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Lazdijų ir visos Dzūkijos žmonėms naudingai
paslaugai nuspręsta parodyti duris?

P

anašu, jog medicinos turizmo
pradininkais
Lietuvoje prieš
kelerius metus
tapę Lazdijai netrukus neteks šio titulo. Lazdijų
ligoninėje akių operacijas atlikusiems Lenkijos medikams gali
būti nepratęsta patalpų nuomos
sutartis, jie nebegalės naudotis
viena iš ligoninės operacinių. Nebeatvažiuos pacientai iš Lenkijos,
mūsų rajono ir regiono ligoniams
teks važiuoti operuotis į Vilnių ar
Kauną. Pinigai, kuriuos Lazdijuose palikdavo operuotis atvažiuodavę pacientai iš Lenkijos,
nebepapildys Lazdijų biudžeto.
Kodėl atsisakoma visiems naudingos paslaugos? Kas turėtų nuspręsti ir įvertinti šios nuomos
naudą Lazdijams, mūsų krašto
pacientams? Ligoninės vadovas?
Savivaldybė? Grupė ligoninės
medikų? Išvaryti verslą iš rajono
yra paprasta, bet jį prisivilioti –
tikrai nelengva.

Lenkai pasirinko Lazdijus
Prieš penkerius metus Gdanske veikianti akių klinika
Nukelta į 7 psl.
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Iš kairės: UAB „Katarakta“ akcininkai Justina Dabrovska ir Michailas Dabrovskis ir bendrovės vadovas Rimas Racis. „Bandysime susėsti prie bendro stalo ir
kalbėtis, kodėl jie nenori mūsų. Mūsų tikslas — ne žaisti politinius žaidimus, bet gydyti žmones. Pavyzdžiui, ateinantį savaitgalį turime užrašę 14 vietinių
pacientų“, — sakė „Kataraktos“ vadovas.
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Danguolei Žilinskienei
Tau iš širdies sveikatos, laimės
palinkėsim,
Žieduotos nuotaikos ir metų Tau
šviesių,
Kad tartum rožė nuostabiai
žydėtum,
Per sunkų darbą pelnius pagarbą visų.
Su gražiu 50-uoju jubiliejumi
sveikina mama, vyras, sūnus,
dukra, žentas ir anūkė Goda.
Goda

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 14
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia
teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos
plėtros strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016–2023 m.“
(toliau – VPS) priemones ir veiklos sritis:
Remiamos veiklos:
• parama smulkiajam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla, kaime plėtoti, apimančiam įvairius ne žemės ūkio verslus,
produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių
paslaugų teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui;
• parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų plėtrai.
Priemonė skirta darbo vietoms kurti.
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Akcija galioja: 2021.03.01-2021.03.31
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt

VPS priemonės
„Ūkio ir verslo
plėtra“ Nr.
LEADER-19.2-6
veiklos sritis
„Parama ne
žemės ūkio
verslui kaimo
vietovėse
plėtoti“ Nr.
LEADER-19.26.4.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys fiziniai asmenys, vyresni nei 18 metų (įskaitant
ūkininkus), vykdantys individualią veiklą.
• Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti ir veiklą vykdantys juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 159 999,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
80 000 Eur.
Didžiausia paramos lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji
dalis gali sudaryti iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai
vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia
privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai
įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos
smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d.
rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir
vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.

Nukelta į 2 psl.
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Lazdijuose duris atvers unikalus ir
šiuolaikiškas Laisvės kovų muziejus

Remiamos veiklos:
• parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse, apimančiai įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą,
apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą,
įskaitant paslaugas žemės ūkiui;
• parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų kūrimui.
Veiklos sritis skirta darbo vietoms kurti.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos).
• Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys fiziniai asmenys, vyresni nei 18 metų (įskaitant
ūkininkus).
• Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti juridiniai asmenys (labai
maža ir maža įmonė).
VPS priemonės
„Ūkio ir verslo
plėtra“ Nr.
LEADER
-19.2-6 veiklos
sritis „Parama
ne žemės ūkio
verslui kaimo
vietovėse
pradėti“ Nr.
LEADER-19.26.2.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 124 834,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
50 000 Eur.
Paramos lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:
Iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai
vietos projektą teikia Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos
NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos
organizacijos).
Iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra
privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis
arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims)
ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje
Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės
apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai
vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia
privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys mažai įmonei
keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams
asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės
įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.

VPS priemonės
„Pagrindinės
paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“
Nr. LEADER19.2-7 veiklos
sritis ,,Parama
investicijoms į
visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“
Nr. LEADER19.2-7.2.

Remiamos veiklos:
• inžinerinės infrastruktūros sukūrimas ir atnaujinimas kaimo
gyvenvietėse;
• viešųjų pastatų, statinių gerinimas, atnaujinimas, aplinkos
tvarkymas;
• viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su laisvalaikio,
poilsio, sporto ir kultūrine veikla, sukūrimas ir atnaujinimas;
• viešojo naudojimo infrastruktūros, susijusios su ekonomine
jaunų žmonių veikla, sukūrimas ir atnaujinimas.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veikiančios NVO
(kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos
(jaunimo, sporto, kultūros ir kt.).
• Savivaldybė arba jos įstaigos.
Galimi partneriai:
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veikiančios NVO
(kaimo bendruomenės ir kitos nevyriausybinės organizacijos
(jaunimo, sporto, kultūros ir kt.).
• Savivaldybė arba jos įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 67 872,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
64 000 Eur.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų
tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 352 705,00 Eur iš EŽŪFKP
ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto
svetainėse: www.dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. kovo 22 d. 9.00
val. iki 2021 m. balandžio 22 d. 15.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojos jos
buveinės adresu: Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.
Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos
paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti
vieną vietos projekto paraišką.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 iki 15.45 val. tel.: 8 616 23197,
8 603 19313, 8 607 93668 ir el. paštu info@dzukijosvvg.lt.
2021 m. kovo 25 d. 13.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems vietos
projektų pareiškėjams.
Kviečiame informaciniame renginyje dalyvauti potencialius vietos projektų
pareiškėjus, kurie ketina teikti vietos projektų paraiškas pagal paskelbtą
14-ą kvietimą teikti vietos projektus.
Renginio metu aptarsime VPS priemonių finansavimo sąlygų aprašus ir
vietos projektų paraiškų pildymą.
Renginys vyks naudojant elektroninę nuotolinio ryšio priemonę „Microsoft Teams“.
Norintys dalyvauti prašome registruotis el. paštu info@dzukijosvvg.lt
arba tel. 8 607 93668 iki kovo 23 d. 15.00 val.

Laisvės kovų muziejaus Lazdijuose vizija.
Laisvės kovų muziejus Lazdijuose gyvena
kraustymosi ir įkurtuvių
nuotaikomis. Jau vasarą
ekspozicijos bei edukacijos
iš senojo pastato persikels
į kitą Vytauto gatvės pusę
bei įsikurs vadinamajame
Petrauskų šeimos name.
Šis pastatas bene geriausiai liudija permainingą ir
jautrią XX amžiaus Lietuvos istoriją. Atsinaujinęs
muziejus lankytojams bei
istorija besidomintiems
tyrėjams naujų pažinimo
galimybių turėtų pasiūlyti
dar šiais metais.

Kaip pasakoja vyriausioji Laisvės kovų muziejaus muziejininkė Jūratė Paciukonienė, vadinamasis Petrauskų šeimos namas
Lazdijuose pradėjo kilti dar tarpukario Lietuvoje. Šios šeimos
namų statybas rėmė giminaitis
kunigas Ignas Albavičius iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Pastate
veikė svarbios įstaigos, valgyklėlė, Ūkininkų rūmų poskyris ir
net pirmasis Lazdijuose privatus
odontologijos kabinetas.
Lietuvą užėmus sovietų okupantams, Petrauskų šeima buvo
ištremta, o jų turtas nacionalizuotas. Ilgainiui čia įsikūrė sovietinio saugumo struktūros ir pastatą
pavertė žiaurių tardymų, kankinimų ir režimo oponentų kalinimo
vieta. Pastato patalpose buvo
tardomi bei kankinami Lazdijų
krašto apylinkėse veikę Dainavos
apygardos Šarūno rinktinės partizanai. Pasak J. Paciukonienės,
būtent Lazdijų rajono tremtinių,

partizanų, politinių kalinių ir jų
artimųjų iniciatyva ir atsirado šis
muziejus, kurį šiandien globoja ir
visokeriopai remia Lazdijų rajono
savivaldybė.
Muziejaus fonduose yra surinkti politinių kalinių, tremtinių,
partizanų, jų ryšininkų, kitų gyventojų prisiminimai, daiktiniai
liudijimai apie 1944–1953 m.
laisvės kovas bei Lazdijų krašto
gyventojų trėmimo ir įkalinimo
etapus. Dainavos apygardos Šarūno rinktinės laisvės kovas sovietų okupacijos metais atspindės
inovatyvi ekspozicija – surinkta
medžiaga apie Lazdijų krašto kovotojus, jų atminimo įamžinimo
vietas.
Pasak Lazdijų rajono savivaldybės merės Ausmos Miškinienės,
ateityje Laisvės kovų muziejus
turėtų tapti vienu inovatyviausių ir šiuolaikiškiausių su rezistencijos istorija supažindinančių
muziejų Lietuvoje. „Esame ne tik
gamtos stebuklų apdovanotas, bet
ir gilią istoriją menantis kraštas,
niekada nestokojęs drąsių sūnų
ir dukterų. Džiugu, kad galime
ne tik semtis iš šių žmonių stiprybės, bet ir puoselėti jų atminimą. Esu įsitikinusi, kad su šių
žmonių kova privalome supažindinti tiek jaunąją kartą, tiek ir vis
gausiau Lazdijų kraštą lankančius
turistus“, – sako A. Miškinienė,
teigdama, kad modernus Laisvės
kovų muziejus gali tapti dar vienu patraukliu pažintinio turizmo
traukos objektu.
Tam pasitarnauti turėtų ir sėkmingos Lazdijų rajono savivaldybės administracijos pastangos
užsitikrinti finansavimą muzie-

jaus modernizavimui. Šį mėnesį
buvo paskelbta, kad Lietuvos
Respublikos kultūros ministerijos Investicijų projektų atrankos
komisija nutarė paankstinti ir dar
šiais metais skirti 346 tūkstančius
eurų II etapo muziejaus įrengimo darbams. Iki šiol į muziejaus
veiklai pritaikomą pastatą bei jo
aplinką investuota 480 tūkstančių
eurų.
Dalis šių lėšų bus panaudotos
Laisvės kovų muziejaus rūsiomuziejaus ekspozicijų įrengimui,
kuriose numatyta įdiegti daug išmaniųjų sprendimų. Muziejuje
bus galima pamatyti videoprojekcijas, skambės autentiškas
garsinis fonas, atsiras išmaniųjų
stendų ir instaliacijų, o vienoje iš
buvusių kamerų lankytojai galės
pajusti baugią Sovietų Sąjungos
saugumo patalpų atmosferą. Jau
vasarą planuojama tęsti ir muziejaus kieme esančių patalpų
rekonstrukciją, jas pritaikant dokumentų skaitmeninimo, fondų
saugojimo ir edukacijų veiklai
vykdyti.
Muziejaus teritorijoje esančiose patalpose bus įkurdintos ir
pirmosios rajone fondų saugyklos, atitinkančios keliamus reikalavimus ypač vertingų ir trapių
eksponatų saugojimui, kuriuos
specialių renginių metu lankytojai galės pamatyti pirmą kartą.
Dauguma muziejaus dokumentų
taps prieinami ir internete per Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS). Muziejaus
lankytojams iš kitų šalių žadama
pasiūlyti ir elektroninio gido programų užsienio kalbomis.
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

•

REIKIA
KOMPOSTO?

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

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.
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Akordeono pedagogė Irina Gudebskienė: „Visur yra talentingų vaikų”
Puiki muzikantė, iškili
muzikos pedagogė, Lazdijų
krašto patriotė ir garsintoja, keturių dukrų mama
– visa tai ir dar daugiau
galima pasakyti apie Lazdijų meno mokyklos akordeono pedagogę, mokytoją
ekspertę Iriną Gudebskienę, neseniai atšventusią
garbingą jubiliejų, kurio
skaičių ji visai neslepia.

Šio nuostabaus žmogaus dėka
Lazdijų krašto vaikai pamilo
akordeoną, o talentingiausieji
skynė laurus ne tik Lietuvos, bet
ir tarptautiniuose konkursuose,
atstovaudami Lietuvai ir garsindami Lazdijų vardą toli už
mūsų šalies ribų. Mokytojos ir
jos auklėtinių pastangomis kai
kurie užsienio akordeonistai taip
pamilo mūsų kraštą, kad net sukūrė Veisiejams skirtą kūrinį. Nors
I. Gudebskienė galėjo dirbti bet
kuriame Lietuvos mieste, tačiau
ji pasirinko Lazdijų rajoną ir dėl
to jaučiasi labai laiminga.
Apie savo auklėtiniams įskiepytą meilę muzikai, akordeono
fenomeną, talentus provincijoje ir
nueitą gyvenimo kelią kalbamės
su ponia Irina.
– Kaip atsitiko, kad savo gyvenimą susiejote su akordeonu? Kodėl pasirinkote būtent
šį instrumentą, kuris anksčiau
buvo siejamas dažniausiai tik
su liaudiška muzika ir lengvu
muzikavimu?
– Gimiau labai muzikalioje šeimoje. Nuo mažens girdėjau, kaip
gražiai dainuoja mano tėveliai.
Vos ne kas antras mūsų giminėje
mokėjo groti akordeonu. Mano
tėvelis net smuiką buvo sumeistravęs, o akordeonu jis grojo iš
klausos. Vienas iš mano pusbrolių
puikiausiai grojo akordeonu, o aš,
būdama maža, pavydėjau, kad
nemoku. Būdama 4-oje klasėje,
nusprendžiau, kad būsiu akordeonistė. Tėveliai neleido, nes
nebuvo pinigų mokėti už mokslą. Paprašiau kaimyno parašyti
prašymą ir be tėvelių žinios nuėjau į Alytaus muzikos mokyklą.
Stojamuosius išlaikiau puikiai.
Tik mažą mergaitės širdelę labai žeidė žodžiai, kuriuos ir iki

šiol retkarčiais prisimenu: ,,Tu,
darbininkų dukra, nori mokytis
muzikos mokykloje?“ (Irinos tėvelis buvo suvirintojas, o mamytė
šaltkalvė – aut. past.)
– Kaip atsitiko, kad atsiradote
Veisiejuose? Ar nesigailite, jog
savo pedagoginei karjerai pasirinkote ne didmiestį, bet periferijos miestelį?
– Su vyru Dionyzu baigėm
tą pačią Alytaus Adolfo Ramanausko gimnaziją ir mokėmės
vienoje klasėje. Baigusi tuometinę Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją, gavau paskyrimą į
Lazdijų meno mokyklą. Tuo
metu gyvenimas taip susiklostė, kad, grįžusi į Alytų, ištekėjau
ir su vyru nusipirkome sodybą
Lazdijų rajone, Petroškų kaime.
Ten dirbau įvairius darbus, gimė
keturios dukros ir tik 1999 metais
grįžau į muzikanto kelią. Niekada
nesigailėjau, kad gyvename šalia
mažo, bet paties gražiausio Lietuvoje miestelio – Veisiejų. Visur
yra talentingų vaikų, tik reikia
suteikti jiems galimybę. Dar ir
mano pačios vaikystėje patirtos
emocijos suteikė man sparnus
dirbti mažoje mokyklėlėje.
– Ar pačiai, kaip atlikėjai, yra
tekę koncertuoti?
– Koncertuoti teko labai daug.
Vadovavau ne vienai kaimo
kapelai, pati grojau, dainavau
chore, įvairios sudėties vokaliniuose ansambliuose, beveik 15
metų grojau vargonais Veisiejų
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje.
Teko garbė groti Pasaulio akordeonistų orkestre. Paskutiniais
metais groju akordeonu su mokiniais ansamblyje ir Kauno krašto
akordeonistų orkestre.
– Jūs esate mokytoja ekspertė,
Jūsų auklėtiniai puikiai pasirodo tarptautiniuose konkursuose. Nors tai nebus lengva,
bet pabandykite išvardinti savo
auklėtinius ir jų ryškesnius laimėjimus.
– Išvardinti laimėjimus ne taip
lengva, nes jų begalė. Tai laureato diplomai Vienoje (Austrija),
Ostravoje (Čekija), Valtidonėje,
Rimine, Trevize (Italija), Budapešte (Vengrija). Lietuvoje Grand

Prix Birštone – orkestras ,,Žingsniai“ (su šauniais mūsų mokyklos
sąksofonininkais – mok. D. Pavilonis), Nacionaliniame konkurse
ir dar galybėje konkursų. Iš vyresnių mokinių diplomus pelnė
Mangirdas Kundrotas, ne kartą
nešęs Lietuvos vėliavą užsienio
konkursuose. Turėjau ir turiu gerų
mokinukų. Visi nuoširdžiai mokosi pagal savo gebėjimus, gerai
lanko pamokėles ir labai stengiasi. Bet ne visiems vienodai gerai
sekasi. Visais laikais buvo ir yra
talentingų vaikų. Šiuo metu laimėjimus pelno Laimonas Gausa,
Paulius Dumbliauskas ir Gustas
Jančius. Nuo 6-erių metukų pažinau Gustą. Tėveliai mane susirado per feisbuką, ir prasidėjo
mūsų draugystė. Nepraėjo nė
metai, o Gustuko pasiekimai yra
neįtikėtini. Tai ir ,,Pasaulio trofėjus-2020“, laimėtas ne vienas respublikinis konkursas, ,,Linksmoji
polkutė 2021“ Grand Prix ir iki
šiol pats svarbiausias laimėjimas
konkurse Anglijoje – Sidabrinis
diplomas.
– Ar yra auklėtinių, kurie
susiejo savo gyvenimą su muzika?
– Šiuo metu keturi mano mokiniai pasirinko toliau tęsti muzikos mokslus. Tai Tomas Gibas
– Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Mangirdas Kundrotas
– Vytauto Didžiojo universitete,
Muzikos akademijos fakultete, Vidmantas Landa – Vytauto
Didžiojo universitete, Muzikos
akademijos fakultete, Urtė Valentaitė – Kauno Juozo Gruodžio
konservatorijoje. Visi jie mokosi
akordeono skyriuje.
– Jums tenka bendrauti su
užsienio šalių pedagogais. Ar
skiriasi mūsų vaikų ir kitų šalių
jaunų žmonių galimybės lavinti
savo sugebėjimus?
– Tikrai labai daug tenka bendrauti su užsienio šalių pedagogais, taip pat ir Tarptautiniame
akordeonistų sąskrydyje „Su
meile akordeonui”, kuris vyksta
Veisiejuose. Mūsų vaikai nėra nei
prastesni, nei mažiau žingeidūs.
Jie yra nuoširdūs, geri, skiriantys
vertybes, kurios yra formuojamos
Nukelta į 4 psl.

