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Kodėl rajono valdžia stumia kaimo žmones į balanos gadynę?

Šventinis koncertas „Tik Tau“, skirtas Motinos dienai. Barčių laisvalaikio salė. Pagal projektą, jei jis būtų patvirtintas, turėtų būti uždarytos Kapčiamiesčio, Viktarinos, Varnėnų, Dumblio,
Žemaitkiemio, Rudaminos, N. Kirsnos ir dar kai kurios laisvalaikio salės. (Fotografija iš Lazdijų kultūros centro archyvo.)

P

agal tarybai siūlomą sprendimo
projektą, atliekant
Kultūros centro
struktūros pakeitimą, būtų panaikintos septynios laisvalaikio salės
ne tik mažose rajono gyvenvietėse ir kaimuose, bet ir tokiame
miestelyje kaip Kapčiamiestis,
kuriame gyvena per 600 žmonių.

„Mes pykstame ant šalies valdžios, kuri didina regionų atskirtį,
o mes patys, siūlydami panaikinti
laisvalaikio sales kaimuose, elgiamės taip pat, norime atimti iš
kaimo žmonių tuos mažus kultūros židinius“, – apie planuojamą
Kultūros centro struktūros pakeitimą kalbėjo rajono tarybos narys
Gintautas Salatka.
Užvakar posėdžiavęs rajono ta-

rybos Švietimo, kultūros, turizmo
ir sporto komitetas ilgai diskutavo apie pasiūlytą naują Kultūros
centro struktūrą ir nusprendė, jog
planuojami pakeitimai neigiamai
atsilieps kaimo žmonių galimybei
tenkinti kultūrinio gyvenimo poreikius. Komiteto nariai nepritarė
šiam sprendimo projektui. Panašu, jog taryboje jis taip pat nebus
svarstomas.

Pagal projektą, jei jis būtų patvirtintas, turėtų būti uždarytos
Kapčiamiesčio, Viktarinos, Varnėnų, Dumblio, Žemaitkiemio,
Rudaminos, N. Kirsnos ir dar kai
kurios laisvalaikio salės. Redakcijos duomenimis, šį struktūros
pakeitimą, kuris yra akivaizdi
veiklos centralizacija, galimai
inicijavo Lazdijų kultūros centras.

Kultūra rūpinsis
bendruomenės?
Kadangi sprendimo projektą tarybos komitetui pristatė
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius, tai jo paprašėme atsakyti į „Dzūkų žinių“ klausimus
apie projekto esmę ir galimas
pasekmes.
Nukelta į 6 psl.
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Nuoširdi padėka buvusiems šalia
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Netikėtai išėjus mylimiausiai mamai, dukrai, žmonai ir draugei
ILONAI VASILIAUSKIENEI, norime visiems nuoširdžiai padėkoti už šiltus paguodos žodžius, pagalbą bei paramą visai šeimai
labai sunkiu metu.
Už buvimą šalia sunkią valandą tariame AČIŪ giminaičiams,
draugams, bendradarbiams, kaimynams, pažįstamiems bei visiems
geros valios žmonėms. Iš visos širdies dėkojame Lazdijų Šv. Onos
parapijos klebonui Nerijui Žvirbliui už aukotas Mišias ir palydėjimą
į paskutinę kelionę.
Vyras Virginijus, dukra Akvilė, sūnus Vilius,
mama Angelė ir tėtis Skirmantas

MEDSRAIGČIAI
SPAX

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose,
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu:
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt
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TRĄŠOS

Politinės aktualijos

Naujienos apie politikų gyvenimą,
rajone priimamus sprendimus ir
jų vykdymą.

ŽEMĖS IR
SUBSTRATAI

AERATORIAISKARIFIKATORIAI

Akcija galioja: 2021.03.01-2021.03.31
Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt

Bendruomenių naujienos

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

Rajono bendruomenių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

Karščiausios nuogirdos ir ne tik.
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į
kitas. Kiekviena iš jų turi dalį tiesos.
Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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Lazdijuose pastatyti konteineriai tekstilės atliekoms. Ką į juos mesti?
Tvarkydami savo spintas,
ko gero, kiekvienas jose
atrandame drabužių ir
batų, kurie dar geri, bet
jau nemieli. Kur juos dėti?
Lazdijiečiai turi puikią
išeitį – visa tai nešti į tekstilės atliekų konteinerius.
Pirmieji trys tokie konteineriai Lazdijuose pastatyti
Sodų g. 6, Dzūkų g. 11 ir
Vilniaus g. 3.

Šie konteineriai yra skirti ne
visoms tekstilės atliekoms, o tik
tiems drabužiams bei avalynei,
kurie tinkami toliau naudoti.
„Ko nenori dėvėti pats, nedėk
to ir į tekstilės atliekų konteinerį“,
– paklaustas, ką galima mesti į
naujus konteinerius, atsakė Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro (ARATC) direktorius Al-

girdas Reipas, ragindamas elgtis
atsakingai, neprimesti į tekstilės
konteinerius bet kokių daiktų, neprimėtyti atliekų aplink juos.
Tekstilės konteineriais surinkti drabužiai ir avalynė vežama į
Alytaus regiono atliekų tvarkymo technologijų parką, kur viskas
rūšiuojama, skalbiama, dezinfekuojama ir atiduodama labdaros
organizacijoms bei pavieniams
asmenims.
Tolesniam naudojimui jau netinkamus sudėvėtus drabužius,
apatinį trikotažą, virtuvės rankšluosčius ir kitas naudoti nebetinkamas tekstilės atliekas reikia
mesti į mišrių atliekų konteinerius
arba vežti į rūšiavimo centrus.
Lazdijai – antrasis Alytaus regiono miestas, kuriame pastatyti
konteineriai tekstilės atliekoms.
Praėjusių metų pabaigoje pirmieji

tokie konteineriai buvo pastatyti Alytuje, kur per tris mėnesius
buvo surinkta apie 30 tonų tekstilės atliekų.
Naudojimui tinkamos tekstilės
atliekos, kaip ir iki šiol, surenkamos ir rūšiavimo centruose esančiuose daiktų mainų punktuose
„Mainukas“, kur galima ir palikti
atvežtus daiktus, ir pasiimti, jei
randate, kas jums reikalinga.
Svarbiausias tikslas, kurio siekiama atskirai surenkant tekstilės
atliekas ir kitus naudojimui tinkamus daiktus – kad geri daiktai neatsidurtų šiukšlyne, o kuo ilgiau
tarnautų. Pakartotinis naudojimas
– vienas svarbiausių žiedinės ekonomikos principų ir tiesiausias
kelias į švaresnę aplinką.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro
informacija

Lazdijiečių išrinktas parlamentaras
laukia gyvų susitikimų su rinkėjais

Lazdijuose jau pastatyti konteineriai tekstilės atliekoms surinkti. (ARATC nuotr.)

Auksinės mintys

REIKIA
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse.
Parlamentaras teigė, jog rinkėjus kabinete priims tradiciniu laiku — kas antrą pirmadienį, o jei reiks, kils problema, jis
sakė važiuosiąs į konkrečią vietą. Z. Streikus priminė, jog į priėmimą būtina užsiregistruoti iš anksto. (S. Petrausko nuotr.)
Didele balsų persvara praėjusį rudenį į Seimą Jotvingių
apygardoje išrinktas Zenonas Streikus aktyviai dirba
nuo pirmos naujojo Seimo
darbo dienos. Ypač daug
dėmesio parlamentaras
skiria apygardos gyventojų
problemoms spręsti. Jam
talkina padėjėjas – Lazdijų
rajono savivaldybės tarybos
narys Benius Rūtelionis.

Seimo narys ir jo padėjėjas neseniai įsikūrė naujame kabinete,
kuris yra trečiajame savivaldybės
pastato aukšte, buvusio savivaldybės kontrolieriaus patalpose.
Šiuo metu dėl pandemijos parlamentaras negali su rinkėjais

bendrauti kontaktiniu būdu, todėl apie Lazdijų krašto žmonėms
kylančias problemas Z. Streikus
sužino bendraudamas telefonu ir
per savo padėjėją B. Rūtelionį.
„Apžiūrėjau naują kabinetą,
gaila, kad dėl karantino negaliu
priimti žmonių, dažniau bendraujame telefonu, nuotoliniu būdu,
dar galimas bendravimo būdas –
susitikti gatvėje žmogų ir su juo
pasikalbėti“, – sakė Z. Streikus.
Parlamentaras teigė, jog rinkėjus kabinete priims tradiciniu
laiku – kas antrą pirmadienį, o
jei reiks, kils problema, jis sakė
važiuosiąs į konkrečią vietą.
Z. Streikus priminė, jog į priėmimą būtina užsiregistruoti iš
anksto.

„Kartais pavyksta problemą išspręsti ir telefonu, padeda B. Rūtelionis, jis puikiai žino vietinę
situaciją. Kartais jis, kaip tarybos narys, sprendžia tam tikrus
klausimus, todėl man net nereikia
įsikišti. Savivaldybė turi spręsti
klausimus, o mes tik galime suaktyvinti tų problemų sprendimą,
nukreipti į reikiamą skyrių ar tarnybą“, – sakė Seimo narys.
Z. Streikus geru žodžiu mini
buvusį savo padėjėją Valdą Vabuolą, kuris šiuo metu vadovauja
Lazdijų ligoninei. Parlamentaro
teigimu, su teisininko išsilavinimą turinčiu V. Vabuolu jiems
pavyko išspręsti nemažai keblių
lazdijiečių problemų.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

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

Laukiame Jūsų! Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085.

3

Nr. 12 / 2021 03 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Perka butus
Lazdijų ir Veisiejų
miestuose
Lazdijų rajono savivaldybės administracija iki šių
metų balandžio 7 d. priima
pasiūlymus dėl vieno, dviejų ir trijų kambarių butų su
visais patogumais Lazdijų ir
Veisiejų miestuose pirkimo.
Išsami informacija teikiama tel. 8 613 25 817. Taip pat
– Lazdijų rajono savivaldybės
internetinės svetainės www.
lazdijai.lt skelbimų skiltyje.

In memoriam Ilona Vasiliauskienė
(1974-01-28–2021-03-21)

Ir vienąkart, pavasari,
Tu vėl atjosi drąsiai –
O mylimas pavasari,
Manęs jau neberasi...
(S. Nėris)
Negailestingas koronavirusas,
neaplenkdamas ir mūsų rajono
savivaldybės, vis dar renkasi aukas... Ankstų sekmadienio rytą,
kai žemė budo dar vienai pavasario dienai, iš mūsų tarpo jis
išsivedė Iloną Vasiliauskienę.
Apie mirtį kalbėti visuomet
nepakeliamai sunku. Šiuo atveju
– ypač. Ilonai buvo tik 47-eri.
Kaip dauguma tokio amžiaus
žmonių, per gyvenimą ji ėjo vedina planų ir svajonių, kurioms,
deja, jau niekuomet nebus lemta
išsipildyti...
Visą savo gyvenimą Ilona
praleido Lazdijuose. Čia gimė,
augo, baigė Lazdijų vidurinę
mokyklą, sukūrė šeimą. Užaugino du puikius vaikus – Akvilę
ir Vilių. Jau dirbdama baigė Vilniaus edukologijos universitetą,

įgijo socialinio pedagogo kvalifikaciją. Pastaruosius aštuonerius
metus dirbo Lazdijų seniūnijos
vyr. specialiste. Ir tiesioginiame
savo darbe, ir visuomeniniame
– Salų kaimo bendruomenės
komitete – Ilona Vasiliauskienė
visuomet nuoširdžiai ir aktyviai dalijosi žiniomis, idėjomis
bei energija su savo seniūnijos,
kaimo žmonėmis. Pareiginga,
optimistė kiekvienoje gyvenimo
situacijoje...
Iš gyvenimo išėjo ne tik puiki
bendradarbė, bet ir mylinti, rūpestinga dukra, mama, žmona,
močiutė. Užgeso taip ir nepamačiusi, nespėjusi pasūpuoti savo
pirmojo anūko.
Visuomet prisiminsime Tave,
Ilona, tokią, kokią pažinome ir
mylėjome – linksmą, mokančią
džiaugtis gyvenimu ir vertinti kiekvieną jo dieną, kurių Tau, deja,
buvo skirta tiek nedaug.
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos darbuotojai

Į klases sugrįžo daugiau nei pusė Lazdijų krašto pradinukų
priešmokyklinukais kontaktiniu
būdu. Nepaskiepyti pedagogai
šiuo metu gali dirbti laikantis visų
valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos operacijų vadovo nustatytų sąlygų, tačiau tikimės, kad
artimiausiu metu paskiepytų pedagogų dalis didės.
– Ar vyksta pedagogų testavimas dėl koronaviruso? Kur
vyksta, kas už tai apmoka?
– Taip, pedagogai testuojami.
Pedagogų testavimas vyksta Lazdijuose esančioje Karščiavimo
klinikoje, už testavimą mokėti
nereikia, tiesiog reikia užsiregis-

truoti telefonu arba per elektroninius valdžios vartus.
– Kaip planuojamos kontaktinės abiturientų konsultacijos?
– Konsultacijos gali vykti tiek
nuotoliniu, tiek kontaktiniu būdu.
Kontaktiniu būdu planuojama
konsultuoti abiturientus ne didesnėmis kaip 5 mokinių grupėmis,
laikantis visų valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų
vadovo nustatytų sąlygų.

•

– Dėkojame už informaciją.
„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Siūlo darbą darbininkui Kapčiamiesčio seniūnijoje
(darbo užmokestis – minimali mėnesinė alga)

Mokyklų pateiktais duomenimis, kovo 22 d. į mokyklų klases mokytis sugrįžo 60 proc. pradinių klasių mokinių.
Praėjęs pirmadienis
daugeliui pradinukų tapo
lyg antrąja rugsėjo 1-ąja,
nes po daugiau kaip pusės
metų pertraukos jiems
buvo leista sugrįžti į savo
klases. Tiesa, į klases
sugrįžo ne visi pradinukai,
dalis jų, vengiant didesnio
kontakto, liko mokytis
namuose, nuotoliniu būdu.
Šis sugrįžimas tapo iššūkiu
ir pedagogams, nes, atsiradus didesniam kontaktų
skaičiui, padidėjo rizika
užsikrėsti COVID-19. Juolab, kad dar ne visi pradinio ugdymo pedagogai yra
vakcinuoti.

Apie naujus iššūkius, susijusius
su kontaktinio ugdymo atnaujinimu, pedagogų vakcinavimą, abiturientų konsultacijas kalbamės
su Švietimo, kultūros ir sporto

skyriaus vedėju Daliumi Mockevičiumi.
– Pirmadienį prasidėjo pradinukų kontaktinis mokymas. Kiek
moksleivių rajone sugrįžo į klases? Ar pradžia buvo sklandi?
– LR Vyriausybės nutarimu,
nuo 2021 m. kovo 22 d. pradinių
klasių mokinius leista mokyti
mišriu būdu, t. y. derinant kontaktinį mokymą mokykloje su
nuotoliniu mokymu namuose.
Mokyklų pateiktais duomenimis, kovo 22 d. į mokyklų klases mokytis sugrįžo 60 proc.
pradinių klasių mokinių. Tam,
kad būtų išvengta per didelio
kontakto, ypač mokyklose, turinčiose daugiausiai pradinių
klasių mokinių, ir užtikrintas
mokinių saugumas, dalis klasių kol kas mokosi nuotoliniu
būdu, vaikai į mokyklas sugrįš
kitą savaitę.

