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Globojami vaikai kuria Lazdijuose darbo vietas

Lazdijuose vaikams skirti du erdvūs namai, kuriuose gali gyventi nuo 8 iki 10 vaikų.

L

azdijai turi puikią
perspektyvą kurti
naujas darbo vietas teikiant ypač
svarbią ir humanišką paslaugą.
Puiki gamta, geras oras, išplė-

E. Jurkevičiaus įmonės
parduotuvei „Pjūtra“
reikalingas (-a) pardavėjas (-a).

tota socialinė infrastruktūra,
įgyta patirtis – visa tai sudaro
sąlygas mūsų krašte plėtoti modernią, maksimaliai priartintą
prie šeimos modelio vaikų globos
sistemą.
Vis daugiau vaikų iš globos

namų ir nedarnių šeimų pasirenka gyvenimą Lazdijuose. Neseniai į „Židinio“ namus atvažiavo
keturi vaikai iš Kauno rajono,
laukiama vaikų iš Kretingos ir
Vilniaus.
Nukelta į 2 psl.
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Savaitės komentaras

Kandidatų į Prezidentus trijulė kol kas žengia koja kojon

Algimantas Mikelionis
Praėjusį šeštadienį, kovo 23
dieną, dienraštyje „Lietuvos rytas“ buvo paskelbti bendrovės
„Vilmorus“ atliktos apklausos
rezultatai, kuriuose atsispindi
politinių partijų ir politikų populiarumo reitingai. Ši apklausa
atlikta kovo 7–15 dienomis.
Respondentams buvo užduotas klausimas: už kurį pretendentą ketinate balsuoti Lietuvos prezidento rinkimuose?
Tapti Lietuvos prezidentu realiai pretenduoja trys kandidatai: ekonomistas G. Nausėda,
konservatorių remiama Seimo
narė I. Šimonytė ir dabartinis
premjeras S. Skvernelis. Gana
sunku pasakyti, ko siekia kiti
pretendentai į prezidento postą. Tikriausiai tenori, kad jų biografijoje būtų paminėtas faktas,
jog kažkada jie buvo kandida-

tai į prezidentus. Respondentai
pirmą vietą skyrė ekonomistui
G. Nausėdai, kuris surinko 23,5
procento apklaustųjų balsų. Tiesa, palyginus su vasario mėnesiu
(27,3) jo reitingas krito beveik keturiais procentais. Greičiausiai
jo per mėnesį prarasti procentai
nukeliavo į kitų kandidatų sąskaitą. Štai I. Šimonytės reitingas
per mėnesį išaugo dviem procentais: nuo 20 iki 22. Premjero
S. Skvernelio populiarumas per
mėnesį ūgtelėjo beveik 2,5 procento: nuo 16 iki 18,4. Tai susiję
su aktyvia S. Svernelio prezidentinės kampanijos pradžia ir šio
politiko pasirinkta agresyvia ir
įžūlia taktika. Turėjome premjerą, kuris kelis kartus per dieną
keisdavo nuomonę, o dabar turime premjerą, kurio pasisakymus
lyg koks Lizdeika aiškina jo patarėjas S. Malinauskas. Lazdijų
rajono gyventojai gerai prisimena neseną S. Skvernelio vizitą į
Seirijus, kur premjeras leptelėjo
frazę, kad „latviai mums ne broliai.“ Pasirodo, kad klausydami,
ką kalba S. Skvernelis, mes negalime pasitikėti savo ausimis, o
skaityti vėlesnius S. Malinausko
paaiškinimus, kuriuose pagaliau
sužinome, ką iš tikrųjų pasakė

premjeras. Ne gana to, šis įžūlus
ir pernelyg daug sau leidžiantis
valdininkėlis puldinėja žurnalistus skleisdamas melą ir demagogiją. Turime vertėją iš lietuvių
kalbos į tą pačią lietuvių.
Kaip matome, visos trijulės,
kuri realiai pretenduoja į prezidento postą, populiarumo reitingai yra gana panašūs. G. Nausėda išsiskiria savo itin aukštu
intelektu ir vidine kultūra. Be to,
ir amžius tapti prezidentu itin
tinkamas – šiemet jam sukaks
penkiasdešimt penkeri metai.
Jis itin primena geriausią visų
laikų Lietuvos politiką – prezidentą V. Adamkų. Pretendentė
I. Šimonytė irgi pasižymi aukštu
intelektu, vidine kultūra ir turi
gerą humoro jausmą. Jos ir stiprybė, ir silpnybė yra tai, kad ją
remia konservatoriai. Tai reiškia, kad ji turi garantuotą rinkėjų būrį, bet jo gali nepakakti
norint patekti į antrą turą. Netgi
I. Šimonytei tapus prezidente
galima garantuoti, kad ji nebus
savarankiška, nes jai įtaką stengsis daryti konservatoriai, kurie
prezidentūroje duris atidarinės
kojomis ir vairuos šią instituciją
nuo galinės sėdynės.
Pretendentas į prezidentus

Adomo Žilinsko piešinys.
S. Skvernelis atstovauja „žaliesiems valstiečiams“, kuriems
itin didelė vertybė yra sovietinė
Lietuva, o ypač jos kolchozai.
Juk vien dirstelėjus į valstiečių politikus, kurių tarpe daug
žemvaldžių, kilusių iš kolchozų
pirmininkų, viskas darosi aišku.
Tad nieko keisto, kad premjeras

atstovauja taip vadinamai antrajai Lietuvai. Tai daugiausia
menkai išsilavinusi, vidutinio
ir vyresnio amžiaus ir nostalgija
sovietmečiui gyvenanti žmonių
grupė, pasižyminti agresyvumu,
įžūlumu ir žema vidine kultūra
arba jos neturėjimu. Visai neseniai tuo galėjome įsitikinti.

•

Įvertintos visos paraiškos Globojami vaikai kuria
Lazdijuose darbo vietas
verslo pradžiai
»Atkelta iš 1 psl.

Atvyko du broliai ir sesutė

Nacionalinė mokėjimo
agentūra (NMA) baigė
vertinti paraiškas, kurias
praėjusių metų pabaigoje
jai pateikė pareiškėjai,
norintys gauti iki 16 tūkst.
Eur parama naujo verslo
pradžiai kaimo vietovėje
ir kurioms trūko paramos
lėšų.
Praėjusią savaitę NMA įvertino
likusias vienodą 50 atrankos balų
skaičių surinkusias paraiškas,
pateiktas pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo
plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo
vietovėse“ (kai parama yra iki 16
tūkst. Eur).
NMA jau yra įvertinusi 94 paraiškas, surinkusias 55–60 atrankos balų, o šiuo vertinimo etapu

buvo pabaigtos vertinti mažesnį,
50 atrankos balų skaičių surinkusios 98 paraiškos, kurioms
trūko šiam paraiškų rinkimui
skirtų paramos lėšų.
Patvirtinus papildomas lėšas
šioms 98 paraiškoms, jos buvo
įvertintos greičiau nei per mėnesį. Pareiškėjai aktyviai bendradarbiavo su NMA, greitai atsakė į jiems siųstus paklausimus,
todėl paraiškų vertinimas vyko
sklandžiai.
Įvertintų paraiškų „šeimininkai“ artimiausiu metu sulauks
raštų, informuojančių apie
sprendimą skirti jiems paramą.
Taigi, visos būsimųjų verslininkų paraiškos, pateiktos pagal minėtą veiklos sritį, kurioms užtenka Žemės ūkio ministerijos šiam
paraiškų rinkimui skirtų paramos
lėšų, jau yra įvertintos.
Agroeta

•

„Jei atsiranda tiek daug norinčiųjų savo vaikyste džiaugtis
Lazdijuose, vadinasi, esame
patrauklūs ir turime galimybę
išsiauginti gausų būrį jaunų
žmonių“, – teigė savivaldybės
meras Artūras Margelis.
Lazdijų rajono savivaldybės
Socialinės paramos skyriaus
vedėja Rosvita Rupšienė pasidžiaugė, jog visai neseniai į
„Židinio“ namus atvyko keturi
vaikai iš Kauno rajono.
Jos teigimu, iš Kauno rajono
atvyko trys vienos šeimos vaikai, du broliai ir sesutė, bei 15metė paauglė iš kitos šeimos. Jie
buvo prižiūrimi globėjų, tačiau
dėl tam tikrų problemų teko
keisti jų globos formą, todėl
buvo atvežti į vieną iš „Židinio“
namų.
Šiuo metu vyksta projektas
„Vaikų dienos centrų plėtra
Lazdijų rajono savivaldybėje“, pagal kurį galima paimti
vaikus iš Vaikų globos namų,
kurių dabar nuspręsta apskritai atsisakyti, ir apgyvendinti
juos atskiruose namuose pagal
šeimos modelį.
„Šiame projekte dalyvauja visa
Lietuva, tai vienas iš svarbiausių kelių pakeisti vaikų globos
sistemą perkeliant vaikus iš iki
šiol veikusių institucinių įstaigų
į šeimos tipo namus. Mes susiduriame su didele konkurencija

– daug rajonų ir miestų nori pas
save apgyvendinti kuo daugiau
vaikų, todėl tenka būti geresniems už kitus, kad pritrauktume pas save gausesnį būrį vaikų“, – sakė R. Rupšienė.
Lazdijuose vaikams skirti du
erdvūs namai, kuriuose gali
gyventi nuo 8 iki 10 vaikų. Čia
jie gyvena kaip tikroje šeimoje
– patys gaminasi maistą, kartu
valgo, renkasi drabužius ir juos
tvarkosi, kitaip sakant, mokomi socialinių įgūdžių, kaip tai
natūraliai vyksta įprastose šeimose.
R. Rupšienės teigimu, vaikų
gyvenimo sąlygas Lazdijuose
puikiai vertina socialinio darbo kolegos iš Vilniaus, Kauno
ir kitų Lietuvos miestų.

Būtina plėsti namelių
tinklą

Meras A. Margelis įsitikinęs, jog
vaikų globos paslaugas būtina
plėsti, nes tai, anot jo, puiki perspektyva ir ekonomine, ir demografijos prasme.
„Kiekvienas iš kito miesto ar
rajono atvežtas vaikas kartus
atsiveža ir valstybės jam skiriamus pinigus. Mano skaičiavimu, vienas vaikas sukuria apie
8–10 darbo vietų. Pagalvokite,
atsivežame dešimt vaikų, jau
sukuriame iki 100 darbo vietų.
Manau, jog tai puiki perspektyva“, – sakė meras.
Jis įsitikinęs, jog būtina išnau-

doti šio projekto suteikiamas galimybes ir didinti vaikų namelių
skaičių.
„Mano planas buvo rajone
sukurti namų vaikams tinklą,
kad juose galėtume apgyvendinti kuo daugiau vaikų iš kitų rajonų. Lazdijai galėtų tapti visos
Lietuvos modernios vaikų globos namų centru. Pinigus namų
pirkimui mes gauname, turime
juos panaudoti, nes kitaip neteksime pinigų ir projektas bus
sužlugdytas“, – sakė meras.

Jau trūksta vietų

„Židinio“ vadovas Egidijus Aleksonis pripažino, jog norinčiųjų
apsigyventi Lazdijų šeimos namuose vis daugėja. Šiuo metu dar
šeši vaikai iš Kretingos rajono
labai norėtų apsigyventi Lazdijuose, tačiau abiejuose namuose
jau visos vietos užpildytos, todėl labai laukiama, kad šalia jau
veikiančių dviejų namų atsiras
ir trečiasis, tuomet globotinių
skaičius padidės dar dešimčia
vaikų.
Meras A. Margelis įsitikinęs,
jog šis projektas turi puikių perspektyvų. „Kuo daugiau vaikų
sugebėsime Lazdijuose priimti,
tuo daugiau sukursime darbo
vietų, tuo didesnė tikimybė, jog
užsiauginsime Lazdijams jaunų
žmonių, kurie, tikėtina, čia liks
gyventi ir kurti šeimas bei gerinti mūsų krašto demografinę
situaciją“, – sakė meras.
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Žemės ūkis generuoja reikšmingą Dzūkai
kalba, kad...
dalį Lietuvos prekių eksporto
Indrė GENYTĖ-PIKČIENĖ,
„Luminor“ vyriausioji analitikė

Jis sukuria 3,1 proc. visos bendrosios pridėtinės
vertės Lietuvoje, įdarbina 7,8 proc. dirbančiųjų,
maitina maisto perdirbimo
pramonę, su kuria drauge
generuoja reikšmingą dalį
lietuviškos kilmės prekių
eksporto. Kas? Tai žemės
ūkis, pagal kurio indėlį į
ekonomiką vis dar pirmaujame ES narių rikiuotėje,
užimdami 6-ą vietą, o ES
vidurkį viršijame du kartus.

Pavieniui praranda
konkurencingumą

Darbo našumas Lietuvos žemės
ūkyje išlieka žemas. ES šalių rikiuotėje Lietuva stovi šešta nuo
galo, o nuo TOP lyderių trejetuko atsilieka net penkiais kartais.
Siekiant išlaikyti konkurencingumą ES, tokia situacija ateityje
turėtų pasikeisti iš esmės. Ir vienintelis būdas to pasiekti – masto
ekonomija, procesų efektyvumo
laimėjimai ir technologinių naujovių įsisavinimas. Tačiau žvelgiant į Lietuvoje vyraujančių
ūkių struktūrą, akivaizdu, kad
šis receptas įkandamas toli gražu
ne visiems, tad ilgainiui atskirtis
tarp smulkių ir stambesnių konkurencingų ūkių tik didės.

Nutrūko rekordinio
derliaus pergalių serija

Nors dėl dirvožemio kokybės
ir kitų gamtinių veiksnių tradiciškai Lietuva laikoma gyvulininkystei palankesne šalimi, jau
kurį laiką gerokai labiau klesti
žemdirbystės atstovai. Gyvulininkystės lyginamasis svoris
bendrojoje žemės ūkio produkcijoje palaipsniui bliuško nuo
54 proc. 2006 m. iki 34–38 proc.
pastaraisiais metais. Tuo tarpu
bendroje žemės ūkio produkcijos
struktūroje vis labiau dominuoja
žemdirbystė. Tiesa, pernykštė
sausra nutraukė rekordinio derliaus seriją, kuomet būdavo nuimamas 5,8–6,5 mln. t grūdinių
augalų derlius. Išankstiniais vertinimais, derliaus apimtys pernai
smuktelėjo iki 4,3 mln. t – 2016 m.
stebėto lygio. Analogiškas tendencijas rodo ir grūdinių augalų
derlingumo rodiklis. Auksiniais
2015-aisiais pavyko pasiekti 4,39
t/ha derlingumo rekordą. Tačiau
pernai fiksuotas net trečdaliu kuklesnis rezultatas (2,9 t/ha).
Ir nors prastu derliumi skundėsi daugelis kertinių pasaulio
grūdų augintojų, vis tik Juodosios jūros baseino šalys sulaukė sąlyginai gausaus derliaus.
Intensyvus grūdų eksportas iš
šių šalių bei ankstesniais metais
sukauptos gausios grūdų atsargos neleido javų kainoms Europoje reikšmingiau atsitiesti. Pavyzdžiui, kviečių kainos pernai
metų antroje pusėje atsitiesė iki
200–205 Eur/t ir buvo ketvirtadaliu aukštesnės nei vidutiniškai
2016–2017 m. Tačiau toks lygis
toli gražu nesiekia 2011 m. pra-

Indrė Genytė-Pikčienė.
džioje ir 2012 m. fiksuotų 265–270
Eur/t aukštumų. Dirglumo į žemės ūkio žaliavų rinkas įnešė ir
pernai išaugęs neapibrėžtumas,
kurį lėmė protekcionizmo tarp
JAV ir Kinijos apraiškos.

rikiuotės apačioje, tai iliustruoja
rimtas struktūrines pieno pridėtinės vertės grandinės problemas
Lietuvoje.

