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Lazdijų rajono savivaldybės gydytoja teigė, kad ligoninėje 5 aukštas paruoštas karantinavimui. „Čia galėtų būti
asmenys, kurie lankėsi viruso apimtose valstybėse, išlaukti karantino laikotarpį. Susirgusieji ar įtariami užsikrėtę koronavirusu rajone nebūtų hospitalizuojami, tam parengtos vietos šešiose ligoninėse didžiuosiuose šalies
miestuose“, – sakė pašnekovė.
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Savaitės komentaras

Dabartinė Lazdijų valdžia gerokai komplikavo sporto centro ateitį

Algimantas Mikelionis
Dar praėjusią kadenciją Lazdijų valdžia
apsisprendė dėl naujojo Lazdijų sporto centro statybos. Pernai, 2019 metais, Sporto centro perspektyvos buvo
aiškios. Buvusi valdžia buvo parengusi
visą naujojo sporto centro statybų planą,
suruošusi dokumentus ir gavusi Valstybės
investicinės programos (VIP) paramą.
Buvo nuspręsta naująjį sporto centrą statyti senojo pastato vietoje ir jį praplėsti
dvigubai. Buvo atlikti visi parengiamieji
darbai, ekspertizės, techninis projektas
ir daug kitų būtinų darbų. Šiam reikalui
buvo išleista apie 100 tūkstančių eurų.
Projekto sąmata siekė apie 3 mln. eurų.
Jau buvo gauta per 90 tūkst. eurų iš VIP
lėšų, tad buvo galima pradėti darbus. Taip
pat buvo numatytas 30 proc. savivaldybės
kofinansavimas. Jei viskas būtų vykę pagal planą, jau kitais metais būtume turėję
naują sporto centrą. Be to, prieš metus
Lazdijuose lankėsi premjeras S. Skvernelis. Lyg ir buvo gautas jo pritarimas
sporto centro statybai.
Bet atėjus naujajai valdžiai situacija
kardinaliai pasikeitė. Senasis projektas
buvo išmestas į šiukšlių dėžę ir apsispręsta
nestatyti naujo sporto centro, bet jį įkurti
policijos pastate. Kadangi pastatą savivaldybė savo žinion perims tik metų pabaigoje, sporto centro įkurdinimo ir įrengimo klausimas nusikelia neribotam laikui.
Naujoji valdžia kažkodėl nusprendė, jog
buvusios valdžios parinkta vieta netinka
sporto centrui ir vicemeras A. Klėjus su
kompanija ėmė ieškoti kitos vietos. Kadangi darbai neprasidėjo, VIP skirtų pinigų
savivaldybė neteko.
Tad lieka neatsakytas itin svarbus klausimas: kodėl naujoji valdžia atsisakė nau-

Adomo Žilinsko piešinys.
jo sporto centro statybos? Buvusi rajono
valdžia buvo atlikusi tikrai nemažai darbų
ir, atrodo, beliko juos tęsti ir sėkmingai
pabaigti Lazdijams itin svarbaus objekto
statybą. Deja, šia tema naujoji rajono
valdžia tyli lyg vandens į burną prisisėmusi.
Taigi naujas sporto centras nebus statomas. Dabartinė valdžia kalba apie tai,
kad jis bus perkeltas į policijos pastatą.
Valdantieji sporto salės įrengimui siūlo
skirti 2,5 milijono eurų. Iš kur paimti tiek
pinigų? Kodėl būtent tokia suma, o ne
3 ar 4 milijonai eurų? Susidaro įspūdis,
kad nebuvo atlikti jokie skaičiavimai, o ši
suma buvo paimta nežinia iš kur arba dūrus
pirštu į dangų. Kas gali pasakyti, ar buvo
atlikta ekspertizė ir parengtas techninis

projektas?
Policijos pastate itin daug kabinetų, tad
teks griauti daug pertvarų, ir atsiras daugybė problemų. Apskritai sporto centro
įrengimas policijos pastate gali priminti dramblio pasivaikščiojimą porceliano
krautuvėje.
Policijos pastatas pastatytas ant nestabilaus pelkės grunto. Tad kapitalinė pastato
rekonstrukcija gali kainuoti milžiniškus
pinigus, nes gali tekti kalti polius ir stiprinti pastato pamatą bei visą konstrukciją.
Kyla klausimas, iš kur bus gauta dabartinės
valdžios paminėta pinigų suma? Šį pastatą savivaldybė savo žinion perims tik
šių metų pabaigoje. Tik tada, kai pastatas
priklausys savivaldybei, bus galima kalbėti
apie visų darbų pradžią. Kiek tai užtruks,

labai sunku prognozuoti. Gerai būtų, jei
viską pavyktų atlikti iki naujųjų savivaldos
rinkimų, bet tai tik valdančiųjų svajonės.
Lazdijuose sporto centras galėjo atsirasti
po metų, o dabar jo atidarymo datos negali
niekas tiksliai prognozuoti. Aišku tik viena,
kad tai bus labai negreitai. Jeigu sporto
centras policijos pastate bus pilnai įrengtas
iki šios valdžios kadencijos pabaigos, tai
prilygtų stebuklui.
Keisti dalykai dėjosi ir praėjusį penktadienį vykusiame Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Iš pradžių sporto
centro įrengimo klausimas už 2,5 milijono
eurų sumą buvo įtrauktas į darbotvarkę, o
paskui mįslingai dingo. Klausimų daugiau
nei atsakymų, o, tiksliau pasakius, vien
klausimai be jokių atsakymų.
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Seinų policija iš per greitai važiavusio lietuvio
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Keliu tarp Lazdijų ir Augustavo
Lenkijoje važinėjantys žmonės
žino, kad lėtai važinėti mūsų tautiečiai čia nemėgsta. Važiuoja Lietuvos
link ar tik ją palikę – automobiliai
lietuviškais numeriais čia skrenda
pažeme. Seinų policijos pareigūnai
nusprendė situaciją keisti.

Kaip pranešė Seinų policija, praėjusios savaitės pabaigoje surengę akciją „Greitis“,
pareigūnai vairuotojo pažymėjimą atėmė
iš 43-ejų metų lietuvio.
Iš viso Seinų pareigūnai sučiupo 18 greičio mėgėjų. Lietuvis įkliuvo miestelyje
Giby, ne taip toli nuo Lietuvos sienos.
Pasak pareigūnų, 43-ejų metų lietuvio
automobilis „Renault“ leidžiamą greitį
viršijo 51 km/val.
Iš lietuvio buvo atimtas vairuotojo pažymėjimas, jam skirta 400 zlotų (apie 92,5
euro) bauda.
lrytas.lt

•

Seinų policija iš per greitai važiavusio lietuvio atėmė vairuotojo pažymėjimą. (Seinų policijos/
sejny.policja.gov.pl nuotr.)
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Mielieji,
sveikindamas Kovo 11-osios – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienos – proga, linkiu: auginkime
savo gimtąjį kraštą visi kartu prasmingais darbais, kilniais siekiais,
neblėstančia meile Tėvynei ir jos
žmonėms.
Lai būna gera čia gyventi mums
visiems: tiems, kurie kovojo už
Lietuvos nepriklausomybę, ir
tiems, kurie užaugo jau laisvoje
ir demokratiškoje valstybėje.
Artūras Margelis

padėka
Kai didi širdgėla ir skausmas prislegia širdį, netekus artimiausio mylimo žmogaus, labai svarbu, kad nebelieki vienas, o visada
šalia atsiranda geranoriškų, jautrių, supratingų, užjaučiančių
žmonių, teikiančių tiek materialinę, tiek moralinę paramą.
Todėl kuo nuoširdžiausiai dėkojame visiems visiems buvusiems kartu, užjautusiems, raminusiems, gedėjusiems, besimeldusiems ir palydėjusiems į Amžinybę mums brangiausią
žmogų Dalių Mockevičių.

Žmona Bronė, sūnūs Saulius ir Dalius su šeimomis

Užs. Nr. 2.

„Dzūkų žinių“ skaitytojai sulauks unikalios dovanos
Šiemet „Dzūkų žinių“
skaitytojų laukia malonios akimirkos skaitant šį
savaitraštį, nes Jums bus
pristatytas unikalus žurnalistinis ir pažintinis projektas „Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos
paribio kaimuose“, kurį
palaiko Lietuvos spaudos
rėmimo fondas.

Šį projektą beveik metus „Dzūkų
žinios“ vykdys kartu su Punske
veikiančiu naujienų portalu punskas.pl. Savaitraščio puslapiuose
supažindinsime Jus su įvairiuose
Lenkijos paribio kaimuose gyvenančiomis lietuvių bendruomenėmis, jų išsaugotomis tradicijomis
ir šiandienos gyvenimu.
Apie būsimą projektą ir lietuvybės situaciją Lenkijos paribio
kaimuose kalbamės su šio projekto bendraautoriumi, portalo
punskas.pl redaktoriumi Sigitu
Birgeliu.
– „Dzūkų žinios“ kartu su Jūsų
vadovaujamu portalu punskas.
pl pradeda projektą „Lietuviškos
tapatybės išsaugojimas Lenkijos
paribio kaimuose“. Kaip Jums
atrodo, kuo šis projektas įdomus
ir naudingas Lietuvos auditorijai ir Lenkijoje gyvenantiems
lietuviams?
– Tautinės tapatybės išsaugojimas yra svarbus veiksnys tautos, valstybės, bendruomenės bei
kiekvieno žmogaus gyvenime.
Kaip sakydavo mūsų patriarchas
dr. Jonas Basanavičius, žmogus,
nežinantis savo šaknų, yra kaip
mažas vaikas, kuris blaškosi ir
nežino, kur eiti. Jei neturėsime
tvirtų šaknų, būsime panašūs į

nendrę, kuri linksta į tą pusę, iš
kur pučia vėjas, kurią lengva pažeisti, nulaužti.
Prieš 100 metų buvę įvykiai,
ypač pasienyje, daug ką sujaukė.
Valstybinė siena atskyrė vienus
lietuviškus kaimus nuo kitų lietuviškų kaimų, gyventojus nuo
gyventojų, gimines nuo giminių.
Neretai ir vienus sodybos pastatus nuo kitų... Nors šiandien
gyvename ES Šengeno zonoje
ir sienos mūsų nevaržo, bet kiek
dar daug jų – geležinių uždangų,
spygliuotos vielos tvorų – liko
mūsų širdyse. Pagaliau, ar neatėjo laikas įvesti Šengeno erdvę į
mūsų sąmonę, kad bendra mūsų
praeitis vėl taptų bendra.
– Projekte numatyta savaitraščio skaitytojus supažindinti
su dvylika Lenkijoje esančių
miestelių ir kaimų, kurie 1920
metais buvo atimti iš Lietuvos.
Kuo skiriasi ir kuo panašios šios
gyvenamosios vietos?
– Reikia suvokti, kad kitoje
valstybinės sienos pusėje yra
lietuvių etninės žemės, svarbus
Lietuvos priešpilis. Čia gyvenantys lietuviai iš niekur neatvyko,
tik Lietuva buvo priversta iš čia
pasitraukti. To krašto lietuvių
bendruomenė, nors akivaizdžiai
silpsta, bet dar gaji. Žmonės
puoselėja tėvų ir protėvių kalbą,
tradicijas ir papročius. Veikia
lietuviškos mokyklos, kultūros
įstaigos, leidykla, leidžiami žurnalai, knygos, vadovėliai. Ne kartą iš atvykusiųjų tautiečių lūpų
tenka išgirsti, kad jie čia atranda
prieškarinę Lietuvą, kad jaučiasi
labiau Lietuvoje nei būdami pačioje Lietuvoje.
Punskas, lenkų vadinamas lie-

tuvių sostine, buvo ir yra svarbus
lietuvybės centras. Čia savivaldybės valdžia, tarnautojai, įstaigų ir
organizacijų vadovai yra lietuviai.
Įstaigose, gatvėse ir parduotuvėse
beveik neišgirsite lenkų kalbos.
Seinai didžiuojasi savo aukso
amžiumi bei čia gyvenusiais ir
veikusiais Lietuvos atgimimo šulais: V. Kudirka, A. Baranausku,
J. Staugaičiu ir kitais. Šio miesto
lietuviai daug dešimtmečių buvo
persekiojami dėl lietuvybės, kovojo dėl teisės melstis gimtąja
kalba, bet išliko, puoselėja savo
protėvių tradicijas ir kalbą, turi
lietuvišką „Žiburio“ mokyklą,
„Lietuvių namus“. Veikia LR
konsulatas.
Nuo Suvalkų sutarties praėjo
100 metų. Nors nepavyko šio
įvykio įamžinti atminimo lenta,
tačiau Suvalkuose jau pučia nauji
vėjai. Netrukus čia turėtų pradėti
darbą lietuviškas vaikų darželis,
o ateityje gal ir lietuvių kultūros
ir švietimo centras.
Išskirtinai įdomių ir įsimintinų
vietų čia daug. Verta aplankyti
Vygrius, kurie savo grožiu priartėja prie Trakų. Pusiaukelėje tarp
Punsko ir Seinų reikėtų užsukti į
Vidugirius, kurie mena Jogailos
medžioklės laikus. Šalimai Vidugirių driekiasi nuo Lietuvos
Gilviečio ežeru atskirti Paliūnai,
o kiek labiau į vakarus – Klevai
su savo jotvingių piliakalniu,
Navinykai, Valinčiai, Vaitakiemis su darbščiais ir nuoširdžiais
lietuviais. Kiekvienas atvykęs į šį
kraštą privalo bent kartą aplankyti
Berznyką ir ant lietuvių savanorių
kapų uždegti žvakelę. Negalima
išvykti iš čia neaplankius Ožkinių ir ten esančios jotvingių ir
prūsų gyvenvietės. Tai nuosta-

