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A. Čepononis: „Mieli žemiečiai, nekartokite
mūsų klaidų, išsaugokite Vaikų skyrių“
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„Mano, kaip dzūko, kaip buvusio mero ir Seimo nario, linkėjimai Lazdijų tarybos nariams: nedarykite šios klaidos, kurią mes padarėme, nesuprasdami
situacijos ir pasekmių. Jei priimsite tokį sprendimą, tai visam laikui pakenksite jaunoms šeimoms, auginančioms vaikus. Mes klaidą padarėme, Jūs dar
galite jos išvengti. Mieli lazdijiečiai, jokiais būdais to nereikia daryti“, — sakė A. Čepononis.
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ai kuriems rajono politikams
vis aktyviau
kalbant apie
būtinybę uždaryti Lazdijų
ligoninės Vaikų ligų skyrių, kiti
politikai ir visuomenės atstovai
ragina to nedaryti ir išlaikyti šį
skyrių. Kol Lazdijų politikai diskutuoja dėl Vaikų ligų skyriaus
likimo, „Dzūkų žinios“ nusprendė sužinoti, ką apie šią situaciją
galvoja žmonės, žinomi politikai,
kurie jau susidūrė su analogiška
situacija.
Kalbiname mūsų žemietį, kilusį
iš Šventežerio, buvusį Radviliškio rajono savivaldybės merą, o
dabar Seimo narį Antaną Čepononį, kurio vadovaujama taryba prieš kelerius metus uždarė
Radviliškio ligoninės Vaikų ligų
skyrių ir dabar labai gailisi šio
žingsnio, vadindami tai nedovanotina klaida.
Paprašytas papasakoti, kaip
atsitiko, jog prieš kelerius metus radviliškiečiai uždarė Vaikų
ligų skyrių, buvęs meras teigė,
jog jis patikėjo buvusia ligoninės direktore, jog skyrių reikia
uždaryti kaip nešantį nuostolius
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Sėkmingą verslą Lazdijuose įsukęs dzūkas laukia karantino pabaigos
Nors pandemijos suvaržymai paralyžiavo mūsų gyvenimą, o verslas atsidūrė
kritinėje situacijoje, tačiau
kai kurie sumanūs verslininkai tiki, jog viskas greit
sugrįš į įprastas vėžes, ir
net pandemijos sąlygomis
plečia savo verslą.

Vienas iš tokių – lazdijietis verslininkas Arūnas Noselis, kuris
sumaniai išnaudodamas Lazdijų
lokacijos privalumus, prieš trejus metus šalia vienos iš Lazdijų
degalinių atidarė restoraną ir nedidelį viešbutį, o prieš savaitę ten
pat atvėrė ir pirmąją Lazdijuose
modernią automobilių plovyklą.
Verslininko galvoje sukasi gausybė naujų projektų – nuo autobusų plovyklos iki mini zoologijos
sodo, kuriuos jis tikisi įgyvendinti, kai tik bus atsisveikinta su
karantinu.

Sukūrė 15 darbo vietų
Pasidomėjus, ar prieš trejus metus, Lazdijuose pradedant verslą,
jam nebuvo nerimo, jog verslas
nebus sėkmingas, nes šio krašto
žmonės neturi didelių pajamų ir
nesinaudos jo siūlomomis paslaugomis, A. Noselis teigė įvertinęs
vietos gyventojų žemą mokumą,
todėl savo verslą orientavęs į keliu per Lazdijus link Lenkijos važiuojančius turistus.
Restoranui įkurti A. Noselis
gavo europinių pinigų ir sukūrė
15 darbo vietų.
„Aš labiau orientuojuosi į kelią,
vedantį iš Lietuvos į Europą ir iš
Europos į Druskininkus ir likusią
Lietuvą. Buvome susitarę su keliais kelionių organizatoriais, su
garsiuoju „Makaliumi“, kad žmonės, iš Lietuvos keliaujantys į Europą autobusais, sustos prie mūsų
restorano ir čia papietaus. Taip pat
buvau susitikęs su atvykstamojo

turizmo organizatoriais, kad jie,
veždami užsienio turistus į Lietuvą, įtrauktų į savo planą sustojimą
prie mūsų restorano“, – pasakojo
ponas Arūnas.
Pasidomėjus, kaip sekėsi
verslas, Arūnas pripažino, jog
maža laiko buvo įsibėgėti, nes
restoranas buvo atidarytas 2019
metų gruodį, o jau po trijų mėnesių prasidėjo pirmasis karantinas. Verslininkas pripažino, jog
praėjusią vasarą, kai verslas ir
judėjimas tarp valstybių buvo
atlaisvinti, reikalai judėjo visai
neblogai. Jis teigė, jog daug ką
lemia puiki geografinė restorano
lokacija.
„Lenkai, kurie važiuoja į Druskininkus, per niekur kitur nenuvažiuos, tik per mūsų sankryžą. O
čia jie sustoja, papietauja, pailsi.
Kai baigsis karantinas, planuojame savo restoraną plačiai reklamuoti ne tik Lietuvoje, bet ir
Lenkijoje, nes čia tikrai bus daug
važiuojančiųjų turistiniais autobusais“, – sakė A. Noselis.