Gyvulininkystėje iššūkių
netrūksta

Vertinant Lietuvos maisto sektoriaus eksporto struktūrą, istoriškai daugiausiai Lietuva eksportuoja pieno ir pieno produktų,
javų bei žuvų – šių prekių grupių
lyginamasis svoris visame Lietuvos maisto ir žemės ūkio žaliavų eksporte sudaro atitinkamai
17,8 proc., 13,5 proc. ir 13,4 proc.
Dėl kaitros ir sausros poveikio
pernykščiam derliui lietuviškos
kilmės javų pernai eksportuota
net trečdaliu mažiau nei prieš
metus. Tuo tarpu lietuviškos
kilmės pieno ir pieno produktų,
kiaušinių ir t. t. eksportas pernai traukėsi kukliau – buvo 3,7
proc. kuklesnis nei prieš metus,
panašiais tempais krito ir žuvų
eksporto vertė.

Gyvulininkystę pastarąjį dešimtmetį purtė vienas iššūkis po
kito: kaskart ištinkantys gyvulių
ir paukščių ligų protrūkiai bei
2014 m. Rusijos embargo, kurio
smūgis Lietuvos maisto sektoriui
ir ypač gyvulininkystei buvo pats
didžiausias iš ES narių. Pastaroji priežastis lėmė, kad gyvulininkystės produkcijos apimtys
2014–2016 m. susitraukė vidutiniškai 8 proc. per metus. Tačiau
2017 m. fiksuotas dviženklis (18
proc.) augimas nutraukė prastų
rezultatų virtinę.
Nelepino pernai gyvulių augintojų ir supirkimo kainos.
Bendras gyvulių ir gyvulininkystės produktų kainų indeksas
pernai vidutiniškai per metus
smuko 3,5 proc. Natūralu, kad
dėl kiaulių maro proveržių labiausiai vidurkį žemyn tempė
kiaulių supirkimo kainos, vidutiniškai per metus kritusios
dešimtadaliu. Kiaulių augintojai
papuolė į itin nepavydėtiną situaciją, kuomet pašarų kainos
kyla dviženkliais tempais, o
produkcijos supirkimo kainos
smunka. Galvijų, avių ir ožkų
bei paukščių supirkimo kainos
vidutiniškai kilo atitinkamai 6,4
proc., 7,9 proc. ir 2,5 proc.
Kalbant apie gyvulininkystės
produktų kainų tendencijas,
Lietuvoje nuolat tvyranti įtampa
tarp žaliavinio pieno gamintojų
ir perdirbėjų neblėso ir pernai.
Žaliavinio pieno supirkimo kainos pernai slystelėjo į žemiausią nuo 2016 m. lygį ir vasarą tik
nežymiai viršijo 25 ct/l. Perdirbėjams supirkimo kainas kilstelėti metas buvo nepalankus
dėl smunkančių produkcijos
eksporto apimčių. Vis tik žaliavinio pieno supirkimo kainos yra
chroniškai strigusios ES šalių

g Vienas politikas iš praeities, liaudyje dar vadinamas
šinšilu, rinkimuose su savo partija neiškovojęs nė vieno mandato rajono taryboje, aktyviai
veržiasi į mero patarėjo postą.
Ką gali žinoti, gal už savo automobilių padangų nudėvėjimą
sukant ratus aplink savivaldybę
per išankstinį balsavimą šinšilas ir nusipelnė šiltos vietelės
savivaldybėje?
g Kai kurie ligoninės darbuotojai labai laukia pusmetį
po sanatorijų baseinus plaukiojančio direktoriaus. Tikimasi,
jog jam sugrįžus iš sveikatingumo „atostogų“, ligoninėje
bus atgaivinti „nedarbingumo trečiadieniai“. Tai ypatinga savaitės diena, kai ligoniai
nesiregistruoja pas gydytojus
vizitams, nes žino, jog tądien
ligoninėje vyksta šventės ir
deramos pagalbos iš linksmų
medikų nesulauks.
g Viena Šeštokų gyventoja
buvo nustebinta, kai užvakar
virš jos namų pradėjo ratus
sukti modernus naikintuvas.

Geležinis paukštis skrido taip
žemai, kad buvo matyti lakūno
siluetas. Gal pilotui labai patiko
savo namų kieme skalbinius
džiausčiusi moteris, kuri segėjo
tik trumputį chalatą?..
g Atidaryta nauja parduotuvė, net dvylika kilometrų
sutrumpinusi kelią iki pigių
prekių. Visai neseniai, vos kilometrą įvažiavus į Lenkiją, pradėjo veikti lietuviško kapitalo
krautuvė, kurioje galima įsigyti
ne tik pigesnių gėrimų, bet ir
dešrų, ikrų ar kitų gardumynų.
Akivaizdu, jog Seinų „biedrionkai“ atsirado rimtas konkurentas, o lazdijiečiams – taupesnė
kelionė.
Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir
asmenų sutapimai su tikrove yra atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882,
arba atnešti į redakciją
adresu Nepriklausomybės
a. 4, Lazdijai.
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Sausra išdegino javų
eksportą

Perspektyva šviesiausia
sujungiantiems jėgas

Apibendrinant žemės ūkis ilguoju laikotarpiu – perspektyvi verslo sritis. To priežastys: ekonominiams verslo ciklams nejautri
šio sektoriaus prigimtis, pirmojo
būtinumo produkcijos gamyba
bei auganti maisto paklausa pasaulyje. Tai pamatinis sektorius,
kuriantis sąlygas ilgesnei pridėtinės vertės grandinei šalies viduje. Tačiau šiandien ši ekonominė
veikla vis dar nėra savarankiška,
priklauso nuo ES ir vietos valdžios dotacijų. Be to, smulkiųjų
sektoriaus dalyvių gretos yra itin
pažeidžiamos ir jautrios tiek iš
anksto nevaldomoms rizikoms,
tiek konkurenciniam spaudimui.
Taigi, vertinant vidutiniojo laikotarpio perspektyvas, ši veikla bus
priversta prisitaikyti ir transformuotis. Tiek vidaus, tiek išorės
konkurencija privers ūkininkus
ieškoti būdų didinti efektyvumą,
o įsibėgėjant modernizavimosi
procesams, tikėtinas ženklus
užimtųjų skaičiaus sektoriuje
mažėjimas.

•

In memoriam
Arūnas Valaika
1959 07 06 – 2019 03 25
Lazdijų kultūros centro bendruomenę ištiko skaudi netektis. 2019 m. kovo
25 dieną užgeso mūsų darbuotojo Arūno Valaikos gyvybė. Arūnas Lazdijų
kultūros centre dirbo nuo 2006 metų.
Kultūros darbuotojams ir daugeliui
meno kolektyvų dalyvių su Arūnu teko
važiuoti vienoje ar kitoje kelionėje. Jis
gelbėjo mūsų darbuose, negailėdamas
laiko, savaitgalių, atostogų ar nakties
valandų, buvo atsakingas darbuotojas,
nuoširdus ir geras žmogus, linksmas

ir patikimas draugas.
Ilsėkis ramybėje, Arūnai, visada buvai ir būsi kultūros dalimi.
Liūdime kartu su artimaisiais. Dėkingumas ir pagarba Arūnui
ilgai išliks bendradarbių širdyse.
Lazdijų kultūros centro kolektyvas
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Lazdijų policijos pareigūnai aptiko
Medikai perspėja: pavojinga
gudriai užmaskuotą rūkalų kontrabandą tymų liga gali plisti

Kovo 21 d. pavakarę apie 20 val.
30 min. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Lazdijų r. policijos komisariato

pareigūnai Lazdijų r., Nekrūnų k., prie degalinės, sulaikė
56 metų Alytuje gyvenantį vyriškį su trim beveik 150 cm il-

gio metaliniais tuščiaviduriais
vamzdžiais, apsuktais izoliacine apšiltinimo medžiaga. Vyro
„lauknešėlyje“, pasirodo, buvo
sumaniai paslėpta 3999 pakeliai
cigarečių su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, kurias buvo
ketinama vežti į kitą Europos
šalį. Vamzdžių viduje rasta 1549
pakeliai cigarečių „NZ Gold“ ir
2450 pakelių cigarečių „Minsk
Super Slims“, kurių vertė su privalomais sumokėti mokesčiais
yra beveik 13 000 eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis vyro atžvilgiu pradėtas
ikiteisminis tyrimas pagal LR BK
199² straipsnio 2 dalį. Jam gresia
bauda arba laisvės atėmimas iki
aštuonerių metų.
Tyrimą kontroliuoja Kauno
apygardos prokuratūros Antrojo
baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokurorai.
Alytaus apskr. VPK informacija

•

Meldinėms nendrinukėms
ūkininkai neliko abejingi
Jau penkerius metus priimamos paraiškos pagal
Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos (KPP) priemonės
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį
„Meldinių nendrinukių
buveinių išsaugojimas“.
Lietuvos ūkininkai neliko
abejingi rečiausioms Europos giesmininkėms.

Gyvena tik keturiose
Europos šalyse

Meldinė nendrinukė – nykstantis žvirblinių paukščių rūšies
paukštelis. Europoje jis gyvena
tik keturiose šalyse: Baltarusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje ir
mūsų krašte.
Meldinės nendrinukės nyksta ir dėl žmogaus ūkinės veiklos, todėl labai svarbu užtikrinti jų buveinių išsaugojimą.
Ūkininkams šiuo atveju tenka
itin svarbus vaidmuo: dalyvaudami priemonės veiklos srityje,
jie tvarko natūralias ir pusiau
natūralias pievas bei ekstensyviai naudojamas šlapynes,
kuriose galėtų perėti meldinės
nendrinukės. Pagal veiklos sritį
šiose teritorijose numatyti krūmų pašalinimo ir sutvarkymo,
šienavimo ir nupjautos žolės bei
nendrių sutvarkymo, nukirstų
krūmų ir nupjautos žolės bei
nendrių išvežimo darbai.
Pareiškėjai gali būti fiziniai ir
juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir teisėtais
pagrindais valdantys numatomus tvarkyti žemės plotus.
Svarbu, kad šie plotai patektų į
meldinių nendrinukių buveinių
teritorijas, atvaizduotas VĮ Že-

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad į
šią sumą neįskaičiuojamas
pirkimo ir (arba)
importo pridėtinės vertės mokestis (PVM).
Finansuojama
100 proc. visų
tinkamų finansuoti išlaidų.
Pareiškėjas,
Dalyvaudami priemonės veiklos srityje, ūkininkai tvarko
siekiantis paranatūralias ir pusiau natūralias pievas bei ekstensyviai
mos pagal veinaudojamas šlapynes, kuriose gyvena nykstančios
klą „Meldinių
meldinės nendrinukės.
n e n d r i nu k i ų
mės ūkio informacijos ir kaimo buveinių išsaugojimas“, prisiverslo centro viešai prieinamoje ima įsipareigojimus sutvarkyti
paskyroje.
ne mažesnį kaip 0,5 ha natūralių ir pusiau natūralių pievų ir
Vienam projektui –
(arba) ekstensyviai naudojamų
šlapynių plotą pagal sąmatoje
iki 85 tūkst. Eur
Paraiškos pagal veiklos sritį patvirtintus darbus. Tvarkymo
„Meldinių nendrinukių buveinių darbai pradedami einamaisiais
išsaugojimas“ buvo priimamos metais nuo NMA sprendimo
nuo sausio 2 d. iki vasario 28 d. finansuoti projekte išvardytus
Nacionalinės mokėjimo agentū- darbus ir užbaigiami ne vėliau
ros (toliau – NMA) specialistai kaip iki einamųjų metų lapkriteigia, kad šįmet gautos 5 paraiš- čio 1 d.
kos. Daugiausia jų, trys, pateikta
Šiuo metu NMA vertina gauAlytaus teritoriniam paramos tas paraiškas – sprendimas bus
administravimo skyriui. Praėju- priimtas iki birželio pabaigos.
siais metais gautos 6 paraiškos,
Parama finansuojama iš Eutačiau viena jų išregistruota.
ropos žemės ūkio fondo kaimo
Šiais metais paraiškoms fi- plėtrai ir Lietuvos Respublikos
nansuoti iš viso skirta 430 811 valstybės biudžeto.
Eur paramos lėšų. Didžiausia
paramos suma vienam pareiš- Etaplius.lt archyvo nuotr.
Užs. Nr. 18
kėjui gali siekti iki 85 000 Eur.

Asociatyvi nuotr.
Vaidotas Morkūnas
Medikai, Sveikatos apsaugos ministerija skambina
pavojaus varpais – plinta
susirgimai tymais.
Tymai – tai ūmi, itin užkrečiama
virusinė infekcija, plintanti oro
lašeliniu būdu ir pasireiškianti
karščiavimu, bėrimu ir kvėpavimo takų bei akių junginės uždegimu. Tymai buvo ir iki šiol
yra viena dažniausių mirčių
priežasčių tarp visų vakcinomis
kontroliuojamų ligų. Tymais vis
dar labai daug sergama šalyse,
kur skiepijimų apimtys nepakankamos.
Šie susirgimai šiemet pradėjo plisti didesniuose miestuose – Kaune ir Vilniuje. Medikai
įtaria, kad ši tymų infekcija yra
atvežta iš kitų kraštų – Ukrainos
ir kitų. Žmonės, išvykę į kelionę
ar ekskursiją, užsikrėtė ir sugrįžę bei pabendravę su kitais
žmonėmis, artimaisiais šią infekciją išplatino.
Alytaus visuomenės sveikatos
centro Lazdijų skyriaus vedėja
Dalytė Nekraševičienė sakė, jog
buvo galvota, kad ši pavojinga
liga nugalėta skiepais ir jau nebegrįš. „Kaip ir tokios sunkios
ligos kaip kokliušas, difterija
arba pasiutligė, kurios skiepijantis irgi išnyko. Tymai tai visų
pirma vaikų liga, mūsų medikai
95 procentus vaikų rajone kiekvienais metais paskiepija nuo
šios ligos. Taigi lieka 5 procentai
vaikų, nepaskiepytų dėl įvairių priežasčių – kai kurie tėvai
atsisako tai daryti, kiti kažkur
išvažiavę arba jų surasti neįmanoma. Iš tiesų rajone kiek daugiau žmonių, ypač vaikų, tymais
buvo susirgę gal prieš 15 metų,
vėliau tokie susirgimai nepasireiškė arba buvo tik pavieniai
atvejai. Šiemet rajone turėjome jau du rimtus susirgimus šia
liga. Jaunuoliai ja užsikrėtė studijuodami Vilniuje ir Kaune, o

gydėsi grįžę į savo gimtinę mūsų
rajone. Mano duomenimis, jie
nors ir nelengvai, tačiau jau pasveiko. Dabar gi stebime šios ligos protrūkį Kaune, kur suskaičiuojama jau per 100 susirgimo
atvejų. Nenoriu nieko gąsdinti,
bet Kaunas nuo Lazdijų šiuolaikiniais atstumais matuojant
nėra toli, žmonės juk bendrauja,
susitikinėja, vyksta vieni pas
kitus pasisvečiuoti, todėl gali
ir užsikrėsti. Galiu tik pasakyti,
kad ši liga nėra lengvai gydoma,
nėra jokių specialių vaistų, ja
tik persergama, o geriausias būdas jos išvengti yra pasiskiepyti.
Taigi, ji neturėtų būti pavojinga
tiems, kurie dar vaikystėje yra
pasiskiepiję nuo šios ligos, o tie,
kurie dėl kažkokios priežasties
vengė skiepų, gali užsikrėsti. Iš
tiesų ši liga yra pavojingesnė vyresnio amžiaus asmenimis, nes
gali sukelti rimtesnių komplikacijų. Kadangi liga plinta per orą,
lengvai užsikrečiama, tad jeigu
kas iš artimųjų susirgę, reikia
stebėti, kas turėjo kontaktų su
susirgusiuoju. Taigi reikia būti
budriems ir neleisti kontaktuoti
kitiems asmenims su ligoniu.
Štai buvo tymais susirgęs ir
garsus muzikantas, „Rondo“
grupės vadovas Aleksandras
Ivanauskas, tai nereiškia, jog
kas buvo jo koncerte, tai irgi
galėjo užsikrėsti. Aišku, yra ne
taip, nes daug kas turi imunitetą šiai ligai – yra pasiskiepiję
arba persirgę šia liga. Kam neramu dėl šios ligos, aš siūlyčiau
pasidaryti kraujo tyrimą, kuris
parodytų, ar yra antikūnių, kurie kovoja prieš šią ligą, ar jūs
turite imunitetą prieš šią ligą.
Tačiau dar kartą pakartosiu:
tiems, kurie nesiskiepijo, siūlyčiau pasiskiepyti, kad tokios
ligos išvengtų. Turėtų pasiskiepyti tie, kurie keliauja į kitus
kraštus. Mano duomenimis,
skiepų yra“, – sakė kalbinta
vedėja.