Sigitas Birgelis, punskas.pl vyr. redaktorius.
biai įdomi legendų, padavimų bei
mistikos kupina istorijos paveldo
skrynia.
– Kokie šių gyvenviečių ryšiai
su Lietuva, kiek jose išsaugota
lietuvybė?
– Iki 1990 m. šio krašto lietuviams sunku buvo aplankyti
Lietuvą. Reikėdavo specialių
kvietimų, vėliau laukdavo ilga
ir sudėtinga kelionė traukiniu per

Gardiną. Viskas pasikeitė Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Iš
pradžių, kai sieną užplūdo prekeiviai, prie jos susidarydavo
kilometrinės eilės, kuriose neretai ir kelias dienas reikėdavę
praleisti. Tokiomis sąlygomis
daug kas vykti į Lietuvą nesiryždavo. Kai Lietuva ir Lenkija
buvo priimtos į Šengeno erdvę,
kitados taip kruopščiai saugomą
Nukelta į 6 psl.

»
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Reorganizuotiems skyriams nėra norinčių vadovauti

Lazdijų rajono savivaldybė.
Vytautas Šeštokas
Praeitų metų pradžioje
pradėjusi veikti centralizuota nauja konkursų organizavimo tvarka – valstybės tarnautojų atranka per
Valstybės tarnybos departamentą Vilniuje – turi ir
pliusų, ir minusų. Centralizuota valstybės tarnautojų
atrankos sistema sukurta
dėl to, kad procesas vyktų
skaidriau, mažiau įtakos
jam turėtų vadovų atrankos vietiniai politikai, mažiau pasireikštų pažintys,
giminystės ryšiai.
Specialistai mano, kad Vilniuje konkursai į atsilaisvinusias
valstybės tarnybos vietas organizuojami ženkliai profesionaliau, mažiau pasitaiko piktnaudžiavimo atvejų, negu anksčiau
buvo daroma savivaldybėse arba
kitose įstaigose. Pagal įstatymus,
tik vienas atstovas iš tos įstaigos
ar organizacijos, kuri ir paskelbė konkursą vienoms ar kitoms
pareigoms užimti, dalyvauja
pretendentų vertinime, o kiti tos
komisijos nariai yra atstovai iš
Valstybės tarnybos departamento
ir deleguoti iš ministerijų. Pavyzdžiui, jeigu Valstybės tarnybos
departamente vyksta konkursas
kokio nors rajono savivaldybės

skyriaus vedėjo vietai užimti, tai
dažniausiai komisijos veikloje ir
pretendentų vertinime dalyvauja savivaldybės administracijos
direktorė Ilona Šaparauskienė.
Aišku, savivaldybės administracija gali deleguoti ir kitą savivaldybės atstovą dalyvauti tokiuose
konkursuose. Nauja yra tai, kad
norint, jog įvyktų konkursai į vadovaujančius postus, reikia, kad
juose užsiregistruotų ne mažiau
kaip du pretendentai, siekiantys
varžytis. Dažnai neįvyksta konkursai ir jie skelbiami iš naujo
dėl to, kad dažnai užsiregistruoja
dalyvauti tik vienas pretendentas.
Ne vadovų, vedėjų, o įvairiausių
specialistų konkursai arba atrankos organizuojamos irgi per Valstybės tarnybos departamentą, kur
priimami dokumentai, atliekami
kiti formalumai.
Tačiau yra ir nepatenkintų tokia centralizuota atrankų sistema.
Visų pirma, vakar kalbinti specialistai tvirtino, kad ši sistema yra
labai nerangi, labai ilgai užtrunka
procesas nuo konkurso paskelbimo iki jo vykdymo, Valstybės
tarnybos departamente dirba per
mažai darbuotojų, kurie organizuoja ir veda konkursus, jie per
daug apkrauti darbu ir nespėja
visko atlikti. „Praeitą pavasarį
mūsų įstaigai prisireikė specialisto, paprasčiausiai jis apsisprendė

palikti darbą ir įkūrė savo verslą.
Suruošėme visus dokumentus ir
išsiuntėme į Valstybės tarnybos departamentą dėl konkurso
paskelbimo. Konkursą paskelbė gal tik po poros mėnesių, o
po maždaug pusantro jis įvyko.
Žinot, praėjo daugiau negu pusmetis, kol buvo įvykdytos visos
konkurso procedūros, išrinktas
konkurso laimėtojas ir mes jį
priėmėme dirbti. Mums to specialisto verkiant reikėjo, nes buvo
sustoję darbai mūsų įstaigoje ir
jau skundėsi klientai. Aš keletą kartų skambinau į konkursą
organizuojantį departamentą ir
klausiau, kodėl taip viskas lėtai
vyksta, kodėl vilkinama, nesilaikoma įstatyme numatytų grafikų
ir t. t. Tuomet man vienas iš to
departamento atstovų atsakė, kad
šalyje konkursų paskelbta šimtai,
o juos organizuoja, tvarko visus
reikalus tik 6 specialistai. Aišku,
jie niekaip negali suspėti“, – sakė
vienos rajono įstaigos vadovas.
Nuo to laiko padėtis šiek tiek
pasikeitė, departamente dirba jau
daugiau specialistų, tačiau konkursų sparta nėra padidėjusi. Apie
tai redakcijai prasitarė ir kai kurie
savivaldybės specialistai. Anot jų,
jeigu paskelbtas konkursas įvyksta, visos procedūros atliekamos ir
paskelbiamas jo nugalėtojas per
du mėnesius, tai yra labai gerai,

tačiau būna, kad užtrunka tris mėnesius ir ilgiau. Tačiau savivaldybės darbuotojas teigė, kad yra
žymiai blogiau, kai į vieną ar kitą
konkursą ir atranką nepareiškia
noro dalyvauti nei vienas specialistas. Reiškia, trūksta kvalifikuotų specialistų. Neseniai neįvyko
konkursas vyriausiojo vidaus auditoriaus pareigoms užimti, nes
neatsirado norinčių įsidarbinti
šiose pareigose. Tiksliau, vienas
pretendentas buvo pareiškęs norą
dalyvauti ir užsiregistravęs, tačiau vėliau persigalvojo ir atsisakė
savo ketinimų. Taip pat neįvyko
konkursas Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo pareigoms
užimti, nes panoro dalyvauti tik
vienas dalyvis, o, pagal įstatymus,
kad konkursas įvyktų, reikėtų, kad
jame dalyvautų ne mažiau kaip
du. Gali būti, kad savivaldybės
administracija be konkurso šio
skyriaus vedėju patvirtins šiuo
metu laikinai einantį vedėjo
pareigas Dalių Mockevičių.
Kol kas savivaldybė susiduria
su problemomis ir ieškodama, kas
vadovautų Strateginio planavimo
ir investicijų projektų valdymo

skyriui. Turimais duomenimis,
antrą kartą paskelbtas konkursas
dėl šio skyriaus vedėjo pareigų.
Šiuo metu yra užsiregistravę keturi kandidatai.
Tuo tarpu praeitą savaitę įvyko konkursas Kaimo plėtros
ir žemės ūkio skyriaus vedėjo
pareigoms užimti ir šiose pareigose pripažinti tinkami dirbti du
kandidatai – vyriškis iš Veisiejų,
anksčiau dirbęs savivaldybėje, ir
moteris iš Laibagalių kaimo. Pagal
įstatymus, savivaldybės direktorė
Ilona Šaparauskienė, gavusi patikrinimo pažymas iš atitinkamų
vidaus reikalų struktūrų, turi teisę pasirinkti iš abiejų kandidatų vieną ir jį paskirti vadovauti
šiam skyriui. Tai turėtų neužtrukti.
Artimiausioje ateityje laimėjusi
konkursą rajono savivaldybėje
Komunikacijos ir dokumentų
skyriaus vedėja turėtų pradėti
dirbti specialistė iš Alytaus. Redakcijos duomenimis, netrukus
turėtų įvykti konkursai darželiomokyklos „Vyturėlis“ direktoriaus
pavaduotojo bei darželio-mokyklos „Kregždutė“ direktoriaus
pareigoms užimti.

REIKIA
KOMPOSTO?
Komposto galima įsigyti visose
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse.

Vienos tonos kaina —
13,03 Eur (su PVM).
Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Gėlyno g. 23, Lazdijai.
Tel. 8 672 89288.
Aikštelės darbo laikas: II–VI 9.00–18.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

•
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Merė A. Miškinienė: „Hipodrome bus
plėtojamas žirginis sportas“

Dzūkai

kalba, kad...

Lazdijų rajono savivaldybės hipodrome žirgų dar nematyti.
Jau praėjo ne vienas
mėnuo, kai Lazdijų savivaldybė perėmė Lazdijų
hipodromą iš jį valdžiusios viešosios įstaigos.
Buvęs koncesininkas
sugebėjo gauti 60 tūkst.
eurų fondo paramą hipodromo tako remontui.
Panašu, jog tie pinigai
tiesiog „nuplauks“. Hipodromą perėmusi rajono
valdžia kalbėjo, kad ten
bus švenčiama Vasario
16-oji, tačiau taip neįvyko.
Lazdijiečiai domisi, ką
valdžia ketina daryti su
hipodromu, ar numatytos
investicijos į jo tolesnę
veiklą.

nimo planą? Koks jis?
– Labai gaila, kad po ankstesnio
hipodromo nuomininko veiklos
hipodromą, kaip patys sakote, reikėjo gaivinti. Perėmus hipodromą
vos po dviejų savaičių teritorija
buvo pasikeitusi neatpažįstamai.
Artimiausiame tarybos posėdyje
bus svarstomi klausimai, susiję
su hipodromu. Nuo tarybos narių
sprendimų priklausys, kokia tolesnė veikla jame bus vykdoma.

Apie tai „Dzūkų žinios“ kalbasi
su mere Ausma Miškiniene.

– Kokia šiuo metu yra hipodromo techninė būklė? Ar ten
vykdoma kokia nors veikla?
– Atsakinėdama į ankstesnius
klausimus jau paminėjau, kad
buvęs hipodromo nuomininkas
neprižiūrėjo teritorijos, pastatų
ir nevykdė kitų sutarties sąlygų.
Savivaldybei perdavus laikinai
prižiūrėti hipodromą VšĮ Lazdijų
sporto centrui situacija pasikeitė.
Šiuo metu hipodromas pasirengęs
priimti ir naują nuomininką, ir
žirginio sporto trenerį, ir žirgus,

– Gerbiamoji mere, kodėl buvo
priimtas sprendimas perimti savivaldybės žinion Lazdijų hipodromą?
– Koncesijos sutartis su VšĮ
Lazdijų hipodromu buvo nutraukta, nes nuomininkas nevykdė sutartyje numatytų įsipareigojimų.
– Ar turite hipodromo atgaivi-

– Viešumoje buvo pasirodžiusi
informacija, jog Lazdijų hipodrome šių metų Vasario 16-ąją
buvo suplanuotas renginys? Ar
tai tiesa, ar optimistinis noras?
– Planuojant Jūsų minimą šventę svarstyti įvairūs variantai.

ir pačius sportininkus.
– Ar galėsite pasinaudoti Lazdijų hipodromą valdžiusios viešosios įstaigos laimėta 60 tūkst.
eurų parama hipodromo tako
rekonstrukcijai?
– Visi investiciniai klausimai
bus aptariami pasirašius sutartį
su nuomininku, jei sutarties pasirašymui pritars savivaldybės
tarybos nariai.
– Ar šių metų rajono biudžete
numatyta lėšų hipodromo atgaivinimui?
– Atskira suma šiam objektui
nėra numatyta. Bendra suma
sporto programoms, įskaitant ir
žirginiam sportui, yra numatyta,
ji siekia 370 986,00 eurus.
– Kada galima tikėtis hipodromo atidarymo? Kokia veikla ten
planuojama?
– Hipodromas nebuvo uždarytas, jame tiesiog buvęs nuomininkas nevykdė veiklos, nors buvo
įsipareigojęs tai daryti. Savaime
suprantama, hipodrome pagrindinė plėtojama veikla bus žirginis
sportas.