„Neįmanoma pamiršt — groti su studentais ir pasaulio grandais nepakartojama“, — savo Feisbuko paskyroje prie
nuotraukos rašo Irina Gudebskienė. (FB paskyros nuotrauka)

»

„Atėjus gimtadieniui ir atsisukus atgal, pamačiau, kiek gerų ir mylinčių
žmonių mane lydi. Noriu padėkoti ir stipriai apkabinti kiekvieną! Ačiū už
kitokią, nepamirštamą šventę! Su meile žmonėms, savo kraštui ir, žinoma,
akordeonui.“ (FB paskyros nuotrauka)

nuomonė

Šioje situacijoje buvo
pasielgta nežmoniškai

Benius Rūtelionis,
rajono savivaldybės tarybos narys,
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Lazdijų skyriaus pirmininkas
Noriu nusimesti akmenį nuo
širdies ir visiems pasakyti, ką
galvoju apie tarybos narės Janinos Ražukienės poelgį, kuris
ne kartą jau buvo aprašytas ir iš
visų pusių svarstytas.
Kur tai matyta, kad, jei žmonės šaukiasi mediko pagalbos,
medikas pirmiausia klausia, kur
ligonis priregistruotas? Turiu
galvoje situaciją, kai D. Juškienė prašė J. Ražukienės padėti ir
suleisti vaistus sunkiai sergančiam G. Juškiui. Man atrodo,
jog visai nesvarbu, kur ligonis
priregistruotas – Vilniuje, Kaune
ar Lazdijuose, bet jis gyvena
Veisiejuose. Jam buvo išrašyti
vaistai, o J. Ražukienė nesutiko
nueiti pas žmogų. Jei čia nenuėjo,
tai gali ir kitur nenueiti. Apie šią
situaciją man papasakojo Juškio
našlė. Pasakojo, kad vaistai buvo
išrašyti, bet Ražukienė neatėjo
jų suleisti. Kol Juškienė surado
draugę, galinčią suleisti vaistus,
buvo jau vėlu, žmogus mirė. Gerai, kad bent žvakelę velioniui
spėjo uždegti.

Rajono savivaldybės tarybos
Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas svarstė šį
J. Ražukienės poelgį. Ar galėjo
ten būti sąžiningas ir objektyvus svarstymas? Juk ten vieni
J. Ražukienės bendrapartiečiai
– konservatoriai. Tiesa, yra viena
„valstietė“, bet ji toje situacijoje
neatstovavo tarybos pozicijai, bet
buvo savo mamos, kuri susijusi su
šia istorija, pusėje. Taip neturėtų
būti. Tokiame svarbiame komitete
turėtų būti atsovaujama visoms
taryboje esančioms politinėms
jėgoms. Kaip ir buvo galima tikėtis, komiteto nariai nusprendė, jog
J. Ražukienė, nesuskubusi padėti
mirštančiam žmogui, buvo teisi.
Aš manau kitaip.
Tai, kad šioje situacijoje J. Ražukienė buvo neteisi, kalbu ne aš
vienas, panašiai galvoja daugelis rajono gyventojų, kurie savo
nuomonę pareiškė žiniasklaidoje
organizuotoje apklausoje. Manau, jog, prieš priimant galutinius
sprendimus, derėtų atsižvelgti ir
į žmonių nuomonę.
J. Ražukienė vaidina reikšmingą – ir partizanų palaikais
rūpinasi, ir man rekomenduoja pasirinkti tikrus draugus, tik
nežinau, kas, anot jos, tie tikri
draugai yra.
Būk, tu, toje taryboje, gauk
tuos apdovanojimus, būk patriote, bet pirmiausia – būk žmogumi! Šioje situacijoje buvo
pasielgta nežmoniškai. Žmonės
kviečia į pagalbą, ar sunku ateiti?
Juk ten nesudėtinga procedūra –
sulašinti vaistus ligoniui, kuriuos
paskyrė gydytojas. Jos elgesys
prasilenkė su paprastu žmogiškumu, nekalbant apie mediko
pareigą. Taip neturi būti!

•
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Akordeono pedagogė Irina Gudebskienė: „Visur yra talentingų vaikų”
»Atkelta iš 3 psl.

šeimose. Vienintelis skirtingas
dalykas – brangūs instrumentai,
kurie kainuoja tūkstančius, tai ne
visiems mūsų tėveliams prieinamos kainos.
– Jei nebūtumėte muzikos
pedagogė, kokią kitą profesiją
būtumėte pasirinkusi?
– Į šį klausimą turiu tik vieną
atsakymą. Jei nebūčiau akordeono klasės mokytoja, būčiau niekas. Būčiau keturių dukrų mama,
galėjusi skirti joms daugiau laiko,
kai augo, nes jo tikrai trūko.
– Kaip Jums atrodo, ar akordeonas kaip instrumentas mūsų
visuomenėje yra pakankamai
įvertintas?
– Instrumento be žmogaus negali niekas vertinti. Kai matom
vaikus – taip gerai grojančius,
tokius švytinčius, kai atlieka muziką, kuri žavi mus ir teikia mums
laimę, tuo viskas ir pasakyta.
– Kokios savybės būtinos, norint gerai groti akordeonu?
– Pirmiausia, reikia norėti iš-

mokti groti akordeonu. Reikia
daug valios, kantrybės, užsispyrimo, siekiamybės. Ir tegul
nesupyksta medikai, norint tapti
akordeono profesionalu, reikia
mokytis 17 metų. Su meile žmonėms, savo kraštui ir, žinoma,
akordeonui.
– Neseniai atšventėte garbingą
jubiliejų. Kokios praėjusių metų
pamokos? Kas Jus džiugina, o
kas galėjo būti kitaip?
– Viena iš dukrų uždavė klausimą, kaip aš jaučiausi, kai man
buvo 59 metai, ir kaip jaučiuosi
dabar? Labai daug apie tai galvojau. Paskutinis dešimtmetis buvo
įspūdingas visomis prasmėmis.
Ištekėjo trys dukros, gimė anūkas Jurgis, su klasioku Dionyzu
gyvenam laimingai beveik 40
metų, apsigyniau mokytojo eksperto vardą, buvau nominuota
pirmąja 2017 metų mokytoja,
mano mokiniai laimėjo begales
konkursų, esam sveiki.
Mane džiugina viskas, kas yra
tikra, nuoširdu, aišku, konkretu
ir suteikia dvasinę ramybę bei
teikia malonumą krašto žmo-

Irina Gudebskienė po koncerto su orkestro dirigente iš JAV Joan Cochran ir Gražina Andruškevičiene. (FB paskyros
nuotrauka)
nėms. Tokiu metu gyvenam, kad
daug kas gali būti kitaip. Tai ir
nuotolinis mokymas, varginantis

kontaktas, liūdni tėvelių ir mokinukų veidai, ne tokie rezultatai,
kokie galėtų būti, ir tiesiog labai

Gauti paramą pagal Kaimo plėtros
programą šiemet bus lengviau

Patobulinus KPP priemonių įgyvendinimo taisykles, parama žemės ūkio
subjektams bus prieinama lengviau. (Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka)

Žemės ūkio ministerijoje vykusiame Lietuvos kaimo plėtros
Programų valdymo
komiteto posėdyje
patobulintos Lietuvos
kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos
(KPP) priemonių įgyvendinimo taisyklės,
siekiant sėkmingesnio
KPP įgyvendinimo.
Daugiau lygybės tarp
smulkių ūkių
Viena populiariausių
KPP priemonių yra „Ūkio
ir verslo plėtra“ ir jos veiklos sritis „Parama smulkiesiems ūkiams“. Įdomu

tai, kad į „Paramą smulkiesiems ūkiams“ pieno ūkiai
pretenduoti galėdavo atskiru
šaukimu nei visi kiti pareiškėjai. Priežastis – skirtingi
vertinimo kriterijai. Siekiant
išvengti diskriminacijos, šiemet visi pareiškėjai į minėtą paramą galės pretenduoti
vienu metu. Tiesa, pieninės
galvijininkystės paraiškoms
nuspręsta sudaryti atskirą lėšų
krepšelį, atsižvelgiant į sektoriaus specifiškumą, ir taikyti
atskirus atrankos kriterijus,
sudarant atskirą paraiškų pirmumo eilę. Tačiau minimalus
25 atrankos balų skaičius galios visiems be išimties pareiškėjams.

Deklaruojantiems
pasėlius – mažiau
įsipareigojimų
Ūkininkai, gaunantys paramą pagal KPP priemonę
„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, anksčiau prisiimdavo
įsipareigojimus 5, 6 ar net 7
metams. 2021-aisiais paramą
gavę ūkininkai galės atsipūsti,
nes naujų įsipareigojimų reikės
laikytis tik 3 metus.
Tai – gera žinia ne tik ūkininkams, bet ir Žemės ūkio ir
kaimo verslo centrui bei Nacionalinei mokėjimo agentūrai, nes, prognozuojama, dėl
sutrumpėjusio įsipareigojimų
laikotarpio sumažės administracinė našta.
Ilginamas pereinamasis
laikotarpis
ūkininkaujantiems
nepalankiose vietovėse
2018 metais, iš naujo apibrėžus vietoves su didelėmis
gamtinėmis kliūtimis, kai kurios teritorijos neteko mažiau
palankių ūkininkauti vietovių
statuso. Pereinamojo laikotarpio išmokos ūkininkaujantiems buvusiose mažiau tokiai
veiklai palankiose vietovėse
turėjo būti mokamos iki 2020
m.
Atsižvelgus į ūkininkų ir
socialinių partnerių susirūpinimą, pereinamąjį laikotarpį
nuspręsta pratęsti dar vieniems
metams. Todėl 2021-aisiais
ūkininkams, kurių plotai neteko nepalankių ūkininkauti

vietovių statuso, bus mokama
minimali 25 eurų už hektarą
metinė kompensacinė išmoka.
Didinamas maksimalus
neapartas ražienų
plotas
Remiantis KPP priemonės
„Agrarinė aplinkosauga ir
klimatas“ veiklos „Ražienų
laukai per žiemą“ taisyklėmis,
maksimalus neapartas ražienų plotas, už kurį pareiškėjai
galėjo gauti paramą, buvo 30
ha. Atsižvelgiant į veiklos
srities aplinkosauginę vertę
ir kasmet didėjančius ražienų
per žiemą plotus, nuspręsta
didinti didžiausią neapartą ražienų plotą, už kurį skiriama
parama, dalyvaujant veikloje.
Šis plotas bus ne didesnis kaip
50 ha.
Ražienų palikimas per žiemą sumažina vėjo ir vandens
sukeliamos erozijos pavojų,
taigi apsaugomas dirvožemis ir
mažinamas paviršinių vandens
telkinių ekosistemos kitimas.
Ražienos yra vertingas žiemos
maisto šaltinis laukiniams
paukščiams, renkantiems išbirusius grūdus ir piktžolių
sėklas.

pasiilgau apsikabinimų su mokinukais.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Apsisaugoti nuo vilkų
galės daugiau ūkininkų
Iki šiol į paramą pagal KPP
programos „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį
„Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams
gyvūnams daromą žalą“ pretenduoti galėjo fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys
žemės ūkio veikla, teisėtais
pagrindais valdantys žemės
sklypus, kuriuose ketinama
įrengti apsaugos nuo vilkų
priemones, ir turintys galvijų
iki 2 metų amžiaus.
Išsiaiškinus, kad, laikant
mėsinius galvijus, karvių žindenių laikymas su veršeliais
6 mėnesius yra labai svarbus,
nuspręsta patikslinti veiklos
srities taisykles. Todėl nuo
šiol už paramos, skirtos prevencinėms priemonėms nuo
vilkų, lėšas bus galima įrengti
tokius aptvarus, kurie apsaugos nuo vilkų bei bus tinkami
laikyti mėsines karves žindenes su veršeliais. Svarbu
paminėti, kad patvirtintiems
paramos gavėjams elektrinių
aptvarų įsigijimo išlaidos
kompensuojamos 100 proc.
Vienam paramos gavėjui skiriama iki 5 tūkst. Eur.
Parama skiriama tik tose
savivaldybėse sklypus valdantiems pareiškėjams, kuriose žalos atvejų nustatyta
ne mažiau kaip 5 kartus per
paskutinius 5 metus. Šiuo
metu į šį sąrašą patenka net
43 savivaldybės.
Užs. Nr. 07
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Kas nuims nesėkmės prakeiksmą nuo Lazdijų hipodromo?
Lazdijų hipodromą ir
toliau persekioja nesėkmių
šleifas. Praėjusią vasarą,
kai hipodromo valdymą
perėmė Lazdijų žirgininkų
klubas, buvo atsiradusi
viltis, jog hipodromas
atsigaus. Tačiau iš peties
padirbėję gerą pusmetį
bei susidūrę su nenumatytomis kliūtimis, vietos
žirginio sporto entuziastai
nuleido rankas – nusprendė atsisakyti hipodromo
nuomos ir grąžinti jo kontrolę savivaldybei.

„Reikia pripažinti, jog mes vieni nepajėgiam susidoroti su kylančiais iššūkiais, nesulaukėme
žadėtos savivaldybės paramos,
susidūrėme su nesusikalbėjimo
problema“, – sakė rajono tarybos
narys, Lazdijų žirgininkų klubo
vadovas Valdas Žička.

Hipodromo ėmėsi iš
patriotizmo
V. Žička pasakojo, jog žirgininkų
klubas ilgai svarstė, ar imtis hipodromo valdymo, kol pagaliau
apsisprendė ir pasirašė nuomos
sutartį su savivaldybe.
„Tai padarėme tiesiog iš patriotizmo, norėdami padėti savivaldybei, kuri turėjo įsipareigojimų
agentūrai. Tikėjomės sulaukti
visokeriopos pagalbos iš savivaldybės, nes mes – ne administratoriai, o tiesiog mėgėjai žirgininkai. Turėjom daug minčių, įvairių
idėjų, taip pat reikėjo susipažinti
su hipodromo ūkiu“, – pasakojo
V. Žička.
Politikas pripažino, jog hipodromo pastatų projektas labai nevykęs. Apšildymas brangus, per
mėnesį kainuojantis per 800 eurų.
Naujosios arklidės pastatytos pagal kaulidžių projektą, ten buvo
daug problemų su kanalizacija.
Buvo apleistos girdyklos, naujieji nuomininkai viską supirko,
suremontavo.
V. Žičkos nuomone, VIP ložės
netinkamos stebėti varžybas, jose
galima tik konferencijas rengti.
„Mes pradėjome ieškoti lėšų
per įvairias programas. Dirbo-

me trise – aš, kolega ir buhalterė. Atlyginimus nusistatėme
simbolinius – iš viso 460 eurų
trims. Pagal sutartį turėjome per
mėnesį uždirbti iki 12 tūkst. Iš kur
gausime tiek pinigų? Pradėjome
rašyti VVG projektą, susidūrėme
su gausybe biurokratinių barjerų,
bet po ilgų vargų mums projektą
pagaliau patvirtino“, – pasakojo
V. Žička.