– Kokie vakcinacijos reikalavimai pedagogams, dirbantiems su vaikais kontaktiniu
būdu?
– Šiuo metu pedagogams, dirbantiems su mokiniais kontaktiniu būdu, specialių reikalavimų
dėl vakcinacijos nėra nustatyta.
Didesnė dalis pedagogų, dirbančių su pradinių klasių mokiniais,
yra paskiepyti bent pirma vakcinos doze arba persirgę ir turi
antikūnų.
– Ar visi pedagogai yra paskiepyti nuo COVID-19? Ar
leidžiama kontaktiniu būdu
dirbti pedagogams, kurie nepaskiepyti ar nėra persirgę
COVID-19?
– Kol kas ne visi pedagogai
paskiepyti. Pirmiausia prioritetine tvarka buvo skiepijami tie
pedagogai, kurie dirba su pradinukais bei ikimokyklinukais ir

Veiklos sritis:
– seniūnijos teritorijos priežiūra.
Reikalavimai:
– žinoti darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos
reikalavimus, mechaninių ir elektrinių darbo įrankių veikimo principus
ir naudojimo taisykles;
– turėti privalomojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad
gali dirbti fizinį darbą.
Privalumai:
– turėti pjūklininko pažymėjimą, vairuotojo pažymėjimą, traktorininko pažymėjimą.
Gyvenimo aprašymą ir turimų pažymėjimų kopijas siųsti el. paštu
adele.sukackiene@lazdijai.lt iki 2021 m. kovo 29 d. 17 val.
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Po „Dzūkų žinių“ publikacijos — E. Zaburui
nepalankus etikos sargų sprendimas
Vyriausioji tarnybinės
etikos komisija per paskutinius pusantrų metų
ne vieną kartą svarstė su
Lazdijų rajono savivaldybe siejamų valstybės
tarnautojų galimus įstatymų pažeidimus ir visiems
jiems pateikė nepalankius
sprendimus. Šioje srityje
nepralenkiamas yra bendrovės „Lazdijų vanduo“
direktorius Eimantas Zaburas, kuriam etikos sargai
įstatymo raide smogė net
du kartus.

Sužinojo iš „Dzūkų žinių“
Vyriausioji tarnybinės etikos
komisija (VTEK), remdamasi
„Dzūkų žinių“ publikacija, kurioje prie E. Zaburo namų užfiksuoti
dirbantys bendrovės darbininkai,
vienbalsiai nusprendė, kad Lazdijų rajono savivaldybės valdomos
UAB „Lazdijų vanduo“ direktorius Eimantas Zaburas pažeidė
Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) reikalavimus vengti interesų konflikto, o
jam kilus nusišalinti (3 straipsnio
1 dalies 2 punktą, 11 straipsnio 1
ir 2 dalis).
Kaip rašoma VTEK pranešime, tyrimo duomenys rodo, kad
pernai lapkritį E. Zaburas užpildė
UAB „Lazdijų vanduo“ ne darbo valandomis įvykusių avarijų
ar gedimų registravimo žurnalą
duomenimis apie jam nuosavybės
teise priklausančiu adresu įvykusius gedimus ir pasirašė jame kaip
kontroliuojantis asmuo.
Pagal žurnale įrašytus duomenis, E. Zaburui, kaip privačiam
asmeniui, buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra, kurią jis apmokėjo,
taigi, mokėtina suma tiesiogiai
priklausė nuo žurnale nurodytų
duomenų.
VTEK vertinimu, pasirašymas
žurnale E. Zaburui sukėlė inte-

resų konfliktą, nes jo, kaip UAB
„Lazdijų vanduo“ vadovo, atlikti veiksmai buvo susiję su jam
nuosavybės teise priklausančiu
namu.
Interesų konfliktas valstybinėje
tarnyboje dirbančiam asmeniui
kyla nuo to momento, kai jis turi
rengti, svarstyti, priimti sprendimą ar dalyvauti jį priimant, susijusį su jo privačiais interesais.

Ne pirmas pažeidimas
E. Zaburas, 2019 metų vasarą
tapęs įmonės direktoriumi, per
30 dienų turėjo pateikti interesų
deklaraciją, tačiau to nepadarė.
VTEK pateiktame pasiaiškinime E. Zaburas paaiškino, jog
privačių interesų deklaracijos
nepateikė dėl neapdairumo.
2019 metų spalio 30 d. VTEK
posėdyje buvo svarstomas įstatymo pažeidimas, kurį padarė
E. Zaburas.
Komisija pripažino, jog „UAB
„Lazdijų vanduo“ direktorius
E. Zaburas, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų
derinimo valstybinėje tarnyboje
įstatymo nustatyta tvarka ir terminais nepateikęs privačių interesų
deklaracijos, pažeidė šio įstatymo
5 straipsnio 1 dalies nuostatas“.
Nusižengė ir buvusi merės
padėjėja
VTEK nemalonės sulaukė ir
vos du mėnesius merės Ausmos
Miškinienės padėjėja padirbusi
vilnietė Eglė Stasiškienė.
Paskutinę E. Stasiškienės darbo
Lazdijų rajono savivaldybėje dieną jos laukė rimtas nemalonumas.
Lazdijų rajono savivaldybė gavo
Vyriausiosios tarnybinės etikos
komisijos (VTEK) raštą, adresuotą merei A. Miškinienei. Rašte
buvo prašoma atlikti tyrimą dėl
galimo E. Stasiškienės viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje pažeidimo.

VTEK vertinimu, pasirašymas žurnale E. Zaburui sukėlė interesų konfliktą, nes jo, kaip UAB „Lazdijų vanduo“
vadovo, atlikti veiksmai buvo susiję su jam nuosavybės teise priklausančiu namu.
Komisija gavo skundą, jog
merės padėjėja E. Stasiškienė
galimai pažeidė įstatymą, nes
nedeklaravo savo viešųjų ir privačių interesų. Pagal įstatymą,
E. Stasiškienė tai turėjo padaryti
per 30 dienų nuo darbo Lazdijų
rajono savivaldybėje pradžios,
konkrečiai – iki liepos 20 dienos,
tačiau to nepadarė.
2019 m. gruodžio 11 dieną vykusiame Vyriausiosios tarnybinės
etikos komisijos posėdyje komisija
pripažino, „kad buvusi Lazdijų rajono mero padėjėja Eglė Stasiškienė, Lietuvos Respublikos viešųjų ir
privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nustatyta
tvarka ir terminais nepateikusi privačių interesų deklaracijos, pažeidė
šio įstatymo 3 straipsnio 2 dalies,
4 straipsnio 1 dalies ir 5 straipsnio
1 dalies nuostatas“.
Šis sprendimas paskelbtas
VTEK interneto svetainėje. Jei
E. Stasiškienė planuotų vėl įsidarbinti valstybės tarnyboje, jai dėl
šio pažeidimo kiltų problemų.

Prieš dvejus metus VTEK
buvo pripažinusi, jog LR viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje nuostatas
pažeidė buvęs Lazdijų ligoninės

direktorius Vitas Šimkonis, kai
skyrė priedą toje pačioje ligoninėje dirbusiai savo žmonai.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Apie VTEK
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) – Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija,
vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos
priežiūrą bei korupcijos prevenciją. VTEK sudaro penki nariai,
kuriuos tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas. Institucijos veiklą
reglamentuoja Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas,
VTEK darbo reglamentas ir nuostatai. Pagrindinės institucijos
veiklos formos – posėdžiai ir pasitarimai, kuriuose gali dalyvauti
suinteresuoti asmenys, asociacijos, kiti viešieji juridiniai asmenys
ar jų atstovai.VTEK yra iš valstybės biudžeto išlaikoma biudžetinė
įstaiga.
Įstatymas įpareigoja VTEK savo veikloje vadovautis pagarbos
žmogui ir valstybei, teisėtumo, nešališkumo, politinio neutralumo,
nepriklausomumo, skaidrumo, viešumo ir atskaitomybės principais.
Priimdama sprendimus ir atlikdama savo funkcijas VTEK turi būti
nepriklausoma. Įstatymas draudžia politikams, partijoms ar kitiems
juridiniams bei fiziniams asmenims daryti įtaką VTEK sprendimų
turiniui ir procedūroms. VTEK nariai negali būti saistomi jokiais
interesais.

Naujas Lazdijų Jaunimo centro
žingsnis — mobilus darbas
Lazdijų viešoji biblioteka pasirašė sutartį su Jaunimo reikalų
departamentu prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
mobilaus darbo projekto „Bendraukime, siekime, tobulėkime“
įgyvendinimui. Projektą inicijavo Lazdijų viešosios bibliotekos
Jaunimo centre besilankantys
bei mobilaus darbo metu sutikti jaunuoliai. Kadangi daugelis
veiklų jaunimui vyksta rajono
centre, kaimiškų vietovių jaunimas turi mažiau galimybių
saviraiškai. Šio projekto metu
bus sudarytos palankios sąlygos organizuojamose veiklose

dalyvauti jaunuoliams, gyvenantiems toliau nuo rajono
centro. Projekto įgyvendinimui
pasirinktos trys seniūnijos: Būdviečio, Šeštokų ir Kučiūnų. Sudarytas grafikas bus paviešintas
jaunuolių susibūrimo vietose.
Šiltuoju metų laiku veiklos vyks
lauke, o šaltuoju – bendruomenių patalpose.
Turiningam ir prasmingam
laiko praleidimui bus organizuojamos kūrybinės meninio rašymo, dizaino, spalvų terapijos
dirbtuvės, kino filmų peržiūros,
protmūšiai, žaidimai, edukacijos, susitikimai, bendravimas.

Jaunimas bus aktyvuojamas
dirbti komandose, įgis praktinių
bei teorinių žinių. Diskusijose
su psichologais spręs savo problemas. Jaunimo susibūrimo
vietose organizuojami kūrybiniai mokymai „Spalvų terapija“ leis jaunuoliams atskleisti
savo kūrybiškumą, spalvomis
išreikšti savo jausmus, nerimą,
baimes. Kūrybinėse praktinėse
dirbtuvėse „Meninis rašymas“
galės pažinti įvairius komunikacijos būdus, mokysis informacijos atrankos kriterijų. Praktinės dizaino dirbtuvės „Rūbų
renesansas“ skatins tvarumą

bei sąmoningumą. Dizainerė
pamokys, kaip seną nusibodusį rūbą paversti nauju, įdomiu,
madingu. Po praktinių mokymų
bus organizuojami aptarimai,
savęs įsivertinimai bei išklausyti
jaunuolių pastebėjimai. Psichologinių diskusijų mokymų „Perženk slenkstį“ metu jaunuoliai
bus motyvuojami, drąsinami.
Viso projekto metu bus organizuojami kino filmų vakarai,
tai puiki galimybė išreikšti savo
emocijas! Baigiamasis renginys
vyks Lazdijų Jaunimo centre
gruodžio mėnesį. Bus parengta
paroda iš jaunuolių sukurtų dar-

bų. Vyks susitikimas su nuomonių formuotoju – influenceriu.
Už projekto veiklas atsakingos
Jaunimo centro darbuotojos Rita
ir Alma.
Projekto partneriai: Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazija, saviraiškos klubas „Lazdijų
menė“, Kučiūnų kaimo bendruomenės komitetas, Aštriosios Kirsnos bendruomenė,
Naujosios Kirsnos kaimo bendruomenės komitetas ir Lazdijų
rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras.
Lazdijų Jaunimo centro informacija
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Kad pavėlavus nereikėtų skaudžiai gailėtis — pasiskiepykime!
Ausma Miškinienė,
Lazdijų rajono savivaldybės merė
COVID-19 mirties šmėkla vis dar
renkasi aukas. Tarp jų – ir mūsų
Lazdijų rajone ypač gerbiami,
savo gražiausius gyvenimo metus mūsų krašto labui paaukoję
šviesuoliai. Vakar palaidojome
Iloną, vos 47-erių metų sulaukusią mamą, močiutę, puikią
savivaldybės administracijos
darbuotoją. Visas mūsų kolektyvas, bendruomenė ir ją pažinoję
esame tyliame skausme, neviltyje. Kiek dar pareikalaus gyvybių
ši baisi, bet dažnai daugelio dar
rimtai nevertinama liga? Liga
baisi, patikėkite, ir apie jos baisumą sužinojau ne iš populiarių
portalų ar TV. Šia liga sirgo mano
sesers šeima, daugybė kolegų ir
pažįstamų. Ji jau pasiglemžė daugybės žmonių gyvybes, sugriovė gyvenimus jų artimiesiems,
daugelį išgyvenusių ilgam paliko
su sunkiomis pasekmėmis. Kas
žino, jei vakcina nuo koronaviruso infekcijos būtų mus pasiekusi bent pusmečiu anksčiau, gal
šie žmonės būtų gyvi? Gal jie
su savo šeimomis, kaip ir mes
šiandien, džiaugtųsi artėjančiomis šv. Velykomis? Gal tie, kurie
persirgo COVID-19 ir išgyveno,
bet vis dar negali kvėpuoti laisvai
ir džiaugtis gyvenimu, galėtų tai

daryti? Deja, negali, nes laiku
nesulaukė išganingosios vakcinos. Tačiau mes sulaukėme.
Skiepytis jau kviečiami pačioje
pavojingiausioje grupėje esantys mūsų tėvai ir seneliai. Tuojau
eilė ateis ir daugeliui kitų. Tik ar
pasinaudosime proga išgyventi?
Kuo pasitikėsime: paskalomis
ar mokslu? Ar suteiksime sau ir
aplinkiniams galimybę grįžti į
normalų gyvenimą?
Kodėl apie tai kalbu? Todėl,
kad noriu dar kartą asmeniškai
ir labai nuoširdžiai visus Jus pakviesti: prašau, pasiskiepykite, kai
tik bus tokia galimybė. Kreipiuosi
į jaunesnius rajono gyventojus –
paraginkite savo senelius, tėvus,
paaiškinkite, kaip juos mylite ir
kad vakcina – vienintelė priemonė, galinti apsaugoti nuo koronaviruso nešamos mirties. Su tokiu
prašymu jau kreipiausi į savo
močiutes. Nors jos abi gyvena
vienkiemiuose, sutiko skiepytis.
Viena jau suspėjo pasiskiepyti,
kita savo eilės laukia su nekantrumu. Jos nori saugiai susitikti
su vaikais, anūkais, proanūkiais.
Ar jūsų artimieji nenori?
Neturiu teisės jums girti vienos
ar kitos vakcinos, tačiau faktas,
kad kritikuojama „AstraZeneca“
vakcina praėjusią savaitę viešai
skiepijosi Britanijos ir Prancū-

zijos premjerai, o šią savaitę – ir
mūsų šalies vadovai. Ja jau paskiepyta milijonai gyventojų ekonomiškai stipriausiose pasaulio
valstybėse. Ar tai nėra puikiausias
saugumo įrodymas? Taip, šalutinių poveikių gali būti ir gerai, kad
jų yra. Tai reiškia, kad vakcina
veiksminga. Kai tik bus galimybė
skiepytis, būtent „AstraZeneca“
vakcina skiepysiuosi ir aš. Nestokokime motyvacijos ir noro
gyventi. Neklausykime paskalų,
remkimės oficialiais faktais.
Jūsų žiniai: į rajoną jau pristatyta 3296 dozės vakcinos.
Skiepijame greičiausiai, kaip
galime, gautume vakcinų daugiau – skiepytume dar sparčiau.
Esame pasirengę. Džiaugiuosi,
kad šiuo metu jau yra paskiepyti visi norėję ir galėję skiepytis
asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, dializuojami
ir didžiausiose rizikos grupėse
esantys ligoniai, ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo,
pradinių klasių mokytojai ir kiti
su vaikais kontaktiniu būdu dirbantys specialistai. Paskiepyti ir
socialinių paslaugų sektoriuje
dirbantys darbuotojai, globos
įstaigose gyvenantys asmenys,
vaistininkai ir jau daugiau kaip
27 proc. vyresnių kaip 65 metų
amžiaus rajono gyventojų. Bet

Ausma Miškinienė. (E. Genio / LRT nuotr.)
tai – tik gera pradžia, nes rajone
skiepyti iš viso numatyta daugiau
kaip 20 tūkst. asmenų: ne tik tie,
kurie mūsų rajone gyvena, yra
registruoti, bet ir dirba atvykę
iš kitų rajonų.
Prieš savaitę džiaugėmės, kad
esame mažiausiai COVID-19
susirgimų turinti savivaldybė
Lietuvoje. Šią savaitę jau turime
5 naujus susirgimus, iš viso – 9.
Šiandien raminamės, kad esame

sveiki, kad neserga mūsų artimieji. O rytoj? Patikėkite, jei neišmintingus sprendimus priimsime
ir kvailus patarimus dalinsime
šiandien, labai gailėtis gali tekti
rytoj. Dėl to kviečiu klausyti savų
gydytojų rekomendacijų. Paskambinę savo gydytojui, pasakykite,
kad norite skiepytis. Vėliau, kai
sulauksite skambučio, kviečiančio pasiskiepyti, padarykite tai.
Ačiū.