•

– Dėkojame už atsakymus.
„Dzūkų žinių“ informacija

g Lazdijų miesto seniūnijos Draugystės seniūnaitijos
seniūnaitis sulaukė gyventojų nepasitenkinimo: ko
paklausi – to negausi. Mat
pastarasis visiškai nepalaiko tvarkos savo valdose.
Greičiausiai neatlieka laiko,
kai nuolatos reikia rašyti
komentarus žymiosios Lazdijų žurnalistės „Facebook“
sienoje.
g Šį penktadienį visi keliai
veda į Aštriąją Kirsną. Karalaitė lankysis savo gimtinėje
ir apžiūrės jai priklausančias
valdas: gaisrinę, mokyklą. Ar
tai reiškia, kad po apsilankymo šis miestelis pakils tarsi
feniksas iš pelenų?
g Merės referentė yra
tarsi vaiduoklis. Visi apie ją
žino, kalba, karts nuo karto
sutinka kokiame renginyje,
tačiau savivaldybės puslapyje apie ją jokios informacijos
nei su žiburiu nerasi. Pasirodo, pastaroji „įdarbinta“

specialiste Komunikacijos
ir dokumentų skyriuje.
g Greideris – viena iš
žemės kasimo ir transportavimo mašinų. Greideriai
skirti gruntui kasti ir perstumti skersine kryptimi. Yra
naudojami įvairiems žemės
lyginimo ir profiliavimo darbams. Jais taip pat galima
supilti neaukštus pylimus
ir iškasti negilius griovius.
Daugiausia naudojami kelių
statybai ir priežiūrai. Miesto vadovai pamiršo apie
tokius, juk tokią žiemą, kokią turėjome šiemet, kelius
lyginti buvo galima ištisus
metus.

•

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.

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

T

aip, ištraukti maisto atliekų konteinerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra
numeruojami, tad vežėjai ant konteinerio užklijuoja numerį. Kita vertus,
rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos,
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra visuose
namuose. Tik daugelis jas
vis dar meta į mišrių atliekų
konteinerius, o jie tikrinami
ir aptikus netinkamų atliekų
netuštinami. Tad kam jums
tos problemos?

Rūšiuokite!

Už dujotiekį į Lenkiją žemės savininkams išmokėta 1,3 mln. eurų
Nuo metų pradžios aktyviai vykstant dujotiekių
jungties tarp Lietuvos ir
Lenkijos GIPL darbams,
žemės savininkams už
dujotiekio trasą, eisiančią per jiems priklausančius žemės sklypus
„Amber Grid“ išmokėjo
apie 1,3 mln. eurų kompensacijų.

Pranešimus, informuojančius
apie dujotiekio statybos pradžią,
jau gavo visi žemės savininkai,
kurių sklypuose bus tiesiamas
dujotiekis ir seniūnijos, per kurių
teritorijas drieksis naujoji dujų
jungtis.
„Įgyvendinant šį ne tik Lietuvai, bet ir visai regiono dujų

rinkai svarbų projektą mums yra
ne mažiau svarbu atsižvelgti į
bendruomenių, šalia kurių dirbame, interesus ir minimizuoti
galimą poveikį aplinkai. Todėl
skiriame daug dėmesio darbui
su dujotiekio rangovais, kad po
atliktų darbų gyventojų sukurta aplinka liktų ne blogesnės
būklės nei iki statybų. Taip pat
svarbu žmonėms paaiškinti, kad
paklojus dujotiekį žemės ūkio
paskirties žemės savininkai savo
sklypuose toliau galės vykdyti
įprastą veiklą“, – teigia Nemunas Biknius, laikinasis „Amber
Grid“ vadovas.
Dujotiekio trasa suplanuota
per teritoriją, kurioje yra apie
1500 žemės sklypų, devyniose
savivaldybėse: Širvintų rajo-

no, Vilniaus rajono, Elektrėnų,
Kaišiadorių rajono, Prienų rajono, Birštono, Alytaus rajono,
Marijampolės ir Lazdijų rajono.
„Amber Grid“ atstovai jau trečius metus organizuoja susitikimus su bendruomenėmis, šalia
kurių tiesiamas dujotiekis. Per
kelerius metus sukurtas glaudus
ryšys užtikrina, kad žmonės, susidūrę su problemomis statybų
metu, žinos, į ką kreiptis sprendžiant jų klausimus.
Dujų jungties projektą įgyvendinanti „Amber Grid“ ir dujotiekio statybos darbus atliekančios
įmonės „Alvora“ ir „Šiaulių dujotiekio statyba“ sutarė užtikrinti,
kad keliai, kuriais judės sunkioji
technika, būtų tvarkingi, jais besinaudojantys vietos gyventojai

galėtų netrukdomai pasiekti savo
namus ir žemės sklypus. Pasibaigus statybos darbams, visa
aplinka turės būti atkurta į iki
statybų buvusią būklę. Užkardant galimus ginčus darbų vieta
bus fotografuojama.
Dujotiekio vamzdynas bus
įrengtas po žeme. Apsaugos
zonoje, kuri yra po 25 metrus
nuo dujotiekio ašies į abi puses, bus galima vykdyti įprastinę
žemės ūkio veiklą. Tačiau dėl
žmonių ir jų turto saugumo bus
taikomas apribojimas – dujotiekio apsaugos zonoje negalima
statyti pastatų, o prieš vykdant
žemės ar požeminius darbus
didesniame kaip 0,3 m gylyje,
bus reikalingas atskiras „Amber
Grid“ specialistų pritarimas.

Visą dujotiekį planuojama pastatyti iki 2021 m. pabaigos. Per
2020 m. ketinama nutiesti beveik du trečdalius vamzdyno, t.
y. apie 100 kilometrų iš 165 km.
Taip pat per metus planuojama
įrengti daugiau kaip 10 čiaupų
aikštelių ir atlikti sudėtingus horizontalius kryptinius gręžimus,
tiesiant dujotiekio atkarpas po
didžiausiomis Lietuvos upėmis
– Nerimi ir Nemunu.
GIPL dujotiekis sujungs Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją
su Europos Sąjungos dujų tinklu,
padidins prieigų prie alternatyvių dujų šaltinių skaičių Baltijos
regione ir užtikrins dujų tiekimo
saugumą bei konkurenciją.

•
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Patikrinti 7 asmenys susirgimo požymių nejaučia
Daina Baranauskaitė
„Ekstremali situacija
paskelbta visoje Lietuvoje,
tad Lazdijai akylai stebi
padėtį, remiasi Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis ir
stengiamės laikytis ramiai,
be panikos. Darbo daug,
dokumentų daug, panašios
patirties neturėję, tad dirbame pagal gripo prevencinius planus“, – pokalbį
apie situaciją dėl koronaviruso pradėjo Lazdijų rajono savivaldybės gydytoja
Lina Džiaukštienė.

Specialistė teigė, kad dėl fakto, jog
Lazdijų rajono savivaldybė yra pasienio ruože, atskirų rekomendacijų iš ministerijos nėra gavusi. „Pati
važiavau į Lenkiją su reikalais,
tačiau nieko ypatingo pasienyje
nepastebėjau. Tiesa, Kalvarijos pasienio poste, žinau, pareigūnai turi
prietaisą – termovizorių – žmogaus temperatūrai matuoti. Jeigu
asmuo, kertantis sieną, pasijunta
blogai, gali kreiptis“, – pasakojo
savivaldybės gydytoja.
Pasak L. Džiaukštienės, visoms savivaldybės teritorijoje
esančioms ugdymo, sveikatos
priežiūros įstaigoms, visuome-

ninių pastatų administratoriams
išplatinta informacija sustiprinti
dezinfekcinių priemonių naudojimą valant patalpas, užtikrinti galimybę darbuotojams darbo vietose
dezinfekuotis rankas, moksleivių
ir darželinukų tėvams išdalinta
informacija apie tai, kokie susirgimo požymiai, ir kaip elgtis, jei
įtaria susirgimą. „Suteikta visa
reikiama informacija Lazdijų
autobusų parkui. Visi sąmoningi
piliečiai seka informaciją, kurios
tikrai labai daug“, – sakė pašnekovė.
Ar Lazdijuose jaučiama panika? „Nesijaučia. Bent kiek

mačiau, parduotuvėse nestinga
kruopų. Per visą šį laikotarpį man
asmeniškai skambino tik viena
moteris, kuri pasijuto blogai ir
išsigando, gal jai koronavirusas.
Tačiau sužinojusi, jog ji niekur
nebuvo išvykusi, neturėjo kontaktų su išvykusiais, nuraminau
moterį. Žmonės neturi panikuoti, mat panika gali padaryti daug
žalos emocinei būklei, nuotaikai, imuninei sistemai“, – sakė
L. Džiaukštienė.
Lazdijų rajono savivaldybės
gydytoja teigė, kad ligoninėje 5
aukštas paruoštas karantinavimui.
„Čia galėtų būti asmenys, kurie
lankėsi viruso apimtose valstybėse, išlaukti karantino laikotarpį.
Susirgusieji ar įtariami užsikrėtę koronavirusu rajone nebūtų
hospitalizuojami, tam parengtos
vietos šešiose ligoninėse didžiuosiuose šalies miestuose“, – sakė
pašnekovė.
Anot savivaldybės gydytojos,
Lazdijų rajono savivaldybė bei
vietos Nacionalinio sveikatos
centro skyrius turi informacijos
ir kontaktuoja su 7 asmenimis,
kurie lankėsi užsienio valstybėse.
Keturi iš jų lankėsi Italijoje, du Izraelyje, vienas – Tenerifėje. „Nei
vienas jokių susirgimo požymių
nejaučia“, – patikino Lazdijų rajono savivaldybės gydytoja.
Kaip skelbia Sveikatos apsaugos ministerija, rankų plovimas
yra svarbiausia profilaktinė priemonė, norint išvengti susirgimo.
Rankas reikėtų plauti dažnai ir
kruopščiai su vandeniu ir muilu bent 20 sekundžių. Jei muilo
ir vandens nėra, taip pat galima
naudoti alkoholio pagrindu pagamintą rankų antiseptiką su ne
mažiau kaip 60 % alkoholio.
Virusas į organizmą gali patekti per akis, nosį ir burną, todėl
nerekomenduojama liesti veidą

nenuplautomis rankomis.
Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimuose teigiama, kad
medicininės kaukės rekomenduojamos pacientams, kurie kosėja ir
čiaudi, kad sulaikytų su lašeliais
viruso plitimą aplinkoje. Medicininės kaukės viruso nesulaiko ir
neapsaugo nuo užsikrėtimo, jei
yra artimas kontaktas.
Atsižvelgdama į tarptautinių
ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija rekomenduoja
žmonėms, kurie neseniai grįžo iš
Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir
Emilijos-Romanijos regionų),
14 dienų nuo paskutinės buvimo
minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.
Tuo laikotarpiu darbdavių, kurių
įmonėse dirba ar siekia įsidarbinti
žmonės, neseniai lankęsi Kinijoje ar Šiaurės Italijoje, prašoma
suteikti galimybes jiems dirbti
namuose nuotoliniu būdu. Jei to
nepavyksta padaryti, tuomet asmenys gali kreiptis į Nacionalinį
visuomenės sveikatos centrą prie
Sveikatos apsaugos ministerijos,
kuris organizuos nedarbingumo
išdavimą. Šiose teritorijose keliavę asmenys turėtų užpildyti
anketą (questionnaire) ir sekti
rekomendacijas šioje nuorodoje:
nvsc.lrv.lt/COVID-19 (In english:
http://nvsc.lrv.lt/korona-eng). Pajutę į gripą panašius simptomus
tokie asmenys nedelsdami turi
skambinti bendruoju pagalbos
tarnybų telefonu 112.
Daugiau informacijos dėl naujojo koronaviruso galima gauti
Sveikatos apsaugos ministerijos
svetainėje, taip pat gyventojai
gali konsultuotis karštąja linija
telefonu 8 618 79984 (visą parą
konsultuoja Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai).