•
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Šeštokuose — žinomas televizijos ir pramogų industrijos veidas

Šeštokų jaunimas sulaukė netikėto svečio – garsaus muzikanto ir televizijos prodiuserio Sauliaus Urbonavičiaus Samo. Į susitikimą su pramogų verslo rykliu Šeštokų bibliotekoje susirinko gausus miestelio
bendruomenės būrys. Samas dalijosi savo gyvenimiškomis patirtimis, pasakojo apie televizijos laidų kūrimą ir pramogų šou užkulisius.

Lazdijų krašto muziejuje vyko „Kraštotyrininkų atlaidai“
2019 m. kovo 22 d. Lazdijų krašto
muziejuje vyko kraštotyrininkų sueiga „Kraštotyrininkų atlaidai“, skirta Juozo Petrausko
atminimui. Kraštotyrininko darbas sunkus. Šį darbą gali dirbti
tik tas, kam labai brangi krašto
praeitis, tas, kuris myli žmones.
Tik tas, kuris neabejingas tautos
likimui, tik tas, kuris gali prisijaukinti kitų mintis ir jas gražiai
suguldyti į popieriaus lapą.
Po žiupsnelį renkama ir kaupiama kraštotyrinė medžiaga – pagarba ir padėka tėvų,
senelių ir prosenelių kartoms,
saugojusioms ir branginusioms
nuoširdumą, kultūrą ir istorinį
atminimą. Taip į kuklius darbus
ir į didžiules monografijas grįžta
mūsų krašto tautosaka, papročiai, herojiniai žygiai, asmenybių paveikslai, primenantys,
koks stiprus bendruomeninis
ir kultūrinis gyvenimas vyko ir
vyksta.
Sveikinimo žodžius išsakė bei

atminimo dovanas kraštotyrininkams įteikė Lazdijų rajono mero
patarėjas Jonas Gudžiauskas, o
Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė – padėkas
bei nominacijas už 2018 m. išleistus kraštotyros leidinius. Nominacijos „Ir žodis tapo kūnu“ buvo
įteiktos Renatai Rudienei, Aldonai Ribinskienei ir Vidai Levy
(„Lazdijų krašto bibliotekos: aštuoni dešimtmečiai“), Irenai Monikai Poviliūnienei („Kaimo medicinos istorijos taku“), Albinui
Jarmalai ir Joanai Vaikšnoraitei
(„Vaikiškom rankom išskleistos
burės. Sigito Gedos kūrybinio kelio pradžia“), Nijolei Lepeškienei
(„Seirijų kraštas partizanų kovų
sūkury“), Broniui Kašelioniui
(„Dainavos krašto partizanai“),
Kęstučiui Subačiui („Veisiejai ir
jų slėpiniai“) ir Juozui Žitkauskui
(„Dzūkų kalendorus 2019“).
Apie Juozą Petrauską pedagogas, kraštotyrininkas Albinas
Jarmala rašo: „Šis didis žmogus,

puikus savo krašto žinovas, kurio ne valia užmiršti. Kraštotyra
– žodis, kuris ilgus dešimtmečius buvo pavergęs šio žmogaus
protą ir išmintį. Šis žodis nebuvo Juozui Petrauskui tik gražus
raidžių skambesys. Tai buvo jo
begalinis ir nuoširdus darbas,
kuriam paskyrė, galima sakyti,
visą savo gyvenimą, palikdamas
gilų pėdsaką visų mūsų, savo
krašto mylėtojų, gyvenime.“
Kraštotyrininkų sueigoje
pranešimus skaitė net devyni
pranešėjai: Kazys Misius (kraštotyrininkas, istorikas, enciklopedininkas, mokslo darbuotojas) dalinosi prisiminimais apie
Juozą Petrauską, Lionė Lapinskienė (VšĮ Komunikacijos
centro „Kalba. Knyga. Kūryba“
vadovė) pasakojo apie prelatą
Juozapą Laukaitį ir apie jo indėlį puoselėjant lietuvių kalbą,
Egidijus Juravičius (Šventežerio
Švč. Mergelės Marijos Gimimo
bažnyčios klebonas – g. kan.

bažn. t. lic., kraštotyrininkas)
skaitė pranešimą „Kanauninkai,
palaidoti Lazdijų rajone“, Irena
Monika Poviliūnienė (kraštotyrininkė, ilgametė medicinos
darbuotoja) toliau nagrinėjo
Lazdijų rajono medicinos istorijos temą pranešime „Ligonių
kasa – sergančiojo draugas ar
priešas?“, Juozas Žitkauskas
(asociacijų „Vilniaus dzūkuliai“
ir „Slinktys“ vadovas) dalinosi
įžvalgomis apie vietovardžius
Vinco Kazoko kūryboje, Albinas Jarmala (garbės kraštotyrininkas, geografijos mokytojas
ekspertas) pristatė pranešimą
„Veisiejų istorijos viražais“, Jonas Malinauskas (geografijos
mokytojas ekspertas, gidas,
kraštotyrininkas) pasakojo apie
1863 m. sukilimo istorinius ženklus, Benjaminas Kaluškevičius
(kraštotyrininkas, bibliografas,
spaudos darbuotojas) savo pranešimu pagerbė kunigą Lionginą
Kunevičių, pogrindinio periodi-

nio leidinio „Aušra“ redaktorių
ir daugumos straipsnių autorių,
Aldona Vaicekauskienė (Lenkijos lietuvių etninės kultūros
draugijos pirmininkė) papasakojo apie Punsko ir Seinų krašto
senovinę aprangą.
Pranešimų temų įvairovė renginio svečiams suteikė ypatingą
progą sužinoti dar daugiau apie
savo kraštą ir prisiminti, kokia
turtinga mūsų krašto istorija.
Kraštotyrininkų sueigos dalyvius ir svečius lietuvių liaudies
dainomis sveikino aktyvios ir
nepailstančios III amžiaus universiteto dalyvės.
Dėkojame visiems, kurie renka bei rašo kraštotyros darbus ir
nepaisydami nieko, nesiekdami
atlygio už nuveiktus darbus, toliau renka, sistemina ir pateikia
Lazdijų krašto visuomenei jų
praeitį, istoriją, tai, su kuo mes
visi be išimčių esame susiję.

•

Lazdijų krašto muziejaus inf.
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Bebravietės — ūkininkų ir melioracijos specialistų galvos skausmas

Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas A. Balčius: „Patys žemės savininkai
turėtų išvalyti jų žemės valdose esančius melioracijos griovius, kad bebrai čia
neturėtų iš ko statyti užtvankų.“

Vaidotas Morkūnas
Kiekvieną pavasarį bebrai pridaro rūpesčių ūkininkams. Šie
nenuilstantys statybininkai
melioracijos grioviuose užkemša pralaidas, pristato užtvankų,
dėl to patvinsta ūkininkų laukai
ir pievos. Pastaruoju metu nemažai tokių pranešimų iš gyventojų
gauna rajono savivaldybės Žemės
ūkio ir melioracijos skyrius. Šio
skyriaus vedėjas Algis Balčius
teigė, kad ten, kur melioracijos
griovių neprižiūri patys ūkininkai – neišpjauna krūmų ir
medžių, bebrai turi statybinių
medžiagų ir stato savo namelius,
užtvankas, dėl to vanduo išsilieja į laukus. „Tai visų pirma yra
aiškus apsileidimas žemės savininkų, kurių žemės plotuose yra
melioracijos grioviai. Jie turėtų
pasirūpinti savo žeme, kad ji būtų
neužlieta ir dirbama. Iš tiesų tokių pranešimų ir prašymų apie
bebravietes mes gauname nemažai, važiuojame įvertinti avarinių
situacijų, apžiūrime. Štai Veisiejų
seniūnijoje, Vilkininkų kaime,
pasidarbavę bebrai pristatė užtvankų melioracijos grioviuose,
užkimšo pralaidą, užtvindė apie

17 hektarų ūkininkų žemės bei
pievų, panaši situacija Seirijų
seniūnijos Statiškės kaime, kur
užlieta ne tik dirbama žemė, bet
jau ir dalis miško. Tokių situacijų
rajone nemažai, beveik visose
seniūnijose yra bebrų užtvenktų melioracijos griovių. Aišku,
mes ūkininkams stengsimės
padėti. Teks imtis priemonių
ir samdyti rangovus, kad šie
griautų bebravietes. Tokioms
avarinėms situacijoms ištaisyti
rajono biudžete Aplinkosaugos
rėmimo programoje yra skirta 17
500 eurų. Šiomis lėšomis ir bus
finansuojamas rajono melioracijos grioviuose esančių bebraviečių ardymas. Taip pat esame
susitarę ir su medžiotojų ir žvejų
draugija, kad šiai draugijai priklausantys medžiotojų būreliai
medžiotų bebrus ir sumažintų
jų populiaciją. Taigi, darome, ką
galime, tačiau dar kartą kviečiu
ūkininkus susirūpinti, pačius
geriau prižiūrėti melioracijos
griovius, nes nei savivaldybė,
nei kitos įstaigos nesutvarkys
tų griovių, jeigu tuo neužsiims
patys žemės savininkai“, – sakė
vedėjas.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų
draugijos medžioklės žinovas
Anatolijus Palionis teigė, kad
šiuo metu bebrai yra medžiojami aktyviai bei gaudomi selektyviniais spąstais. „Jų tikrai jau
daug sumedžiota įvairiose rajono
vietose, pats esu du sumedžiojęs. Kadangi šernų beveik neliko,
tai dabar itin aktyviai medžiojame bebrus. Tikrai gauname
daug prašymų juos medžioti iš
įvairių rajono kampelių, nes šie
graužikai labai siaučia ir tvenkia
vandens tvenkinius. Bebrus dar
galima medžioti iki balandžio 15
dienos, tačiau medžioklę apsunkina tai, kad negalima medžioti
pasišvietus prožektoriumi, o gyvūnai juk dažniausiai išlenda iš
savo urvų pritemus, tad lieka tik
užsimaskavus tykoti ir laukti, kol
jie pasirodys. Bebrai medžiojami dėl skanios mėsos, kuri tinka dešroms, kibinams daryti ir
konservuoti, rūkyti, o iš kailių
kepures, kailinius galima siūti.
Bebrai užauga iki 40 kilogramų
svorio, jų didžiausias priešas yra
ne žmogus, o vilkai, kurie daug
populiacijos išnaikina“, – sakė
A. Palionis.

•

Ruošiama prievolė prižiūrėti valstybei priklausančius melioracijos statinius
Žemės ūkio ministras
Giedrius Surplys nutarė
galutinai pribaigti ūkininkus. Žemės ūkio ministerija Seimui ruošia teikti LR
Melioracijos įstatymo projekto pakeitimą, kuriam
įsigaliojus žemės sklypų
savininkai ir ūkininkai privalės už savo lėšas tvarkyti
melioracijos griovius.
Jeigu šios prievolės žemės sklypų
savininkai ir naudotojai neįvykdys, jiems grės didžiulės baudos.
Oficialų raštą savivaldybių
žemės ūkio skyriai gavo iš Lietuvos savivaldybių asociacijos
„derinimui“. Kai kurie šių skyrių
specialistai pasipiktino ir iškėlė
į viešumą, siekdami, jog ir taip
sunkiai gyvenantys ūkininkai
dar labiau nenuskurstų.
Parengto LR Melioracijos
įstatymo 6-ojo straipsnio („Žemės sklypų savininkų ar kitų
naudotojų pareigos“) pakeitime
teigiama, ką „žemės sklypų savininkai ar kiti naudotojai“ privalo

daryti.
„Žemės ūkio ministro nustatyta tvarka prižiūrėti melioracijos
statinių, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, šlaitus,
esančius žemės savininko sklype
ir (ar) besiribojančius su juo, palaikyti jų gerą agrarinę būklę“,
– rašoma pakeitime.
Kartu su šio įstatymo pakeitimu ruošiamas ir Administracinių nusižengimų kodekso
pakeitimo projekto 348 straipsnis, nusakantis, kas gresia už
LR Melioracijos įstatymo ir LR
teisės aktų, reglamentuojančių
melioracijos statinių priežiūrą,
pažeidimą.
„LR Melioracijos įstatyme nustatytų reikalavimų prižiūrėti
melioracijos statinius nesilaikymas užtraukia baudą nuo 150 iki
300 eurų“, – teigia pakeitimas.
Jeigu bus pakartotinai konstatuojamas pažeidimas, tuomet
žmogui ar bendrovei bus skirta
bauda nuo 300 iki 600 eurų.
Su įstatymo projektu galite
susipažinti čia.

LR Melioracijos įstatyme nustatytų reikalavimų prižiūrėti melioracijos statinius nesilaikymas užtraukia baudą nuo 150 iki 300 eurų.
Šiuo metu galiojančiame LR
Melioracijos įstatyme nėra
nė užuominos apie prievolę
žemės sklypų savininkas ir
kitiems naudotojams už savo
lėšas prižiūrėti valstybei priklausančius melioracijos griovius.

Projektus rengė patylomis

Dėl naujų pakeitimų išaiškinimo
„Agroeta“ kreipėsi komentaro į
Žemės ūkio ministeriją, tačiau
užuot atsiuntęs motyvuotą atsakymą, ŽŪM Ryšių su visuomene
skyriaus vedėjas Martynas Žilionis apsiribojo tuo, kad įstatymų

projektai jau įregistruoti. Jiems
laukiama pastabų ir pasiūlymų.
M. Žilionis ne tik nepasivargino deramai atsakyti ir paaiškinti,
bet ir pridūrė, esą ŽŪM pozicija
išdėstyta aiškinamajame rašte,
kurį sudaro 6 puslapiai.
Be kita ko, ŽŪM apskritai nepaviešino šio projekto atskiru
pranešimu, kai tuo tarpu mielai
praneša visiškai nereikšmingas
naujienas.
Lietuvos ūkininkų sąjungos pozicija: „Tai visiška nesąmonė“.
Lietuvos ūkininkų sąjungos
pirmininkas Jonas Talmantas

pasipiktino, jog įstatymo projektų su LŪS niekas nederino.
„Nesu to dokumento matęs,
bet turiu aiškiai pasakyti, kad
visi valstybinės reikšmės grioviai, visos pralaidos turi priklausyti valstybei ir ji jas turi
prižiūrėti. Juk tie grioviai eina
per daugybę ūkių, jais naudojasi
daug naudotojų. Galiu tik pasakyti, kad šio įstatymo projekto
su Lietuvos ūkininkų sąjunga
niekas dar nederino. Tai visiška nesąmonė“, – pabrėžė J. Talmantas.