Nesutapo požiūriai
Nors V. Žička vengė minėti kitas
išėjimo iš hipodromo priežastis,
tačiau iš pokalbio tapo aišku,
jog viena iš svarbiausių hipodromo atsisakymo priežasčių
buvo Lazdijų žirgininkų klubo
ir hipodrome gyvenančio bei
ten komercinius žirgus prižiūrinčio trenerio Lino Balčiūno
nesutarimai.
Šis žmogus yra etatinis Lazdijų sporto centro darbuotojas,
neturintis jokių sutarčių su hipodromo valdytojais, tačiau pagal
nutylėjimą ir kai kurių asmenų
protekcijas hipodrome nustatantis
savo principus.
„Mūsų ir Lino požiūriai į tai,
kaip plėtoti hipodromą, nesutapo.
Darėm susirinkimus, mums aiškino, kad turim visi tilpti po vienu
stogu. Liaudis teisingai sako: „Jei
vyras su žmona neišsitenka po
vienu stogu, reikia skirtis“, – sakė
V. Žička.
Jo teigimu, nė vienas hipodromas Lietuvoje pats neišsilaiko
– arba jį finansuoja turtingi rėmėjai, arba valstybė su savivaldybe prisideda, reikia pinigų ir
komandos.
V. Žička dalijosi planais,
kuriuos norėjo įgyvendinti hipodrome: „Ruošėm kinkinių,
konkūrų aikšteles. Hipodrome
galėtų būti organizuojami koncertai, galvijų mugės, ištvermės
varžybos, kinkinių varžybos.
Hipodromas savo veikla turi
garsinti Lazdijus. Tai rajono
prestižas – arba gerai daryti,
arba visai nedaryti.“
V. Žička tikisi, jog su savivaldybe išsiskirs draugiškai, pasirašydami Taikos sutartį, ir nusimes
sunkią atsakomybės naštą.

„Mūsų ir Lino požiūriai į tai, kaip plėtoti hipodromą, nesutapo. Darėm susirinkimus, mums aiškino, kad turim visi
tilpti po vienu stogu. Liaudis teisingai sako: „Jei vyras su žmona neišsitenka po vienu stogu, reikia skirtis“, — sakė
V. Žička. (Lazdijų rajono savivaldybės archyvo nuotraika)

Politikas kvietė susitarti
Tarybos narys Benius Rūtelionis
pripažino, jog Lazdijų žirgininkai,
sutikdami administruoti hipodromą, išgelbėjo savivaldybę nuo nemalonumų ir prievolės sugrąžinti
projektinius pinigus. Jo nuomone,
dabar problema yra ta, kad vietiniai žirgų entuziastai nesusišneka
su vadinamuoju karališkuoju žirgininku Linu Balčiūnu.
„Man kyla klausimų, kaip, pa-

gal Liną, ant Anglijos ristūnų
galima vaikus mokyti jojimo?
Kita vertus, po saule turi būti
vietos visiems, o hipodrome galėtų visi išsitekti – ir mūsų žirgininkai, ir Linas Balčiūnas. Tegul
iki pietų dirba Balčiūnas, o po
pietų – žirgininkai. Hipodromas
buvo apleistas, mūsiškiai ten dabar viską sutvarkė. Mes norime,
kad hipodromas garsintų Lazdijų
rajoną. Aš pinigų gavau, Mar-

gelis pastatė, o dabar Linas ten
kažką veikia. Tai tegul rašo, kad
laimėjusio žirgo treneris Linas,
savininkas, pvz., Juozas, bet reikia parašyti, kad tas žirgas treniruotas Lazdijų hipodrome. Kad
visi girdėtų. Reikia plačiau matyti
– žirgų pagalba vaikus auklėti,
ligas gydyti. Aš kviečiu juos susitarti, bet jie nebenori“, – sakė
B. Rūtelionis.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Keitėsi nuomininkai
*Lazdijų rajono savivaldybė 2019 m. liepos 9 d. kreipėsi į VšĮ „Lazdijų hipodromas“ dėl tinkamo
išnuomoto turto priežiūros. Rašte buvo nurodyta iki 2019 m. liepos 12 d. (per tris dienas) sutvarkyti
hipodromo teritoriją ir inventorių bei apie atliktus darbus informuoti Lazdijų rajono savivaldybės
administraciją.
*Liepos 16 d. rajono savivaldybė raštu kreipėsi į Lietuvos verslo paramos agentūrą. Rašte buvo pranešta
apie ketinimus nutraukti nuomos sutartį su VšĮ „Lazdijų hipodromas“ ir laikinai perduoti hipodromo
administravimą Lazdijų sporto centrui.
*Apie siūlymus nutraukti hipodromo nuomos sutartį VšĮ „Lazdijų hipodromas“ savivaldybė pranešė
tik 2019 m. rugpjūčio 14 d., iškart po to, kai gavo Lietuvos verslo paramos agentūros atsakymą, kad ši
neprieštarauja savivaldybės ir „Lazdijų hipodromo“ sutarties nutraukimui. Tame atsakyme buvo nurodyta, jog Lazdijų rajono savivaldybė turi iki 2019 m. rugsėjo 30 d. paskelbti hipodromo investuotojo,
operatoriaus, tiekėjo, nuomininko atranką, o atrankos sąlygas suderinti su agentūra.
*„Lazdijų hipodromui“ iš Dzūkijos VVG pavyko gauti projektinį finansavimą – 64 tūkst. eurų.
*Savivaldybės ir „Lazdijų hipodromo“ susirašinėjimą užbaigė įstaigos vadovo V. Macijausko 2019
m. spalio 25 d. savivaldybei išsiųstas raštas, kuriame juodu ant balto buvo parašyta, jog VšĮ „Lazdijų
hipodromas“ nuo 2019 m. lapkričio 1 d. nutraukia hipodromo nuomos sutartį.
*2019 metų rudenį laikinai hipodromo administravimas buvo perduotas Lazdijų sporto centrui.
*2020 metų pavasarį, per pirmąją pandemiją, paskelbė hipodromo nuomos konkursą.
*2020 metų vasarą savivaldybė išnuomojo hipodromą Lazdijų žirgininkų klubui.
*2021 metų pavasarį Lazdijų žirgininkų klubas pareiškė norą nutraukti hipodromo nuomos sutartį.

Karantinas tęsiasi, bet švelnėja judėjimo tarp savivaldybių taisyklės
Vyriausybė nusprendė
pratęsti karantiną iki
balandžio 1 dienos. Tačiau Lietuvoje karantinas
švelnės, bet ne visiems:
Vyriausybė judėjimo ribojimus palieka galioti 16
šalies savivaldybių.

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) siūlo Vyriausybei po
kovo 15 dienos keisti karantino
taisykles, susijusias su judėjimu
šalies viduje. Ministrų kabinetas
šiam pasiūlymui pritarė ir nusprendė jau nuo šio antradienio
naikinti judėjimo ribojimus kai
kuriose savivaldybėse.
Nuo kovo 16 dienos 00.00
val. iki kovo 31 dienos 24.00
val. bus ribojamas asmenų ju-

dėjimas Biržų rajono, Klaipėdos
miesto, Kupiškio rajono, Marijampolės, Neringos, Panevėžio
miesto, Panevėžio rajono, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono, Trakų
rajono, Utenos rajono, Varėnos
rajono, Vilniaus miesto, Vilniaus
rajono, Visagino savivaldybėse.
Į šias savivaldybes asmenims
draudžiama atvykti ir išvykti iš
jų. Visos šalies savivaldybės,
kuriose 100 tūkst. gyventojų per
14 dienų tenka daugiau nei 200
atvejų, judėjimo ribojimai liks
galioti.
Kaip ir anksčiau, būtų taikomos šios išimtys. Į šias savivaldybes asmenims draudžiama atvykti ir išvykti, išskyrus
atvejus, kai vykstama: į savo

gyvenamosios vietos savivaldybę; į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę dėl
artimų giminaičių mirties; į darbą (darbo reikalais), kai darbo
vieta yra kitoje savivaldybėje;
į aptarnaujančius tarptautinius
keleivių maršrutus oro, jūrų uostus, autobusų stotis ar iš jų; dėl
sveikatos priežiūros paslaugų;
kai asmenys, gyvenantys besiribojančiose Klaipėdos miesto
ir rajono, Panevėžio miesto ir
rajono, Vilniaus miesto ir rajono
savivaldybėse, juda tarp nurodytų besiribojančių savivaldybių;
dėl kitų objektyviai pagrįstų neatidėliotinų priežasčių, kai vykti
į kitą nei savo gyvenamosios
vietos savivaldybę yra neišvengiamai būtina.

Šis ribojimas taip pat netaikomas vienos šeimos ar vieno
namų ūkio nariams, vykstantiems į kitą nei savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kurioje
jie turi nekilnojamojo turto, priklausančio vienam iš šeimos ar

namų ūkio narių nuosavybės teise. SAM pateiktame dokumente
taip pat siūloma, kad duris galėtų atverti zoologijos ir botanikos
sodai uždarose erdvėse.

•
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Į šulinį įkritusį mažametį sūnų ir jį ištraukti siekusį tėvą išgelbėjo pareigūnai
Iš Bendrojo pagalbos
centro antradienio vakarą,
apie 18.15 val., buvo gautas
pranešimas, kad Lazdijų
rajono savivaldybės Neravų kaime, namo kieme, į
šulinį įkrito aštuonmetis
berniukas ir gelbėti jį bandęs tėvas.

Į nelaimės vietą pirmieji atskubėjo policijos pareigūnai, juos
pasitiko sodybos savininkė, kuri,
grįžusi į namus, sūnų ir vyrą rado
šulinyje.
Pasinaudoję tarnybiniame automobilyje esančia gelbėjimo virve, pareigūnai pirmiausia ištraukė
vaiką, tuomet gelbėjo šulinyje
likusį jo tėvą.
Traukiant vyrą, į įvykio vietą
atvyko ugniagesiai gelbėtojai, kurie pareigūnams padėjo iškelti jį

iš šulinio.
Išgelbėtas vyras dėkojo pareigūnams ir papasakojo, kaip įvyko
nelaimingas atsitikimas.
Sodybos savininkas pasakojo,
kad, dirbdamas kieme, išgirdo
sūnaus riksmą ir pamatė atidengtą kieme esantį šulinį. Pamatęs,
kad vaikas įkrito į šulinį, nieko
nedelsdamas, pasiėmė ūkiniame
pastate buvusią virvę ir ja nusileido gelbėti sūnaus. Laimei, su
savimi turėjo telefoną, kuriuo išsikvietė pagalbą, nes pats išlipti
iš šulinio jėgų neturėjo.
Lazdijų r. PK policijos pareigūnai Ovidijus Andraikėnas ir Gediminas Stankevičius džiaugėsi,
kad ir vaikas, ir tėvas nenukentėjo, atsipirko tik išgąsčiu.
Aštuonmetis išvežtas į ligoninę
medikų apžiūrai.
alytausgidas.lt

•

Lazdijų r. PK policijos pareigūnai džiaugėsi, kad ir vaikas, ir tėvas nenukentėjo, atsipirko tik išgąsčiu.

„Nekalta“ pramoga gali virsti priklausomybe
Greitas gyvenimo tempas, darbas, rūpesčiai, išbandymai ir besikeičiančios
aplinkybės neretai įtraukia
žmones į rutiną, nuo kurios
sunku pabėgti. Vieni atsipalaiduoja skaitydami knygas
ar žiūrėdami televizorių, o
kiti – lošdami ir visai negalvodami apie galimas pasekmes.
Psichologas Oleg Mackevič detaliau pasakoja apie
klastingą priklausomybę
nuo azartinių lošimų ir sunkų jos gydymą.
Vienintelė prekė –
„turtingas gyvenimas“
Azartiniai lošimai yra lyg
parduotuvė, kurioje vienintelė
parduodama prekė – „turtingas gyvenimas“. Šių žaidimų
istorija skaičiuoja jau tūkstančius metų. Anuomet buvo
lošiama retai ir nedidelėmis
sumomis, tačiau tikslas toks,
kaip ir šiandien, – pramoga,
kurianti iliuziją, kad lošiant
galima susikurti sėkmingą ir
klestintį gyvenimą.
Pinigų trūkumas, nenuginčijamo lošimo fakto neigimas, nuotaikų kaita, melas
ir augančios skolos greitųjų
kreditų bendrovėms yra vieni iš pasitaikančių sutrikimo
požymių, kuriuos pastebi lošiančiųjų artimieji.
„Anksčiau artimieji savo
jėgomis bandė išgelbėti bėdoje atsidūrusį lošėją ir darė tai
dažniausiai norimo rezultato
nesuteikiančiais ir net netinkamais metodais. Paskutinius
keletą metų stebime didesnį
visuomenės sąmoningumą,
kuomet prieš savarankišką
artimojo gelbėjimą yra konsultuojamasi su specialistais. Patys lošėjai pagalbos
ieško jau tuo metu, kuomet
nekontroliuojamo lošimo
stažas siekia 3–5, o kartais ir
10 metų“, – patirtimi dalijasi

tai, ką rekomenduoja specialistai, o tai, ką nori patys.
Pasitaiko atvejų, kuomet dar
yra nesusiformavęs priklausomas elgesys ir lošiantieji savo
jėgomis sustabdo lošimą ir
niekada prie jo negrįžta, bet
tai apsprendžia lošimo trukmė
ir asmeninės žaidėjo savybės.
Kuo mažesnis probleminio
lošimo stažas, kuo greičiau
kreipiamasi pagalbos, tuo
lengviau jį įveikti.

Žmones azartiniai lošimai patraukia tuo, kad sukuria sėkmingo ir pelningo gyvenimo iliuziją. (Nuotr. iš
mediakatalogas.lt)

specialistas.
Priklausomybė nėra
išgydoma staiga
Priklausomybės pasekmės
gali būti psichologinės, socialinės, biologinės, materialinės – dažniausiai labai stipriai
pakeičiančios asmens gyvenimą. Neretai lošėjai netenka
finansinio pagrindo, praranda
draugų ir artimųjų pasitikėjimą,
jaučiasi vieniši, nereikalingi,
suprastėja jų emocinė ir fizinė
būsenos. Užsiimantieji azartiniais žaidimais kenčia nuo įvairių psichosomatinių sutrikimų,
gali įsitraukti į alkoholio ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų
vartojimą, galvoja apie savižudybę arba bando žudytis.
Svarbu suprasti, kad priklausomybė nėra medicininė
problema, kurią galima staiga
išgydyti. Tai ilgalaikio gijimo
proceso reikalaujantis sutrikimas, kurio metu žmogus susipažįsta su savimi, išsiaiškina

savo poreikius, mokosi atpažinti savo jausmus ir emocijas.
Priklausomybei nuo azartinių lošimų, kuri dar kitaip vadinama ludomanija, būdingi
atkryčiai. Kiekvienam žmogui
pasitaiko skirtingas jų skaičius.
Šie atkryčiai sukelia skausmą
ir priverčia jausti gėdos, savigraužos, savęs menkinimo ir
nevilties jausmus. Dažniausiai
lošiantys asmenys yra įsitempę,
suirzę, juos kankina nerimas
ir beviltiškumo jausmas, todėl
pagerinti emocinę būseną yra
siekiama gaudant savo „dozę“
jaudulio ir tariamos laimės lošimo proceso metu.
Lošimo neįmanoma
„persivalgyti“
Svarbu suvokti, kad priklausomybė nuo lošimų yra kitokia
nei priklausomybė nuo alkoholio ar narkotikų, kadangi nėra
jokios išorinės medžiagos, kurią būtų galima „mesti“, kaip

antai narkotines ir psichotropines medžiagas.
„Noras greitai susitvarkyti
su problema priveda prie tokių
savigydos priemonių, kurios
labiau primena viduramžių
raganavimą, o ne gydymą:
kodavimai, „užšnabždėtų“
viralų vartojimas, nežinomų
„specialistų“ pažadai pagydyti
per vieną seansą. Anot specialisto, su lošimo priklausomybe
susitvarko apie 15–20 procentų
lošiančiųjų, tačiau tai vyksta tik
todėl, kad didžioji dalis daro ne

Žmogus – savo „gyvenimo
architektas“
Lošėjai jaučia didelę kaltę
prieš artimuosius, gėdą už
savo elgesį ir jo padarinius,
todėl dažnai jaučiasi skolingi,
nori pakeisti požiūrį į save,
dėl to ir siekia pasveikti ne dėl
savęs, o dėl kito. Lošiančiojo artimieji dažniausiai slepia
šeimos problemas nuo aplinkinių, nesidalija savo jausmais. „Psichologai yra tik
pakeleiviai būtent šioje lošėjo
ar jo artimojo gyvenimo atkarpoje, juk savo „gyvenimo
architektas“ yra pats žmogus.
Pats laikas kiekvienam mūsų
peržiūrėti savo požiūrį į kitą
žmogų, ugdyti savyje empatiją, atjautą, meilę ir rūpintis
savo artimuoju, tik tuomet
jam nereikės ieškoti paguodos, slepiantis priklausomybės sutemose“, – pasakoja
O. Mackevič.
Užs. Nr. 06
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Lazdijų ir visos Dzūkijos žmonėms naudingai
paslaugai nuspręsta parodyti duris?
»Atkelta iš 1 psl.

nusprendė Lietuvoje įkurti savo
filialą, kuriame lazeriu būtų atliekamos akių operacijos.
Ši misija buvo patikėta Lenkijos lietuviui Rimui Raciui. Pradžioje filialui buvo pasirinkta
Kalvarijos ligoninė, tačiau dėl
netinkamų patalpų šios minties
buvo atsisakyta. Tuomet filialo
steigėjų akys nukrypo į Lazdijų
ligoninę, kurioje, atsisakius kai
kurių paslaugų, atsirado laisvų
patalpų.
R. Racis susitiko su tuometiniais savivaldybės vadovais ir
kalbėjo apie galimybę Lazdijų
ligoninėje išsinuomoti patalpas
akių operacijoms atlikti. Po diskusijų ir rajono tarybai pritarus,
buvo pasirašyta patalpų nuomos
sutartis.
Lietuvoje buvo registruota
lenkų kapitalo bendrovė „Katarakta”. Buvo sudarytos sutartys
su Lietuvos ir Lenkijos ligonių
kasomis dėl užmokesčio už suteiktas medicinos paslaugas.
Operacijos vykdavo savaitgaliais, per dieną būdavo atliekama
po 15 akių operacijų. Čia operuotis važiuodavo pacientai iš visos
Lenkijos, taip pat mūsų krašto
pacientai.