•

„Dzūkų žinių“ skaitytojai sulauks unikalios dovanos
»Atkelta iš 3 psl.

sieną jau buvo galima kirsti ir
laukais. Lietuvių kalba tapo dažnas reiškinys Seinų ar Suvalkų
turguose, gatvėse ir parduotuvėse.
Ne viskas, deja, buvo idiliška.
Atvykdavo pas mus ir įvairaus
plauko nekultūringo jaunimo,
pasitaikydavo vagysčių.
– Kokia tarme kalba šių vietovių Lenkijos lietuviai? Ar visi
moka lietuviškai?
– Didelė dalis šio krašto gyventojų kalba dzūkiškai, panašiai
kaip ir Lazdijuose, bet jų šnekta
nežymiai skiriasi. Šiek tiek į šiaurę nuo Punsko kaimuose kalbama
ir suvalkiečių tarme.
Suvalkų krašto lietuvių šnektos
buvo tyrinėtos Lietuvos kalbininkų. Parašyta ir išleista ne viena šia
tematika mokslinė knyga, publikuota nemažai straipsnių.
Mūsų sąlygomis, jei kas praranda kalbą, praranda ir tapatybę. Lietuviškai kalbančių šiame
krašte dabar yra žymiai mažiau
nei prieš trisdešimt metų. Daugėja mišrių santuokų. Sienų pa-

naikinimas nutautėjimo proceso
nesustabdė.
– Ar daug šių vietovių lietuvių renkasi mokslus ir gyvenimą
Lietuvoje?
– Daugiau kaip pusė šio krašto
jaunimo, Punsko licėjaus absolventų, renkasi mokslus Lietuvoje, dažniausiai Kaune ir Vilniuje.
Tapę medikais, finansų ir ekonomikos specialistais, informatikais,
filologais ir kt. sričių žinovais, pasilieka dirbti ir gyventi Lietuvoje.
Retas kuris svajoja apie išvykimą
į Vakarų šalis.
– Kokia kultūrinė veikla vyksta
šiose gyvenvietėse? Ar Mišios
bažnyčiose laikomos lietuvių
kalba?
– Šio krašto lietuviai gali pasigirti turtinga kultūrine veikla. Ji
tokia įvairiapusiška ir gaji, kad
reikėtų tam ne vieno straipsnio.
Paminėsiu tik, kad pagrindiniai
kultūros centrai – Punskas, Seinai, Suvalkai. Antai Punske veikia
kelios kultūros įstaigos, muziejai,
amatų centras, leidykla, savivei-

kloje dalyvauja kas ketvirtas šio
krašto gyventojas. Vien Punsko
kultūros namuose per metus suorganizuojama per 40 kultūrinių
renginių. Lietuviai turi galimybę
melstis gimtąja kalba.
Lietuviškų šv. Mišių laikas
Suvalkų krašte. SEKMADIENIAIS
• Punske – 8.00 val., 12.15
val.
• Vidugiriuose – 11.00 val.
• Seinuose – 13.00 val.
• Žagariuose – 10.00 val.
• Smalėnuose – 10.00 val.
• Suvalkuose – 15.30 val. I ir III
mėnesio sekmadienį Švč. Jėzaus
Širdies bažnyčioje.
– Ar yra išleistas koks nors leidinys lietuvių ar lenkų kalbomis
apie paribio lietuvius?
– Apie Suvalkų krašto lietuvių
istoriją, gyvenimą ir problemas
yra parašyta ir išleista ne viena
knyga. Rekomenduočiau perskaityti Punsko „Aušros“ leidykloje
2015 metais pasirodžiusią knygą
„Seinų-Suvalkų kraštas“. Jos autorius Antanas Patackas, kilęs iš

Lazdijų rajono Mikniškių kaimo,
Lietuvos pasipriešinimo sovietų
okupaciniam režimui veikėjas,
teisininkas, pedagogas, Algirdo
(Kovo 11-osios Akto signataro)
ir Gintaro (poeto) tėvas.
– Papasakokite plačiau apie
Jūsų vadovaujamą portalą. Kokia jo tematika, lankytojai ir
t. t.?
– Portalas punskas.pl veikia 12
metų. Šiuo metu užfiksuota 4,7
mln. apsilankymų. Per metus parengiame ir paviešiname daugiau
kaip 1000 straipsnių ir vaizdo reportažų. Stengiamės informuoti
mūsų skaitytojus apie viską, kas
įdomaus vyksta Punsko, Seinų ir
Suvalkų krašte, išeivijoje bei Lietuvoje. Nerasite čia kriminalinio
pobūdžio įvykių, bet yra daug
informacijos apie kultūrinius renginius, mokslines konferencijas,
seminarus, lietuvių švietimą Lenkijoje, Lietuvos ir Lenkijos politikų susitikimus su lietuvių tautinės
mažumos organizacijų atstovais,
Rengiame reportažus apie Lietuvos meno, kultūros, mokslo

žmonių laimėjimus Lenkijoje,
dailininkų parodas, muzikų ir dainininkų koncertus, išleistas knygas, literatūrinius renginius ir kt.
Stengiamės parodyti ir papasakoti
iš Punsko krašto kilusių žmonių
sėkmingas istorijas, puoselėti ir
populiarinti elektroninėje erdvėje
įvairias Suvalkų krašto etnokultūros paveldo formas, išsaugoti nuo
užmaršties etninių žemių lietuvių
pasakojamosios ir dainuojamosios tautosakos pavyzdžius, senųjų amatų tradicijas.
Portalą lanko ir vaikai, ir jaunimas, ir vyresniosios kartos žmonės. Jis yra skirtas etninių žemių
lietuviams, lietuvių diasporai
Lenkijoje, Lietuvos visuomenei, Suvalkų krašto lietuvių emigracijai JAV, Kanadoje, Vakarų
Europoje, visiems, kam įdomus
etninių žemių lietuvių gyvenimas,
jų problemos ir lūkesčiai, kas su
šiuo kraštu yra kuo nors susijęs,
domisi Punsko ir Seinų lietuvių
gyvenimu ir reikalais.

•

– Ačiū už pokalbį.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose
Punskas – Lenkijos lietuvių sostinė
Kas yra tas Punskas, kad
jis toks žinomas, kokias
paslaptis mena, kokias istorijas galėtų pasekti. Atvykę
į Punską lenkai nustemba
neišpasakytai. Štai, nors
dar Lenkijoje, tačiau jie
pasijunta lyg būtų kitoje
šalyje. Viskas čia jiems
kitoniška: kalba, žmonių
papročiai, kultūra, kitas istorijos ir kultūros paveldas.
Juos stebina dvikalbiai vietovių pavadinimai, įmonių
lentos, skelbimai, reklama
ir užrašai lietuvių kalba.
Gatvėse, parduotuvėse ir
įstaigose lenkų kalbos čia
gali ir neišgirsti. Punske
daug įdomių dalykų galima
pamatyti, tačiau ne kelias
valandas, o bent porą dienų
tam reikėtų skirti.

Galima pasamprotauti, kas bendro
tarp Punsko ir Varšuvos? Varšuva,
žinia, oficiali Lenkijos sostinė,
o Punskas tik maždaug prieš 60
metų žiniasklaidos buvo pramintas Lenkijos lietuvių sostine.
Kitados Punskas buvo miestas,
dabar tai ne visai 1,3 tūkst. gyventojų turintis bažnytkaimis. Miesto teises, patiems miestelėnams
prašant, prarado XIX amžiuje.
Varšuvoje šiuo metu gyvena per
1,7 mln. žmonių. Miesto teises ji
gavo prieš 720 metų ir neprarado
jų ir šiandien. Ir Punskas, ir Varšu-

va ypač gerbia karalių Žygimantą
III Vazą. Punskiečiai už tai, kad jis
1597 m. karališku dekretu įsteigė
Punsko parapiją, o varšuviečiai,
kad tuo pačiu metu (beveik tais
pačiais metais) Lenkijos sostinę
iš Krokuvos perkėlė į Varšuvą.
Karalius tai padarė, be abejo, ne
tam, kad atsidurtų arčiau Punsko.
Varšuvos senamiestyje jo garbei
stovi didinga kolona, o Punske jo
vardu pavadinta viena gatvė.
Kas šiandien Lazdijuose žino
girininką Stanislovą Zalivskį? Jo
vardas per keturis šimtmečius ir
Punske buvo gerokai primirštas.
Tik prieš trejus metus, švenčiant
parapijos įkūrimo 420-ąsias metines, visuomenė jo atminimą
pagerbė memorialine lenta bažnyčios šventoriuje.
Punsko parapijos kanceliarijoje
yra saugomas karaliaus Žygimanto III Vazos parapijos steigimo
dokumentas, kuriame rašoma:
„<...> kilmingasis Stanislovas Zalivskis, Livo vėliavininkas, mūsų
Merkinės, Lazdijų ir Seivų miškų
valdytojas, dėl savo pamaldumo
Dievui ir labai uoliai siekdamas
Jo garbės, mums priklausančiame
Naujojo Punsko kaime, esančiame mūsų Merkinės, Lazdijų ir
Seivų miškų urėdijoje, Romos
katalikų tikybos šventovę savo
lėšomis pastatė ir paprašė, kad
mes šiam maldingam darbui ir kūriniui pareikštume savo pritarimą,
kad saugotume jį savo autoritetu

Memorialinė lenta, skirta girininkui Stanislovui Zalivskiui.

Ženklas, pranešantis apie Punsko miestelio pradžią.
ir kad šios bažnyčios įsteigimą
teisėtu ir mums priimtinu pripažinti bei gėrybėmis ir pajamomis
apdovanoti ir aprūpinti teiktumės.
Mes savo ruožtu pritardami šiam
Dievo garbei skirtam kūriniui, o
juo labiau matydami jo būsimą

naudingumą Bažnyčiai, minėtame Naujojo Punsko kaime minėto
kilmingojo Stanislovo Zalivskio
pastatytą šventovę pripažįstame
esant teisėta, mums priimtina,
steigtina ir apdovanotina, tad šiuo
raštu ją iškilmingai steigiame ir

apdovanojame.“
Minėtame karaliaus rašte
skaitome, kad Punsko klebonas
turi būti lietuvis arba lietuviškai
kalbantis. „Nuo dabar kiekvieną
kartą, kai šios bažnyčios klebono

Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus.

Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.
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Punskas — Lenkijos lietuvių s

Bažnyčios didysis altorius yra pagamintas iš ąžuo

Punsko miestelio Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo bažnyčia.

»Atkelta iš 7 psl.

Prieš šimtą metų statyta medinė žydų sinagoga viena iš nedaugelio tokių Lenkijoje.

postas dėl mirties ar dėl atsistatydinimo bus laisvas, mes ir mūsų
šviesiausieji įpėdiniai pasiliekame sau teisę skirti kleboną lietuvį
arba mokantį lietuvių kalbą.“ Nuo
karaliaus laikų iki mūsų dienų tik
vieną kartą Punsko klebonas lietuviškai kalbėti nemokėjo. Tai buvo
tamsiausi laikai per visą Punsko
parapijos istoriją.
Virš Punsko miestelio stiebiasi iškilūs Švč. Mergelės Marijos
Dangun ėmimo bažnyčios bokštai. Tai trečia Punsko šventovė.
Kaip užrašyta 1829 m. kronikoje,
pirma sudegė kartu su miestelio
namais. 1772 m. buvo pastatyti
nauji maldos namai, kurie po ne
visai 100 metų susilaukė to paties
likimo. Mūsų dienomis stovinti
bažnyčia statyta prieš 138-erius
metus. Šventovės vidaus interjeras
laikui bėgant keitėsi. Nepaprasto
grožio bažnyčios didysis altorius
yra pagamintas iš ąžuolo pagal
vysk. Antano Baranausko nurodymus. Jo autorius garsusis altorių
meistras Adomas Karalius.
Punsko parapijoje darbavosi

daug iškilių kunigų, tarp jų buvo
aušrininkas, knygnešių ir daraktorių globėjas, literatas Simonas Norkus, žymus visuomenės
veikėjas Motiejus Simonaitis,
kovotojas dėl lietuvybės, partizanų globėjas Antanas Žievys ir
kt. Šiuo metu Punsko parapijos
klebonas yra Seinų bazilikos
bei Vilkaviškio katedros garbės
kanauninkas, kunigas Česlovas
Juozapas Baganas. Jam talkina
jaunas kunigas iš Lietuvos – Povilas Slaminis.
Punsko bažnyčios paunksnėje,
apsuptas medžių, koplytėlių ir gėlių, stovi senus laikus menantis
pastatas, svarbus architektūros paminklas „senoji klebonija“. Nuo
1995 m. jame veikia muziejus,
kuriame kiekvieną vasarą rengiama vis kitokia paroda. Lankytojų
dėmesį patraukia apeiginio meno
skyrius, sodai, margučiai, verbos,
derlinių vainikai, eglutės papuošalai, tautodailės galerija ir kt. Audimui skirtame kambaryje stovi
staklės, rateliai, skietai, vytuvai
ir įrankiai linams apdoroti, kraitinės skrynios, kraičio skrynios

Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.
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sostinė

olo pagal vysk. Antano Baranausko nurodymus.
bei kraitkubiliai. Kitose patalpose
yra eksponuojami namų apyvokos bei interjero daiktai: lovos,
spintos, rankšluostinės, geldos,
medinės tarkos, kočėlai, lygintuvai ir pan.
Panašių lankytinių objektų
Punske yra nemažai. Tai senų
amatų centras „Šimtavirvis“,
Punsko lietuvių kultūros namuose veikiantis Juozo Vainos etnografinis muziejus, Punsko krašto etnografinė sodyba, dažniau
vadinama skansenu. Čia stovi iš
gretimo Vaitakiemio kaimo perkelta XIX–XX a. stuba, kluonas,
tvartas ir svirnas. Gyvenamajame name įrengtos ekspozicijos,
kluone vyksta Klojimo teatrų festivaliai ir spektakliai, rengiami
koncertai.
Kultūrinių renginių Punske
„nors grėbliu stumk“. Plačiausiai
žinomos Punsko dienos ir Žolinės atlaidai, kuriuose dalyvauja
kartais net ir keliolika tūkstančių
žmonių. Dalyvauti šv. Mišiose,
pasižiūrėti procesijos ir gražių
derlinių vainikų bei įsigyti liaudies dirbinių ar maisto produktų

čia pat, bažnyčios aikštėje, šurmuliuojančioje mugėje atvyksta
daug turistų iš Lenkijos ir Lietuvos. Daug dalyvių sulaukia taip
pat kiti Punsko dienų renginiai –
„Duonos, medaus ir pieno šventė“
bei įvairių folklorinių ir estradinių
grupių koncertai.
Kultūrinių renginių Punsko
krašte gausu visus metus. Kažkas suskaičiavo, kad įvairiuose
meno, dainų ir šokių kolektyvuose
dalyvauja kas ketvirtas šio krašto
gyventojas, t. y. daugiau kaip 1000
žmonių. Vien Punsko lietuvių kultūros namuose per metus surengiama per 40 koncertų! Tačiau
Punskas tai ne tik kultūros, bet
ir švietimo bei leidybos centras.
Čia yra leidžiama „Aušra“ – dvisavaitinis Lenkijos lietuvių leidinys, veikia „Aušros“ leidykla,
kurioje jau pasirodė daugiau kaip
400 knygų, albumų, vadovėlių
lietuviškoms mokykloms ir kt.
spaudinių.
Pirmoji švietimo įstaiga Punske
įkurta prieš 420 metų. Tai buvusi parapinė mokykla. Lietuviškų
mokyklų šiame krašte kitados
buvo daug. Dabar liko vos kelios.
Svarbiausias yra Punsko Kovo 11osios lietuvių licėjus, kuris 2019
metais įvertintas F. Bortkevičienės Kalbos premija. Ši sidabrinė
mokykla tai šio krašto pasididžiavimas ir pažiba. Pagal reitingus,
licėjus lenkia ne vieną Varšuvos
ir kitų Lenkijos didmiesčių vidurinę mokyklą. Šiais metais jis
buvo 6 Palenkės vaivadijoje ir 209
Lenkijoje!
Miestelio centre baigia nykti
daugiau kaip prieš 100 metų statyta medinė žydų sinagoga – viena
iš nedaugelio tokių Lenkijoje. Jos
būklė apgailėtina. Nunykę maldos
namai jų savininkui – Lenkijos
žydų bendruomenei – atrodo, nelabai rūpi. Yra žinių, kad žydai į
Punską atvyko prieš beveik 400
metų. Leibas Šperlingas ir Albertas Kiršas žydų kalba Niujorke
išleistoje knygoje taip prisimena prieškarinį Punską: „Punskas
buvo nedidelis štetl – žydiškas
miestelis, apsuptas gražių pievų,
turtingas skurdo. Jame gyveno
apie 70 žydų šeimų, kartų kartom
prisirišusių prie menkos žemės
ir prie savo ramaus, nuoširdaus
gyvenimo.“ Miestelio pakraštyje prie kelio Ramonų kaimo
link yra žydų kapinės. Antrojo
pasaulinio karo metais vokiečiai
vertė vietinius gyventojus naikinti
šių kapinių antkapius, kurie buvo
naudojami vietiniams keliams
grįsti. Šiuo metu žydų kapinėse
galima aptikti keliolika antkapinių paminklų likučių. Punsko
žydų likimas buvo toks pats, kaip
ir Lietuvos žydų.
Viename straipsnyje Punsko
aprašyti neįmanoma. Daugiau
apie jį bei etninių žemių lietuvių
gyvenimą galite pasiskaityti internetiniame žinių portale punskas.
pl.
Sigitas Birgelis

•

Punsko krašto etnografinė sodyba, dažniau vadinama skansenu.

Svarbus architektūros paminklas „Senoji klebonija“.

Punsko lietuvių kultūros namuose per metus surengiama per 40 koncertų!
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Silpstantis regėjimas:
kodėl negalima delsti?

3.35 Alchemija XIX.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

Katarakta gali užklupti bet kurį
iš mūsų, tačiau dažniausiai ši
liga išsivysto vyresnio amžiaus
žmonėms dėl senatvinių akies lęšiuko pokyčių. Kokie kataraktos
simptomai, kada reiktų kreiptis į
gydytoją, kokie kataraktos gydymo metodai?

Kas yra katarakta ir kodėl ji
išsivysto?
Katarakta – akių liga, pasireiškianti
lęšiuko padrumzlėjimu, kuris būdingas
vyresniojo amžiaus žmonėms. Bėgant
metams lęšiukas pamažu praranda savo
elastingumą, regėjimas silpnėja – vaizdai
susilieja, tampa neryškūs, atrodo, kad
žmogus žiūrėtų per nešvarų ar aprasojusį
stiklą. Akies lęšiukas susidrumsti gali
kiekvienam, tačiau pradinė katarakta progresuoja ne būtinai visiems. Ligos pasireiškimui daugiausiai įtakos turi amžius,
tačiau ją nulemti gali ir tam tikrų vaistų
vartojimas, akių traumos, uždegimai ir
kt. Pastebėta, jog katarakta yra dažna
diabeto komplikacija.
Kokie kataraktos požymiai?
Pirmasis ligos požymis – silpstantis regėjimas. Sergantieji katarakta dažnai skundžiasi jautrumu šviesai, išblukusiomis ar
išplaukusiomis spalvomis, matymu kaip
per nešvarų stiklą, dvejinimusi. Žmogus
nebeįžiūri artimųjų veidų bruožų, daiktų kontūrų, iškyla problemos užsiimant
įprastine veikla, vairuojant automobilį.
Kad ir kokius akinius užsidėtų, matymas nepagerėja. Nors pradinėse stadijose
katarakta gali nesukelti rimtų regėjimo
problemų, tačiau ligai progresuojant
silpstantis regėjimas gali baigtis aklumu. Todėl pastebėjus pirmuosius ligos
požymius reiktų ilgai nelaukiant pasikonsultuoti su gydytoju. Per kiek laiko
žmogus gali apakti, tiksliai pasakyti negalima, kadangi kiekvienam pacientui šis
laikotarpis gali būti skirtingas – vieniems
regėjimas išnyksta staiga, kitiems per
kelerius metus.
Kaip šiais laikais gydoma
katarakta?
Sergant katarakta padėti gali tik akies
lęšiuko pakeitimo operacija. Vaistų nuo
šios ligos nėra. Dabar taikomos šiuolaikinės technologijos leidžia operaciją
atlikti nedarant didelio pjūvio. Vienas
moderniausių, greičiausių ir saugiausių

kataraktos operacijos metodų yra fakoemulsifikacija. Naudojant fakoemulsifikatorių akyje pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsiurbiamas sudrumstėjęs lęšiukas
ir vietoj jo implantuojamas dirbtinis.
Kataraktos operacija – neskausminga
procedūra, dažniausiai atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija trunka
apie 30 minučių, regėjimas dažniausiai
pagerėja iškart po operacijos ar praėjus
keletui dienų.

Nuo ko priklauso operacijos
sėkmė?
Kataraktos operacijos sėkmei įtakos turi
ne tik kokybiškas lęšiukas, kitos akies
ligos, naudojama įranga bei gydytojo
meistriškumas, tačiau ir ligos stadija.
Todėl labai svarbu pernelyg ilgai neatidėlioti operacijos, kadangi kuo labiau
lęšiukas būna sudrumstėjęs, tuo sunkesnė
operacijos eiga. Subrendusios kataraktos
operacija yra techniškai sudėtingesnė, padidėja pooperacinių komplikacijų rizika,
regėjimas atsistato per ilgesnį laiką. Be
to, kataraktai progresuojant, gali padidėti
akispūdis, rizikuojama susirgti glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo
sugrąžinti nebeįmanoma.
Modernios ir saugios operacijos
„Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų
meistriškumą bei naujas technologijas.
Operacijas atlieka savo srities profesionalai – gyd. Saulius Ačas, Algirdas
Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas. Tai
aukščiausios kvalifikacijos specialistai,
kurie atliko šimtus kataraktos operacijų.
„Akių chirurgijos centre“ dirbantys gydytojai aprūpinti modernia diagnostine
ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Jei katarakta vargina jus ar
jūsų artimuosius – patikėkite savo regos
problemas šios srities profesionalams.
Visus, kuriems gydytojai
diagnozavo kataraktą ir reikia
atlikti operaciją, kviečiame
į „Akių chirurgijos centrą“, esantį
Savanorių pr. 66, Kaune. Šiuolaikinė
mikrochirurginė įranga, kokybiškos
priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda padės pasiekti puikių
rezultatų. Registruokitės telefonu (8 37)
750 805. www.akiuchirurgija.lt.

•

Didelis biuro
popieriaus
pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,

Seinų g. 12, Lazdijai.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir
tvarka“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Kūrybingumo
mokykla.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio puodai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Nuostabioji
draugė“.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.50 Kūrybingumo
mokykla.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Nuostabioji
draugė“.
5.10 „Ponių rojus“.

Mano Milošas.
4.05 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Supermergaitės“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kikboksininkas 3.
Karo menas“.
23.55 „Perėja“.
0.55 „Makgaiveris“.
1.45 „Greislendas“.
2.30 „Salemas“.
3.25 „Perėja“.
4.20 „Vaiduoklių ieškotojai“.
4.45 „Naujakuriai“.
5.30 „Tarp mūsų mergaičių“.

perskambinsiu“.
11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
13.30 Oponentai.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti.

Rubrika.
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 „Jaunimo banga“.
18.25 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
21.30 Skyrybos.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
0.00 „Brangioji, aš

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

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

gumas“.
BTV
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.50 „Pėdsakas“.
10.45 „Kobra 11“.
11.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

12.50 „Nusivylusios namų

šviesa“.
7.35 „Ponas Bynas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia
meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Viską prisiminti“.
0.50 „Juodasis sąrašas“.
1.40 „Šešios kulkos“.

13.50 „Mano virtuvė

šeimininkės“.
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Neramumai

Bronkse“.
22.50 „Bėgliai“.
0.40 „Nusikaltimų

miestas“.
1.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.59 Programa.
6.00 Nauja diena.
6.30 Nauja diena.

Rubrika.
7.00 Gyvenimas.
8.00 Visi savi. Žinių

radijo laida.
9.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš

4.50 Nauja diena.

Rubrika.
5.00 Skyrybos.
5.40 Vantos lapas.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz
2019.
7.05 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Proto džiunglės.
8.50 „Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Veranda.
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 „Laisvės kaina.
Partizanai“.
14.45 Prisiminkime.
14.55 Pasaulio teisuoliai.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Gatvės mokslas“.
17.05 „Dvynukės“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 „Laisvės kaina.
Partizanai“.
19.20 Premjera. „Toulouse-Lautrecas.

