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Jūsų kantrybės ir supratingumo

Lazdijų r. savivaldybės merė A. Miškinienė.

S

kaičiuojame pirmas
valandas po karantino paskelbimo.
Situacija neeilinė
ir labai rimta. Visada kalbėjau drąsiai
ir atvirai, dėl to ir šis kartas ne
išimtis. Noriu paprašyti Jūsų,
elkitės labai atsakingai, griežtai
laikykitės karantino laikotarpiu
nustatytų draudimų ir rekomendacijų. Patikėkite, čia ne žaidimas. Valstybė ir savivaldybė,
siekdama Jus ir Jūsų artimuosius ir dirbančiuosius apsaugoti,
privalo imtis visų įmanomų atsargumo priemonių. Už sveikatą

UAB „Autofejera“

nieko nėra svarbiau, viskas gali
palaukti ir tikrai palauks. Dabar
svarbiausia – kuo mažiau tiesiogiai bendrauti su aplinkiniais.
Taip riziką užsikrėsti šiuo virusu sumažinsite iki minimumo.
Neprašau nebendrauti su artimaisiais, prašau rinktis pokalbį
telefonu arba kitomis ryšio priemonėmis. Neikite į svečius ir jų
nekvieskite, dirbkite nuotoliniu
būdu, jei tik turite tokią galimybę. Neleiskite vaikų į žaidimų
aikšteles ir kitas susibūrimo
vietas. Eikite iš namų tik tokiu
atveju, jei tai gyvybiškai svarbu
ir neišvengiama. Visų darbda-
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vių prašau būti supratingiems,
ieškokite geriausių sprendimų
darbuotojų atžvilgiu.
Kol kas gera žinia ta, kad Lazdijų rajone nėra nustatytas nė vienas koronaviruso atvejis, tačiau
sugrįžusių iš užsienio ir svečių
daug ir jų nuolatos daugėja. Gauname informaciją apie įvairius,
drįsčiau pavadinti, piktybiškus
užsienyje buvusių asmenų veiksmus, kuomet jie sugrįžę nesilaiko
saviizoliacijos režimo ir laisvai
vaikšto gatvėmis. Liūdna ir pikta dėl tokio neatsakingo elgesio.
To negali būti. Visi asmenys turi
saviizoliuotis, t. y. grįžę iš kitų
valstybių, ypač tų, kuriose koronaviruso atvejai jau nustatyti,
ne mažiau kaip 14 dienų likti
namuose ar kitoje gyvenamojoje patalpoje. Primenu, kad už
neatsakingą elgesį gresia griežta
atsakomybė. Taigi, prašau Jūsų,
jei pastebėjote ar žinote tokių
atvejų, nedelsdami skambinkite
į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, tel.: 8 618 79984,
8 616 94562. Minėto centro darbuotojai, bendradarbiaudami su
policijos pareigūnais, imsis reikiamų veiksmų.  
Svarbu tai, kad visoje Lietuvoje, taip pat ir Lazdijuose, viešojo
sektoriaus valstybės ir savivaldybės įstaigose bei įmonėse darbas
gali būti organizuojamas tik nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus,
kai būtina atitinkamas funkcijas
atlikti darbo vietoje. Laikomės
šio įpareigojimo. Dėl to tiek savivaldybės, tiek kitų įstaigų duris
galite rasti užrakintas, tačiau ant

jų tikrai bus kontaktai, kuriais
paskambinę gausite reikiamą
informaciją ir patarimus. Tuos
kontaktus rasite ir internetinėse
svetainėse, socialinių tinklų pa-

skyrose bei visuose šios savaitės
rajoniniuose laikraščiuose. Netgi pirminės sveikatos priežiūros
įstaigose ir ligoninėje karantino
Nukelta į 3 psl.

»

Lazdijai bando gyventi karantino ritmu
Nuo šio pirmadienio iš
esmės pasikeitė visos
Lietuvos žmonių gyvenimas. Ištuštėjo miestų ir
miestelių gatvės, tūkstančiai žmonių užsidarė
savo namuose, nedirba
kavinės, laikinai uždarytos mokyklos, nevyksta
jokie kultūros ir kiti
masiniai renginiai. Tik
medikams daug pavojingo darbo. Karantinas.
Europoje, Lietuvoje ir
Lazdijuose.

Apie tai, kaip Lazdijai gyvens
karantino laikotarpiu, kaip pasirengta šiai išskirtinei situacijai,
kalbamės su Lazdijų rajono
savivaldybės gydytoja Lina
Džiaukštiene.
Nukelta į 3 psl.

»

Lazdijų rajono savivaldybės gydytoja Lina Džiaukštienė.
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Mūsų realybė tapo panaši į
vaizdus iš mokslinės fantastikos filmų
Savaitės komentaras

Algimantas Mikelionis
Dažnai gyvenime susiduriame su
situacija, kai kas nors sako: turiu
dvi naujienas – gerą ir blogą. Atrodo, kad dabar mus pasiekia vien
blogos naujienos ir, žinoma, visos
jos susijusios su grėsminguoju
koronavirusu. Tad galvoji, iš kur
gi čia bus geros naujienos. Bet
šiandien sužinojau gerą naujieną.
Pasirodo, ištuštėjusiuose Druskininkuose vis dar galima gauti
geros kavos. Mano mėgstamiausia kavinukė „Boulangerie“, arba
dar vadinama „Prancūziškomis
bandelėmis“, veikia. Žinoma, viduje prisėsti negalima, bet galima
vienkartinį kavos puodelį išsinešti, ir nebūtina ją gerti vaikščiojant,
o prisėsti prie lauke esančio staliuko ir ramiai gurkšnoti. Atrodo, tik menkas malonumas, bet
jis leidžia visoje šitoje keistoje
ir nemalonioje situacijoje gerai
ar bent kiek normaliau pasijusti. Visuomet labai laukiu šiltojo
metų sezono, nes mano mėgstamiausias metų laikas – vasara,
bet labai laukiu ir to laiko, kai
atsidaro lauko kavinukės, kuriose mėgstu leisti laiką. Tad kaip
ten bebūtų, bet koronavirusas
paankstino lauko kavinių darbą.
Atrodytų, kad posakis, jog nėra
to blogo, kad neišeitų į gera, tinka
net tokiu atveju.
Deja, prieš pat sėsdamas rašyti
šį savaitės komentarą sužinojau
blogą naujieną – metams atide-

damas Europos futbolo čempionatas. Iš tikrųjų tikriems futbolo
fanams yra ko liūdėti. Net mėnesį
turėjęs vykti stipriausių Europos
nacionalinių futbolo rinktinių turnyras nukeliamas, o jis juk buvo
šitaip laukiamas. Stebiu juos nuo
1984 metų, o šiemetinis Europos
futbolo čempionatas turėjo būti
kitoks nei anksčiau buvę, nes būtų
vykęs ne vienoje ar dviejose šalyse, o daugelyje Europos miestų.
Negana to, futbolo mėgėjams ir
taip nesaldu – sustabdyti elitiniai Anglijos, Ispanijos, Italijos,
Vokietijos ir Prancūzijos nacionaliniai čempionatai, sustabdyta
nežinia, kuriam laikui, ir UEFA
čempionų lyga. Gyvenimas sustojo, tad, atrodo, belieka tik sėdėti namuose ir žiūrėti futbolą.
Bet jo niekas nežaidžia, tad nėra
futbolo fanams į ką žiūrėti. O dar
dingo iš ekranų visos Lietuvos
numylėtinio Kauno „Žalgirio“
Eurolygos kovos, tad išnyko du
malonūs elitinio krepšinio vakarai per savaitę, o ir iš už Atlanto
nesulauksime naujienų apie tai,
kaip sekasi mūsų „bokštams“
NBA.
Labai mėgstu žiūrėti kelių televizijos kanalų žinias ir politinių
diskusijų laidas ar skaityti naujienų portalus, bet šiuo atveju visos
naujienos, laidos ir portalai tampa
be galo nuobodūs ir beviltiškai
panašūs, nes visur kalbama apie
koronavirusą. Žinoma, kitaip ir
būti negali, nes kas vyksta mūsų
gyvenime, apie tai pranešama
žiniose, diskutuojama, kalbama
ir rašoma, bet labai panašu, kad
artimiausią mėnesį ar dar ilgiau
koronavirusas ir tebus pagrindinė
tema.
Ši viruso pandemija puikiai

Adomo Žilinsko piešinys.
parodė, kad mūsų visuomenė
vis dėlto yra ne atskirų stiprių
asmenybių ir individų sambūris,
o kaip ir būdinga visoms gyvoms
būtybėms – banda. O banda vadovaujasi ne individo stipriosiomis
savybėmis, o pasiduoda bandos
jausmui – šiuo atveju panikai. Kai
koronaviruso epidemija prasidėjo
išsivysčiusiose Vakarų šalyse, nelabai tikėjausi, kad ten kils panika
ir gyventojai iššluos parduotuves,
nes ten nebuvo tokio stipraus ir
buko kolektyvizmo kaip sovietų
Sąjungoje, kur buvo stengiamasi
slopinti bet kokį individo ar as-

menybės išskirtinumo ir savitumo
požymį ir stengtasi visus padaryti
pilka mase.
Pirmadienį po pietų nuėjau į
Veisiejų „Aibę“ ir gavau praktiškai visų maisto produktų, kurių
reikėjo ir kuriuos pirkdavau net
ne karantino atveju. Pardavėjos
pasakojo, kad ši parduotuvė itin
pirkėjų buvo apgulta sekmadienį,
kai masiškai apsipirkinėjo Veisiejų svečiai, o pirmadienį pirmoje
dienos pusėje lentynas atakavo
patys veisiejiečiai. Vis dėlto įdomus fenomenas tas bandos jausmas, nes žmogus vienas nieka-

da taip nesielgia, kaip atsidūręs
bandoje ir pamatęs savo artimąjį,
iš peties šluojantį parduotuvės
lentynas.
Eini ištuštėjusių miestelių ar
miesto gatvėmis ir atrodo, kad
kažkas panašaus su tavimi jau
kažkada vyko. Tik tada tu sėdėjai
prie ekrano ir žiūrėjai mokslinės
fantastikos filmus. Bet dabar pats
esi realybės, lyg iš tų filmų, dalyvis. Ir jeigu nusileistų skraidanti
lėkštė ar iš už kampo išlįstų neįprastos galvos formos būtybė,
turbūt nustebtum mažiau nei pamatęs būrelį žmonių lauke...