•

Vakcinacija vyksta pagal planą — paskiepytųjų
skaičius artėja prie dviejų tūkstančių
kontekste?
– Lazdijų rajone epidemiologinė situacija yra pakankamai gera.
Šiuo metu esame geltonoje B1
zonoje. Tai vienas mažiausių rodiklių Lietuvoje. COVID-19 liga
mūsų rajone serga 9 asmenys.
Izoliacijoje 97. 652 laikomi jau
pasveikusiais.
– Kiek ir kokių žmonių jau yra
paskiepyta Lazdijų rajone?
– Šiuo metu Lazdijų rajone,
vadovaujantis 2020 m. LR SAM
ministro gruodžio 23 d. įsakymu
Nr. V-3006 „Dėl skiepijimo valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama
COVID-19 ligos (Koronaviruso
infekcijos) vakcina prioritetinės
gyventojų grupės patvirtinimo“,
vyksta prioritetinių grupių vakcinacija.

Visų prioritetinių grupių asmenys skiepijami pagal planą, vakcina
gaunama be sutrikimų.
Nors šalies sveikatos
politikai nerimauja, jog
vakcinacija nuo COVID19 šalyje atsilieka nuo numatyto plano, Lazdijuose
tokių problemų nėra,
visų prioritetinių grupių
asmenys skiepijami pagal
planą, vakcina gaunama
be sutrikimų.

Apie epidemiologinę situaciją Lazdijuose ir vakcinacijos
tempus bei „AstraZeneca“
vakciną kalbamės su savivaldybės gydytoja Lina Džiaukštiene.
– Kokia epidemiologinė situacija Lazdijų rajone? Kaip
mūsų rajonas atrodo Lietuvos

– Vakcinacija vyksta pagal
numatytą planą?
– Taip, vakcinacija vyksta pagal planą.
– Kokių gamintojų vakcinomis
skiepijami lazdijiečiai?
– Lazdijiečiai vakcinuojami
„AstraZeneca“ ir „Pfizer“ vakcinomis.
– Kiek dozių gaunate per savaitę?
– Per savaitę gauname apie 450
dozių vakcinos.

– Ar daug žmonių atsisako
skiepytis? Kam atitenka atsisakiusiųjų vakcinos?
– Atsisakančių asmenų yra.
Atsisakiusiųjų vakcinos siūlomos kitiems prioritetinės grupės
asmenims.
– Ar yra baimė skiepytis „AstraZeneca“ vakcina?
– Skiepytis „AstraZeneca“
vakcina baimė rajono gyventojų tarpe yra, tačiau ji nepagrįsta
ir dažniausiai susigalvota pačių
žmonių. Pacientai vengia tartis
dėl vakcinos su savo šeimos
gydytoju. Pasitikėjimo aspektas
yra labai svarbus ir pamatuotas
sveiku protu. Jei mes pasitikime
savo gydytoju, kuris mus gydo
visą gyvenimą ir skiria vaistus,
kodėl neturėtume pasitikėti, kai
jis rekomenduoja vakciną? Juo
labiau, kai žinome, kad visas

mūsų naudojamas vakcinas yra
patvirtinusi kaip saugias Europos
vaistų agentūra.
– Kur Lazdijuose galima atlikti COVID-19 testą? Per kiek
laiko gaunamas atsakymas?
Kokia tyrimo kaina?
– COVID-19 testą (PGR) atlieka VšĮ Lazdijų ligoninės mobili brigada ir VšĮ Lazdijų PSPC
karščiavimo klinika. Testo rezultatus sužinome maždaug per 24
valandas. Greitųjų antigenų ir
serologinių testų rezultatai gaunami po 15 min. Testai atliekami
nemokamai. Kiekybinis serologinis testas mokamas, jo kaina 11
eurų. Serologiniai testai naudotini patikrinimui, ar žmogus yra
sirgęs koronavirusine infekcija,
ar ne.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Prioritetinės grupės
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai,
slaugos pacientai, dializuojami asmenys
Socialinių paslaugų, globos namų darbuotojai
ir gyventojai
Visuomenės sveikatos specialistai
Vaistininkai
Ugdymo įstaigų darbuotojai
Gyventojai 65+
Iš viso pagal prioritetines grupes:

I dozė II dozė
263
239
196

191

17
17
145
1232
1870

17
17
24
337
825
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Kodėl rajono valdžia stumia kaimo žmones į balanos gadynę?
»Atkelta iš 1 psl.

– Praėjusių metų rudenį buvo
atliktas Kultūros centro auditas.
Kokios audito išvados?
– VšĮ Lazdijų kultūros centro
vidaus audito metu buvo nustatyta tam tikrų trūkumų, teisės aktų
reikalavimų neatitikimų valdymo srityje, todėl buvo pateiktos
rekomendacijos, kaip ir kokius
trūkumus pašalinti.

bendruomenės, turėtų patogias
ir renginiams tinkamas erdves.
Struktūros pakeitimai daromi ne
dėl ekonominės naudos, tačiau
tenka pastebėti, kad daugumos
šių laisvalaikio salių pastatai yra
labai prastos būklės, reikalingos
nemažos lėšos jiems išlaikyti ir
dar didesnės investicijos jiems
suremontuoti.

– Šiuo metu parengtas tarybos
sprendimo projektas, pagal kurį
turėtų būti keičiama Kultūros
centro struktūra. Kokia pakeitimo esmė? Kas keisis?
– Viena iš audito išvadų buvo,
kad faktinė VšĮ Lazdijų kultūros
centro struktūra audituojamuoju
metu neatitiko dar 2009 m. patvirtintos struktūros ir yra tobulintina.
Todėl buvo nuspręsta atnaujinti
daugiau nei prieš 10 metų patvirtintą struktūrą. Pakeista valdymo struktūra atitiks šiuo metu
vykdomas VšĮ Lazdijų kultūros
centro funkcijas ir įgyvendinamas
veiklas, bus aiškiai nustatytas darbuotojų pavaldumas. Tai sudarys
sąlygas efektyviau valdyti šią įstaigą bei siekti kokybiškų darbo
rezultatų.

– Ar nėra pavojaus, kad panaikinus laisvalaikio sales, galima sulaukti neigiamų socialinių pasekmių? Tam tikra dalis
žmonių neteks darbo, o kai kurie
kaimai praras bent minimalų
kultūrinį gyvenimą ir sociumo
bendrystę?
– Mano turimais duomenimis,
nė vienas darbuotojas nebus atleistas. Džiugu, kad stiprėja vietos bendruomenės, kurios tampa
pagrindiniais kultūrinės veiklos
iniciatoriais ir organizatoriais.
Todėl joms bus užtikrinama
profesionali kultūros specialistų
pagalba organizuojant renginius.
Šiais laikais mobilumas yra privalumas, gyventojus galima atvežti į
sutvarkytas, modernias patalpas ir
suteikti jų poreikius atitinkančias
paslaugas.

– Ar tiesa, kad po struktūros
pakeitimų gali būti stabdoma
septynių laisvalaikio salių veikla? Kokia bus šio pakeitimo
ekonominė nauda?
– Kalbame ne apie kultūrinės
veiklos stabdymą, o apie naujų
galimybių kultūrinės veiklos
puoselėjimui paieškas. Būtent
tai šiuo metu ir daroma. Siekiame, kad renginiai, kuriuos laisvalaikio salėse organizuoja tiek
kultūros darbuotojai pasitelkdami profesionalius meno kolektyvus ar muzikantus, tiek vietos

– Kaip planuojama kompensuoti kultūrinės veiklos netektis
vietovėse, kuriose neliks laisvalaikio salių?
– Kultūrinė veikla, jei tik bus
poreikis, galės vykti ir vyks. Jai
organizuoti bus pasitelkta greta
esantys kultūros namai ar laisvalaikio salės, kurie kartu su
vietos bendruomenėmis galės
patenkinti kultūrinio gyvenimo
poreikius. Neliks nuošalyje ir bibliotekos bei muziejai, kurie gali
organizuoti įvairius renginius,
parodas ar gyventojams aktualias

paslaugas. Svarbu, kad tik būtų
lankytojų.

Negalima daryti klaidos
Rajono savivaldybės tarybos
Švietimo, kultūros, turizmo ir
sporto komiteto narys G. Salatka
įsitikinęs, jog laisvalaikio salių
naikinimas kaimo vietovėse būtų
nedovanotina klaida ir žala kaimo
žmonėms.
„Esu tikras, kad laisvalaikio
salės kaimuose turėtų likti, o
juose turėtų dirbti profesionalūs
kultūros darbuotojai. Kalbama,
jog kultūrinę veiklą kaimuose
galėtų perimti bendruomenės.
Taip, bendruomenių vaidmuo
svarbus, tačiau kultūrine veikla
turi rūpintis profesionalai, kurie
nuolat gauna metodinę pagalbą
iš Kultūros centro ir per įvairius
profesinius mokymus“, – kalbėjo
G. Salatka.
Jį labai nustebino siūlymas atsisakyti laisvalaikio salės Kapčiamiestyje.
„Ar galima tokią didelę gyvenvietę, kurioje gyvena per
600 žmonių, palikti be kultūros
židinio? Būtų tikrai nelogiška.
Argumentuojama, jog neva Kapčiamiestyje kultūriniu gyvenimu
galėtų rūpintis miestelio bendruomenė. Gerai, jei bendruomenės
vadovai yra aktyvūs, tačiau jie
nėra kultūrinės veiklos profesionalai. O kas bus, kai pasikeis
vadovai? Kapčiamiestis liks be
kultūrinio gyvenimo? Manau, kad
tokiame Kapčiamiestyje kultūra
turėtų rūpintis ir kultūros profesionalai, ir bendruomenė, tada
būtų geras rezultatas“, – sakė
G. Salatka.
Jis įsitikinęs, jog kaime dirbantis kultūros darbuotojas yra
atsakingas už ten vykstantį kultūrinį gyvenimą, net derina ren-

Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narys Gintautas Salatka.
ginius ir sąmatas su seniūnais. Jo
nuomone, atsisakius laisvalaikio
salės ir kultūros darbuotojo, kaimo gyventojai praras paskutinę
galimybę kultūringai pavakaroti
ir pailsėti.
„Manau, jog neturime išvaikyti iš laisvalaikio salių kultūros

specialistų, bet priešingai, ieškoti
kūrybingų, išradingų, norinčių
dirbti kultūros žmonių, kurie galėtų kaime organizuoti originalius
renginius, į kuriuos norėtų atvažiuoti žmonės iš Veisiejų ar Lazdijų“, – kalbėjo G. Salatka.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Pats laikas pasimėgauti sula — vaistininkė
pataria nepraleisti šios progos
Liaudies medicinoje sula
buvo prilyginama vaistui,
manyta, kad ji padeda sustiprinti per žiemą nusilpusį imunitetą, pašalina iš
organizmo susikaupusius
toksinus ir kitas žalingas
medžiagas. Vaistininkė
Kristina Staivė sako, kad
toks mąstymas tikrai ne be
priežasties – sulos sezono
nereikėtų praleisti.

Sulos tikriausiai yra ragavęs
kiekvienas lietuvis, pasak vaistininkės K. Staivės, sula mūsų
šalyje tikrai yra labai populiari,
dalis jaunimo šiandien ją pamažu atranda iš naujo. Populiarumo
priežastis tikriausiai yra paprasta
– tai ne tik malonaus skonio, bet ir
sveikatai naudingas gėrimas.
Vaistininkė paaiškina, kad
pavasarį iš beržų ir klevų leidžiama sula – tai skystos maisto

Asociatyvi nuotr.
medžiagos, kurios yra šaknyse ir
tik šiek tiek sušilus orui, bent iki
5–6 laipsnių šilumos, pašvietus
saulei, ima kilti į šakas ir maitinti
sprogstančius pumpurus.
Sula Lietuvoje nuo seno vertinama ne be priežasties, joje
randama daug naudingų vitami-

nų ir mineralų. „Šiame gėrime
yra vario, kalio, kalcio, nemažai
geležies, fosforo, magnio. Mūsų
senoliai ją naudojo kaip vaistą
atstatyti nusilpusio ligoninio organizmą ar siekdami sustiprėti po
žiemos, sulą gerdavo siekdami
išvalyti inkstus, sergant akmen-

lige“, – pasakoja vaistininkė.
Pasak vaistininkės, sula yra
gėrimas, kuris tinkamas kiekvienam. Joje yra nedaug cukraus,
skaičiuojama, kad klevų suloje
yra 4 proc. cukraus, o beržų – 1–2
proc. Be to, išgerti per daug sulos
sunkiai įmanoma ir dėl to, kad ji
teka tik labai trumpą laikotarpį,
kuris priklauso ir nuo žiemos, ir
pavasario sąlygų, todėl trunka
apie pora savaičių. Taip pat sula
yra greitai gendantis produktas,
todėl šviežia išlieka trumpai.
Vis dėlto vaistininkė atkreipia
dėmesį, kad svarbu nepiktnaudžiauti sula ir saugoti bei globoti
gamtą, kuri padeda žmogui. Išleidus daug sulos, medis tampa
silpnesnis, lapai ne tokie žali ir
retesni. „Sulą galime palyginti
su žmogaus krauju. Kai žmogus
tampa kraujo donoru, viską darome steriliai, atsargiai, lygiai taip
pat ir sulos atidavimas yra tikrai

nekenksmingas pačiam medžiui,
bet mums su juo reikia elgtis labai atsargiai, nepiktnaudžiauti ir
būtinai po to pasirūpinti medžio
vieta, kur leidome sulą“, – pasakoja vaistininkė.
Nepaisant sulos naudingumo,
pavasarį dažnam reikia skirti
papildomo dėmesio rūpinantis
po žiemos nusilpusiu imunitetu.
Pasak vaistininkės, pavasarį naudingas kofermentas Q10, kuris
padeda pasirūpinti papildoma
energija, taip pat B grupės vitaminai, magnis. Prieš prasidedant
uogų ir daržovių sezonui, naudinga vartoti ir ežiuolės preparatus,
vitaminą C ir D, cinką, seleną.
Lietuvoje vis dažniau vertinamas
ir pavasarį naudingas antioksidantas kvercetinas. Pavasarį taip pat
svarbu nepamiršti pasimėgauti
vis dažniau pasirodančios saulės
spinduliais ir grynu oru.
agroeta.lt