Nenuspėjamasis“.
20.15 ...formatas. Poetas

Julius Keleras.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Šlovė

Cezariui!“.
23.15 „Čia kinas“.
23.45 „Turgun“.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Euromaxx.
1.10 Vilnius Mama Jazz

2019.
2.15 „Odė Lietuvos

baletui“.
3.10 Duokim garo!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stilius.
TV1
6.10 „Tėvas Motiejus“.
7.20 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Alisa Never“.
13.05 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
13.35 „Tinginių miestelis“.
14.05 „Ogis ir tarakonai“.
14.25 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 PREMJERA. „Ko-

misarė Nora Vais.
Dingusi mergaitė“.
22.55 „Gyvenimo daina“.
0.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.50 „Kapitonė Marlo.
Kraujas ir šviesa“.
4.25 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

Magikianų“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Amerikos talentai.
13.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 „Paskutinis iš

Magikianų“.
20.30 Žinios.
21.00 Eurolygos

rungtynės. Sankt
Peterburgo
„Zenit“–Kauno
„Žalgiris“.
23.00 „Gelbėtojai“.
1.00 „24 valandos.
Palikimas“.
1.50 „Svieto lygintojai“.
2.40 „Amerikiečiai“.
3.25 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
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Eteris
Penktadienis
, kovo 6 d. Saulė teka 6.57, leidžiasi 18.04, dienos ilgumas
11.07. Priešpilnis. Vardadieniai: Gerasimas, Norvilas, Raminta, Rožė.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir
tvarka“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Gyvenimo
spalvos.
13.00 Nepažintas
meras.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Kūrybingumo
mokykla.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
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 „Palikti“.
0.20 „Komuna“.
2.10 Mes nugalėjom.
2.35 Muzikinis
intarpas.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Ponas Bynas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia
meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Bornas. Palikimas“.
23.40 „Prarasta kontrolė“.
1.30 „Nebaigti reikaliukai“.
3.00 „Viską prisiminti“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Supermergaitės“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės
sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.55 Namų idėja su
IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Sparnai. Ugnies
tramdytojai“.
21.05 „Keršytojai. Altrono
amžius“.
0.05 „Majamio katastrofa“.
1.45 „Sveiki atvykę į
džiungles“.
3.20 „Gaudynės“.
5.05 „Makgaiveris“.
5.55 „Naujakuriai“.
BTV
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.50 „Pėdsakas“.
10.45 „Kobra 11“.
11.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
12.50 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos

imtynės“.
21.30 „Operacija „Salazaras““.
23.35 „Neramumai
Bronkse“.
1.15 „Nusikaltimų
miestas“.
2.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.59 Programa.
6.00 Oponentai.
7.00 Skyrybos.
8.00 Greiti pietūs.
9.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
13.30 Kaimo
akademija.
14.00 Mokslo ritmu.
14.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti.
Rubrika.
15.00 „Ragana“.

16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
21.30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
23.30 Vantos lapas.
0.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
0.30 Skyrybos.
1.30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
2.10 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.15 „Ragana“.
4.00 „Netikėtas teisingumas“.
4.50 Nauja diena.
Rubrika.
5.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.40 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz

2019.
7.15 „Turgun“.
7.30 „Džiunglių
knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Mokslo sriuba.
8.50 „Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 7 Kauno
dienos.
13.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
14.00 „Laisvės kaina.
Partizanai“.
14.55 „Toulouse-Lautrecas. Nenuspėjamasis“.
15.50 „Džiunglių
knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.

šeštadienis

, kovo 7 d. Saulė teka 6.55, leidžiasi 18.06, dienos ilgumas 11.11.
Priešpilnis. Vardadieniai: Felicita, Rimtautas, Galmantė, Tomas, Laima.

16.40 „Greiti ir

smalsūs“.
17.05 „Dvynukės“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Istorijos
detektyvai.
19.20 „M. K. Oginskis –
pralenkęs laiką“.
20.15 Mano tėviškė.
Šatrijos Ragana.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.40 „Federikui Feliniui –
100. Kelias“.
23.25 Lemon Joy – 25.
1.10 DW naujienos rusų
kalba.
1.25 Dabar pasaulyje.
1.50 Stop juosta.
2.15 „Šlovė
Cezariui!“.
4.00 Prisiminkime.
4.10 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.40 7 Kauno dienos.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.
TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Alisa Never“.
13.05 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
13.35 „Tinginių miestelis“.
14.05 „Ogis ir tarakonai“.
14.25 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Balta – meilės
spalva“.
18.45 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Fargo“.
23.10 „Paryžiaus
paslaptys. Operos
paslaptis“.
1.00 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.00 „Komisarė Nora
Vais. Dingusi
mergaitė“.
4.30 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

Magikianų“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Amerikos talentai.
13.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Perl Harboras“.
1.35 „Pragare“.
3.15 „Amerikiečiai“.

LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Kūrybingumo
mokykla.
7.10 „Haris ir Hendersonai“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Laukinės pakrantės“.
12.55 Pasaulio
dokumentika.
Premjera. „Žavūs ir
pražūtingi“.
13.50 „Džesika Flečer“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Dainuok su manim.
23.10 „Dvyniai“.
0.55 „Palikti“.
2.25 „Kelias“.
4.10 „Haris ir Hendersonai“.
LNK
6.55 „Ponas Bynas“.
7.20 „Saugokis meš-

kinų“.
7.50 „Ogis ir tarakonai“.
8.10 „Žmogus-voras“.
8.40 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.10 „Beprotiškos
melodijos“.
9.35 „Žaislų parduotuvės paslaptis“.
11.35 „Kitokia Pelenės
istorija“.
13.30 „Sidnė Vait“.
15.40 „Šokis hip-hopo
ritmu 3“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Kung Fu Panda 2“.
21.15 „Naujokas“.
23.40 „Rinas 911. Majamis“.
1.05 „Bornas. Palikimas“.
TV3
6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko

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

būstas.
11.30 Mano pinigai.
12.00 „Spąstai tėvams“.
14.30 „Žiurkių lenktynės“.

16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
21.00 „Vagiliautojai“.
23.30 „Kursas į katas-

trofą“.
1.15 „Kikboksininkas 3.
Karo menas“.
2.55 „Majamio katastrofa“.
4.25 „Tarp mūsų mergaičių“.
5.20 „Naujakuriai“.
BTV
6.30 „Pričiupom!“.
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 „Pričiupom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,
televitrina.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Jei statytume
šiandien“.
11.35 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.45 „Pragaro viešbutis“.
13.45 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.45 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.45 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Rytas“–„Nevėžis“.
19.30 Lietuvos balsas.
Senjorai.
21.55 „Tamsos pakraštys“.
0.10 „Nuo sutemų iki
aušros. Budelio
duktė“.
1.50 „Operacija „Salazaras“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Padangių
moterys“.
7.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Nauja diena.
Rubrikos.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Dvaro rūmai“.
15.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Mokslo ritmu.
16.50 Mažos Mūsų
Pergalės.
17.00 Skyrybos.
18.00 Žinios.

18.28 Orai.
18.30 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Birutė
Mažeikaitė-Ramanauskienė“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Tu esi mano“.
1.00 „Šelesto bylos“.
2.50 „Pasaulis iš
viršaus“.
3.15 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
3.55 Gyvenimas.
4.35 Mokslo ritmu.
4.45 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.55 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
5.15 Skyrybos.
5.55 Nauja diena.
Rubrika.
6.10 „Gluchariovas“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Auksinis protas.
8.45 Klausimėlis.
9.00 Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Architektas
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis.
9.30 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
9.50 Muzikinis intarpas.
10.00 „Čia kinas“.
10.30 Tarp dalių (ne)
plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 ARTS21.
13.30 Grigorijus Kanovičius. Nusišypsok
mums, viešpatie.
16.00 Brandūs pokalbiai.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 „Pasaulio teisuoliai“.
19.45 Premjera. „Frenki
Dreik paslaptys“.
20.30 Panorama.

20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Miražas“.
22.50 Kauno „Hanza

dienos 2019“.
23.35 Mes nugalėjom.
24.00 Klausimėlis.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „M. K. Oginskis –

pralenkęs laiką“.
1.35 „Komuna“.
3.25 Brandūs pokalbiai.
3.50 ARTS21.
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.
TV1
6.20 „Akloji“.
7.50 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
8.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.50 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
13.00 „Akloji“.
14.45 Sveikatos namai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 PREMJERA.
„Vienišas vilkas“.
23.20 „Didesni purslai“.
1.40 „Paryžiaus
paslaptys. Operos
paslaptis“.
3.15 „Fargo“.
TV6
6.30 „Skilusios kaukolės

iššūkis“.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Lietuvos mokyklų

žaidynės.
11.00 „Prakeikti II“.
12.00 „Skilusios kaukolės

iššūkis“.
13.00 „Vandenyno kariai“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Iksmenai“.
0.00 „Perl Harboras“.

„Kung Fu Panda 2“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, kovo 8 d. Saulė teka 6.53, leidžiasi 18.08, dienos ilgumas 11.15.
Pilnatis. Vardadieniai: Vydminas, Gaudvilė, Beata.

pirmadienis
, kovo 9 d. Saulė teka 6.50, leidžiasi 18.10, dienos ilgumas 11.20.
Pilnatis. Vardadieniai: Dominykas, Domas, Pranciška, Žygintas, Visgailė, Pranė.
LRT TV

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Veranda.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų pasakos. Erškėtrožė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Žemė. Mūsų
planetos prigimtis“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Didžioji Britanija iš
paukščio skrydžio“.
13.45 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos
detektyvai.
16.35 Pasaulio puodai.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga
mergaitė“.
22.30 „Pradėti gyvenimą
iš naujo“.
0.10 „Vasara vasarį“.
1.50 Pasaulio dokumentika. „Žemė. Mūsų
planetos prigimtis“.
2.45 Pasaulio dokumentika. „Didžioji Britanija iš paukščio
skrydžio“.
3.40 Šventadienio
mintys.
4.10 „Dvyniai“.
LNK
6.50 „Ponas Bynas“.
7.15 „Saugokis meš-

kinų“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Žmogus-voras“.
8.35 „Tomo ir Džerio

pasakos“.
9.00 Sveikatos namai.
9.55 „Ant bangos“.
11.30 „Eisas Ventura.

Naminių gyvūnėlių
detektyvas“.
13.10 „Zatura. Nuotykiai
kosmose“.
15.15 „Turi mylėti šunis“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
22.00 „Ištroškę greičio“.
0.30 „Paskutinis samurajus“.
3.05 „Naujokas“.

TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko
istorija“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Mulan“.
13.45 „Druska brangesnė
už auksą“.
15.35 „Nuleist periskopą!“.
17.25 „Įrodytas nekaltumas“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Dantukų fėja“.
21.40 „Knygų klubas“.
23.45 „Džoja“.
2.05 „Keršytojai. Altrono
amžius“.
4.30 „Kursas į katastrofą“.
BTV
6.30 Tarptautinis

galiūnų turnyras
„Savickas Classic“.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Jei statytume
šiandien“.
11.35 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.45 „Pragaro viešbutis“.
13.45 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.45 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.45 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Juventus“–
„Žalgiris“.
19.30 „Aukštas blondinas
juodu batu“.
21.25 „Narkotikų prekeiviai“.
22.35 „Antrininkas“.
23.50 „Tamsos pakraštys“.
1.50 „Nuo sutemų iki
aušros. Budelio
duktė“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Nauja diena.

Rubrikos.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Laikykitės ten su

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

Pergalės.
11.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
12.00 „Grobis“.

0.40 „Juodasis sąrašas“.
1.30 „Ištroškę greičio“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

laimingi“.
8.40 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Džinas. Nepažintoji Italija“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 PREMJERA.
„Mailso kelias“.
23.05 „Brangi Eleonora“.
0.55 „Didesni purslai“.
3.00 „Vienišas vilkas“.

Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir
tvarka“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Kūrybingumo
mokykla.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Naujasis popiežius“.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.50 Kūrybingumo
mokykla.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Naujasis popiežius“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

TV6
6.30 „Skilusios kaukolės

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

iššūkis“.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Prakeikti II“.
12.00 „Skilusios kaukolės
iššūkis“.
13.00 „Vandenyno kariai“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 Amerikos talentai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 NBA Action.
22.30 NBA rungtynės.
Los Andželo
„Lakers“–Los
Andželo „Clippers“.

šviesa“.
7.35 „Ponas Bynas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 KK2 penktadienis.
12.20 „Būrėja“.
13.30 PREMJERA. „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Pagirios Tailande“.