Planuoja autobusų
plovyklą
Balandžio 1 dieną A. Noselis
atidarė pirmąją Lazdijų rajone
modernią automobilių savitarnos
plovyklą. Jau netrukus plovykloje
bus galima plauti ir specialiomis
putomis, kurios naikina nešvarumus. Šiuo metu plovykloje yra
dvi plovimo vietos, tačiau ateityje, jei paslauga bus paklausi,
plovyklą ketinama plėsti.
„Ateityje galvoju statyti ir autobusų plovyklą. Vairuotojai prašo
šios paslaugos, nes į Europą turi
važiuoti švarūs autobusai. Planas
toks – atvažiuoja autobusas su keleiviais pas mus į restoraną, kol autobusas plaunamas, turistai mūsų
restorane papietauja. Ir visiems
gerai“, – sakė pašnekovas.
Verslininkas jau žvelgia į

Arūnas ir Agnė Noseliai. Balandžio 1 dieną A. Noselis atidarė pirmąją Lazdijų rajone modernią automobilių savitarnos
plovyklą. Jau netrukus plovykloje bus galima plauti ir specialiomis putomis, kurios naikina nešvarumus. Šiuo metu plovykloje
yra dvi plovimo vietos, tačiau ateityje, jei paslauga bus paklausi, plovyklą ketinama plėsti. („Dzūkų žinių“ redakcijos nuotr.)
ateitį ir planuoja plėsti paslaugų spektrą.
„Galvoju rašyti projektą, kad
prie restorano plėstųsi traukos
centras – atsirastų vaikų žaidimo
aikštelės, mažas zoologijos sodas,
gal senovinių mašinų ekspozicija,
kad žmonės ilgiau pas mus užsibūtų“, – sakė verslininkas.

Meniu — kiekvieno skoniui
Paklaustas, koks yra jo vadovaujamo restorano meniu, A. Noselis
teigė, jog visą valgiaraštį sudarė

vienas virtuvės šefas iš Kauno.
„Meniu nėra orientuotas į lietuviškus patiekalus, bet sudėliotas
taip, kad būtų kuo įvairesnis, kad
jame sau tinkamą patiekalą galėtų
surasti visi svečiai – ir lietuviai, ir
užsieniečiai. Kiek žinau, visi giria
mūsų keptus šonkauliukus. Labai
laukiame karantino atlaisvinimo,
kai galės veikti lauko kavinės,
mes irgi atvertume lauko terasą“,
– sakė Arūnas.
Pasidomėjus, ar jis sulaukia
rajono valdžios paramos, vers-

lininkas nieko konkretaus į šį
klausimą neatsakė.
Paprašytas papasakoti apie kitus
verslo projektus, A. Noselis teigė turįs kaimo turizmo sodybą šalia Dusios ežero, kurią planuoja plėsti.
„Parašėme projektą jos plėtrai
finansuoti, norėtume įrengti pokylių salę, pastatyti daugiau namelių, praplėsti laivų parką. Turime daug veiklos, tikime, jog mus
lydės sėkmė, kad tik pasitrauktų
korona“, – sakė verslininkas.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Už laiku neišvežtas atliekas skirtos baudos, į pagalbą pasitelktas kitas vežėjas
Lazdijuose ir Veisiejuose
pakuočių atliekų iš pusiau
požeminių konteinerių
laiku neišvežusiai bendrovei „Ecoservice projektai“
skirtos baudos. Bendra jų
suma siekia daugiau kaip
pusantro tūkstančio eurų.

Perpildytiems konteineriams ištuštinti vietoj paslaugos neatlikusios bendrovės „Ecoservice projektai“ buvo
pasitelktas kitas vežėjas. (ARATC nuotr.)

Tokių priemonių ėmėsi Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centras
po to, kai Atliekų tvarkymo paslaugų organizavimo ir kontrolės
padalinio konteinerinių aikštelių
priežiūros specialistas, kovo 31
dieną atlikęs neplaninį pusiau
požeminių pakuočių konteinerių
patikrinimą Lazdijuose ir Veisiejuose, nustatė, kad keliose vietose
yra perpildyti ir neištuštinti popieriaus ir plastiko konteineriai.
Atliekų vežimo įmonė iš karto
apie tai buvo informuota raštu,
pareikalauta nedelsiant ištuštinti
perpildytus konteinerius, ir, vadovaujantis sutarties nuostatomis,
už neatliktas paslaugas jai apskaičiuota bauda – 463 eurai.
Tačiau „Ecoservice projek-

tai“ į tai nereagavo, o kitą dieną
pakartotinį patikrinimą atlikęs
aikštelių priežiūros specialistas
tiek Lazdijuose, tiek Veisiejuose
aptiko dar daugiau perpildytų ir
neišvežtų pakuočių atliekų konteinerių. Vežėjui buvo surašyta
dar viena – 1100 eurų bauda.
„Laiku neišvežtos atliekos kelia
pagrįstą gyventojų nepasitenkinimą. Iš visų vežėjų reikalaujame,
kad paslauga būtų atlikta kokybiškai ir laiku, o to nepadarius
taikome griežtas sankcijas ir
matydami, kad vežėjas nesiima
priemonių problemai spręsti, operatyviai suradome kitą bendrovę
paslaugai atlikti, o įsipareigojimų
nevykdžiusiai „Ecoservice projektai“ teks sumokėti ir baudą, ir
už išvežtas atliekas kitai įmonei“,
– sakė ARATC Atliekų tvarkymo
paslaugų ir kontrolės padalinio
vadovas Martynas Krasauskas.
Neišvežus atliekų baudos vežėjui skaičiuojamos už kiekvieną
laiku neištuštintą konteinerį.

