingos pašto dėžutės arba jos visai 
neradus. Abiem atvejais atsakomybė tenka rinkliavos mokėtojui. 
Gyventojai rinkliavos administratoriui turi pranešti tikslų savo adresą, 
pasirūpinti, kad jų pašto dėžutės būtų tvarkingos arba užsisakyti 
gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu.

Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai yra siunčiami vieną kartą 
per metus. Šiuo metu jie jau turi būti pasiekę visus regiono gyventojus. 
Negavus tokio parnešimo, reikia kreiptis į Alytaus regiono atliekų centrą 
tel. (8 315) 72842 arba elektroniniu paštu info@alytausratc.lt), kurio spe-
cialistai padės išsiaiškinti priežastis ir išvengti galimų nesusipratimų. 

Negautas mokėjimo pranešimas neatleidžia nuo pareigos mokėti 
rinkliavą. Jos nesumokėjus, skaičiuojama skola, o grįžęs mokėjimo 
pranešimas pridedamas prie jos išieškojimo kaip įrodymas, kad jis 
buvo išsiųstas. 

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

Karantino prognozės po Velykų: apribojimų mažės, vakcinų — daugės
Prieš Velykas Vyriausybei 
paskelbus apie judėjimo 
tarp savivaldybių suvaržy-
mus, premjerė I. Šimonytė 
teigė, jog tai tik laikinos 
saugumo priemonės, kurių 
po Velykų planuojama 
atsisakyti. Ji taip pat pasi-
džiaugė, jog prieš Velykas 
į Lietuvą atvyksta įvairių 
gamintojų vakcinos ir dau-
giau gyventojų bus galima 
paskiepyti. 

NeGaLI SuSItIktI VIeNoS 
šeImoS NarIaI
„Iš esmės pakeistos tik taisyklės 
dėl judėjimo į kitą savivaldybę, 
tai yra bendro apribojimo neju-
dėti į kitą savivaldybę be būtino 
reikalo kontekste, nes viduje sa-
vivaldybės tas reguliavimas nėra 
pakeistas“, –  sakė Vyriausybės 
vadovė. Nuo šeštadienio atnau-
jinus judėjimo tarp savivaldybių 
ribojimus, nebeliko galimybės 
susitikti vieno „socialinio bur-
bulo“ nariams iš skirtingų savi-
valdybių. 

Kaip pirmadienį informavo 
Vidaus reikalų ministerija, Vy-
riausybės praėjusią savaitę patvir-
tintame nutarime dėl karantino 
pratęsimo nebeliko išimties, kuri 
leistų vykti iš vienos savivaldybės 
į kitą, norint susitikti dviejų šeimų 
nariams, jei vienoje iš jų yra vie-
nišas žmogus. Anot ministerijos, 
tokių dviejų šeimų ar namų ūkių 
susitikimai leidžiami tik žiedinėse 
savivaldybėse.

Atnaujinti judėjimo ribojimai 
tarp savivaldybių turėtų galioti iki 
balandžio 6-osios imtinai. Tokį 
sprendimą Vyriausybė priėmė, 
siekdama stabdyti COVID-19 
plitimą. Šiuo pakeitimu gyven-
tojams siunčiama žinia, kad per 
Velykas visi pabūtų namuose.

SVarStyS įVaIrIuS VarIaNtuS
Kaip ir ankstesnių ribojimų metu, 
galima judėti ne tik tarp žiedinių 
savivaldybių, bet vykti ir į ki-
tas savivaldybes darbo reikalais, 
keliauti į oro ir jūrų uostus bei 
autobusų stotis ar iš jų ir dėl kitų 
svarbių priežasčių. 

„Šią savaitę tikrai nekeisime 
karantino režimo“, – antradienį  

Seime sakė I. Šimonytė. Dalis 
ekspertų yra siūlę, kad kai kurios 
veiklos žmonėms būtų atveriamos 
tik dieną. Premjerės manymu, tai 
galėtų būti vienas iš tolesnių ka-
rantino scenarijų. „Jeigu tai būtų 
būdas susitarti, kad dieną turime 
daugiau pasirinkimų, ką ir kur 
veikti, bet vis dėlto vakare kon-
taktai, per kuriuos tas užsikrė-
timas plinta, yra mažinami, tai 
manau, kad tai galėtų būti gana 
sąžiningas susitarimas. Kol kas 
tokių siūlymų neteiksime, bet to-
kia diskusija buvo“, – patvirtino 
I. Šimonytė. Ji taip pat kalbėjo 
apie kitų šalių praktiką, pavyz-
džiui, eksperimentinius renginius, 
vertinant riziką ir testuojant da-
lyvius.

Apie judėjimo ribojimų likimą 
po Velykų: bus svarstoma, kad 
laisvai kirsti savivaldybių ribas 
galėtų ir pasiskiepiję. 

I. Šimonytė pateikė variantą, 
kad judėjimas galėtų būti atlais-
vinamas tiems žmonėms, kurie 
yra paskiepyti ar turi neigiamą 
koronaviruso testo atsakymą. 
„Tarkime, leisti judėti žmonėms, 
kurie turi vakcinacijos ar neigia-
mo testo rezultatą, jei tą bus įma-
noma per tiek laiko techniškai 
įgyvendinti, kad policija galėtų tai 
patikrinti. Yra idėjų labai daug, 
visas bandome tikrinti, kai kurias 
– ir įgyvendinti“, – kalbėjo ji. Pa-
klausta, ar tokie ribojimai, kokie 
yra judėjimui taikomi dabar, bus 
keičiami, I. Šimonytė tai patvir-
tino: „Jų netaikysime taip ilgai, 
taip, kaip netaikėme iki dabar. Iš 
esmės šis ribojimas yra labiau 
orientuotas į šventes.“ 

Per praėjusį savaitgalį polici-
jos pareigūnai apgręžė beveik 1,4 
tūkst. automobilių, už ribojimų 
nesilaikymą surašė 102 admi-
nistracinių nusižengimų proto-
kolus

prabILo apIe IšmeStaS 
VakcINaS
Į Lietuvą atgabenamų vakcinų 
nuo COVID-19 siuntų dydžiai 
nuo šios savaitės augs. O jei nepa-
naudotų vakcinų nuo COVID-19 
išmetimas taps didelio masto pro-
blema, pasak I. Šimonytės, reikės 
keisti teisės aktus bei kviesti žmo-

nes skiepytis į „gyvą“ eilę. „Jeigu 
tai pasidarys didelio masto pro-
blema, žinoma, reikės teisės aktus 
keisti.  Ne visi gyventojai, kurie 
užsiregistruoja skiepui nuo CO-
VID-19, ateina pasiskiepyti. Tuo-
met vietoje jų pagal prioritetinę 
tvarką kviečiami kiti iš rezervinių 
sąrašų, bet pasitaiko atvejų, kai ir 
jie neateina – paruoštas vakcinas 
tenka išpilti.“ 

„Vakcinoms yra labai konkre-
tūs reikalavimai, pavyzdžiui, 
„Pfizer“ ir „Moderna“, kai jos 
yra pagamintos, jos turi valandų 
skaičių, per kurį privalo būti iš-
skiepytos. Po tų valandų skaičiaus 
atsakomybės už jų kokybę niekas 
negali prisiimti“, – pažymėjo I. 
Šimonytė. „Kiek aš žinau, kiek 
aš esu informuota, tikrai daug 
institucijų ieško žmonių, kurie 
galėtų atvykti ir pasiskiepyti, jei-
gu mato, kad tikrai likučiai yra, 
kažkas skiepija po darbo valandų, 
tikrai stengiasi sunaudoti. Jeigu 
matysim, kad problema darosi 
didelė, yra patirtis kitose šalyse, 
tame pačiame Izraely – dienos 
pabaigoje gyva eile skiepyti.“

 Žiniasklaidos duomenimis, 
nuo skiepijimo pradžios Vilniuje 
iš 100 tūkst. gautų vakcinų išmes-
ta 70 jų, Kaune iš 64 tūkst. – 32, 
Klaipėdoje kas vakarą išmetamos 
po vieną ar dvi dozes, Alytaus po-
liklinika iš viso išmetė 7 nepanau-
dotas COVID-19 vakcinos dozes. 
Prioritetas – mažinti mirtingumą 
nuo COVID-19. I. Šimonytė suti-
ko, kad bendra visos populiacijos 
imunizacija nuo COVID-19 svar-
bu, tačiau, pasak jos, svarbiausia 
vyresnio amžiaus ir sergančių lė-
tinėmis ligomis vakcinacija. Tai, 
anot jos, turės įtakos mažesniam 

mirtingumui, sveikatos sistemos 
apkrovimui. 

„Pagrindinis prioritetas yra 
skiepyti žmones, kurie yra rizi-
kos grupėje. Yra apie 300 tūkst. 
žmonių, kurių amžius 65 m. ir 
daugiau, kurie yra rizikos gru-
pėje, ir dar maždaug 300 tūkst. 
žmonių, kurie serga įvairiomis 
ligomis, dėl kurių jų sveikatai ri-
zikos yra didesnės negu kitiems. 
Visas pagrindinis prioritetas dabar 
yra į šias grupes todėl, kad tai lei-
džia sumažinti rizikas sveikatos 
sistemai – ligoninėms, reanima-
cijoms“, – kalbėjo ministrė pir-
mininkė. „Pagrindinis prioritetas 
dabar – mažinti mirtingumą. Mir-
tingumą mažinti gali skiepijimas 
būtent tų grupių žmonių, kurios 
turi didžiausią riziką“, – pridūrė 
ji. Į Lietuvą atkeliaujančių CO-
VID-19 vakcinų siuntų dydžiai 
dabar, anot premjerės, tik augs.

pLaNuojama VakcINų GauSa
Per balandžio mėnesį Lietuva 
gaus tiek vakcinų, kiek gavo per 
pirmus tris mėnesius nuo paties 
vakcinų tiekimo pradžios. Pagrin-
dinis iššūkis bus kaip įmanoma 
daugiau ir greičiau tų vakcinų su-
naudoti, ypač tose savivaldybėse, 

kur padėtis yra blogesnė. Nepato-
gu, kad vakcinos atkeliauja prieš 
Velykas. Didesnes siuntas, anot 
premjerės, gausime jau šią savai-
tę.  Pirmadienį jau yra atgabenta 
apie 45 tūkst. „Pfizer“ [vakcinų], 
antradienį  apie dvidešimt kelis 
tūkstančius – „Modernos“. Dalis 
jų bus naudojama revakcinacijai, 
nes jau daug kam yra atėjusi an-
tros dozės data. 

Savaitės antroje pusėje Lietuvą 
turėtų pasiekti šešiasdešimt kelių 
tūkstančių [dozių] „AstraZeneca“ 
siunta. Didesnės vakcinų siuntos 
į Lietuvą atkeliauja prieš šventes 
ir tai, pasak I. Šimonytės, kelia 
nepatogumų. „Nepatogu, kad 
prieš Velykas, išeiginės dienos, 
aišku, tas šiek tiek komplikuoja 
procesą“, – pripažino ji. Premje-
rė abejojo, kad skiepijimas nuo 
COVID-19 vyks pirmąją Velykų 
dieną – sekmadienį. „Iki kažko-
kios ribos tą bus galima šventinė-
mis dienomis daryti, pavyzdžiui, 
šeštadienį. Bet jau sekmadienio 
realistiškumu aš tikrai šiek tiek 
abejočiau“, – sakė I. Šimonytė.  
Svarbu, kad skiepijimas savait-
galiais vyktų po Velykų.•
„dzūkų žinių“ informacija

StoP kontrolės postas.
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 ( Kodėl mirštantis žmogus nesulaukė “Auksinės Krivūlės“ riterės pagalbos?“)

kaLba, kaD...
g Visos kaimyninės savivaldy-

bės stengiasi išlaikyti savo pas-
laugas ir teikti jas gyventojams, 
o mūsų savivaldybė gali pasielgti 
atvirkščiai. Ketinama mūsų rajono 
ligoninėje atsisakyti Vaikų ligų 
skyriaus, kurį uždarius, ligoninė  ir 
tuo pačiu rajonas kasmet praras 
apie 300–400 tūkstančių eurų. 
Ekonomikos taisyklė paprasta – 
kiekvienas euras, kuris sukasi įvai-
riose srityse, sukuria darbo vietas. 
Gerbiamasis Sveikatos komiteto 
pirmininke, ar reikia mums užda-
ryti Lazdijų ligoninėje Vaikų ligų 
skyrių, ar reikia prarasti ligonių 
kasų mokamus pinigus, ar reikia 
mūsų rajono vaikus vežti gydyti 
į gretimų rajonų ligonines? 
g Lazdijų rajonas netrukus 

taps „Dzūkiškų burgerių“ kara-
lyste.  Pagal išankstinius suta-
rimus viena Lazdijų bendrovė, 
užsiimanti maisto ruošimu, ke-
tina naujojoje autobusų stotyje  
įrengti nedidelę greitojo maisto 
užeigą „Dzūkų burgeris“, kur būtų 
gaminami ir pardavinėjami origi-
nalūs mėsainiai, mėsos kotletus 
įvyniojant į dzūkiškas bandas.
g Lazdijuose duris atvers 

unikalus ir šiuolaikiškai įrengtas 
Laisvės kovų muziejus. Atidžiau 
apžiūrėjus muziejaus projektą 
– viziją, į akis krenta pastatas, 
esantis kieme. Vizija tikrai graži, 

DzūkaI

tik ar rasime vietos jam gražiai 
sutvarkytame kieme?
g Valdantieji tiki, jog daugiau-

sia darbų, tramdant koronavirusą 
Lazdijų rajone, nuveikė adminis-
tracijos direktorė, todėl jai buvo 
nuspręsta skirti 40 proc. priedą 
prie ir taip solidaus atlyginimo. 
Jei COVID–19 suvaldė adminis-
tracijos direktorė, tai ką tuo metu 
veikė savivaldybės gydytoja? 
g Lazdijų hipodromo koncesi-

ninkai pasidavė. Lazdijų žirginin-
kai daugiau nei prieš pusę metų 
iškilmingai iškėlė vėliavą Lazdijų 
hipodrome, garsiai pavadinę jį 
– Dzūkijos hipodromas. Bet eu-
forija greitai baigėsi – tie patys 
žirgininkai kreipėsi į savivaldybę 
dėl koncesijos sutarties nutrauki-
mo – neva šildymas brangus,  VIP 
ložės skirtos tik konferencijoms, 
sėdimos vietos suprojektuotos 
prastai ir dar seras L. trukdo. Tai 
dabar visi stebės, kaip karališkasis 
žirgavedys iškels hipodromą iki 
britų standartų.•

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

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

(8 318) 52260, 8 670 38882.

»Atkelta iš 1 psl. 

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!

aukSINėS mINtyS

Kad neprarasti — paprasčiausiai 
reikia vertinti ♥

Ryškėja naujosios autobusų stoties 
kontūrai — ji iškils sporto centro vietoje
naujojo stoties projekto taip nie-
kas ir nematė. Pasigirdo kalbų, 
jog naujosios stoties statybos 
nusikelia neribotam laikui, nes 
nepavyksta sutvarkyti žemės 
sklypo dokumentų. 

pakeItė StotIeS VIetą
„Dzūkų žinioms“ pavyko gauti 
patikimos informacijos, jog au-
tobusų stotis bus statoma, tačiau 
kitoje vietoje, nei buvo iki šiol 
planuota. Kadangi žemės skly-
po, esančio dabartinės autobusų 
stoties vietoje, tvarkymo procesas 
gali užtrukti, nuspręsta autobusų 
stočiai pasirinkti kitą vietą. 

Po ilgų verslininkų ir savival-
dybės vadovų diskusijų buvo 
pasiektas sutarimas, jog naujoji 
stotis bus vietoje planuojamo nu-
griauti sporto centro pastato. 