Nesupranta ligoninės
sprendimo
R. Racis pasakojo, jog birželio mėnesį baigiasi operacinio
bloko patalpų nuomos sutartis.
Dabar kilo problemų dėl sutarties pratęsimo. Bendrovė
„Katarakta” kreipėsi į savivaldybę, prašydama pratęsti
patalpų nuomos sutartį, nes
prieš penkerius metus ji buvo
sudaryta su Lazdijų rajono
savivaldybe. Tačiau netrukus
„Katarakta” gavo oficialų savivaldybės raštą, kuriame teigiama, jog savivaldybė perdavė
patalpas panaudai ligoninei, todėl „Kataraktai” dėl sutarties
reikia kreiptis į ligoninę. Kai

buvo kreiptasi į ligoninę, „Katarakta” sulaukė informacijos,
jog ligoninės Gydymo taryba
prieštarauja operacinės nuomos
sutarties pratęsimui.
Keista, kad ligoninėje svarbiausius sprendimus priima ne
įstaigos vadovas, bet patariamojo
organo nariai.
Pasidomėjus, ar „Katarakta“
trukdo ligoninės veiklai, R. Racis
teigė, jog jam tai sunkiai suprantama. „Mes operacijas atliekame
tik savaitgaliais, kai nevyksta
ligoninės planinės operacijos.
Ligoninėje yra ir kita operacinė, kurioje gali bet kada vykti
operacijos. Kita vertus, jei būtų
antrosios operacinės būtinybė,
mes per 20 minučių galėtume ją
atlaisvinti, nes mūsų operacijos
trumpos, vyksta apie 20 min. Dabar, per pandemiją, mes operuojame tik vieną kartą per mėnesį”,
–kalbėjo R. Racis.
Pasidomėjus, ką toliau ketina
daryti, R. Racis sakė, jog bandys
kalbėtis su savivaldybe, kuri yra
šio pastato savininkė.
„Bandysime susėsti prie bendro stalo ir kalbėtis, kodėl jie
nenori mūsų. Mūsų tikslas – ne
žaisti politinius žaidimus, bet
gydyti žmones. Pavyzdžiui, ateinantį savaitgalį turime užrašę
14 vietinių pacientų“, – sake
„Kataraktos“ vadovas.

Akių operacijos – didelė
nauda Lazdijams
R. Racis sakė, jog ligoninė siūlo jos patalpose „Kataraktai“
įsirengti operacinę, bet, anot
R. Racio, tai užimtų daug laiko
ir kainuotų didelius pinigus.
„Norim padėti ir rajono gyventojams, nes jiems patogu vietoje
gauti paslaugą, nereikia niekur
važiuoti. Gydytojas atlieka operaciją, o paskui stebi pooperacinį
laikotarpį – viskas vietoje. Viską
apmoka ligonių kasos. Gavome
licenciją iš Akreditavimo tarnybos. Turime teisę teikti paslau-

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Kokias papildomas lengvatas už atliekų
tvarkymą yra numačiusi savivaldybė? Kaip
jomis pasinaudoti?
Lazdijų rajono savivaldybėje rinkliava jos mokėtojui sumažinama
3 proc., kai mokėtojas rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka vienu pavedimu iki mokėjimo pranešime nurodytos termino
pabaigos ir elektroninėje Vietinės rinkliavos savitarnos svetainėje
http://www.aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine/ užsisako
gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu.
Užsisakius elektroninius mokėjimo pranešimus ir sumokėjus
visą rinkliavą iš karto, nuolaida kitąmet pritaikoma automatiškai – papildomai kreiptis niekur nereikia, tik svarbu įvykdyti šias
abi sąlygas.
Dėl socialinių lengvatų rinkliavos mokėtojai, turintys nekilnojamojo turto Lazdijų rajono savivaldybėje, turi kreiptis į savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrių ar
socialinius darbuotojus seniūnijose.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

gas visiems Europos Sąjungos
piliečiams”, – sakė „Kataraktos”
vadovas.
Jis pasakojo, jog būdavo tokių
savaitgalių, kai iš Lenkijos operuotis atvažiuodavo iki 30 pacientų. Ir ne tik iš pasienio rajonų,
iš Varšuvos bei kitų miestų.
„Atvyksta pacientai iš Lenkijos,
užsakome jiems Lazdijuose viešbutį, jie čia maitinasi, susipažįsta
su Lazdijų krašto įžymybėmis,
ką nors parduotuvėse nusiperka.
Tai yra tam tikras Lazdijų populiarinimas ir pinigų pritraukimas
į rajoną”, – sakė R. Racis.

Patogu vietiniams
pacientams
„Kataraktos“ paslaugomis pasinaudojusi lazdijietė Elvyra teigė
esanti labai patenkinta lenkų medikų suteikta paslauga.
„Nereikėjo laukti eilėje, vasario pradžioje užsiregistravau
operacijai, po kelių savaičių
jau buvau išoperuota. Niekur
nereikėjo važiuoti, viskas vietoje – ir patogu, ir kokybiška.
Į Lazdijus operuotis atvažiuoja
nemažai mūsų krašto žmonių,
sutikau pacientų iš Druskininkų,
Simno, kitų Dzūkijos vietovių.
Labai gerai, kad nereikia važiuoti
šimtus kilometrų į Kauną ar Vilnių, viskas vietoje – ir operacija, ir pooperacinė priežiūra, po
operacijos gali namo pėsčiomis

pareiti”, – sakė Elvyra.
Moteris teigė, jog „Kataraktoje” pasidarė vienos akies operaciją, tačiau planuoja susitvarkyti
ir antrąją akį. Jai nerimą sukėlė
žinia, kad „Katarakta“ gali būti
priversta išsikelti iš Lazdijų ligoninės.
„Šių medikų išvarymas iš Lazdijų būtų labai trumparegiškas
žingsnis. Pirmiausia nukentėtų
vietiniai pacientai, jiems tektų
važiuoti operuotis į didmiesčius.
Ar savivaldybė suteiks transportą tokiems ligoniams nuvykti į
Kauną ar Vilnių“, – retoriškai
klausė ponia Elvyra.

Gydymo tarybos nariai
nusprendė už visus
Pasidomėjome, ką patalpų nuomos klausimu galvoja VšĮ „Lazdijų ligoninė“ direktorius Valdas
Vabuolas.
Ligoninės vadovas teigė, jog
UAB „Katarakta“ buvo sudariusi
ligoninės patalpų nuomos sutartį
su Lazdijų rajono savivaldybe,
kadangi patalpos yra steigėjo –
Lazdijų rajono savivaldybės –
žinioje. Sutartis galioja iki šių
metų birželio.
Pasikeitus teisės aktams, Savivaldybė perdavė patalpas ligoninei patikėjimo teise.
„Katarakta“ nuomojosi mūsų
patalpas ir operacinę, kai savaitgaliais operuodavo ligonius. Mes

negalime pratęsti sutarties, nes ji
buvo sudaryta su savivaldybe.
Dabar turim teisę patys sudaryti
sutartį, bet tai būtų ne sutarties
pratęsimas, bet nauja sutartis“,
– sakė V. Vabuolas.
Jis teigė paprašęs nuomos
sutarties sudarymo klausimą
apsvarstyti ligoninės Gydymo
taryboje.
„Tarybos nariai nusprendė, jog
ligoninei netikslinga nuomoti
operacinę, nes jos gali prireikti ir mūsų ligoninės reikmėms.
Todėl nusprendėme nesudaryti
operacinės nuomos sutarties su
UAB „Katarakta“. Kitas ligoninės patalpas jie gali nuomotis,
jų yra pakankamai, tegul patys
įsirengia operacinę“, – teigė ligoninės vadovas.

Vietoj moralo
Redakcijos žiniomis, vis garsiau
kalbama apie Vaikų ligų poskyrio uždarymą Lazdijų ligoninėje.
Tokiu atveju ligoninėje atsirastų
dar daugiau nenaudojamų patalpų. Ar geriau, kad patalpos bus
tuščios, ar geriau, kad jos būtų
išnuomotos, gaunant nuompinigius ir suteikiant naudą ligoninei
ir Lazdijams? Bet Lazdijuose vis
labiau ryškėja regresyvi elgesio
tendencija, kurią puikiai apibūdina posakis: „Šuo ant šieno – nei
pats ėda, nei kitam leidžia“.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Ilgai laukti pokyčiai: kelio Kaunas–Prienai–Alytus rekonstrukcija
įtraukta į LRV programos įgyvendinimo priemonių planą
Dar prieš kelias savaites Seimo nario Andriaus Kupčinsko
iniciatyva Seimo Laikinųjų
Kauno regiono bičiulių ir Dzūkijos bičiulių grupės nariai (iš
viso 21 Seimo narys), Birštono,
Druskininkų, Alytaus miesto,
Lazdijų, Prienų, Kauno, Varėnos ir Alytaus rajonų merai bei
Kauno prekybos, pramonės ir
amatų rūmai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Vyriausybę dėl
Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano. Daugiau nei 20 metų nesprendžiama
kelio Kaunas–Prienai–Alytus
rekonstrukcijos problema, panašu, bus išspręsta dar šią Seimo
ir Vyriausybės kadenciją. Kovo
10 d. Vyriausybė patvirtino programos įgyvendinimo planą, į
kurį įtraukta 5.7.21 priemonė
„Pradėti valstybinės reikšmės
krašto kelio Nr. 130 Kaunas–
Prienai–Alytus ruožo Kaunas–
Prienai rekonstrukciją“.
„Esu įsitikinęs, kad tai yra gera
žinia ir darbų pradžia, siekiant
galų gale išspręsti nuo 1997 m.
įsisenėjusią problemą, dėl ku-

rios Kauno ir Alytaus regionų
gyventojai patiria kasdienines
grėsmes dėl itin nesaugaus vieno
intensyviausių kelių tarp regionų
centrų. Aišku, laukia dar daug
namų darbų iki rekonstrukcijos
pradžios, bet tam ir esame, kad
bendromis pastangomis juos
įveiktume, ypač kai uždegta žalia šviesa“, – teigė Seimo narys
Andrius Kupčinskas.

Eilę metų nesprendžiamas
klausimas
Vyriausybių kaitos procese eilę
metų šis klausimas dažniausiai
likdavo nuošalyje. Šiuo metu
vienas iš labiausiai apkrautų ir
avaringiausių Lietuvos kelių jau
nebeturi kada laukti tvarkymo.
Dabartinė kelio būklė tampa
iššūkiu visiems juo važiuojantiems kiekvieną dieną – pradedant Lietuvos piliečiais, baigiant
prieš trejus metus kelyje įvykusia
avarija, kuomet susidūrė 4 kolonoje važiavę JAV kariuomenės
šarvuočiai. Kelio būklės gerinimas ne mažiau svarbus ir siekiant
pagerinti Pietų Lietuvos ekono-

minio augimo perspektyvas.
Pasak A. Kupčinsko, kelių infrastruktūroje sisteminės bėdos
niekur nedingo ir, ko gero, dar
ilgai nedings. Daugybę metų dėl
neproporcingo viso biudžeto paskirstymo kentėdavo strateginė
infrastruktūra, o prioritetai ankstesnės Vyriausybės kadencijoje
buvo skiriami žvyrkeliams. „Jei
mes siekiame maksimalios
transporto sektoriaus integracijos ir europietiško susisiekimo
standartų, privalome atsižvelgti
į didžiausius eismo srautus aptarnaujančių kelių kokybę, o ji,
tenka pripažinti, vis dar išlieka
viena prasčiausių visoje Europoje. Ši Vyriausybė, be abejonės,
didesnį dėmesį skirs strateginei kelių infrastruktūrai, o ne
žvyrkeliams“, – akcentavo A.
Kupčinskas.
Seimo Ekonomikos komitetas,
kuriam priklauso A. Kupčinskas,
pastaruoju metu bene daugiausia
dėmesio skyrė kelių infrastruktūros temai. „Nors kelių infrastruktūrai ir priežiūrai skiriama,
atrodo, įspūdinga suma – apie

pusė milijardo, bet pradėjus gilintis, kur vis dėlto paskirstomos
lėšos, matoma, kad lėšų gerokai
trūksta. Ekspertų teigimu, Lietuvai kasmet reikėtų milijardo,
norint tvarkyti tokią kelių infrastruktūrą, kuri išties nemaža
– 80 000 km visoje Lietuvoje“,
– pabrėžė A. Kupčinskas. Šiuo
metu Lietuvoje 20 000 km sudaro magistraliniai keliai, priklausantys valstybei, 60 000 km
priklauso savivaldybėms. Atitinkamai skirstomos ir lėšos – 65%
skiriami valstybinės reikšmės
keliams ir 20% savivaldybių.

Būtini namų darbai
Po pastaruoju metu įvykusių
susitikimų su Susisiekimo ministerijos, Lietuvos automobilių
kelių direkcijos atstovais aiškėja,
kad, preliminariais duomenimis,
Kauno–Prienų–Alytaus kelio rekonstrukcijai reikėtų apie 50–60
mln. Eur, tačiau prieš tai reikėtų
atlikti namų darbus, kurių vienas
– žemės paėmimo procedūros. Į
planuojamo rekonstruoti kelio ribas šiuo metu patenka 274 žemės

sklypai (121 sklypas – Kauno rajone, 153 – Prienų rajone), iš kurių būtina išpirkti kelio platinimui
reikalingas žemės sklypų dalis.
Bendras visuomenės poreikiams
paimamos žemės plotas – 41,9 ha
(Kauno rajone – 14,59 ha, Prienų
rajone – 27,33 ha). Tam reikės iki
3 mln. Eur (tuo tarpu „Via Baltica“ sklypams nuo Marijampolės
iki Lenkijos sienos prireikė per
4 mln. Eur).
Remiantis anksčiau Susisiekimo ministerijos pateikta informacija, žemės paėmimo procedūros galėtų trukti iki 2022 m.
rudens. Lygiagrečiai jau 2022 m.
pradžioje galėtų prasidėti techninio projekto rengimas, kuris
truktų iki 2023 m. spalio mėn.
Realūs rangos darbai prasidėtų
2023 m. Kelias Nr. 130 būtų rekonstruojamas į II kategoriją: iš
viso 3 eismo juostos (2 juostos
– vienai ir 1 juosta – kitai eismo krypčiai, skirtingų krypčių
eismą atskiriant apsauginiu barjeru, eismo juostų skaičių viena
kryptimi keičiant maždaug kas
2–3 km).