•

7

Nr. 12 / 2021 03 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Gamtos ženklus stebinti ir orus pagal juos prognozuojanti
marcinkoniškė žemdirbiams žada derlingus metus
Dineta Babarskienė
Gamtos ženklus stebinti ir
orus pagal juos prognozuojanti marcinkoniškė Janina
Janušauskienė jau ne kartą
itin tiksliai atspėjo orus. O
ir dabar atšilus, kai visi jau
patikėjo atėjusiu pavasariu, ji sakė, kad šiltų orų
dar teks gerokai palaukti.
„Kai atšilo, orų prognozuotojai sakė, jau pavasaris,
tuoj bus potvyniai, o aš sakiau, kad tikrai neatšils, tikrai dar bus žiemiški orai,
išsilaikys sniegas. Netikėjo
ir mano bendradarbės, bet
dabar jau sako, kad vis tik
teisi buvau“, – pastebi ji.
Grybaulios kaimo vienkiemyje
gausioje 11 vaikų šeimoje augusi
moteris sako, kad nuo 3 metukų
jau ganiusi miške karves. „Nuo
vaikystės stebėjau gamtos ženklus ir mokiausi suprasti, ką jie
reiškia. Ir dabar važiuodama iš
darbo negaliu neužsukti į mišką“,
– prisipažįsta ji pridurdama, kad
taip jau gyvenime susidėliojo, jog
neteko studijuoti gamtos mokslų,
bet stebėti gamtą jai labai patinka.
„Gamta man daug duoda. Tad ir aš
turiu pasodinti medžių, daržuose
dirbdama pailsiu“, – prisipažįsta
gamtos mylėtoja.
Kai ką ji užsirašo, bet dažnai
tam laiko nelieka, tad viską galvon dedasi. „Turiu savo judėjimą
ir savo gyvenimą. Darbai, šeima,
ne visada turiu laiko užsirašyti,
tad kartais būna, kad dėl to ir suklystu“, – atvirauja ji. Savo gebėjimus vadina Dievo dovana, tokių
gebėjimų turėjo ir jos tėtis.
Paklausta, ar dosnūs šie metai
bus žemdirbiams, patikina, kad
šie metai bus tikrai geri, derliai
turėtų būti dideli. „Derlingi metai
turėtų būti ūkininkams“, – tikina
ponia Janina.

Gyvename dar netikrame
pavasaryje
„Žiema dar tęsis iki balandžio
pradžios: sniegas išsilaikys, ir to

šalčio dar bus naktimis. Žvarbokas oras ir vėjų daug. Kol kas
atrodo lyg žiemoj gyventume, bet
taip dar ir yra, nors jau kalendorinis pavasaris“, – sako pašnekovė. Mano, kad prieš Velykas
turėtų atšilti. „Bet paskui vėl už
savaitės maždaug prasidės lietūs,
pavasariniai lietūs: jie bus šalti.
Balandis dar nedžiugins. Na, į
pabaigą balandžio, gegužę jau
sulauksime šilumos. Gegužė jau
šviesesnė bus. Pavasaris šiemet
nelepins šiluma“, – patikina ji.
Anot moters, sula jau pradėjo
bėgti, bet dabar lyg sustojo, ir
skruzdės jau tris kartus išlindo ir
vėl pasislėpė. „Vadinasi, dar reikia tikėtis atšalimo“, – atkreipia
dėmesį ji sakydama, kad gyvename pereinamąjį laikotarpį.
O ar šalnos nepakąs sodų žiedų? „Gegužės pradžioje dar bus
šalnelių, bet nelabai didelių, pabaigoje mėnesio jau šalnų turėtų
nebūti“, – sako ponia Janina.
Anot jos, buvo labai graži lietuviška žiema, turėtų būti ir graži
lietuviška vasara. Tačiau atkreipia
dėmesį, kad ne nuo to priklauso,
vis tik viską lems, kaip medžiai
išsprogs, kaip paukščiai suskris.
„Tokiu metu pas mane kieme,
aš prie miško gyvenu, paukščiai
treles traukė, miela klausytis būdavo, šiemet ne taip, dar nėra tokios muzikos, kokia pastaraisiais
metais būdavo kovo pabaigoje.
Dar netikrą pavasarį turime“, –
dėsto pašnekovė.
„Lietuviškas šiemet tas pavasaris“, – teigia moteris.
„Bet žemdirbiams šiemet bus
tikrai gerai: daržai greičiau sudygs, lietaus užteks. Pernai sausa
visą pavasarį buvo, o šiemet viskas kitaip“, – taip sako J. Janušauskienė.

Tikina, jog bus ir grybų, ir
grūdų, o ir daržovės gerai
derės
Sako, kad labai tiksliai pasakyti,
kokia bus šiemet vasara, koks ruduo, dar truputį ankstoka. „Galiu
pasakyti, kad vasara bus mišri:

ir saulės, ir lietaus turėsime.
Sulauksime ir perkūnijos. Prieš
pietus saulė švies, po pietų lis. Ir
šilumos, ir drėgmės netrūks. Vėsesnė tokia, šaltesnių dienų bus,
bet bus ir karštų, gražių, saulėtų
dienų. Orai bus permainingi, bet
pasidžiaugti tikrai turėsime kuo.
Tikra lietuviška vasara“, – tikina
ponia Janina. Tiesa, žemdirbius
įspėja, kad vasara bus vėjuota.
„Išguldys javus vėjai, bet kad labai – tai ne“, – patikina ji. Stebi ji
beržus, alksnius. „Šie sako, kad
pusė vasaros bus lietinga, pusė
– graži“, – taip jų kalbą supranta
gamtos žinovė.
Orų prognozuotoja tikina, kad
grūdininkams šie metai bus tikrai
geri – grūdų bus gausus derlius.
Pievos taip pat, anot jos, žels
gerai ir galvijams ganytis, ir žiemai pašarų nestigs.
O daržą didelį sodinsite, ar daržininkai džiaugsis šiais metais?
„Taip. Šiemet turėtų gerai agurkai derėti, apie pomidorų derlių
dar negaliu pasakyti. Balandį pasakysiu“, – teigia ji. Daržininkės,
patikėjusios pirma pavasarine
šiluma, pasėjo šiltamiuose daržoves? „Na, saulės kaip ir užtenka“, – sako ji. O bulvės užaugs?
„Dar negaliu pasakyti, dar turiu
pastebėti gamtą“, – neslepia moteris.
Kokie bus rudenio orai, pasakyti galės sulaukusi medžių
išsprogimo, sužydėjimo ir kitų
gamtos reiškinių. „Matysiu, kada
pušys pradės barstyti sėklas, tai
irgi labai nulemia, koks bus ruduo“, – sako ji.
O ar grybingi metai bus? „Kad
grybų bus, tai taip“, – tikina ponia Janina. Dėl uogų dar abejoja,
sako, nenorinti ir pati suklysti, ir
kitus suklaidinti. „Dar bus šalnų, tai ar mėlynių turėsime, kol
kas negaliu pasakyti. Žemuogių
tai jau tikrai turėtų būti. Matau
miške ir bruknynus, ir mėlynynus atsigavusius – gamta graži“,
– sako ji.
„Šią savaitę dar bus ir šalčio,
ir šlapdribos“, – prognozuoja

Gamtos ženklus stebinti ir orus pagal juos prognozuojanti marcinkoniškė
Janina Janušauskienė.
moteris. Anot jos, miškas nerodo ženklų, kad staigiai atšils.
„Pumpurai lyg stovi vietoje, bet
štai kačiukai išsprogę, nors ne
visur, bet kai kur labai gražiai
matosi, snieguolės pražydo, žibutės stiebiasi, saulėje jau yra
ir pražydusių, bet nedaug. Jos
sako, kad pavasaris neatsilieka
per daug. Stebėsiu, ar klevų,
ar beržų sulos bėgs daugiau,
pušų žydėjimą, kada pirmieji
bobausiai pasirodys. Dar reikia palaukti, negaliu taip visko

sudėlioti“, – prisipažįsta pašnekovė.
Pastaraisiais metais, anot ponios Janinos, viskas buvo pasistūmę vienu mėnesiu į priekį.
Todėl jai itin svarbu sužinoti,
kaip susidėlios viskas gamtoje
šiemet. „Kol kas viskas kaip ir
turi būti. Žiema, pavasaris tokie,
kokius mes atsimename vaikystėje. Grįžtame į savas vėžes“, –
tikina Janina Janušauskienė, iš
gamtos ženklų prognozuojanti
orus.

•

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

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS
Prenumeruokite!!!
Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu
8 700 55 400, internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.
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Juvelyriškai kruopščiai sudėliota nauja Albino Jarmalos knyga
„Prieg Ažarukų, Lakencų pieskutių. Vainežeris (Justinavas), Mėčiūnai“
Dineta Babarskienė
„Pagaliau pasirodė knyga
„Prieg Ažarukų, Lakencų
pieskutių. Vainežeris (Justinavas), Mėčiūnai“. Penkerių
metų triūsas. Antroji serijos „Pažinkime savo kraštą“
knyga“, – pasidžiaugė pats
autorius Albinas Jarmala
savo „Facebook“ paskyroje. Pirmoji minėtos serijos
knyga „Babrai. Istorija ir
žmonės“. Skaitytojams pasidžiaugus gerbiamo Albino
n-tąja knyga, pats autorius
patikslina, kad tai 13-oji
jo knyga. „Gal todėl taip
sunkiai man sekėsi ją baigti,
o ypač spausdinti. Kartu tai
ženklas, kad beliko ištesėti
kun. Tadeus Vallian duotą
žodį ir iki vasaros baigti
knygą „Sursum corda –
aukštyn širdis. Šlavantų parapija“, – prasitaria jau apie
būsimą knygą A. Jarmala.

Kviečia kartu pakeliauti po
ypatingą kraštą: Vainežerį
ir Mėčiūnus
„Rinkdamas ir į šios knygos
puslapius dėliodamas medžiagą
apie Mėčiūnus, Vainežerį, turėjau vienintelį tikslą – kartu su
Jumis pakeliauti šiuo nuostabiu,
gamtos grožiu apdovanotu kraštu,
susitikti su žmonėmis, mylinčiais
ir puoselėjančiais žemę, kurioje
buvo žengtas pirmasis žingsnis,
ištartas pirmas žodis...“ – taip
kviečia visus, nesvarbu, kuriam
pasaulio kampelyje šiandien gyvenančius šio krašto žmones, jų
vaikus ir vaikaičius, kreipiasi ir
į tuos, kurie savo sodybas čia tebepuoselėja, ir į visus visus būsimus skaitytojus, besidominčius
savo krašto istorija, šiais metais
išleistos solidžios knygos „Prieg
Ažarukų, Lakencų pieskutių. Vainežeris (Justinavas), Mėčiūnai“
autorius, žymus mūsų krašto kraštotyrininkas Albinas Jarmala.
Trumpai apie solidžią
knygą, kurios tiražas vos
100 egzempliorių
Tik paėmus knygą į rankas, maloniai nuteikia dzūkiška šnekta

užrašytas pavadinimas – „Prieg
Ažarukų, Lakencų pieskutių.
Vainežeris (Justinavas), Mėčiūnai“. Knygą redagavo ir emblemą sukūrė Joana Vaikšnoraitė.
Knyga storais viršeliais, 428
puslapių, tiražas ribotas – 100
egzempliorių, spausdinta Kaune.
„Esu dėkingas knygos rėmėjams.
Nuoširdžiai ačiū Joanai Vaikšnoraitei, perleidusiai man didesnę dalį paskutiniosios mūsų
bendrai rengtos knygos „Vienos
pavardės pėdsakais“, ir Orestui
Vaikšnorui už „Veisiejų kalendorius 2021“ – visos lėšos, gautos
už šiuos leidinius, buvo panaudotos pastarajai knygai. Tiražas
ribotas, tačiau pasidžiaugti yra
kuo. Jau minėto Oresto Vaikšnoro
dėka Kaune atrastoje leidykloje
išleista knyga ant aukščiausios
rūšies popieriaus tikrai išvaizdi.
Ir apimtis gana solidi“, – trumpai
apie knygos leidybos reikalus nedaugžodžiaudamas paaiškina pats
autorius A. Jarmala savo „Facebook“ paskyroje. Be abejonės,
dėkodamas visiems rėmėjams,
nuoširdžiai ačiū tardamas visiems
padėjusiems surinkti medžiagą,
pasidalijusiems nuotraukomis,
prisiminimais.
Atvertus knygą nuotraukoje
kelias: į gimtą kaimelį kelelis
siūbuoja. Tuo siūbuojančiu keleliu ir mes pasivaikščiokime...
knygos puslapiuose.

Unikali knyga trimis
aspektais: istoriškai,
geografiškai,
topografiškai
„Tai unikali knyga, kokių Lietuvoje nėra daug. Ji unikali trimis
aspektais: istoriškai, geografiškai, topografiškai“, – sako Jonas
Malinauskas, taip pat prisilietęs
prie šios knygos ir ne tik kaip
skaitytojas. Kaip pats sako, ko
paprašė, tą parašiau – tik tiek.
Anot J. Malinausko, ši knyga –
tai vadovėlis moksleiviams. „Ją
turėtų įsigyti visos mokyklos, nes
tai puikus pavyzdys, kaip reikia
rinkti kraštotyrinę medžiagą“, –
sako jis.
Dar pastebi, kad ši knyga labai pravers ir turizmo centro

darbuotojams. Knyga – puikus
gidas. „Joje viskas vienoje vietoje. Skaityk ir viską sužinosi“,
– sako J. Malinauskas.
Knygoje daug medžiagos apie
saugotinus ir lankytinus objektus
Ančios kraštovaizdžio draustinyje, kurie tikrai sudomins ir mūsų
krašto žmones, jau ne kartą pabuvojusius čia, ieškančius atgaivos, svečiams šios vietos – pilnos
naujų atradimų.
Kiekvieną čia sutinka Emilijos
Pliaterytės veidas, ramus ir susikaupęs. Jos atminimo nedengia
užmaršties dulkės – atminimas
saugomas. Abejingų nepaliks
pasivaikščiojimas po Vainežerio
dvaro sodybos parką – vieną patraukliausių Lazdijų rajono vietų.
Vainežerio dvaro istorinė raida,
senosios Mėčiūnų ir Vainežerio
kapinės, po Mėčiūnų piliakalnį ir
senovinę gyvenvietę pasidairyti
taip pat galima šios knygos puslapiuose, apie Vainežerio senovės
gynybinį įtvirtinimą pasiskaityti.
O pasiskaičius imti ir atvykti į šį
Dievo gamtos grožiu apdovanotą
kraštą.