„Ši vieta bus daug patogesnė 
mūsų žmonėms ir Lazdijų sve-
čiams, ji yra arčiau miesto centro, 
šalia didelis prekybos centras, taip 
pat visai netoli Lazdijų ligoninė 
ir pirminės sveikatos priežiūros 
centras, rajono savivaldybė. Ši 
vieta stočiai tikrai puiki“, – sakė 
savivaldybės administracijos di-
rektorė Ilona Šaparauskienė. 

Jos teigimu, su verslininkais, 
kurie rūpinasi stoties statybomis, 
sutarta, jog savivaldybė jiems 99 
metams išnuomos žemės sklypą,  
kuriame ir bus statoma autobusų 
stotis. 

„Rengiame tarybai sprendimo 
projektą dėl žemės sklypo nuo-
mos. Manau, sprendimas bus 
priimtas artimiausiame tarybos 
posėdyje“, – sakė administracijos 
vadovė.

Stotyje buS Ir mėSaINIų
Pasidomėjus, kokie reikalavimai 
keliami naujajai autobusų stočiai, 
bendrovės „Lazdijų autobusų 
parkas“ direktorius Ramūnas 
Masiulionis teigė, jog stotis bus 
nedidelė, kad būtų galima užeiti, 
nusipirkti bilietą, sušilti, pasinau-
doti tualetu. 

„Laukiamasis turėtų būti apie 
50 kvadratinių metrų ploto. Ti-
krai pakaks vietos.  Man labai 
priimtinas Birštono autobusų sto-
ties variantas, taip pat nebloga ir  
Prienų stotis. Tai ir mūsų stotis 
turėtų būti elegantiškai kompak-
tiška: daugiausia trys–keturios 
aikštelės, kiek čia tų autobusų 
atvažiuoja“, – pasakojo stoties 

direktorius. 
Direktoriaus teigimu, tam, kad 

stotyje nuolat virtų gyvenimas, 
nuspręsta nedidelę dalį stoties 
patalpų skirti verslui. Pagal iš-
ankstinius sutarimus viena Laz-
dijų bendrovė, užsiimanti maisto 
ruošimu, ketina kairiojoje stoties 
pastato dalyje įrengti nedidelę 
greitojo maisto užeigą „Dzūkų 
burgeris“, kur būtų gaminami ir 
pardavinėjami originalūs mėsai-
niai, mėsos kotletus įvyniojant į 
dzūkiškas bandas. 

Naujosios stoties patalpose bus 
teikiama paslauga, kurios labai 
laukia lazdijiečiai – čia ketina-
ma parengti darbo vietą siuntų 
tarnybai. Ji suteiks galimybę 
autobusais siųsti siuntas į visus 
Lietuvos miestus. 

projektaVo buVęS 
VyrIauSIaSIS archItektaS
Nors naujosios stoties projektas 
visuomenei dar nepristatytas, ta-
čiau „Dzūkų žinioms“ pavyko 
gauti šio projekto darbinę ver-
siją. 

Stoties projektą per tris mėne-
sius sukūrė buvęs Lazdijų rajono 
vyriausiasis architektas Ričardas 
Vyšniauskas. Jis teigė jautęs pa-
triotinę pareigą padaryti ką nors 
gera Lazdijams, kurie jam yra 
artimi ir mieli. 

„Kadangi su savivaldybės va-
dovais išsiskyrėme geruoju, nu-
sprendžiau būti geranoriškas ir 
bent šiek tiek prisidėti prie Laz-
dijų įvaizdžio gerinimo, todėl 
pasiūliau savo sukurto autobusų 
stoties projekto versiją, kuri pati-
ko ir verslininkams, ir savivaldy-
bei“, – sakė R. Vyšniauskas. 

Jis teigė, jog, kurdamas Lazdijų 
autobusų stoties projektą, domė-
josi analogiškais projektais Lie-
tuvoje ir Europoje. 

„Mano ir verslininkų vizijos 
sutapo – Lazdijams reikia nedi-
delio, elegantiško pastato, kuris 
būtų ne tik funkcionalus, bet ir 
tinkamai derėtų su vietos land-
šaftu ir taptų šios miesto dalies 
urbanistine dominante“, –sakė 
architektas. 

Pats projektas – neaukštas, 
vieno aukšto, iš dalies simetrinis 
pastatas, kurio vienoje dalyje yra 
stoties funkcionavimui būtinos 
patalpos, o kitoje – atvira keleivių 
laukimo erdvė, įrėminta į ažūri-
nę konstrukciją, kuri vasarą bus 
apželdinta vijokliniais augalais ir 

sudarys urbanistinių sprendimų ir 
gamtinės aplinkos jungtį. 

Architekto teigimu, šalia stoties 
planuojamos trys autobusų išvy-
kimo aikštelės – dvi tarpmiesti-
niams ir viena priemiestiniams 
autobusams, taip pat suprojek-
tuota viena erdvi atvykimo aikš-
telė. 

„Kadangi daugelį keleivių į 
stotį atveža lengvieji automobi-
liai, suprojektavau ir automobilių 
stovėjimo aikštelę, kurioje vienu 
metus galės tilpti iki 16 automobi-
lių. Jei automobilių būtų daugiau, 
jie galėtų būti statomi šalia esan-
čio prekybos centro automobilių 
aikštelėje“, – sakė architektas.  

pLaNuoja įreNGtI SIuVykLą
„Dzūkų žinios“ domėjosi, ką 
verslininkai planuoja daryti se-
najame autobusų stoties pastate ir 
kaip išnaudoti šalia esantį žemės 
sklypą. 

Bendrovės „Lazdijų autobusų 
parkas“ savininkas Valius Micevi-
čius teigė, kad, su rajono valdžia 
derantis dėl naujojo sklypo sporto 
centro vietoje, buvo sutarta, jog 
senojoje autobusų stotyje turėtų 
atsirasti verslo objektas, kuriantis 
rajone naujas darbo vietas. 

„Ilgai galvojome, ką galėtume 
čia įkurti, kokios darbo jėgos yra 
Lazdijuose. Po ilgų ieškojimų su 
mumis susisiekė viena Lenkijoje 
registruota siuvimo bendrovė ir 
pasiūlė tapti jos filialu. Nors mūsų 
bendrovės veikla iki šiol nebuvo 
susijusi su siuvimo pramone, ta-
čiau pakeisime bendrovės įstatus 
ir imsimės naujos veiklos“, – sakė 
V. Micevičius. 

Jis teigė, jog bus rekonstruotas 
senasis autobusų stoties pastatas, 
taip pat bus pastatytos sandėlio 
patalpos. Planuojama įdarbinti 
apie 35 siuvėjas, prioritetas bus 
teikiamas Lazdijų rajono gyven-
tojams. 

Pasidomėjus, kokia produkci-
ja bus siuvama Lazdijų filiale, 
V. Micevičius nebuvo labai kon-
kretus, tik užsiminė, jog Lazdi-
juose bus gaminami sportiniai 
kostiumai, kuriuos pardavinės 
ne tik Lietuvoje ir Lenkijoje, bet 
ir visoje Europoje. 

reDakcIjoS prIerašaS. 
Svajoti ir kurti naujus planus nie-
kas neuždraus, ypač balandžio 
1-ąją! •
„dzūkų žinių“ informacija
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tuščio konteinerio traukti ištuštinimui nereikia — bus pigiau

Juras Zinkus
Mano kaimynas labai tvarkingas. 
Jo namai ir kiemas išblizginti, 
atliekų konteineriai po medžiu 
prie vartų dailiai surikiuoti, ir 
kartą per mėnesį jis man vis pri-
mena: 

– Kaimyne, rytoj mišrias atlie-
kas veža! 

Aš padėkoju ir einu patikrinti, 
kokie reikalai mano konteineryje. 
Žvilgteliu: atliekų jame tik ant 
dugno – kai išrūšiuojam, tų mišrių 

nedaug ir lieka. 
– Netempsiu, – sakau kaimy-

nui. – Beveik tuščias. 
–Maniškis irgi, – atsišaukia jis, 

pareidamas nuo konteinerių. – 
Nėra ko traukti.  

Anksčiau mudu abu turėjom 
didelius, 240 litrų talpos, kon-
teinerius mišrioms atliekoms. 
Bet kai pradėjome rūšiuoti sti-
klą, popierių, plastiką, o paskui 
dar ir maisto atliekas – į mišrių 
atliekų konteinerį beveik nebeliko 

ko dėti. Tuomet kreipėmės į savi-
valdybę ir paprašėme tuos kontei-
nerius mums perpus mažesniais 
pakeisti – ir šitų per akis. 

Siūlėme tą patį daryti ir kitam 
mūsų kaimynui, Sauliui. Bet jis 
tik ranka numojo – ir toliau savo 
senu, jau gerokai apšiurusiu di-
deliu konteineriu naudojasi. Net 
į kiemą jo netraukia – prie kelio 
palikęs laiko. Na, kaip atrodytų, 
jei visi savo konteinerius gatvėje 
paliktus laikytume? 

Naujas koronaviruso židinys audinių 
fermoje — virusas įsisuko Lazdijų rajone
Valstybinė maisto ir vete-
rinarijos tarnyba (VMVT) 
informuoja, kad situacija 
dėl koronaviruso SARS-
CoV-2 audinių ūkiuose dar 
nerimsta. Naujas židinys 
nustatytas audinių fermo-
je Lazdijų r. sav. Kuklių 
kaime, kur buvo auginama 
beveik 12 tūkst. audinių. 
Liga patvirtinta kovo 30 
d. Nacionaliniame maisto 
ir veterinarijos rizikos 
vertinimo institute ištyrus 
iš penkių ūkio audinių 
atrinktus mėginius (4 buvo 
teigiami). Apie tai rašoma 
pranešime žiniasklaidai.

Šis koronavirusinės ligos protrū-
kis jau trečias, kuris nustatomas 
audinių ūkiuose Lietuvoje. Pirma-
sis atvejis patvirtintas Jonavos r. 
audinių ūkyje lapkričio 26 dieną, 
o Radviliškio r. židinys nustatytas 
gruodžio 30 dieną.

Nors viruso pernešimas audi-
nėms labiausiai tikėtinas nuo ser-
gančio žmogaus artimo kontakto 
metu, VMVT turimais duomeni-
mis, COVID-19 liga sergančių 
Lazdijų r. ūkio darbuotojų nebu-
vo. Sudaryta VMVT epizootinio 
tyrimo grupė aiškinsis situaciją, 

kaip koronavirusas galėjo patekti 
į ūkį. Liga šiame ūkyje diagno-
zuota vykdant nuolatinę stebė-
seną, kai kiekvieną savaitę yra 
atrenkama iki 5 vėliausiai gaišu-
sių gyvūnėlių mėginių.

Iš ligos paveikto ūkio kailiniai 
žvėreliai ar jų kailiai išplatinti į 
kitus šalies ūkius nebuvo.

Gavus informaciją apie laiky-
toms audinėms patvirtintą ligą, 
ūkiui nedelsiant buvo pritaikyti 
veiklos apribojimai: uždraustas 
bet koks gyvūnų, pašarų ar kitų 
gyvūninių produktų išvežimas, 
o atsakingiems ūkio asmenims 
nurodyta suderinti audinių gai-
šinimo planą su VMVT.

Tie gyvūnėliai, kurie laikomi 
šalia ar galimai turėjo kontaktą 
su nugaišusiais gyvūnais, deja, 
turės būti  nugaišinami, siekiant 
sustabdyti ligos plitimą ūkyje. 
Tai bus atliekama nedelsiant. Iš 
nugaišintų gyvūnų bus atrenkami 
mėginiai, siekiant nustatyti ligos 
išplitimo ūkyje mastą. Ūkyje bus 
atliekama dezinfekcija autorizuo-
tais biocidiniais produktais, vei-
kiančiais SARS-CoV-2 virusą, 
ūkis toliau bus atidžiai stebimas, 
atrenkami papildomi auginamų 
žvėrelių mėginiai tyrimams.

Sirgusių žvėrelių gaišenos bus 

saugiai sunaikintos šalutinių gy-
vūninių produktų perdirbimo 
įmonėje. Dėl tolesnių priemonių 
taikymo ir papildomų veiksmų 
bus sprendžiama įvertinus visas 
aplinkybes ir atsižvelgiant į CO-
VID-19 išplitimą.

Visi šalies audinių laikytojai 
raginami ūkiuose atsakingai ir 

griežtai laikytis nustatytų biolo-
ginio saugumo reikalavimų. Pa-
stebėjus, kad auginamiems gy-
vūnams pasireiškė karščiavimo, 
kvėpavimo ir virškinimo organų 
pažeidimo požymių ar padidėjo 
gyvūnų gaištamumas, arba ūkio 
darbuotojui, prižiūrinčiam gyvū-
nus, buvo patvirtinta COVID-19 

infekcija, būtina kuo skubiau 
informuoti VMVT inspektorius 
visą parą veikiančia nemokama 
telefono linija 8 800 40 403.

Šalies audinių augintojams ak-
tuali informacija apie COVID-
19 ligą ir prevenciją skelbiama 
VMVT interneto svetainėje.•
15min.lt

Saulius aiškina, kad jam taip 
patogiau, nereikia į grafiką žiūrėti 
– kai tik šiukšliavežė važiuoja, tą 
jo konteinerį kaskart iškrato – net 
jei ir visai tuščias būna!  

Anądien neištvėręs Sauliui pa-
sakiau, kad geriau būtų, jei savo 
konteinerio prie kelio nepaliktų 
ir vežėjai jo tuščio be reikalo 
nekilnotų. 

– O koks nors skirtumas – tuš-
čią ar pilną konteinerį pakelia? 
– nusistebėjo Saulius. 

– Kaip koks? Tau teks žymiai 
daugiau mokėti už atliekų  tvar-
kymą – nors konteineris beveik 
visada tuščias, bet atliekų vežė-
jo yra nuolat pakeliamas. Mes, 
va, už sutaupytus pinigus eisime 
anūkams ledų nupirkti, o tu galėsi 
parymoti prie tvoros! 

 – Ar tikrai? – nepatikliai žiū-
rėdamas, paklausė Saulius. Pati-
kinau, kad tikrai, ir dar pasiūliau 
pasiklausti specialistų iš Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro. 
Taip ir padarėme.   

Rasa Opolskienė, Atliekų tvar-
kymo paslaugų organizavimo ir 
kontrolės padalinio vadovo pava-
duotoja, paaiškino, kad kiekviena 
savivaldybė yra patvirtinusi, kiek 
kartų per metus ištuštinami mišrių 
atliekų konteineriai. 

Bet gyventojams, kurie naudo-
jasi didesniais, 240 litrų talpos, 
konteineriais, visos savivaldybės 
taiko lengvatą – jiems rinkliava 
skaičiuojama už  mažesnį kontei-
nerių ištuštinimo kiekį. Konkretų 

ištuštinimų skaičių vėlgi yra nu-
mačiusi kiekviena savivaldybė. 
Tad didesnius konteinerius tu-
rintys gyventojai gali sutaupyti, 
jei juos ištuštinimui ištrauktų ne 
kiekvieną kartą, kai vežamos 
atliekos, o tiek kartų, kiek yra 
numatyta savivaldybės tarybos 
sprendimu. Ištraukus konteinerius 
ištuštinimui dažniau, už kiekvieną 
pakėlimą skaičiuojamas nustatyto 
dydžio mokestis.    

„Tuščio konteinerio kaskart 
atliekų vežimo dieną ištuštini-
mui traukti nebūtina – ištrauki-
te jį tik tuomet, kai norite, kad 
atliekos būtų išvežtos“, – pabrėžė 
R. Opolskienė. 