•

ARATC inf.
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Skaudaus stichijos kirčio sulaukęs gėlininkas laukia tikro pavasario
Ši žiema mūsų verslo žmonėms buvo sunki ne tik dėl
pandemijos pančių, bet ir
dėl didelių šalčių ir šlapio
sniego kepurių, kurios
kai kuriems iš jų pridarė
daug nemalonumų. Vienas
iš didžiausių gėlių augintojų Lazdijų krašte Gintas Vasiukonis iki šiol su
jauduliu kalba apie šlapio
sniego gausos jam pridarytus milžiniškus nuostolius, tačiau tikisi, jog viską
pavyks išgyventi, kai ateis
tikras pavasaris ir atsiras
žmonių noras puošti savo
aplinką gyvomis gėlėmis.

Sniegas sugriovė tris
šiltnamius
„Jokio verslo dar nėra, žmonės
nieko neperka, nes šalta sodinti. Sniegas, kurio storis siekė 80
centimetrų, sulaužė tris mano
šiltnamius, tiesiog juos suguldė
ant žemės, patyriau didžiulius
nuostolius. Vieną šiltnamį su
gerų žmonių pagalba jau pavyko atstatyti. Žiemą labai daug
sunaudojau kuro, apie 25 tonas

anglių sudeginau“, – pasakojo
G. Vasiukonis.
Ponas Gintas sakė, jog turi
gausybę gėlių daigų, kuriuos
reikia sodinti kuo skubiau, todėl
sugriautų šiltnamių atstatymas
yra labai aktualus.
„Supirkau šiltnamiams reikalingą metalą, lauksiu talkos.
Atveš lankus, per savaitę su draugais gal dar vieną pavyks suvirinti“, – sakė žinomas Lazdijų
krašto gėlininkas.
Paklaustas, kokį nuostolį jam
atnešė šiltnamius sugriovęs sniegas, G. Vasiukonis teigė, jog tikslios sumos dar įvardinti negalįs,
tačiau pastebėjo, jog vieno šiltnamio pastatymas kainuoja nuo 5
iki 12 tūkst. eurų.

Prisipirko vokiškų daigų
G. Vasiukonis teigė iš vienos
Vokietijos firmos, su kuria jau
seniai bendradarbiauja, šiemet
užsisakęs daigų už 14 tūkst. eurų.
Pernai daigų skaičius buvo mažesnis.
„Perku iš jų daigus, juos užauginu ir Lietuvos pirkėjams
pardavinėju. Mano pirkėjai yra

G. Vasiukonis teigė iš vienos Vokietijos firmos, su kuria jau seniai bendradarbiauja, šiemet užsisakęs daigų už 14
tūkst. eurų. Pernai daigų skaičius buvo mažesnis. („Dzūkų žinių“ redakcijos nuotr.)
Vilniuje, Kaune, Druskininkuose, Vilkaviškyje, Marijampolėje,

Raseiniuose.
Paklaustas, ar Lazdijuose jis
turįs pirkėjų, ponas Gintas sakė,
jog dabar jų ir čia atsirado, nes
dėl uždarytų sienų žmonės negali
nuvažiuoti į Lenkiją ir ten gėlių
nusipirkti.
„Anksčiau visi Lazdijų krašto
žmonės lėkdavo į Lenkiją pirkti
gėlių, tačiau prieš dvejus metus
gėlės Lenkijoje pabrango, nes jų
augintojams teko pakelti atlyginimus samdomiems darbuotojams. Dabar galiu pasakyti, kad
gėlės pas mane kainuoja pigiau
nei Lenkijoje“, – sakė G. Vasiukonis.

Trukdo šaltas pavasaris
Gėlių augintojas įsitikinęs, jog
dabar didžiausia problema – neįprastai šaltas oras.
Jo teigimu, anksčiau apie kovo
25 dieną pradėdavęs pardavinėti
pirmąsias našlaites, tokia praktika galiojo jau 15 metų, o dabar
dėl šalto oro našlaičių niekas
neperka, todėl jis net neveža jų į
kitus rajonus.
„Jei vyktų prekyba, tai užsidirbčiau pinigų ir lengviau ga-

lėčiau atstatyti sugriautus šiltnamius. Šis pavasaris labai vėlyvas,
anksčiau tokiu metu jau augdavo
žolytė, o dabar dar jos nėra. Tiesą sakant, našlaites jau galima
sodinti, tačiau mūsų tautiečiai
labai atsargūs, bijo, kad nenušaltų, jei anksčiau pasodins. Galiu
pasakyti, jog dabar yra našlaičių
sodinimo laikas, iki gegužės vidurio, nes jos nebijo temperatūrų
pokyčių, o kitos gėlės daug jautresnės“, – sakė Gintas.
Pašnekovas pastebėjo, kad
keičiasi apželdinimo gėlėmis
įpročiai kapinėse – anksčiau ten
būdavo didžiulės gėlių klombos,
o dabar tik po vieną kitą daigą
sodina, kitą plotą dengia akmens
plokštėmis.
„Nežinau, kaip žmonės pirks
gėles šiemet. Pernai po karantino
buvo didžiulis judėjimas, žmonės
buvo pasiilgę gėlių grožio. Manau, kad ir šiemet turėtų pirkti
gėles, nes jos padės sustabdyti
nuo karantino važiuojančius stogus“, – svarstė daug metų gėles
auginantis lazdijietis.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Ar Alytaus regiono rūšiavimo centruose (atliekų surinkimo
aikštelėse) surenkamos naudotos padangos? Ar už tai reikia
mokėti ir kokie dokumentai reikalingi jas atvežant?