„Mažojoje“ Vainežerio
ir Mėčiūnų istorijoje:
aprašytos šeimų istorijos
Autorius kruopščiai rašo „mažąją“ Vainežerio ir Mėčiūnų istoriją. Skaitant šią knygą junti,
kaip juvelyriškai kruopščiai ją
sudėliojo.
Dažnai rašant pritrūkstama vieno dalyko – gyvo čia gyvenusių ir
jau kitur kuriančių gyvenimą gilių
ir išsamių turinčių, ką papasakoti,
žmonių pasakojimų ir požiūrio.
Šios knygos unikalus dalykas –
aprašytos šeimų istorijos, suminėtos politinių kalinių, tremtinių

pavardės, užrašyti atsiminimai
iš tremties, viskas, ką žmonės
dar mena. Knygos puslapiuose
„aita per sodzius pasdairyc“. Ir
svarbiausia čia žmonės. Autoriui
svarbu išsaugoti sparčiai nykstančius liudijimus – autentiškus
atsiminimus. Tą įspūdį palaiko ir
nuoseklus ėjimas per kiekvieno iš
pasakotojų gyvenimą.O kur dar tos
nematomos, bet jaučiamos gijos:
skaitai ir junti lyg tarp eilučių.
Įdomu tai, kad autorius atkreipęs dėmesį ir į jaunuosius kraštotyrininkus, knygoje – Karolinos
Kočiūnaitės darbas. Tai šiandien
itin svarbu. O ir apie Vainežerio
mokyklą: nuo pradžios iki uždarymo, nepamiršti ir čia mokytojavę mokytojai.
Per asmeninius prisiminimus,
per šeimų istorijas kalbama apie
vietoves, sklaidomi šeimų narių
albumai. Ir tie mieli prisiminimai
anūkų pas močiutes ir dziedulius,
atvykstančių vasaroms, jų pačių,
čia vasarojusių, tvirtinimu, „nors
prabėgo daug metų, malonu tai
prisiminti“.
Apie vienas šeimas medžiagos su kaupu, išties daug, kitas
– trumpai, bet jos paminėtos, kas
įmanoma, sužinota, užrašyta –
autoriui tai, be abejonės, svarbu.
Skiltyje „Jų atmintis neblėsta“
– apie žinomus, garbius žmones,
atskleidusius savo ypatingus gebėjimus įvairiose srityse. Jais didžiuojasi šis kraštas.

Kraštiečių kūryba
„Ir netgi vietinių žmonių kūryba
knygon sudėta“, – atkreipia dėmesį J. Malinauskas. Kraštiečių
kūryba: Onos Maslauskaitės-Siniauskienės, Vinco Kazoko, Onos
Vyšniauskaitės-Mačiulienės, Ni-

jolės Skrabulytės-Nalivaikienės,
Nijolės Truskaitės-Tamulynienės,
Onos Truskaitės-Ūsienės eilės. Jų
visų kūryboje netrūksta gražių,
skambių, meile savam kampeliui
alsuojančių žodžių. O. Maslauskaitė-Siniauskienė yra rašiusi:
„Mintimis aplankau savo kaimą
Mėčiūnus, \ Jo Bedugnę ir Pošnią
prie kelio. \ Taip maudžia krūtinę,
taip sopa, \ Kada tik sapne pasidžiaugti galiu.

Knygoje surinkta archyvinė
medžiaga
Ne mažiau svarbi knygoje surinkta archyvinė medžiaga – senosios fotografijos, asmeninių
pasakotojų archyvų nuotraukos,
enciklopedinė informacija, visi
aprašymai, taip pat iliustruoti
archyvinėmis ir dabartinėmis
nuotraukomis, lentelės, skaičiai,
netgi iš senų laikraščių straipsneliai neperrašyti: pateikiamos
tuometinių laikraščių šriftu rašytos iškarpos. Puikus autoriaus
sumanymas yra ir žemėlapiai,
spausdinami knygoje.
Ir belieka tik stebėtis paties Albino Jarmalos atsidavimu darbui.
Drįsčiau teigti, kad vargu, ar greitai atsiras kitas, kuris pranoktų
žymųjį kraštotyrininką. Šiandien
skaitytojai dėkoja ir lenkia galvą
jam, kaip ir tiems seniesiems išsaugotiems šimtamečiams Vainežerio medžiams. Pasak Antaninos
(Antosės) Sorakaitės-Rudzikienės: „Taigi, Dzieve, kap viskas
praaina, nuaina metai...“ Metai,
žinia, nenumaldomai bėga, bet
viskas apie šį kraštą neabejotinai liks Albino Jarmalos knygoje
„Prieg Ažarukų, Lakencų pieskutių. Vainežeris (Justinavas), Mėčiūnai“.

•

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose,
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu:
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

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

Politinės aktualijos

T

Bendruomenių naujienos

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!

Naujienos apie politikų gyvenimą,
rajone priimamus sprendimus ir
jų vykdymą.

Rajono bendruomenių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

Karščiausios nuogirdos ir ne tik.
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į
kitas. Kiekviena iš jų turi dalį tiesos.

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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Krikštonių „dviračio žinios“ Viešas vakaras „Balų degintojai“ Šeimų parke
Parašė akmeninis
Velnias savo esmę, sumanymus,
paslepia melu. Sugalvojusi savo
slaptus tikslus, Dilgėlinė, apsiavusi aulinius, užsimetė ant peties
maišelį ir išėjo per laukus melo
ieškoti. Brisdama per kemsynus,
surado šiaudais dengtą trobelę,
langeliais mažutėliais. Sulojus
šuniui, Dilgėlinė matė, kaip iš
trobos ėjo moteris ir tarpduryje
pasilenkė, kad žemas balkis jos
galvos nenuneštų. Rankoje ji
spaudė duonos riekelę. Moteriškė parašų rinkėją pasitiko
išskėstomis rankomis, jos galvą
apkabino su duonos riekele ir abi
pasilingavo. Todėl pasilingavo,
nes per Laisvės radiją „kaimuko“
moteriškės buvo girdėjusios pasaką apie pasiaukojimą Tėvynei. Sunkiai jos susikalbėjo, nes
nuolatos šuo amsėjo. Tada, kai
moteris paėmė grėblį su trimis
dantimis, šuo urgzdamas atbulas įlindo į savo būdą. Kalbėjo
moteris, duonos riekele gestikuliuodama, kad visi seniausiai susirūpinę partizanų garbe. „Kodėl
neateina Dilgėlinė? Keista, kodėl
visi tyli?“ Sakė, kad „kaimuko“
moterys, eidamos iš bažnyčios,
sustodavusios, ilgai atsilošusios
linguodavusios: „Sakyk, Juzele,
ar taip gali būti?“ Dabar moteriškė su parašų rinkėja susėdo
ant kvepiančios drebulinės kaladės skiedryne. Ta, kuri rankoje laikė duonos riekelę, dainavo
Dilgėlinei dainą apie Kalniškės
mūšį. Kai padainavo, tada nuo
riekelės dviem pirštais atgnybo
trupinį duonos ir jį suvalgė. Religingoji Dilgėlinė susigraudino,
nes jai pasivaideno bažnyčia.
Paskui abi atsistojo nuo kaladės.
Dilgėlinė ant kaladės paklojo
baltą popieriaus lapą, atkišo
moteriškei tušinuką. Moteriškė
pasikasojusi atsiklaupė ant baltų
skiedrų ir pasirašė „Prieš nepagarbią partizanams vietą“.
Kai Dilgėlinė toliau keliavo
per „kaimukus“, ten sutiko gyventojų minias. Vienas ūkininkas
pavargėlės kelionei paskolino
asilą. Pora moterų ją užkėlė ant

gyvulio ir pamojavo. Žmonės,
buvę ištremti, išvydę šį vaizdelį,
keliaujantį per „kaimuką“, prisiminė klajūno Baikalą. Susigraudinę Dilgėlinės galvą apipylė
tarsi žiedadulkėmis arba žiedlapiais – brangiais prisiminimais.
Paskui, prijojusi buvusį stribyną,
nulipo nuo asilo ir pririšo „žirgą
prie tvoros, prie lelijėlės ir rūtos“
– prisiminė jaunystės dainelę.
Išdulkinusi sijoną, užėjo į trobą
paklausinėti žmogaus. „Tai buvo
vienąkart pavasarį, – pasakojo
Dilgėlinei vienas toks su „galifė“ kelnėmis, siūlais raudonais
ir su perskelta lūpa. – Kai vienas
partizanas, save pasiskandinęs
ežere, per nendrę kvėpavo, tai
ežero krantai buvo rusų kaip
amaro apsėsti. Kitas partizanas,
rusui įžengus trobon su automatu, šmurkštelėjo po verpėjos
sijonu.“ Būtų papasakojęs dar ir
dar, bet užviręs vanduo išbėgo
ant karštų geležų ir troba priėjo
karštų garų. Tada jie, kaip per
rudenio miglyną, nematydami
vienas kito, tik girdėdami ir nujausdami, apgraibomis vienas
kito, išėjo į kiemą. Tas su „galifė“ sakėsi ieškąs moteriškės.
Bet Dilgėlinė tylėjo.
Užrašiusi pasaką, duodavo
pasakotojui pasirašyti. Kai Dilgėlinė su pilnu maišu parašų jojo
žviegiančiu geltonu smėliu per
mišką, pro užgriuvusius partizanų bunkerius, išgirdo ūū! Dilgėlinė nusigando: gal vilkas arba
partizanas? Nei tas, nei anas, o
moteris atidundėjo išsidraikiusiais plaukais. Pasivijusi Dilgėlinę ant asilo, uždususi pasakojo,
kad ji tik dabar prisiminusi, kai
savo jaunystėje parašiusi laiškelį
žuvusiems partizanams ir slapčia
nuo komunistų padėjusi jį prie
paminklo ir mėlynu akmeniu tą
margą laiškelį dar prislėgusi. Ji
taip iš giliai atsiduso, jog atrodė,
kad ji pati to akmens prislėgta, nes krūtinė sunkiai kilnojosi. Prašė Dilgėlinės šito dalyko
niekada nepamiršti ir būtinai
jos vardą „Ona“ įamžinti. „Gal
geresni laikai sugrįš?“ – tarė

parašų rinkėjai... Dilgėlinė šitą
retą įvykį užsirašė žaliame su
V. Kudirkos atvaizdu sąsiuvinyje. Tą užrašymą būtinai parodys
akmeniniams, kad tie pagaliau
atsikvošėtų, nusiramintų ir eitų
tiesos ir šviesos keliu. Iš viso
tada Dilgėlinė surado 80 % „kaimuko“ moterų ir 1% vyrų, kurie
buvo prieš „negarbingą partizanams vietą“. Parkeliavusi į savo
tuščią ofisą, parašų naštą numetė
ant juodo fortepijono, kuris suūžė kaip bičių avilys. Toje pačioje
tyloje perbraukusi „smaguliu“
per „do, rė, mi, fa“, atsisėdo ir
ilgai galvojo apie kažką... galvą
nunarinusi užmigo. Susapnavo,
kad prie Laukinės bala dega, o
ją gesina šlapiomis kelnėmis
Galilėjus. Kai komitetas kūrė
akmeniniams deklaraciją, pasiremdama „Stambulo konvencija“, ji rengėjams papasakojo apie
savo sapną. Vieni manė, kad tai
Šeimų parko vaizdinys jos gilioje
pasąmonėje lizdą susisukęs, o
kiti gi galvojo kitaip – ugnis reiškianti meilę. Gal jos pasąmonė
prisiminė galifė? Ką gali žinoti.
Komitetas ilgai svarstė deklaracijas ir konvencijas, raišiojo
tekstus minčių siūlais, nervinosi,
nes vilnoniai siūlai trūkinėjo...
dar gulėjo kalnas žalių bendruomenės vizijų, kurias reikės žūtbūt „išvirti“ ir prie deklaracijos
priedą pritaisyti. Mėnulis išbalęs
jau leidosi ant Laukinės trobos
šiaudinio stogo, kai įraudęs komitetas, raudonesnis už tekantį
mėnulį, priėjo vieningos nuomonės dėl „garbės“. Užkliuvo
dar dvi sąvokos – „sutinka“ ar
„pritaria“, taip pat „kaimukui“
nesuprantami žodžiai „erdvė“ ir
„vizija“. Komitetas dėl paskutinių dviejų sąvokų taip susiėdė,
kad negalėjo vienas į kitą pažiūrėti. O tuo tarpu Lakštingienė su
Dilgėline plaukus viena kitai nuo
galvos rovė dėl tos vienintelės
„vizijos“. Tik jau gęstant šaltoms
išbalusioms žvaigždėms dangaus
skliaute, o aušros dėmei atsiradus ant ofiso grindų, kolektyvas,
paraudusiais nuo aušros vei-

Adomo Žilinsko piešinys.
dais priėjo vieningos nuomonės
ir drebančiomis rankomis akte
pasirašė: „pritarti“. Tik vienas
nepasirašė, susinervinęs perlaužė
tušinuką ir numetė į kampą.
Akmeniniai, skaitydami Dilgėlinės deklaraciją, žavėjosi
jos retu induktyviu mąstymu,
gudria subtilybių pagava. Iš pradžių akmeniniai išgyveno jausminį pasitenkinimą, o paskui
jų kūnus varstė džiugesiai. Ir
pagaliau juos abu pritrenkė Dilgėlinės intuityvieji nujautimai.
Tu tik sugebėk tikrovės grožį
paslaptingai paversti melo gražumu. Čia melas pavirsta rausvai
mėlyna saulėlydžio juosta ir
spalvos ant dangaus mainosi su
garsais ant žemės: čia – C. Debiusi „Vaizdai“, o tenai – jau M.
Ravelio „Bolero“. Mielas skaitytojau, kada nors, kai būsime
laisvi nelaisvėje, deklaracijoje
rasi ne tik atskleistų estetinių
prasmių, bet ir naujų moralės
formų išdaigų: kaip gražiai tave
apgavo: „pieva, upė, kryžius, ir
graudi, graudi daina...“ Nes dorovinės idėjos visada išplaukia
iš gilaus religinio jausmo. Taigi.
Štai kokia Dilgėlinės gudrybė
įnikti į slapčiausias „kaimuko“
moteriškių sielos kerteles. Ji

išmokusi ne šnekėti, oi ne, bet
klausytis, todėl yra be galo jautri
savo artimui ir gudri kaip žaltys, todėl ir pasirašė jai visas
„kaimukas“. Deklaraciją visi
citavo. Netgi savivaldybės merė
pacitavo iš Dilgėlinės deklaracijos, kad Šeimų parke partizanų
paminklui vieta nepagarbi. Gal
ji nuoširdžiai pamanė, kad tenai
dilgėlės kaip gyvatės?
Anais laikais bolševikai mokėjo dangų nukelti ant žemės
ir vertė žmones melstis stabui,
ginti lygybę ir persekioti asmenybę. To labiausiai pasiilgę mūsų
komentarų rašytojai. „Iš „Proto
bokštų“ reikia atimti išmintį, nes
pasirodo, kad „Dzūkų žinios“ yra
talentingų ir išmintingų ponų
laikraštis“, – šaukė bolševikė
ant Žiemos rūmų barikados.
Iš tikrųjų, visoms valdžioms
buvo reikalingas ne dorovinis
apmąstymas, o melas, jėga ir valia palenkti žmogų, nes naudos
principas tapo valdžios principu. „A ja jai! Dėl savito tingumo
„kaimukas“ balsuoti neateina!“
– guodėsi valstybės sekretorius,
sudėjęs savo pailsusias rankas
ties pakelės kryžiumi.

•

(Bus daugiau)
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Spręskite ir laimėkite
savaitraščio
„Dzūkų žinios“
1 mėn. prenumeratą!!!

Eteris

Ketvirtadienis

, kovo 25 d. Saulė teka 6.12, leidžiasi 18.39, dienos ilgumas
12.27. Priešpilnis. Vardadieniai: Normantas, Normantė.
LRT TV
2021.03.25
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 Vakaras su Edita.
13.00 1000 pasaulio

stebuklų.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Nuodėmingi skanumynai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Pra)rasta karta.
20.30 Eurolyga per LRT.
20.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Kauno
„Žalgiris“–Tel Avivo
„Maccabi“.
23.00 „Grančesteris“.
23.50 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.35 Pasivaikščiojimai.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Pra)rasta karta.
3.05 Stilius.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vakaras su Edita.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Nuodėmingi skanumynai“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

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

Praeito numerio kryžiažodžio
laimėtojas Kęstutis Valutkevičius.
Sveikiname!