„Knygų klubas“, 21.40, TV3
14.00 „Dvaro rūmai“.
15.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Felicija
Bortkevičienė“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Tu esi mano“.
1.00 „Detektyvas Linlis“.
2.50 „Pasaulio turgūs“.
3.15 „24/7“.
3.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
4.35 „Pasaulio turgūs“.
4.55 Kaimo akademija.
5.15 Oponentai.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kauno „Hanza
dienos 2019“.
6.50 Mano tėviškė.
Šatrijos Ragana.
7.05 Mes nugalėjom.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Lietuva mūsų
lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Linija. Spalva.
Forma.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 „Briliantinis
tenoras“.
14.00 Šventadienio
mintys.
14.30 Euromaxx.
15.00 Stilius.
16.00 „Dainų dainelė
2020“.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
Leliūnai.
19.45 „Frenki Dreik
paslaptys“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legendos. Šiandien

ir visados.
22.00 Naujų idėjų
kamerinio orkestro
(NIKO) koncertas
„Kosmosas“.
23.15 „Miražas“.
1.05 „Pradėti gyvenimą
iš naujo“.
2.40 „Briliantinis
tenoras“.
3.35 Lietuva mūsų
lūpose.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!
TV1
6.10 „Akloji“.
7.40 „Pasisvėrę ir

TV3
6.00 „Naujakuriai“.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Supermergaitės“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 La Maistas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Visi mes žmonės.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Pro stiklą“.
0.10 „Perėja“.
1.10 „Makgaiveris“.
2.00 „Greislendas“.
2.50 „Salemas“.
3.45 „Perėja“.
4.35 „Naujakuriai“.
5.25 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.50 „Pėdsakas“.
10.45 „Kobra 11“.
11.50 „Vanity Fair. Visiškai

slaptai“.
12.50 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Tokarevas“.
22.55 „Aukštas blondinas
juodu batu“.
0.45 „Narkotikų prekeiviai“.
1.45 „Antrininkas“.
2.45 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos
5.59 Programa.
6.00 Šiandien

kimba.
7.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
8.00 Apie tave.
9.00 „24/7“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

13.30 Nauja diena.
14.00 Nauja diena.

14.15 „Dainų dainelė

Rubrika.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti.
Rubrika.
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“
19.45 „Vaikystės
spalvos“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Lietuvos kriminalis
žemėlapis.
21.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 Lietuvos kriminalis
žemėlapis.
0.30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
1.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
2.10 Delfi dėmesio
centre.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.15 „Ragana“.
4.00 „Netikėtas teisingumas“.
4.50 Nauja diena.
Rubrika.
5.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.40 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Šokio ir gyvos
violončelių muzikos
spektaklis „Bolero –
Extended“.
7.05 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių
knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
8.40 Muzikinis
intarpas.
8.50 „Greiti ir smalsūs“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
12.40 Linija. Spalva.
Forma.
13.05 Savaitė.
14.00 A. Latėnas skaito
Antano Strazdo
eiles.

2020“.
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Greiti ir smalsūs“.
17.05 „Dvynukės“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 „Laisvės kaina.

Partizanai“.
19.20 „Nenuspėjama

Šiaurės Korėja. Pavojingos žaidynės“.
20.15 Klausimėlis.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Prieš audrą“.
23.30 Veranda.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kelias.
1.10 Dainuok su manim.
3.10 „Vasara vasarį“.
4.50 Prisikėlimo liudytojai.
5.05 Mūsų miesteliai.
Leliūnai.
TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Tik tu ir aš“.
13.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
13.55 „Ogis ir tarakonai“.
14.15 „Alisa Never“.
15.30 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Tikslas – ves-

tuvės!“.
22.45 „Gyvenimo daina“.
0.40 „Senojo Tilto

paslaptis“.
2.40 „Mailso kelias“.
4.15 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Autopilotas.
9.30 Kulinarijos meis-

tras.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Amerikos talentai.
13.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 „Paskutinis iš

Magikianų“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Tobulos

kopijos“.
23.05 „Nusileidimas 2“.
1.00 Užkandinė ant

ratų.
2.55 „Svieto

lygintojai“.
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Eteris
Antradienis
, kovo 10 d. Saulė teka 6.48, leidžiasi 18.12, dienos ilgumas
11.24. Pilnatis. Vardadieniai: Silvija, Naubartas, Butgailė, Emilis, Geraldas.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir

tvarka“.
10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.45 „Komisaras

Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Kūrybingumo
mokykla.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Paskutinė karalystė“.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.50 Kūrybingumo
mokykla.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Paskutinė karalystė“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Ponas Bynas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Supermergaitės“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Visi mes žmonės.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Drugelis“.
0.45 „Makgaiveris“.
1.35 „Greislendas“.
2.20 „Salemas“.
3.15 „Makgaiveris“.
4.05 „Vaiduoklių ieškotojai“.
4.30 „Naujakuriai“.
5.15 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.50 „Pėdsakas“.
10.45 „Kobra 11“.
11.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
12.50 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Miesto teisingumas“.
23.00 „Tokarevas“.
0.55 „Nusikaltimų
miestas“.
1.55 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.

reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo

policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia
meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 PREMJERA. „Kapų
plėšikė Lara Kroft“.
0.50 „Juodasis
sąrašas“.
1.40 „Pagirios Tailande“.

Dzukijos TV
5.59 Programa.
6.00 Nauja diena.
6.30 Nauja diena.

Rubrika.
7.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
8.00 Puikūs pralaimė-

jimai.
9.00 „Tu esi mano“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.00 Nauja diena.
Rubrika.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti.
15.00 „Ragana“.

16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 „Jaunimo banga“.
18.45 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Dzūkiška pynė“.
20.00 Žinios.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
21.30 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
0.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
0.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
1.30 Oponentai.
1.30 Nauja diena.
2.10 Lietuva tiesiogiai.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.15 „Ragana“.
4.00 „Netikėtas teisingumas“.
4.50 Nauja diena.
Rubrika.
5.00 Oponentai.
5.40 Kaimo akademija
5/02.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 „Čia kinas“.
8.50 „Greiti ir smalsūs“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.05 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 „Laisvės kaina.
Partizanai“.
14.55 „Nenuspėjama
Šiaurės Korėja. Pavojingos žaidynės“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Greiti ir smalsūs“.
17.05 „Dvynukės“.
18.00 Kultūros diena.
18.25 Kultūros savanoriai.
Justinas Marcinkevičius.
18.55 FIBA Čempionų
lyga. Aštuntfinalis. Panevėžio
„Lietkabelis“–Saragosos „Casademont“.
21.00 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Architektas
Vytautas Landsber-

Trečiadienis
, kovo 11 d. Saulė teka 6.45, leidžiasi 18.14, dienos ilgumas 11.29.
Pilnatis. Vardadieniai: Konstantinas, Gedimtas, Vijolė, Kostas.
8.25 „Meškiukas

gis-Žemkalnis“.
21.30 „Genijus. Einš-

teinas“.
23.05 Stambiu planu.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mokslo sriuba.
1.10 Vilnius Jazz 2019.
1.50 Brandūs pokalbiai.
2.20 „M. K. Oginskis –
pralenkęs laiką“.
3.15 Krikščionio žodis.
3.30 Auksinis protas.
4.40 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Architektas
Vytautas Landsbergis-Žemkalnis“.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Tik tu ir aš“.
13.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
13.55 „Ogis ir tarakonai“.
14.15 „Alisa Never“.
15.30 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Kapitonė Marlo.

Jaunuolis ir mirtis“.
23.10 „Gyvenimo daina“.
1.05 „Senojo Tilto

paslaptis“.
3.10 „Tikslas – ves-

tuvės!“.
4.30 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

Magikianų“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 Kulinarijos meistras.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Amerikos talentai.
12.30 „Simpsonai“.
13.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
17.30 „Filologyno
berniukai“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Svotai“.
20.00 „Paskutinis iš
Magikianų“.
20.30 Žinios.
21.00 Farai.
21.45 UEFA čempionų
lygos rungtynės.
„Valencia CF“–
„Atalanta BC“.
23.55 „Gelbėtojai“.
1.00 „24 valandos.
Palikimas“.
1.45 „Svieto lygintojai“.
2.35 Amerikiečiai.
3.35 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.

LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Dainuoju Lietuvą.
6.15 Daiktų istorijos.
7.10 Vakaras su Edita.
8.05 „Aš – dalis Tavęs“.
9.00 Mes nugalėjom.
9.30 Gražiausios poetų

dainos Kovo 11-ajai.
11.00 Speciali transliacija

„Kovo 11-ajai – 30“.
12.00 Kovo 11-oji – Lie-

tuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena. Trijų Baltijos
valstybių vėliavų
pakėlimo ceremonija.
12.30 Lietuvos kariuomenės Garbės
sargybos kuopos ir
Lietuvos, Estijos ir
Latvijos karinių orkestrų iškilmingas
paradas nuo
Nepriklausomybės
aikštės iki Katedros
aikštės.
12.40 Eitynės „Nepriklausomybės atkūrimo
kelias“ Gedimino
prospektu.
13.00 Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena.
14.45 Premjera. „Misija
Sibiras'19. Paliesti
tremtį“.
15.40 Svajonių šalis.
Lietuva prieš 30
metų ir dabar.
16.10 Premjera. Vanago
portretas.
17.25 Loterija „Keno
Loto“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Premjera. „Elė ir
Daktaras“.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.58 Loterija „Jėga“.
21.00 Mes nugalėjom.
21.30 Šventinis koncertas
„ 22.44
Lietuvos laiku“.
22.50 „Spec. žvėrynas“.
0.25 Svajonių šalis.
Lietuva prieš 30
metų ir dabar.
0.50 Kūrybingumo
mokykla.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 „Misija Sibiras'19.
Paliesti tremtį“.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Elė ir Daktaras.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 Vartotojų kontrolė.

Padingtonas“.
10.15 „Svečiai palėpėje“.
12.00 „Paskutinis Oro
valdovas. Ango
legenda“.
14.05 „Marlis ir aš“.
16.25 „Ponas ir ponia
gangsteriai“.
18.30 Žinios.
19.30 Laisvei – 30. Šventinė laida apie tai,
kaip paiskeitėme
per 30 nepriklausomybės metų.
22.30 PREMJERA.
„Sibiras“.
0.40 „Stalino mirtis“.
2.30 „Kapų plėšikė Lara
Kroft“.
TV3
6.05 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.35 „Supermergaitės“.
7.05 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.35 „Sparkas. Kosminė
istorija“.
9.20 „Sparnai. Ugnies
tramdytojai“.
11.00 „Paryžiaus katedros kuprius“.
12.50 „Aukštyn“.
14.40 „G būrys“.
16.30 „Bibliotekininkas.
Likimo ieties
beieškant“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Lietuvos garbė
2020.
22.00 „Bruklinas“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Bruklinas“.
0.15 „Perėja“.
1.15 „Makgaiveris“.
2.00 „Greislendas“.
2.50 „Salemas“.
3.45 „Perėja“.
4.35 „Naujakuriai“.
5.20 „Makgaiveris“.
BTV
6.45 „Jei statytume

šiandien“.
8.50 „Kalnai. Pasaulis
virš debesų“.
11.00 „Kalnai. Pasaulis
virš debesų“.
12.10 „Putinas ir mafija“.
13.20 „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“.
14.55 „Mažylis“ Tomis“.
16.50 „Kvailių auksas“.
19.10 „Operacija „Delta
farsas“.
21.00 „Pagauk, jei gali“.
23.50 „Tylos kodeksas“.
1.40 „Miesto teisingumas“.
Dzukijos TV
6.00 Nauja diena.
6.30 Nauja diena.

Rubrika.
7.00 „Partizanų keliais“.
10.00 Skyrybos.
11.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
11.30 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
LNK
6.20 „Ponas Bynas“.
6.45 „Sujudimas džiun-

glėse“.

12.30 „Vaikai iš Amerikos

viešbučio“.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų

Pergalės.
15.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. M. Repšys.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Pirmininko diplomatija. Atkurtosios
Lietuvos kelias“.
18.00 „Gyvenk taupiau“.
18.20 „Dzūkiška pynė“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.20 Sportas.
20.28 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
21.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
21.30 Gyvenimas.
22.30 Reporteris.
23.00 „Vaikai iš Amerikos
viešbučio“.
1.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
1.30 Gyvenimas.
2.10 Lietuva tiesiogiai.
2.30 Laikykitės ten. Pokalbiai. M. Repšys.
3.15 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
4.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. V. Juozapaitis.
4.50 Nauja diena.
Rubrika.
5.00 Gyvenimas.
5.40 Kryptys LT.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

21.45 Premjera. „Kapas

27/3. Vanago
sugrįžimas“.
22.35 „Misija Sibiras'19.
Paliesti tremtį“.
23.30 Proto džiunglės.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Lietuva mūsų
lūpose.
1.10 Vilnius Jazz 2019.
2.00 Grigorijus Kanovičius. „Nusišypsok
mums, viešpatie“.
4.25 Klausimėlis.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.
TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Tik tu ir aš“.
13.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
13.55 „Ogis ir tarakonai“.
14.15 „Alisa Never“.
15.30 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Kapitonė Marlo.