Alytaus regione veikiančiuose rūšiavimo centruose (didelių
gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse) vienas asmuo nemokamai
gali atvežti ir palikti iki 4 vienetų naudotų lengvojo automobilio
padangų. Už kiekvieną papildomą rūšiavimo centre paliekamą
padangą reikia mokėti pagal patvirtintus įkainius.
Paliekant padangas nemokamai, rūšiavimo centre reikia užpildyti deklaraciją, kurioje būtina nurodyti, koks prekybos centras ar
autoservisas keičiant ar perkant naujas padangas atsisakė priimti
naudotas. Vėliau ši informacija perduodama Aplinkos apsaugos
departamentui prie Aplinkos ministerijos.
Tai daroma, norint sumažinti rūšiavimo centruose surenkamų padangų kiekį, jų tvarkymo išlaidas, kurias tenka padengti
gyventojams, nors už padangų tvarkymą kiekvienas sumoka jas
įsigydamas ir visos senos padangos turi būti paliekamos ten, kur
įsigyjamos naujos. Keičiant padangas, autoservisai, nepriklausomai nuo to, ar asmuo perka naujas padangas, ar ne, negali atiduoti
gyventojams senų padangų, jeigu pagal protektoriaus gylį jos jau
nebetinkamos naudoti.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
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A. Čepononis: „Mieli žemiečiai, nekartokite
mūsų klaidų, išsaugokite Vaikų skyrių“
»Atkelta iš 1 psl.

visai ligoninei.
„Aš visada sakydavau, jog,
kai kalba specialistai, jais reikia tikėti. Ligoninės direktorė
inicijavo skyriaus uždarymą,
manau, turėdama kitus motyvus ir tikslus. Mes galėjome
išlaikyti tą skyrių ir padarėme
didžiulę klaidą, aš prisiimu ir
sau atsakomybę, kad pasitikėjau
tuometine ligoninės direktore,
kai ji įrodinėjo, kad tai didžiuliai nuostoliai ligoninei“, – sakė
buvęs Radviliškio meras.
Kaip vėliau paaiškėjo, iš tikro,
nuostolių jokių nėra, tik reikia
viską tinkamai skaičiuoti.
„Mus apgavo – mane ir tarybą.
Ir atsitiko taip, kaip atsitiko, pakė-

lėme rankas ir sakėme, jog darome tokį žingsnį, kad tik ligoninė
išgyventų. Kai mes uždarinėjome
Vaikų ligų skyrių, buvęs Lazdijų meras Artūras Margelis mane
bandė įtikinti, jog darome klaidą,
tačiau juo tada nepatikėjau, žiūrėjau į tik skaičius ir jo nepaklausiau“, – sakė A. Čepononis.
Kaip vėliau paaiškėjo, ligoninės
direktorė norėjo būti lojali Respublikinei Šiaulių ligoninei, su kuria
vyksta ligonių pasikeitimai, todėl
ir pasiūlė šį sprendimą.
A. Čepononis teigė, jog dabar
Radviliškio ligoninėje nėra Vaikų
ligų skyriaus, yra tik Vaikų dienos
profilaktikos centras.
„Kai atveža mažuosius ligonius, mums neleidžia jų priimti,

nors esame viską paruošę – ir
patalpas, ir personalą, kad būtų
galima atkurti Vaikų ligų skyrių.
Kadangi leidimą skyriui atkurti
turi duoti Sveikatos apsaugos
ministerija, o prieš tai Ligonių
kasos turi duoti sutikimą, mums
nepavyko to sutikimo gauti. Mes
net parašėme tarybos raštą, kad
finansuosime Vaikų skyriaus
veiklą trūkstama pinigų suma,
prisiėmėme visą atsakomybę, bet
ir tai nepadėjo, skyriaus neleido
atidaryti“, – pasakojo buvęs Radviliškio meras.
A. Čepononis, remdamasis
savo liūdna patirtimi, pastebėjo,
jog, jei Lazdijai sugalvotų uždaryti Vaikų ligų skyrių, jie niekada
negalės vėl atidaryti šio skyriaus,

nes atsiranda formalūs ir biurokratiniai barjerai.
Jo teigimu, niekas negali priversti uždaryti Vaikų ligų skyriaus, jei taryba to nenorės.
„Mano, kaip dzūko, kaip buvusio mero ir Seimo nario, linkėjimai Lazdijų tarybos nariams:
nedarykite šios klaidos, kurią mes
padarėme, nesuprasdami situa-

diciniai amatininkai, sertifikavę
tautinio paveldo produktus.
Planuojamas vykdyti projektas turi atitikti rajono savivaldybės plėtros strateginį planą.
Vykdomas projektas – ne pelno
projektas, jį įgyvendinant įsigytos investicijos nukreiptos tik į
visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo turto
atnaujinimą. Tokių reikalavimų
laikomasi ir visą projekto kontrolės laikotarpį.