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 „Agentų žaidimai“.
0.45 „Strėlė“.
1.40 „Sumažinti
žmonės“.
3.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.35 Alchemija. VDU
karta.
5.05 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 „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 „Kodas 211. Banko

apiplėšimas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Kodas 211. Banko

apiplėšimas“.
23.55 „Skubi pagalba“.
0.55 „Einšteinas“.
1.45 „Majų baikerių

klubas“.
2.55 „Vieniši tėvai“.
3.45 „Skubi pagalba“.
4.35 „Einšteinas“.
5.25 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reagavimo

būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
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 „3000 mylių iki
Greislando“.
23.30 „Desperado“.
1.35 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.00 „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.
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“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.20 Oponentai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
6.40 Muzikinis intarpas.
7.00 „Trolių Mumių

slėnis“.

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.

„Kasandra. Žudanti
paslaptis“.
22.55 „Paskolinta
meilė“.
1.05 „Našlaitės“.
2.50 „Nusikaltimas
šiaurėje. Zyversas ir
moteris traukinyje“.

7.25 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 LMŽ.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.

Trembita.
12.45 Lietuva mūsų

lūpose.
13.10 Kultūringai su

Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Kūrybingumo

mokykla.
15.00 „Pasaulio karalienė“.
15.45 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
16.00 Pasaulio dailiojo

čiuožimo čempionatas. Vyrai.
Trumpoji programa.
17.30 „Laikinosios
sostinės fenomenas.
Mykolo Račkaus
knygynas“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Veranda.
19.35 Premjera. „Klasikinės muzikos
istoriniai centrai.
Didieji kompozitoriai. Griegas“.
20.30 Panorama.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Ilgesys“.
23.15 Čia – kinas.
23.40 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Gėrio ir
blogio kova“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.40 Duokim garo!
3.00 Klausimėlis.
3.15 Lietuva mūsų
lūpose.
3.40 7 Kauno dienos.
4.10 2 Eilė: teatro
žmonės. Skaidrė
Siparienė.
4.35 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“.

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.
22.00 „7 dienos Entebėje“.
0.05 „Gelbėtojai“.
1.50 „Nufilmuoti ant-

gamtiniai reiškiniai“.
Delfi TV
5.00 Verslo švyturys.
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Stiliaus DNR.
7.00 Sveiki!
7.30 Verslo švyturys.
8.30 Orijaus kelionės.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Keturios sienos.
11.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Orijaus kelionės.
14.00 2800 km Dunojumi

baidare su A. Valujavičiumi.
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. Verslo
požiūris.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.20 Delfi diena. Dienos
tema.
17.40 Delfi diena. Verslo
požiūris.
18.00 Delfi diena. Žinios.
18.35 Delfi diena. Dienos
interviu.
19.00 Delfi diena. Žinios.
19.15 Delfi diena. Faktai
ir nuomonės su
A. Peredniu.
20.00 Šiandien kimba.
21.00 Spausk gazą.
21.30 Automobilis už 0
Eur.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
0.00 Delfi diena.
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Eteris

Penktadienis

, kovo 26 d. Saulė teka 6.10, leidžiasi 18.41, dienos ilgumas 12.31.
Priešpilnis. Vardadieniai: Feliksas, Liudgaras, Arbutas, Vydmantė, Emanuelis, Teklė, Laimis.
LRT TV
2021.03.26
6.00 Lietuvos Respu-

18.30 TV3 žinios.
19.30 „ Žaislų istorija 4“.
21.25 „Žmogus -

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 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Gardūs
kepiniai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas.
22.55 Premjera. „Dingti iš
akių“.
0.55 „Komivojažierius“.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 Vartotojų kontrolė.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Gardūs
kepiniai“.
5.15 „Ponių rojus“.

skruzdė“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Žmogus skruzdė“.
23.55 „Gražuolė“.
2.00 „Mechanikas.
sugrįžimas“.
3.50 „Leidimas žudyti“.
5.25 „Atsargiai! Merginos“.

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 Paramos koncertas
„Gelbėkit vaikus“.
23.00 „Žudikų brolija“.
1.10 „Romeo turi mirti“.
3.05 „Agentų žaidimai“.
4.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
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.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
17.55 Namų idėja su
IKEA.

BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
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 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Skolos kaina“.
23.35 „3000 mylių iki
Greislando“.
2.00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.25 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
6.00 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.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laisvės TV valanda.
Spręskit patys.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
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.

Spręskit patys.
0.30 „Teisingumo

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

istorija“.
3.20 Laisvės TV valanda.
Spręskit patys.
4.00 Bušido ringas.
4.25 Vantos lapas.
4.50 „Reali mistika“.
5.35 Kaimo akademija.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
7.00 „Trolių Mumių

slėnis“.
7.25 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 Gyvenk kaip galima
švariau.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.45 Stop juosta.
Kaišiadorys.
13.10 Stambiu planu.
14.00 2 Eilė: teatro
žmonės. Skaidrė
Siparienė.
14.30 Pasivaikščiojimai.
15.00 Pasaulio dailiojo
čiuožimo čempionatas. Šokiai
ant ledo. Trumpoji
programa.
17.00 Šoka Lietuva.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Stop juosta.
Kaišiadorys.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Katynė“.
23.35 Justino Jaručio
koncertas festivalyje „Midsummer
Vilnius 2020“.
0.45 DW naujienos rusų
kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.25 Džiazo muzikos
vakaras.
2.20 „Ilgesys“.
4.00 Dizaino dokumentika. Mados
dizainas.
4.10 7 Kauno dienos.
4.35 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
5.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

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

14.30 „Rozenheimo

policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 PREMJERA. „Vera.
Kaltė“.
22.55 „Byla“.
1.00 „Našlaitės“.
2.40 „Kasandra. Žudanti
paslaptis“.
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! Mer-

ginos“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Ernis“.
0.30 „Žudymo sezonas“.
2.00 „Suvokimas“.
Delfi TV
5.00 Šiandien kimba.
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Vienas toks

unikalus.
7.00 2800 km Dunojumi
baidare su A. Valujavičiumi.
8.00 Keturios sienos.
8.30 Sveiki!
9.00 Delfi rytas.
10.30 Orijaus kelionės.
11.00 Alfas vienas
namuose.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Spausk gazą.
14.00 Verslo švyturys.
15.00 Delfi diena. Žinios.
15.20 Delfi diena. Dienos
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16.15 Delfi diena. Dienos
interviu.
16.40 Delfi diena. Krepšinio zona.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.20 Delfi diena. Dienos
tema.
17.40 Delfi diena. Krepšinio zona.
18.00 Delfi diena. Žinios.
18.35 Delfi diena. Dienos
interviu.
19.00 Delfi diena. Žinios.
19.15 Delfi diena. Krepšinio zona.
20.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
20.30 Delfi premjera.
21.00 Jūs rimtai?
21.30 Orijaus kelionės.
Dubajus.
22.00 Ar tu ją matei? Neatrasta Žemaitija.
Kuliai ir Plateliai.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Automobilis už 0
Eur.
0.00 Delfi diena.

šeštadienis

, kovo 27 d. Saulė teka 6.07, leidžiasi 18.43, dienos ilgumas 12.36.
Pilnatis. Vardadieniai: Nikodemas, Rupertas, Alkmenas, Rūta, Aleksandras, Lidija.
LRT TV
2021.03.27
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.25 „Mažylis mieste“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Pasaulio dokumen-

tika. „Nevaldomi
Australijos svetimžemiai“.
12.45 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Žvilgsnis iš
paukščio skrydžio.
Montana“.
13.35 „Komisaras Montalbanas. Kiro šokis“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Pasivaikščiojimai.
19.00 Auksiniai scenos
kryžiai 2021.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuok su manim.
22.40 „Viskas įskaičiuota“.
0.30 „Dingti iš akių“.
2.30 Irenos Starošaitės
koncertas „Dvylika
meilės akimirkų“.
4.30 Istorijos detektyvai.
5.15 „Ponių rojus“.

17.22 Ekstrasensai.

Stipriausių mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.30 M.A.M.A. apdovanojimai.
19.35 „Eurojackpot“.
19.40 M.A.M.A. apdovanojimai.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 M.A.M.A. apdovanojimai.
23.00 „Pasaulis priklauso
tau“.
1.00 „Žmogus – skruzdė“.
4.00 „Gražuolė“.
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 Kolum-

bija“.
11.35 „Lemtinga diena“.
12.35 „Šnipų karai“.
13.30 „Ekstrasensų

mūšis“.
16.00 „Amžiaus nusikal-

timai“.
17.00 Betsafe–LKL čempi-

onatas.
LNK
6.55 „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
melodijos“.
9.30 Mes pačios.
10.00 Sėkmės tandemas.
10.30 „Lego Ninjago
filmas“.
12.30 „Superšuo“.
14.10 „Tikras vyras“.
15.55 „Pametę galvas Las
Vegase“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Monstrų ratai“.
21.35 „Trenk kaip
vyras“.
23.25 „Plotas“.
1.20 „Žudikų brolija“.
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“.
13.00 „Lobių planeta“.
14.55 „Maksas Stilas“.
16.45 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis.
17.20 „Kenoloto“.

19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Trigubas X. Aukš-

tesnis lygis“.
0.10 „Nelaisvėje“.
2.15 „Skolos kaina“.
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 Gyvenimas.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.30 TV Europa pristato.
„Lietuvos gelmių
istorijos“.
19.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Gyvenimas.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.02 Auksinis protas.
7.15 Klausimėlis.
7.30 Premjera. „Laiki-

nosios sostinės

fenomenas. Operos
solistė ir pedagogė
Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė“.
8.00 Premjera. „Sukurta
Kiote. Kioto botanikos sodas“.
8.30 Premjera. „Skonio
pasaka. Barbekiu.
Tobulai iškepta
mėsa“.
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 Pasaulio dailiojo
čiuožimo čempionatas. Vyrai. Laisvoji
programa.
16.00 „Klasikinės muzikos
istoriniai centrai.
Didieji kompozitoriai. Griegas“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien
ir visados.
18.30 2 Eilė: teatro
žmonės. Grasiela
Kriaučiūnaitė.
19.00 „Dievo apvaizdos
valioje“.
19.30 Premjera. „Viltis
abipus Atlanto.
Kolekcininkas Aleksandras Mykolas
Račkus“.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 „Juodasis Lapinas“.
22.30 Koncertas. LRT
OPUS ORE.
23.30 „Laikinosios
sostinės fenomenas.
Operos solistė ir
pedagogė Adelė
NezabitauskaitėGalaunienė“.
23.55 Dizaino dokumentika. Mados
dizainas.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.30 „Komivojažierius“.
2.30 Irenos Starošaitės
koncertas „Dvylika
meilės akimirkų“.
4.30 Šoka Lietuva.
4.45 Auksinis protas.
TV1
7.15 „Akloji“.
8.45 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.00 „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.

Balsas naktyje“.
23.05 „Policijos telefonas

110. Kas geriausia
mano vaikui“.
1.00 „Byla“.
2.50 „Vera. Kaltė“.
TV6
6.00 Kalnų vyrai.
7.00 Pragaro kelias.

Rusija.
8.00 „Sunkiausia pasau-

lyje trasa. Kelionė į
pietų ašigalį“.
9.00 Nematoma pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Paskutinė lokių
karalystė“.
11.35 „Naujakuriai“.
13.00 „Paskutinė lokių
karalystė“.
14.00 „Bomba“.
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.
22.00 „Nesuvokiama
grėsmė“.
0.00 „Ernis“.
2.15 „7 dienos Entebėje“.
Delfi TV
5.00 Pasaulio lietuvių

žinios.
5.30 Delfi premjera.
6.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
7.00 Kasdienybės herojai.
7.45 Mano pramogos

veidai. Svečiuose –
Andrius Užkalnis.
8.30 Stiliaus DNR.
9.00 Jūs rimtai?
9.30 Sportinė forma.
10.00 Alfas live.
11.00 Iliustruotos Vilniaus
istorijos.
11.30 Nuo letenos iki
uodegos.
12.00 Vienas toks
unikalus.
12.30 Krepšinio zona.
13.00 Kablys.
13.30 Šiandien
kimba.
14.30 Pasaulio lietuvių
žinios.
15.00 Orijaus kelionės.
15.30 Ugnikalnių takais.
18.00 Ar tu ją matei?
Neatrasta Žemaitija.
Kuliai ir Plateliai.
18.30 Orijaus kelionės.
Dubajus.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– G. Paškevičius.
22.00 Aš ikona.
23.00 Delfi premjera.
23.30 Orijaus kelionės.
0.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– G. Kilčiauskienė.
2.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– G. Paškevičius.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– R. Kazlas.
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Eteris
Sekmadienis
, kovo 28 d. Saulė teka 6.05, leidžiasi 18.45, dienos ilgumas
12.40. Pilnatis. Vardadieniai: Filemonas, Sikstas, Rimkantas, Girmantė, Odeta.
moteris.
6.02 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių
Europa.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų
pasakos. „Apie žvejį
ir jo pačią“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Ką veikti?!
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Josemičio slėnis“.
12.50 Pasaulio dokumentika. Premjera. „Pusiaujas iš dangaus.
Pietų Amerika“.
13.45 „Puaro“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai.
17.00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Perplaukus
Atlantą“.
22.00 „Dainuojančių
mėsininkų klubas“.
23.35 „Juodasis Lapinas“.
1.05 „Viskas įskaičiuota“.
2.55 Istorijos detektyvai.
3.40 „Puaro“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.40 „Saugokis meš-

kinų“.
6.55 „Bunikula“.
7.20 „Ogis ir tarakonai“.
7.40 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
8.10 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
8.40 „Beprotiškos
melodijos“.
9.10 „Monstrai prieš
ateivius“.
9.35 „Lukas Skruzdėliukas“.
11.20 „Šnipų vaikučiai 3.
Žaidimo pabaiga“.
13.05 „Žaliasis žibintas“.
15.15 „Piko valanda“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21.55 „Šerlokas Holmsas
2. Šešėlių žaidimas“.
0.25 „Išvarymas 2“.
2.50 „Trenk kaip vyras“.
TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.
7.30 „Monstrų vieš-

butis“.
8.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Kita sesuo“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Kita sesuo“.
14.50 „Spąstai tėvams“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Spąstai tėvams“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Didysis šou

burbulas.
22.00 „Pagrobimas“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Pagrobimas“.
23.55 „Einšteinas“.
1.45 „Kodas 211. Banko
apiplėšimas“.
3.15 „Taksi 2“.
4.50 „Vieniši tėvai“.
BTV
6.30 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 Lietuvos galiūnų

čempionato III
etapas. Kražiai,
Kelmės r.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Europos taurė
2020. Elektrėnai.
10.00 „Geriausi šuns
draugai“.
10.30 „Neatrasta Kolumbija“.
11.35 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
12.30 „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 „Trigubas X. Aukštesnis lygis“.
2.30 „Nelaisvėje“.
Dzūkijos TV
7.00 „Paslaptys“.
8.00 TV Europa pristato.