Ir dar ji paaiškino, kad labai 
neapgalvotai elgiasi gyventojai, 
palikdami konteinerius prie ke-
lio. Taip paliktus konteinerius 
radę vežėjai juos kaskart pakelia 
ištuštinimui ir gyventojui už tą 
pakėlimą reikia mokėti, net jei 
konteineris prie kelio stovėjo 
tuštutėlis. 

„Visus individualius kontei-
nerius reikia laikyti savo namų 
valdoje ir ištuštinimui ištraukti tik 
esant poreikiui, jų vežimo dieną“, 
– sakė ARATC atstovė.  

Labai tikiuosi, kad dabar Sau-
lius patrauks savo konteinerį nuo 
kelio prie vartų ar į kiemą ir jam 
nereikės už atliekas mokėti dau-
giau nei mudviem su tvarkinguoju 
kaimynu – mes tuščių konteinerių 
ištuštinimui nepaliekam ir už jų 
pakėlimą nemokam!•

Audinių ūkis. (Eriko ovčarenko. 15min nuotr.)
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Neįtikėtini darbai: meno kūriniais virtę margučiai  bei karpiniai-pjaustiniai

paskui dar nudažyti, nudžiovinti, 
tam gero pusvalandžio prireikia“, 
– sako ji. Kiek truktų neįgudusiam 
margintojui tai padaryti, sako, kad 
labai priklauso nuo raštų sudė-
tingumo. „Velykoms marginu 
nesukdama sau galvos. Kaip jau 
man išeina, taip išeina, o konkur-
sams jau viskas kitaip: atrinkinėju 
margučius, žiūriu, kokie raštai, 
norisi, kad nesikartotų kasmet vis 
tie patys, kad būtų parodyti dar 
nematyti margučiai“, – pastebi 
jaunoji kiaušinių margintoja. Kar-
tais sako paeksperimentuojanti su 
dažais, bet dažniausiai daro tai, 
ką jau bandžiusi, kas labiausiai 
dera. „Na, nebent kokį ne visai 
pavykusį gražiai numarginti kiau-
šinį eksperimentams panaudoju“, 
– prisipažįsta kiaušinių margi-
nimo meistrė. Kornelija aiškina 
dažymo procesą ir tikina, kad 
viskas čia paprastai gaunasi. Ta-
čiau tikėtis tokio rezultato kaip 
Kornelijai, ne kiekvieno nosiai. 
Vis tik mergaitė pataria dažyti, 
bet nenustebti, kad iš pirmo karto 
tikrai nepavyks labai jau gražiai 
numarginti, ilgėliau pabandžius, 
padirbėjus, rezultatas vis labiau 
džiugins. Anot jos, net jai reikia 
kokius tris kiaušinius paskirti 
bandymams, kad tas ketvirtas jau 
būtų toks, kokį matyti ji pati nori. 
Tiesa, tų pirmųjų kiaušinių, dar 
antroje klasėje margintų, jau ne-
turi, mat tai buvę virti kiaušiniai 
su visu kiaušiniui būdingu turiniu. 
Dėl visai suprantamų priežasčių 
jų išlaikyti ilgai negali – dėl kva-
po.  „Patys pirmieji buvo su vištų 
kojelėmis ir saulutėmis – tokie 

raštai išpiešti“, – prisimena jis. 
Dabar margina tuščiavidurius 
kiaušinius. Dažymui naudoja ir 
žąsų, mat didesni, bet dažniausiai 
– vištų. „Dabar gavome žalsves-
nių kiaušinių, bet dar nebandžiau 
jų marginti“, – prasitaria ji. Sako, 
kad tinkami marginimui visi kiau-
šiniai, tačiau gražiausiai atrodo 
numarginti balti kiaušiniai. „Ir 
naminiai šviesesni, ir tamsesni 
rudi taip pat gana gražiai atrodo“, 
– priduria ji. 

Meistrė turinti kolekciją, ku-
rioje jos pačios marginti kiauši-
niai. Jų per 100. Anot jos pačios, 
daug išdovanota, daug ir išdaužy-
tų. „Yra tokių, kurie man pačiai 
labai patinka, nes darbo tikrai 
daug įdėta, o ir kruopštumo labai 
reikia, dar kantrybės. Kai nesi-
gauna, ir man kantrybės jau ima 
trūkti“, – prisipažįsta mergaitė. 
Bet susikaupia ir tuomet penk-
tokės rankose „gimsta“ įstabaus 
grožio margučiai, įvertinti visoje 
Lietuvoje. 

Kolekcija kruopščiai sudėta į 
popierines dėžutes, mat plastma-
sinėse dėžutėse nepatartina laikyti 
– susibraižo. Atkreipia dėmesį, 
kad ir taip saugomi margučiai vis 
tik turi savo galiojimo laiką: per 
kurį laiką dažai išblunka. Prisi-
pažįsta, kad savo kolekciją vis 
apžiūrinti, nes yra tikrai labai gra-
žių margučių, į kuriuos atsižiūrėti 
tiesiog negali. Jie itin saugomi.

Net per Velykas, kai visa šeima 
sėda prie stalo, gražiųjų margučių 
nedaužo – jie stalo puošmena, 
gaila sudaužyti būtų. „Su žolynais 
dažytus susidaužiame ir valgo-

me“, – prisipažįsta ji. 
O ar prieš Velykas pažįstami, 

draugai prašo margučių? Korne-
lija sako, kad ji pati padovano-
janti – nė prašyti jos nereikia. Ir 
išdovanoja tikrai nemažai. „Tik 
šiemet nežinau, ar tai galėsiu pa-
daryti?“ – susirūpina mergaitė.

Neseniai ji pabandė verbų su 
margučiais padaryti. „Bet man 
kiaušinius marginti labiau patin-
ka“, – sako ji. Dabar kiaušinių 
margintojos laukia net 70 kiau-
šinių marginimas, mat tiek, sako, 
turi „išsipūtę“.

VeIkLa, kurI papraStaI 
įtraukIa VISą mokykLoS 
beNDruomeNę – tIk šįkart 
taI DarytI teko VIeNaI 
mokytojaI
Šįkart ant Šeštokų mokyklos lan-
gų šokinėja velykiniai kiškučiai, 
ridinėdami margučius, – ir visa 
tai iš popieriaus. Kitaip ir būti 
negali – juk tuoj Velykos, o pas-
kui ir vaikų Velykėlės. Mokytoja 
Inga Kūlokienė rado išeitį, kaip 
pradžiuginti mažuosius ir ne tik 
juos. „Pradinukai, sugrįžę į mo-
kyklą, labai apsidžiaugė pamatę 
taip išpuoštas mokyklos duris, 
langus. Vaikai labai pasiilgo 
mokyklos, juos viskas džiugina. 
Sakė, kad į mokyklą ruošėsi kaip į 
kokį gimtadienį, ėję kaip į šventę. 
Jau ir pamiegoti ilgiau nenori, 
pasiilgo draugų, bendravimo“, – 
kalba mokytoja. Tačiau, ko gero, 
nė pati mokytoja Inga nesitikėjo, 
kad tikros Velykos mokyklos lan-
guose pradžiugins visą Šeštokų 
miestelio bendruomenę. Tiesa, 
mokytoja atkreipia dėmesį, kad ji 
šiuos darbus vadina ne karpiniais, 
o labiau pjaustiniais. 

Pati šių darbų autorė nesureikš-
mina savo darbo ir kuklindamasi 
sako, kad jai būtų padėję ir jos 
mokiniai kaip ir anksčiau, kai 
jie visi kartu puošdavo tokiais 
karpiniais-pjaustiniais savo mo-
kyklą įvairių švenčių metu. Sako, 
kad per Kalėdas nebūna nė vie-
no mokyklos lango, kuris nebūtų 
papuoštas tokiu pjaustiniu, o ir 
visų valstybinių švenčių metu 
tokiais kūriniais mokykla puo-
šiama. „Dabar dirbame nuotoli-
niu būdu, tad negalime to daryti 
kartu, todėl dariau viena. Tokia 
dabar situacija, nieko čia nepa-
darysi. Tai itin įtraukianti veikla, 

ir kai dar gyvenome įprastai, tai 
darėme visi kartu su mokiniais“, 
–paaiškina Šeštokų mokyklos 
dailės ir technologijų mokytoja 
Inga Kūlokienė. Nesinorėjo nu-
traukti gražios tradicijos, tad nors 
visas darbas gulė ant mokytojos 
Ingos pečių,  ji sako, kad tereikia 
pradėti, o paskui viskas savai-
me einasi. Kad tai lengva, ir pati 
mokytoja netvirtina, tačiau, anot 
jos, kai patinka, kai darai, kas 
tave pačią džiugina, juolab, kai 
sulauki paskatinimo ir pritarimo 
iš mokyklos vadovybės, tai taip 
ir norisi pradžiuginti visus kaž-
kuo įdomiu. „Dabar tiek visokių 
priemonių, kad belieka tik turėti 
idėją, šiek tiek fantazijos ir visa 
tai realizuoti. Tai tokia technika, 
kad labai daug ką gali sumąstęs 
padaryti. Mums nepalyginamai 
lengviau nei anuomet, kai tokius 
kūrinius kūrė mūsų močiutės. 
Čia toks pats užsiėmimas kaip 
mezgimas, siuvimas, labai įtrau-
kiantis darbas. Man tai tiesiog 
meditacija“, – prisipažįsta ji. Ne-
slepia, kad kruopštumo ir laiko 
tam reikia. „Pirmiausia reikia 
pasidaryti eskizus, paskui kelis 
šablonus pasidarau. Tokiems di-
deliems darbams reikia didelių 
lapų. Pjaustinius reikėjo daryti 
pagal langų, durų išmatavimus, 
kad gražiai derėtų ir kad juose 
atsispindėtų vientisi pavasariški 
motyvai. Aišku, viskas praside-
da nuo idėjos“, – aiškina ji, kaip 
tie įspūdingo dydžio kiškučiai ir 
margučiai „gimsta“. Tiesa, žolynų 
raštus, visus ornamentus ji jau 
pjausto iškart – nieko papildomai 
nesiruošdama, tiesiog pati ranka 
pjauna. „Norėjosi, kad viskas 
būtų kuo arčiau gamtos: ir kiš-
kučiai, ir margučiai, ir lapeliai, ša-
kelės, juk Velykos, atbunda visa, 
kas aplink. Norėjosi, kad gamtos 
pabudimas matytųsi  languose, 
jaustųsi kiekvieno pamačiusiojo 
darbus širdyje“, – sako mokytoja 
Inga. 

Jos darbas neliko nepastebėtas. 
Nors ir karantinas, tačiau pro šalį, 
kad ir labai skubant, negali nesu-
stoti ir... nusišypsoti. Šeštokiečiai 
nepraleidžia progos pasigrožėti, 
džiaugiasi tokia idėja. Sako, yra 
bent kur sielą atgaivinti  ir atei-
ti verta, ir pasižiūrėti verta. Tik 
ar nebus gaila šiuos pjaustinius 
nuimti?•Ant Šeštokų mokyklos langų šokinėja velykiniai kiškučiai, ridinėdami margučius, — ir visa tai iš popieriaus. 

Dineta Babarskienė
Stebuklai atsiranda mūsų 
gyvenime, regis, iš nieko… 
Prieš Velykas turime kuo 
pasidžiaugti net tokiu itin 
nelengvu metu.

peNktokė — VIeNa GerIauSIų 
kIaušINIų marGINtojų 
LIetuVoje:  kIaušINIuS 
marGINa Ne tIk prIeš VeLykaS
Pakalbinta Lazdijų Motiejaus 
Gustaičio gimnazijos Aštriosios 
Kirsnos pagrindinio ugdymo 
skyriuje besimokanti Kornelija 
Smirnovaitė sakėsi, kad kiauši-
nius marginanti kone visus me-
tus. „Na, tik žiemą mažai kada 
prisėdu, nes noriu pajusti tikrą 
žiemos grožį, o šiaip kiaušinius 
marginu beveik visus metus“, – 
tuoj paaiškina penktokė. Patikina, 
kad nenorinti žiemą jaustis lyg jau 
pavasaris būtų, todėl šiuo metu 
kiaušinius margina retai. 

Korneliją drąsiai galima vadinti 
profesionale, tikra kiaušinių mar-
ginimo meistre, mat ji kiaušinius 
pradėjo marginti dar besimokyda-
ma antroje klasėje. „Pabandžiau, 
gana gražūs gavosi“, – prisipa-
žįsta ji. Dabar Kornelija – viena 
geriausių kiaušinių margintojų 
visoje Lietuvoje. Lietuvos moks-
leivių liaudies dailės konkurse 
„Sidabro vainikėlis“  ji užėmė 
antrą vietą, jau nekalbant apie tai, 
kad rajone ji buvusi ne vieną kartą 
pirma, o ir visoje apskrityje jos 
pasiekimai svarūs. Ji – ir Tarptau-
tinio velykinio konkurso Punske 
laureatė, dargi veda edukacijas 
mokykloje, bibliotekoje, pamoko 
ir kitus, kaip marginti kiaušinius, 
dalyvauja ir parodose. Kaip pati 
prisipažįsta, patarimų jos dažnai 
prašo ir suaugusieji, ji netgi savo 
mamą pamoko kiaušinių margi-
nimo subtilybių. Paklausta, ar 
tikėjosi Kornelija sulaukti tokių 
įvertinimų visoje Lietuvoje, prisi-
pažįsta, kad paskutiniai konkursui 
ruošti margučiai jai itin pavykę. 
„Na, jie išėjo tikrai išskirtiniai“, 
– patikina ji. Mergaitė neslepia, 
kad džiugesio pasiekti rezultatai 
tikrai suteikia.  

Sako, kad raštus galvoja pati, 
tai jai itin patinka, pamačiusi 
knygoje, bando savaip interpre-
tuoti. „Visaip“, – prisipažįsta ji. 
Margina vašku. „Man specialaus 
pagaliuko nė nereikia, aš tą darau 
su adatėle. Dažus naudoju ir natū-
ralius, ir ne. Vaškas tik natūralus: 
geriausia tamsesnį naudoti. Rei-
kia pasėdėti, kol raštus išpiešiu, 

Kornelija — viena geriausių kiaušinių margintojų visoje Lietuvoje. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse „Sidabro vainikėlis“  ji užėmė antrą vietą. Ji — ir 
tarptautinio velykinio konkurso Punske laureatė, dargi veda edukacijas mokykloje, bibliotekoje, pamoko ir kitus, kaip marginti kiaušinius, dalyvauja ir parodose.
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KNYGYNĖLIS. Tel. (8 318) 53 085, 

el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt, www.dzknygynelis.lt

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. 
Viskas Vienoje Vietoje!

„tele2“ darbo pasiūlymai: ieškome klientų 
aptarnavimo konsultantų Vilniuje ir Kaune 

Bendrovė „Tele2“, vienas geidžiamiausių darbdavių 
technologijų sektoriuje, ieško klientų aptarnavimo 
konsultantų savo kontaktų centruose Kaune ir Vilniu-
je. Kviečiame dalyvauti atrankoje ir tapti „Tele2“ ko-
mandos dalimi. Visus darbo pasiūlymus rasite opera-
toriaus internetinėje svetainėje www.tele2.lt/karjera. 

ko tIkImėS Iš taVęS? 
• Patirtis aptarnavimo srityje – privalumas; 
• Jei trūksta patirties – nieko tokio! Svarbiausia – noras mokytis. 
• Gali būti studentas – galimybė ne tik užsidirbti, bet ir atlikti 

praktiką. 

ką SIūLome? 
• Slankųjį darbo grafiką ir galimybę dirbti visu arba 0,75 etato.
• Jaunus, įsitraukusius ir auginančius vadovus. 
• Prizus už geriausius pardavimus, skanią kavą, modernų biurą 

ir visas sąlygas augti.
• Asmeninio ir profesinio tobulėjimo galimybes: potencialių kan-

didatų į naujas darbo vietas pirmiausia ieškome įmonės viduje.
• Nuo darbo prablaškantį laisvalaikį – protmūšius, išvykas į 

gamtą ir daugybę kitų smagių užsiėmimų. 
• Galimybę naudotis „Laisvu internetu“ ir kitomis „Tele2“ 

paslaugomis.