Pretenduoti verta
Šis kvietimas išskirtinis tuo,
kad paraiškas pateikusiems
bus paskirtas 2014–2020 m.
programos lėšų likutis, kuris
sudaro 288 tūkst. eurų. Pereinamajam laikotarpiui lėšų nenumatyta, tad kol kas nežinoma, kaip finansavimas keisis
nuo 2023-iųjų metų.
Šiuokart prioritetas teikiamas tiems Tradicinių amatų
centrams, kurie pagal KPP
finansavimo taisykles jos dar
nėra gavę. Įvairiuose Lietuvos
rajonuose dabar veikia 19 Tradicinių amatų centrų. Juose ne
tik kuriami išskirtiniai, mūsų
tautos identitetą išreiškiantys
dirbiniai, bet ir mokoma tradicinių amatų – gaminti įvairius
valgius, drabužius, baldus, senoviškus rakandus. Kretingos
muziejaus Tradicinių amatų
centre tarp populiariausių edukacinių programų, skirtų ir
vaikams, ir suaugusiesiems, –
„Kretingos dvaro saldaininė“,
kur verdami karameliniai saldainiai ir supažindinama, kaip
saldumynai Kretingos dvare
buvo gaminami grafų Tiškevičių laikais. Programa „Medžio
raižiniai – žemaičių grafika“
– tai pažintis su tradicine liaudies grafika ir medžio raižinių
istorija Žemaitijos regione, be
to, – išskirtinė galimybė kartu
su Kretingos rajono tautodailininkais medžio raižinį atspaus-

Didžiausia suma — 200
tūkst. Eur
Didžiausia numatyta skirti paramos suma vienam projektui
siekia 200 tūkst. Eur. Šios paramos lėšomis kompensuojama
iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Lėšos skiriamos
iš Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto.
Už paramos lėšas galima
įsigyti naujos įrangos ir įrenginių, technikos, taip pat baldų,
kitų įgyvendinimo taisyklėse
nurodytų prekių; priemonių
ir medžiagų, reikalingų tradicinių amatų edukaciniams
užsiėmimams ir tradiciniams
amatams demonstruoti; atlikti
projektui įgyvendinti būtinų
statinių rekonstravimo, kapitalinio remonto darbus; projekto
įgyvendinimo vietoje sukurti
viešąją infrastruktūrą – apšvietimą, privažiavimą ir kt.
Paramos lėšomis kompensuojamos ir viešinimo bei bendrosios išlaidos. Bendrųjų išlaidų
finansuojama dalis gali būti ne
didesnė kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, taip pat ne

teikti paraiškas KPP paramai
gauti, – žinome ir jau pasirengę startuoti“, – atviravo
direktorė.
Dabar jos vizijoje – praplėsti
Tradicinių amatų centro pastatą
ir įrengti karpinių bei medžio
raižinių dirbtuves.
Kas gali gauti paramą
Pagal veiklą į paramą gali pretenduoti tik viešieji juridiniai
asmenys, o remiama veikla –
plėtra tradicinių amatų centrų,
kurie patenka į Tradicinių amatų
centrų sąrašą. Žinotina, kad nebus priimamos kartu su partneriais teikiamos paraiškos.
Projektai, įgyvendinami pagal
veiklą „Tradicinių amatų centrų
plėtra“, gali būti vykdomi tiek
kaimo vietovėje, tiek mieste,
išskyrus didžiuosius Lietuvos
miestus – Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį ir Šiaulius.
Paramos gali sulaukti amatų centrai, teikiantys viešąsias
paslaugas, tai yra tie, kurie organizuoja mokymus, edukacinius
užsiėmimus, rengia paskaitas,
demonstruoja tradicinius amatus
ir pan., o veiklose dalyvauja tra-

„Dzūkų žinių“ informacija

KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.

Nuo balandžio 1-osios
iki birželio 30 d. tradicinių amatų puoselėtojai
galės teikti paraiškas
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos (KPP)
priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo
vietovėse“ veiklą „Tradicinių amatų centrų
plėtra“.

ti ant popieriaus.
Tiek vietinių žmonių, tiek atvykusių iš svetur dėmesio kaskart sulaukia „Kretingos dvaro kepiniai“ – naminė duona,
kepama duonkepėje krosnyje,
atkurtoje pagal žemaičių tradicijas. „Rinktinių juostų audimas“
– šios edukacinės programos
dalyviai sužino apie žemaičių
juostų rūšis, raštų įvairovę ir
reikšmę kultūrai, išgirsta apie
audimo žaliavos paruošimą,
o profesionali audėja išmoko
apmesti metmenis ir rankinėmis
staklėmis austi juosteles.
Pasak direktorės Vidos Kanapkienės, trečiuoju programos
paraiškų teikimo etapu Kretingos muziejus Tradicinių amatų
centrui buvo gavęs 109 tūkst.
478 eurus paramos. Pasinaudojus šiais pinigais, prie Centro
įrengta aikštelė ir pastatyti trys
nameliai-dirbtuvės tautodailininkams-medžio drožėjams,
tekstilininkams, kitiems sertifikuotiems amatininkams, kad
jie čia Amatų švenčių metu galėtų ir demonstruoti, ir prekiauti
savo dirbiniais.
„Kad yra naujas kvietimas

•

Didelis Biuro
popieriaus
pasirinkimas!