•

„Tele2“ naujienos: nuo išmaniųjų daiktų už 1 eurą iki nuolaidų neribotam internetui
Atėjus pavasariui, „Tele2“ paruošė išskirtinių
pasiūlymų išmaniesiems
daiktams, namų internetui
ir ryšio stiprinimo įrangai. Jais jau dabar galite
pasinaudoti operatoriaus
internetinėje parduotuvėje www.tele2.lt.

Išmanieji daiktai po 1 Eur
Norėtumėte garso kolonėlės, roboto dulkių siurblio, išmaniojo
laikrodžio, planšetės ar belaidžių
ausinių? Užsakant neribotą „Tele2 Laisvo interneto“ planą už
17,90 Eur/mėn. ir pasirašant 24
mėn. sutartį, pasirinktą įrenginį
galite įsigyti vos už 1 eurą.
Pavyzdžiui, už tokią simbolinę kainą galite pasiimti garso
kolonėlę „JBL Charge 4“ (kaina,

perkant be sutarties, 139 Eur),
robotą siurblį „Xiaomi Mi Robot
Vacuum-Mop Essential“ (kaina,
perkant be sutarties, 169 Eur),
belaides ausines „Harman Kardon FLY TWS“ (kaina, perkant
be sutarties, 199 Eur) ir kitus populiarius išmaniuosius daiktus.

Neribotas „Tele2 Laisvas
internetas“ – tik nuo 9,90
Eur/mėn.
Mėgstantiems naršyti nevaržomai – puikios naujienos. Visiems
„Tele2“ klientams, turintiems tris
ir daugiau pokalbių planų vieno
mokėtojo vardu, neribotas „Tele2
Laisvas internetas“ kainuos tik
9,90 Eur/mėn.
Pasiūlymas galioja pasirašant
24 mėn. neriboto „Tele2 Laisvo interneto“ paslaugų sutartį.

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!

Pasirinktos įrangos mokestis
mokamas papildomai. Sutarties
metu nutraukus pokalbių planų sutartis, nuolaida internetui
nustos galioti. Modemo kaina į
pasiūlymą neįskaičiuota. Akcijos
laikotarpis ribotas, tad skubėkite
pasinaudoti naudingu pasiūlymu.

Daugybė išmaniųjų daiktų
be pabrangimo
Šiuo metu „Tele2“ rasite didžiulį
nešiojamųjų kompiuterių, planšetinių kompiuterių, laikrodžių
ir kitų išmaniųjų daiktų be pabrangimo pasirinkimą. Pasiūlymas galioja įsigyjant nurodytus
įrenginius su bet kuriuo „Tele2
Laisvo interneto“ www.tele2.
lt skelbiamu planu, sudarant 24
mėn. sutartį ir mokant visą sumą
iš karto arba dalimis per 36 ar 24
mėn. Įrangai taikomos pradinės
įmokos.
Prekes, pažymėtas ženkliuku
„Tik su Neriboti GB planu“, galėsite įsigyti nurodytomis įmokomis tik su „Neriboti GB Laisvo
interneto planu“ (17,90 Eur/
mėn.) ir mokant dalimis per 36
mėn.
Ryšio stiprinimo sprendimai
Norint sustiprinti namuose veikiantį interneto ryšį, rekomenduojame išbandyti patikimus įeinančio ryšio arba vidaus („Wi-Fi“)
ryšio sprendimus. Vidaus ryšio
stiprinimui pravers pagalbinis
maršrutizatorius, o įeinantį ryšį
sustiprins išorinė įranga – išorinė kryptinė antena arba išorinis
modemas.
Įrangą galite įsigyti mokant
visą sumą iš karto arba nurodytomis įmokomis su bet kuriuo

„Tele2 Laisvo interneto“ planu
ir 36 arba 24 mėn. sutartimi.

eSIM išmanieji laikrodžiai
nuo 6,05 Eur/mėn.
Svajojantiems apie laikrodį, kuris yra ir laikrodis, ir telefonas
viename, išties pasisekė. Dabar
„Samsung“ išmaniųjų laikrodžių
su eSIM technologija kaina prasideda vos nuo 6,05 Eur/mėn.
Pradinė įmoka – tik 1 Eur. Pasiūlymas galioja su 36 mėn. išsimokėjimo už įrangą terminu.
Norint aktyvuoti paslaugą
„Vienas numeris“, susiejančią
laikrodį ir telefoną, reikia įsigyti
planą „Neriboti GB laikrodžiui“.
Jo kaina – vos 4,90 Eur/mėn.
„Tele2“ ieško darbuotojų
Kaune ir Vilniuje
Vienas geidžiamiausių darbdavių

technologijų sektoriuje, bendrovė
„Tele2“ ieško klientų aptarnavimo konsultantų savo kontaktų
centruose Kaune ir Vilniuje.
Lankstus darbo grafikas (galima derinti darbą su studijomis),
išmanusis su solidžiu limitu,
galimybė naudotis „Laisvu internetu“ ir kitomis „Tele2“ paslaugomis, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, asmeninio ir
profesinio tobulėjimo galimybės,
įsitraukę ir auginantys vadovai.
Susidomėjus, kreipkitės el. paštu
konsultantasCV@tele2.lt.
Daugiau informacijos apie pasiūlymus ir akcijas sužinosite
www.tele2.lt arba paskambinę
telefonu 117. Įrenginiams papildomai taikomas vienkartinis
laikmenos mokestis. Pasiūlymų
laikas ir įrenginių skaičius ribotas.
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Apie geležinę moterį, kuri gyvena tyloje
Dineta Babarskienė
Kartais susidėlioja taip:
pamatai žmogų ir jo negali
pamiršti. Taip ir šįkart. Į
vieną mūsų rajone esančią
degalinę daili ponia atvažiavo užsipilti degalų. „Pagalvojau, kas čia dabar?
Stovi, tyli, nieko nesako“,
– papasakojo man pažįstama, parodydama trumpą aprašymą apie tądien
matytą moterį, tikindama,
kad įdomu būtų ją pakalbinti. Dar pridūrė, jog
per dieną darbe matanti
daugiau nei pusę tūkstančio užsukančių degalinėn,
bet šią moterį – vis atsimena, sako, net lankstinukus
paprastai išmetanti – šie
jau trys mėnesiai rankinėje. Ant lankstinuko
ranka parašyta – Veisiejai,
toliau tekstas, nuotrauka, iš kurios žvelgia daili
nepažįstamoji. Keista, kad
apie ją nežinau, jei ji iš
mūsų krašto? Parašiau jai
žinutę.
Pamažu pradėjome susirašinėti.
Žavi, dailių veido bruožų raudonplaukė iškart parašė, kad ji...
nekalba. Kuo ilgiau rašinėjomės,
tuo labiau jaudino tiesiog pribloškianti šios jaunos moters istorija.
Rinkau žodžius, kad nenuskambėtų drastiškai, nenorėjau įsibrauti į jos gyvenimą. Juolab, kad ji
kartais ilgėliau neatrašydavo,
prisipažindavo – susigraudinusi.
„Aš visada sakau, sunku – eik
per negaliu“, – taip pataria Vilija Valatkevičienė kitiems, tuo
vadovaujasi pati.
„Na ir kas, kad aš kitokia. Ener-

gingai einu per gyvenimą. Vaikus
reikia užauginti“, – su optimizmu
gyvenimo keliu eina žavi raudonplaukė.

Ligos diagnozė pavertė
gyvenimą ašarų pakalne
„Nubudau anksti – 5 ryto. Širdis
jautė, kad reikia dalintis. Galbūt
kažkam padėsiu, įkvėpsiu“, – rašė
ji. Prisipažįstu, pirštai bėgioja
rinkdami žodį „sakė“ – šįkart
visur turiu rašyti „rašo, rašė.“
Kaip pati Vilija mano, jos gyvenimo istorija kaip daugumos
buvo iki ligos. Darbas, namai,
šeima. „Diagnozavus ligą 2016
metais sausio mėnesį, gyvenimas
tarsi apsivertė aukštyn kojomis“,
– rašo ji. Neslepia, ieškojo atsakymo, klausė savęs – kodėl taip
nutiko?! Juolab, kad diagnozę
pasakiusi gydytoja nieko gero
nežadėjo. „Su tavo liga 3 metai
šioje žemėje“, – taip buvo pasakyta tuomet.
„Nebijau pasakyti, kad tai motorinio neurono liga, Bulbarinis
sindromas, paprastai sakant – paralyžius. Niekas negali padėti.
Paralyžiavo liežuvio nervą. Domėjausi Izraelyje, Vokietijoje.
Bet visur tas pats. Miršta visi:
ar turtingas, ar ne. Žmogus paspringsta arba uždūsta“, – tiesiai
rašo ji. Pasakoja – rašo, kaip jautėsi: „Ašarų pakalnė. Juk mano
vaikai – dar nepilnamečiai.“
Dabar kas dieną dėkoja Visatos Kūrėjui, kad vis dar čia, šioje
žemėje, tiki, kad atlieka jai skirtą
Misiją.
Tylioji coliukė – geležinės
valios gražuolė
Susirgusi, visą gyvenimą apgalvojo lyg iš šalies, lyg iš naujo.

„Mes nemylime savęs. Nemylime
savęs, kaip galime mylėti kitus?!
Aš jau pradėjau save pamilti, visus savo minusus. Ir jūs nepatikėsite, tarsi kažkas iš dangaus
rodo man ženklus, tik reikia tai
labai stebėti. Dievas duoda mums
išbandymus ne šiaip sau“, – dabar
įsitikinusi ji.
„Daug procedūrų sau: masažai,
akupunktūra, dėlės, joga, tempimas, liežuvio mankštos, meditacija, knygos, sėkmingų žmonių
įrašai, video, judėjimas, kasdien
10000 žingsnių, jau ryte nueinu
8000 iki 7 valandos ryto, mityba,
pozityvios mintys. Dėlės gyvena
mano šaldytuve. Užsisakau vis
iš Liudvinavo, atsiunčia. Išmokau pati akupunktūrą atlikti, „Su
Džok“ terapiją“, – pasakoja ponia
Vilija, kaip ji gyvena dabar. Kai
susirašinėjome, ji irgi suko ratukus su šuneliu, ėjo savo žingsnelius, džiaugėsi, jog 10 kg nukrito
po „Detox“ programos. „Sergant
šia liga, mityba itin svarbi. Kiaulienos, pomidorų, brokolių, baltų
miltų, cukraus – šių produktų atsisakiau“, – vardija ji.
Už kiekvieną dieną jai reikia
kovoti. Kaip niekas kitas Vilija
žino: arba pasiduoti, arba kabintis
į gyvenimą. Kito kelio nėra. Profesorius Vaitkus jai sakęs: „Vilija,
gyvenk kiekvieną dieną meilėje,
su šypsena, nes net mes nežinome, kodėl taip yra“.
„Medikai – nėra visagaliai,
dar niekam nepavyko, tačiau aš
gyvenu su šia liga jau 5 metai.
Nekalbu, rašau“, – rašo ji.
Vilija tyli, nekalba žodžiais,
negirdime jos balso, bet ji kalba
kitaip. „Liga man neleidžia kalbėti. Tad savo energija dalinuosi su
žmonėmis“, – atvirauja ji.

Vilija tyli, nekalba žodžiais, negirdime jos balso, bet ji kalba kitaip.

Turi savo mylimą veiklą,
darbą, verslą
„Turėdama savo mylimą veiklą,
darbą, verslą, esu laiminga“, –
tikina Vilija.
„Dabar mokau kitus žmones
gyventi sveikiau, sumažinti svorį,
kam reikia – priaugti. Esu „Body
Detox“ kuratorė“, – raštu pasakoja ji. Vilija gauna begales padėkų,
daug nuostabių, ją palaikančių
žinučių.
Supranta, kad žmonėms ji – pavyzdys. Bet dar daugiau tokių,
kurie ja stebisi, kaip ji nekalbėdama drąsiai eina per gyvenimą.
„Pati, praėjusi ilgą kelią mitybos
srityje, suradau Amerikoje endibiogenetikos daktarą. Lietuvoje
esu jo mokinė. Visi kalba apie
mitybą, judėjimą, vandenį, mintis. Tai atitinka „Body Detox“
programą“, – rašo ji.
Šiandien ponia Vilija džiaugiasi
sėkminga karjera versle. „Plėtoju elektroninės prekybos verslą.
Paskutiniais metais itin sekėsi.
Tad kviečiu sąžiningus, patikimus, ambicingus žmones į savo
komandą“, – kviečia ji.
Ponia Vilija nuolat mokosi. „Išmokau daryti veido procedūras,
ajurvedinį masažą. Kompanija,
kurioje baigiau kursus, išdavė
sertifikatus. Grožio sritis – mylima veikla, tai tapo hobiu“, –
tikina ji.
Energingą moterį gyvenimas
atvedė ir į Dzūkijos kraštą. „Daug
metų pažinojau keletą nuostabių
moterų iš Veisiejų miestelio. Kartą sutarėme surengti moterišką
susitikimą. Grožis, kosmetika,

kaip išlaikyti jaunystę kuo ilgiau
– apie tai sukosi mūsų kalbos.
Buvau ką tik įsigijusi prietaisą
„Dermasonic“, jau praėjusi mokymus, su juo ir atlikau moterims procedūras“, – rašo ponia
Vilija, atsakydama į vis kirbantį
klausimą, kas ją atvedė į Lazdijų kraštą, kaip atsirado užrašas
lankstinuke – Veisiejai. Moterims labai patiko. „Aišku, neužmigau ant laurų. Mokiausi ir
tobulinau savo įgūdžius toliau“,
– patikina ji. Atvažiuoja į Veisiejus nuolat palepinti moteris
grožio procedūromis, masažais.
Tiesa, vyrams procedūros kaip
ir moterims tinka. „Dirbu pas
Kristiną Bubnelienę kirpykloje“,
– rašo ji.
Gimtasis kraštas – Marijampolė. Gyvena Klaipėdoje. Turi
savo grožio kabinetą. „Dirbu
tyliai. Mano skelbimas ant durų
„Grožis Tyloje“. Rankos kalba už
mane“, – rašo ji.
„Jeigu šiandieną negerai, sergate, blogai jaučiatės?! Nesėdėkit
rankų sudėję. Ieškokite savyje, ką
galite padaryti geriau nei vakar,
nei šią minutę. Gyvenimas duotas
mums tam, kad atliktume gražią
Misiją šioje žemėje. Palikime
pėdsakus po savęs. Supraskite.
Jeigu aš galiu, tai ir tu gali. Gyvenkime taip, tarsi ši diena būtų
paskutinė“, – rašo ponia Vilija,
linkėdama būti sąmoningiems,
išmintingiems, sveikiems, tausoti
grožį tiek išorinį, tiek vidinį, padrąsindama, kad nereikia niekad
sustoti net tuomet, kai žemė slysta
iš po kojų.

•
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Spręskite ir laimėkite
savaitraščio
„Dzūkų žinios“
1 mėn. prenumeratą!!!

Eteris

Ketvirtadienis

, kovo 18 d. Saulė teka 6.30, leidžiasi 18.26, dienos ilgumas
11.56. Jaunatis. Vardadieniai: Kirilas, Eimutis, Eimutė, Anzelmas, Sibilė.
LRT TV
2021.03.18
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vakaras su Edita.
13.00 1000 pasaulio
stebuklų.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Kandūs
žodžiai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.25 Eurolyga per LRT.
19.30 Eurolygos krepšinio
turnyras. Stambulo
„Fenerbachčė“–
Kauno „Žalgiris“.
22.00 „Sporto galia.
Visomis jėgomis.
Ekstremalus
nardymas“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Grančesteris“.
23.50 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.35 Pasivaikščiojimai.
1.05 Klauskite daktaro.
2.05 (Pra)rasta karta.
3.05 Stilius.
4.05 Vakaras su Edita.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Kandūs
žodžiai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

Atsakymus su savo vardu ir pavarde
siųskite el. p. dzukuzinios@gmail.com.

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS

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

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „V – tai Vendeta“.
1.10 „Strėlė“.
2.00 „Užsienietis“.
3.40 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.25 Alchemija.
4.55 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
9.55 „Sužeisti paukščiai“.
10.55 „ Mano dukrelė“.
11.55 „Rytietiški saldu-

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

mynai“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Farai.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Žudymo gran-

dinė“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Žudymo gran-

dinė“.
0.00 „Skubi pagalba“.
1.00 „Einšteinas“.
1.55 „Majų baikerių

klubas“.
2.55 „Vieniši tėvai“.
3.25 „Skubi pagalba“.
4.15 „Einšteinas“.
5.10 „Vieniši tėvai“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.