Prisijunkite prie komandos, kurios dalimi būti gera. 
Lauksime laiškų el. paštu konsultantasCV@tele2.lt. 
Kilus klausimų, kviečiame susisiekti tel. +370 608 11 204. 
Daugiau informacijos apie šį ir kitus darbo pasiūlymus ieškokite: 

www.tele2.lt/karjera.

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.

D. Petkus. Kam naudinga  
kova Genocido centre?

Dovilas Petkus. (propatria.lt nuotr.)

Dovilas Petkus
Šią savaitę Seime bus 
svarstomas Lietuvos gy-
ventojų genocido ir re-
zistencijos tyrimo centro 
(LGGRTC) vadovo prof. 
Ado Jakubausko likimas. 
Seimo Pirmininkė Viktori-
ja Čmilytė-Nielsen ir darbo 
grupei dėl situacijos centre 
vadovavusi Radvilė Mor-
kūnaitė-Mikulėnienė dar 
prieš balsavimus iš anksto 
suskubo pasmerkti centro 
direktorių, pareikšdamos, 
kad centrui jis vadovauti 
nebegali.

Nepaisant to, jog prof. A. Jaku-
bauską stojo ginti dauguma šios 
įstaigos darbuotojų, politiniai ka-
liniai ir tremtiniai bei kone visi 
gyvi antisovietinės rezistencijos 
dalyviai, Seimo valdybai svaresni 
atrodo atleistos iš centro istorikės 
argumentai.

VeLIa į INformacINIuS karuS?
Darbą praradusi istorikė Mingailė 
Jurkutė skundėsi cenzūra ir tuo, 
jog direktorius A. Jakubauskas 
pernelyg kišosi į jos darbą. Visgi, 
panagrinėjus pačių skundų au-
torių argumentus, tampa sunku 
suprasti, kur direktorius peržengė 
savo įgaliojimus.

Visų pirma, M. Jurkutė nu-
sprendė, kad jų darbovietės pro-
blemos yra viešas visos Lietuvos 
reikalas, o universaliai taikomas 
reikalavimas už instituciją kal-
bėti vadovybei ar atstovui spau-
dai esąs cenzūra. Dar keisčiau 
pasidaro, kuomet kritikuojama 
direktoriaus teisė formuoti įs-
taigos tyrimų gaires, stengiantis 
atkreipti dėmesį į tai, kad instituto 
misija yra ne tik įgyvendinti isto-
rinius tyrimus, tačiau ir tų tyrimų 
rezultatais apginti Lietuvą nuo 
viešai platinamo priešiškų vals-
tybių šmeižto apie partizanus ar 
Birželio sukilėlius.

Buvo skundžiamasi, kad esą 
vadovas tokiu būdu velia isto-
rijos tyrėjus į politikavimą ir 
informacinius karus, tačiau šiuo 

metu reikėtų viso labo konsta-
tuoti, kad tie karai, norime to ar 
ne, jau vyksta, mes juose daly-
vaujame ir dar pralaimime. Jokia 
kita įstaiga, negu LGGRTC neturi 
tokių galimybių ir kompetencijos 
paneigti informacinių atakų plati-
namą dezinformaciją, todėl prof. 
A. Jokubausko sprendimas labiau 
akcentuoti kovą su priešišku Lie-
tuvai istoriniu melu yra sveikinti-
nas, o ne peiktinas veiksmas.

Paradoksalu, kad kuomet cen-
tro istorikai bando skųstis, kad 
yra politikuojama, TS-LKD at-
stovas Seime Emanuelis Zingeris 
politinių tikslų centro veikloje net 
neslepia teigdamas: „Kai kurioms 
žinomoms, matomai neskaitlin-
goms, bet abejotinos reputacijos 
asmenybėms neturėjo būti tei-
kiami apdovanojimai, statusai, jų 
atminimas neturėjo būti įamžintas 
paminklais. Joms suteikti kariniai 
laipsniai turėtų būti panaikinti, 
taip pat turėtų būti persvarstyta 
jų memorializacija.“

Šis pasakymas aiškiai signa-
lizuoja, kad dabartinis vadovas, 
pasiryžęs ginti nuo informacinių 
atakų Lietuvos laisvės kovų isto-
riją, yra nepatogus asmuo istorijai 
perrašyti ir paminklams griauti. 
Dar daugiau, tokių siekių aki-
vaizdoje tampa aišku, kad kaltas 
yra net ne A. Jakubauskas, tačiau 
visas centro darbas dar iki jo pa-
skyrimo. Tikėtina, jog visa iki šiol 
parašyta Lietuvos istorija daliai 
ideologiškai angažuotų asmenų 
atrodo pernelyg „fašistinė“, o tą, 
anot jų, būtina pakeisti, norint 
įsiteikti didžiosioms galioms.  

SIekIa prIVatIzuotI ceNtro 
reSurSuS?
Stebint kovas Genocido centre, 
tampa vis labiau įtartina, ar šis 
politinis spaudimas nėra susijęs 
ir su noru pasipelnyti, siekiant 
įsisavinti centro disponuojamas 
lėšas. Nenuostabu, jog į visą ais-
trų kurstymą LGGRTC itin akty-
viai viešojoje erdvėje įsitraukė 
ir, tikėtina, centro vadovo posto 
siekiantis Vilniaus universiteto 
dėstytojas Nerijus Šepetys.

Šis laisvės kovotojų juodini-
mu pagarsėjęs Lietuvos istorikas 
neslepia palankumo „žydšaudžių 
industrijos“ stovyklai, bendra-
darbiaujančiai su žydų fondais, 
karštligiškai ieškančiais nacių 
visame pasaulyje ir turinčiais 
interesų Lietuvoje.  

Po Antrojo pasaulinio karo 
daugybė nacių, vykdžiusių ho-
lokaustą, mirė, buvo sumedžio-
ti Izraelio žvalgybų arba buvo 
nuteisti, kitaip tariant, jų neliko. 
Tačiau įvairios atminties gru-
pės, kurioms buvo aktualu tęsti 
kovą su denacifikacija, sustoti 
neketino, tad teko ieškoti naujų 
puolimo objektų. Tam ypač pa-
sitarnavo iš sovietinės uždangos 
ištrūkusios valstybės, tokios kaip 
Lietuva, kurios istorijos cechai 
buvo suformuoti antifašistinės, 
komunistinės kovos dvasioje, 
o neturtingos šalies inteligentai 
siekė prasigyventi.

Esant tokiai padėčiai, priešų 
„už sidabrinius“ netruko būti su-
rasta. Net ir menkiausią sąsają su 
Antrojo pasaulinio karo įvykiais 
turėję asmenys, nors žydų nežudė, 
pradėjo būti statomi į vieną gretą 
su „žydšaudžiais“. Tokio likimo 
susilaukė ir pirmasis savanoris 
K. Škirpa, ir, paradoksaliai, Jonas 
Noreika-Generolas Vėtra, kuris, 
kaip vėliau tyrimas išaiškino, žy-
dus gelbėjo. Verta prisiminti ir 
bandymus „žydšaudžiu“ apšaukti 
partizanų vadą A. Ramanauską-
Vanagą. LGGRTC šiuo atveju yra 
dar minėtų fondų veiklai ir jiems 
atstovaujantiems istorikams kol 
kas neprieinami Lietuvos valsty-
bės resursai, kuriais būtų mielai 
pasinaudota.

Lietuvai neišvengiamai daly-
vaujant informaciniuose karuose, 
tenka klausti, ar Genocido centre 
išties puolami istorikai, ar visa 
nepriklausomos šalies istorija 
ir jos prestižas. Šioje situacijoje 
apginti A. Jakubauską ir jo teisę 
po teisėto paskyrimo vadovauti 
Genocido tyrimų centrui tampa 
kiekvieno sąžiningo piliečio ir 
ypač Seimo nario pareiga.•
www.propatria.lt
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krIkštoNIų „DVIračIo ŽINIoS“ Viešas vakaras „balų degintojai“ Šeimų parke 

Adomo Žilinsko piešinys.

Parašė akmeninis 
(tęSINyS)
Anądien akmeninis, basas  eida-
mas per rūkus virš slėnių, nykš-
tį  į akmenį nusimušė,  tada ir 
prisiminė komunistus. Kaip jie 
kryžių baidėsi, jų griauti eidavę 
tamsiomis naktimis, tada,  kai 
nors pirštu į akį durk. Kiti gudriau 
darė, auštant salietros paberdavo, 
kad  kryžiai patys nugriūtų. Dabar 
komunistų palikuonys  tas  vietas 
ties kryžiais  vadina „sakrališko-

mis“. Jie vis  šneka apie istorinę 
atmintį, bet istorinio kraštovaiz-
džio, kur stovi paminklai parti-
zanams ir tremtiniams, baidosi. 
Kiek daug knygų  parašytų apie 
partizanus, bet visos tos knygos 
užverstais viršeliais, komunarai 
nežino, kas jose parašyta, tad ir 
nesibaido, jas pamatę. Bet kas 
stūkso  pakelėje, pamiškėje arba 
šeimų  parkuose, komunarai  pa-
matę pradeda drebėti ir purtytis. 
Prižada eidami tas vietas aplenkti. 

mas pamišėlių namų, o Belinskis 
dar parašė: „Fantazija mūsų lai-
kais gali būti tiktai silpnapročių 
namuose, o ne literatūroje, ir visa 
tai   turi  būti žinioje ne poetų, 
bet gydytojų.“ Vėliau fantazija 
taps žinioje GPU, o dar vėliau 
– šiukšliavežių, rašančių super-
komentarus. Tokius anoniminius 
„gydytojus“ randame tuose jų ko-
mentaruose, kur   autorius  išvadi-
namas snargliu, pamišėliu, „apsi-
šikėliu“   arba nacių kolaborantų 
gerbėju. Tad, mielas skaitytojau, 
matai, kaip anais amžiais   ko-
munizmas, prasidėjęs rašliavoje, 
persikėlė į  mūsų dienas ir įsitaisė  
asilo ausyse. 

Kitados žmonės visko bijojo, 
nes žinojo, kad žemė girdi, tad  
ir savo daiktus užkasdavę – kas 
į žemę savo sodelyje po alyvų 
krūmu, kas – į pasąmonę,  kur 
kas giliau. Ir  visi laukė Laisvės, 
kaip pavasarį paukščių sugrįž-
tant.  Niekas net nepagalvojo, 
kad Ji,  Atgimimui atnešta  Dievo 
dovana, kai kam pavirs vergija. 
Atidarius komunistų „Pandoros 
skrynią“, visi žmogaus belaisviai: 
laisvė, dorovė  tiesa, tolerancija.., 
kaip  Vorkutos katorgininkai, iš-
siveržę  iš  „aptvaro“, pasklido 
net po kitas „planetas“. Tik Me-
las niekur nebėgo ir nesitraukė 
nė žingsnio, tarsi jis čia būtų ir 
gimęs, ir užaugęs.  Rodėsi, visa 
šalis  nestruktūrizuota mase pavir-
tusi:  visur plėšikai, krūvos akme-
nų laukuose, neišvežtas šiukšles 
judino vėjai,  visur palaida bala. 
Tai va, čia  ir yra demokratija, 
mano sūnau. Ž. Baironas vertino 
laisvę, bet nepripažino liaudies 
valdžios, kuri  išsirenka savo va-

dukus ir juos garbina taip, kaip  
dabar mūsų konservatoriai  – 
A. KLėjų.  Ž. Baironas sakė: „ 
Kas yra demokratija? Tai niekšų  
aristokratija.“  Sukilo masės, nes  
„atėjo į protą“...Tos masės, dar 
nežinodamos, ką su ta Laisve ir su 
pačiu savimi daryti, nesąmonin-
gai pačios siekia ir kitiems liepia  
taip  daryti, kaip  vadukai  daro –  
grįžti  prie „aptvaro“.  Kitas šau-
kiasi Saliamono  pagalbos:  „Gal 
kas gali pasakyti žmonių kalba, 
apie ką šitas ponas rašo „Dzūkų 
žiniose“? Gali. Bet kam Jums 
šito reikia?  Jis rašo apie mūsų 
skurdą ir absurdą, apie tuštybę 
ir puikybę.  Dėl  balų sukilo ir  
valdžios sekretoriai, mums skur-
džiams  aiškindami,  kad blogis 
mūsų  žemėje atsirado  vien dėl 
balų. Štai kur išsipildė Dilgėlinės  
sapnas: deganti Laukinės bala ir 
Galilėjaus šlapios  kelnės. Tai ką 
gi, galilėjai  pasikinkė arklius, 
pažabojo juos Trispalvės spal-
vos vadžiomis ir išvažiavo balų 
deginti, kiti asilais išjojo  į XIX 
a. Belinskio silpnapročių namus 
gyvosios atminties ieškoti.  Betgi 
žmonės kalbėjo, tą patį kartojo,  
kad balos nedega, ir visi kraipė 
galvas – kaip čia bus toliau? Bet 
vienas, toks apiplyšęs, durneliu 
vadintas,  jiems paaiškino, kad tos 
balos tai  tas pats kaip ir  „apmyžti 
ir padegti“  – jie išvažiavo durnių 
ieškoti. Jie jau  nuo ankstaus ryto 
visi  išvažinėja  „balų deginti“, 
kad žmonės neprigertų,  nes per 
trisdešimt metų vanduo laukus 
apsėmė. „A, tai todėl  ir  paplito 
liaudyje posakis „Mane jau se-
mia? – paklausė seniūnaitis. –  Ar 
jūs suprantat?“•

kampeLIS
kuLiNaRijos

Orkaitėje keptas karpis 
su daržovėmis

Žuviai:  
citrinos sultys,
4–5 česnako skiltelės,
prieskoniai (persiladas, juodieji pi-

pirai, žuvies prieskoniai, druska).

Įdarui:
5 pievagrybiai,
1–2 svogūnai,
1 didesnė morka,
1 saliero stiebas, 
2 šaukštai majonezo arba 

grietinės,
petražolių (didesnis ryšulėlis),
prieskonių pagal skonį (juo-

dieji pipirai, druska).

Garnyrui: 
bulvės,
brokoliai,
kalafiorai.

Padažui: 
2 šaukštai sviesto,
200 ml grietinėlės,
1 šaukštas miltų,
3 česnako skiltelės,
krapų šakelių,
druska.

Lėkštės papuošimui (salotų, 
špinatų, ridikėlių).

eiga
Karpį išvalome, nuplauname ir nusausiname. Apšlakstome 

citrinos sultimis, įtriname pipirais, persiladu, žuvies prieskoniais, 
smulkintu česnaku. Paliekame šaldytuve marinuotis mažiausiai 
10 val. Išsimarinavus žuviai pasiruošiame įdarą. Supjaustome 
pievagrybius, sutarkuojame morką, supjaustome svogūnus, 
saliero stiebą, petražoles, pabarstome druska, pipirais, įdedame 
grietinę arba majonezą. Viską gerai išmaišome. Karpį prikemša-
me įdaro, pastatome į skardą pilvu į apačią. Aš karpį kepu grilyje, 
jei kepsite orkaitėje, daržoves prieš tai apkepkite keptuvėje. 
Bulves 3 minutes apverdame, pasūdome, apšlakstome aliejumi, 
galima apibarstyti bulvių prieskoniais. Jas sudedame šalia karpio. 
Kepame apie 50 min. 180 laipsnių temperatūroje. Prieš baigiant 
kepti karpį aptepame 1 šaukštu grietinės arba majonezo. 