Tradicinių amatų puoselėtojams — parama

Kretingos muziejaus Tradicinių amatų centras, kuriame gausu edukacijų,
įsikūręs istorinėje vietoje – buvusiame Dvaro šiltnamyje. (Dariaus Šypalio
nuotr.)

cijos ir pasekmių. Jei priimsite
tokį sprendimą, tai visam laikui
pakenksite jaunoms šeimoms,
auginančioms vaikus. Mes klaidą padarėme, Jūs dar galite jos
išvengti. Mieli lazdijiečiai, jokiais
būdais to nereikia daryti“, – sakė
A. Čepononis.

didesnė kaip 1 tūkst. 800 Eur,
o jei projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros
įrengimo darbai, – ne didesnė
kaip 3 tūkst. Eur kitų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM.
50 balų — būtini
Pareiškėjų projektai pagal veiklą „Tradicinių amatų centrų
plėtra“ vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Paraiškose prašomai paramos sumai viršijus
kvietimui skirtąją, sudaroma
paraiškų pirmumo eilė.
Jei pareiškėjas planuoja,
kad tradicinis amatų centras,
į kurį investuojama paramos
lėšomis, į savo veiklą įtrauks
10 ir daugiau tradicinių amatininkų, sertifikavusių tautinio
paveldo produktus, – suteikiama 20 balų.
Jei tradicinis amatų centras
vykdo tradicinių amatų mokymus pagal Žemės ūkio ministerijos sertifikuotas tradicinių
amatų mokymo programas,
suteikiama 20 balų.
Jei tradicinių amatų centro
patalpose demonstruojami
tradiciniai amatai, suteikiama
20 balų.
Jei tradicinių amatų centras
vykdo tradicinių amatų edukacinius užsiėmimus vaikams ir
jaunimui, suteikiami 25 balai.
Jei tradicinių amatų centras
rengia tautinio paveldo produktų ekspozicijas arba parodas, suteikiama 15 balų.
Mažiausias privalomas paramos paraiškų atrankos balų
skaičius yra 50. Tiek nesurinkus, paraiškos atmetamos.
Užs. Nr. 08
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Bobausiai pradeda dygti, tačiau,
Dzūkai
ruošdami juos maistui, būkite atsargūs kalba, kad...
g Mūsų kraštietis iš Radviliškio,
buvęs šio rajono meras, šiuo metu
Seimo narys, perdavė Lazdijų tarybos nariams žinutę: „Nedarykite
šios klaidos, kurią mes padarėme,
kai panaikinome Vaikų ligų skyrių
nesuprasdami situacijos ir pasekmių. Jei priimsite tokį sprendimą, tai visam laikui pakenksite
jaunoms šeimoms, auginančioms
vaikus. Mes klaidą padarėme, Jūs
dar galite jos išvengti.“ Sakoma,
jog geriau mokytis ne iš savo, bet
kitų klaidų.
g Tūkstančiai Lazdijų rajono
hektarų apie Šeštokus ar Kučiūnus gali būti paversti atviru mūšio
lauku, ten negalės dirbti ūkininkai, miško kirsti medkirčiai, prie
tos teritorijos esančiuose miškuose nebus galima grybauti, o
vietoj paukščių giesmių nuolat
dunksės artilerijos salvės. Ar tokia
perspektyva mus žavi?
g Veisiejuose, kitoje kelio
pusėje, prieš dabar veikiančią
turgavietę, įsikurs nauja turgavietė. Šiuo metu braižomi planai,

Vis labiau įsibėgėjant pavasariui, vis garsiau kalbama
apie pirmuosius pavasario
grybus – bobausius. Vieni
juos mėgsta, kiti nė žiūrėti
į tą pusę nenori. Tačiau
koks bebūtų pasirinkimas,
bobausiai pirmieji grybavimo sezono pranašai.