•

Atnaujintas transporto priemonių eismas Lazdijų–Ogrodnikų punkte
Vytautas Šeštokas
Išplitus koronavirusui pasaulį
ištiko didžiulė krizė, kokios niekad nebuvo – paskelbta pasaulinė
pandemija. Prieš keletą mėnesių
net negalima buvo pagalvoti, kad
taip gali atsitikti, jog šios ligos virusai taip greitai paplis po pasaulį
ir šalys turės uždarinėti sienas
bijodamos šio užkrato plitimo,
paskelbti karantinus bei kitas
griežtas priemones. Gyvenimas
sustings, o žmonės užsidarys namuose. O juk prisimenam, kad
pirmieji šia klastinga liga susirgo
tolimos Kinijos gyventojai, po to
Pietų Korėjos, Irano. Atrodo, tuomet daug kartų drąsinome save,
raminome ir nuolat kartojome,

kad šios šalys yra labai toli ir
mūsų užkratas nepasieks, tačiau
apsirikome ir po savaitės pamatėme, kad jis jau Europoje. Pasaulis
toks didžiulis, o kartu ir mažas,
nes šalys yra susietos, tampriai
surištos ekonominiais, turistiniais, prekybiniais, politiniais
ir kitokiais ryšiais – vyksta intensyvus judėjimas, bendravimas
tarp žmonių atstumus įveikiant
lėktuvais, laivais, traukiniais, automobiliais. Esant tokiam žmonių
judėjimo srautui sparčiai užkratas
iš Azijos buvo atvežtas į Europą
ir pasklido daugiausiai tarp pagyvenusių žmonių Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Šiose šalyse dėl
to pradėjo mirti žmonės, o po to

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.

pavojingasis pasiekė mūsų kaimynus estus ir latvius, galiausiai
sugrįžę iš užsienio kelionių, atostogų sunegalavę buvo patikrinti
ir mūsų tautiečiai, kurie parvežė
šį užkratą. Iš viso trečiadienio
ryte mūsų šalyje yra užfiksuota
26 susirgimo atvejai ir visi jie
atvežtiniai. Vieni parsivežė šias
bacilas iš Italijos, nes ten buvo
nuvykę slidinėti, kiti sugrįžę iš
kelionės po saulėtą Ispaniją pasijuto blogai, dar kiti apsirgo grįžę
iš Vokietijos, Danijos, Austrijos,
Olandijos, Dominikos Respublikos, net iš Pietų Afrikos. Pastarasis atvejis sunkesnis, su komplikacijomis. O štai pirmoji šalyje
susirgusi moteris jau pasveiko ir
išleista iš ligoninės. Vieni saviizoliavosi, kad neplatintų užkrato,
kaip numato įstatymas, buvo namuose 14 dienų, o buvo ir kitokių,
ypač jaunų asmenų, kurie nepaisė
šių draudimų, režimo – susitikinėjo su artimais, pažįstamais,
lankė barus, restoranus, puotavo
juose. Buvo tokių, kurie įtariami

susirgę šia liga pabėgo iš ligoninės. Vyriausybė pagrasino, kad
nesilaikantiems saviizoliacijos
reikalavimų, esantiems rizikos sąrašuose ir nesėdintiems namuose
gresia baudžiamoji atsakomybė ir
net iki trejų metų nelaisvės bausmė. Tokį elgesį griežtai smerkė
medikai, nes taip elgiantis galima labai daug žmonių užkrėsti
šia liga ir po to atsekti, kur ir su
kuo viruso nešiotojas bendravo
ir galbūt užkrėtė tuos asmenis virusu, medikams labai sudėtinga
arba net neįmanoma. Susirgusiojo
kontaktus atsekti būtina norint užkirsti kelią šios pavojingos ligos
plitimui šalies viduje. Netgi ruošiamasi skelbti, kokiose vietose
buvo apsilankę užkrėstieji.
Medikai mano, kad susirgusiųjų šalies viduje, užsikrėtusių nuo
parvykusių iš užsienio tikrai bus.
Todėl siekdama sustabdyti šios
ligos plitimą šalies valdžia nuo
pirmadienio ir paskelbė šalyje
karantiną, uždraudė masinius
žmonių susibūrimus – visus vie-

šus renginius ir šventes, koncertus, konferencijas, spektaklius.
Sustabdyti lėktuvų skrydžiai į
kitas šalis, uždaromos sienos,
neveikia mokyklos, darželiai,
kultūros namai, kavinės bei restoranai gamina maistą tik išsinešimui, veikia tik maisto prekių
parduotuvės ir vaistinės, o kitos
parduotuvės nedirba, pas medikus
galima patekti tik užsiregistravus
ir t. t. Savivaldybės darbuotojai,
pedagogai dirba nuotoliniu būdu.
Visos šios priemonės naudojamos
siekiant sustabdyti pavojingos ligos plitimą ir padėti medikams,
nes nuo jų darbo priklausys, ar
šis susirgimas bus pažabotas. Jie
šioje kovoje yra svarbiausi.
Taigi, pirmadienį visa Lietuva
užsidarė karantinui, Lenkija irgi,
o ir visą pasaulį dėl pandemijos
ištiko savotiškas paralyžius. Lenkija paskelbė uždaranti sienas
ir leido krovininiams automobiliams įvažiuoti ir išvažiuoti
tik per Kalvarijos postą, per
Nukelta į 5 psl.

»
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– Kiek, Jūsų žiniomis, Lazdijų
rajone yra žmonių, kurie deklaravo saviizoliaciją?
– Bendrą apskaitą, pagal parvykusių iš užsienio asmenų užpildytas anketas, vykdo Nacionalinis
visuomenės sveikatos centras.
– Ar Lazdijų ligoninėje yra parengtos patalpos užsikrėtusiems
koronavirusu, jei jų nepriims
respublikinės ligoninės?
– Ligoninėje yra parengtos 6
palatos. Gavus valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nurodymą,
į jas bus galima guldyti koronavirusu užsikrėtusius pacientus.
– Ar yra parengtas specialus

GMP automobilis potencialiai
užsikrėtusiųjų pervežimui?
Kaip bus atvežami iš pasienio
tie lazdijiečiai, kurie grįžta iš
užsienio?
– Visi potencialiai užsikrėtusieji pervežami GMP automobiliais
į 5 respublikinio lygio ligonines
Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje,
Šiauliuose ir Panevėžyje.
– Ar Lazdijų medikams pakanka apsaugos priemonių? Kiek yra
parengta pilnų apsaugos nuo
virusų aprangos komplektų?
– Parengtų eiti pas sergantį ligonį apsaugos komplektų yra 10.
Kitų pacientų apžiūrai apsaugos
priemonių yra, tačiau artimiausiu metu laukiama papildymo,
kad situacijai pasikeitus Lazdijų

medikams ir kitiems, teikiantiems
paslaugas, apsauginių priemonių
nepritrūktų.

nėra, tačiau jam atsiradus medikams bus suteikiamas apgyvendinimas.

– Ar yra parengtos patalpos
saviizoliacijai tiems asmenims,
kurie neturi galimybės saviizoliuotis namuose? Kiek tokių
vietų yra?
– Šiuo metu saviizoliacijai parengtos patalpos, kuriose galima
apgyvendinti 26 asmenis. Vietų
skaičius didės, jei tik bus poreikis,
nes gyventojai ir apgyvendinimo
paslaugas teikiantys verslininkai
sutinka bendradarbiauti.

– Ar Lazdijuose yra viešojo
maitinimo įstaigų, kurios gamina maistą išsinešimui?
– Maistą išsinešimui per langelį teikia viena mažoji bendrija
„Džeinis“. Kitose 34-ose Lazdijų
rajone esančiose kavinėse maistą
išsinešimui galima pasiimti tik į
jas užėjus.

– Ar planuojama parengti vietas medikams, kurie norės gyventi atskirai nuo savo šeimų?
– Šiuo metu tokio poreikio

– Ar yra galimybė su savivaldybės darbuotojais, esant
svarbiam reikalui, bendrauti
ne elektroninėje erdvėje, bet
tiesiogiai? Kur ir kokiais atvejais?
– Atsižvelgiant į Vyriausybės

nutarimą darbas Lazdijų rajono
savivaldybėje organizuojamas
nuotoliniu būdu. Elektroninėmis
priemonėmis galima bendrauti su
visais savivaldybės administracijos darbuotojais.
– Ar bus dezinfekuojamos daugiabučių namų laiptinės, kas tai
atliks?
– Pagal šiuo metu gaunamas
rekomendacijas centralizuotai
dezinfekuoti laiptinių neplanuojama. Daugiabučių namų laiptinių, kaip ir nuosavų namų, dezinfekavimu turėtų rūpintis patys
gyventojai.
– Ačiū už atsakymus.

•
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Merė A. Miškinienė: brangieji, prašau Jūsų kantrybės ir supratingumo
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laikotarpiu bus teikiama tik būtinoji medicininė pagalba. Atidedamos planinės operacijos ir
konsultacijos, taip pat profilaktiniai patikrinimai ir prevencinių
programų vykdymas, odontologijos paslaugų teikimas. Esant
būtinumui konsultuotis, prašome
kreiptis į savo šeimos gydytoją
ar atitinkamą įstaigą jų kontaktiniais telefonų numeriais. Primenu juos Jums: VšĮ „Lazdijų
ligoninė“ priėmimo skyriaus, tel.
(8 318) 51 884; VšĮ „Lazdijų pirminio sveikatos priežiūros centras“, tel. (8 318) 51 451; UAB
„Lazdijų sveikatos centras“, tel.

(8 318) 51 524; UAB „Gilona“,
tel. 8 618 71530 ir A. Vaišnoro
IĮ, tel. (8 318) 53 111.
Liūdna tai, kad pirmadienį,
dauguma gyventojų ignoravo
visus prašymus, draudimus bei
rekomendacijas ir dėl įprastų
problemų, keliavo tiek į savivaldybę, tiek į kitas įstaigas. Nedarykite to – skambinkite, rašykite.
Patikėkite, negalime Jūsų priimti
bei išklausyti ir viskas yra tam,
kad apsaugotume ne tik dirbančiųjų, bet ir Jūsų sveikatą. Maloniems susitikimams bus laiko
ateityje.
Tikiu, kad Jūsų pačių ir Jūsų
artimųjų sveikata Jums labai rūpi.

Ji rūpi ir man. Pasitikėkime medikais ir jų rekomendacijomis,
vykdykime Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitų atsakingų
įstaigų nurodymus. Kuo drausmingesni būsime, tuo greičiau
viskas pasibaigs ir sugrįšime tiek
į įprastą darbo, tiek į gyvenimo
režimą.
Tik susivieniję galime užkirsti
kelią galimam viruso išplitimui
mūsų rajone. Kito būdo tam tiesiog nėra. Dėkoju visiems, kurie,
suprasdami situacijos rimtumą,
laikinai keičia savo gyvenimo
įpročius. Neabejoju, kad visus
iššūkius įveiksime ir nuo to tapsime tik stipresni.

•

ĮSIGALIOJO KARANTINAS. KĄ PRIVALOME ŽINOTI?

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.