Pasiruošiame prie žuvies daržoves: sudedame į verdantį van-
denį pjaustytus arba sulaužytus brokolių ir kalafiorų žiedus, 
paverdame 3–5 min. Daržovės paruoštos. Pasiruošiame padažą. 
Sviestą ištirpiname nedidelėje keptuvėje arba prikaistuvyje. Į 
sviestą sudedame miltus ir maišydami juos pakepiname ant 
nedidelės ugnies, kol gražiai pagels, supilame grietinėlę, sude-
dame smulkintas česnako skilteles. Pakaitiname keletą minučių 
ant nedidelės ugnies, kol padažas sutirštės, įpjaustome krapų. 
Skanaus!

Dėl tos baimės ir  to drebėjimo  
pas juos naktį  tos  knygos slapčia 
atsėlina, pačios atsiverčia, pačios 
save skaito ir  žadina komunarus 
iš miegų: „Kelkis, sūnau, Lietuva 
tveriasi!“  Kokia Lietuva?   Pasi-
girsta riksmai, nes vienam knygos  
herojų tarp durų  pirštus veria. 
„Pabundi šlapias, atsikvoši, tada 
jau  apsiverti ant kito šono, nes  
supratai, kad tai buvo košmaras“, 
– pasakojo buvęs partorgas, dabar 
Tėvynės mylėtojas. 

Knygas galima sudeginti arba 
kirviais sukapoti. Komunistai 
taip  ir darė, bet akmuo nedega. 
Tai galima jį „plytaunyku“ su-
skaldyti ir, nuvežus į Galakojį, 
tenai nuskandinti. Visgi  nuo tų 
akmenų nėra kur pasidėti. Gali 
nueiti   į  bažnyčią ir ten  nusira-
minti. Bet išeini į laukus, o kas 
juose? Eini  pamiške arklio su-
pančioti –  paminklinis akmuo 
stovi, prietemoje – lyg žmogus 
kažko lauktų, o gal  tyko tavęs?  
Vedi karvę  keliuku, saulei tekant, 
– kitas, panašus į žmogų,  mau-
dosi jos spinduliuose. Eidamas 
per istorinį kraštovaizdį,  tari sau 
„Sustok akimirka žavinga“, bet 
ir  išgyveni  baimę, turi   atminti 
tai, kas tau nereikalinga, nujausti 
arba  įsivaizduoti baisybes.  „Kam 
reikia tokio istorinio kraštovaiz-
džio?  Sakyk, Antanėli Antanuk, 
juk čia ne Roma?“  Nori ar nenori, 
akmenys tave pasitinka. Kažką 
su  jais reikia  daryti? Teisingai 
padarė Dilgėlinė. Dabar Šeimų 
parkas – tuščias laukas.  Nejaugi 
mes, komunarai, tuos akmenis 
praeidami, turime  užsimerkti ar 
ties jais kepures nukelti, persi-
žegnoti?

Skaičiau graikų karaliaus Mido 
komentarą „Lazdijų žvaigždėje“: 
„Keista, kad iki šiol neįžiūrima 
šitų veikėjų rašliavoje ir užsa-
kytojų veiksmuose visuomenės 
nesantaikos kurstymo, o ir spauda 
turėtų jausti atsakomybę už tai, ką 
spausdina.“  Girdėjau du savival-
dybės vyresniuosius specialistus 
kalbantis, kad po šio komentaro jų  
karaliui Midui asilo ausys išaugo.  
Komunarų komentaruose  kalba-
ma ne tik apie  akmenis, bet ir apie 
akmeninių sveikatą: „Skubiai pas 
psichiatrą“ arba „Tai vienas iš epi-
lepsijos ligos požymių“, „Aš esu 
tikras idiotas“, kitas aristokratas 
žmogų išvadina snarglių krūva, 
o paskutinioji, iškėlusi į dangų 
rankas,  Dievo šaukiasi.  Jau ne 
graikų laikais, bet caro  – 1868 m.,  
buvo rašoma apie  F. Dostojevskio  
„Velnius“, kad tai yra atvaizdavi-

Visos savaitės NAUJIENŲ BANKAS

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

Prenumeruokite!!!

Arūno Narausko ruošiamas karpis.
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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 Jonas Malinauskas. 
Sveikiname!

ketVIrtaDIeNIS, balandžio 1 d. Saulė teka 6.55, leidžiasi 19.53, dienos 
ilgumas 12.58. Pilnatis. Vardadieniai: Hugonas, Teodora, Teodoras, Rimgaudas, dainora.

LRt TV
2021. 04
 6.02 Labas rytas, Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimina-

linė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Vakaras su edita. 
 13.00 1000 pasaulio 

stebuklų. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. 
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 (Pra)rasta karta. 
 20.30 Panorama.
 21.00 eurolyga per LRT. 
 21.15 eurolygos krepšinio 

turnyras. Miuncheno 
„Bayern“–kauno 
„žalgiris“. 

 23.30 „sporto galia. 
Banglentės ir 
ledas. Plaukiojimas 
bangomis Rusijoje“.

 24.00 „Įstatymas ir tvarka“.
 0.45 Pasivaikščiojimai. 
 1.10 klauskite daktaro. 
 2.05 (Pra)rasta karta. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Ryto suktinis su zita 

kelmickaite. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vakaras su edita. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 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.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Šimtas gatvių“.
 0.20 „strėlė“.
 1.20 „Labas, mes Mile-

riai“.
 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 alchemija. Vdu 

karta. 
 5.10 ReTRosPekTYVa. 

tV3
 6.20 „Transformeriai. 

kibernetinė Visata“.
 6.45 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.40 Gero vakaro šou.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Mano dukrelė“.
 11.50 „Rytietiški saldu-

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

mynai“.
 12.55 „Parduotas  

gyvenimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „kung Fu joga“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „kung Fu joga“.
 0.05 „skubi pagalba“.
 1.05 „einšteinas“.
 2.05 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.05 „Vieniši tėvai“.
 3.30 „skubi pagalba“.
 4.25 „einšteinas“.
 5.45 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BtV
 6.25 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 7.20 „Mano virtuvė 

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

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

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

būrys“.
 19.30 „atsarginis prezi-

dentas“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „kaip žaibo 

trenksmas“.
 23.20 „cimbelinas“.
 1.20 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.45 „csi. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 deutsche Welle 

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

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 alfa taškas.
 17.00 oponentai. 
 18.00 „dainuok, dzūkija“. 
 18.20 „Pozicija“. 
 19.00 žinios.
 19.20 „atvažavau in 

svecius“.
 19.48 „skinsiu raudoną 

rožę“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „jaunimo banga“. 
 21.00 Transliacijos pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 alfa taškas.
 23.30 oponentai. 
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.

 1.30 „žiedas su rubinu“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.10 oponentai. 
 3.50 alfa taškas.
 4.10 kaimo akademija. 
 4.35 „Reali mistika“.
 5.15 Mokslo ritmu.

LRt+
 6.02 džiazo muzikos 

vakaras. 
 7.00 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 7.25 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 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 kūrybingumo 

mokykla. 
 14.55 „Gustave eiffelis 

– technologijų 
genijus“.

 15.50 „apolono vabaliukų 
istorijos“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 Prisikėlimo liudytojai. 

Lietuvos kankinystės 
kelias. Tytuvėnai.

 17.30 išpažinimai. 
 18.00 Paskutinės vaka-

rienės šv. Mišios. 
 19.10 Prisikėlimo liudytojai. 

Lietuvos kankinystės 
kelias. Lietuvos 
arkivyskupas, kan-
kinys, palaimintasis 
Teofilius Matulionis.

 19.35 Premjera. „ekranų 
karta – serganti 
karta?“.

 20.30 Panorama.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „kol 

kregždės sugrįš“.
 23.30 euromaxx. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.25 duokim garo! 
 2.45 klausimėlis. 
 3.00 Mokslo sriuba. 
 3.20 Lietuva mūsų lūpose. 
 3.45 7 kauno dienos. 
 4.10 2 eilė: teatro 

žmonės. Grasiela 
kriaučiūnaitė. 

 4.40 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 „Šeimyninės melo-

dramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 PReMjeRa. 

„kasandra. Tylėjimo 
kaina“.

 22.55 „Paskolinta meilė“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „Nusikaltimas 

šiaurėje. zyversas ir 
mirtina meilė“.

tV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.15 „kobra 11“.
 8.10 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „Fitnesas“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 „amerikos talentai“.
 13.25 „Nuogi ir įbauginti“.
 14.30 „Vieniši tėvai“.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 16.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 „Fitnesas“.
 19.05 „Moderni šeima“.
 20.05 Nuogi ir įbauginti.
 21.10 „Robotų žemė“.
 23.30 „Gelbėtojai“.
 1.10 „Nufilmuoti antgam-

tiniai reiškiniai“.

Delfi TV
 5.00 Verslo švyturys.
 6.00 ugnikalnių takais.
 6.30 stiliaus dNR. 
 7.00 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 7.30 Verslo švyturys.
 8.30 orijaus kelionės. 

egipas. 
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 keturios sienos.
 11.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 12.00 delfi rytas. 
 13.30 orijaus kelionės. 

egiptas. 
 14.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valuja-
vičiumi.

 15.00 delfi diena. žinios.
 15.20 delfi diena. dienos 

tema.
 16.00 delfi diena. žinios.
 16.15 delfi diena. dienos 

interviu.
 16.35 delfi diena. Verslo 

požiūris.
 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. Verslo 

požiūris.
 18.00 delfi diena. žinios.
 18.35 delfi diena. dienos 

interviu.
 19.00 delfi diena. žinios.
 19.15 delfi diena. Faktai 

ir nuomonės su 
a. Peredniu.

 20.00 Šiandien kimba. 
 21.00 spausk gazą.
 21.30 automobilis už 0 eur.
 22.30 ugnikalnių takais.
 23.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valuja-
vičiumi.

 0.00 delfi diena.
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eterIS
peNktaDIeNIS, balandžio 2 d. Saulė teka 6.52, leidžiasi 19.55, dienos ilgumas 
13.03. Pilnatis. Vardadieniai: Pranciškus, jostautas, jostautė, Pranas, elona.

LRt TV
2021. 04.02 
 6.02 Labas rytas, Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

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

pramanas?“.
 16.40 „kalnų daktaras“.
 17.30 žinios. 
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 „Pranciškus – 

popiežius iš Naujojo 
pasaulio“.

 21.55 kryžiaus kelias. 
 23.15 Padėkos koncertas 

Lietuvos medikams. 
 0.50 „Balandis tupėjo ant 

šakos ir mąstė apie 
būtį“.

 2.30 Gyventi kaime gera.
 3.00 Panorama.
 3.30 „sporto galia. 

Banglentės ir 
ledas. Plaukiojimas 
bangomis Rusijoje“.

 4.00 Vartotojų kontrolė. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

naktis“.
 13.10 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2 penktadienis. 
 21.00 PReMjeRa. „keršto 

įstatymas“.
 22.50 „Vagiant gyve-

nimus“.
 0.55 „Šimtas gatvių“.
 2.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.10 „kalnietis“.

tV3
 6.20 „Transformeriai. 

kibernetinė Visata“.
 6.45 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.40 Farai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Mano dukrelė“.
 11.50 „Rytietiški saldu-

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

mynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 17.55 Namų idėja su ikea.

 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „koko“.
 21.45 „karibų piratai. 

salazaro kerštas“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „karibų piratai. 

salazaro kerštas“.
 0.10 „Nepageidaujami 

genai“.
 2.10 „Rizikinga erzinti 

diedukus 2“.
 4.10 „Majų baikerių 

klubas“.
 5.10 „Vieniši tėvai“.

BtV
 6.25 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 7.20 „Mano virtuvė 

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

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

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „atpildas“.
 23.45 „kaip žaibo 

trenksmas“.
 2.00 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.25 „csi. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 deutsche Welle 

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

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 atliekų kultūra. 
 17.00 Laisvės TV valanda. 
 18.00 „Valkauskas“. 
 18.13 „skinsiu raudoną 

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

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

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

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

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

 5.35 Bušido ringas. 
 6.00 „Paslaptys“.

LRt+
 6.02 džiazo muzikos 

vakaras. 
 7.00 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 7.25 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 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. elek-

trėnai. 
 13.10 stambiu planu. 
 14.00 2 eilė: teatro 

žmonės. Grasiela 
kriaučiūnaitė. 

 14.30 Pasivaikščiojimai. 
 14.55 knygų savaitė. 

kaip kuriama 
demokratija. atvirai 
iš prezidento lūpų. 
apie B. obamos 
knygą „Pažadėtoji 
žemė“. 

 15.50 „apolono vabaliukų 
istorijos“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 Mokslo sriuba. 
 19.05 stop juosta. elek-

trėnai. 
 19.35 kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 „didelis gyvūnas“.
 22.15 Po bažnyčios 

skliautais.
 23.15 išpažinimai.  
 23.45 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias. 
Tytuvėnai.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 „kai apkabinsiu 

tave“.
 2.10 „kol kregždės 

sugrįš“.
 4.03 7 kauno dienos. 
 4.10 Veranda. 
 4.40 atspindžiai. Paveldo 

kolekcija. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

tV1
 7.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

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

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.

 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 PReMjeRa. „Vera. 

kelio vingis“.
 22.55 „Byla“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „kasandra. Tylėjimo 

kaina“.

tV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.15 „kobra 11“.
 8.10 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 8.50 „statybų gidas“.
 9.20 „Fitnesas“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 „amerikos talentai“.
 14.25 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 15.55 „Makgaiveris“.
 16.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 optibet a lygos 

rungtynės Vilniaus 
„Riteriai“–alytaus 
„dainava“.

 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 „iksmenai. apoka-

lipsė“.
 0.50 „Robotų žemė“.
 2.50 „Ypatingas būrys“.

Delfi TV
 5.00 Šiandien kimba. 
 6.00 ugnikalnių takais.
 6.30 Vienas toks unikalus. 
 7.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valuja-
vičiumi.

 8.00 keturios sienos.
 8.30 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 sveikai ir laimingai.
 11.00 alfas vienas 

namuose.
 12.00 delfi rytas.
 13.30 spausk gazą.
 14.00 Verslo švyturys.
 15.00 delfi diena. žinios.
 15.20 delfi diena. dienos 

tema.
 16.00 delfi diena. žinios.
 16.15 delfi diena. dienos 

interviu.
 16.35 delfi diena. sveiki! 

su gydytoju V. Mo-
rozovu.

 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. sveiki! 

su gydytoju V. Mo-
rozovu.

 18.00 delfi diena. žinios.
 18.35 delfi diena. dienos 

interviu.
 19.00 delfi diena. žinios.
 19.15 delfi diena. krep-

šinio zona.
 20.00 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 20.30 delfi premjera.
 21.00 jūs rimtai? 
 21.30 orijaus kelionės. 

Prostitutės duba-
juje. 

 22.00 ar tu ją matei? 
Neatrasta žemaitija. 
kartena.

 22.30 ugnikalnių takais.
 23.00 automobilis už 0 

eur.
 0.00 delfi diena.

šeštaDIeNIS, balandžio 3 d. Saulė teka 6.50, leidžiasi 19.57, dienos ilgumas 13.07. 
Pilnatis. Vardadieniai: irena, Ričardas, Vytenis, Rimtautė, kristijonas.

LRt TV
2021. 04.0  
 6.02 daiktų istorijos. 
 6.55 klausimėlis. 
 7.15 Premjera. „Ne-

paprasta Remio 
kelionė“.

 9.00 Labas rytas, Lietuva.
 11.00 Beatos virtuvė. 
 11.55 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„serengečio dėsniai“.

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

 13.50 „komisaras 
Montalbanas. Lobių 
medžioklė“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų koncertas. 
 17.30 žinios. 
 18.00 Langas į valdžią. 
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Velyknakčio liturgija 

iš Vilniaus šv. vyskupo 
stanislovo ir šv. Vla-
dislovo arkikatedros 
bazilikos. 