Rasa Švirmickaitė
Anot Dzūkijos nacionalinio parko
ir Čepkelių valstybinio gamtinio
rezervato Biologinės įvairovės
skyriaus vedėjo Mindaugo Lapelės, pavasarį dažniausiai sutampa trys dalykai – bobausių
dygimas, šilagėlių žydėjimas ir
miškasodis.
Šis pavasaris pažeidė daugelį
metų nusistovėjusį gamtos ritmą.
Miškasodis prasidėjo jau kovo
mėnesį, o su šilagėlėmis ir bobausiais kiek kitaip. „Kolega jau
matė saulės atokaitoje pražydusias šilagėles, net nufotografavo,
o bobausių kol kas neteko matyti, jiems dar per šalta“, – sakė
M. Lapelė.
Alytaus rajono Makniūnų kaimo gyventoja Dalė Baranauskienė, ko gero, viena pirmųjų grybautojų Dzūkijoje, kuriai šiemet
jau pavyko rasti bobausių. Patyrusi grybautoja dar praėjusią
savaitę, pačiomis pirmomis balandžio dienomis, vaikštinėdama
miške, atidarė grybavimo sezoną,
tiesa, kol kas grybų į namus neparsinešė.
„Nerinkau, mažyčiai dar, bet
vietomis pasipylę gausiomis
šeimynomis, paties stambiausio
kepurėlė vos penkių centų monetos dydžio. Įdomiai viskas vyksta gamtoje – prieš keletą dienų
klampojau per sniegą ieškoti žibučių, o šį kartą patyriau malonumą akimis glostydama bobausius.
Jų pasirodymas man reiškia tikrą
gamtos atbudimą“, – džiaugėsi
jau daugiau kaip trisdešimt metų
bobausius renkanti moteris.
Anot D. Baranauskienės, po
kelių dienų ji vėl buvo nulėkusi
į mišką pažiūrėti bobausių, tikėdamasi, kad bus ūgtelėję ir tiks į
keptuvę, tačiau grybai buvo tokie pat mažučiai. „Nieko keista,
kad nepaaugo. Drėgmės užtenka,
pasirodė saulutė, tai ir išlindo,
bet orai atvėso, naktys šaltos,
todėl nustojo augti“, – aiškino
grybautoja.
Makniūniškė sako, jog kasmet
pasmaguriaujanti pačios paruoštų
bobausių. Ji pavasarinių grybų
parenka ir pažįstamiems, tačiau
gerai žinantiems, kaip juos pasiruošti. „Jei žmogaus nepažįstu,
pati juos apverdu, kad būtų saugu.
Esu girdėjusi, kad ir mūsų apylinkėse buvo mirtimi pasibaigusių
apsinuodijimų grybais“, – pasakojo D. Baranauskienė.
Moteris, ruošdama bobausius,
juos apverda keturis kartus po
10 minučių, kaskart išpildama
vandenį, kuriame virė grybai,
ir juos nuplaudama po tekančiu vandeniu. „Kaip ir daugelis,
mūsų šeima stengiasi valgyti
sveiką maistą, todėl bobausius
ruošiu ne su spirgučiais, bet pa-

projektuojamas prekybos stalų
dizainas, gal turgus bus po stogu kaip Alytuje? Viskas gražu,
tik kiek kainuos prekybos vieta,
investavus į naujos turgavietės
patrauklumą. Ar prekeiviai galės sau leisti mokėti už modernią
vietą solidų mokestį, pavyzdžiui,
15 eurų?
g Šiuo metu Lazdijų užimtumo rinkoje tikrai yra darbo skelbimų, trūksta šviesų operatorių,
architektų, seniūnijų specialistų,
biudžetų ir finansų specialistų.
Skelbimų yra, bet norinčiųjų
dirbti nelabai atsiranda. Ar darbai
neįdomūs, ar atlyginimai menki?
O gal patogiausia gyventi iš pašalpų?

•

Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el. paštu
dzukuzinios@gmail.com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882.

Auksinės mintys

Bobausiai jau kiša kepurėles, tačiau dar labai mažučiai. (Dalės
Baranauskienės asmeninio archyvo nuotr.)
sitroškinu su daržovėmis. Taip
paruošti grybai irgi labai skanūs“,
– pasakojo makniūniškė ir pridūrė, jog bobausiai – savotiška
atrakcija ir tikro grybo skonio
jie neatstoja.
Botanikas M. Lapelė sakė, jog
taip pat neatsispiriantis bobausiams ir kasmet kartą ar du jais
pasimėgaujantis, tačiau kitiems
to daryti nerekomenduoja.
Bobausiai geriausiai auga kirtimuose, vietose, kur prieš kelerius
metus buvo pasodintas miškas,
kur gausu žolės. Lapuočių miškai jiems netinka. Nekirmijantys
raukšlėtakepuriai yra tuščiaviduriai ir gali užaugti iki 10 centimetrų aukščio ir 15 centimetrų
pločio.
Nors daugelis gerai žino, kaip
atrodo bobausiai, tačiau mikologai jų rinkti ir valgyti nepataria.
Vis tik, jei nuspręsite jų paragauti,
gaminant reikia būti atsargiems.
Juose randama nuodo giromitrino, jis tirpus vandenyje, atsparus karščiui, tačiau kelis kartus
grybus apvirus po 15 min., vis
keičiant vandenį, iš jų pasišalina
didžioji dalis nuodingų medžiagų. Yra žinoma atvejų, kai buvo
apsinuodyta iš kvapnaus grybų
nuoviro paruošus sriubą.
Džiovinant bobausius, juose
esantis giromitrinas suyra ir išga-

ruoja, tad po 2 mėnesių džiovintus grybus galima vartoti maistui.
Džiovinti bobausius reikia gerai
vėdinamoje, negyvenamoje patalpoje.
Dėl dažnų ir sunkių apsinuodijimų komercinė prekyba bobausiais kai kuriose šalyse uždrausta.
Gamtininkų teigimu, kai pradės
dygti bobausiai, po kelių savaičių pasirodys briedžiukai, šiek
tiek panašūs į bobausius, tačiau
neturintys nuodingos medžiagos
giromitrino.
Briedžiukai – vieni iš vertingiausių pavasarinių valgomų
grybų, vartojami virti ir džiovinti. Jie paprastai auga balandžio–gegužės mėnesiais, kartais
rudenį, daugiausia lapuočių miškuose, parkuose, netgi senuose
soduose, kur nejudinamas dirvožemis.
Kaip atskirti bobausius nuo
briedžiukų? Bobausis savo išvaizda primena smegenis ar graikinį riešutą, jų kojelės trumpos.
Kepurėlės gali būti įvairių spalvų,
nuo šviesiai iki tamsiai rudos, jų
koteliai yra labai trumpi.
Tuo tarpu briedžiuko kepurėlė
labiau panaši į tinkliuką su duobutėmis ar bičių korį. Ji būna kūginės ar kiaušinio formos, šviesiai
rusva ar beveik juoda.