„Lietuvos gelmių
istorijos“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Eko virusas.
9.30 Skonio reikalas.
10.00 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
11.00 „TV Europa
pristato. Lietuvos
sienų apsauga.
Pasienio apsauga
13–15 amžiuje“.
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.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.35 „TV Europa

pristato. Lietuvos
sienų apsauga.
Pasienio apsauga
13–15 amžiuje“.
3.55 Mūsų gyvūnai.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
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.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Verbų sekmadienis.
Šv. Mišių tiesioginė
transliacija iš
Vilniaus Bernardinų
bažnyčios.
13.50 Šventadienio
mintys.
14.15 Šoka Lietuva.
14.25 „Mažylis mieste“.
16.00 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“.
Šokio pasaka
„Svajonių pilis
debesyse“.
17.20 „Dainų dainelės“
akimirkos.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Knygų savaitė. Kaip
kuriama demokratija.
20.30 Panorama.
21.00 „Sporto galia.
Futbolas – mano
kitas gyvenimas.
Renginys Indijos
moterims „Atrask
futbolą“.
21.30 Pasaulio futbolo
čempionato
atrankos rungtynės.
Šveicarija–Lietuva.
23.45 „Emilija iš Laisvės
alėjos“.
1.45 „Dainuojančių
mėsininkų klubas“.
3.15 7 Kauno dienos.
3.45 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
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 „Zoja“.
23.05 „Po vienu stogu“.
1.20 „Policijos telefonas

110. Kas geriausia
mano vaikui“.
3.00 „Kapitonė Marlo.
Balsas naktyje“.
TV6
6.00 Kalnų vyrai.
7.00 „Sunkiausia pasau-

lyje trasa. Kelionė į
pietų ašigalį“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Paskutinė lokių
karalystė“.
11.30 „Naujakuriai“.
12.55 „Vandenynai be
vandens“.
14.00 „Bomba“.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Kalnų vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 „Žaidimų žaidimas
su Ellen“.
20.00 NBA rungtynės.
Finikso „Suns“–Šarlotės „Hornets“.
22.30 Sportas. NBA
Action.
23.00 Žinios.
23.55 Sportas.
23.58 Orai.
0.00 „Nesuvokiama
grėsmė“.
Delfi TV
6.00 13 731 km aplink

Skandinaviją.
7.00 Iliustruotos Vilniaus
istorijos.
7.30 Įvartis.
8.00 Kablys.
8.30 Šiandien kimba.
9.30 Jūs rimtai?
10.00 Alfas vienas
namuose.
11.00 Keturios sienos.
11.30 Išpakuota.
12.00 Sekmadienio Šv.
Mišių transliacija.
13.00 Rimas ir kunigas.
13.45 Sveikatos receptas.
14.30 Sveiki!
15.00 Sveikai ir laimingai.
15.30 Stiliaus DNR.
16.00 Visos mes Ievos.
Svečiuose – Ž. Savickas.
17.00 Spausk gazą.
17.30 Automobilis už 0
Eur.
18.00 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Kasdienybės
herojai.
20.45 Mano pramogos
veidai. Svečiuose –
A. Užkalnis.
21.30 Jos vardas MAMA.
22.00 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Bilienė.
23.00 Verslo švyturys.
0.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– J. Jurkutė.
2.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– J. Mačiulis.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– V. Valiukevičius
– The Roop.

pirmadienis
, kovo 29 d. Saulė teka 6.02, leidžiasi 18.47, dienos ilgumas
12.45. Pilnatis. Vardadieniai: Narcizas, Almantė, Bertoldas, Manvydas.
LRT TV
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 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „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?“.
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.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Self/less“.
0.50 „Strėlė“.
1.45 „Šerlokas Holmsas
2. Šešėlių žaidimas“.
3.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
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 „Juodoji jūra“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Juodoji jūra“.
0.25 „Skubi pagalba“.
1.20 „Einšteinas“.
2.15 „Majų baikerių

klubas“.
3.10 „Vieniši tėvai“.
3.35 „Skubi pagalba“.
4.30 „Einšteinas“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reagavimo

būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

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

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

būrys“.
19.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Ugnies žiedas“.
23.30 „Mirtinas ginklas“.
0.30 „Legendų biuras“.
1.40 „Gyvi numirėliai“.
2.30 „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. Ona

Jogailaitė.
8.00 Eko virusas.
8.30 Inovacijų DNR.
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“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.20 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.10 Laisvės TV valanda.

Laikykitės ten.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Partizanų keliais.
4.35 „Reali mistika“.
5.15 Mokslo ritmu.
LRT+
6.05 Legendos. Šiandien

Laikykitės ten.
18.00 Paskutinė instancija.
19.00 Žinios.
19.20 „Tai – sportas“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.20 „Dainuok, Dzūkja“.
21.00 Transliacijos

pabaiga.
21.30 „Žiedas su

rubinu“.
22.30 Reporteris.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.

Laikykitės ten.
0.30 „Teisingumo

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

ginos“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 „Amerikos

ir visados.

talentai“.

7.00 „Trolių Mumių

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

slėnis“.
7.25 „Apolono vabaliukų

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

kolekcija.
9.10 Labas rytas,

Lietuva.

ginos“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Idealus pabė-

gimas“.

11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų

23.00 „Palikti vandenyne

kalba.
12.15 Kas geresnio,
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“.
15.50 „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 Premjera. „Vargdieniai“ ir Victoras
Hugo. Žmonių
vardu“.
20.30 Panorama.
21.30 „Trys seserys“.
23.30 Pasivaikščiojimai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Dainuok su manim.
2.15 Koncertas. LRT
OPUS ORE.
3.10 Euromaxx.
3.40 Kūrybingumo
mokykla.
4.10 Proto džiunglės.
4.35 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.

0.55 „Nufilmuoti ant-

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.

1.10 „Našlaitės“.
2.50 „Zoja“.

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 „Paukščiai“.
0.10 „Paskolinta meilė“.

2. Dreifas“.
gamtiniai reiškiniai“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Pasaulio lietuvių

žinios.
7.00 Savaitės įvykiai su

D. Žeimyte-Biliene.
8.00 Orijaus kelionės.

Dubajus.
8.30 Ar tu ją matei?

Neatrasta Žemaitija.
Kuliai ir Plateliai.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Jos vardas MAMA.
11.00 13 731 km dviračiu
aplink Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Jūs rimtai?
14.00 Išpakuota. Kaip
darže susipažinusios moterys
įkūrė tvarumo oazę
Vilniuje?
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.
16.35 Delfi diena. Piniginiai reikalai.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.15 Delfi diena. Dienos
tema.
17.35 Delfi diena. Piniginiai reikalai.
18.00 Delfi diena. Žinios.
18.35 Delfi diena. Dienos
interviu.
19.00 Delfi diena. Žinios.
19.15 Delfi diena. Iš
esmės su V. Bruveriu ir D. ŽeimyteBiliene.
20.00 Sveikai ir laimingai.
20.30 Viso mes Ievos.
Svečiuose – Ž. Savickas.
21.00 Kasdienybės
herojai.
21.45 Mano pramogos
veidai. Svečiuose –
Gebrasy.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Orijaus kelionės.
Egiptas.
23.30 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
0.30 Delfi diena.
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Eteris
Antradienis
, kovo 30 d. Saulė teka 6.00, leidžiasi 18.49, dienos ilgumas
12.49. Pilnatis. Vardadieniai: Gvidonas, Virmantas, Meda, Ferdinandas, Anelė, Nelė.
LRT TV
2021.03.30
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl? .
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar

pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. 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.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „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 „24 valandos
gyventi“.
0.20 „Strėlė“.
1.20 „Self/less“.
3.15 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.45 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
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 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 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Kolumbiana“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Kolumbiana“.
0.10 „Skubi pagalba“.
1.10 „Einšteinas“.
2.05 „Majų baikerių
klubas“.
3.00 „Vieniši tėvai“.
3.25 „Skubi pagalba“.
4.15 „Einšteinas“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reagavimo

būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

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

dentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo
būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Sukčiai“.
23.15 „Ugnies žiedas“.
1.45 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.10 „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.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.
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“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.

0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.10 Laisvės TV valanda.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Vyrų šešėlyje. Ona
Jogailaitė.
4.35 „Reali mistika“.
5.15 Mokslo ritmu.
LRT+
6.02 Džiazo muzikos

vakaras.
7.00 „Trolių Mumių
slėnis“.
7.25 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 „Skonio pasaka.
Barbekiu. Tobulai
iškepta mėsa“.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.45 Kelias.
13.10 Legendos. Šiandien
ir visados.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 „Vargdieniai“ ir
Victoras Hugo.
Žmonių vardu“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Trolių Mumių
slėnis“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
19.00 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Kauno
„Žalgiris“–Berlyno
„ALBA“.
22.00 „Kai apkabinsiu
tave“.
23.30 Čia – kinas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.25 Auksinis protas.
2.40 Kultūringai su
Nomeda.
3.35 Klausimėlis.
3.50 Mokslo sriuba.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta.
Elektrėnai.
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“.

Trečiadienis
, kovo 31 d. Saulė teka 5.57, leidžiasi 18.51, dienos ilgumas
12.54. Pilnatis. Vardadieniai: Benjaminas, Ginas, Gina, Kornelija.

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

LRT TV
2021.03.31
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno krimina-

šiaurėje. Zyversas ir
auka paplūdimyje“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.35 „Paukščiai“.

10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspe-

22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Rizikinga erzinti

dicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 1000 pasaulio
stebuklų.
20.30 Panorama.
21.30 Gimę tą pačią dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „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?“.
5.15 „Ponių rojus“.

23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Rizikinga erzinti

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! Mer-

ginos“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Spąstai“.
22.50 „Gelbėtojai“.
0.50 „Nufilmuoti
antgamtiniai
reiškiniai“.
Delfi TV
5.30 Viso mes Ievos.

Svečiuose – Ž. Savickas.
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Alfas live.
7.30 Alfas vienas
namuose.
8.30 Išpakuota. Kaip
darže susipažinusios moterys
įkūrė tvarumo oazę
Vilniuje?
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
– Gebrasy.
15.00 Delfi diena. Žinios.
15.20 Delfi diena. Dienos
tema.
16.00 Delfi diena. Žinios.
16.15 Delfi diena. Dienos
interviu.
16.35 Delfi diena. Radikalus smalsumas.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.15 Delfi diena. Dienos
tema.
17.35 Delfi diena. Radikalus smalsumas.
18.00 Delfi diena. Žinios.
18.35 Delfi diena. Dienos
interviu.
19.00 Delfi diena. Žinios.
19.15 Delfi diena. Faktai
ir nuomonės su
A. Peredniu.
20.00 Vienas toks
unikalus.
20.30 Jos vardas MAMA.
21.00 Aš ikona.
21.45 Stiliaus DNR.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Kasdienybės
herojai.
23.45 Dienos reportažas.
0.00 Delfi diena.

linė policija“.

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. Giedriaus ir Džiugo šou.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Labas, mes Mileriai“.
0.45 „Strėlė“.
1.45 „24 valandos
gyventi“.
3.15 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.45 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Keršytojų komanda“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
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 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Rizikinga erzinti

diedukus 2“.
diedukus 2“.
diedukus 2“.
0.25 „Skubi pagalba“.
1.25 „Einšteinas“.
2.15 „Majų baikerių
klubas“.
3.20 „Vieniši tėvai“.
3.45 „Skubi pagalba“.
4.35 „Einšteinas“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reagavimo

būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

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

dentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo
būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Cimbelinas“.
23.05 „Sukčiai“.
1.15 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.40 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
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.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Pozicija“.
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 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
0.30 „Teisingumo agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.

2.20 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.10 #NeSpaudai.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Mūsų gyvūnai.
4.35 „Reali mistika“.
5.15 Mokslo ritmu.
LRT+
6.02 Džiazo muzikos

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

istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 Kūrybingumo

mokykla.
9.10 Labas rytas, Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Menora.
12.45 Proto džiunglės.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
14.55 „Laikinosios sostinės
fenomenas. Operos
solistė ir pedagogė
Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė“.
15.20 „Dievo apvaizdos
valioje“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Trolių Mumių slėnis“.
16.40 LMŽ.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
19.35 Premjera. „Gustave
Eiffelis – technologijų
genijus“.
20.30 Panorama.
21.30 Pasaulio futbolo
čempionato atrankos
rungtynės. Lietuva–
Italija.
23.45 Klausimėlis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.25 Justino Jaručio
koncertas festivalyje
„Midsummer Vilnius
2020“.
2.35 Stambiu planu.
3.30 Veranda.
3.55 2 Eilė: teatro žmonės.
Grasiela Kriaučiūnaitė.
4.20 Mano tėviškė. Juozas
Zikaras.
4.35 „Laikinosios sostinės
fenomenas. Operos
solistė ir pedagogė
Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė“.
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“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Nusikaltimas

šiaurėje. Zyversas ir
mirtina meilė“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.35 „Nusikaltimas
šiaurėje. Zyversas ir
auka paplūdimyje“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra“.
8.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
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 „Fitnesas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti“.
21.00 „Ypatingas būrys“.
23.15 „Gelbėtojai“.
0.10 „Gelbėtojai“.
tiniai reiškiniai“.
Delfi TV
5.00 Delfi premjera.
5.30 Jos vardas MAMA.
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Viso mes Ievos. Sve-

čiuose – Ž. Savickas.
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.
16.35 Delfi diena. Login