Dvigubas žaidimas“.
23.05 „Gyvenimo daina“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.00 „Kapitonė Marlo.
Jaunuolis ir mirtis“.
4.40 „Tėvas Motiejus“.

blikos himnas.
6.05 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
6.30 Krikščionio žodis.
6.45 Prisikėlimo liudytojai.
7.00 Kultūros savanoriai.
Justinas Marcinkevičius.
7.35 Eugenijos Šimkūnaitės 100-mečiui.
„Žiniuonė“.
7.50 Rasos lašeliai 2019.
9.50 „Alfonsas Svarinskas“.
10.45 Premjera. „Uosis iš
Dievogalos. Apie
partizaną Vytautą
Balsį-Uosį“.
11.40 Žemaitė. „Trys
Mylimos“.
13.45 „Stovintis priešaky.
Lietuvos Respublikos Prezidentai“.
15.15 Koncertas „Giedrius svečiuose pas
Juozą“.
17.00 „Lituanie, mano
laisve“.
18.05 Mes nugalėjom.
18.30 „Emilija iš Laisvės
alėjos“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Akto „Dėl Lietuvos
nepriklausomos
valstybės atstatymo“ priėmimas,
1990 m. kovo 11 d.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

Magikianų“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Kulinarijos meis-

tras.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Amerikos talentai.
13.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Filologyno

berniukai“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Svotai“.
20.00 „Paskutinis iš

Magikianų“.
21.00 Farai.
21.45 UEFA čempionų

lygos rungtynės. „Paris
Saint-Germain“–
„Borussia
Dortmund“.
23.55 „Gelbėtojai“.
1.00 „24 valandos.
Palikimas“.
1.45 „Svieto
lygintojai“.
2.35 „Kvantikas“.
3.20 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

namų
namą Mikniš•statybai
•Žemėsšaliasklypus
•kių•Gyvenamąjį
Lazdijų (įvairaus
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,
dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė.
Tel. 8 616 33781.

••
Klevų g. 31, Gervė•nų•k.,Sodybą
Lazdijų r. (7 a namų valda, 5 pastatai), kaina 15 000
Eur. Šalia yra 10,71 ha žemės
ūkio paskirties žemės sklypas,
kaina 1 500 Eur už ha.
Tel. 8 614 04094.

Namą Vytauto g. 41, Lazdijai (15 a namų valda) ir 15 a
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.
Lazdijuose arba kei•čiu•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 670 61649.

(3
pievos
•Kamarūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
•aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
Leipalingio sen.
pušynas, ežeTel. 8 614 04094.

ras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

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

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

Parduoda
sėklines VINETA
veislės bulves.
Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 650 Eur
už a.
Tel. 8 686 70841.

••

Namą Vainiūnų k. (buvusi
valgykla, namų valda 34 a,
trifazis elektros įvadas, atlikti
geodeziniai matavimai), kaina
16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.
sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su

tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.
rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą netoli

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

AKCIJA KAPOTOMS ir
pjautoms MALKOMS!
Pušinės malkos (gali būti
kapotos, pjautos arba rąsteliais).
Beržinės ir alksninės malkos
(gali būti kapotos arba pjautos).
Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes
nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

Vasiukonio gėlininkystės
•ūkis•G.prekiauja
viržiais.

Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
Staidarų k., Lazdijų r.

akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuose. Tel. (8 318) 52156.

fasuota
•akmens
•Prekiaujame
anglimi ir baltarusiškų
durpių briketais. Atvežame.
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,
Lazdijai. Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

••
sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
k. (su grūdų pikiasėklai ir pašarui.
vimo malūnu arba atskirai),
•Tel.•Miežius
8 688 80688.
kaina sutartinė.
sausuolių malkas,
•atvežu.
•Pušines
Tel. 8 624 71375.
Tel. 8 698 78040.
••Žieminius kviečius.
malkas kaladėTRANSPORTO PRIEMONĖS Tel. 8 694 16386.
•mis,•Lapuočių
skaldytas.
žolių sėklas.
m., 3.0 l,
Tel. 8 687 86601.
•dyzelinas,
•BMW X3150(2005
•Auginame
•Daugiamečių
kW, juoda spaldobilus, motiejukus,
va, automatinė pavarų dėžė,
lengvojo lydinio ratlankiai,
xenon žibintai, odinis salonas,
TA iki 2022 m., tvarkingas),
kaina 4 950 Eur.
Tel. 8 624 17600.

sklypą statybai
•Lazdijuose.
•Puikų didelį
Tel. 8 686 70841.
Gudelių k. (30 a
•namų
•Sodybą
valda, 2,25 ha žemės
bendrijoje
ūkio paskirties žemės).
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).
Tel. 8 615 96091.
Tel. 8 656 12800.
„Renault Megane Scenic“
•
•
(1,6
l, benzinas, ką tik iš OlanŽemės
sklypą
namo
•
•
statybai
Lazdijų
mieste
(30
a,
Namą
su
15
a
sklypu
Lazdijų
dijos,
labai gera būklė, daug
••
mieste.
Tel. 8 603 24679.

AUGALAI

privalumų, 2003 m.), kaina
1 450 Eur.
Tel. 8 623 23430.

dalimis
•(2003
•„Opelm.,Zafira“
2,2 l, dyzelinas, 92

kW, yra kablys ir R16 lengvojo
lydinio originalūs ratlankiai).
Tel. 8 667 23693.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

ūkio techniką: kom•bainą,
•Žemės
presą, šieno rinktuvą,
mėšlo kratytuvą, trąšų barstytuvą, grėblį-vartytuvą.
Tel. 8 612 61672.

Žieminius kviečius.
Tel. 8 662 39070.

svidres, eraičinus, turime ir
žolių mišinių gyvuliams, pievoms, ganykloms, žaliosioms
trąšoms, vejoms. Galime sudaryti mišinį pagal jūsų norimą
sudėtį. Konsultuojame pievų ir
ganyklų įrengimo klausimais.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 600 25710.

KITI

••

Tel. 8 698 78040.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

TVENKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.
• Vežame smėlį,
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.

•Tel.•Žemę.
8 688 80688.
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

kokią žemės ūkio tech••
•niką.•BetPerku
traktorių, priekabą,
sunkvežimį ir jų padargus. Gali
neveikianti, su
••Palečių vežimėlį, suvirinimo būti
aparatus.
defektais.

••

11 tonų mėšlo kratytuvą,
kaina 2 300 Eur.
Tel. 8 630 93471.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

••
Brangiai mišką (gali būti
•
•
Žieminius
kviečius,
rugius.
bendraturčių,
neatidalytas, su
•Tel.• 8 662 39070.
skolomis) Sutvarkau dokumentus.
Esparceto
sėklas.
Tel. 8 644 55355.
•Tel.• 8 657 52162.
Žemę, atsiskaitau iš karto.
•
•
Aviečių
sodinukus
ir
bulves.
Tel.
8 614 80988.
•Tel.• 8 654 93810.
Sodybą su žeme, gali būti
•
•
Pašarinius
runkelius.
apleista.
•Tel.• 8 617 01065.
Tel. 8 609 45026.
Pašarines bulves.
Tel. 8 615 78394.

Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.

Lenkišką rulonų griebtuvą,
javų sėjamąją, bulvių sodinamąją ir lėkštes.
Tel. 8 686 70818.

PE R K A

Tel. 8 680 77728.

Informuojame, kad 2020 m. kovo 16 d. 14 val. bus atliekami
V. P. priklausančio žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5948/0005:433,
esančio Lanko g. 1, Teizų k., Šventežerio sen., Lazdijų r. sav.,
kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo žemės sklypo, esančio
Tiesioji g. 15, Teizų k., Šventežerio sen., Lazdijų r. sav., kad.
Nr. 5948/0005:228, savininkės G. A. K. (mirusi) turtinių teisių
paveldėtojus dalyvauti ženklinant žemės sklypo ribas. Darbus
atliks UAB „Hanis“, Seinų g. 3, Lazdijai, tel. 8 610 88554, el.
paštas uab.hanis@gmail.com.
Informuojame, kad 2020 m. kovo 16 d. nuo 10 val. bus
atliekami K. J. ir A. J. priklausančių žemės sklypų, kurių kad.
Nr.: 5910/0006:337, 5910/0006:266, esančių Kapčiamiesčio
mstl., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo žemės sklypo, esančio Kapčiamiesčio mstl., Lazdijų r. sav.,
kad. Nr.5910/0006:214, savininko J. Ž. (miręs) turtinių teisių
paveldėtojus, taip pat žemės sklypo, kad Nr. 5910/0006:332,
bendrasavininko A. K. (miręs) turtinių teisių paveldėtojus dalyvauti ženklinant žemės sklypo ribas. Darbus atliks UAB „Hanis“,
Seinų g. 3, Lazdijai, tel. 8 610 88554, el. paštas uab.hanis@
gmail.com.
Informuojame, kad 2020-03-16 9.30 val. bus atliekami žemės
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5943/0007:120, esančio Būdos k.,
Šeštokų sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Sklypas
ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5943/0007:292,
prašome dalyvauti matavimuose žemės sklypo savininkus. Darbus
atliks matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo
Nr. 2M-M-2008). Smulkesnė informacija el. paštu, kurio adresas
geo.lazdijai@gmail.com arba tel. 8 680 83000.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
perka
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

•priekabą.
•Traktorių MTZ ir traktorinę
Tel. 8 630 93471.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

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

••

Superkame visų markių automobilius: „Mazda“, „Audi“,
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“ ir kt. Pasiimame
patys, sutvarkome reikiamus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto. Dirbame savaitgaliais ir
šventinėmis dienomis.
Tel. 8 681 20546.

••

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

AUGALAI

mišinį sėklai.
•Tel.•Javų
8 688 11982.
•Tel.•Žirnius.
8 678 30989.

GYVULIAI

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

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

••

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

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

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

KITi

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 150–

170 Eur/t, skarda – 120–130
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V 8.00–16.00
val., VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

••

PASLAUGOS

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

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

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

N UOMA
SIŪLO

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

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

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų
miesto centre (autonominis
šildymas).
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

išsinuomočiau
paslaugos
•(3,8•Ekskavatoriaus
•žemės
•Brangiai
t, grunto kasimas, lyginiūkio paskirties žemės.
mas, gręžimas ir t. t.).
Tel. 8 640 31717.

Gali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

supjautas,
•sukapotas
•Pristatome
••Išsinuomočiau žemės ūkio
beržo ir juodalksnio paskirties žemės. Gali būti
malkas. Ąžuolo pjuvenų briketus. Nemokamas ir greitas
pristatymas. Vežame ir
savaitgaliais.
Tel. 8 600 70500.

••

Skiedrų stogai. GamybaPardavimas-Dengimas.
Tel. +48663201446,
www.skiedrinis-stogas.lt.

••

Karštuoju būdu restauruojame vonias. Dengiame importinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis 27 metai.
Tel.: 8 617 78494,
8 636 79331.
Greitai ir kokybiškai išpjau•nu•medžius
gyvenamosiose ir
sunkiai prieinamose teritorijose bei kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

••

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

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:
• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos
arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifikuotos).

Tel. 8 652 71212.

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

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

žemės
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
sen. Laiku moku

KNYGYNĖLIS

Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53085

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

PA ŽI N T YS

vyras ieško rimtos
•moters
•53 metų
iki 50 metų draugystei
ir gyvenimui.
Tel. 8 692 44465.

D OVA N OJA

arba jauną
•sterilizuotą
•Meilų katinėlį
katytę.
Tel. 8 620 00606.

Ar jau
užsiprenumeravote
„Dzūkų žinias“?

G. Vasiukonio
gėlininkystės ūkis
prekiauja
viržiais.
Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8,
Staidarų k.,
Lazdijų r.
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Dėmesio!
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.: (8 343) 21847,
8 699 88498.
Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ..
Tel. 8 698 50235.

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

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

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

Nau

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

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

UAB „Galvijų eksportas“
perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 612 34503.
Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

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

Parduoda 13 a namų
valdos sklypą Margirio g. 3,
Miklusėnų k., Alytaus r.

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

Tel. 8 682 60899.
• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas,
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

pagal pageidavimus:
skaldytos, pjautos, rąstais,
beržinės, alksninės,
pušinės, drebulinės,
ąžuolinės,
eglinės, atraižos.
Vežame mažais kiekiais.

Tel. 8 657 88458.

„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.

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

PARDUODA

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

Tel. 8 650 54363.

e
m
a
j
u
ekia
mi

Pr

eriu
i
p
po ,A5)
o
u
r
biu (A3,A4 spalvot mi
eriu
i
p
o
diplo
p
m
i
n
popie iu
riumi
umi
i
r
e
opi
p
iniu
p
e
Konferenciniais
kr
bloknotais

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

• knygos
• kanceliarinės prekės
• spaudai
• tonerių pildymas
• kompiuteriai ir jų priedai
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
Redakcijos tel.: (8 318) 52260,
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com
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