Nuo kovo 16 d. vidurnakčio Lietuvoje įsigaliojo karantinas.
Svarbiausi pokyčiai prasidėjus karantinui:
▪ Viešojo sektoriaus valstybės ir savivaldybės įstaigose bei įmonėse darbas bus organizuojamas
nuotoliniu būdu. Išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas funkcijas atlikti darbo vietoje. Kilus
klausimams į administraciją galite kreiptis tel.: (8 318) 66 108, 8 697 61 260, arba el. paštu info@
lazdijai.lt.
Vieno langelio telefonas – (8 318) 50 226
▪ Privačiajam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma, kaip ir
viešajame sektoriuje.
▪ Nuo 2020 m. kovo 16 d. 00 val. eismas Lazdijai – Seinai (Aradnykų postas) keliu yra uždarytas.
▪ Stabdoma švietimo, kultūros, sporto, laisvalaikio bei grožio paslaugų veikla.
▪ Stabdoma įprasta veikla viešojo maitinimo įstaigose, kavinėse, baruose. Galimas tik maisto
pristatymas į namus arba perduodant klientams išsinešti. Maisto išdavimas – tik lauke, laukiantieji
turėtų išlaikyti mažiausiai 1 m atstumą vienas nuo kito. Atsiskaitymams rekomenduojama naudoti
ne grynuosius pinigus.
▪ Draudžiami renginiai ir susibūrimai visose atvirose bei uždarose erdvėse.
▪ Dirbs tik vaistinės ir tos parduotuvės – prekybos centrai, kuriuose prekiaujama maisto produktais.
Turgaviečių, išskyrus maisto, veikla draudžiama.
▪ Draudžiamas asmenų, gulinčių asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir gyvenančių globos
namuose, lankymas.
▪ Pirminės sveikatos įstaigose ir ligoninėje bus teikiama tik būtinoji medicininė pagalba.
Atidedamos planinės operacijos ir konsultacijos, taip pat profilaktiniai patikrinimai ir prevencinių
programų vykdymas, odontologijos paslaugų teikimas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos
teikimą. Esant būtinybei konsultuotis, prašome kreiptis į atitinkamą įstaigą nurodytais jų
kontaktiniais telefonų numeriais: Lazdijų ligoninės priėmimo skyrius, tel. (8 318) 51 884;
Lazdijų pirminio sveikatos priežiūros centras, tel. (8 318) 51 451; UAB „Lazdijų sveikatos
centras“, tel. (8 318) 51 524; UAB „Gilona“, tel. 8 618 71530; A. Vaišnoro IĮ, tel. (8 318) 53 111.
▪ Nedarbingumo pažymos ir receptai bus išduodami tik nuotoliniu būdu.
▪ Keleivių pavežimo paslaugas teikiantys vežėjai raginami dezinfekuoti savo transporto priemones.
Visų savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovus prašome imtis visų reikalingų saugumo priemonių.
Visą aktualią informaciją nuolat atnaujinsime savivaldybės interneto svetainėje bei Facebook
profilyje.
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Kultūros centre — pasirengimas gyvenimui po karantino
Pirmadienį visoje Lietuvoje paskelbus karantiną
dėl koronaviruso grėsmės,
laikinai buvo atsisakyta
rengti kultūrinius renginius. Už šią sritį atsakingas
Lazdijų kultūros centras
buvo priverstas atšaukti anksčiau suplanuotus
renginius, laikinai pakeisti įstaigos darbo ritmą.
Tačiau Kultūros centro
darbuotojai nesėdi rankų
sudėję, o rengiasi darbams
po karantino.

Apie tai, kuo šiuo laikotarpiu gyvena rajono kultūros darbuotojai,
„Dzūkų žinios“ kalbasi su Lazdijų kultūros centro direktoriumi
Arūnu Sujeta.

Lazdijų kultūros centro direktorius Arūnas Sujeta. (Fotografijos Eitvydo
Kočiūno)

– Praėjusią savaitę visa Lietuva ir Lazdijai šventė Kovo 11-ąją.
Kokia ši šventė buvo Lazdijuose?
Kaip jos organizavimą pakoregavo rekomendacijos vengti žmonių susibūrimų?
– Šiemet Kovo 11-oji Lazdijuose buvo išskirtinė. Minint
Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį buvo
surengta 16 kūrybinių dirbtuvių
kultūros namuose, laisvalaikio
salėse, kurių dalyviai pagamino
1000 „laisvės malūnėlių“, papuošusių Lazdijų kultūros centro kiemelį. Taip pat daugiau nei 1500
malūnėlių pagamino ir rajono
mokyklos, įstaigos, jie džiugino
miestelėnus ir svečius Lazdijų
Nepriklausomybės aikštėje.
Nors meninė programa buvo
planuota Lazdijų kultūros centre,
tačiau dėl susiklosčiusios neeilinės padėties šalyje Lazdijų rajono
savivaldybės ekstremalių situacijų
komisija nusrendė, jog renginys
turėtų būti rengiamas atviroje erdvėje, todėl Kovo 11-osios šventė
Lazdijuose vyko miesto aikštėje.
Džiugu, kad į Lazdijus tokią svarbią dieną sugrįžo kraštiečiai Indrė

Launikonytė, Haroldas Šklėrius,
Skraidrius Varslauskas su dukra
Martyna, pasirodė Lazdijų kultūros centro šokių kolektyvas „Smilga“ ir merginių pramoginių šokių
grupė. Noriu padėkoti įstaigoms,
organizacijoms, jog kartu vieningai ir darniai dirbdami sukūrėme
šventę, vertą pasididžiavimo!
– Pirmadienį Lietuvoje paskelbtas karantinas. Kaip šis
sprendimas pakeitė Kultūros
centro veiklos planus? Ar daug
renginių teko atšaukti?
– Atsižvelgdami į Lazdijų rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos nurodymus dėl
koronaviruso plitimo susidariusios ekstremalios padėties šalyje
bei jausdami atsakomybę ir nuoširdžiai besirūpindami Lazdijų
krašto saviveiklininkų, renginių
žiūrovų, neformalaus švietimo
programų dalyvių sveikata, kovo
13– 27 dienomis sustabdėme kultūrinę veiklą. Lazdijų kultūros
centre ir padaliniuose nevyksta
renginiai, meno kolektyvų repeticijos, neformalaus vaikų švietimo
programų ir „Kultūros paso“ užsiėmimai, stabdoma suaugusiųjų
būrelių veikla.
Suprantame, kad Lazdijų kultūros centro renginių lankymas,
dalyvavimas edukacinėse veiklose, meno kolektyvų repeticijose
buvo tapę aktyvaus gyvenimo dalimi, tačiau visi kartu sulėtinome
kasdienybės tempą ir tikime, kad
susitelkę bei vieningi įveiksime
užklupusias negandas. Atšaukti
ar perkelti reikėjo 15 renginių,
tačiau vos tik pasikeis padėtis šalyje, atnaujinsime aktyvią kultūrinę veiklą.
– Ką šiuo metu dirba Kultūros
centro darbuotojai?
– Noriu padėkoti Kultūros centro darbuotojams, kurie supranta
esamą rimtą padėtį šalyje, susitelkę ir vieningi laikosi Ekstremalių

situacijų komisijos nurodymų.
Daugelis darbuotojų išėjo kasmetinių atostogų, nes dėl įtemptų renginių ir kultūrinės veiklos grafikų
negali to padaryti vasaros sezono
metu, kita dalis prižiūri vaikučius
namuose, kai kurie dirba ir nuotoliniu būdu. Kultūros centro veikla
nėra nutrūkusi, ruošiamės vasaros
renginiams, vaikų stovykloms ir
kitiems projektams.
– Ar turite projektų, kuriuos
ketinate realizuoti karantino
metu?
– Šiuo metu rengiamos jau įgyvendintų projektų ataskaitos, yra
pateiktos 6 paraiškos, ruošiamasi
naujų įgyvendinimui. Šiuo metu
dirbame ir planuojame vasaros
ir kitus didesnius renginius, dirbame ir stengiamės, kad vos tik
pasibaigus karantino laikotarpiui
iškart atnaujintume aktyvią kultūrinę veiklą.
– Kokie didesni renginiai suplanuoti Lazdijuose šiais metais?
– Šiais metais gegužės mėnesį
minėsime Kalniškės mūšio 75-ąsias metines, taip pat birželio 5–6
dienomis Lazdijuose šurmuliuos
tradicinė tarptautinė šventė „Pasienio fiesta“. Džiugu, jog Lazdijuose, Veisiejuose, Seirijuose
ir Rudaminoje vyks vasaros kino
festivalis „Kino sakmės“. Tradiciškai kviesime dalyvauti Oninių šventėje prie Dusios ežero, o
Meteliuose kartu su „Sunkiosios
muzikos klubu“ organizuosime 2
dienų muzikos festivalį „Metelio
banga“. Tikiu, kad įveikę dabartines negandas, susitelkę ir vieningi atnaujinsime kultūrinę veiklą,
surengsime nepamirštamus renginius, sukursime kokybiškas menines programas, organizuosime
vaikų ir suaugusiųjų užimtumą.
Būkite sveiki, saugokite save ir
aplinkinius!
„Dzūkų žinių“ informacija

•
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Ar tikrai jau toks blizgantis Lazdijų savivaldybės biudžetas?
Pasibaigus visuotinei euforijai dėl vasario pabaigoje rajono taryboje 15-os
tarybos narių priimto
Lazdijų biudžeto, buvo
viešai nutylėti kai kurie
biudžeto momentai, kurie
opozicijai sukėlė tam
tikrų abejonių dėl svarbiausio metų finansinio
dokumento tobulumo, todėl visi posėdyje dalyvavę
frakcijos „Pirmyn“ nariai
balsavo prieš biudžeto
projektą.

Faktas yra tas, kad 2020 metų
rajono savivaldybės biudžetas
turėtų būti daugiau nei vienu milijonu eurų didesnis nei 2019-ųjų
ir sudaro 26,5 mln. eurų.
Opozicijos lyderis Artūras
Margelis tarybos posėdžio metu
suabejojo, ar galima į biudžetą
traukti tas lėšas, kurių prašoma
iš valstybinių institucijų, tačiau
jos dar negautos.
„Mano nuomone, labai rizikinga įtraukti į biudžeto planą 1 mln.
eurų, kurių yra prašoma įvairiems
projektams, tačiau šie pinigai dar
negauti, niekas negarantuoja, kad
bus gauti. Praktika rodo, jog ne
visi projektai būna finansuojami.

Kadangi biudžeto pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos, ką
reiks daryti, jei biudžete numatyti
pinigai nebus gauti?“, – valdančiųjų klausė A. Margelis.
Jam buvo atsakyta labai paprastai: „Jei nebus pajamų, tai
nebus ir išlaidų“. Kitaip sakant,
jei negausime pinigų projektams,
tai ir turėsime tokį pat biudžetą
kaip 2019 metais.
Opozicijos atstovui Gintautui
Salatkai kilo klausimų dėl kultūros įstaigų finansavimo. Jis
pastebėjo, jog Lazdijų kultūros
centrui ir Lazdijų rajono bibliotekai lėšų skirta mažiau nei praėjusiais metais, nors numatytas
kultūros darbuotojų atlyginimų
padidinimas.
Paaiškėjo, jog dalis pinigų, už
kuriuos Lazdijų kultūros centras
organizuoja svarbius renginius,
perkelti iš Kultūros centro į savivaldybės biudžetą.
„Manau, jog nėra išmintinga
savivaldybės administracijai imtis švenčių organizavimo, užsikraunant sau papildomą naštą,
neturint reikiamos patirties, kai
tai puikiausiai sugebėdavo visada
atlikti Kultūros centras. Ar tai nepasitikėjimas Kultūros centru, ar
kiti paslėpti dalykai? Šis žingsnis

9-osios tarybos 10 posėdis.
man nėra suprantamas“, – sakė
G. Salatka.
Dar vienas pastebėjimas dėl
savivaldybės biudžeto. Viešai
deklaruota, jog naujajame biudžete švietimui skirta net 200
tūkst. eurų daugiau nei 2019
metais. Keistai atrodo toks padidėjimas, kai ta pati taryba patvirtino rajono švietimo tinklo

optimizavimo planą, kuris turėtų sumažinti išlaidas, skiriamas
švietimui. O gal bus didinami
išlikusių mokyklų darbuotojų
atlyginimai?
Labai optimistiškai atrodo ir
numatytas milijoninis gyventojų
pajamų mokesčio prieaugis. Gal
tikimasi, jog pasikeitus savivaldybės skyrių vedėjams, gyven-

tojų pajamos ims augti kaip ant
mielių?
Dar vienas retorinis klausimas:
kaip vertinti faktą, kad tokiame
svarbiame posėdyje, kur buvo priimamas sprendimas dėl biudžeto,
nedalyvavo net 20 proc. tarybos
narių?