20.20 „Jaunimo banga“.
21.00 Transliacijos

pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa –

tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
0.30 „Teisingumo

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

istorija“.
3.10 Oponentai.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Kaimo akademija.
4.35 „Reali mistika“.
5.15 Mokslo ritmu.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
7.00 „Trolių Mumių

slėnis“
7.25 „Džiunglių būrys

4.40 Veranda.
5.05 Legendos. Šiandien

ir visados.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Širdžių daktaras“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo
policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Komisarė Nora
Vais. Tylėti amžinai“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.35 „Kasandra. Pilkasis
vilkas“.

skuba į pagalbą“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezi-

7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 LMŽ.
9.10 Labas rytas,

Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.

dentas“.

12.15 Trembita.
12.45 Lietuva mūsų

12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė

13.10 Kultūringai su

geriausia“.
14.55 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Absoliutus blogis.
Išnykimas“.
22.55 „Projektas „Monstras“.
0.35 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.00 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
7.00 #NeSpaudai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
18.20 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 „Pasakadienis“.
19.35 „Vaikystės
spalvos“.
19.45 „Skinsiu raudoną rožę“.
20.00 Žinos.

lūpose.
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Kūrybingumo

mokykla.
14.55 „Susigrąžinti
miegą“.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Trolių Mumių
slėnis“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Veranda.
19.35 Premjera. „Klasikinės muzikos
istoriniai centrai.
Didieji kompozitoriai. Chopinas“.
20.30 Panorama.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Antroji aš“.
23.15 Procesai. Meilės
keliu.
23.45 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Čempionų valgis“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.25 Duokim garo!
2.45 „Laikinosios sostinės fenomenas.
URM Spaudos
biuro viršininkė
M. Avietėnaitė“.
3.00 Klausimėlis.
3.20 Lietuva mūsų
lūpose.
3.45 7 Kauno dienos.
4.10 2 Eilė: teatro
žmonės. Dalia Žakytė
ir Almantas Bučius.

TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 Amerikos talentai.
14.30 „Vieniši tėvai“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Mančesteris prie

jūros“.
23.55 „Gelbėtojai“.
1.35 „APB“.
3.15 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
Delfi TV
7.00 M-1 ryto šou.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Rimas ir kunigas.
11.00 Delfi tema.
11.45 Dienos reportažas.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Šiandien kimba.
14.15 Piniginiai reikalai.
15.00 Delfi diena.
16.00 Delfi tema.
16.45 Dienos reportažas.
17.00 Orijaus kelionės.

Maldyvai.
17.30 2800 km Dunojumi

baidare su Aurimu
Valujavičiumi.
18.30 Radikalus smalsumas.
19.00 Delfi diena.
20.00 Šiandien kimba.
20.45 Dienos reportažas.
21.00 Spausk gazą.
21.30 Verslo požiūris.
22.15 Vienas toks
unikalus.
22.45 Sveiki!
23.15 Stiliaus DNR.
23.45 Dienos reportažas.
0.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– E. Vėlyvis.
2.00 Delfi diena.
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Eteris

Penktadienis

, kovo 19 d. Saulė teka 6.28, leidžiasi 18.28, dienos ilgumas
12.00. Jaunatis. Vardadieniai: Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas.
LRT TV
2021.03.19
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Išvykstame stovyklauti“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Nuotaka plėšikė“.
0.25 „Įprastas pasaulis“.
1.50 Istorijos detektyvai.
2.35 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 Vartotojų kontrolė.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Išvykstame stovyklauti“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Heraklis“.
22.55 „Operacija „Kardžuvė“.
0.55 „V – tai Vendeta“.
3.10 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.40 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
9.55 „ Mano dukrelė“.
11.55 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldumynai“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.

16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
17.55 Namų idėja su

IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Gražuolė ir
pabaisa“.
21.10 „Keršytojai. Altrono
amžius“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Keršytojai. Altrono
amžius“.
0.10 „ Šauniausi policininkai 2“.
2.05 „Šeimos susitikimas“.
3.55 „Žudymo grandinė“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezi-

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

geriausia“.
14.55 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
19.30 „Amerikietiškos

imtynės“.
21.30 „Į saulę“.
23.25 „Absoliutus blogis.

Išnykimas“.
1.15 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.40 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

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

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

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną

rožę“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.20 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos

pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laisvės TV valanda.
0.30 „Teisingumo

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

istorija“.
3.10 Laisvės TV valanda.
3.50 Bušido ringas.
4.10 Vantos lapas.
4.35 „Reali mistika“.
5.15 Kaimo akademija.
5.35 Mokslo ritmu.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas

Niujorke“.
12.25 „Širdžių daktaras“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo
policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 PREMJERA. „Vera.
Tėvai nepageidaujami“.
22.55 „Vienišas vilkas“.
0.55 „Našlaitės“.
2.35 „Komisarė Nora
Vais. Tylėti amžinai“.

6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
6.45 Muzikinis intarpas.
7.00 „Trolių Mumių

slėnis“.
7.25 „Džiunglių būrys

skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 Gyvenk kaip galima

švariau.
9.10 Labas rytas,

Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.45 Stop juosta.
Sinagogos. Žasliai,
Žiežmariai.
13.10 Stambiu planu.
14.00 2 Eilė: teatro
žmonės. Dalia
Žakytė ir Almantas
Bučius.
14.30 Pasivaikščiojimai.
14.55 Knygų savaitė. Kaip
humanitarui rasti
auditoriją?
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Trolių Mumių
slėnis“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Stop juosta.
Sinagogos. Žasliai,
Žiežmariai.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Ponas Tadas“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.30 „Kraftwerk“.
Popmenas“.
2.30 „Antroji aš“.
4.10 Pasivaikščiojimai.
4.35 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
5.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo

TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni
šeima“.
12.30 Amerikos talentai.
14.30 „Vieniši tėvai“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Merginos“.
18.00 Optibet A lygos
rungtynės
Marijampolės
„Sūduva“–Kėdainių
„Nevėžis“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Karibų piratai. Ant
keistų bangų“.
0.50 „Kaimynas šnipas“.
2.20 „Mančesteris prie
jūros“.
Delfi TV
7.00 M-1 ryto šou.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Orijaus kelionės.

Maldyvai.
11.00 Alfas vienas

namuose.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Sportinė forma.
14.00 Verslo švyturys.
15.00 Delfi diena.
16.00 Kasdienybės
herojai.
16.45 Sveiki!
17.15 Krepšinio zona.
18.00 Vienas toks
unikalus.
18.30 Pasaulio lietuvių
žinios.
19.00 Delfi diena.
20.00 Aš ikona.
21.00 Jūs rimtai?
21.30 Orijaus kelionės.
Latvija.
22.00 Orijaus kelionės.
Jurmala kaip Los
Andželas.
22.30 GARSIAI!
23.30 Delfi premjera.
0.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– Monika Marija.
2.20 Delfi diena.

šeštadienis

, kovo 20 d. Saulė teka 6.25, leidžiasi 18.30, dienos ilgumas 12.05.
Priešpilnis. Vardadieniai: Žygimantas, Tautvilė, Filomenas, Irmgarda, Irma, Irmantas.
LRT TV

15.00 „Džekas milžinų

6.00 Lietuvos Respublikos

himnas.
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.25 „Mažylis“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Pasaulio doku-

mentika. „Kinija.
Senovinė gamtos
karalystė. Paskutinis
prieglobstis“.
12.45 Pasaulio dokumentika. „Žvilgsnis iš
paukščio skrydžio.
Pietų Italija“.
13.40 „Komisaras Montalbanas. Puodžiaus
dirva“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuok su manim.
22.40 „Aš, tu ir Diupri“.
0.30 „Nuotaka plėšikė“.
2.00 „Žvilgsnis iš paukščio
skrydžio. Pietų Italija“.
2.55 Mokslo sriuba
3.25 „Komisaras Montalbanas. Puodžiaus
dirva“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.35 „Saugokis meškinų“.
7.20 „Bunikula“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
8.35 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
9.05 „Beprotiškos melo-

žudikas“.
16.45 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.30 galvOK.
19.35 „Eurojackpot“.
19.40 galvOK.
21.30 „Gaujų karai. Princai“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Gaujų karai. Princai“.
22.40 „Gražus sūnus“.
1.10 „Keršytojai. Altrono
amžius“.
3.40 „Majų baikerių
klubas“.
5.00 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
7.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 „Geriausi šuns

draugai“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,
televitrina.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Neatrasta Indija.
Didžioji Indijos
dykuma“.
11.35 „Lemtinga diena“.
12.35 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
13.30 „Ekstrasensų mūšis“.
16.00 „Amžiaus nusikaltimai“.
17.00 Betsafe–LKL čempionatas.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Juodosios mišios“.
0.30 „Skautai prieš
zombius“.
2.20 „Į saulę“.

dijos“.
9.30 Mes pačios.
10.00 „Volisas ir Gromitas.

Kiškiolakio prakeiksmas“.
11.35 „Viena diena
Niujorke“.
13.25 „Sveiki atvykę į
praeitį!“.
15.35 „Pasikeisti vietomis“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Įsivaizduok tai“.
21.40 „Nors mirk iš gėdos“.
23.35 „Operacija „Delta
farsas“.
1.25 „Heraklis“.
TV3
6.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.
7.30 „Monstrų viešbutis“.
8.00 „Kempiniukas

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

būstas.
11.30 Tylūs geradariai.

Tvarumo istorijos.
12.00 „Laukinė Patagonija“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Laukinė Patagonija“.
13.05 „D'Artanjanas ir trys

muškietininkai“.

Dzūkijos TV
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
11.00 Švarūs miestai.
11.30 Skonio reikalas.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
19.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Gyvenimas.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.

5.40 Vantos lapas.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respublikos

himnas.
6.02 Auksinis protas.
7.10 Klausimėlis.
7.30 Premjera. „Laiki-

nosios sostinės
fenomenas. Mykolo
Račkaus knygynas“.
8.00 Premjera. „Sukurta
Kiote. Krikščionių
maldos namai“.
8.30 Premjera. „Skonio
pasaka. Pica –
greitojo maisto
superhitas“.
9.00 Kūrybingumo
mokykla.
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Proto džiunglės.
14.00 Euromaxx.
14.30 Gražiausios poetų
dainos.
16.05 „Klasikinės muzikos
istoriniai centrai.
Didieji kompozitoriai.
Chopinas“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien ir
visados.
18.30 2 Eilė: teatro žmonės.
Skaidrė Siparienė.
19.00 Istorijos perimetrai.
Ablinga.
19.30 Istorijos perimetrai.
Palangos prijungimas.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 „Slapta Ain Rand
aistra“.
22.45 Koncertas. LRT OPUS
ORE.
23.45 „Laikinosios sostinės
fenomenas. Mykolo
Račkaus knygynas“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Įprastas pasaulis“.
2.05 Procesai. Meilės
keliu.
2.30 „Skonio pasaka. Pica
– greitojo maisto
superhitas“.
3.00 2 Eilė: teatro žmonės.
Skaidrė Siparienė.
3.25 Pasivaikščiojimai.
3.50 Proto džiunglės.
4.15 Euromaxx.
4.45 Auksinis protas.
TV1
7.15 „Akloji“.
8.45 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Gaminame namie su
Reičele Alen“.
11.30 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.30 „Populiariausi
užkandžiai“.
13.00 „Akloji“.

14.45 „Klasikiniai

kepiniai. Anos Olson
receptai“.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Keršto gėlės“.
19.20 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Kapitonė Marlo.
Niekada daugiau
nemirti“.
23.00 „Policijos telefonas
110. Motinos diena“.
0.55 „Vienišas vilkas“.
2.40 „Vera. Tėvai nepageidaujami“.
TV6
6.00 „Kalnų vyrai“.
7.00 Pavojingiausi Indijos

keliai.
9.00 Nematoma pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Babuinas. Karaliaus

pašaukimas“.
11.30 „Naujakuriai“.
12.55 „Paskutinė lokių

karalystė“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 „Kalnų vyrai“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 „Žaidimų žaidimas su

Ellen“.
20.00 „Antinų dinastija“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Mirtinas šūvis“.
0.30 „Karibų piratai. Ant

keistų bangų“.
Delfi TV
7.00 Jūs rimtai?
7.30 Keturios sienos.
8.00 Orijaus kelionės.

Maldyvai.
8.30 Nuo letenos iki

uodegos.
9.00 Įvartis.
9.30 ARTimai.
10.00 Alfas live.
11.00 Sportinė forma.
11.30 Kablys.
12.00 Vienas toks unikalus.
12.30 Krepšinio zona.
13.15 Šiandien kimba.
14.00 Spausk gazą.
14.30 Orijaus kelionės.

Maldyvai.
15.00 Orijaus kelionės. Kaip

pasikeitė Roma.
15.30 Orijaus kelionės.

Nematoma Romos
pusė: skylutė,
pigienos ir rajonai.
16.00 2800 km Dunojumi
baidare su Aurimu
Valujavičiumi.
17.00 Sveiki!
17.30 Stiliaus DNR.
18.00 Aš ikona.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– I. Jankauskaitė.
22.00 Kasdienybės
herojai.
22.45 Iš Vilniaus į namus.
V. Bareikio koncertas.
23.15 Spausk gazą.
23.45 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– A. Jagelavičiūtė.
1.45 Delfi premjera.
2.15 Įvartis.
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gėdos“.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų
pasakos. „Velnias
su trimis aukso
plaukais“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Ką veikti?!
12.00 Pasaulio dokumentika. „Pasaulio
gamtos stebuklai
2. Patirti keistų
dalykų“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Pusiaujas iš
dangaus. Afrika“.
13.45 „Puaro“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai.
17.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Perplaukus Atlantą“.
22.00 Premjera. „Dainuojančių mėsininkų
klubas“.
23.30 „Slapta Ain Rand
aistra“.
1.15 „Aš, tu ir Diupri“.
3.00 Mokslo sriuba.
3.30 „Puaro“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.20 „Saugokis meš-

kinų“.
7.05 „Bunikula“.
7.30 „Ogis ir tarakonai“.
7.50 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
8.20 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
8.50 „Beprotiškos
melodijos“.
9.20 „Monstrai prieš
ateivius“.
9.45 „Drakono užkeikimas“.
11.30 „Šnipų vaikučiai 2.
Prarastų svajonių
sala“.
13.35 „Načas Libras“.
15.25 „Policininkų šou“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21.55 „Šerlokas
Holmsas“.
0.25 „Juokdarių vakarienė“.
2.30 „Nors mirk iš

TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.
7.30 „Monstrų viešbutis“.
8.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Lilo ir Stičas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lilo ir Stičas“.
13.45 „Šuniukų bugis“.
15.30 „Taksi“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Taksi“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Didysis šou
burbulas.
22.00 „Mechanikas.
sugrįžimas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Mechanikas.
sugrįžimas“.
0.05 „Nuodėmės
karalienė“.
1.55 „Sučiupus nužudyti“.
3.40 „Tai reiškia karą“.
BTV
6.30 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 Lietuvos galiūnų

čempionato II
etapas. Šilalė.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato III
etapas. Kražiai,
Kelmės r.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Neatrasta Kolumbija“.
11.35 „Lemtinga diena“.
12.35 „Šnipų karai“.
13.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.00 „Amžiaus nusikaltimai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis laivas“.
22.30 „Legendų biuras“.
23.40 „Gyvi numirėliai“.
0.40 „Juodosios mišios“.
2.50 „Skautai prieš
zombius“.
Dzūkijos TV
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Eko virusas.
9.30 Švarūs miestai.
10.00 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.

17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Gyvenimas.
20.00 Žinios.
20.30 Laisvės TV valanda.

Laikykitės ten.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.35 Atliekų kultūra.
3.55 Mūsų gyvūnai.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.

Džimio kulinarinės
dvikovos“.
12.00 Vaikystės langas.
12.30 Sveikinimai.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Keršto gėlės“.
19.20 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Dingusi“.
0.00 „Normanas“.
2.10 „Policijos telefonas
110. Motinos
diena“.
3.40 „Kapitonė Marlo.
Niekada daugiau
nemirti“.
TV6
6.00 „Kalnų vyrai“.
7.00 Pavojingiausi

Indijos keliai.
8.00 Pragaro kelias.