•

Agroeta
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Šilkas mums asocijuojasi su švelnumu. Nenuostabu, jog moterys mėgsta puoštis
Rūtos Burbulės kurtais darbais, saviems kūriniams neatsispiria ir pati autorė.
Dineta Babarskienė
Šilko karaliene šią moterį
vadina daugelis ir ne šiaip
sau – ji to verta. Jauna
menininkė – energinga,
kūrybinga ir norinti savo
patirtį perteikti kitiems.
Ji tapo ant šilko: aksesuarus, sukneles, šalikėlius,
kaklaraiščius, užuolaidas,
paveikslus. Susipažinkite
su Rūta Burbule ir jūs,
mieli skaitytojai.
– Lietuvos šilko tapybos asociacijos prezidentė, tapybos ant šilko specialistė. Skamba solidžiai,
ar išties tiek daug tapančių ant
šilko?
– Buvau Šilko tapybos asociacijos prezidentė pastaruosius
trejus metus, bet kadangi išsikrausčiau iš Vilniaus, teko atsisakyti šių pareigų. Sostinėje
yra asociacijos buveinė ir reikia
spręsti įvairius reikalus, o aš tiek
negaliu važinėti. Gaila buvo palikti moteris, kurios tapo draugėmis, bendražygėmis parodose,
bet kartu ir džiaugiuosi, nes atsirado žymiai daugiau laiko, kurį
galiu skirti tapymui. O Lietuvoje tapančių ant šilko yra išties
nemažai. Net nustebau, nes kai

– Koks tas kelias į meno pasaulį? Ir kodėl būtent šilkas? Jūs
„atradote“ šilką ar jis tarsi oda
prigludo ir jau nebesinori nieko
kito?
– Mano kelias į meno pasaulį
prasidėjo labai seniai, kai dar
visai mažą tėvai nuvedė į menų
būrelį. Taip visą gyvenimą ir
likau prie to – viena dailės mokykla keitė kitą, visi diplominiai
ir baigiamieji darbai buvo tapybos specialybės. Labai mėgstu
spalvas, jos turi būti ryškios,
sodrios ir nesvarbu, ar tai mano
aplinka, drabužiai, ar tapomi
darbai. Buvo keli atvejai, kai net
atsisakiau užsakymų, nes prašė
pastelinėmis spalvomis sukurti
darbus, o tai jau nebe aš. Konkrečiai tapyba ant šilko atsirado
gimus dukrai, prieš daugiau nei
dešimtmetį. Anksčiau dirbdavau
aliejiniais dažais, kurie turi savo
kvapą, o dar visokie skiedikliai,
terpentinai, vaitspiritai ir panašiai, aišku, dabar jau viskas pasikeitė ir atsirado bekvapių. Bet
tais laikais supratau, kad namie
dirbti nebegaliu, o palikti kūdikį
ir eiti kitur tapyti irgi buvo ne
išeitis. Susiradau informacijos
apie vandeniniu pagrindu gaminamus šilko dažus, nusipirkau

Šilko mados kolekcija: gamtos motyvais ir abstrakcijomis marginti šilko drabužiai.
tapymo būdais. O jei tai darytum
keliose srityse, jau nebebūtų nei
laiko, nei energijos.
– Esate kažkada prasitarusi,
kad Jūsų tapybos ant šilko darbai
yra mielos gyvenimo smulkmenos. Man atrodo, jog tai įstabus
menas?
– Dar 2013 m. rengiau parodą, kurią pavadinau „Gyvenimo
smulkmenos“. Manau, visas gyvenimas susideda iš smulkmenų.
Tokių smulkmenų aplink mus
turi būti daug ir jos turi būti
svarbios: mielos širdžiai, keliančios geras emocijas. Ar tai
būtų vienetiniai auskarai, ar natūralios odos gaminys, ar tapytas
šalikėlis – tai smulkmena, bet
džiuginanti. Kiekviena moteris
nori atrodyti gražiai ir yra didelis skirtumas, ar tu pasipuoši
menininko sukurtu vienetiniu
gaminiu, ar nusipirktu iš turgaus
masinės gamybos produktu. Todėl labai džiaugiuosi, jei mano
šilko tapybos darbai tampa tokia
smulkmena ir kelia malonius pojūčius žmonėms.
– Prisilietimas prie šilko, man
atrodo, turi būti toks švelnus,
kad ne kiekvienam duota tokia

Mano kelias į meno pasaulį prasidėjo labai
seniai, kai dar visai mažą tėvai nuvedė į
menų būrelį.
gyvenau Vilniuje, kitas tuo užsiimančias žinojau iš interneto,
socialinių tinklų bei rengiamų
parodų galerijose, buvau naivi,
atrodė, kad jau daugelį ir pažįstu.
O atsikrausčiusi į Druskininkus,
supratau, kad šilko tapytojų yra
žymiai daugiau, kad yra tokių,
kurios kuria puikius darbus savo
malonumui ir niekur nesiskelbia, nerengia parodų. Tai buvo
maloni žinia.

visas reikiamas priemones bei
rėmus. Informacijos tuo metu
nelabai buvo, tai teko mokytis
viską išbandant pačiai. Bet tai
yra labai gerai, dabar turiu daug
žinių. Gyvenime išbandau ir kitas meno rūšis, vaikštau į mokymus, seminarus, bet tikiu, kad
geras specialistas gali būti tik
vienos srities, nes privalai visą
laiką atnaujinti žinias, domėtis
naujausiomis technologijomis,

galimybė Dievo ar Likimo? Ar tai
sudėtinga?
– Čia viskas priklauso nuo požiūrio. Manau, tapyti ant šilko
gali kiekvienas nuoširdžiai norintis. Net ir neturint piešimo,
kompozicijos ar spalvų maišymo
pagrindų, galima nusilieti labai
gražų šalikėlį vien pasirinkus
kelias spalvas ir leidžiant joms
tekėti per šilką, o pabarsčius
druska susiformuoja labai gra-

žūs raštai ir tam nereikia baigti
jokių meninių mokslų. Į tai galima žiūrėti kaip į atsipalaidavimo
būdą, savirealizaciją. O norint
sukurti profesionalų darbą iš
pradžių reikia žinoti daugybę
techninių dalykų: kaip įtempti
šilką, kokias priemones naudoti,
kokią techniką pasirinkti, kaip
dažus užfiksuoti – tai jau visas
mokslas. Yra daug technikų:
galima gruntuoti šilką, naudoti
tirštiklius, antifuzantus, dengti
ir šaltu, ir karštu vašku, naudoti
kontūrus, kol to nemokėsite, darbo nesukursite. Ir tik tada galima
kalbėti apie gabumus. Be abejo,
yra gerai, kai žmogus turi pajautimą, nebijo eksperimentuoti,
supranta spalvų derinimą, bet
taip pat reikia ir dirbti. Nepaišydamas niekada ir neišmoksi.
Ir nereikia tikėtis, kad atsisėsi ir
jau yra darbas, tai ilgas procesas,
trunkantis ne valandą ir ne dvi.
– Kokias istorijas ant šilko pasakojate Jūs?
– Vienareikšmiškai atsakyti
į šį klausimą negaliu. Neturiu
kažkokio vieno aiškiai nusakomo stiliaus. Tapau tai, ką tuo
metu jaučiu, matau, įsivaizduoju.
Anksčiau mano darbuose vyravo
gamtiniai siužetai. Daugelyje darbų atsirasdavo augalų motyvai.
Gėlės – tai neišsemiama tema,
net ir tos pačios rūšies gėlės visos
tokios skirtingos, o dar skirtingi augimo etapai, metų laikai.
Įvairios augalų rūšys, gamtos
reiškiniai... Idėjų pilna aplink
mus, tik reikia išmokti pastebėti
smulkmenas. Pastaraisiais metais sukuriu nemažai abstrakcijų, mėgstu pagrindinę paveikslo mintį užslėpti, nutapyti visai
nesuprantamomis linijomis,
spalvomis. Tai tarsi žaidimas
su parodą aplankyti atėjusiais
žiūrovais. Po to būna labai įdomu
išgirsti, kaip jie galvoja, ką nutapiau. Taip pat kuriu stilizuotus
su fantastikos elementais darbus.
Viskas priklauso nuo nuotaikos
tapymo metu.

– Tik ką duris atvėrė Menų kalvė Druskininkuose.
– Vasario 26 d. buvo Menų
kalvės atidarymas, kurio metu
pristatyta bendra druskininkiečių menininkų kūrybos paroda, lankytojai buvo pakviesti į
kūrybines dirbtuves, kur galėjo
susipažinti su įvairiais menais ir
amatais. Aš būsiu viena iš tų dailininkių, kuri turės savo dirbtuves Menų kalvėje, jose bandysiu
įgyvendinti naujus sumanymus.
Kursiu sukneles, tapysiu paveikslus, šalikėlius, dalyvausiu
ir didesniuose projektuose. Taip
pat vesiu edukacinius užsiėmimus, visus norinčius supažindinsiu su savo sritimi, parodysiu bei leisiu patiems išbandyti
tapybą ant šilko.
– Tenka išgirsti, jog ponios
vaikšto į užsiėmimus, kur mokosi tapyti ant šilko. Ar tai naujas,
madingas užsiėmimas?
– Tai nei naujas, nei madingas užsiėmimas. Kinijoje prieš
daugiau nei 5 tūkstančius metų
buvo pradėtas naudoti natūralus šilkas. Iš pradžių ant jo
buvo rašomi metraščiai, piešiami imperatorių portretai,
svarbūs šalies įvykiai, vėliau
pradėti marginti drabužiai. O
dėl madingumo, tai daugelis pas
mane vaikščiojančių moterų ateina atsipalaiduoti, pailsėti po
darbų, pamiršti rūpesčius. Juk
sakoma, tapyba ant šilko – tarsi
meditacija. Be to, kursų metu
jos sukuria darbelius, kurie
džiugina ne vienerius metus,
o kai kuriuos iš jų padovanoja
artimiesiems. Turiu daug patirties, esu išbandžiusi praktiškai
visas šilko tapymo technikas
bei priemones, todėl labai laukiu visų norinčių susipažinti
su šiuo menu Druskininkuose
bei Vilniuje. Būna, kad žmonės,
sužinoję apie mane, pasikviečia
ir į savo miestus ar miestelius,
kur su džiaugsmu nuvažiuoju ir
pristatau šilko tapybos meną.
Nukelta į 8 psl.

»
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tuvų kolekciją. Daug domėjausi
šituo reikalu. Radau dizainerių,
kurie kuria šviestuvus, konsultavausi su jais, radau užsienio parduotuves, kurios pardavinėja tam
skirtas medžiagas, išsiaiškinau
visus techninius dalykus, pavyzdžiui, šilkas turi būti paklijuotas
ant tokios permatomos plėvelės,
atsparios karščiui... Galiausiai
susiradau senovinę stalinę lempą, išardžiau ją, ir vietoj buvusios
medžiagos pritvirtinau šilką. Taigi patenkinau savo smalsumą,
sukūriau vieną šviestuvą su tapytu gaubtu ir neberadau laiko
visai kolekcijai. Šiuo metu gaunu
daug pasiūlymų pristatyti savo
suknelių kolekcijas bei surengti parodas, nespėju įgyvendinti
visų svajonių, todėl šviestuvai
laukia savojo laiko.

Su žemaitukais Giraitės miške...

»Atkelta iš 7 psl.

– Rengiate parodas, puošiate
moteris, merginas. Ar mėgsta lietuvės šilką? Ar išsirenka, ar nori
kažko išskirtinio, ypatingo?
– Lietuvės domisi šilku ir labai vertina, bet tai nėra pigus
malonumas, pavyzdžiui, ilgos
suknelės nutapymui gali reikėti 4 metrų šilko, o vieno metro krepdešino kaina 24 eurai,
o dar dažai ir visos kitos priemonės, siuvėjos darbas, suma
tampa tikrai ne menka. Gaila,

bet ne kiekviena lietuvė gali
sau leisti už kasdienę suknelę
tiek mokėti. Todėl mūsų krašto
moterys dažniausiai sukneles
užsako jubiliejams, vestuvėms
ar didelėms šventėms. Bet tikrai
nusiperka mažesnius gaminius,
skareles, šalikėlius, dalis prašo,
kad įpakuočiau, ir dovanoja artimiesiems, draugams. Didžiąją
dalį darbų išsiunčiu į Ameriką, Kanadą, Angliją, Vokietiją,
Prancūziją ir kitas šalis. Turiu
internetines parduotuves, Etsy ir

Amazon, kur žmonės iš viso pasaulio gali susirasti mano darbus
ir nusipirkti. Dėl ypatingų norų
gaminiams, nepasakyčiau, kad
čia lietuvės kažkuo išskirtinės,
būna visokių pageidavimų iš visų
šalių, taip pat ir iš Lietuvos.
– O kaip tas senas noras – šilkinių šviestuvų kūrimas? Ar jau
įgyvendintas?
– Prieš kelerius metus viename
interviu esu sakiusi, kad noriu
padaryti tapytų šilkinių švies-

– Esate dviejų vaikučių mama.
Kaip viską suspėjate?
– Žinau, kad daugelis mamų
mano, kad jų vaikai patys geriausi. Ir mano vaikai man yra
patys nuostabiausi. Jie labai
savarankiški, daugybę dalykų
pasidaro patys, padeda atlikti ir
namų ruošos darbus, ir valgyti
gali pagaminti. Taip pat yra labai užjaučiantys, jei turiu daug
darbo, jie puikiai supranta, iš
kur gaunami pinigai, ir niekada
netrukdo padaryti, ką privalau. Nėra ir maži, dukrai jau 10
metų, o sūnui 7 metai. Manau,
mamoms, kurios nenori nieko
daryti, tai trukdo viskas, ir ne tik
vaikai. O man mano sritis labai
įdomi, aš negaliu ramiai miegoti,
kol neišsiaiškinu apie kokią nors
naują tapymo techniką ar naujai
atsiradusią priemonę.
– Vis artėjate mūsų krašto, Lazdijų, link. Gal ir mes sulauksime
Jūsų parodos?
– Taip, visą gyvenimą praleidusi Vilniuje, visai netikėtai
nusprendžiau kažką keisti. Kilo
mintis pabėgti nuo Vilniaus streso, nuolatinių kamščių, begalės

žmonių... Norėjau ramybės. Kad
pasirinksiu Druskininkus, buvo
labai netikėta, nemažai žmonių
bandė atkalbėti, palaikė tik tėvai
ir artimiausi draugai. O kadangi
buvo likusi tik savaitė iki rugsėjo
1-osios ir vaikams reikėjo pradėti
eiti į kažkurią mokyklą, viskas
įvyko labai staiga. Susimečiau
viską į krepšius, draugai daug
padėjo, kelis kartus suvažinėjome ir aš jau gyvenu kitur. Manau,
tai vienas iš geresnių mano priimtų sprendimų, Druskininkai
puikus miestas ne tik atostogoms. Čia labai gražu, tvarkinga,
vyksta daug renginių, vienintelis
minusas, kad kainos kaip Vilniuje, o algos – ne. O dėl parodų, tai
ir gyvendama Vilniuje važinėjau
po visą Lietuvą, atstumas nėra
problema, svarbiau kontaktai,
kai miestelių žmonės sužino, kad
aš egzistuoju, esu tokia, tai ir pakviečia. O aš mielai ir važiuoju,
tai tikrai galėsiu padaryti parodą
Lazdijuose, tik reikia susitarti.
– Žinau, kad laisvalaikį leidžiate ir mūsų krašte. Jodinėjate?
– Pasirodo, Lazdijai – visai nemažas miestelis. Tikiuosi vasarą
sugrįžti susipažinti su lankytinomis vietomis, apžiūrėti apylinkių.
O dabar savaitgaliais atvažiuojame tik pajodinėti. Mano dukra
nuo mažens labai domisi žirgais.
Jos didžiausia svajonė turėti savo
žirgą. Kadangi Druskininkuose
nėra žirgyno, tai važinėjame į
Lazdijų kraštą. Mus mielai sutiko
priimti Lazdijų žirgininkų klubo
prezidentas, su kuriuo ne tik jodinėjame Giraitės miške žirgų taku,
bet ir susipažįstame su gamta:
matėme juodojo gandro lizdą,
bebrų padarytus takus, šimtamečius ąžuolus, vilkų pėdsakus.
Vilniaus vaikams visa tai nauja,
įdomu. Jodinėti miško tankumynais, palei pelkes yra visai kitas
jausmas nei hipodromuose, o dar
žiemą lėkti per sniegą... Dukra
įtraukė jau ir mane, ir brolį. Dabar jodinėjame trise.