 23.00 „Laiko tiltas“.
 1.00 „Pranciškus – 

popiežius iš Naujojo 
pasaulio“.

 1.55 „didelis gyvūnas“.
 3.05 kūrybingumo 

mokykla. 
 3.35 „komisaras 

Montalbanas. Lobių 
medžioklė“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.35 „stivenas Visata“.
 7.20 „Bunikula“.
 7.45 „ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai“.
 8.35 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 9.00 „Beprotiškos melo-

dijos“.
 9.30 Mes pačios. 
 10.00 sėkmės tandemas. 
 10.30 „katinas su skrybėle“.
 12.10 „kosminis krepšinis“.
 13.55 „Nuogas ginklas: iš 

policijos metraščių“.
 15.40 „Prisikėlimas“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.30 PReMjeRa. „stebuklų 

parkas“.
 21.15 „slaptas kazino“.
 23.00 „Vingiuotas kelias 

namo“.
 0.55 „keršto įstatymas“.

tV3
 6.35 „kempiniukas Plačia-

kelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

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

kelnis“.
 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 „Laukinė Patagonija“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Laukinė Patagonija“.

 13.05 „džiunglių knyga“.
 14.50 „a-X-L“.
 16.45 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvok.
 19.35 „eurojackpot“.
 19.40 galvok.
 21.30 „Gaujų karai. Princai“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „Gaujų karai. Princai“.
 22.40 „kristaus kūnas“.
 1.00 „kung Fu joga“.
 2.50 „juodoji jūra“.
 4.55 „Vieniši tėvai“.

BtV
 6.55 „kvailiai šėlsta“.
 7.25 „Geriausi šuns 

draugai“.
 8.25 „kvailiai šėlsta“.
 8.55 „Neatrasta kolum-

bija“.
 10.00 „Geriausi šuns 

draugai“.
 10.30 „Neatrasta indone-

zija“.
 11.35 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 12.30 „Šnipų karai“.
 13.30 „ekstrasensų mūšis“.
 16.00 „amžiaus nusikal-

timai“.
 17.00 Betsafe–LkL čempio-

natas. 
 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „sachara“.
 0.35 „Vertikali riba“.
 2.50 „atpildas“.

Dzūkijos TV
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 krepšinio pasaulyje su 

V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 deutsche Welle 

pristato. keliautojo 
dienoraštis. 

 11.00 Švarūs miestai. 
 11.30 inovacijų dNR.
 12.00 „Pėdsakas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 žinios.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 žinios.
 18.30 deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 19.00 kitoks pokalbis su 

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

Pokalbiai. 
 0.00 „Pėdsakas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Gyvenimas. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 kitoks pokalbis su 

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

LRt+
 6.02 auksinis protas. 
 7.15 klausimėlis. 
 7.30 Premjera. „Laikinosios 

sostinės fenomenas. 
Lietuvos istorija pašto 
ženkluose“.

 8.00 Premjera. „sukurta 
kiote. kioto botanikos 
sodas“.

 8.30 Premjera. „skonio 
pasaka. Tofu, misas ir 
sojų padažas – sojų 
pupelių stebuklai“.

 9.00 kūrybingumo 
mokykla. 

 9.30 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

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

kaimyne? 
 11.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00  Trembita. 
 12.30 Rusų gatvė. 
 13.00 Premjera. „Laikinosios 

sostinės fenomenas. 
architektas karolis 
Reisonas“.

 13.30 Proto džiunglės. 
 14.00 euromaxx. 
 14.30 Gražiausios poetų 

dainos. 
 16.05 išpažinimai. speciali 

Velykų programa apie 
dvasinius ieškojimus. 

 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien ir 

visados. 
 18.30 2 eilė: teatro žmonės. 

algis Galinis. 
 19.00 Premjera. „Vizi-

onieriai. kristina 
inčiūraitė“.

 19.05 Premjera. „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėja Lee Bul“.

 19.30 Premjera. „Viltis 
abipus atlanto. Gydy-
toja aldona Šliūpaitė“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 21.00 „Briusterio milijonai“.
 22.40 koncertas. LRT oPus 

oRe. 
 23.45 „Laikinosios sostinės 

fenomenas. Lietuvos 
istorija pašto žen-
kluose“.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 „Balandis tupėjo ant 

šakos ir mąstė apie 
būtį“.

 2.20 „skonio pasaka. Tofu, 
misas ir sojų padažas 
– sojų pupelių 
stebuklai“.

 2.50 2 eilė: teatro žmonės. 
algis Galinis. 

 3.15 Pasivaikščiojimai. 
 3.40 Proto džiunglės. 
 4.10 euromaxx. 
 4.40 auksinis protas. 

tV1
 7.05 „akloji“.
 8.35 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 12.00 „Populiariausi užkan-

džiai“.
 13.00 „akloji“.
 14.45 „klasikiniai kepiniai. 

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

Mirties kilpa“.
 23.05 „Policijos telefonas 

110. demokratija 
miršta tamsoje“.

 1.00 „Byla“.
 2.45 „Vera. kelio vingis“.

tV6
 6.00 kalnų vyrai.
 6.55 „sunkiausia pasaulyje 

trasa. kelionė į pietų 
ašigalį“.

 7.50 „žvejybos nuotykių 
ieškotojas“.

 9.00 Nematoma pusė.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 „Vandenynai be 

vandens“.
 11.40 „Naujakuriai“.
 13.40 optibet LFF super-

taurės rungtynės. 
Vilniaus „žalgiris“–Fk 
„Panevėžys“.

 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 „karo dievas“.
 0.30 „iksmenai. apoka-

lipsė“.
 3.05 „spąstai“.

Delfi TV
 5.00 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 5.30 delfi premjera.
 6.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 7.00 kasdienybės herojai. 
 7.45 Mano pramogos 

veidai. svečiuose 
–  Gebrasy.

 8.30 jos vardas MaMa.
 9.00 jūs rimtai? 
 9.30 sveikai ir laimingai.
 10.00 alfas live.
 11.00 iliustruotos Vilniaus 

istorijos.
 11.30 Nuo letenos iki 

uodegos.
 12.00 Vienas toks unikalus. 
 12.30 spausk gazą.
 13.00 kablys.
 13.30 Šiandien kimba. 
 14.30 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 15.00 orijaus kelionės. 

egiptas. 
 15.30 ugnikalnių takais.
 18.00 ar tu ją matei? 

Neatrasta žemaitija. 
kartena.

 18.30 orijaus kelionės. 
Prostitutės dubajuje. 

 19.00 13 731 km aplink 
skandinaviją.

 20.00 Šv. Mišių transliacija – 
Velyknakčio vigilija.

 22.00 aš ikona. 
 23.00 delfi premjera.
 23.30 orijaus kelionės. 

egiptas. 
 0.00 kitokie pasikalbėjimai. 

svečiuose –  d. But-
kutė.

 2.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
–  G. ivanauskas ir 
N. Marčėnaitė.

 4.00 kitokie pasikalbėjimai. 
svečiuose –  j. jur-
kutė.
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 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 Premjera. „sagų 

karas“.
 10.55 Velykų šv. Mišios ir 

Popiežiaus Pranciš-
kaus palaiminimas 
„urbi et orbi“ iš 
Vatikano. 

 13.40 išpažinimai. kardi-
nolas a. j. Bačkis.

 13.55 „evanas Visagalis“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 Velykinis koncertas 

„Pavasario balsai“. 
 17.15 „dainų dainelės“ 

akimirkos.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 17.50 koncertas „už 

pergalę gyventi“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Premjera. „Per-

plaukus atlantą“.
 22.00 „Gražuolė ir 

pabaisa“.
 1.15 „Briusterio mili-

jonai“.
 2.55 „Laiko tiltas“.
 4.55 Muzikinis intarpas.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.55 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 7.20 „stebuklų parkas“.
 9.05 „smurfai 2“.
 11.15 „Pelenės istorija“.
 13.10 „denis – grėsmė 

visuomenei“.
 15.10 „Mano žmona – 

ragana“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 21.55 PReMjeRa. „akva-

menas“.
 0.40 „Grėsminga žemė“.
 2.30 „slaptas kazino“.

tV3
 6.10 „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 „žuviukas Nemo“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „žuviukas Nemo“.
 14.00 „Laukiniai šernai“.
 16.05 „Namo su laikro-

džiais paslaptis“.

 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „Namo su laikro-

džiais paslaptis“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 orai.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 didysis šou 

burbulas.
 22.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.18 didysis šou 

burbulas.
 22.30 „žmogžudystė 

Rytų eksprese“.
 0.45 „karibų piratai. 

salazaro kerštas“.
 3.00 „kolumbiana“.
 4.50 „Majų baikerių 

klubas“.

BtV
 7.00 „kvailiai šėlsta“.
 7.30 europos taurė 

2020. elektrėnai.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
Mažeikiai. 

 10.00 „kvailiai šėlsta“.
 10.30 „Geriausi šuns 

draugai“.
 10.55 „Šunys. Būsimieji 

vedliai“.
 12.30 41-asis Pasaulinis 

rytojaus cirkas.
 14.30 „adamsų šeimy-

nėlė“.
 16.35 „Vagis polici-

ninkas“.
 18.30 „kas aš esu?“.
 21.00 „žmogus su 

geležine kauke“.
 23.45 „sachara“.
 2.10 „Vertikali riba“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 deutsche Welle 

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

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Šv. Velykų Mišios 

iš Bernardinų 
bažnyčios.

 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 koncertas „Liveta ir 

Petras kazlauskai“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 Radži koncertas.
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 „Pasveikinkime 

prisikėlimą“.
 0.00 Laisvės TV valanda. 
 1.00 „Pėdsakas“.
 2.50 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 4.20 Laisvės TV valanda. 

Laikykitės ten. 
 5.00 kaimo akademija. 
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRt+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 duokim garo! 
 7.30 Prisikėlimo 

liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias. 

 7.45 krikščionio žodis. 
 8.00 kelias. 
 8.30 Menora. 
 9.00 Širdyje lietuvis. 
 10.00 Velykų pamaldos iš 

Vilniaus evangelikų 
liuteronų bažny-
čios. 

 11.15 klausimėlis. 
 11.30 7 kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 stop juosta. 

interjerai. kaunas. 
 13.00 Šventadienio 

mintys. 
 13.30 Gustavas Mahleris. 

simfonija Nr. 2 
„Prisikėlimas“.  

 15.10 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempio-
natas. Parodomoji 
programa. 

 17.30 kultūringai su 
Nomeda. 

 18.30 stambiu planu. 
 19.30 knygų savaitė. 

„apie dievą ir 
žmogų“. 

 20.30 Panorama.
 21.00 eduardas Balsys. 

opera „kelionė į 
Tilžę“.

 22.35 sostinės dienos 
2020. 

 23.30 „Trys seserys“.
 1.30 „Gražuolė ir 

pabaisa“.
 4.45 7 kauno dienos. 
 5.10 kelias. 
 5.40 klausimėlis. 

tV1
 7.20 „akloji“.
 8.50 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „džeimio ir 

džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 12.00 Vaikystės langas. 
 12.30 sveikinimai. 
 17.00 „Moteris“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.55 PReMjeRa. „Meilė 

džaipure“.
 21.00 „kalifornijos 

svajos“.
 23.30 „Trise valtimi. 

Gamtos šauksmas“.
 1.20 „Policijos telefonas 

110. demokratija 
miršta tamsoje“.

 3.00 „kapitonė Marlo. 
Mirties kilpa“.

tV6
 6.00 kalnų vyrai.
 6.55 „žvejybos nuotykių 

ieškotojas“.
 9.00 Gyvūnų manija.

 9.30 Vienam gale 
kablys.

 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 „Vandenynai be 

vandens“.
 11.40 „Naujakuriai“.
 12.50 „Gyvūnų klanai“.
 13.55 „Bomba“.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 kalnų vyrai.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms.

 19.00 „žaidimų žaidimas 
su ellen“.

 20.00 „antinų dinastija“.
 21.00 žinios.
 21.55 sportas.
 21.58 orai.
 22.00 sportas. NBa 

action.
 22.30 NBa rungtynės. 

Los andželo 
„Lakers“–Los 
andželo „clippers“.

Delfi TV
 6.00 13 731 km aplink 

skandinaviją.
 7.00 iliustruotos 

Vilniaus istorijos.
 7.30 Įvartis.
 8.00 kablys.
 8.30 Šiandien kimba. 
 9.30 abi dešinės.
 10.00 alfas vienas 

namuose.
 11.00 sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 12.00 Raktas į namus.
 12.30 išpakuota.
 13.00 Rimas ir kunigas.
 13.45 sveikatos receptas.
 14.30 sveiki! su gydytoju 

V. Morozovu.
 15.00 sveikai ir laimingai.
 15.30 Pokyčio istorija.
 16.00 Visos mes ievos. 

svečiuose –  
j. ainys.

 17.00 spausk gazą.
 17.30 automobilis už 0 

eur.
 18.00 savaitės įvykiai su 

d. žeimyte-Biliene.
 19.00 13 731 km aplink 

skandinaviją.
 20.00 kasdienybės 

herojai. 
 20.45 Mano pramogos 

veidai. svečiuose 
–  a. užkalnis.

 21.30 jos vardas MaMa.
 22.00 savaitės įvykiai su 

d. žeimyte-Bilienė.
 23.00 delfi filmas. 

„Gautas iškvie-
timas“.

 1.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
–  M. Čepulis.

 3.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
–  a. Mamontovas.

 5.00 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
–  V. Valiukevičius 
– R. Šilanksas.

„Akvamenas“, 21.55, LNK

pIrmaDIeNIS, balandžio 5 d. Saulė teka 6.45, leidžiasi 20.00, dienos ilgumas 
13.15. delčia. Vardadieniai: krescencija, Vincentas, Rimvydas, žygintė, zenonas, irena, zenius.

LRt TV

 6.02 „serengečio dėsniai“.
 7.00 „žvilgsnis iš paukščio 

skrydžio. Škotija“.
 8.00 Premjera. „Madagas-

karo pingvinai“.
 9.30 „Trolių Mumių slėnis“.
 10.00 Premjera. „Trys 

karalaičiai“.
 11.00 Premjera. „Gulbių 

paslaptis“.
 12.05 Premjera. „Įspūdin-

gieji ilgaausiai“.
 13.00 Premjera. „Gyvūnai 

žiemą“.
 13.55 Premjera. „Mažasis 

spiru“.
 15.25 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo čem-
pionatas. Šokiai 
ant ledo. Laisvoji 
programa. 

 17.30 žinios. 
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 Šventinė muzikinė 

programa „Velykų 
šviesa“. 

 20.00 dviračio žinios.
 20.30 Panorama.
 21.00 auksinis protas. 
 22.25 Premjera. „Laukiniai 

Vakarai prie molo“.
 23.15 išpažinimai. 
 23.45 Mirga Gražinytė-

Tyla ir Birmingamo 
miesto simfoninis 
orkestras. 

 1.25 „Gulbių paslaptis“.
 2.25 „Įspūdingieji ilgaau-

siai“.
 3.15 Panorama.
 3.45 Šventinė muzikinė 

programa „Velykų 
šviesa“. 

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK 
 6.05 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 6.30 „Tomo ir džerio 

nuotykiai“.
 6.55 „Mažasis riteris 

Trenkas“.
 8.25 „Rango“.
 10.30 „debesuota, numa-

toma mėsos kukulių 
kruša 2“.

 12.25 „Vėžliukai nindzės“.
 14.30 „denis – grėsmė vi-

suomenei. Nuotykiai 
tęsiasi“.