•
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Atnaujintas transporto priemonių eismas Lazdijų–Ogrodnikų punkte
»Atkelta iš 2 psl.

Krovininių transporto priemonių eilė link Ogrodnikų pasienio kontrolės punkto.

Lazdijų-Ogrodnikų postą judėjimą sustabdė. Lengvaisiais
automobiliais išvis neleido kirsti
Lenkijos sienos. Sekmadienį prie
Vokietijos-Lenkijos sienos susidarė tautiečių, latvių, estų automobilių eilės, nusidriekusios 30
kilometrų ir daugiau. Manoma,
kad tame pasienyje buvo įstrigę
apie 400 vairuotojų. Vairuotojai
pikti, tris paras prastovėję šiame
pasienyje, jie pradėjo blokuoti
kelius. Iš pradžių Vyriausybė
pažadėjo suorganizuoti Lenkijoje koridorių, kad tautiečiai
mikroautobusais galėtų lydimi
Lenkijos policijos pervažiuoti į
Lietuvą, tačiau tokie siekiai strigo. Tik vakar tokiu būdu dalis
tautiečių parvyko į Lietuvą. Tuo
tarpu čia įstrigusiems lengvųjų
automobilių vairuotojams su keleiviais teko grįžti atgal į Vokietijos uostus ir iš ten keltais grįžti
namo. Dalis tautiečių į Lietuvą
grįš traukiniu, o kai kurie atsiųstu
kariškių lėktuvu „Spartan“. Dėl
susidariusių spūsčių pasienyje
antradienį atnaujintas transporto
priemonių eismas per LazdijųOgrodnikų pasienio punktą. Per
Lazdijus vykti nukreipti automobiliai, kurie laukia pasienyje ties
Kalvarijos-Budzisko kontrolės
punktu, nes Kalvarijoje buvo
susidariusi 40 ir daugiau kilometrų automobilių eilė. Nukreipus eismo srautus link Lazdijų,
antradienio vakare krovininiais
automobiliais kelias nuo Krosnos
link Lazdijų ir Turistų gatvė ir
iki pat pasienio tiesiog užsikimšo dėl labai intensyvaus eismo.
Iki pasienio buvo susiformavusi

didžiulė, apie 7 kilometrų, krovininių automobilių eilė. Vakar
ryte eilė jau buvo ženkliai sumažėjusi.
Specialistai mano, kad tokių
krizių metu itin svarbu, kad gyventojai išlaikytų blaivų protą,
nepanikuotų, o ramiai reaguotų
į iškilusius sunkumus, žmonės
daugiau laiko praleistų namuose,
vengtų didesnių susibūrimų.
Vakar rajono savivaldybės
ekstremalių situacijų komisija informavo, kad nuo kovo 18
dienos Alytuje pradeda veikti
mobilus patikros punktas, į kurį
savarankiškai atvykę gyventojai
galės pasitikrinti, ar neužsikrėtę

koronavirusu. Ten dirbs ir Lazdijų
medikai. Kol kas mūsų rajone dar
nėra nustatyto nė vieno koronaviruso COVID-19 atvejo. Šiuo
metu jau yra visiškai parengti
ir šiam reikalui pritaikyti 5 socialiniai būstai, kuriuose galėtų
gyventi 7 žmonės. Taip pat yra
sudarytos sutartys su 2 viešbučiais, kurie galėtų patalpinti dar
19 žmonių. Iš viso saviizoliacijai
yra parengtos 26 vietos, taip pat
pasirūpinta lovomis, patalyne
dezinfekcijos priemonėmis. Numatyta, kas ir kaip tieks šiems
gyventojams maitinimą, jei jie
neturi artimų žmonių, kurie jais
pasirūpintų.

•

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!
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Konteinerių aikštelėse prie daugiabučių pradeda dirbti
prižiūrėtojas: kontroliuos ir patars
Lazdijų ir Veisiejų daugiabučių gyventojai neturėtų
nustebti atliekų konteinerių aikštelėse išvydę
jų prižiūrėtoją. Nuo kovo
1 dienos darbą pradėjo
nuolatinis šių aikštelių
priežiūros specialistas
Algirdas Kazilionis.

Jis kiekvieną dieną kontroliuos,
kaip gyventojai rūšiuoja į aikšteles atneštas atliekas, nežinantiems
patars, dalins skrajutes, besielgiančius neatsakingai, bandančius
palikti prie konteinerių didelių
gabaritų atliekas sudrausmins.
„Įsitikinome, kad nuolatinė priežiūra, tiesioginis bendravimas su
žmonėmis, raginimas rūšiuoti ir
paaiškinimas, kaip tą daryti, duoda
labai gerus rezultatus. Ir atliekos
rūšiuojamos geriau, ir aikštelės
tampa tvarkingesnės, ir žmonės laimingesni“, – sakė Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centro (ARATC)
direktorius Algirdas Reipas.
Pirmieji „reindžeriais“ pavadinti prižiūrėtojai netvarkingose
konteinerių aikštelėse Alytaus
regiono savivaldybėse pradėjo
budėti prieš trejus metus. Eksperimento tvarka jie buvo įdarbinti
keliems mėnesiams, per kuriuos
paaiškėjo, kad situacija aikštelėse kardinaliai pasikeitė – jos

tapo ne tik tvarkingesnės, bet ir
mišrių atliekų tose aikštelėse, kur
budėdavo prižiūrėtojai, buvo surenkama mažiau.
Prižiūrėtojai periodiškai keliems mėnesiams buvo įdarbinami vis kitose savivaldybėse, o
pernai ARATC valdyba nusprendė įsteigti penkis nuolatinius jų
etatus. Tad prižiūrėtojai Alytaus
regiono savivaldybėse dabar dirba nuolat.
Lazdijuose pradedantis dirbti
aikštelių priežiūros specialistas
kontroliuos, ar atliekų vežėjai pagal grafiką ištuština konteinerius,
bei rūpinsis visomis Lazdijų ir
Veisiejų miestuose prie daugiabučių namų esančiomis pusiau požeminių konteinerių aikštelėmis.
Bet tai anaiptol nereiškia, kad jis
tvarkys kieno nors ne vietoje išmestas atliekas. Jis rūpinsis, kad
žmonės patys tinkamai jas sutvarkytų ir įprastų tą daryti nuolat.
Nuo praėjusių metų vasaros Lazdijų ir Veisiejų miestų daugiabučių
gyventojai, be kitų atliekų, atskirai
turi rinkti ir maisto atliekas. Naujose pusiau požeminių konteinerių
aikštelėse yra atskiri konteineriai
būtent šioms atliekoms. Jas būtina rinkti atskirai, norint išvengti
rinkliavos didėjimo.
Kilus neaiškumų, kaip tvarkyti
šias ar kitas atliekas, miestų gy-

ventojai galės kreiptis į aikštelių
priežiūros specialistą tiesiogiai
arba darbo metu paskambindami
telefono numeriu 8 658 14413.
Žmonės galės pranešti specialistui apie asmenis, paliekančius
prie konteinerių stambiąsias atliekas, informuoti apie perpildytus,
pagal numatytą grafiką neišvež-

tus konteinerius ir visais kitais
su tvarka aikštelėse susijusiais
klausimais.
„Labai svarbu, kad gyventojai
atskirai rinktų ne tik maisto, bet
rūšiuotų ir visas pakuočių atliekas, o dideles ir pavojingas vežtų
į rūšiavimo centrus. Tik tuomet
aikštelės atrodys tvarkingai, jose

nebus perpildytų konteinerių –
išrūšiavus atliekas joms visoms
vietos konteineriuose užteks“, –
neabejoja ARATC Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo
ir kontrolės padalinio vadovo
pavaduotoja Rasa Opolskienė,
kviečianti rinktis tvarkingą gyvenimą.

•

Į miškus vis dar keliauja ir padangos, ir šiukšlės
Dineta Babarskienė
Per įvairias talkas, akcijas
iš pamiškių, miškų, paežerių renkame šiukšles, renka jas ir patys miškininkai.
Tačiau šiukšlynai dygsta
iš naujo. Krūvos šiukšlių bado akis. Pirmosios
pavasario gėlės – žibuoklės
– vis dar skleidžiasi tarp
šiukšlių.

Šiukšlynas vos pora
kilometrų už Lazdijų
Kelio Lazdijai–Krosna trečiame
kilometre, Giraitės miške, stovi
ženklas, įspėjantis nešiukšlinti
miške. Ir nė neįtarsi, kad būtent
šis ženklas veda ne kur kitur, o...
į šiukšlyną.
Vos pasukus dešinėn, už 20
metrų nuo pagrindinių kelio,
prieš akis išvysti tai, ko mažų
mažiausia norėtumei pamatyti miške. Ir ne tik jau vienur
kitur pražydusias žibutes, čia
pūpso krūvos šiukšlių, padangos, mėtosi automobilio vairas,
seni, suplyšę žaislai, kiti namų
apyvokos daiktai, stikliniai
buteliai. Kad pasidžiaugtum
besiskleidžiančiomis žibuoklėmis, pirmiausia reikia surinkti
šiukšles.
Prieš 30 metų ir dabar
skirtumas akivaizdus:
šiukšlintojų miške mažėja
Pakalbintas Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų regioninio

padalinio Krosnos girininkijos
girininkas Saulius Kancevičius
sakė, kad šiukšlintojų miške vis
dar pasitaiko, tačiau tai jau veikiau pavieniai atvejai. „Masiškai
šiukšlių į mišką tikrai neveža,
o pavienių šiukšlintojų vis dar
pasitaiko“, – teigia girininkas.
Paprašytas palyginti šiukšlių kiekius pamiškėse, miškuose prieš
10 metų ir dabar, sako galintis
pasakyti, kaip keitėsi žmonių
įpročiai per tris dešimtmečius.
Pasirodo, girininkas miškininkystės srityje darbuojasi jau 30
metų. „Balandį bus 30“, – patikslina jis. Anot miškininko, žmonės
tikrai sąmoningėja ir šiukšlių jau
neveža į miškus, kaip anksčiau
būdavo įpratę. „Skirtumas dabar
ir prieš 30 metų – akivaizdus.
Padėtis ženkliai geresnė“, – sako
jis. Ir vis tik kokių atliekų vis
dar pasitaiko surasti miškuose?
„Didžiausią miške paliktų šiukšlių dalį sudaro buitinės atliekos.
Padangų, automobilių detalių
vis dar randame“, – pasakoja
S. Kancevičius. O kas gi padeda
miškininkams sutvarkyti rastas
„gėrybes“, kuriomis piktavaliai
atsikratė? „Patys tvarkome. Šiemet, kai tokia žiema, tai būdamas
miške vis surandi tai kokį butelį,
tai skardinę. Surenkame, išrūšiuojame ir į konteinerius. Nei
sveriame, nei skaičiuojame, na,
jei didesnis kiekis atliekų, tuomet
tariamės su seniūnais, kaip jas
galėtume sutvarkyti, išvežti“, –

Krosnos girininkijos girininkas Saulius Kancevičius: „Pavienių šiukšlintojų vis dar pasitaiko“.
pasakoja girininkas.
Miškininkai ragina gyventojus
rūpintis miškais – visų mūsų bendru turtu. Prašymų negirdinčius

šiukšlintojus baudžia aplinkosaugininkai. O juk tikrai verta
įsiklausyti į miškininkų, aplinkosaugininkų žodžius ir pasaugoti

pilnesnę piniginę ir švaresnę sąžinę, o ir pasivaikščioti švariuose
miškuose pravartu, ypač dabar,
siaučiant virusui.