•

Tvarkos prievaizdai pradeda patikras gyvulininkystės ūkiuose
Gyvulininkystės ūkiai įspėjami, jog jau pradedamos
jų patikros. Šias patikras
pradeda vykdyti Nacionalinės mokėjimo agentūros
(NMA) specialistai, siekiant įsitikinti, kaip laikomasi paramos už gyvulius
reikalavimų.
Šiemet bus patikrinta 36 tūkst. gyvulių. Tai 30 proc. mažiau nei praėjusiais metais, kai buvo patikrinta
52 tūkst. gyvulių (mėsinių galvijų,
mėsinių avių, pieninių veislių bulių, pieninių ožkų ūkių).
NMA akcentuoja, kad per šias
patikras nustato labai nedaug
neatitikimų ir primena apie
reikalavimus, kurių privaloma
laikytis.

Laiku paženklinti gyvulių
prieauglį

Siekiantieji susietosios paramos

už ūkinius gyvūnus turėtų neužmiršti gyvulius laiku ir tinkamai
suženklinti. Galvijai ir avys turi
būti ženklinami įsegant po vieną dviejų dalių įsago dalį į abi
ausis su gyvūno individualiu
numeriu.
Pažymėtina, kad gyvulių
prieauglį privalu paženklinti ir
įregistruoti ne vėliau kaip per 7
kalendorines dienas nuo prieauglio atvedimo. Tuo tarpu pametęs ausies įsagą gyvulys ne vėliau
kaip per 3 kalendorines dienas
nuo įsago pametimo dienos turi
būti paženklintas tokiu pat įsagu.
Dėl naujo įsago reikia kreiptis į
paslaugų teikėją ar į Valstybinę
maisto ir veterinarijos tarnybą
(VMVT).

Gyvulius užregistruoti
Ūkinių gyvūnų registre

Susietoji parama mokama už valdoje išlaikytas ne mažiau kaip 60

kalendorinių dienų bei Ūkinių
gyvūnų registre įregistruotas ir
suženklintas mėsines avis, pienines ožkas, ne jaunesnius nei 12
mėn. mėsinius galvijus, pieninių
veislių bulius. Šie gyvuliai turi
būti užregistruoti Ūkinių gyvūnų registre (ŪGR) ne vėliau kaip
per 7 kalendorines dienas nuo jų
atvežimo į naują laikymo vietą.
Už šių duomenų įvedimą į
ŪGR atsako valdų valdytojai,
partneriai, laikantys mėsinius
galvijus, mėsines avis, pieninių
veislių bulius, pienines ožkas,
paslaugų teikėjai (gyvulių produktyvumo kontrolės asistentai,
privatūs veterinarijos gydytojai),
VMVT, skerdimo įmonės, prekiautojai ūkiniais gyvūnais.
Už pavėluotą duomenų suvedimą į ŪGR numatytos sankcijos.
Jeigu valdos valdytojas duomenis apie mėsinių galvijų, mėsinių avių, pieninių veislių bulių,

pieninių ožkų perkėlimus, kaitą
pavėluotai pateikia paslaugos
teikėjui (taip pat VMVT teritoriniam skyriui, skerdimo įmonei,
prekiautojui ūkiniais gyvūnais)
arba pavėluotai suveda į ŪGR,
pareiškėjui taikoma sankcija –
20 proc. mažinama parama už
kiekvieną konkretų gyvulį pagal einamaisiais metais atskiru
žemės ūkio ministro įsakymu
patvirtintus tikslius išmokos
dydžius už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių,
pieninę ožką. Pažymėtina, kad
pareiškėjas, einamaisiais metais kitam laikytojui pardavęs
ar padovanojęs gyvulį, netenka
išmokos už jį.
Atlikdami patikras pieno
ūkiuose NMA specialistai be
paminėtų reikalavimų taip pat
tikrins, ar ūkininkai tinkamai deklaravo parduoto pieno
kiekį.

Tinkamos sąlygos kontrolei
atlikti

Gyvulių ūkių valdytojai ir partneriai turi ne vėliau kaip per 48
val. nuo informavimo apie patikrą sudaryti tinkamas sąlygas
kontrolei atlikti. NMA vykdant
patikras reikėtų atskirti gyvulius
ir sugrupuoti pagal atskiras rūšis
ir veisles, pvz., atskirti pieninių
veislių galvijus nuo mėsinių
veislių galvijų, suvaryti juos į
aptvarus ir pan. Taip sudaromos sąlygos NMA specialistui
suskaičiuoti visus gyvulius ir patikrinti jų ausų įsaguose įrašytus
individualius numerius.
Nustačius, kad žemės ūkio
veiklos subjektai trukdo atlikti
patikras arba nesudaro tinkamų
sąlygų kontrolę atliekantiems
darbuotojams, parama žemės
ūkio veiklos subjektams einamaisiais metais nemokama.
Agroeta

•

9

Nr. 13 / 2019 03 28 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Šeštokų mokykla tapo „Olimpinės kartos“ nare

„Olimpinė karta“ – tai 14 metų vykstantis ilgalaikis projektas, skirtas vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui.
Kovo 21 dieną Žalgirio arenoje
vyko 5-asis „Olimpinio švietimo
forumas“, kurio tema „Sportas
+ švietimas = 21 amžiaus galimybės“. Šio forumo metu buvo
priimti nauji nariai į Lietuvos
tautinio olimpinio komiteto organizuojamą vaikų ir jaunimo
olimpinio ugdymo programą
„Olimpinė karta“, tarp kurių ir

Lazdijų r. Šeštokų mokykla.
Olimpinė karta – tai 14 metų
vykstantis ilgalaikis projektas,
skirtas vaikų ir jaunimo olimpiniam ugdymui, olimpinių
idėjų ir sporto kaip ugdymo
priemonės sklaidai Lietuvoje. Projekte dalyvauja daugiai
kaip 100 ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo įstaigų iš visos

Lietuvos. Pagrindinė projekto
mintis – olimpinio švietimo integravimas į bendrojo ugdymo
turinį.
Įvairiose pamokose mokiniai
suspažįsta su vis kita olimpinio sąjūdžio sritimi: sužino apie
olimpinių žaidynių istoriją, geografiją, sporto šakas, sportininkų pasiekimus, olimpinių

žaidynių organizavimo specifiką, mokosi patys pasidaryti
medalius, talismanus, kitus
olimpinius simbolius.
Kiekvienais metais organizuojami konkursai įvairaus
amžiaus vaikams, finansuojami mokyklų ir ikimokyklinių
įstaigų projektai (olimpinės
dienos, savaitės renginiai, žai-

dynės, kitos veiklos), rengiami
seminarai bei mokymai pedagogams.
Labai džiaugiamės, kad ir
mūsų Lazdijų r. Šeštokų mokykla prisijungė prie „Olimpinės
kartos“ šeimos.

•

Vaidas Jasevičius,
kūno kultūros mokytojas

Padėti siekti savo svajonės ar... ją paskandinti?
Nuo šių metų pradžios
specializuotas Aleksandro
Stulginskio universitetas
(ASU) tapo Vytauto Didžiojo universiteto dalimi
– Žemės ūkio akademija
(VDU ŽŪA), ne tik tęsiančia savo misiją ir rengiančia specialistus šalies
agroverslui, bet ir kylančia į aukštesnį kokybinį
lygmenį.
Įsiliejus į plačiausios aprėpties
universitetą Lietuvoje, VDU
ŽŪA studentai turės daugiau
pasirinkimo galimybių, daugiau
laisvės kurdami savo kompetencijų bagažą, įgis darbo rinkoje patrauklų įvairiapusį išsilavinimą.
Galimybė rinktis net iš 30 užsienio kalbų, lyderystės ir komunikavimo žinios, skaitmeninių
technologijų valdymo įgūdžiai,
socialinės, psichologinės bei filosofinės bei daugybė kitų VDU
siūlomų kompetencijų greta tvirto specialybinio žinių bagažo neabejotinai suteiks absolventams
konkurencinį pranašumą darbo
rinkoje bei padės sėkmingai kopti karjeros laiptais.
Naują bei ryžtingą žingsnį
žengiantis VDU ŽŪA imasi įgyvendinti konkrečias priemones ir
ketina padėti visos šalies motyvuotiems abiturientams įveikti
kliūtis, galinčias užkirsti kelius
siekti universitetinio išsilavinimo savo tėvynėje.
Universiteto siūlomus veiksmus, siekiančius padėti išlaikyti
Lietuvos jaunimą tėvynėje bei
siekti mokslo bei karjeros aukštumų būtent čia palaiko ir naujoji

LR švietimo, mokslo ir sporto bei
LR žemės ūkio ministerijos.
Atsižvelgdamas į susidariusias
regionų retėjimo bei specialistų
poreikio juose „duobes“ bei siekdamas padėti užpildyti kai kurias
švietimo sistemos spragas, universitetas pats imasi iniciatyvos
stiprinti šiųmečių regionų abiturientų žinias – jau nuo balandžio
mėnesio VDU Žemės ūkio akademijoje bus rengiami nemokami
biologijos, fizikos ir matematikos
dalykų kursai, padėsiantys abiturientams pasirengti brandos
egzaminams.
„Galvojame apie pagalbą itin
motyvuotiems moksleiviams,
abiturientams, kuriems maža
nesėkmė neretai pakiša koją ir
pritrūkus mažai dalelytei konkursinio balo, visiems laikams
uždaro duris į šalies universitetus. Jei didelių miestų vaikai turi
daugiau galimybių pasisamdyti
korepetitorių, tai regionuose
tokių galimybių žymiai mažiau,
o, be to, ir šeimos pajamos ne visada tai leidžia. Todėl siekiame
ne vaikus atriboti, o jiems padėti, kad motyvuoti ir gabūs jaunuoliai turėtų galimybę geriau
išlaikyti brandos egzaminus.
Nepasirinkus tinkamo brandos
egzamino ar patyrus nesėkmę,
jiems būtų suteikiamas antras
šansas neprarandant laiko ir
kai kuriuos brandos egzaminus
būtų leista papildomai laikyti
arba perlaikyti rugpjūčio pabaigoje. Visą rugpjūtį universitete vyks papildomi nemokami kursai, padėsiantys šiems
vaikams užpildyti žinių spragas“, – nepraleisti išskirtinės

Įsiliejus į plačiausios aprėpties universitetą Lietuvoje, VDU ŽŪA studentai turės daugiau pasirinkimo galimybių, daugiau
laisvės kurdami savo kompetencijų bagažą, įgis darbo rinkoje patrauklų įvairiapusį išsilavinimą.
progos ragina VDU Žemės ūkio
akademijos kancleris Antanas
Maziliauskas.
Taip pat su Švietimo, mokslo
ir sporto ministerija tariamasi,
kad abiturientai, kurie per egzaminus nepasiekė nustatyto žinių lygio, bet turi norą studijuoti,
būtų priimti į VDU Žemės ūkio
akademijos programas mokamose vietose, tačiau greta studijų pirmame kurse pasirengtų
vieno-dviejų brandos egzaminų perlaikymui pavasarį. O po
pirmojo kurso perlaikę brandos
egzaminus, toliau tęstų studijas
valstybės finansuojamose vietose. „Universitetas ir studentas

šiuo atveju prisiima papildomą
krūvį, tad tereikia, kad valdžia
šių pirmakursių finansavimo
krepšelius vieneriems mokslo
metams rezervuotų.
Šiuos pokyčius ryžtingai palaiko VDU rektorius Juozas Augutis, kuris tvirtina, kad švietimo sistemai trūksta lankstumo,
kryptingumo, teigdamas, kad
„bakalauro studijos dabartinėje
Lietuvos situacijoje aplamai turėtų būti nemokamos. Kitu atveju
jauni žmonės išvažiuos ten, kur
jos nemokamos“, – prognozuoja
pašnekovas.
Be to, rektorius pažymi, kad
„šiandienos ir ateities agroverslas

– inovacijoms imli ir labai plataus
išsilavinimo reikalaujanti ūkio
šaka, todėl universiteto, kuriame
taikomas artes liberales studijų
modelis, kai studentas pats formuoja savo studijų kelią ir šalia
pagrindinės specialybės įgyja
įvairių sričių žinių, reikalingų
šiandienos ir rytdienos darbo
rinkoje – absolventas įgauna
daug didesnę vertę, nei įgytų
siauros specializacijos universitete. Siauros vienos srities žinios
ketvirtosios pramonės revoliucijos kontekste yra jau atgyvenęs
dalykas. Ir pažangus pasaulis tą
jau įrodė“, – teigia VDU rektorius.
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Kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių
ar turistinės stovyklos paslaugų
teikėjų dėmesiui
Informuojame, kad Lazdijų rajono savivaldybė 2019 m. remia:
1. Šachtinių šulinių geriamojo vandens mikrobiologinių ir cheminių tyrimų paslaugų finansavimą asmenims, teikiantiems kaimo
turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugas.
Tyrimų paslaugos finansuojamos verslo subjektams, kurie turi
Valstybiniam turizmo departamentui prie LR ūkio ministerijos
(arba VšĮ „Keliauk Lietuvoje“) pateikto Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formos kopiją ir galiojantį verslo liudijimą
ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad gali teikti kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugas.
2. Vandens telkinių maudymosi vietų vandens mikrobiologinių
tyrimų, kurie atliekami prieš maudymosi sezono pradžią ir maudymosi sezono viduryje, paslaugų finansavimą kaimo turizmo,
nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugas Lazdijų
rajono savivaldybės teritorijoje teikiantiems asmenims, kurie turi
Valstybiniam turizmo departamentui prie LR Ūkio ministerijos
(arba VšĮ „Keliauk Lietuvoje“) pateikto Pranešimo apie apgyvendinimo paslaugų teikimo formos kopiją, ir galiojantį verslo liudijimą ar kitus dokumentus, patvirtinančius, kad gali teikti kaimo
turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugas
ir šias paslaugas teikia šalia vandens telkinių.
Kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių ar turistinės stovyklos paslaugų teikėjai prašymus šiems tyrimams atlikti
turi pateikti iki 2019 m. balandžio 10 d. 17.00 val. Lazdijų
rajono savivaldybės administracijos Dokumentų ir informacijos
skyriaus vieno langelio kabinete, 119 kab., I aukštas, Vilniaus g.
1, Lazdijai.
Informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Ekonomikos skyriuje tel. (8 318) 66 158
Prašymų formas galite rasti www.lazdijai.lt.