2021.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.15 Delfi diena. Dienos

tema.
17.35 Delfi diena. Login

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

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

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

Savaitės horoskopas
(kovo 29—balandžio 4 d.)
Avinas (03.21–04.20)
Visą savo laiką norėsite skirti artimiausiems žmonėms. Nors darbų
tikrai netrūks, tačiau jus labai vilios
bendravimas su draugais ar giminaičiais. Žvaigždės žada, kad šiuo
laikotarpiu galite užmegzti netikėtas
pažintis ar atnaujinti seniau nutrauktus ryšius: tai jus tikrai maloniai nustebins ir motyvuos judėti į priekį.
Nors visą savo laiką norėsite skirti tik
mėgstamai veiklai, tačiau nereikėtų
pamiršti ir turimų įsipareigojimų.
Jautis (04.21–05.21)
Šiuo laikotarpiu jums bus gana
sudėtinga valdyti savo emocijas:
atrodys, kad bet kuriuo momentu
galite paprasčiausiai pratrūkti. Vis
dėlto, vertėtų atminti, kad kiti žmonės nėra kalti dėl jūsų nesėkmių,
todėl susiimkite ir ieškokite būdų,
kurie padėtų atrasti vidinę ramybę.
Dabar bus palanku išbandyti jogą
ar meditaciją – tokia veikla padės
jums susikaupti ir atrasti dvasinę
pusiausvyrą.
Dvyniai (05.22–06.21)
Palankus metas pasirašyti sutartis ir
ieškoti geriau apmokamo darbo. Šiuo
laikotarpiu žvaigždės bus itin palankios verslo pasaulio atstovams: minimaliomis pastangomis bus galima
pasiekti maksimalių rezultatų, todėl
tai tikrai džiugins. Besišypsanti sėkmė motyvuos judėti į priekį, tačiau
vertėtų saugotis pavydžių žmonių,
kurie gali bandyti jums pakenkti.
Vėžys (06.22–07.22)
Norėsite pokyčių. Jus slėgs monotonija, todėl svarstysite, ką galėtumėte pakeisti savo gyvenime. Nors
žvaigždės įspėja, kad didelių pokyčių
dar gali tekti palaukti, tačiau jiems
ruoštis galite jau dabar. Turėtumėte
gerai pagalvoti, ko iš tiesų norite
iš gyvenimo, ir kas jums suteikia
didžiausią laimę: radę atsakymus į
šiuos klausimus galėsite kryptingai
siekti savo tikslo, ir jau labai greitai
jums nusišypsos sėkmė.
Liūtas (07.23–08.23)
Būsite svajingi ir šiek tiek išsiblaškę.
Jums bus sunku susitelkti į kasdienes
užduotis, todėl tai gali lemti klaidas,
kurias ištaisyti nebus labai paprasta.
Jausitės taip, tarsi šiuo laikotarpiu
turėtumėte būti kažkur kitur: pasinersite į gilius apmąstymus apie savo
tikslus ar net gyvenimo prasmę. Jei
atrodys, kad įveikti jums patikėtas
užduotis yra pernelyg sudėtinga,
galite pasvarstyti apie galimybę
pasiimti laisvadienį: pailsėję būsite
kur kas labiau susikaupę ir galėsite
kokybiškiau atlikti jums patikėtus
darbus.
Mergelė (08.24–09.23)
Palankus metas atlikti tuos darbus,
kuriuos jau kurį laiką atidėliojote.
Nors laiko trūkumas vis dar bus labai
slegianti problema, tačiau suėmę
save į rankas galėsite pasiekti tikrai
puikių rezultatų. Šiuo laikotarpiu
draugams ar giminaičiams gali prireikti jūsų pagalbos, tačiau nežadėkite nieko, ko negalėtumėte ištesėti.
Imkitės tik tokių darbų, kuriuos tikrai
įstengsite užbaigti.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Suksitės tarsi voverė rate. Šiuo laikotarpiu gali tekti smarkiau pasiraitoti
rankoves: ir darbe, ir namuose bus
tikrai nemažai užduočių, kurias norėsite kuo greičiau užbaigti. Nors tikrai

skelbimai

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

nesiskųsite energijos trūkumu, tačiau
turėtumėte pasvarstyti, kaip atstatyti išeikvotas jėgas. Tikrai galite sau
leisti šiek tiek pasilepinti: būtent tai
leis grįžti į darbus su visiškai nauja
jėga.
Skorpionas (10.24–11.22)
Jums šypsosis sėkmė. Galite sulaukti
netikėtų naujienų, kurios tikrai nudžiugins ir vers iš naujo pagalvoti,
ko iš tiesų norite iš gyvenimo. Tikėtina, kad šiuo laikotarpiu priimsite
svarbius sprendimus, kurie turės
nemažą įtaką jūsų tolimai ateičiai.
Nors atrodys, kad šiuo laikotarpiu
viskas klostosi gerokai sklandžiau nei
bet kada anksčiau, tačiau nereikėtų
užmigti ant laurų: kuo daugiau įdėsite pastangų, tuo greičiau galėsite
džiaugtis tikrai puikiais rezultatais.
Šaulys (11.23–12.21)
Spręsite finansinius reikalus. Šiuo
laikotarpiu žvaigždės pataria vengti
nebūtinų išlaidų ir susitelkti į pinigų
taupymą. Palanku grąžinti skolas ir
pasvarstyti, kas galėtų pagerinti jūsų
finansinę situaciją: palanku dairytis
papildomo darbo pasiūlymų ar net
pagalvoti apie profesinės krypties
keitimą. Jei planuojate tam tikrus
stambius pirkinius, tą geriausia šiek
tiek atidėti: šiuo laikotarpiu galite susidurti su nesąžiningais žmonėmis.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Nesivelkite į beprasmes diskusijas.
Jūsų nuomonė gali nesutapti su
aplinkinių požiūriu, tačiau tai tikrai
nereiškia, kad turite bandyti įrodyti
savo tiesą. Jei norite palaikyti puikius
santykius su draugais ar giminaičiais,
turite išmokti priimti kitokią nuomonę, kuri gali prasilenkti su jūsų
vertybių sistema. Būkite pakantesni
bendraudami su kitais žmonėmis: jei
prarasite savikontrolę, dėl išsakytų
žodžių vėliau galite labai gailėtis.
Vandenis (01.21–02.19)
Galite tikėtis pasisekimo asmeniniame gyvenime. Netikėta pažintis visą
jūsų gyvenimą gali apversti aukštyn
kojom, ir tai tikrai džiugins. Jei kurį
laiką vis pasvarstydavote apie galimybę kažką pakeisti, dabar tai įvyks
ir be jūsų pastangų. Mėgaukitės savo
sėkme, tačiau nepamirškite ir apie
savo įsipareigojimus profesinėje srityje. Nors ir skrajosite padebesiais,
tačiau nepamirškite, kad darbai
patys nenusidirbs.
Žuvys (02.20–03.20)
Būsite labai kūrybingi ir kupini energijos, todėl galėsite tiesiog kalnus
nuversti. Žvaigždės pataria visas
savo jėgas nukreipti į jau pradėtų
darbų užbaigimą; jei imsitės naujų
užduočių, tikėtina, kad pradėti projektai taip ir liks užmaršty. Kurį laiką
vertėtų vengti naujų įsipareigojimų:
jei netausosite savo jėgų, labai greitai galite imti skųstis ne tik energijos
trūkumu, bet taip pat ir suprastėjusia
sveikata.

N. Kirsnos k., Lazdi•jų •r.Sodybą
(prižiūrėta, galima gyventi

iš karto, namas mūrinis, 2
aukštų, 5 kambarių, su baldais
ir buitine technika, šildomas
kietuoju kuru (vietinis centrinis
šildymas), komunalinis vandentiekis, sodyboje yra ūkiniai
pastatai, garažas, šulinys, prižiūrėtas sodas ir aplinka, 45 a
dirbamos žemės). Šalia galima
įsigyti 7 ha žemės.
Tel. 8 611 50514.

••

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

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
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.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su

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

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą šalia

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

GYVULIAI

(apie 150 kg).
•Tel.:•Kiaulę
8 609 23823,
(8 318) 66431.

•Tel.•Kiaulę.
8 682 48657.
•Tel.•Triušius.
8 617 01065.
avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
AUGALAI

•nes)•Bulves (maistines ir sėkliTel. 8 623 04363.

•cetus.
•Kvietrugius, avižas, esparTel. 8 657 52162.

Pašarines bulves, kaina Eur
pievos
•Kamorūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
•
•
Leipalingio sen.
už
50
kg.
Grūdų
pikiavimo
sandėlį
•Nemajūnų
• k. (su grūdų pikia- Tel. 8 658
Tel. 8 614 04094.
12097.
vimo malūnu arba atskirai),
namo statybai Lazkitkomis.
kaina sutartinė.
•dijų•Sklypą
•Tel.•Šieną
mieste.
8 693 06995.
Tel. 8 698 78040.
Tel. 8 686 70841.
TRANSPORTO PRIEMONĖS ••Maistines ,,Vineta“ veislės
bulves. Pristatome į namus.
Sodo
namelį
bendrijoje
•„Baltasis“
• (11 a žemės).
Lengvojo
automobilio
Tel. 8 614 56206.
•priekabą.
•
Tel. 8 656 12800.
Prekiaujame baltarusiškais
Tel. 8 698 78040.
•
•
durpių
ir akmens
Namą
su
15
a
sklypu
Lazdijų
•mieste.
• Tel. 8 603 24679. ••„VW Golf III“ (1997 m.) ir anglimis.briketais
UAB „MARTAS“,
„VW Passat“ skardinių R14
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Žemės
sklypus
namų
ratlankių
originalius
plasti(8 318) 51721,
•statybai
• šalia Lazdijų (įvairaus kinius gaubtus ir centrinių Tel.:
8 652 51721.
dydžio, visos komunikacijos,
skylių dangtelius, kaina nuo 2
šalia interneto linija), kaina
ir avižų mišinį. ŽiemiEur už vnt. „Audi A6“ (2002
•nius•Vikių
ir vasarinius kviečius.
sutartinė.
m.) dvejas priekinio bamperio
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.

Perkame veršelius.
Atsiskaitome iš karto.
Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470.

groteles, kaina po 5 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

dalimis
•(2002
•„Opelm.,Zafira“
2 l, 74 kW, yra kablys, lengvojo lydinio ratlankiai).
Tel. 8 667 23693.

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

Tel. 8 623 04363.

avižų ir
•peliuškų
•PARDUODU:
mišinį; avižų ir vikių

mišinį. Išrašau PVM sąskaitasfaktūras. Lazdijų r. Noragėlių k.
Tel. 8 612 22873.

Perka veršelius,
telyčaites.

Moka PVM. Pasiima greitai.
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

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
parduoda
AUGALAI

žemės ar sodybos
•pirkti
•Ieškome
prie ežero.
Tel. 8 614 90098.

žolių sėklas.
•Auginame
•Daugiamečių
••Žemės ūkio paskirties
dobilus, motiejukus, žemę. Gali būti apleista.
svidres, eraičinus, turime ir
žolių mišinių gyvuliams, pievoms ir ganykloms, žaliosioms
trąšoms, vejoms. Galime sudaryti mišinį pagal jūsų norimą
sudėtį. Konsultuojame pievų ir
ganyklų įrengimo klausimais.
Pristatome nemokamai.
Tel. 8 600 25710.

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

••

Žieminius kviečius, žieminius miežius, avižų ir vikių
mišinį. Tel. 8 694 16386.

Tel. 8 678 80555.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

javus, kaina
•7–10•Pašarinius
••Superkame visų markių auEur už 50 kg. Sauso šieno tomobilius: „Mazda“, „Audi“,
rulonus, kaina 15 Eur.
Tel. 8 686 71256.

KITI

televizorių
•„Panasonic“
•Kineskopinių
ir LG ir TV prie-

dėlio TV STAR distancinius
pultelius. SCART laida. Mobiliojo telefono „Nokia“ įkroviklį
ir ausinukus, kaina nuo 2 Eur.
Pakabinamus šviestuvus, kaina
nuo 5 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

••

Parduodamas ir atvežamas žvyras, skalda, juodžemis. Pastatų griovimas. Tvenkinių kasimas.
Tel. 8 685 58989.

BMW, „Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“, kemperius ir
kt. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus,
atsiskaitome iš karto. Dirbame savaitgaliais ir šventinėmis
dienomis. Tel. 8 681 20546.

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.

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

administraci•nes•Komercines
patalpas Lazdijuose (15 kv.
m, I aukštas).
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

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

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

GYVULIAI

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

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

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

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

••
PA SL AUGOS
Pigiai
neapdirbtas
labrado•rito• akmens plokštes Lazdijuo- ••Įmonė tiesiogiai – galvijus ••Taisome automatines skalaukščiausiomis ŽŪKB „Kreke- bimo mašinas. Atvykstame į
se. Tel. 8 686 70841.
navos mėsa“ kainomis. Moka
namus. Tel. 8 615 73404.
Naują
plastikinę
valtį
su
iš
karto.
Tel.
8
613
79515.
•irklais,
• kaina 550 Eur.
Glaistau, dažau bei galiu
•
•
dirbti
kitus statybos darbus.
Tel. 8 686 71256.
Veršelį
arba
telyčią
nuo
6
•mėn.• iki 3 metų auginti. Taip Tel. 8 622
60230.
pat pienines melžiamas karves
PER K A
stogus iš savo ir
arba visą bandą.
•užsakovo
•Dengiame
medžiagų. Lankstinių
Tel. 8 625 93679.
NEKILNOJAMASIS TURTAS
gamyba ir montavimas.
Žemės
ūkio
paskirties
Tel. 8 678 29667.
KITI
•žemę.
• Tel. 8 614 56206.
Naudotą pianiną.
Gaminame duris namams,
•
•
•
•
Brangiai
–
mišką
(gali
būti
Tel.
8
659
60507.
ūkiniams
pastatams, lauko bal•bendraturčių,
•
neatidalytas, su
dus, 29 metų gamybos patirtis.
laužo supirkimas:
skolomis). Sutvarkau dokuTel. 8 686 71689.
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 230–
mentus. Tel. 8 644 55355.
Atliekame visus vidaus ap260 Eur/t, skarda – 200–220
•
•
dailos
darbus. Tel. 8 623 00597.
Žemę.
Tel.
8
688
80688.
Eur/t.
Didesnį
kiekį
pasiimame
••
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Atsiskaitau iš karto. Svėrimo paslaugos iki 60 t.
ir kokybiškai išpjaunu
•Tel.•Žemę.
•medžius
•Greitaigyvenamosiose
8 614 80988.
ir sunDarbo laikas I–V – 8.00–16.00
kiai prieinamose teritorijose bei
val., VI – 8.00–12.00 val.
miškus: brankapinėse. Tel. 8 627 49416.
Tel. 8 698 30902.
•džius,
•Brangiai
bręstančius, jaunuoPigiai – kioską.
Tel. 8 698 78040.

lynus, miškus draustiniuose,
parkuose. Žemę: apleistą,
nederlingą, apaugusią krūmais
ir medžiais. Tel. 8 625 44123.
www.1procentas.lt

IEŠKO DA RBO

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

PA ŽI N T YS

metų vyras ieško gyveni•mo•54draugės
tik Lazdijuose.
Tel. 8 692 44465.

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmogus, dovanojęs gyvybę,
šviesą ir meilę...
Dėl Ilonos Vasiliauskienės mirties nuoširdžiai
užjaučiame jos vyrą, vaikus, anūkėlį ir visus
artimuosius.
Dalia ir Sigitas Uzdilai
Lemtis išsivedė...
Gal ten, kur saulė šviečia,
Gal ten, kur skausmo, rūpesčių nėra...
Nėra tų žodžių,
Kurie šiandien Jums padėt galėtų.
Vien klausimai.
Vien liūdesys
Ir atminties tiesa...
Nuoširdžiai užjaučiame Akvilę Margelienę dėl mylimos
mamytės mirties.
Lazdijų rajono mokyklų bibliotekininkės
Amžiams užsimerkė Tavo akys,
Lūpos neprabils jau niekada.
Liko tuštuma, liepsnelės žvakių
Ir prisiminimas – lyg negyjanti žaizda.
Dėl Ilonos Vasiliauskienės mirties užjaučiame artimuosius.
Liūdime kartu su Jumis.
A. Margelio komanda „Pirmyn!“
Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties
valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Jus, mirus brangiai žmonai, mamai,
dukrai.
Mirus Ilonai Vasiliauskienei liūdi D. ir G. Ambrazevičiai.
Tik brangus prisiminimas liko, juodas gedulas, skaudi rauda.
Niekas kitas negalės pakeisti mylimos Ilonos Vasiliauskienės
niekada.
Nuoširdžiai užjaučiame tėvus, vyrą ir vaikus.
Onutė, Odeta, Robertas Lenkauskai
Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. Dėl Ilonos
Vasiliauskienės mirties nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą
ir artimuosius.
Nijolė ir Vladas
Mirus Rimgaudui Kukučioniui, nuoširdžiai užjaučiame
brolius Zigmą, Virginijų ir tėvus.
Lina ir Artūras Margeliai
Dėl Antano Burneikos mirties nuoširdžiai užjaučiame velionio vaikus, brolį ir visus artimuosius.
Kaimynai I. ir S. Merkininkai, J. ir J. Muliuoliai, I. ir A. Klejai
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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.
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.

PERKAME
MIŠKĄ.

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

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

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

UAB „Projmonta“ reikalingas
elektrikas
Kreiptis tel. +370 686 66860

„Sūduvos galvijai“

brangiai perka.

karves, jaučius, telyčias.
Tvarko subsidijas.
Atsiskaito iš karto.
Moka 6–21 proc.
Sveria, pasiima.

Tel.: 8 613 79515,
8 620 35000,
8 614 44299.

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

PARDUODA

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

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

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