Rusija.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Mano tėviškė.
Juozas Zikaras.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Lietuva mūsų
lūpose.
11.00 Stop juosta.
Kaišiadorys.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus Šv. vyskupo
Stanislovo ir Šv.
Vladislovo arkikatedros bazilikos.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.10 Klausimėlis.
14.30 „Mažylis“.
16.00 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“.
Šokio pasaka
„Svajonių pilis
debesyse“.
17.10 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Kasdienė duona“.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Knygų savaitė.
Kaip sudominti
istorija? Apie Harari
komiksą „Sapiens“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Piotras Čaikovskis.
Opera „Pikų dama“.
23.45 Televizijos
spektaklis „Naujieji
patriotai“.
2.20 „Dainuojančių
mėsininkų klubas“.
3.50 Lietuva mūsų
lūpose.
4.10 Kelias.
4.35 Duokim garo!
TV1
7.15 „Akloji“.
8.45 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Džeimio ir

9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Paskutinė lokių
karalystė“.
11.30 „Naujakuriai“.
13.00 „Paskutinė lokių
karalystė“.
14.05 Išlikimas.
16.00 „Kalnų vyrai“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 „Žaidimų žaidimas
su Ellen“.
20.00 „Antinų dinastija“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 Sportas. NBA
Action.
22.30 NBA rungtynės.
Orlando „Magic“–
Bostono „Celtics“.
Delfi TV
7.00 ARTimai.
7.30 Įvartis.
8.00 Šiandien kimba.
8.45 Verslo požiūris.
9.30 Trigubas dublis.
10.00 Alfas vienas

namuose.
11.00 Sveikatos receptas.
11.45 Dienos reportažas.
12.00 Sekmadienio Šv.

Mišių transliacija.
13.00 Rimas ir kunigas.
13.30 Pasaulio lietuvių

žinios.
14.00 Keturios sienos.
14.30 Kablys.
15.00 Aš ikona.
16.00 Verslo švyturys.
17.00 Delfi premjera.
17.30 Kitokie pasikalbė-

jimai. Svečiuose
– I. Jankauskaitė.
19.30 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
20.00 Kasdienybės
herojai.
20.45 Mano pramogos
veidai. Svečiuose –
A. Užkalnis.
21.15 13 731 km aplink
Skandinaviją.
22.15 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Bilienė.
22.45 Jūs rimtai?
23.15 Piniginiai reikalai.
0.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– G. Paškevičius.
2.00 GARSIAI.

pirmadienis
, kovo 22 d. Saulė teka 6.20, leidžiasi 18.34, dienos ilgumas
12.14. Priešpilnis. Vardadieniai: Benvenutas, Kotryna, Gedgaudas, Gedgaudė.
LRT TV
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimina-

linė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Priešpiečių gardumynai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Laukiniai
Vakarai prie molo“.
23.45 „Įstatymas ir tvarka“.
0.30 Išpažinimai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Priešpiečių gardumynai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai – mano

likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 PREMJERA. „Aš
matau tave“.
0.25 „Strėlė“.
1.20 „Šerlokas Holmsas“.
3.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.55 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Keršytojų ko-

manda“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
9.55 „Mano dukrelė“.
11.55 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldumynai“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.

16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Leidimas žudyti“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Leidimas žudyti“.
0.00 „Skubi pagalba“.
1.00 „Einšteinas“.
1.55 „Majų baikerių

klubas“.
2.50 „Vieniši tėvai“.
3.15 „Skubi pagalba“.
4.05 „Einšteinas“.
5.00 „Vieniši tėvai“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reagavimo

būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

Laikykitės ten.
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.20 Laisvės TV valanda.

Laikykitės ten.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respublikos

himnas.
6.05 Legendos. Šiandien ir

visados.
7.00 „Trolių Mumių slėnis“.
7.25 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 Atspindžiai. Paveldo

kolekcija.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų

geriausia“.

kalba.

8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Šnipų karai“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė

12.15 Kas geresnio,

geriausia“.
14.55 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo
būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Superbombonešis.
Naikinti viską“.
23.20 „Mirtinas ginklas“.
0.20 „Legendų biuras“.
1.30 „Gyvi numirėliai“.
2.20 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.30 Krepšinio pasaulyje

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

Liudvika Borch
Pliaterienė.
8.00 Eko virusas.
8.30 Mūsų gyvūnai.
9.00 „24/7“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten.
18.00 Paskutinė instancija.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 „Tai – sportas“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.20 „Dainuok, Dzūkja“.
21.00 Transliacijos pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.

18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Nesuvaldomas“.
23.30 „Paskolinta meilė“.
1.25 „Našlaitės“.
3.05 „Dingusi“.

kaimyne?
12.45 Krikščionio žodis.
13.05 Kultūros diena.
14.00 Ką veikti?!
14.30 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“.
Šokio pasaka „Svajonių pilis debesyse“.
15.40 „Dainų dainelės“
akimirkos.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Trolių Mumių slėnis“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Išpažinimai.
19.35 „Dešimtasis dešimtmetis. Ar negalime
visi sutarti?“.
20.20 Dizaino dokumentika.
Mados dizainas.
20.30 Panorama.
21.30 „Įžeisti. Baltarusi(j)a“.
23.10 Pasivaikščiojimai.
23.40 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Padėkos
dienos laimėtojai“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Dainuok su
manim.
2.15 Koncertas.
3.10 Veranda.
3.40 Kūrybingumo
mokykla.
4.10 7 Kauno dienos.
4.35 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.25 „Širdžių daktaras“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo
policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.

TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
9.00 „Autopilotas“.
9.30 „Simpsonai“.
11.30 „Vieniši tėvai“.
12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
12.30 Amerikos talentai.
14.30 „Vieniši tėvai“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.30 „Žudymo

sezonas“.
23.10 „Palikti vandenyne“.
0.55 „Nufilmuoti antgam-

tiniai reiškiniai“.
2.35 „Moterų lyga. Vyrai,

pinigai ir meilė“.
Delfi TV
6.00 Jūs rimtai?
6.30 Pasaulio lietuvių

žinios.
7.00 Savaitės įvykiai su

D. Žeimyte-Biliene.
7.30 Orijaus kelionės.

Maldyvai.
8.00 Orijaus kelionės. Kaip

pasikeitė Roma.
8.30 Orijaus kelionės.

Nematoma Romos
pusė.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Orijaus kelionės.
Maldyvai.
11.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Jūs rimtai?
14.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
14.30 Keturios sienos.
15.00 Delfi diena. Žinios.
15.20 Delfi diena. Dienos
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16.15 Delfi diena. Dienos
interviu.
16.40 Delfi diena. Piniginiai
reikalai.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.20 Delfi diena. Dienos
tema.
17.40 Delfi diena. Piniginiai
reikalai.
18.00 Delfi diena. Žinios.
18.35 Delfi diena. Dienos
interviu.
19.00 Delfi diena. Žinios.
19.20 Delfi diena. Iš esmės
su V. Bruveriu ir
D. Žeimyte-Biliene.
20.00 Verslo švyturys.
21.00 Kasdienybės herojai.
21.45 Mano pramogos
veidai. Svečiuose –
Andrius Užkalnis.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Orijaus kelionės.
Maldyvai.
23.30 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
0.00 Delfi diena.
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Eteris
Antradienis
, kovo 23 d. Saulė teka 6.17, leidžiasi 18.35, dienos ilgumas
12.18. Priešpilnis. Vardadieniai: Galgintas, Vismantė, Alfonsas, Akvilė, Ūla.
LRT TV
2021.03.23
6.00 Lietuvos Respublikos

himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa
ar pramanas? Su
gimtadieniu!“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Slėpynės“.
23.50 „Įstatymas ir tvarka“.
0.30 Šventadienio mintys.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
4.55 „Maistas: tiesa
ar pramanas? Su
gimtadieniu!“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai – mano
likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Skubi siunta“.
0.20 „Strėlė“.
1.15 „Aš matau tave“.
2.55 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.25 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Keršytojų ko-

manda“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
9.55 „Mano dukrelė“.
11.55 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldumynai“.
13.00 „Parduotas

gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Kulka į galvą“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Kulka į galvą“.
23.55 „Skubi pagalba“.
1.00 „Einšteinas“.
1.55 „Majų baikerių

klubas“.
2.55 „Vieniši tėvai“.
3.25 „Skubi pagalba“.
4.15 „Einšteinas“.
5.10 „Vieniši tėvai“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.

23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV

valanda. Pokalbis
su B. Davidonyte ir
D. Pancerovu.
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laisvės TV
valanda. Pokalbis
su B. Davidonyte ir
D. Pancerovu.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Vyrų šešėlyje. Izabelė
Liudvika Borch
Pliaterienė.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respublikos

himnas.
6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
BTV
6.25 „Greitojo reagavimo

būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo
būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Maksimali rizika“.
23.05 „Superbombonešis.
Naikinti viską“.
1.25 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.50 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 Laisvės TV valanda.

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

istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV

valanda. Pokalbis
su B. Davidonyte ir
D. Pancerovu.
18.00 „Vanagai“.
19.00 Žinios.
19.20 „Tai – sportas“.
19.40 „Pasakėlės“.
20.00 Žinos.
20.20 „Jaunimo banga“.
21.00 Transliacijos pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.55 Rubrika „Europa – tai
aš“.

7.00 „Trolių Mumių slėnis“.
7.25 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 „Skonio pasaka.

Pica – greitojo maisto
superhitas“.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.45 Kelias.
13.10 Legendos. Šiandien ir
visados.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
15.00 „Dešimtasis dešimtmetis. Ar negalime
visi sutarti?“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Trolių Mumių slėnis“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.35 Premjera. „Šviesuliai“.
20.30 Panorama.
21.30 „Emilija iš Laisvės
alėjos“.
23.30 2 Eilė: teatro žmonės.
Skaidrė Siparienė.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.50 Auksinis protas.
3.00 Kultūringai su
Nomeda.
3.55 Klausimėlis.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta. Kaišiadorys.
5.05 Stambiu planu.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.25 „Širdžių daktaras“.

13.30 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo
policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Kasandra. Geresnis
gyvenimas“.
23.00 „Paskolinta meilė“.
1.00 „Našlaitės“.
2.40 „Nesuvaldomas“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 Amerikos talentai.
14.30 „Vieniši tėvai“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Merginos“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Suvokimas“.
23.30 „Gelbėtojai“.
1.20 „Nufilmuoti antgamtiniai reiškiniai“.
3.00 „Moterų lyga. Vyrai,
pinigai ir meilė“.
Delfi TV
5.00 Delfi premjera.
5.30 Stiliaus DNR.
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Alfas live.
7.30 Alfas vienas

namuose.
8.30 Orijaus kelionės.
Maldyvai.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Nuo letenos iki
uodegos.
11.00 Alfas live.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Kasdienybės
herojai.
14.15 Mano pramogos
veidai. Svečiuose –
Andrius Užkalnis.
15.00 Delfi diena. Žinios.
15.20 Delfi diena. Dienos
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16.15 Delfi diena. Dienos
interviu.
16.40 Delfi diena. Radikalus
smalsumas.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.20 Delfi diena. Dienos
tema.
17.40 Delfi diena. Radikalus
smalsumas.
18.00 Delfi diena. Žinios.
18.35 Delfi diena. Dienos
interviu.
19.00 Delfi diena.
Žinios.
19.20 Delfi diena. Faktai
ir nuomonės su
A. Peredniu.
20.00 Vienas toks unikalus.
20.30 ARTimai.
21.00 Aš ikona.
21.45 Stiliaus DNR.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Kasdienybės herojai.
23.45 Dienos reportažas.
0.00 Delfi diena.

Trečiadienis
, kovo 24 d. Saulė teka 6.15, leidžiasi 18.37, dienos ilgumas
12.22. Priešpilnis. Vardadieniai: Liucija, Daumantas, Ganvilė, Gabrielius, Donardas.
LRT TV
2021.03.24
6.00 Lietuvos Respu-

9.55 „Mano dukrelė“.
11.55 „Rytietiški saldu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir
tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir
ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Medžioklės laimikis“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 1000 pasaulio
stebuklų.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Belgravija“.
23.50 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.35 Langas į valdžią.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 1000 pasaulio
stebuklų.
3.00 Panorama.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Gimę tą pačią
dieną.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Medžioklės laimikis“.
5.15 „Ponių rojus“.

12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldu-

LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

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

naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Sumažinti
žmonės“.
1.10 „Skubi siunta“.
2.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.15 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.

mynai“.
mynai“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Taksi 2“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Taksi 2“.
23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
23.18 „Taksi 2“.
23.55 „Skubi pagalba“.
0.55 „Einšteinas“.
1.45 „Majų baikerių

klubas“.
2.45 „Vieniši tėvai“.
3.10 „Skubi pagalba“.
4.00 „Einšteinas“.
4.55 „Vieniši tėvai“.
5.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezi-

dentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Desperado“.
23.10 „Maksimali rizika“.
1.15 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.40 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Mūsų gyvūnai.
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

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

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 „Dzūkiška pynė“.
18.30 „Jaunimo banga“.
19.00 Žinios.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinos.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos

pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
0.30 „Teisingumo

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

16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Nusikaltimas šiau-

rėje. Zyversas ir
moteris traukinyje“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.35 „Kasandra. Geresnis gyvenimas“.

istorija“.
3.20 #NeSpaudai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.

TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
LRT+
6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
7.15 „Trolių Mumių
slėnis“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 Kūrybingumo
mokykla.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.45 Proto džiunglės.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
15.00 Pasaulio dailiojo
čiuožimo čempionatas. Moterys.
Trumpoji programa.
17.00 Šoka Lietuva.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Atranka į 2022 m.
FIFA pasaulio futbolo čempionatą.
19.35 „Pasaulio karalienė“.
20.30 Panorama.
21.30 Tarptautinės
draugiškos futbolo
rungtynės. Kosovas–Lietuva.
23.45 Klausimėlis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.20 Gražiausios poetų
dainos.
2.55 Stambiu planu.
3.50 Euromaxx.
4.20 Mano tėviškė.
Juozas Zikaras.
4.35 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Mykolo Račkaus
knygynas“.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.25 „Širdžių daktaras“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo
policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.

9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 Amerikos talentai.
14.30 „Vieniši tėvai“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
22.00 „Gaudynės“.
0.00 „Gelbėtojai“.
1.50 „Nufilmuoti

antgamtiniai
reiškiniai“.
3.30 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
Delfi TV
5.00 Alfas vienas

namuose.
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Vienas toks

unikalus.
7.00 Nuo letenos iki

uodegos.
7.30 Alfas live.
8.30 Spausk gazą.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Sveikatos receptas.
11.15 Kasdienybės

herojai.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Aš ikona.
14.30 Stiliaus DNR.
15.00 Delfi diena. Žinios.
15.20 Delfi diena. Dienos

tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16.15 Delfi diena. Dienos

interviu.
16.40 Delfi diena. Login

2021.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.20 Delfi diena. Dienos

tema.
17.40 Delfi diena. Login

2021.
18.00 Delfi diena. Žinios.
18.35 Delfi diena. Dienos

interviu.
19.00 Delfi diena. Žinios.
19.15 Delfi diena.

Pokalbis su D. Žeimyte-Biliene.
20.00 Verslo Švyturys.
21.00 Orijaus kelionės.
21.30 2800 km Dunojumi
baidare su Aurimu
Valujavičiumi.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Mano pramogos
veidai. Svečiuose –
Andrius Užkalnis.
23.45 Dienos reportažai.
0.00 Delfi diena.
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Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(kovo 22—28 d.)
Avinas (03.21–04.20)
Jums tereikia paprašyti pagalbos ir prie jūsų
pribėgs koks tuzinas žmonių. Tai parodo, kad
jūsų draugai iš tiesų kilnūs žmonės, o ir patys
esate populiarūs – tiesiog „roko žvaigždės“ savo
socialiniame rate. Tačiau vos tik pagalvosite apie
šio pasaulio tobulumą, aplinkybės ims keistis.
Savaitės viduryje susidursite su problema, kuri
tikrai netaps pasaulio pabaiga, tačiau prireiks
bent keleto dienų, kad viskas galutinai išsispręstų. Šią savaitę stenkitės kuo daugiau bendrauti. Pavyzdžiui, penktadienį prireiks vos keleto
minučių pokalbio, kad suprastumėte tai, kam
šiaip būtų prireikę keleto valandų apmąstymų.
Šeštadienis bus kupinas smagių netikėtumų ir
veiksmo, o štai sekmadienį, jei tik norite, galite
apskritai nesikelti iš lovos!