Kviečiame teikti paraiškas
asbestiniams stogams keisti
Kaimo gyventojai, norintys atnaujinti savo namų stogus, nuo
balandžio 1 d. iki gegužės 31 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai
(NMA) galės teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Pagrindinės
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį
„Parama asbestinių stogų dangos keitimui“.
Paraiškos gauti paramą pakeisti visą gyvenamojo namo asbestinę
stogo dangą kita bus renkamos NMA teritoriniuose padaliniuose,
taip pat paraiškas bus galima teikti elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (www.
zumis.lt).
NMA darbuotojai Lazdijų rajono savivaldybėje paraiškas paramai priiminės 2019 m. balandžio 17 bei gegužės 8, 15 ir 22
dienomis.
Daugiau informacijos apie paraiškų teikimą rasite: https://www.
nma.lt/20635.
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Eteris
Ketvirtadienis, kovo 28 d. Saulė teka 6.05, leidžiasi 18.45, dienos
ilgumas 12.40. Delčia. Vardadieniai: Filemonas, Sikstas, Rimkantas, Girmantė, Odeta.
LRT Televizija

2.35 Alchemija. VDU

6.00 Lietuvos Respu-

karta.
3.05 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 3“.
12.00 Gyvenimas.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Babilonas Berlynas“.
23.50 Smegenų
paslaptys. Igoris
Stravinskis.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 1“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Specialus tyrimas.
5.00 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia
meilės“.
10.25 „Namai, kur širdis“.
11.00 Nuo... Iki...
11.30 „Paveldėtoja 2“.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.00 Yra, kaip yra.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 KK2.
19.30 Valanda su Rūta.
20.30 „Monikai reikia
meilės“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Metro užgrobimas
123“.
0.05 „Judantis
objektas“.
1.00 „Princas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės miestas“.
12.00 „Paskutinis iš

Magikianų“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Beždžionių
planetos aušra“.
0.30 „X mutantai“.
1.30 „Kaulai“.
2.20 „Kvantikas“.
3.10 Ekstrasensai
detektyvai.
4.05 „X mutantai“.
4.55 „Kaulai“.

BTV
6.45 „Mentalistas“.
7.40 „Stoties

policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.40 „Kobra 11“.
11.40 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.45 „Stoties

policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
15.55 „Paskutinis

faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
22.30 „Amerikos nindzė.
Susidorojimas“.
0.25 „Rokenrola“.
2.30 „Juodasis sąrašas“.
3.15 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Pasaulis iš

viršaus“.
7.00 Vantos lapas.
7.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Ant bangos.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Jekaterina
Didžioji“.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.

13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Demaskuoti“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys.
0.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Bitininkas“.
2.05 „Širdies plakimas“.
2.55 „Jekaterina

Didžioji“.
3.45 „Kaip bocmanas
nuotakos ieškojo“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Sakartvelo muzikos

ir šokių ansamblis
„Gori“.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Į sveikatą!
8.45 „Išsamus pranešimas. Džihado
broliai. Kovotojai
Rytų Europoje“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Legendos.
13.10 Stambiu planu.
13.55 Lietuva mūsų
lūpose.
14.20 „Archeologinės
Alpių paslaptys.
Romėnai ir Alpių
ežero paslaptis“.
15.10 „Išsamus pranešimas. Kinija. Bręstantis sukilimas“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 ARTi. Veidai.
18.30 Nacionaliniai
lygybės ir įvairovės
apdovanojimai
2018.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Brandūs pokalbiai.
22.15 „Nuo Lietuvos
nepabėgsi“.
23.35 Anapus čia ir dabar.
0.20 DW naujienos rusų
kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.

1.05 Nacionalinis bardų

festivalis „Purpurinis vakaras“.
1.50 „Aš nesu ponia
Bovari“.
4.05 Nacionaliniai
lygybės ir įvairovės
apdovanojimai
2018.
5.45 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.

TV1
7.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.10 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
14.10 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.35 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
15.00 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
16.00 „Amžina meilė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 PREMJERA.
„Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės La
Sjota miestelyje“.
23.00 „Velvet“.
0.35 „Midsomerio
žmogžudystės XX.
Cirkas atvažiavo“.
2.15 „Brokenvudo
paslaptys. Kruvinos
Kalėdos“.
3.40 „Pasisvėrę ir
laimingi“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Žvejo

nuotykiai“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras“.
20.00 „Virtuvė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Adrenalinas 2.

Aukšta įtampa“.
22.50 „Nusikalstami

protai. Kitapus
sienų“.
23.50 „Daktaras
Hausas“.
1.40 „Detektyvas
Bekstriomas“.
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Eteris
Penktadienis
, kovo 29 d. Saulė teka 6.02, leidžiasi 18.47, dienos ilgumas 12.45.
Delčia. Vardadieniai: Narcizas, Almantė, Bertoldas, Manvydas.

šeštadienis
, kovo 30 d. Saulė teka 6.00, leidžiasi 18.49, dienos ilgumas 12.49.
Delčia. Vardadieniai: Gvidonas, Virmantas, Meda, Ferdinandas, Anelė, Nelė.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 3“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 „Visiška tamsa“.
0.35 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gyvenimas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
5.00 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia
meilės“.
10.25 „Namai, kur širdis“.
11.00 Valanda su Rūta.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.00 Bus visko.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Paramos koncertas
„Gelbėkit vaikus“.
23.00 „Dingusi“.
1.55 PREMJERA.
„Neprašyti svečiai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės miestas“.
12.00 „Paskutinis iš
Magikianų“.

13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Galingasis 6“.
21.45 PREMJERA. „Kodėl

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

būtent jis?“.
0.00 PREMJERA. „Devy-

nioliktasis stalas“.
1.40 „Trys įtemptos

dienos“.
4.00 „Ekstraordinarių

džentelmenų lyga“.

BTV
6.45 „Mentalistas“.
7.40 „Stoties policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.

„Galingasis 6“, 19.30, TV3
3.45 „Kaip bocmanas

nuotakos ieškojo“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Gyvybės langelis“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

„Du balsai – viena
širdis“.

TV1
7.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios namų

9.40 „Paskutinis faras“.
10.40 „Kobra 11“.
11.40 „Ekstrasensų

LRT Plius
blikos himnas.

šeimininkės“.

mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 NKL čempionatas.
Šakių „Vytis“–Klaipėdos „NeptūnasAkvaservis“.
20.00 „Amerikietiškos
imtynės“.
22.00 „Kikboksininkas 5.
Atpildas“.
23.50 „Amerikos nindzė.
Susidorojimas“.
1.45 „Juodasis sąrašas“.

6.05 Nacionalinis bardų

13.10 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Broliai meškinai.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Pasaulis iš

viršaus“.
7.00 Čempionai.
7.30 Atliekų kultūra.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 „Demaskuoti“.
19.00 Žinios.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 „Prokuroras“.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Bitininkas“.
2.05 „Širdies plakimas“.
2.55 „Jekaterina
Didžioji“.

6.00 Lietuvos Respu-

festivalis „Purpurinis vakaras“.
6.50 Pirmą kartą.
7.00 Mokytojų kambarys.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Garsiau.
8.45 „Išsamus pranešimas. Kinija. Bręstantis sukilimas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
13.00 7 Kauno dienos.
13.25 Stop juosta.
13.50 TV videofilmo
„Mūsų miesteliai“
30-mečiui.
15.10 „Išsamus pranešimas. Esminės
permainos. Drąsios
Afganistano
moterys“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 „Šimtas reginių senoviniame mieste.
Lakuoti dirbiniai“.
18.30 Auksiniai scenos
kryžiai.
20.50 Mokslo ekspresas.
21.10 Kultūros diena.
21.30 Premjera. „Ištikimas vyras“.
23.00 Tolimųjų Rytų
griausmas.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Nacionalinis bardų
festivalis „Purpurinis vakaras“.
2.05 Stop juosta.
2.30 „Nuo Lietuvos
nepabėgsi“.
3.50 Muzikinė pramoginė programa

Nuotykių ieškotojai“.
14.10 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.35 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
15.00 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
16.00 „Amžina meilė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Fortitudas“.
23.05 „Somalio piratai“.
1.20 „Likimo šešėlis“.
3.05 „Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės La
Sjota miestelyje“.
4.35 „Pasisvėrę ir
laimingi“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Praeities

žvalgas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Palikti vandenyne

3. Tarp ryklių“.
23.35 Eurolygos

rungtynės. Pirėjo
„Olympiacos“–
Kauno „Žalgiris“.
1.35 „Adrenalinas 2.
Aukšta įtampa“.
3.05 „Veidrodžiai 2“.

dicija „Dniepru per
Ukrainą“.
6.55 Premjera. „Jaunieji
detektyvai ir
Juodojo karaliaus
prakeiksmas“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 15 metų su NATO
mes saugūs.
Lietuvos ir NATO
vėliavų pakėlimo
ceremonija S.
Daukanto aikštėje.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Skrydis virš
Australijos“.
13.50 „Džesika Flečer 6“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Dvi kartos.
Žvaigždžių duetų
konkursas.
23.00 „Mūza“.
0.40 „Visiška tamsa“.
2.30 Pasaulio dokumentika. „Skrydis virš
Australijos“.
4.15 Smegenų
paslaptys. Igoris
Stravinskis.
4.25 „Džesika Flečer 6“.

LNK
6.15 „Tomas ir Džeris“.
6.45 „Žvėrelių būrys“.
7.10 „„Nickelodeon“

valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.40 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.40 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.10 „Ogis ir tarakonai“.
9.20 „Mėnulio užkariautojai“.
11.10 „Svečiai palėpėje“.
12.55 „Kaip valgyti
keptus sliekus“.
14.40 „Lėktuvai, traukiniai
ir automobiliai“.
16.30 Gyvūnų pasaulis.
17.00 Bus visko.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 PREMJERA.
„Ateivis vardu
Aidas“.
20.45 „Piko valanda 3“.
22.35 „Ji man – ne pora“.
0.40 „Dingusi“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.00 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 „Veiverlio pilies
burtininkai“.
12.55 PREMJERA. „Nevykėlio dienoraštis.
Ilga kelionė“.
14.45 „Havajai 5.0“.
15.45 Ekstrasensų mūšis.
17.30 Namų idėja su
IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Turtuolis vargšas“.
21.00 „Karo žirgas“.
23.55 „Karklų žmogus“.
1.50 „Kodėl būtent jis?“.
4.50 „Havajai 5.0“.

BTV

16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa“

pristato. „Vyrų
šešėlyje. Rožė
Parčevskytė“.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ (tęs.).
23.05 „Mentų karai.
Odesa“.
1.25 „Moterų daktaras“.
2.55 „Lemtingas panašumas“.
4.35 Vantos lapas.
5.00 „Kaip bocmanas
nuotakos ieškojo“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

7.00 „Vaikai šėlsta“.
8.29 „Top Shop“ televi-

trina.
8.45 Sveikatos ABC

televitrina.
9.00 Tarptautinis galiūnų
turnyras „Savickas
Classic“.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.00 „Būk ekstremalas“.
11.30 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.35 „Džino viešnagė
Italijoje“.
13.35 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.00 „Kas žudikas?“.
17.00 Betsafe–LKL.
„Rytas“–
„Neptūnas“.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 „Misija „Neįmanoma“ 2“.
0.45 „Naujoji karta Z“.
2.35 „Juodasis sąrašas“.

Dzūkijos TV
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „TV Europa“

pristato. „Vyrų
šešėlyje. Ona
Vytautienė“.
7.55 „Pavojingiausios
kelionės. Gabonas“.
8.30 „Pavojingiausios
kelionės. Gruzija“.
9.00 Skinsiu raudoną
rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius
Luisas. Kurį Dievai
sunaikins“.
13.00 „Lemtingas panašumas“.
15.15 „Pasaulio turgūs.
Jeruzalė“.
16.00 Žinios.

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Vilniečiai. Roza

Bieliauskienė.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Aš – laidos vedėjas.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Garsiau.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Vincenzo Bellini.

Opera „Kapulečiai
ir Montekiai“.
14.25 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
14.50 „Kraujo broliai?
Kodėl lietuviai
jaučia Ukrainos
skausmą ir kaip
jiems pavyko
išvengti tokio
likimo“.
15.15 Auto Moto.
15.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
16.00 Euromaxx.
16.30 Klauskite daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19.00 Daiktų istorijos.
19.45 Stambiu planu.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Vasarvidžio
nakties sekso
komedija“.
22.30 Lietuvos valstybinio simfoninio
orkestro 30-ojo jubiliejaus koncertas.

24.00 ARTS21.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 „Ištikimas vyras“.
2.30 Brandūs pokalbiai.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.50 „Būrėja“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.10 „Tėvas Motiejus“.
10.30 „Būrėja“.
11.05 „Akloji“.
11.35 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
12.05 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.35 „Akloji“.
13.45 „Nekviesta meilė
4“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Žmogžudystė
Langeoge“.
22.55 „Holivudo žmogžudysčių skyrius“.
1.10 „Somalio piratai“.
3.05 „Fortitudas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Gelmėse

slypinčios unikalios
istorijos“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Vienam gale
kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 PREMJERA. Keliauk
išmaniai.
10.30 Autopilotas.
11.00 Lietuvos mokyklų
žaidynės.
11.30 Žaidimų balsas.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Gelmėse
slypinčios unikalios
istorijos“.
14.00 „Žvejo nuotykiai“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Jukono vyrai“.
19.00 Amerikos dievaitis.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Marsietis“.
0.55 „Hitmanas.
Agentas 47“.
2.30 „Amerikos
talentai“.

„Piko valanda 3“, 20.45, LNK
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Eteris
sekmadienis, kovo 31 d. Saulė teka 6.57, leidžiasi 19.51, dienos ilgumas
12.54. Delčia. Vardadieniai: Benjaminas, Ginas, Gina, Kornelija.

pirmadienis
, balandžio 1 d. Saulė teka 6.55, leidžiasi 19.53, dienos ilgumas
12.58. Delčia. Vardadieniai: Hugonas, Teodora, Teodoras, Rimgaudas, Dainora.

LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime

gera. Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su

Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų

pasakos. Batuotas
katinas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Ypatingi
gyvūnų jaunikliai.
Kovingiausios
šeimos“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Brazilijos
gamtos stebuklai.
Pakrantės rojus“.
13.50 „Puaro 13“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios.
Orai.
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
Orai.
21.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
21.30 Premjera. „Laisvės
kaina. Disidentai“.
22.30 „Mėnesienos
magija“.
0.05 „Skyrybų košmaras“.
1.35 Pasaulio dokumentika. „Ypatingi
gyvūnų jaunikliai.
Kovingiausios
šeimos“.
2.25 Pasaulio dokumentika. „Brazilijos
gamtos stebuklai.
Pakrantės rojus“.
3.15 Savaitė.
4.10 Klausimėlis.lt.
4.25 „Puaro 13“.

LNK
6.05 „Tomas ir Džeris“.
6.30 „Žvėrelių būrys“.
6.55 „„Nickelodeon“

valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.25 „Neramūs ir
triukšmingi“.
7.55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.25 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
8.55 „Anapus tvoros“.
10.35 „Kosminis krepšinis“.
12.15 „Superšuo“.
14.00 „Gražuolė ir
pabaisa“.
16.10 Ne vienas kelyje.