•
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose
Sigitas Birgelis. Paliūnai... Kaimas, prigludęs prie Lietuvos
Man yra žinomi 4 Paliūnų
kaimai; visi jie buvusios
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje (po
vieną Rudaminos, Seirijų,
Veisiejų ir Punsko parapijose). Punsko parapijos
Paliūnai kitados buvo vadinami Didžiaisiais, kadangi
juose gyveno 310 žmonių.

Prie Lietuvos sienos prigludęs Paliūnų kaimas įdomus žmonėmis
ir istorija. Ji glaudžiai susijusi su
šio krašto, Lietuvos, Lenkijos ar
net pasaulio įvykiais. Šis kaimas
priklausė jotvingiams, vėliau Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei,
Prūsijai, Varšuvos kunigaikštystei, Lenkijos karalystei, Rusijai,
Vokietijai, trumpai Lietuvai,
Lenkijai, vėl Vokietijai ir dabar
Lenkijai.
Pirmieji šio krašto gyventojai
jotvingiai buvo geri žemdirbiai
ir medžiotojai bei narsūs kariai.
Apie jų gyvenimą gali papasakoti
archeologiniai radiniai Šveicarijos pilkapyne, Eglinės ir Šiurpilio
piliakalniuose. XIII šimtmetyje

Paliūnų kryžius.

kryžiuočiai nugalėjo jotvingius ir
iškeldino juos į Sambiją. Nemažai jotvingių pasitraukė į Lietuvą,
dalis pasiliko savo žemėse, bet
organizacinių genties struktūrų atkurti neįstengė. Po Melno
sutarties jotvingių žemės buvo
prijungtos prie Lietuvos ir buvo
jos sudėtyje iki Trečiojo Abiejų
Tautų Respublikos padalijimo
(1795 m.).
XV a. prasidėjo šio krašto kolonizacija ir vyko ji per visą XVI
a. Tuo metu kūrėsi gyvenvietės,
daugėjo gyventojų, iš pietų atvykdavo lenkai, iš šiaurės ir rytų
– lietuviai. XVI a. viduryje buvo
įkurta Seivų seniūnija, kurią valdė
kunigaikštis Kristupas Radvila,
o po jo mirties – Jonušas Radvila. Manoma, kad Paliūnų kaimas
buvo įkurtas XVI–XVII amžių
sandūroje. Atvykėliai apsigyvendavo prie kelio Kybartai–Vidugiriai, vėliau dar dviem ruožais:
į rytus nuo pagrindinio kelio ir į
vakarus. Išskyrus palivarko gyventojus, visi buvo lietuviai.
Paliūnai po trečiojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo atiteko

Ženklas, pranešantis apie Paliūnų kaimo pradžią.
Prūsijai. Prūsų valdžia prijungė
juos prie Mockavos ekonomijos.
Tuo metu iš Prūsijos į Paliūnus
atsikėlė daug kolonistų evangelikų. Iš pavardžių galima spręsti, kad dalis jų buvo suvokietėję Mažosios Lietuvos lietuviai,
kaip antai: Petraitis, Jurgelaitis,
Kinaitis, Maurušaitis, Rameika.
Prūsijos valdžia siekė atskirti šį
regioną nuo LDK katalikų bažnyčios, Vygriuose įkūrė vyskupijos
centrą, kuris vėliau buvo perkeltas
į Seinus.
1807 metais Tilžėje Napoleonas
šį kraštą inkorporavo į jam pavaldžią Varšuvos kunigaikštystę. Po
Napoleono pralaimėjimų ir Vie-

nos kongreso (1815 m.) Paliūnai
atsirado caro valdomoje Lenkijos
karalystėje.
Varšuvos kunigaikštystės ir
Lenkijos karalystės metais Paliūnus valdė lenkų kariškiai ar valdininkai. Mockavos žemių registre
įrašyta, kad Paliūnų palivarkui
priklausė 306 margai žemės.
1795–1918 metų laikotarpis šio
krašto žmonėms buvo nelaimių
ir didelių netekčių metai. Keitėsi
okupantai, vykdyta germanizavimo ir rusifikavimo politika.
Po 1830 metų sukilimo Paliūnus
valdė aukšti caro karininkai, tarp
jų Varšuvos citadelės generolas
Zaicevas. Po 1863 metų sukilimo

Paliūnai priskirti Krasnavo valsčiui. Tuo metu Paliūnų palivarko
baudžiauninkai tapo laisvi. Jie išėjo iš dvaro ir kūrė savo ūkius.
1919 m. prasidėjo kovos tarp
Lietuvos ir Lenkijos dėl Seinų
krašto, kurios tęsėsi iki 1920 metų
vėlyvo rudens. Seinai vienuolika
kartų ėjo iš „rankų į rankas“, kol
galiausiai, kaip ir visas šis kraštas,
atsidūrė Lenkijos pusėje. Lietuva
Seinų (kaip ir Vilniaus krašto) užėmimo nepripažino.
Šio krašto lietuvių gyvenimas
tarpukario metais buvo nelengvas, nes kiekviena tautinės veiklos apraiška buvo persekiojama.

Paliūnų gyventojai apie 1960 m.
Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.

Nukelta į 8 psl.

»
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose

Sigitas Birgelis. Paliūnai... Kaim

Paliūnų mokykla 1930 m.

»Atkelta iš 7 psl.

Talka Paliūnuose.

Blogi tarpvalstybiniai santykiai
blogino ir lietuviškų kaimų žmonių gyvenimą. Paliūnuose įkurta
Lenkijos pasienio apsaugos užkarda (KOP). Gyventojams buvo
draudžiama naktimis vaikščioti,
o sodybose laikyti šunis. Žmonės
buvo sekami. Pasitaikydavo sumušimų ar net nužudymų.
Štai keletas įvykių, užfiksuotų B. Šėmio išleistoje „Vilniaus
Golgotoje“:
1) 1924.V.1. Paliūnuose (Seinų
aps. Krasnavo valsč.) lenkų policininkas suėmė Antaną Tumelį,
23 m., ir sunkiai sužeidęs išvežė
į Suvalkus (269 psl.);
2) 1926.VI.30. Suvalkų lenkų
apygardos teisme pasibaigė Lietuvos kariuomenėje tarnavusių
Seinų ir Punsko apylinkių 31 lietuvio byla, prasidėjusi birželio
7 d. Nuteista: 25 asmenys iš jų
iš Paliūnų k. Burauskas 6 mėn.
(387 psl.);

3) 1926.IX.14. Paliūnuose
(Suvalkų aps. Krasnavo valsč.)
mokytojas Vaštulionis pradėjo
mokslą lietuvių mokykloje, į kurią susirinko 40 vaikų. Deja, po
savaitės lenkų policija uždarė mokyklą, atėmė 42 vadovėlius ir 48
sąsiuvinius bei privertė mokytoją
pasirašyti, kad daugiau nebemokys lietuviškai (395 psl.);
4) 1927 m. Paliūnų sodž. (Suvalkų aps.) 1926 m. kelias dienas
turėjo lietuvišką mokyklą, kurią
lenkai tuoj pat uždarė. Nepaisant
to, tėvai neleido vaikų į lenkišką
mokyklą ir turėjo sumokėti (23
asmenys) 363 lenkiškus auksinus
(533 psl.);
5) 1928.VIII.20–23. Paliūnuose, Vidugiriuose ir Burbiškėse
(Suvalkų aps.) lenkų žandarmerija tardė jaunimą dėl šaulių, ginklų
ir t. t., dėl žmogaus (Krasnavo
valsč., Rimkežerių sodž.), kuris
kalbinęs jaunimą prisijungti prie
lietuvių šaulių (612 psl.).

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

mas, prigludęs prie Lietuvos
Prieš karą Paliūnai buvo didelis
kaimas. Jame gyveno 61 šeima:
37 iš jų lietuvių ir 24 vokiečių.
Lenkų, atrodo, nebuvo.
1939 m. rugsėjo 17 d. Paliūnus
(kaip ir visą regioną) užėmė sovietinė armija. Po kelių savaičių
čia atžygiavo vokiečiai. 1941
metų pavasarį apie 10 000 šio
krašto lietuvių priverstinai iškeldinti į sovietinę Lietuvą. Tie,
kurie nesutiko išvažiuoti, buvo
uždaryti į kalėjimą. Tokiu būdu iš
Paliūnuose gyvenusių 37 lietuvių
šeimų liko tik šešios. Po karo iš
Lietuvos sugrįžo tik šešios šeimos, kitos pasiliko anapus sienos.
1944 metais Paliūnus paliko visi,
kurie save laikė vokiečiais.
Po Antrojo pasaulinio karo Seinų krašte valstybinė siena pasiliko
toje pačioje vietoje, kaip ir prieš
karą. 1949–1950 metais apie 30
lietuvių šeimų buvo ištremta į
atgautąsias Lenkijos žemes – į
Ščecino, Košalino vaivadijas.
Paliūnuose liko daug tuščių sodybų ir ūkininkų paliktos žemės,

todėl 1949–1950 metais čia buvo
įkurtas valstybinis ūkis (PGR).
Nepaisant didelės valstybės paramos, šis ūkis buvo labai blogo
ūkininkavimo pavyzdys.
Paliūnuose yra išlikę didelės
Pirmojo pasaulinio karo laikų kapinės, kuriose palaidoti 262 vokiečių ir 323 rusų kariai. Kaimo
teritorijoje tyvuliuoja valstybinės
sienos perkirstas Gilviečio ežeras.
Vaikščiojant jo krantais puikiai
matosi tolumoje nusidriekę Lietuvos kaimai.
Dabar jų nedaug, vos kelios
šeimos. Iš šio kaimo yra kilęs
kunigas, Dachau koncentracijos
lagerio kalinys Jurgis Paransevičius (1905–1962) bei pedagogas,
visuomenės veikėjas Juozas Sigitas Paransevičius (g. 1941 m.)
Šiandien gal tik akmeninis
kryžius bei čia gulintis didžiulis
akmuo (7,1 m³) ir 20,5 m aukščio
bei 5,1 m kamieno apimties sena
juodoji tuopa gali priminti didingą Didžiųjų Paliūnų praeitį.
Nuotraukos iš knygos „Paliūnai“.

•

Paliūnų gyventojai 1936 m.