 16.05 „kelionė į ameriką“.
 18.30 žinios.
 19.30 PReMjeRa. „Griau-

nantys viską“.
 21.40 PReMjeRa. „afera“.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 Tęsinys. „afera“.
 23.35 „Magiškasis Maikas 

XXL“.
 1.55 „akvamenas“.

tV3
 6.10 „Transformeriai. 

kibernetinė Visata“.
 6.35 „Mano mažasis 

ponis. Filmas“.
 8.15 „koko“.
 10.35 „Merė Popins 

sugrįžta“.
 12.20 „kenoloto“.
 12.22 „Merė Popins 

sugrįžta“.
 13.10 „kūdikis už 30 

milijonų“.
 16.00 „Narnijos kronikos. 

aušros užkariautojo 
kelionė“.

 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „Narnijos kronikos. 

aušros užkariautojo 
kelionė“.

 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „Liūtas karalius“.
 21.55 „Moterys meluoja 

geriau. Robertėlis. 
antroji banga“.

 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „Moterys meluoja 

geriau. Robertėlis. 
antroji banga“.

 23.30 „skubi pagalba“.
 0.25 „einšteinas“.
 1.25 „Majų baikerių 

klubas“.
 2.40 „Vieniši tėvai“.
 3.30 „skubi pagalba“.
 4.25 „einšteinas“.
 5.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BtV
 7.15 41-asis Pasaulinis 

rytojaus cirkas.
 9.05 „Šunys. Būsimieji 

vedliai“.
 10.45 38-asis Tarptautinis 

Monte karlo cirko 
festivalis.

 13.15 „adamsų šeimynėlės 
vertybės“.

 15.10 „Teisė tuoktis“.
 17.00 Betsafe–LkL čempio-

natas. 
 19.30 „džekis Čanas. 

Pirmasis smūgis“.
 21.15 „Lūžio taškas“.
 23.25 „kas aš esu?“.
 1.50 „žmogus su geležine 

kauke“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 6.00 Bušido ringas. 
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 kaimo akademija. 
 7.30 Mūsų gyvūnai. 
 8.00 eko virusas. 
 8.30 „Pasveikinkime 

prisikėlimą“.
 9.30 „Putino rūmai. 

didžiausio kyšio 
istorija“.

 12.00 TV parduotuvė.
 12.15 Mokslo ritmu. 
 12.30 „Riešutų duona“.
 14.00 koncertas „arvydas 

Vilčinskas“.
 15.00 „24/7“. 
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Tūkstantmečio 

žinios. 
 17.00 Laikykitės ten.
 18.00 „Pasakėlės“. 
 18.15 Paskutinė instancija. 
 19.00 žinios.
 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Pasakadienis“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „dainuok, dzūkja“. 
 21.00 Transliacijos pabaiga.
 21.30 koncertas „Balius“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Laikykitės ten. 
 0.00 Radži koncertas.
 1.00 „Putino rūmai. 

didžiausio kyšio 
istorija“.

 3.10 Laikykitės ten. 
 3.50 kaimo akademija. 
 4.10 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 

 4.25 Mūsų gyvūnai. 
 4.50 „Reali mistika“. 

LRt+
 6.05 „Trolių Mumių slėnis“.
 6.30 „Bitė Maja“.
 6.45 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.00 „smurfai“.
 7.20 „sagų karas“.
 9.10 „evanas Visagalis“.
 10.45 Velykinis koncertas 

„Pavasario balsai“. 
 12.15 saulius Petreikis ir 

senoviniai instru-
mentai.

 12.45 juozas Tumas-Vaiž-
gantas. „dėdės ir 
dėdienės“.

 14.50 odeono aikštės kon-
certas iš Miuncheno. 

 16.20 Premjera. „Monet 
lelijos. Vandens ir 
šviesos magija“.

 17.55 Mirga Gražinytė-
Tyla ir Birmingamo 
miesto simfoninis 
orkestras. 

 19.35 Premjera. „karen 
Blixen. sapnas gilią 
afrikos naktį“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Baletų triptikas. 

Vienaveiksmis 
baletas „Pradžioje 
nieko nebuvo“.

 21.35 Baletų triptikas. Vie-
naveiksmis baletas 
„dienos, minutės“.

 22.15 Baletų triptikas. Vie-
naveiksmis baletas 
„Franceska Mann“.

 23.00 išpažinimai. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Velykinis koncertas 

„Pavasario balsai“. 
 2.10 koncertas. LRT oPus 

oRe. 
 3.10 kultūros diena. 
 4.05 kūrybingumo 

mokykla.
 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“.
 12.25 „Širdžių daktaras“.
 13.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.30 „Rozenheimo 

policija“.
 15.30 „kapitonas kainas“.
 16.50 „Meilė Bora Boroje“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „Meilės istorija“.
 0.15 „Paskolinta meilė“.
 1.15 „Našlaitės“.
 2.55 „kalifornijos svajos“.

tV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.15 „kobra 11“.
 8.10 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 8.50 autopilotas.
 9.20 „Naujakuriai“.
 9.55 „simpsonai“.
 11.25 „Naujakuriai“.
 12.30 amerikos  

talentai.
 13.30 Farai.
 14.25 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 15.55 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

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

būrys“.
 23.55 „1303 butas“.
 1.35 „amerikiečiai“.

Delfi TV 
 5.00 ugnikalnių takais.
 8.30 išpakuota. kur 

dingsta globalinis 
atšilimas kai lauke 
-20°c?

 9.00 sveikai ir laimingai.
 9.30 Visos mes ievos. 

svečiuose – j. Nainys.
 10.00 „Vėjų teatro“ spekta-

klis „Marmiai“.
 11.00 100 akimirkų 

gamtoje. „Gandrai 
sugrįžta“.

 11.30 100 akimirkų 
gamtoje. „Šalia 
skruzdelyno“.

 12.00 antros Šv. Velykų 
dienos mišios iš 
Vilniaus arkikatedros 
bazilikos.

 13.00 100 akimirkų gam-
toje. „Lakštingala ant 
vienos kojos“.

 13.30 iliustruotos Vilniaus 
istorijos.

 14.00 ar tu ją matei? 
Neatrasta žemaitija. 
kuliai ir Plateliai?

 14.30 ar tu ją matei? 
Neatrasta žemaitija. 
kartena.

 15.00 13 731 km dviračiu 
aplink skandinaviją.

 17.00 orijaus kelionės. 
Tulumas: auksinio 
jaunimo kurortas.

 17.30 orijaus kelionės. 
Prabangios mane-
kenės iš Lietuvos 
atostogos.

 18.00 orijaus kelionės. 
Milijonieriai ilsisi 
nameliuose ant van-
dens.

 18.30 orijaus kelionės. 
Pigios Maldyvų salos.

 19.00 orijaus kelionės. 
Lietuviai atostogauja 
Maldyvuose.

 19.30 orijaus kelionės. 
Vietinių gyvenimas 
Maldyvuose.

 20.00 orijaus kelionės. 
chaotiška egipto 
sostinė.

 20.30 orijaus kelionės. 
Gyvenimas šiukšlyne 
ir kapinėse.

 21.00 kasdienybės herojai. 
 21.45 Mano pramogos 

veidai. svečiuose 
– antikvariniai 
kašpirovskio dantys.

 22.30 ugnikalnių takais.
 23.00 delfi filmas. „Gautas 

iškvietimas 3“.
 0.30 kitokie pasikalbė-

jimai. svečiuose 
– R. Šilanskas.

 2.30 kitokie pasikalbė-
jimai. svečiuose 
– ž. Tratas.
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LRt TV
2021. 04.06 
 6.02 Labas rytas, Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

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

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

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „slė-

pynės“.
 23.50 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.35 Šventadienio 

mintys.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai. 
 3.00 Panorama.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 4.55 „Maistas: tiesa ar 
pramanas?“.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 PReMjeRa. „už-

draustas vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.30 PReMjeRa. „Prezi-

dento apiplėšimas“.
 0.25 „strėlė“.
 1.25 „afera“.
 3.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 „kalnietis“.

tV3
 6.20 „Transformeriai. 

kibernetinė Visata“.
 6.45 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.40 svajonių sodai.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Mano dukrelė“.
 11.50 „Rytietiški saldu-

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

mynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.

 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Naktis patrulinėje 

mašinoje“.
 22.15 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.18 „Naktis patrulinėje 

mašinoje“.
 0.10 „skubi pagalba“.
 1.15 „einšteinas“.
 2.05 „X mutantai“.
 3.00 „Vieniši tėvai“.
 3.25 „skubi pagalba“.
 4.20 „einšteinas“.
 5.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BtV
 6.25 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.40 „Vanity Fair. Visiškai 

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

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 19.30 „atsarginis prezi-

dentas“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Matrica“.
 23.50 „Lūžio taškas“.
 1.55 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.20 „csi. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.30 „24/7“. 
 6.30 kaimo akademija. 
 7.00 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 inovacijų dNR. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 alfa taškas. 
 17.00 Laisvės TV valanda. 
 18.00 „Pasakėlės“. 
 18.15 „Vanagai“. 
 19.00 žinios.
 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.40 „Pasakėlės“.
 20.00 žinos. 
 20.20 „jaunimo banga“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 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 Mokslo ritmu. 
 4.25 Vyrų šešėlyje. 

Monika alūzaitė-
kuličauskienė. 

 4.50 „Reali mistika“.

LRt+
 6.02 Po bažnyčios skliau-

tais. koncertas.
 7.00 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 7.25 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „smurfai“.
 8.40 „skonio pasaka. 

Tofu, misas ir sojų 
padažas – sojų 
pupelių stebuklai“. 

 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.
 14.55 „karen Blixen. 

sapnas gilią afrikos 
naktį“.

 15.50 „apolono vabaliukų 
istorijos“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 Mokslo sriuba. 
 19.05 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 19.35 Premjera. „Šviesu-

liai“.
 20.30 Panorama.
 21.30 „spec. žvėrynas“.
 23.05 istorijos detektyvai. 
 23.50 „kernavės archeolo-

ginė vietovė“.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.30 auksinis protas. 
 2.45 kultūringai su 

Nomeda.
 3.40 Pasivaikščiojimai. 
 4.10 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 4.40 stop juosta. inter-

jerai. kaunas. 
 5.05 stambiu planu. 

tV1
 6.15 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.10 „Tėvas Motiejus“.
 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 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.

 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „Vyriausias tyrėjas 

Vistingas 1“.
 23.05 „Paskolinta meilė“.
 1.05 „Našlaitės“.
 2.45 „Meilės istorija“.

tV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.15 „kobra 11“.
 8.10 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 8.50 Gyvūnų manija.
 9.20 „Fitnesas“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 amerikos talentai.
 14.25 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 15.55 „Makgaiveris“.
 17.00 „atsargiai! Mer-

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

įbauginti.
 22.05 „jūrų pėstininkas 2“.
 23.55 „Gelbėtojai“.
 1.40 „amerikiečiai“.

Delfi TV
 5.00 Pasaulio lietuvių 

žinios.
 5.30 Viso mes ievos. 

svečiuose –  
j. Nainys.

 6.00 ugnikalnių takais.
 6.30 Pokyčių istorija.
 7.30 iliustruotos Vilniaus 

istorijos.
 7.30 alfas live. 
 8.30 išpakuota. kur 

dingsta globalinis 
atšilimas kai lauke 
-20°c?

 9.00 delfi rytas. 
 10.30 Nuo letenos iki 

uodegos.
 11.00 alfas live. 
 12.00 delfi rytas. 
 13.30 kasdienybės 

herojai. 
 14.15 Mano pramogos 

veidai. svečiuose 
– antikvariniai kaš-
pirovskio dantys.

 15.00 delfi diena. žinios.
 15.20 delfi diena. dienos 

tema.
 16.00 delfi diena. žinios.
 16.15 delfi diena. dienos 

interviu.
 16.35 delfi diena. Radi-

kalus smalsumas.
 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. Radi-

kalus smalsumas.
 18.00 delfi diena. žinios.
 18.35 delfi diena. dienos 

interviu.
 19.00 delfi diena. žinios.
 19.15 delfi diena. Faktai 

ir nuomonės su 
a. Peredniu.

 20.00 Vienas toks 
unikalus. 

 20.30 jos vardas MaMa.
 21.00 aš ikona. 
 22.00 stiliaus dNR. 
 22.30 ugnikalnių takais.
 23.00 kasdienybės 

herojai. 
 23.45 dienos  

reportažas.
 0.00 delfi diena.

trečIaDIeNIS, balandžio 7 d. Saulė teka 6.40, leidžiasi 20.04, dienos 
ilgumas 13.24. delčia. Vardadieniai: Minvydas, kantautė, Hermanas, donata.

LRt TV
2021. 04.07 
 6.02 Labas rytas, Lietuva.
 9.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.45 „Miuncheno 

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

dicija. Gediminaičių 
europa. 

 13.00 (Ne)emigrantai. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa ar 

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

stebuklų. 
 20.30 Panorama.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „klanas“.
 24.00 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 0.45 klausimėlis. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 1000 pasaulio 

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

dieną. 
 4.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „svaragini. amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „kalnietis“.
 11.00 „Širdele mano“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „uždraustas 

vaisius“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 žinios.
 22.30 PReMjeRa. „ieško-

miausias žmogus“.
 0.55 „strėlė“.
 1.50 „Prezidento apiplė-

šimas“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 „kalnietis“.

tV3
 6.20 „Transformeriai. 

kibernetinė Visata“.
 6.45 „elena iš avaloro“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.40 Prieš srovę.
 8.35 „Meilės sūkuryje“.
 9.40 „Mano dukrelė“.
 11.50 „Rytietiški saldu-

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

mynai“.
 12.55 „Parduotas gyve-

nimas“.

 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti iii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „operacija sala-

zaras“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 „operacija sala-

zaras“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „operacija sala-

zaras“.
 0.05 „skubi pagalba“.
 1.05 „einšteinas“.
 2.00 „X mutantai“.
 2.55 „Vieniši tėvai“.
 3.20 „skubi pagalba“.
 4.10 „einšteinas“.
 5.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BtV
 6.25 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Šuo“.
 9.40 „Pėdsakas“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.40 „atsarginis prezi-

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

geriausia“.
 14.55 „Šuo“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 19.30 PReMjeRa. „FTB“.
 20.30 „kvailiai šėlsta“.
 21.00 „Matrica. Per-

krauta“.
 23.45 „Matrica“.
 2.15 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.40 „csi. Majamis“.

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

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

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

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

agentai“.

 1.30 „žiedas su rubinu“.
 2.20 „Vieno nusikaltimo 

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

LRt+
 6.02 džiazo muzikos 

vakaras. 
 7.00 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 7.25 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „smurfai“.
 8.40 kūrybingumo 

mokykla.
 9.10 Labas rytas, Lietuva.
 11.40 Mokslo sriuba. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.45 Proto džiunglės.
 13.10 Širdyje lietuvis. 
 14.00 Čia – kinas. 
 14.30 Veranda. 
 15.00 „Šviesuliai“.
 15.50 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Trolių Mumių 

slėnis“.
 16.40 LMž. Lietuvos 

mokyklų žaidynės. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.05 „kostiumuotieji“.
 18.50 Mokslo sriuba. 
 19.05 Čia – kinas. 
 19.35 Premjera. „Pary-

žiaus dievo Motinos 
katedra. statytojų 
paslaptys“.

 20.30 Panorama.
 21.30 3 minutės iki 

muzikos. 
 21.33 Premjera. „kurtas 

cobainas. Velniškas 
montažas“.

 23.45 klausimėlis. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band Festival 
Šiauliai 2015“. 

 1.40 Gražiausios poetų 
dainos. 

 3.15 stambiu planu. 
 4.10 Veranda. 
 4.35 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Lietuvos istorija 
pašto ženkluose“. 

 5.05 kultūringai su 
Nomeda.

tV1
 6.25 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 7.20 „Šeimyninės 
melodramos“.