16.50 Teleloto.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Finalo ketvertas.
21.00 PREMJERA. „24

Dzūkijos TV

19.35 „Dauntono abatija

LRT Televizija

7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Pasaulis iš

6.00 Lietuvos Respu-

valandos gyventi“.
22.50 „Myliu tave,
žmogau“.
0.50 „Ji man – ne pora“.

viršaus“.
9.30 Skonio
reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveika ir gardu.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Kita moteris“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Kita moteris“
(tęs.).
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“.
0.40 „Vėjas į veidą“.
2.10 „Detektyvas Linlis“.
3.40 „Kelrodė žvaigždė“.
5.10 „Pavojingiausios
kelionės. Tadžikija“.
5.35 „Pavojingiausios
kelionės. Vietnamas“.

2“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legendos.
21.55 Transcendentinis
garsas.
23.10 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
23.35 Anapus čia ir dabar.
0.20 „Vasarvidžio
nakties sekso
komedija“.
1.45 Auksiniai scenos
kryžiai.
4.05 Auto Moto.
4.20 Daiktų istorijos.
5.05 Vartotojų kontrolė.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.00 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinarinis detektyvas.
9.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Svajoklis
Badis“.
13.10 „Druska brangesnė
už auksą“.
15.00 „Mažylio atostogos“.
17.00 „Simpsonai“.
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Lietuvos
talentai.
22.00 „Mechanikas.
sugrįžimas“.
0.00 „Karklų žmogus“.
1.55 „Konanas barbaras“.
3.50 „Mechanikas.
sugrįžimas“.

BTV
6.30 Tarptautinis galiūnų

turnyras „Savickas
Classic“.
7.30 „Iš visų jėgų“.
8.00 „Būk ekstremalas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos
kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 „Iš visų
jėgų“.
11.00 „Būk ekstremalas“.
11.30 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.35 „Džino viešnagė
Italijoje“.
13.35 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.00 „Nusikaltimų
miestas“.
16.30 Čepas meta.
17.00 Betsafe–LKL.
„Žalgiris“–
„Lietkabelis“.
19.30 „Žiurkių medžiotojas“.
21.30 „Iliuzija“.
22.30 „Kriminalinė
Maskva“.
23.30 „Kikboksininkas 5.
Atpildas“.
1.15 „Naujoji karta Z“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labdaros koncertas

„Vaikai vaikams“.
7.30 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 „TV daktaras.
Reumatas. Kaip
išsivaduoti iš
skausmo?“.
9.30 Euromaxx.
10.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
13.00 Stop juosta.
13.30 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
15.35 Šventadienio
mintys.
16.00 Mokytojų kambarys.
16.30 Mokslo sriuba.
17.00 Vartotojų kontrolė.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.45 Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.

TV1
6.50 „Būrėja“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.10 „Tėvas Motiejus“.
10.25 „Būrėja“.
11.00 „Akloji“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Gaminame namie
su Reičele Alen“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
23.10 „Mirtinas ginklas
2“.
1.25 „Holivudo žmogžudysčių skyrius“.
3.10 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Žmogžudystė
Langeoge“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Gelmėse

slypinčios unikalios
istorijos“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Sekmadienis su
Kauno „Žalgiriu“.
11.00 „Įspūdingiausios
atostogų vietos“.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Gelmėse
slypinčios unikalios
istorijos“.
14.00 „Žvejo nuotykiai“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Įelektrintas
ledas“.
19.00 Amerikos dievaitis.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 Nakties TOP.
22.30 X Faktorius.
1.00 „Išeities kodas“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 3“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite
daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Medičiai. Florencijos valdovai 2“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 1“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vartotojų kontrolė.
5.00 Lengvai ir linksmai!

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia

meilės“.
10.25 „Namai, kur širdis“.
11.00 Bus visko.
12.00 „Mano likimas“.
14.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.00 Labas vakaras,

Lietuva.
17.00 Yra, kaip yra.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 KK2.
19.30 Nuo... Iki...
20.00 „Paveldėtoja 2“.
20.30 „Monikai reikia

meilės“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.56 Orai.
21.58 Telefoninė loterija

1634.
22.00 PREMJERA.
„Machinatoriai“.
23.50 „Judantis
objektas“.
0.45 „24 valandos
gyventi“.

TV3

prakalbinimas“ .

6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės miestas“.
12.00 „Paskutinis iš
Magikianų“.
13.00 „Pažadėtoji“.
13.30 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Auksiniai svogūnai“.
22.30 „Katastrofiškai nesėkmingas filmas“.
0.10 „X mutantai“.
1.10 „Kaulai“.
2.00 „Kvantikas“.
2.50 Ekstrasensai
detektyvai.
3.30 „X mutantai“.
4.20 „Kaulai“.
5.05 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

BTV
6.30 „Iš visų jėgų“.
6.55 „Būk ekstremalas“.
7.25 „Stoties policija“.
8.25 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.25 „Paskutinis faras“.
10.25 „Kobra 11“.
11.25 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.30 „Slėgis“.
23.20 „Misija „Neįmanoma“ 2“.
1.45 „Iliuzija“.
2.35 „Kriminalinė
Maskva“.
3.20 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Pasaulis iš

viršaus“.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 Ne spaudai.
9.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Jekaterina

Didžioji“.

18.35 „Jūsų sveikatai“.
19.00 Žinios.
19.20 „Tai – sportas“.
19.30 „Svečiuose pas

kalba.
0.50 Dabar pasaulyje.
1.20 „Led Zeppelin in

Jazz“.
2.25 „Mėnesienos

Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Bitininkas“.
2.05 „Širdies plakimas“.
2.55 „Jekaterina
Didžioji“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinis bardų

festivalis „Purpurinis vakaras“.
7.00 Linija, spalva,
forma.
7.25 Auto Moto.
7.40 „Grizis ir lemingai“.
7.50 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
8.45 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Daiktų istorijos.
13.55 Pasaulio lietuvių
žinios.
14.20 „Dauntono abatija
2“.
15.10 „Išsamus pranešimas. Demaskuotojas. Sistemos
auka“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Ten, kur namai 1“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.15 „Paskubėję
gyventi“.
20.10 Kultūros
diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Rokis“.
23.30 Premjera. „Raoulis
Ruizas. Kino
vizionierius“.
0.35 DW naujienos rusų

magija“.
4.00 Stambiu planu.
4.45 Į sveikatą!
5.10 „Ten, kur namai 1“.

TV1
7.00 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.10 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
14.10 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.35 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
16.00 „Amžina meilė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Bjauri tiesa“.
22.55 „Senjora“.
0.30 „Likimo šešėlis“.
2.20 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
4.05 „Pasisvėrę ir
laimingi“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Virtuvė“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Pjūklas 2“.
0.50 „Nuodėmių
daktaras“.
1.40 „Detektyvas
Bekstriomas“.

12.20 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 „Žemės ir laiko

„Tautos tarnas“, 20.25, BTV
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Eteris
Antradienis
, balandžio 2 d. Saulė teka 6.52, leidžiasi 19.55, dienos ilgumas
13.03. Delčia. Vardadieniai: Pranciškus, Jostautas, Jostautė, Pranas, Elona.

Trečiadienis
, balandžio 3 d. Saulė teka 6.50, leidžiasi 19.57, dienos ilgumas
13.07. Delčia. Vardadieniai: Irena, Ričardas, Vytenis, Rimtautė, Kristijonas.

LRT Televizija

LRT Televizija

20.30 „Monikai reikia

6.00 Lietuvos Respu-

meilės“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 PREMJERA. „Nors
mirk iš gėdos“.
23.55 „Judantis
objektas“.
0.50 „Juodoji aušra“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 6“.
11.15 „Aukštuomenės

daktaras 3“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „12 beždžionių 3“.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 1“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 (Ne)emigrantai.
5.00 Lengvai ir linksmai!

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia
meilės“.
10.25 „Namai, kur širdis“.
11.00 Nuo... Iki...
11.30 „Paveldėtoja 2“.
12.00 „Mano likimas“.
14.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
15.05 „Dvi šeimos“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.00 Yra, kaip yra.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 KK2.
19.30 Nuo... Iki...
20.00 „Paveldėtoja 2“.
20.30 „Monikai reikia
meilės“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Juodoji aušra“.
23.55 „Judantis
objektas“.
0.50 „Machinatoriai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Svajonių ūkis.
8.20 Gardu Gardu.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės miestas“.
12.00 „Paskutinis iš
Magikianų“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kietas riešutėlis“.
0.40 „Kaulai“.
1.35 „Kvantikas“.
2.25 Ekstrasensai
detektyvai.
3.25 „Kaulai“.
4.15 „Kvantikas“.
5.05 „Paskutinis iš
Magikianų“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-

„Vienišas vilkas Makveidas“, 21.00, BTV
19.00 Žinios.
19.25 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.55 Rubrika „Renova-

cija iš arčiau“.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris. Informacinė publicistinė
laida.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes
europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Bitininkas“.
2.05 „Širdies plakimas.
2.55 „Jekaterina
Didžioji“.
3.45 „Šeimininkė“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

BTV

blikos himnas.

6.25 „Mentalistas“.
7.20 „Stoties policija“.
8.20 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.20 „Paskutinis faras“.
10.20 „Kobra 11“.
11.20 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Vienišas vilkas
Makveidas“.
23.10 „Slėgis“.
1.00 „Juodasis sąrašas“.
1.50 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Nuoga tiesa.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 „Gurovo bylos.

Savivalė“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Jekaterina

Didžioji“.
12.20 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 „Žemės ir laiko

prakalbinimas“.
18.35 „Tai – sportas“.

6.05 „Led Zeppelin in

Jazz“.
7.15 „Grizis ir lemingai“.
7.25 „Kaimynai piratai“.
7.40 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.05 Mokslo sriuba.
8.30 Kultūringai su
Nomeda.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Anapus čia ir dabar.
14.00 Auto Moto.
14.15 „Paskubėję
gyventi“.
15.10 „Pažinimo
džiaugsmas. Ar
gyvūnai geba
jausti?“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
18.15 „Ten, kur namai 1“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.15 „Leninas. Žlugęs
mitas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Komisaras ir jūra“.
23.00 „Žanas Polis Belmondo. Žvilgsnis į
save“.
0.40 DW naujienos rusų
kalba.
0.55 Dabar pasaulyje.
1.25 „Chopin Jazz Inn“
su Evelina Sašenko.

2.35 „Rokis“.
4.30 Garsiau.
5.00 ARTi. Veidai.
5.15 „Ten, kur namai 1“.

TV1
7.00 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios

namų šeimininkės“.
13.10 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
14.10 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.35 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“.
16.00 „Amžina meilė“.
17.00 „Būk su manim“.
17.30 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“.
21.00 „Brokenvudo
paslaptys. Kritimas
iš padangės“.
23.00 „Senjora“.
0.30 „Likimo šešėlis“.
2.20 „Bjauri tiesa“.
3.50 „Pasisvėrę ir
laimingi“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Keleiviai“.
22.50 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.
23.50 „Daktaras
Hausas“.
0.50 „Nuodėmių
daktaras“.
2.00 „Detektyvas
Bekstriomas“.

linė policija 6“.
11.15 „Aukštuomenės

daktaras 3“.
12.00 Nacionalinė

paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Aš – laidos
vedėjas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Iškyla prie Kabančios uolos“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 1“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
5.00 Lengvai ir
linksmai!

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomas ir
Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia
meilės“.
10.25 „Namai, kur
širdis“.
11.00 Nuo... Iki...
11.30 „Paveldėtoja 2“.
12.00 „Mano likimas“.
14.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.00 Yra, kaip yra.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 KK2.
19.30 Nuo... Iki...
20.00 „Paveldėtoja 2“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės miestas“.
12.00 „Paskutinis iš

Magikianų“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Artimi priešai“.
22.25 „Vikinglotto“.
23.40 „X mutantai“.
0.40 „Kaulai“.
1.35 „Kvantikas“.
2.25 Ekstrasensai
detektyvai.
3.25 „X mutantai“.
4.15 „Kaulai“.
5.05 „Kvantikas“.

BTV
6.45 „Mentalistas“.
7.40 „Stoties policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.40 „Kobra 11“.
11.40 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Pavojus. Oro
upės“.
22.50 „Vienišas vilkas
Makveidas“.
1.00 „Juodasis sąrašas“.
1.55 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Pasaulis iš

viršaus“.
7.00 Skinsiu raudoną
rožę.
7.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 „Gurovo bylos.
Savivalė“.

10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Jekaterina

Makbet“.
23.00 „Florencija ir Uficių

Didžioji“.
12.20 „Mesingas. Aplen-

galerija“.
0.30 DW naujienos rusų

kiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“.
18:00 „Žemės ir laiko

prakalbinimas“.

kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Vilnius Mama Jazz

2018.
2.05 „Komisaras ir jūra“.
3.35 Kultūringai su

Nomeda.
4.20 ARTi. Veidai.
4.35 Pradėk nuo savęs.
5.00 Kultūrų kryžkelė.

18.35 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes
europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa.
0.30 Čempionai.
1.05 „Bitininkas“.
2.05 „Širdies plakimas“.
2.55 „Jekaterina
Didžioji“.
3.45 „Šeimininkė“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 „Chopin Jazz Inn“

su Evelina Sašenko.
7.15 „Grizis ir lemingai“.
7.25 „Kaimynai piratai“.
7.40 „Šecherazada.

Nepapasakotos
istorijos“.
8.05 Pradėk nuo
savęs.
8.30 Stambiu planu.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Brandūs
pokalbiai.
13.00 Kultūringai su
Nomeda.
13.45 Linija, spalva,
forma.
14.15 Nacionalinis bardų
festivalis „Purpurinis vakaras“.
15.10 „Pažinimo
džiaugsmas.
Merapis – liepsnojantis kalnas“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.15 „Ten, kur namai 1“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.15 „Archeologinės
Alpių paslaptys.
Slėpiningos imperatorių pilys“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Ledi

Trembita.
5.15 „Ten, kur namai 1“.

TV1
7.00 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.10 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
13.50 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
14.10 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.35 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
16.00 „Amžina meilė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Brokenvudo
paslaptys. Šalta
mirtis“.
23.00 „Senjora“.
0.30 „Likimo šešėlis“.
2.25 „Brokenvudo
paslaptys. Kritimas
iš padangės“.
4.00 „Pasisvėrę ir
laimingi“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Žvejo nuotykiai“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Pagrobti vaikai“.
22.50 „Aukščiausia
pavara“.
0.00 „Daktaras Hausas“.
1.00 „Detektyvas
Bekstriomas“.
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PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••

Tel. 8 655 58021.

Gretimus namų valdos sklypus: 0,27 ha ir 0,46 ha, Panarvės
k., kainos: 2 200 Eur, 3 000 Eur.
Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha žemės
ūkio paskirties sklypus, kaina po
4 200 Eur. Visi sklypai tinkami
namų statybai. Arti Lazdijų miestas bei miškas.
Tel. 8 679 08011.

••

2 k. butą Vilniaus g. 11, Lazdijai (rūsys, sandėliukas, autonominis šildymas). Dėl nuomos
nesikreipti.
Tel. 8 684 46299.

••

••

••

••

Žemės sklypus namų statybai
šalia Lazdijų (įvairaus dydžio,
visos komunikacijos, šalia interneto linija), kaina sutartinė.
Tel. 8 616 33781.
Namą Vytauto g. 41, Lazdijai
(15 a namų valda) ir 15 a sklypą
Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

••

Pusę medinio namo ramioje
vietoje (iki centro 400 m, 15 a
žemės sklypas).
Tel.: 8 611 53258,
8 620 57733.