Mokykla 1982 m.
Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.
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Keičiasi automobilių plastiko
priėmimo į rūšiavimo centrus tvarka

Eteris
Ketvirtadienis
, kovo 19 d. Saulė teka 6.25, leidžiasi 18.30, dienos ilgumas 12.05.
Delčia. Vardadieniai: Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas.
3.35 Alchemija XVI.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Mada yra menas.
4.05 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir

Nuo 2020 m. kovo 1 dienos fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys priduoti automobilinio plastiko atliekas (bamperių, kuro
bakų, smulkių plastikų, panelių
ir kt.) į Alytaus regiono rūšiavimo centrus (atliekų surinkimo
aikšteles), už tai turės mokėti pagal patvirtintą įkainį – 0,27 euro
už kilogramą atliekų.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras primena, kad automobilių plastiko
atliekos nepriskiriamos atliekoms iš
komunalinio atliekų srauto ir jų tvarkymas negali būti finansuojamas vietinės
rinkliavos lėšomis.
Po automobilių ardymo susidariusias

atliekas turi tvarkyti ir už tai mokėti automobilių ardymo veikla užsiimantys ir
teisę vykdyti tokią veiklą turintys fiziniai
bei juridiniai asmenys.
Gyventojai ar įmonės, turintys netinkamų naudoti automobilių, privalo
kreiptis į Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociaciją
(ENTPTA), kuri nurodys arčiausiai
esančius ir legalia veikla užsiimančius
tvarkytojus.
Jei automobilis remontuojamas, remonto metu susidariusias atliekas reikia palikti remonto įmonėse, kurios šias
atliekas turi sutvarkyti pagal teisės aktų
reikalavimus.

•

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

Didelis biuro
popieriaus
pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,

Seinų g. 12, Lazdijai.

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“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

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 „Jūrų pėstininkas 4.
Judantis taikinys“.
23.50 „Perėja“.
0.50 „Makgaiveris“.
1.35 „X mutantai“.
2.25 „Salemas“.
3.20 „Perėja“.
4.10 „Vaiduoklių ieškotojai“.
4.35 „Naujakuriai“.
5.25 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 „Mano virtuvė

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 „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 Valanda su Rūta.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „International“.
0.50 „Juodasis sąrašas“.
1.45 „Nenugalimieji.
Narsos įstatymas“.

gumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
13.30 Oponentai.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų
Pergalės.
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
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 teisingumas“.
4.50 Nauja diena.
Rubrika.
5.00 Skyrybos.
5.40 Vantos lapas.

čiuožimo čempionatas. Vyrai.
Trumpoji programa.
22.50 „Modestas Paulauskas. Krepšinio
švyturys“.
23.50 Prisiminkime.
Aktorius Rolandas
Butkevičius.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Euromaxx.
1.10 „Čia kinas“.
1.40 „Tobulumo
paieškos“.
3.10 Duokim garo!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stilius.
TV1
6.30 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.20 „Dvi širdys“.
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“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

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

misarė Nora Vais.
Istorija nesibaigia“.
22.55 „Gyvenimo daina“.
0.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.50 „Kapitonė Marlo.
Niekada daugiau
nemirti“.
4.25 „Tėvas Motiejus“.

geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.55 „Pėdsakas“.
10.50 „Kobra 11“.
11.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
12.50 „Nusivylusios namų

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

11.30 „Netikėtas teisin-

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 „Aukštesnis lygis“.
22.45 „Vienišas vilkas
Makveidas“.
0.55 „Nusikaltimų
miestas“.
1.45 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.59 Programa.
6.00 Nauja diena.
6.30 Nauja diena.

Rubrika.
7.00 Gyvenimas.
8.00 Visi savi.
9.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Jazz 2019.
7.00 Mes nugalėjom.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.10 Muzikinis intarpas.
8.20 Proto džiunglės.
8.50 Brandūs pokalbiai.
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 Uosis iš Dievogalos. Apie
partizaną Vytautą
Balsį-Uosį.
14.55 „Pasaulio teisuoliai“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Kaip viską pasidaryti pačiam“.
17.05 „Dvynukės“.
17.50 Kūrybingumo
mokykla.
18.00 Pasaulio dailiojo

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Gyvenimo

išdaigos“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Topmodeliai.
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 „Filologyno

berniukai“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Svotai“.
20.00 „Gyvenimo

išdaigos“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Dievo šarvai 2.

Operacija Kondoras“.
23.15 „Gelbėtojai“.
1.20 „24 valandos.
Palikimas“.
2.10 „Svieto lygintojai“.
3.00 „Kvantikas“.
3.45 „Baradačius“.
4.15 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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, kovo 20 d. Saulė teka 6.23, leidžiasi 18.32, dienos ilgumas
12.09. Delčia. Vardadieniai: Žygimantas, Tautvilė, Filomenas, Irmgarda, Irma, Irmantas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
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 „Majamio policija“.
1.00 „Evoliucija“.
2.20 Kūrybingumo
mokykla.
2.30 Veranda.
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“.

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 „Žuvytė Dorė“.
21.20 „Kapitonas
Amerika. Pilietinis
karas“.
0.20 „Aukšta klasė“.
2.35 „Vaikštant tarp
antkapių“.
4.35 „Naujakuriai“.
5.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.55 „Pėdsakas“.
10.50 „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 „Misionierius“.
23.25 „Aukštesnis lygis“.
1.05 „Nusikaltimų
miestas“.
1.55 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.

zoologijos sodą“.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

Bansenas“.
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.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Vidury vandenyno“.
23.20 „Trintukas“.
1.30 „International“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Supermergaitės“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Farai.

Dzūkijos TV
5.59 Programa.
6.00 Oponentai.
7.00 Skyrybos.
8.00 Greiti pietūs.
9.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Ragana“.
11.00 Lietuvos krimina-

linis žemėlapis.
11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
13.30 Kaimo akademija.
14.00 Mokslo ritmu.
14.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų
Pergalės.
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
18.30 „Laisvės keliu“.
18.50 Kapeliono Arnoldo
Valkausko komentaras.
19.00 Žinios.

6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Proto džiunglės.
7.30 „Bethovenas“.
9.00 Labas rytas,

„Žuvytė Dorė“, 19.30, TV3
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“.

7.35 „Pabaisiukas
8.00 „Volkeris, Teksaso

šeštadienis

, kovo 21 d. Saulė teka 6.20, leidžiasi 18.34, dienos ilgumas 12.14.
Delčia. Vardadieniai: Mikalojus, Nortautas, Lingailė, Benediktas, Reda.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Jazz 2019.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Mokslo sriuba.
8.50 „Kaip viską pasidaryti pačiam“.
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 „Alfonsas Svarinskas“.
14.55 Istorijos detektyvai.
15.40 Muzikinis intarpas.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.55 „Kaip viską pasidaryti pačiam“.
17.25 Pasaulio dailiojo
čiuožimo čem-

Lietuva.

pionatas. Šokiai
ant ledo. Trumpoji
programa.
22.50 Išminties mylėtojas.
23.45 Klausimėlis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Stop juosta.
1.10 Vilnius Jazz 2019.
2.00 „Emilija iš Laisvės
alėjos“.
4.00 Prisiminkime.
Skambina Balys
Dvarionas.
4.10 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.40 7 Kauno dienos.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.
TV1
6.25 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Dvi širdys“.
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“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Fargo“.
23.15 „Paryžiaus paslaptys. Vandomo
aikštės paslaptis“.
1.10 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.15 „Komisarė Nora
Vais. Istorija
nesibaigia“.
4.45 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Gyvenimo

išdaigos“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 Topmodeliai.
10.30 „Simpsonai“.
13.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
14.30 Televitrina.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Filologyno

berniukai“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Svotai“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Non-Stop“.
0.10 „Palikti vande-

nyne“.
2.05 „Dievo šarvai 2.

Operacija Kondoras“.
4.00 „Kvantikas“.

12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera.
„Albatrosas ir
uolinis kuoduotasis
pingvinas“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Portugalijos
laukinės gamtos
įdomybės“.
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 „Jaunėlis“.
1.00 „Majamio policija“.
3.10 „Danas Pozniakas.
Auksinio ringo
istorija“.
4.10 Mes nugalėjom.
4.35 „Bethovenas“.
LNK
6.50 „Ponas Bynas“.
7.15 „Saugokis meš-

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 „Benas grįžo į
namus“.
23.05 „Vyras už pinigus“.
0.55 „Lengvi pinigai“.
2.25 „Jūrų pėstininkas 4.
Judantis taikinys“.
4.00 „Siuntinys“.
BTV
6.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 „Pričiupom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Jei statytume
šiandien“.
11.35 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.40 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.40 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Nevėžis“–„CBet“.
19.30 Lietuvos balsas.
Senjorai.
22.00 „Po saulėlydžio“.
23.55 „Hakeris“.
1.25 „Misionierius“.

kinų“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.10 „Žmogus-voras“.
8.35 „Urfino Džiuso ir

mergaitės Elės
nuotykiai“.
10.25 „Tomas ir Džeris.
Greiti ir plaukuoti“.
11.55 „Hugo išradimas“.
14.25 „Nikis Tūzas“.
15.50 „Viskas normaliai!“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Karatė vaikis“.
22.20 „Nors mirk iš
gėdos“.
0.15 „Gidas vienišiams“.
2.15 „Vidury vandenyno“.
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 „Laimingas nelai-

mėlis“.
14.10 „Mes nusipirkom

Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Ramutė
Stačiokaitė-Ledienė“.
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 Pagaliau savaitgalis.
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. Joana
Pavalkytė-Griniuvienė“.
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 „Grobis“.
2.50 „Pasaulis iš

viršaus“.
3.15 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
3.55 Gyvenimas.
4.35 Mokslo ritmu.
4.45 Mažos Mūsų

Pergalės.

23.50 Naktės. Muzikinis

ritualas tarp
realybės ir sapnų.
0.55 Dabar pasaulyje.
1.20 „Evoliucija“..
2.40 Išminties mylėtojas.
3.30 Mano tėviškė. Gabrielė PetkevičaitėBitė.
3.50 ARTS21.
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.
TV1
6.20 „Akloji“.
7.50 „Pasisvėrę ir

4.55 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
5.15 Skyrybos.
5.55 Nauja diena.
Rubrika.
6.00 „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.
Besikurianti
laikinoji sostinė“.
9.30 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
9.50 Prisiminkime. Šoka
T. Sventickaitė,
H. Kunavičius, G.
Sabaliauskaitė, H.
Banys.
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 Mūsų gyvūnai.
13.55 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
16.00 Brandūs pokalbiai.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Pasaulio teisuoliai.
19.45 „Frenki Dreik
paslaptys“.
20.30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo čempionatas. Šokiai
ant ledo. Laisvoji
programa.

laimingi“.
8.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.50 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Džinas. Nepažintoji Italija“.
11.30 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.00 „Džeimo klasikiniai
šeimos patiekalai“.
13.00 „Akloji“.
14.45 Sveikatos namai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vienišas vilkas“.
23.10 „Valgyk, melskis,
mylėk“.
1.55 „Paryžiaus paslaptys. Vandomo
aikštės paslaptis“.
3.30 „Fargo“.
TV6
6.30 „Skilusios kaukolės

iššūkis“.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 „Simpsonai“.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Lietuvos mokyklų

žaidynės.
11.00 „Prakeikti II“.
12.10 „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. Pirma

klasė“.
0.40 „Non-Stop“.

„Karatė vaikis“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, kovo 22 d. Saulė teka 6.17, leidžiasi 18.35, dienos ilgumas 12.18.
Delčia. Vardadieniai: Benvenutas, Kotryna, Gedgaudas, Gedgaudė.

pirmadienis
, kovo 23 d. Saulė teka 6.15, leidžiasi 18.37, dienos ilgumas 12.22.
Delčia. Vardadieniai: Galgintas, Vismantė, Alfonsas, Akvilė, Ūla.
LRT TV

kraujo lašo“.
2.30 „Nors mirk iš
6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Lietuvos Respu-

gėdos“.

blikos himnas.