 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 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „stebuklas“.
 19.50 „kapitonas kainas“.
 21.00 „Vyriausias tyrėjas 

Vistingas 2“.
 22.55 „Paskolinta meilė“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.35 „Vyriausias tyrėjas 

Vistingas 1“.

tV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.15 „kobra 11“.
 8.10 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 8.50 Vienam gale kablys.
 9.20 „Fitnesas“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Moderni šeima“.
 12.25 amerikos talentai.
 13.30 „Vieniši tėvai“.
 14.55 „kobra 11“.
 15.55 „Makgaiveris“.
 16.55 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 18.00 optibet a lygos 

rungtynės Marijam-
polės „sūduva“–
„kauno žalgiris“.

 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 22.05 „asteriksas olimpi-

nėse žaidynėse“.
 0.30 „Gelbėtojai“.
 2.15 „amerikiečiai“.

Delfi TV
 5.00 Įvartis.
 5.30 jos vardas MaMa.
 6.00 ugnikalnių  

takais.
 6.30 Viso mes ievos. 

svečiuose – 
j. Nainys.

 7.00 Nuo letenos iki 
uodegos.

 7.30 alfas live. 
 8.30 spausk gazą.
 9.00 delfi rytas. 
 10.30 sveikatos receptas. 
 11.15 Pokyčių istorija.
 11.45 delfi pulsas.
 12.00 delfi rytas. 
 13.30 aš ikona. 
 14.30 stiliaus dNR. 
 15.00 delfi diena. žinios.
 15.20 delfi diena. dienos 

tema.
 16.00 delfi diena. žinios.
 16.15 delfi diena. dienos 

interviu.
 16.35 delfi diena. Login 

2021.
 17.00 delfi diena. žinios.
 17.15 delfi diena. dienos 

tema.
 17.35 delfi diena. Login 

2021.
 18.00 delfi diena. žinios.
 18.35 delfi diena. dienos 

interviu.
 19.00 delfi diena. žinios.
 19.15 delfi diena. Pokalbis 

su d. žeimyte-Bi-
liene.

 20.00 Verslo Švyturys.
 21.00 orijaus kelionės. 

Gražioji kairo pusė. 
 21.30 2800 km dunojumi 

baidare su aurimu 
Valujavičiumi.

 22.30 ugnikalnių takais.
 23.00 Mano pramogos 

veidai. svečiuose 
– antikvariniai kaš-
pirovskio dantys.

 23.45 delfi pulsas.
 0.00 delfi diena.
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0,72 ha kultūrinės pievos  •Kamorūnų k., Leipalingio sen.  
Tel. 8 614 04094.

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.

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

GYVULiai

Ėringas avis. Tel. 8 642 07624. •
aUGaLai

Bulves (maistines ir sėkli- •nes). Tel. 8 623 04363.

Žirnius, kvietrugius, žirnių  •ir avižų mišinį. Galiu sumalti ir 
atvežti. Tel. 8 678 30989.

Šieno ir šienainio rulonus,  •avižas, žieminius kviečius.  
Tel. 8 619 66433.

Avižas, miežius, avižų ir  •vikių mišinį, dobilus.  
Tel. 8 698 55824.

Šieną. Tel. 8 693 06995. •
Sėklines „Vineta“ veislės  •bulves, galiu atvežti.  

Tel. 8 656 68604.

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.

Daugiamečių žolių sėklas.  •Auginame dobilus, motieju-
kus, svidres, eraičinus, turime 
ir žolių mišinių gyvuliams, 
pievoms-ganykloms, žaliajai 
trąšai, vejoms. Galime suda-
ryti mišinį pagal jūsų norimą 
sudėtį. Konsultuojame pievų-
ganyklų įrengimo klausimais. 
Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 600 25710.

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

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

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

Pašarinius javus, kaina nuo  •7 iki 10 Eur už 50 kg, sauso 
šieno rulonus, kaina 15 Eur. 
Tel. 8 686 71256. 

Kiti

Parduodame ir atveža- •me žvyrą, skaldą, juodžemį. 
Pastatų griovimas, tvenkinių 
kasimas. Tel. 8 685 58989. 

Pigiai neapdirbtas labrado- •rito akmens plokštes Lazdijuo-
se. Tel. 8 686 70841. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

Naują plastikinę valtį su  •irklais, kaina 550 Eur.  
Tel. 8 686 71256.

Brangiai perkame 
miškus visoje Lietuvoje!

Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com

UAB „Arbolina“

PARDUODA
NeKiLNOJaMasis tURtas

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

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

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

Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą netoli 
ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
kelias, iš dviejų pusių juosia 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, gražus vaizdas, patogus 
privažiavimas), kaina 12 000 
Eur. Tel. 8 686 70841.

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.

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

avinas (03.21–04.20)
Norėsite pasislėpti nuo jus supančio 
pasaulio ir šiek tiek laiko praleisti vie-
numoje. Nors iš pirmo žvilgsnio tai 
gali atrodyti tarsi pats tinkamiausias 
sprendimas, tačiau žvaigždės pataria 
susiimti ir pasistengti įveikti iškilusius 
sunkumus. Turėtumėte atminti, kad 
tai, kas mūsų nenužudo, suteikia dar 
daugiau stiprybės, taigi, nebijokite 
akis į akį susidurti su iškilusiomis 
problemomis: labai greitai paaiškės, 
kad jos yra gerokai mažesnės nei 
atrodė.

jautis (04.21–05.21)
Galite pasijusti vieniši ir visų užmiršti, 
tačiau galite net neabejoti, kad savo 
artimiesiems esate be galo svarbūs. 
Jei užklups niūrios mintys, leiskite 
sau šiek tiek paliūdėti: išaušusi nauja 
diena bus gerokai šviesesnė ir kur 
kas labiau džiugins. Šiuo metu gali 
atrodyti, kad viskas tiesiog sustojo 
ir nieko įdomaus nevyksta, tačiau 
nepamirškite, kad viskas priklauso 
tik nuo mūsų pačių požiūrio.

Dvyniai (05.22–06.21)
Jus gali nemaloniai nustebinti aplin-
kinių žmonių išsakomos pastabos, 
tačiau pasistenkite nereaguoti per-
nelyg jautriai. Visi esame skirtingi, 
todėl nieko keisto, kad mūsų požiūris 
į tam tikrus dalykus taip pat nėra toks 
pat. Jei su kitais žmonėmis elgsitės 
pagarbiai, labai greitai galėsite už-
miršti nesusipratimus ir jų skaudžias 
replikas.

Vėžys (06.22–07.22)
Palankus metas imtis naujų darbų ir 
užbaigti anksčiau pradėtus projek-
tus. Atrodys, kad sekasi viskas, ko 
tik nusprendžiate imtis, todėl net ir 
sunkiausios užduotys bus atliekamos 
gerokai paprasčiau. Jei kurį laiką vis 
atidėliojote nemalonius darbus, da-
bar pats laikas susiimti. Galite net 
neabejoti, kad visos jūsų pastangos 
anksčiau ar vėliau atneš apčiuopia-
mą naudą, taigi, tikrai verta šiek tiek 
pasistengti.

Liūtas (07.23–08.23)
Kuo daugiau duosite, tuo daugiau 
jums grįš atgal. Nors esate įpratę 
stengtis vien tik dėl savo gerovės, 
tačiau nereikėtų pamiršti, kad kartais 
jūsų pagalbos tikisi ir kiti žmonės. 
Ištiesti pagalbos ranką tikrai nėra taip 
sunku, kaip gali pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio: tai pareikalaus tik šiek tiek 
laiko sąnaudų. Galite būti maloniai 
nustebinti, kad duoti yra lygiai taip 
pat malonu, kaip ir gauti.

mergelė (08.24–09.23)
Ramybės metas. Pagaliau rasite laiko, 
kurį galėsite skirti vien tik sau ir savo 
mėgstamai veiklai. Paskutiniu metu 
teko kaip reikiant paplušėti ir tai iš-
sunkė jūsų jėgas, tačiau dabar atėjo 
metas šiek tiek atsikvėpti ir pamiršti 
slegiančius rūpesčius. Žvaigždės pa-
taria daugiau laiko skirti santykių su 
antrąja puse puoselėjimui: tikėtina, 
kad šiuo laikotarpiu atrasite naują 
bendrą veiklą ar pradėsite planuoti 
būsimas atostogas.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Nesivelkite į konfliktus. Galite sutikti 
žmonių, kurie bandys jums pakenkti, 
tačiau tuomet, jei nuspręsite likti 
nuošaly ir nesivelsite į beprasmes 
diskusijas, visa tai neišmuš jūsų iš 
vėžių. Šiuo metu bendraudami su ki-
tais žmonėmis galite jaustis nesaugūs, 
todėl tikrai nesuklysite, jei nuspręsite 

SaVaItėS horoSkopaS 
(balandžio 5—11 d.)

šiek tiek atsiriboti. Laikas, praleistas 
vienumoje, leis įgauti naujų jėgų, taigi, 
netrukus viskas grįš į senas vėžes.

Skorpionas (10.24–11.22)
Jausitės pakylėti. Džiugins net ir pa-
čios menkiausios smulkmenos, o jūsų 
optimizmas taps užkrečiamu. Palan-
kus metas atnaujinti senus ryšius ar 
megzti naujas pažintis: raskite laiko 
paskambinti senam bičiuliui ar para-
šyti laišką vaikystės draugui. Tikėtina, 
kad jūsų dėmesys maloniai nustebins 
ir padės pakelti nuotaiką.

šaulys (11.23–12.21)
Galite sulaukti netikėtos žinios, kuri 
tikrai nudžiugins. Kurį laiką teko kaip 
reikiant paplušėti, todėl dabar galite 
mėgautis pelnytai gautomis dova-
nomis, kurių likimas tikrai negailės. 
Nors galite imti spėlioti, kodėl būtent 
jūs sulaukėte žvaigždžių malonės, ta-
čiau nepamirškite, kad viskas grįžta 
bumerangu. Tiesiog mėgaukitės šia 
akimirka ir nepamirškite džiaugsmu 
pasidalinti su kitais.

ožiaragis (12.22–01.20)
Pagaliau už tamsių debesų pasirodys 
saulė. Nors visai neseniai atrodė, kad 
ne viskas einasi taip, kaip buvo nu-
matyta, ir tai sudarė tikrai nemažų 
rūpesčių, tačiau dabar viskas atro-
dys gerokai paprasčiau. Tikėtina, 
kad žvaigždės jums atlygins už visas 
įdėtas pastangas: jei neleidote sau 
pasiduoti ir ryžtingai veržėtės į priekį, 
labai greitai galėsite sulaukti žvaigž-
džių malonės. Šiuo laikotarpiu palanku 
grąžinti senas skolas ir pasistengti 
atgauti savąsias, nes būtent tai užti-
krins finansinį klestėjimą.

Vandenis (01.21–02.19)
Palankus metas suvesti senas sąskai-
tas. Jei jums neduoda ramybės nepa-
baigti darbai, negrąžintos skolos ar 
kadaise kilęs konfliktas, dabar bus 
palanku visa tai sutvarkyti. Žvaigždės 
pataria pasistengti palaikyti gerus 
santykius su artimaisiais: jei esate 
susipykę, pasistenkite kuo greičiau 
užkasti karo kirvį. Taip pat turėtumė-
te daugiau dėmesio skirti anksčiau 
pradėtiems darbams: šiuo laikotarpiu 
nereikėtų imtis naujų projektų, tačiau 
tikrai verta suskubti užbaigti senus.

Žuvys (02.20–03.20)
Įkvėpimo metas. Jūsų galvoje kirbės 
daugybė naujų idėjų, kurias norėsite 
kiek įmanoma greičiau įgyvendinti. 
Būsite kupini energijos, todėl šį lai-
kotarpį vertėtų tinkamai išnaudoti. 
Jei kils minčių imtis vieno ar kito pro-
jekto, neatidėkite to kitai dienai: jūsų 
užsidegimas bus kaip niekad didelis, 
todėl galėsite tiesiog kalnus nuversti. 
Jei kitiems žmonėms prireiktų jūsų 
pagalbos ar patarimo, neatsisakykite 
jiems padėti: prireikus jie jums atsily-
gins tuo pačiu.

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.

PErkA vErŠEliuS, 
tElyčAitES.
Moka PVM. Pasiima greitai. 
Sveria el. svarstyklėmis.

tel. 8 686 46230.
Perkame veršelius. 
atsiskaitome iš karto. 

Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470. 
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tRaNsPORtO PRieMONĖs

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

Superkame įvairių markių  •automobilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“, kemperius  ir 
kt. Pasiimame patys, sutvar-
kome reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinėmis 
dienomis. Tel. 8 681 20546. 

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarkome 
dokumentus. Tel. 8 686 94982. 

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. 

aUGaLai

Esparcetų sėklas.   •Tel. 8 685 14100.

Kiti

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

PARDUODA
Kiti

Kineskopinių televizo- •rių PANASONIC ir LG ir TV 
priedėlio TV STAR distancinius 
pultelius, SCART laidą, mobi-
liojo telefono NOKIA įkroviklį 
ir ausinukus, kaina nuo 2 Eur. 
Pakabinamus šviestuvus, kaina 
nuo 5 Eur. Druskininkai,  
tel. 8 686 43600.

10 kubų cisterną ir kom- •baino ratus, pritaikytus MTZ 
markės traktoriui.  
Tel. 8 686 70718.

PERKA
NeKiLNOJaMasis tURtas

Žemę. Tel. 8 688 80688.  •
Žemės ūkio paskirties  •žemę. Tel. 8 614 56206.

Brangiai  miškus: brandžius,   •bręstančius, jaunuolynus, miš-
kus draustiniuose, parkuose  
ir žemę: apleistą, nederlingą, 
apaugusią krūmais ir  
medžiais. Tel. 8 625 44123. 

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

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

Žemės ūkio paskirties  •žemę. Gali būti apleista.  
Tel. 8 678 80555. 

ŽeMĖs ŪKiO teCHNiKa

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

Elektrinę FAMA arba ranki- •nę 32 numerio ALEXANDER-
WERK mėsmalę, frezavimo 
staklių spaustuvą.  
Tel. 8 658 18636.

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

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

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink. Tel. 8 675 00731. 

PASLAUGOS
Taisome automatines 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 dar-
bus. Tel. 8 622 60230.

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

Gaminame duris namams,  •ūkiniams pastatams, lauko 
baldus (29 metų gamybos 
patirtis).  Tel. 8 686 71689. 

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Nukelta į 5 psl. » 

turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

Prižiūriu sodybas (du kar- •tus į savaitę) Veisiejų ir Seirijų 
sen. Tel. 8 692 44465.

NUOMA
siŪLO

Nebrangiai išnuomoja- •mos salės-klubo patalpos 
Lazdijų miesto centre („Holi-
vudas“).  
Tel. 8 698 78040. 

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

ieŠKO

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

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

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

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

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5910/0004:227), 
esančio Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio mstl., savininkę D. K. ir 
žemės sklypo (kadastro Nr. 5910/0004:141), esančio Lazdijų r. 
sav. Kapčiamiesčio sen. Padumblių k., savininko J. A. Z. turto 
paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“ matininkas  Tomas Klenauskas  
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244) 2021-04-20 vykdys 
žemės sklypų Nr. 1190M ir Nr. 1188M, esančių Lazdijų r. sav. 
Kapčiamiesčio mstl. ir Padumblių k., ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Tiks-
linta“ adresu: R. Kalantos g. 34-208, Kaunas, el. p. klenauskas@
gmail.com arba  telefonu 8 699 54565.
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Direktorius
Darius Brindza
Reklamos vadybinikė
Inga Liaukevičienė
Tel.: (8 318) 53 085, 
8 670 38882

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PERKAME 
MiŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

a. kašalyno pĮ teikia

gyvulių 
sėklinimo 

paslaugas....

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

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!

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

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.

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.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel. 
8 615 39794.

UAB „Projmonta“ reikAlingAS

elektrikas 

kreiptis tel. +370 686 66860