••

Sodybą Lazdijuose arba keičiu į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 670 61649.

Gyvenamąjį namą Mikniškių
k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 63 a
sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi, su ūkiniais
pastatais), kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.
Namą Kalnų g., Lazdijuose (medinis, gyvenamasis, su
mediniu priestatu, 4,65 a žemės
sklypas, elektra, vanduo).
Tel. 8 690 29090.

••

Namą Lazdijuose.
Tel. 8 627 03518.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

••

••
••

••
••
••

••

••

2,5 ha žemės Kuklių kadastrinėje vietovėje.
Tel. 8 698 39308.
2 k. butą renovuotame name
(2 a.). Tel. 8 672 34726.
Puikų didelį sklypą statybai
Lazdijuose. Tel. 8 686 70841.
Žemės sklypą Jūratės g. 10,
Alytus (12 a, namų valda, puiki
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
PC „Senukai“, arti mokyklos bei
darželiai, sklypo dokumentai
tvarkingi, neįkeistas, miesto
komunikacijos (išskyrus dujas),
gatvė įtraukta į miesto plėtros
projektą), kaina 1 000 Eur/a, galima derėtis. Tel. 8 677 78572.

••
••

Žemės sklypą Lazdijų r., šalia
ežero. Tel. 8 686 70841.
Sodo namelį bendrijoje „Baltasis“ (11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.

••

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

••

1 k. butą Simne (2 aukštas,
34,14 kv. m, su daline buitine
technika, nauji langai, šarvuotosios durys, nauja santechnika)
kartu su kolektyviniu sodu (6 a).
Tel. 8 601 93000.

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

Tel. 8 650 54363.

3 k. butą Veisiejuose (3
aukštas, netoli pušynas, ežeras),
kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.
Sodybą Gudelių k. (30 a
namų valda, 2,25 ha žemės ūkio
paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

Kombainą „Niva“.
Tel. 8 679 46868.
Grūdų sėjamąją (rusiška) ir 6
t ir 11 t mėšlo kratytuvus (rusiški). Galimas atvežimas į vietą.
Tel. 8 630 93471.
Traktorių T25, kaina
700 Eur.
Tel. 8 693 06995.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

••

••

••

••

••

Žemės sklypą Lazdijuose (30
a, tinka namo statybai, graži vieta, prie miško ir vandens telkinio,
atlikti geodeziniai matavimai,
visos miesto komunikacijos),
kaina 20 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.
Namą Vainiūnų k. (buvusi
valgykla, namų valda 30 a), kaina
16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.
Žemės sklypą Nemajūnų k.
(80 a, žemės ūkio paskirtis, tvenkinys, nedidelis statinys), kaina
6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

Žemės sklypą prie ežero (nedidelis, rekreacinės paskirties,
iki vandens apie 50 m, iš vienos
pusės riboja keliukas, iš dviejų
pusių juosia natūralus griovys, einantis iki ežero, idealus variantas
sklype turėti tvenkinį, patogus
privažiavimas), kaina
12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

4 vasarines padangas su
ratlankiais (tinka „VW Golf IV“,
protektoriaus gylis 7 mm), kaina
25 Eur/vnt.
Tel. 8 629 72915.
„Renault Megane Scenic“ (1,8
l, benzinas, labai geros būklės,
iš Olandijos, 2003 m.), kaina
sutartinė.
Tel. 8 623 23430.
„Fiat Punto“ (1998 m., 1,6 l,
dyzelinas).
Tel. 8 672 34726.

••

Lengvojo lydinio ratlankius
(tinka „Opel“, R15, 4 skylės),
kaina 15 Eur/vnt.
Tel. 8 682 64169.

••

GYVULIAI

Mėsinius paršelius.
Tel. 8 618 15188.

„Sūduvos galvijai“

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.

ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.
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••

parduoda

••

GYVULIAI

Mėsinę kiaulę (apie 170 kg),
kaina sutartinė.
Tel. 8 626 01850.

••
••

3 m. ponį eržiliuką, kaina 230
Eur. Tel. 8 613 53605.
Ėringas avis.
Tel. 8 642 07624.

••

AUGALAI

Maistines bulves „Melodija“,
kaina 0,15 Eur/kg.
Tel. 8 616 80047.

••

Tujas gyvatvorėms (karpomos, 0,8–1,1 m, kaina 1 Eur;
koloninės, 0,8–1,1 m, kaina 3–4,5
Eur). Kalnines pušis (0,5–0,7
m, kaina 3 Eur), paprastuosius
lazdynus (raudonlapius) ir kitus
dekoratyvinius augalus. Galime
atvežti. Marijampolė.
Tel. 8 610 98306.

••
••

Šieną kitkomis, kaina 1 Eur/
vnt. Tel. 8 693 06995.
Įvairių gėlių sodinukus.
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,
Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

••
••

Televizorių „Orion Color 2051
Stereo“, kaina 10 Eur.
Tel. 8 612 41428.

••

Elektrinę pirties krosnelę
„Harvia vega“ (suomiška, 6 kW),
kaina 155 Eur.
Tel. 8 654 87148.

••

5 naudotus avilius ir
medsukį.
Tel. 8 642 07624.

••

Pristatome supjautas ir sukapotas beržo, juodalksnio, skroblo
arba pušies malkas (atskirai arba
pamaišytas). Nemokamas ir
greitas pristatymas.
Tel. 8 600 70500.

••
••

Palečių vežimėlį, suvirinimo
aparatus. Tel. 8 698 78040.
Pigiai labradorito akmens
plokštes iš Ukrainos Lazdijuose.
Tel. (8 318) 52156 (po darbo
valandų ir savaitgaliais).

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••
••
••

Žemę. Tel. 8 688 80688.

Žemės ūkio paskirties žemę.
Tel.: 8 615 94920, 8 614 56206.

••

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

••

Padangą 12-16/163 (tinka nuo
kombaino „Niva“ arba rusiško 7 t
kratytuvo). Tel. 8 688 80688.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

Lengvąjį automobilį arba
mikroautobusą, pagamintą nuo
1985 m. Gali būti techniškai
netvarkingas, daužtas, nevažiuojantis. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 687 89742.

••

Juodalksnio malkas.
Tel. 8 613 53605.
Miegamojo baldų komplektą,
sekciją, stalą „knygą“, aliuminius
bidonus.
Tel. 8 672 34726.
Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.

Skaldelę kapams. UAB „Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Televizorių „Samsung“
(kineskopinis, 51 cm įstrižainė,
plokščias ekranas, pultelis),
kaina 12 Eur.
Tel. 8 686 43600.

••

••

Brangiai mišką (gali būti bendraturčių, neatidalytas, su skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

KITI

••
••

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

Brangiausiai – naudotus, nevažiuojančius angliškus, po eismo įvykio ar visiškai tvarkingus
automobilius ir mikroautobusus.
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 630 64004.

••

Perkame automobilius, motociklus, prikabinamus namelius
(kemperius). Pasiimame patys.
Tel. 8 690 25066.

••

Superkame visų markių automobilius, mikroautobusus, kemperius, motociklus, keturračius,
motorolerius. Gali būti nevažiuojantys ar ilgai stovėję. Sutvarkome dokumentus, Atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 674 48971.

••

Superkame „Audi“, „VW“,
„MB“, „Opel“, „Mazda“, „Mitsubishi“, „Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys
po autoįvykių. Pasiimame patys,
atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 674 48762.

••

Superkame visų markių automobilius, kemperius. Gali būti
nevažiuojantys ar po autoįvykio
bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikalingus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 636 60454.

••

Automobilių supirkimas, visų
markių. Gali būti nevažiuojantys,
be techninės apžiūros, po autoįvykio. Atsiskaitome vietoje, sutvarkome dokumentus. Tel. 8 635 88865.

••

GYVULIAI

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

••

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

••

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

••
••

KITI

Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.
Metalo laužo supirkimas:
juodojo metalo laužas – 180–205
Eur/t, skarda – 120–150 Eur/t.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo paslaugos iki 60 t. Darbo laikas I–IV
8.00–16.30 val., V 8.00–16.00 val.,
VI 8.00–12.00. Tel. 8 698 30902.

N UOMA

••

SIŪLO

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

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia
užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą.
Nuoširdžiai užjaučiame Darių BRINDZĄ dėl mylimos
mamytės mirties.
UAB „Dzūkų žinios“ kolektyvas
Ištirpo gyvenimas lyg snaigė,
Nukritusi ant šalto delno.
Užgeso amžinai gera širdis,
Liks tik prisiminimų kelias...
Nuoširdžiai užjaučiame Zitą Maksimavičienę dėl brolio mirties.
Adelė ir Marytė Zdanavičienės ir Auksuolė Griškonienė
Skaudžią netekties valandą, mirus mylimai mamytei, nuoširdžiai
užjaučiu Darių Brindzą ir jo artimuosius.
Birutė Gadišauskienė

••

Išnuomoju gamybines-sandėliavimo patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

••

Nebrangiai išnuomojamos
patalpos Alytaus miesto centre
(pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).
Tel. 8 698 78040.

••

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties žemės. Gali būti
apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

••

••

••
••

Išsinuomočiau būstą. Pageidautina Veisiejų seniūnijoje.
Tel. 8 620 46498.

PA S L AU G O S

Karštuoju būdu restauruojame vonias. Dengiame importinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis
27 metai.
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

••

Taisome automatines skalbimo mašinas. Atvykstame į
namus. Tel. 8 615 73404.
Atliekame visus vidaus apdailos darbus. Tel. 8 623 00597.

Turite laisvos žemės nuomai Teizų apylinkėse? Padėkite
jaunam ir naujai besikuriančiam
ūkiui plėstis.
Tel. 8 653 90001.

UAB „Staigūs sprendimai“
autoservisas. Važiuoklės remontas, virinimo darbai, padangų
montavimas ir balansavimas,
žemės ūkio mašinų, sunkvežimių
padangų montavimas ir remontas, tepalų prekyba, keitimas,
įvairios žemės ūkio paslaugos,
prekyba naudota žemės ūkio
technika. Alytaus g., Krosna.
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051.

••

••

••

••

••

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

••

Išsinuomočiau butą Lazdijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/mėn. už
nuomą.
Tel. 8 603 30577.

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

Ūkininkas už dirbamos žemės
ha moka nuo 100 iki 150 Eur.
Domina sklypai nuo 3 ha (Seirijų,
Šlavantų, Šventežerio sen.).
Galimas išankstinis apmokėjimas
už visą nuomos
laikotarpį.
Tel. 8 617 49085.

••

DA R BA S

••

SIŪLO

Siūlome patikimą darbą namų
tvarkytojoms (-ams) Anglijoje,
be jokių įdarbinimo mokesčių.
Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel.: 8672 41083;
www.superdarbas.com.

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai

Keičiu ūkį su gyvuliais ir esančiomis žemėmis, garažą Alytuje
į „Berželio“ sodų bendrijos sodo
namelį su priemoka.
Tel. 8 672 69146.

••

Jauna šeima išsinuomotų
būstą Lazdijuose.
Tel. 8 673 24549.

• knygos ••
• kanceliarinės prekės
• spaudai
• tonerių pildymas
• kompiuteriai ir jų priedai
••

Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

••

K E IČIA

IEŠKO

Vyras ieško darbo. Gali 2
kartus per mėnesį prižiūrėti
sodybą.
Tel. 8 623 23430.

Glaistome, dažome bei
atliekame kitus vidaus apdailos
darbus. Tel. 8 622 60230.
Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius tiek gyvenamosiose,
tiek sunkiai prieinamose teritorijose ir kapinėse. Tel. 8 627 49416.
Gaminame duris namams,
ūkiniams pastatams, laiptus ir
kitus gaminius. Kokybę garantuojame. Tel. 8 686 71689.

••

Ieškote patikimo ir profesionalaus buhalterio ar finansininko?
Rinkitės UAB „MDL Group“. Mes
teikiame kokybiškas apskaitos
paslaugas tiek pelno siekiantiems,
tiek nesiekiantiems subjektams,
užsiimantiems tiek gamyba, tiek
prekyba, tiek paslaugų teikimu.
Taip pat teikiame įmonės steigimo paslaugas bei konsultacijas finansiniais klausimais. Susisiekite
su mumis: linarastenyte@yahoo.
com. Tel. 8 672 35395.
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Baldų papildymas! .
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus
(„Dainava“)
Tel. 8 683 76442

Miško
paslaugos.

Dėmesio!

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.

Kalvarijoje organizuojami
mokymai:
traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų
mokymo kursai;
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų
mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.
Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

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

Didelis biuro
popieriaus
pasirinkimas.

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
leipalingio.giria@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. .
Tel.: 8 698 50235,
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių

AUTOMOBILIUS, mikroautobusus,
sunkvežimius, tinkamus eksploatuoti ir
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo
(utilizacijos) dokumentus.

Tel.: 8 684 26629,
8 640 23333.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 634 23551.
ose

ose

j
Nau

alp
pat

• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas

Naujoji g. 56, Alytus
Tel. : 8 678 41222,
8 655 26922

El. p. : geodezinis@gmail. com,
info@ntkarolis. lt,
www. ntkarolis. lt

KNYGYNĖLIS,
Seinų g. 12, Lazdijai.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas
•
Kompiuterių
tvarkymas

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas
• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės
technikos priežiūra
• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt
Tel. +370 698 75597
.

UAB „Rividė“
Įvairioms pirtims.
ARKLIUS, JAUČIUS,
parduoda ir pristato:
Įvairiems vanojimams.
TELYČIAS, KARVES
. galiu atvežti.
Didesnį kiekį
• Plautas aukščiausios rūir apvaliąją
Tel. 8 625 93 Kviečiu
679 susipažinti su
šies akmens anglis (palaidos
medieną su žeme
lietuviškos pirties
arba išsikirsti.
arba fasuota po 25 kg).
Atliekame sanitarinius kirtimus
tradicijomis ir ritualais.
• Granulines akmens anglis
bei retinimus. Konsultuojame.
Tel. 8 633 59539.
(po 1 t, po 25 kg).
Tel. 8 680 81777
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaiBRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
šiuose
po 500 kg.
PERKAME
Perkame mišką
ARKLIUS, JAUČIUS,
• Medžio granules (sertifiMIŠKĄ
TELYČIAS, KARVES.
didžiausiomis kainomis
kuotos).
ir apvaliąją
Lietuvoje.
medieną su žeme
Tel. 8 652 71212.
Mokame avansus.
arba išsikirsti.
AtsiskaitomeAtliekame
iškarto. sanitarinius kirtimus

įrangos

• Navigacijų naujinimas

VANTOS
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

PERKAME
MIŠKĄ

programinės

Tel. 8 625 93 679

Perka mišką
su žeme ir iškirsti
Darome miškotvarkos
projektus
Teikiame miškovežio
paslaugas.
UAB „VYTKERTA“,
Varpilės g. 4,
Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.
supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 605 44445
Tel. 8 680 81777

PERKAME
MIŠKĄ.

UAB „Galvijų eksportas“

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir
kokybiškai kasame, valome ir
giliname tvenkinius. Formuojame šlaitą, išlyginame žemes.
Patariame dėl kasimo darbų.

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 612 34503.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

Tel. 8 652 50282.

www.dzukijosgranitas.lt

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.
Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 4
Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
Kepyklos g. 15D, Alytus, tel. 8 699 29258
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

Mėsinių galvijų augintojų
kooperatyvas
„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“
Superka bulius, telyčias, karves
eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.
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