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. Brėmeno
muzikantai“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Hieniniai šunys
liūtų valdose“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Naujoji Zelandija
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 „Denas tikrame
gyvenime“.
0.10 „Žmogus, pažinęs
begalybę“.
1.55 Pasaulio
dokumentika.
„Hieniniai šunys
liūtų valdose“.
2.45 Pasaulio dokumentika. „Naujoji
Zelandija iš
paukščio skrydžio“.
3.40 Šventadienio
mintys.
4.10 „Jaunėlis“.
LNK
6.40 „Pabaisiukas

Bansenas“.
7.10 „Saugokis meškinų“.
7.40 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Žmogus-voras“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.00 Sveikatos namai.
10.00 „Misija „Pelėdos“.
11.50 „Eisas Ventura 3.
Jaunasis gyvūnėlių
detektyvas“.
13.45 „Melagių melagis“.
15.25 „Kai ateina ji“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
22.00 „Pagrobimas 3“.
0.15 „Kova iki paskutinio

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 „Svajoklis Badis“.
13.45 „Mamos
pasimatymas su
vampyru“.
15.25 „Nėra ką prarasti“.
17.25 „Įrodytas nekaltumas“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Lietuvos talentai.
Supervaikai.
21.30 „Pagrobimas 2.
Neišvengiamas
kerštas“.
23.20 „Visi nori Nikolės“.
1.25 „Kapitonas
Amerika. Pilietinis
karas“.
BTV
6.30 „Giants Live“

pasaulio galiūnų
čempionatas.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Ultimate Strongman“ pasaulio
veteranų galiūnų
čempionatas.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Jei statytume
šiandien“.
11.35 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.40 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.40 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.40 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Lietkabelis“–
„Rytas“.
19.30 „Pabėgimas“.
21.35 „Narkotikų prekeiviai“.
22.45 „Antrininkas“.
23.55 „Po saulėlydžio“.
1.40 „Hakeris“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Pagaliau savait-

galis.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Mokslo ritmu.
11.20 Mažos Mūsų
Pergalės.

6.02 Labas rytas,

„Pagrobimas 2. Neišvengiamas kerštas“,
21.30, TV3
11.30 Krepšinio pasaulyje

21.00 Legendos. Šiandien

su V. Mačiuliu.
12.00 „Grobis“.
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. Karolina
Praniauskaitė“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
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.

ir visados.
22.00 Pasaulio dailiojo
čiuožimo čempionatas. Parodomoji
programa.
0.30 Festivalis „Gaida
2019“.
1.55 „Denas tikrame
gyvenime“.
3.30 Prisiminkime. Šoka
T. Sventickaitė,
H. Kunavičius, G.
Sabaliauskaitė, H.
Banys.
3.40 Lietuva mūsų
lūpose.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Naktės. Muzikinis

ritualas tarp
realybės ir sapnų.
7.10 Mano tėviškė. Gabrielė PetkevičaitėBitė.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
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 „Baleto aristokratas“.
14.00 Šventadienio
mintys.
14.30 Euromaxx.
15.00 Stilius.
15.55 Pirmą kartą.
16.00 „Dainų dainelė
2020“.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
Paberžė.
19.45 „Frenki Dreik
paslaptys“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.

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 „Džeimo klasikiniai
šeimos patiekalai“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Šimtas gatvių“.
22.55 „Sutrikusi mafija“.
0.50 „Valgyk, melskis,
mylėk“.
3.10 „Vienišas vilkas“.
TV6
6.30 „Skilusios kaukolės

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 „Laukiniai lūkesčiai“.
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 „Bermudų
trikampis 2“.
23.50 „Gelbėtojai“.
0.50 „Baradačius“.
1.20 „Iksmenai. Pirma
klasė“.

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 Įdomiosios
pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.30 Euromaxx.
15.00 Žinios. Orai.
15.25 7 Kauno dienos.
16.00 Žinios. Sportas.
Orai.
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 Nepažintas meras.
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“.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Pabaisiukas

Bansenas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo

policija“.
11.00 „Turtuolė varguolė“.
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.
19.20 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 „Kaip atsikratyti
boso 2“.
0.50 „Juodasis sąrašas“.
1.45 „Pagrobimas 3“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Supermergaitės“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 La Maistas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Žuvytė Dorė“.
11.55 „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 „8 jūrų laivyno
būrys. Už priešo
linijos“.
0.00 „Perėja“.
1.00 „Makgaiveris“.
1.50 „X mutantai“.
2.40 „Salemas“.
3.35 „Perėja“.
4.25 „Vaiduoklių ieškotojai“.
4.50 „Naujakuriai“.
5.35 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.55 „Pėdsakas“.
10.50 „Kobra 11“.
11.50 „Vanity Fair. Visiškai

perskambinsiu“.
11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.00 Nauja diena.
Rubrika.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų
Pergalės.
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Delfi dėmesio
centre.
20.00 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Lietuvos kriminalinis 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 kriminalinis 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.

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 „Džonas Vikas“.
23.05 „Kaip diena ir
naktis“.
1.05 „Narkotikų prekeiviai“.
2.05 „Antrininkas“.
3.00 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzukijois TV
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

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Jazz 2019.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Muzikinis intarpas.
8.30 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
8.50 „Kaip viską pasidaryti pačiam“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
12.40 Linija. Spalva.
Forma.
13.05 Mūsų miesteliai.
Paberžė.
14.00 Brandūs pokalbiai.
14.25 Vaikų ir moksleivių
televizijos
konkursas „Dainų
dainelė 2018“.
15.50 „Džiunglių knyga“.

16.05 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Kaip viską pasida-

ryti pačiam“.
17.05 „Dvynukės“.
17.50 Kūrybingumo

mokykla.
18.00 Kultūros diena.
18.30 „Laisvės kaina.

Disidentai“.
19.35 „Nenuspėjama

Šiaurės Korėja.
Anuomet ir dabar“.
20.20 Muzikinis intarpas.
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 „Žmogus, pažinęs
begalybę“.
4.55 Prisikėlimo liudytojai.
5.10 Mūsų miesteliai.
Paberžė.
TV1
6.45 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Dvi širdys“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Tik tu ir aš“.
13.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
14.00 „Ogis ir tarakonai“.
14.10 „Alisa Never“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Atsisveikinimo

žodis“.
23.10 „Gyvenimo daina“.
1.10 „Senojo Tilto

paslaptis“.
3.10 „Šimtas gatvių“.
4.40 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
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 „Filologyno

berniukai“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Svotai“.
20.00 „Gyvenimo

išdaigos“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Atkeršyti bet kokia

kaina“.
23.00 „Palikti vandenyne

2. Dreifas“.
0.55 „Vienas“.
2.40 „Svieto lygintojai“.
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Eteris
Antradienis
, kovo 24 d. Saulė teka 6.12, leidžiasi 18.39, dienos ilgumas
12.27. Jaunatis. Vardadieniai: Liucija, Daumantas, Ganvilė, Gabrielius, Donardas.
LRT TV
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 Stilius.
13.00 Įdomiosios
pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.30 Euromaxx.
15.00 Žinios. Orai.
15.25 Veranda.
16.00 Žinios. Sportas.
Orai.
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“.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Pabaisiukas
Bansenas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
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 „Pasmerktas

būrys“.
0.25 „Juodasis sąrašas“.
1.20 „Kaip atsikratyti

boso 2“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Supermergaitės“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Visi mes žmonės.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Mano mažasis
ponis“.
11.55 „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 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kaip susigrąžinti
ją per 7 dienas“.
23.40 „Kaulai“.
0.40 „Makgaiveris“.
1.35 „X mutantai“.
2.25 „Amerikiečiai“.
3.20 „Kaulai“.
4.10 „Vaiduoklių ieškotojai“.
4.35 „Naujakuriai“.
5.25 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
6.10 „CSI. Majamis“.
7.05 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.05 „Stoties policija“.
9.05 „Pėdsakas“.
10.05 „Kobra 11“.
11.05 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
12.05 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.05 „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 reaga-

vimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Amerikos nindzė.
Susidorojimas“.
23.05 „Džonas Vikas“.
1.05 „Nusikaltimų
miestas“.
1.55 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzukijois TV
6.00 Nauja diena.
6.30 Nauja diena.

Rubrika.
7.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
8.00 Puikūs pralaimėjimai.
9.00 „Tu esi mano“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.

11.30 „Netikėtas teisin-

19.35 „Aštuntasis dešim-

gumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.00 Nauja diena.
Rubrika.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų
Pergalės.
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Delfi dėmesio
centre.
20.00 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
21.30 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
0.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
0.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
1.30 Oponentai.
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.

tmetis“.
20.15 Muzikinis intarpas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Genijus.
Pikasas“Biller
23.05 Stambiu planu.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mokslo sriuba.
1.10 Vilnius Jazz 2019.
2.00 „Modestas Paulauskas. Krepšinio
švyturys“.
3.10 Krikščionio žodis.
3.25 Auksinis protas.
4.40 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Besikurianti
laikinoji sostinė“.
5.05 Legendos.
TV1
6.45 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Dvi širdys“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Tik tu ir aš“.
13.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
14.00 „Ogis ir tarakonai“.
14.10 „Alisa Never“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

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

Balsas naktyje“.
23.05 „Gyvenimo daina“.
1.15 „Senojo Tilto

paslaptis“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

3.15 „Atsisveikinimo

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 „Kaip viską pasidaryti pačiam“.
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.
Disidentai“.
15.00 „Nenuspėjama
Šiaurės Korėja.
Anuomet ir dabar“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Kaip viską pasidaryti pačiam“.
17.05 „Dvynukės“.
17.50 Kūrybingumo
mokykla.
18.00 Kultūros diena.
18.30 „Laisvės kaina.
Disidentai“.

4.55 „Tėvas Motiejus“.

žodis“.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Gyvenimo

išdaigos“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
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“.
17.30 „Gyvenimas
susimetus“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Svotai“.
20.00 „Gyvenimo
išdaigos“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Laiko kilpa“.
23.20 „Gelbėtojai“.
0.30 „Kaip išsisukt
įvykdžius žmogžudystę“.
1.20 „Svieto lygintojai“.
2.10 „Kvantikas“.
3.00 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

Trečiadienis
, kovo 25 d. Saulė teka 6.10, leidžiasi 18.41, dienos ilgumas 12.31.
Jaunatis. Vardadieniai: Normantas, Normantė.
LRT TV
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 Vartotojų kontrolė.
13.00 Įdomiosios
pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.30 Euromaxx.
15.00 Žinios. Orai.
15.25 Atspindžiai.
16.00 Žinios. Sportas.
Orai.
16.30 Kūrybingumo
mokykla.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „12 beždžionių“.
23.45 Prisikėlimo liudytojai.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.50 Kūrybingumo
mokykla.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
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 „12 beždžionių“.
4.50 Muzikinis intarpas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Pabaisiukas

Bansenas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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 Dydžio (r)evoliu-

cija.
21.00 „Monikai reikia

meilės“.