Jautis (04.21–05.21)
Pirmadienį jūsų laukia nemenkas susirėmimas
dėl įtakos sferų, tačiau traktuokite tai kaip vaikai, žaidžiantys karą. Paprasčiausiai išsiskirs
jūsų ir jūsų oponento požiūris – toks gamtos
dėsnis. Tiesiog nuostabu, kokie mes visi skirtingi; čia ir slypi visas gyvenimo grožis. Savaitei
įpusėjus, apie savo bėdas ir išgyvenimus galite
pasipasakoti draugams, tačiau nepersistenkite.
Juk turite tiek daug nuveikti, be to, jūsų pusėje
yra visi draugai ir netgi laikas. Penktadienį ir
šeštadienį neskubėkite ko nors pirkti – verčiau
giliai įkvėpkite ir pagalvokite, ar jums tikrai to
reikia. Bent patikrinkite, ar tas pats daiktas kitoje
parduotuvėje nekainuoja pigiau.

kels nuostabą ir džiaugsmą. Penktadienį ir šeštadienį paskirkite spręsti piniginius reikalus, o
sekmadienį keliaukite, būkite gryname ore.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Pirmadienį jausitės laimingi kaip vaikai – štai ką
daro meilė! Antradienis taip pat bus kupinas grožio ir gėrio, o trečiadienį į duris pabels negailestinga kasdienybė ir jums teks grįžti prie įprasto
darbo. Kuo ilgiau žiūrėsite kačiukų kompiliacijas
arba svajosite apie naujus sumanymus, tuo labiau jus spaus į kampą dabartinių darbų terminai.
Drausmė šią savaitę tiesiog būtina, ypač ketvirtadienį. Penktadienį, kai viskas bus padaryta,
galėsite vėl grįžti prie meilės reikalų. Panašu,
kad laukia itin romantiškas savaitgalis!

Skorpionas (10.24–11.22)
Konfliktas namuose gali būti užgniaužtas nė
neprasidėjęs, jei tik pamąstysite šiek tiek „į
priekį“: pavyzdžiui, nepirkite naujų dažų kambariui, prieš tai nepasitarę su jo gyventojais.
Kitas klausimas – ar jūs dažote kambarį todėl,
kad kambariui reikalingas remontas, ar tai tėra
išdava, kad trokštate ryškių gyvenimo pokyčių?
Šią savaitę, o ypač trečiadienį ir ketvirtadienį,
dažnai susimąstysite apie tai, koks yra jūsų gyvenimas ir supanti aplinka, ar jie atitinka jūsų
lūkesčius. Tačiau penktadienį vargu ar apskritai
galvosite apie save, nes pastebėsite, kad tūkstančiai gyvena kur kas blogiau nei jūs! Savaitgalį
pamąstykite apie savanorišką veiklą kilnių tikslų
siekiančioje organizacijoje.

Dvyniai (05.22–06.21)

Šaulys (11.23–12.21)

Savaitės pradžioje jus tiesiog apstulbins kažkieno pasakojimas apie alternatyvų gyvenimo
būdą – tai padės jums suprasti, kaip svarbu yra
dalintis idėjomis. Būsite labai imlūs kitų įtakai,
todėl pasistenkite save apsupti „teisingais“ žmonėmis. Trečiadienį ir ketvirtadienį daug galvosite
apie karjeros pokyčius – galbūt dabar esate
pasirengę nuveikti ką nors kūrybiškesnio nei
įprasta. Rezultatai ims ryškėti jau penktadienį,
o šeštadienį jūsų darbą įvertins draugai, gausite
ne vieną vertingą patarimą. Būtinai pažymėkite
šį draugų indėlį. Sekmadienį kalbėkitės ir mąstykite apie ateitį.

Laukia tikra atradimų savaitė. Pirmadienį ar
antradienį būsite ypač imlūs naujovėms, todėl labai tikėtina, kad susipažinsite su puikiais
žmonėmis, kurie, patys to nežinodami, jums
pasufleruos ne vieną puikią idėją. Trečiadienis gal
nebus itin aktyvi diena fizine prasme, tačiau jūsų
galvoje nenustos suktis įvairiausi sumanymai.
Ketvirtadienį nugirsite įdomią metaforą, kurią
galėsite kuo puikiausiai pritaikyti gyvenime.
Penktadienį ir šeštadienį džiaukitės romantika ir
kitomis linksmybėmis, o sekmadienį pasistenkite
kuo daugiau bendrauti: tikrinkite elektroninį
paštą, skambinkite seniems bičiuliams. Jei tokių
neturite – ieškokite naujų bendraminčių.

Vėžys (06.22–07.22)
Savaitei prasidedant, atrodys, kad jūs ir jūsų
draugai gyvenate skirtingose planetose. Savo
jausmus norėsis užrašyti ant didžiulės elektroninės švieslentės, kad matytų visi, tačiau dabar
taip elgtis nevertėtų – žymiai daugiau pasieksite
remdamiesi loginiais argumentais. Trečiadienis
ir ketvirtadienis praplauks ramiai ir svajingai,
tačiau penktadienį laukia tikra sumaištis. Pasistenkite, kad kitų keliamas šaršalas kuo mažiau
jus paveiktų. Darykite viską savu tempu – taip,
kaip esate įpratę. Savaitgalis – jūsų laivas, o
jūs – jo kapitonai.

Liūtas (07.23–08.23)
Kad ir kaip norėtųsi viską kontroliuoti, atleiskite
glėbį ir stebėkite, kaip viskas vyksta savaime.
Tegu idėja sklendžia pati, o jūs tik prižiūrėkite,
kad ji nenuskrietų „į lankas“. Jei trečiadienį
ir ketvirtadienį jus kas nors vers mąstyti apie
pinigus, užčiaupkite juos – juk jūs turite omenyje
kur kas didesnius dalykus nei eurai ir centai.
Savaitei baigiantis, dominuos kūrybiškumas,
su menu susiję dalykai, o savaitgalį patirsite ne
vieną puikią gyvenimo pamoką – pačia geriausia
prasme. Sekmadienį jums nerūpės tai, kas aišku
ir paprasta – kur kas įdomiau tai, kas sunkiai
apčiuopiama ir sudėtinga.

Mergelė (08.24–09.23)
Dar neseniai buvote apsėsti teisumo manijos,
tačiau dabar pati teisumo idėja jums atrodys
visiškai nuobodi. Pirmadienį ir antradienį būsite
linkę eksperimentuoti, išbandyti tai, ko dar nesate bandę, arba įprastus veiklos metodus keisti
naujais. Trečiadienį, vos tik išsižioję ką nors kritikuoti, staiga apsigalvosite ir pasisakysite visai
priešingai, negu ketinote. Ketvirtadienį išsprūs
visi kontrolės svertai, kuriuos manėte tvirtai
laikantys savo rankose. Įprastu atveju tai išvarytų
jus iš proto, tačiau šią savaitę panašūs reiškiniai

Ožiaragis (12.22–01.20)
Savaitės pradžioje įsitikinsite, kad greito praturtėjimo schemos jums netinka – šiuo metu
esate labiau linkę kaupti pinigus, o ne juos uždirbti. Trečiadienį jus apims meninis įkvėpimas,
o ketvirtadienį atskleisite draugui savo jautriąją asmenybės pusę. Penktadienį ir šeštadienį
jūsų dėmesio ypač pageidaus šeimos nariai.
Sekmadienį paskirkite sau. Pasivaikščiojimai,
nauji receptai, kūryba, tinginiavimas – rinkitės
viską, kas jums prie širdies.

Vandenis (01.21–02.19)
Šią savaitę tapsite tikru šviesuliu jus supantiems
žmonėms, jus nuolat stebės, cituos, mėgdžios.
Sakoma, kad su didele galia ateina ir didelė
atsakomybė, todėl stenkitės skatinti pozityvius
pokyčius draugų gyvenime. Gerumą ir dosnumą
išreikšite rodydami dėmesį, pagarbą, ištiesdami
pagalbos ranką. Venkite atverti „pagalbos piniginę“, nes taip patys nukirsite šaką, ant kurios
sėdite. Savaitei bėgant, vis dažniau susimąstysite, ką galėtumėte padaryti, kad šis pasaulis
taptų geresnis. Kaip panaudoti savo talentus
bendrajam gėriui? Galbūt savaitgalį pavyks
sukurti konkrečių idėjų šiuo klausimu.

Žuvys (02.20–03.20)
Savaitės pradžioje tapsite tikrais dosnumo etalonais: jei draugas paprašys pusdieniui paskolinti
mašiną, tikriausiai duosite ją visai savaitei. Tai
išties puiku, tačiau ar kartais jūs patys neturite
rūpesčių, problemų ar uždavinių, kuriuos reikėtų
išspręsti? Padėkite kitiems, tačiau neapsileiskite
patys. Trečiadienį ir ketvirtadienį palepinkite
save: mažų mažiausiai išsimiegokite, užsisakykite masažą ar grožio procedūrą. Penktadienis
ir šeštadienis bus itin keistos, dviprasmiškos ir
net mistiškos dienos, tačiau gardi sekmadienio
vakarienė sugrąžins jus į tikrąjį pasaulį.

skelbimai

Tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Lazdijuose arba kei- ••Parduodame daugiamečių
•čiu•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukšte.
žolių sėklas. Auginame dobiTel. 8 670 61649.

Gervėnų k., Lazdijų
sklypą Nemajūnų k.
•r. sav.
•Sodybą
•(80•Žemės
(70 a, medinis namas,
a, žemės ūkio paskirtis, su
ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

••

0,72 ha kultūrinės pievos
Kamorūnų k., Leipalingio sen.
Tel. 8 614 04094.

••

Sklypą namo statybai Lazdijų mieste.
Tel. 8 686 70841.

••

Sodo namelį bendrijoje
„Baltasis“ (11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.

••

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

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

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

••

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

••

Žemės sklypą namo
statybai Lazdijų mieste (30 a,
gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a. Tel. 8 686 70841.

tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą šalia

ežero (iki vandens apie 50 m,
gražus vaizdas, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

Lengvojo automobilio
priekabą.
Tel. 8 698 78040.

lydinio ratlan•kius,•R16tinkalengvojo
MB, AUDI, VW,
kaina 120 Eur. R16 lengvojo
lydinio ratlankius, tinka BMW
kaina 120 Eur.
Tel. 8 682 68730.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

••

AUGALAI

Bulves (maistines ir sėklines)
Tel. 8 623 04363.

••

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

Brangiai perkame
miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“

lus, motiejukus, svidres, eraičinus, turime ir žolių mišinių
gyvuliams, pievos-ganyklos,
žaliajai trąšai, vejoms. Galime sudaryti mišinį pagal jūsų
norimą sudėtį. Konsultuojame
pievų-ganyklų įrengimo klausimais. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 600 25710.
,,Vineta“ veislės
•bulves.
•Maistines
Pristatome į namus.
Tel. 8 614 56206.

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

ir peliuškų mišinį, avi•žų•irAvižų
vikių mišinį, išrašau PVM
sąskaitas faktūras.

r. sav., Noragėliai,
•Tel.•Lazdijų
8 612 22873.
žieminius kvie•čius,•Parduodu
žieminius miežius, avižų ir
vikių mišinį.
Tel. 8 694 16386.

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

ir avižų mišinį, kvie•trugius,
•Žirniųkviečius,
kaina 8 Eur/
cnt. Galiu sumalti ir atvežti.
Tel. 8 613 11948.
ir peliuškų mišinį.
•Tel.•Avižų
8 615 88590.

KITI

Pigiai pjaustytus labradori•to•akmenis
Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

JUODELIAI SAMDO!!!
Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai“ darbui Marijampolės gamybiniame padalinyje (Medeinos g. 3, Nendriniškių k.,
Marijampolės sav.) kviečia prisijungti prie naujos komandos:
Cecho darbuotojus (siūlome 700 Eur „į rankas“)
Pjovimo staklių operatorius (siūlome 1100–1500 Eur „į rankas“)
Ekskavatoriaus vairuotojus (siūlome 1200–1500 Eur „į rankas“)
Autokrautuvo vairuotojus (siūlome 1000 Eur „į rankas“)
Elektrikus-automatikus (siūlome 900–1300 Eur „į rankas“)
Šaltkalvius-remontininkus (siūlome 800–1000 Eur „į rankas“)
Darbuotojus vežame autobusu arba kompensuojame kurą (yra
papildomų sąlygų).
Garantuojame laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį darbo
užmokestį!

Skambink ir gauk pasiūlymą
tel.: 8 686 34981, 8 698 41844.
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Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną,
nuotrauką – siųskite
dzukuzinios@gmail.com

Klasifikuoti

skelbimai

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

įvairių mar– galvijus
•kių•Superkame
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
••Išnuomojamas nestandar- ••Išsinuomočiau žemės ūkio
automobilius: „Mazda“,
ŽŪKB „Kreke- tinio išplanavimo butas Lazdijų paskirties žemės. Gali būti
„Audi“, BMW, „Mitsubishi“,
„Renault“, „Volkswagen“,
kemperius ir kt. Pasiimame
patys, sutvarkome reikiamus dokumentus, atsiskaitome iš karto. Dirbame savaitgaliais ir šventinėmis
dienomis.
tel. 8 681 20546.

Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
Visų markių automobilių
•
•
Ieškome
pirkti
žemės
ar
supirkimas.
Gali būti nevažiuo•sodybos
• prie ežero.
jantys, be techninės apžiūros,
Tel. 8 614 90098.

••

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

••

MTZ markės traktorių ir
traktorinę priekabą.
Tel. 8 683 46931.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

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

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

navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto. Tel. 8 613 79515.

KITI

••

GYVULIAI

Brangiai – pienu girdomus
buliukus ir telyčaites (2–8
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.
arba telyčią nuo 6
•mėn.•Veršelį
iki 3 metų auginti. Taip

pat pienines melžiamas karves
arba visą bandą.
Tel. 8 625 93679.

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5910/0002:186),
esančio Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen. Mėčiūnų k., savininkės L. M. turto paveldėtojus, kad UAB „Tikslinta“ matininkas
Tomas Klenauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M1244) 2021-03-30 vykdys žemės sklypo Nr. 1185M, esančio
Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen. Mėčiūnų k., ribų ženklinimo
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į
UAB „Tikslinta“ adresu: R. Kalantos g. 34-208, Kaunas, el. p.
klenauskas@gmail.com arba tel. 8 699 54565.

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.

••
pianiną.
Tel. 8 688 80688.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
Išsinuomočiau žemės
•
•
Metalo
laužo
supirkimas:
Šventežerio
sen. Laiku moku
•juodojo
• metalo laužas – 230– ••Nuomoju betono maišyklę. sutartą nuomos
mokestį.
Tel. 8 614 56206.
260 Eur/t, skarda – 200–220
Tel. 8 671 50589.
Nuomoju komercines administracines patalpas, 15 kv. m, I
aukštas, Lazdijuose.
Tel. 8 698 78040.

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

GOLF III (1997 m.) ir
•VW•VWPASSAT
••Kineskopinių televizoskardinių ratlan- rių PANASONIC ir LG ir TV
kių R14 originalius plastikinius
gautus ir centrinės skylės
dangtelius, kaina nuo 2 Eur
už vnt. ir 2002 m. AUDI A6
dvejas priekinio bamperio
groteles po 5 Eur. Druskininkai,
tel. 8 686 43600.

miesto centre (autonominis
šildymas).
Tel. 8 698 78040.

priedėlio TV STAR distancinius
pultelius, SCART laidą, mobiliojo telefono NOKIA įkroviklį
ir ausinukus, kaina nuo 2 Eur.
Pakabinamus šviestuvus, kaina
nuo 5 Eur. Druskininkai,
tel. 8 686 43600.

I E ŠKO DA RBO

prižiūrėti senelius
•Veisiejų
•Galiuseniūnijoje
arba
aplink. Tel. 8 675 00731.

PA SL AUGOS

automatines skal•bimo
•Taisome
mašinas. Atvykstame į

IEŠKO

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

Perka veršelius,
telyčaites.

Moka PVM. Pasiima greitai.
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

Informuojame
Informuojame, kad Lazdijų r. sav. 3-iajame notaro biure (Nepriklausomybės a. 4-2, Lazdijai, tel. (8 318) 51112) 2021 m. kovo 19 d. 12.00 val.
bus skelbiamas mirusiojo VINCO KLIMČIAUSKO testamentas.

namus. Tel. 8 615 73404.

visus vidaus ap•dailos
•Atliekame
darbus. Tel. 8 623 00597.
dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybos darbus.
Tel. 8 622 60230.

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

N UOMA
SIŪLO

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

arba parduodu
•gamybines
•Išnuomojusandėliavimo
patalpas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS
Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu
8 700 55 400, internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai
TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų
mokymo kursai;
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Virtuvės baldai, sofos, lovos,
kampai, lentynos, komodos,
kėdės, prieškambariai, šaldytuvai, šaldikliai, trimeriai.
Atvežame. Galima išsimokėtinai.

Ulonų g. 16 ir
Naujoji g. 50, Alytus.
Telefonas 8 674 05844

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. ...

Pasiilgome jūsų!
Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,
užpildyti tonerį? Susisiekite:

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

Tel. 8 646 71901.

UAB „Galvijų eksportas“

E. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

FACEBOOK, MESSENGER
.
Lazdiju, knygynelis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

Tel. 8 698 50235.

Miško
paslaugos.

PERKAME
MIŠKĄ.

• 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.

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

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

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.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

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

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

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

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

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

Turite
naujieną,
nuotrauką –
siųskite
dzukuzinios@gmail.com

„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.

Tel. 8 657 88458.

PARDUODA

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

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901.

• 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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