21.30 Žinios.
22.30 „Gaudynės Šancha-

juje“.
0.25 „Juodasis sąrašas“.
1.20 „Pasmerktas

būrys“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Ilgo plauko
istorija“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
11.50 „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 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Išlikęs gyvas“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Išlikęs gyvas“.
0.35 „Kaulai“.
1.30 „Makgaiveris“.
2.15 „X mutantai“.
3.05 „Amerikiečiai“.
4.00 „Kaulai“.
4.50 „Naujakuriai“.
5.35 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
6.05 „CSI. Majamis“.
7.00 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.30 „Kobra 11“.
11.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
12.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.30 „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 „Karo menas.
Atpildas“.
22.50 „Amerikos nindzė.
Susidorojimas“.
0.50 „Nusikaltimų
miestas“.
1.40 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzukijois TV
5.59 Programa.
6.00 Nauja diena.
6.30 Nauja diena.

Rubrika.
7.00 Oponentai.
8.00 Sėkmės gylis.
9.00 „Tu esi mano“.
10.00 „Ragana“.
11.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.00 Nauja diena.

Rubrika.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Mažos Mūsų

Pergalės.
15.00 „Ragana“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 Reporteris.
18.20 Sportas.
18.28 Orai.
18.30„ Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 Delfi dėmesio
centre.
20.00 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
21.30 Gyvenimas.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
0.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
0.30 Oponentai.
1.30 Gyvenimas.
2.10 Lietuva tiesiogiai.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.15 „Ragana“.
4.00 „Netikėtas teisingumas“.
4.50 Nauja diena.
Rubrika.
5.00 Gyvenimas.
5.40 Kryptys LT.

Disidentai“.
19.35 Premjera. „Legendi-

niai megastatiniai“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Mano

tėvas – šnipas“.
23.00 Brandūs pokalbiai.
23.30 Proto džiunglės.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Lietuva mūsų

lūpose.
1.10 Vilnius Jazz 2019.
2.05 Muzikinė pramo-

ginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
4.15 Linija. Spalva.
Forma.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.
TV1
6.40 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Dvi širdys“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Tik tu ir aš“.
13.00 „Bunikula“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
14.00 „Ogis ir tarakonai“.
14.10 „Alisa Never“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.10 „Balta – meilės

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

Mirties kilpa“.
23.00 „Gyvenimo daina“.
1.05 „Senojo Tilto

paslaptis“.
3.05 „Kapitonė Marlo.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

Balsas naktyje“.
4.40 „Tėvas Motiejus“.

blikos himnas.
6.05 Vilnius Jazz 2019.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Tarp dalių (ne)

plojama.
8.50 „Kaip viską pasidaryti pačiam“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudytojai.
13.10 Stambiu planu.
14.05 „Laisvės kaina.
Disidentai“.
15.05 „Aštuntasis dešimtmetis“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Kaip viską pasidaryti pačiam“.
17.05 „Dvynukės“.
17.50 Kūrybingumo
mokykla.
18.00 Kultūros diena.
18.30 „Laisvės kaina.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Gyvenimo

išdaigos“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Amerikos talentai.
12.30 „Simpsonai“.
13.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
17.00 „Gyvenimas

susimetus“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Svotai“.
20.00 „Gyvenimo

išdaigos“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Pasitikėjimas“.
22.50 „Gelbėtojai“.
0.55 „Kaip išsisukt

įvykdžius žmogžudystę“.
1.50 „Svieto
lygintojai“.
2.40 „Kvantikas“.
3.30 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Simne (yra žemės),
•kaina
•Butąsutartinė.
Tel. 8 672 01776.

pievos
Lazdijuose arba kei- ••„VW Golf III“ skardinius
pušis (0,5–0,8 m,
•Kamarūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
•čiu•Sodybą
•kaina
•Kalnines
Leipalingio sen.
į 2 k. butą I arba II aukšte.
sparnus (violetinės spalvos),
3 Eur), pocūges, egles, lazTel. 8 614 04094.

Vainiūnų k. (buvusi
•Lazdijuose.
•Puikų didelį sklypą statybai •valgykla,
•Namąnamų
valda 34 a,
Tel. 8 686 70841.

Kirsnos kaime,
bendrijoje
•Lazdijų
•Namąr. (2N.aukštų,
•„Baltasis“
•Sodo namelį
mūrinis,
(11 a žemės).
įrengtas, galima gyventi iš
karto, tvarkingas, su baldais ir
buitine technika, centrinis šildymas kietu kuru, vandentiekis
ir šulinys, garažas, ūkiniai pastatai, šaltas rūsys, prižiūrėtas
sodas ir aplinka, geri, draugiški
kaimynai, geras privažiavimas,
40 a žemės prie namų). Yra
galimybė šalia įsigyti 7 ha
žemės. Kaina sutartinė.
Tel. 8 611 50514.   

••

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

••

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

Tel. 8 670 61649.

Tel. 8 656 12800.

trifazis elektros įvadas, atlikti
geodeziniai matavimai), kaina
16 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

••

••

GYVULIAI

Žieminius kviečius, rugius,
vasarinius miežius.
Tel. 8 662 39070.

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

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

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

••

••

••
Vasiukonio gėlininkystės
•ūkis•G.prekiauja
viržiais.

••

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

••

Namą Vytauto g. 41, Lazdijai (15 a namų valda) ir 15 a
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

••

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

Nedidelį rekreacinės
paskirties žemės 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.

namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,

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

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

Dzūkų g., Lazdisklypą namo
•juose.
•2 k.Tel.butą8 612
•statybai
•ŽemėsLazdijų
38772.
mieste (30 a,
gražioje vietoje, prie miško ir
TRANSPORTO PRIEMONĖS
Sodybą
Gervėnų
k.,
Lazdijų
vandens
telkinio,
atlikti
geode•r. (70
• a, medinis namas, ūkinis ziniai matavimai, visos miesto ••„Opel Astra“ (be TA). Automobilinę priekabą (be TA),
pastatas, svirnas, du garažai,
komunikacijos), kaina 650 Eur
galima papildomai pirkti 10 ha
žemės). Tel. 8 614 04094.

kaina po 25 Eur.
Tel. 8 686 43600.

už a.
Tel. 8 686 70841.

kaina sutartinė.
Tel. 8 672 01776.

AUGALAI

Sėklines „Vineta“ veislės
bulves. Tel. 8 623 21314.

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

dynus (raudonlapius), ąžuolus
ir kitus dekoratyvinius augalus.
Marijampolė. Tel. 8 610 98306.

„Vineta“ veislės
•bulves.
•Sėklines
Tel. 8 614 80988.

KITI

ritinius (33 vnt.),
•kaina
•Šienainio
25 Eur už vnt. Leipalingio
sen. Tel. 8 698 50782.

malkas: skro•blines,
•Skaldytas
ąžuolines, beržines,

alksnines, drebulines. Mažais
ir dideliais kiekiais. Stambias
ir smulkias atraižas. Perkame
mišką. Tel. 8 699 59135.
gaminius: lauko
•baldus,
•Medienos
sūpynes, pavėsines,

lauko tualetus, šulinio apdailas.
kviečius.
•Tel.•Žieminius
8 662 39070.
Turime pagamintų.
Tel. 8 617 93249.
Miežius
sėklai
ir
pašarui.
•Tel.• 8 688 80688.
radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
•Tel.•Miežius.
8 623 21314.
•aparatus.
•Palečių vežimėlį, suvirinimo
kviečius.
Tel. 8 698 78040.
•Tel.•Žieminius
8 694 16386.
Pigiai labradorito akmens
•
•
Daugiamečių
žolių
sėklas.
plokštes
Ukrainos Lazdijuo•Auginame
• dobilus, motiejukus, se. Tel. (8iš318)
52156.
svidres, eraičinus, turime ir žofasuota
lių mišinių gyvuliams, pievoms
•akmens
•Prekiaujame
anglimi ir baltarusiškų
ir ganykloms, žaliosioms trąšoms, vejoms. Galime sudaryti
mišinį pagal jūsų norimą sudėtį.
Konsultuojame pievų ir ganyklų
įrengimo klausimais. Pristatome
nemokamai. Tel. 8 600 25710.

durpių briketais. Atvežame.
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,
Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...
Lazdijų krašto
naujienų savaitraštis
Savaitės rajono naujienų bankas
Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose,
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje
adresu: Seinų g. 12 (Knygynėlis), Lazdijai.
Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

ir suskaldytas
•beržo
•Supjautas
arba juodalksnio malkas.

Nemokamas ir greitas pristatymas, vežame ir savaitgaliais.
Tel. 8 600 70500.

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

••

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

••

Žemę, atsiskaitau iš
karto.
Tel. 8 614 80988,

GYVULIAI

– pienu girdo•mus•Brangiai
buliukus ir 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.

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

SI ŪLO DA RBĄ

••

NU O M A

PA SL AUGOS

SIŪLO

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:

sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMOnĖS

į namus.
Tel. 8 615 73404.

••

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

arba
•mikroautobusą.
•Lengvąjį automobilį
Gali būti tech- ••Glaistau, dažau bei galiu
dirbti kitus statybinius darbus.
niškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.

visų markių au•tomobilius:
•Superkame„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.
supirki•mas•Automobilių
(visų markių). Gali būti

nevažiuojantys, be TA, po
autoįvykio. Atsiskaitome vietoje, pasiimame, sutvarkome
dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

KITI

Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

160 Eur/t, skarda – 100–120
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas –V 8.00–16.00
val., VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

• 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. 8 622 60230.

•Pardavimas-Dengimas.
•Skiedrų stogai. GamybaTel. +48663201446.
www.skiedrinis-stogas.lt.

būdu restauruo•jame•Karštuoju
vonias. Dengiame impor-

tinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis 27 metai.
Tel.: 8 617 78494,
8 636 79331.

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

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

gamybines-san•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

Tel. 8 688 80688.

•maišyklę.
•Nuomoju betono

žemės
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
sen. Laiku moku

Tel. 8 614 56206.

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

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

DOVA NOJA

ilgaplaukį ka•čiuką.
•JaunąTel.juodą
8 620 22606.

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. Viskas vienoje vietoje. Laukiame Jūsų!

sunkiai prieinamose teritorijose bei kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

•atvežu.
•Pušines sausuolių malkas,
Tel. 8 624 71375.

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

darbo patirtis.
Tel. 8 686 71689.

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

Parduoda
sėklines VINETA
veislės bulves.
Antras atsėlis

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.

miesto centre
(„Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

išsinuomočiau že•mės•Brangiai
ūkio paskirties žemės. Gali

Greitai ir kokybiškai išpjau•nu•medžius
gyvenamosiose ir

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

Tel. 8 652 71212.

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

IEŠKO

kokią žemės ūkio tech•niką.•BetPerku
••Taisome automatines
••Nebrangiai išnuomojamos
traktorių, priekabą, skalbimo mašinas. Atvykstame salės-klubo patalpos Lazdijų

••
medines duris
arba telyčią nuo 6
•mėn.•Veršelį
•namams,
•Gaminame
iki 3 metų tolimesniam
ūkiniams pastatams.
laužo supirkimas:
auginimui. Taip pat pienines
Žiemą ir pavasarį durys piges•juodojo
•Metalometalo
laužas – 140–
melžiamas karves arba visą
nės, su nuolaidomis. 27 metai
bandą.
Tel. 8 625 93679.

Mirus mylimai mamai, nuoširdžiai užjaučiame Jūratę
KUNIGIŠKIENĘ.
PADGURSKAI

Ieškau statybininkų, betonuotojų, kurie galėtų ūkiniame
pastate sumontuoti mėšlo
transporterį.
Tel. 8 694 16386.

Tel. 8 614 80988.

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

Tel. 8 602 21748.
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.
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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
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