•

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

T

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

Rūšiuokite!
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Priklausomybė nuo azartinių lošimų
atėmė viską: atsitokėjo tik praradęs laisvę
Kiekvienam vertėtų atminti, kad visi azartiniai lošimai
yra klastingi – nesvarbu, lošite kazino ar pirksite loterijos
bilietą, organizatoriai visuomet džiaugsis pelnu.
Apie tai, kad priklausomybė nuo azartinių lošimų gali
turėti skaudžių pasekmių,
pasakoja savo kailiu tai patyręs buvęs radijo laidų vedėjas ir renginių organizatorius
Paulius Bukauskas. Dėl šio
žalingo įpročio jam teko trejus metus praleisti įkalinimo
įstaigoje.
Taip pat savo įžvalgomis
ir patarimais dalijasi Respublikinio priklausomybės ligų
centro Klaipėdos filialo Ambulatorinio skyriaus vedėjas,
gydytojas psichiatras Pavel
Osipov.

Sukuriama lengvai
gaunamų pinigų iliuzija
Seniau buvo lošiama su kauliukais, tačiau šiandien vyrauja begalė azartinių lošimų alternatyvų – pradedant rulete ar pokeriu
ir baigiant įvairiais internetiniais
lošimais.
Pasak gydytojo psichiatro
P. Osipovo, Lietuvoje ir kitose
Europos šalyse atlikti tyrimai
rodo, kad lošimai ir lažybos internetu itin populiarėja, o pirmą
kartą pabandžiusių lošti amžius
jaunėja – manoma, kad šie procesai galimai susiję.
Nors rekreacinis arba laisvalaikio lošimas numato pramogą,
nesukeliančią pačiam lošėjui
arba jo artimiesiems žalos ir
diskomforto, yra labai plona
linija tarp nekaltos pramogos ir
gyvenimą kardinaliai keičiančių
pasekmių.
„Jeigu jums kada nors teko
pralošti daugiau, nei jūs plana-

Buvęs radijo laidų vedėjas ir renginių organizatorius Paulius Bukauskas
dalijasi savo istorija, kaip priklausomybė nuo azartinių lošimų lėmė, kad jis
trejus metus praleido įkalinimo įstaigoje. (Nuotr. iš asmeninio archyvo)
vote, skirti šiai pramogai daugiau
laiko, nei norėjote, skolintis pinigų lošti, slėpti lošimą nuo kitų
žmonių, jausti gėdą, kaltę ar apgailestavimą dėl tokio žaidimo
rezultatų – greičiausiai kalba eina
jau ne apie pramogą, bet apie probleminį lošimą, o galimai net ir
apie priklausomybę“, – atkreipia dėmesį gydytojas psichiatras
P. Osipov.

Galvodavo vien apie tai,
kaip atiduoti skolas
Buvęs radijo laidų vedėjas ir renginių organizatorius P. Bukauskas pripažįsta, kad daug metų
apsilankymai lošimų namuose
jam buvo lyg užėjimas į kavinę
atsigerti kavos, tik po kurio laiko
toje „kavinėje“ jis pradėjo leisti
kiauras dienas, nebekeldavo telefono ragelio, mažai valgydavo
ir miegodavo. Iš pradžių lošdavo iš savų pinigų, tačiau vėliau
pradėjo skolintis iš artimųjų ir
pažįstamų.
„Kol nebūdavau lošimų namuose, galvodavau tik apie tai,

kaip padengti savo skolas, o galiausiai tai privedė prie nelegalių
ir kvailų dalykų. Imdavau kreditus savo tuometinės gyvenimo
draugės vardu, pirkdavau prekes,
už kurias įteikdavau vekselius
ir žadėdavau pinigus sumokėti
vėliau, tačiau to nepadarydavau.
Taip pat skolindavausi įvairius
daiktus iš pažįstamų ir meluodavau, kad naudojuosi, iš tiesų užstatydavau juos lombarde
ir už gautus pinigus lošdavau.
Kelis kartus tai puikiai pavyko
ir daiktus sėkmingai grąžinau
savininkams, tačiau labai greitai prasilošiau ir prasiskolinau
dar daugiau“, – pasakoja P. Bukauskas.
Galiausiai dėl vagysčių žmonės
jį pradėjo skųsti policijai ir buvo
iškelti keli ikiteisminiai tyrimai,
todėl tuo metu P. Bukauskas buvo
ne tik prasilošęs, bet ir turintis
reikalų su teisėsauga.

Sustabdė tik įkalinimo
įstaiga
Kadangi vyras dirbo ne tik ra-

dijuje, bet ir intensyviai organizuodavo bei vesdavo įvairiausius
renginius, jo darbas ir karjera itin
glaudžiai siejosi su reputacija ir
prestižu.
„Savo karjerą galutinai sužlugdžiau labai greitai – kai viešumoje pasirodė straipsniai su
informacija apie man iškeltus
ikiteisminius tyrimus. Sužinoję
tiesą, mane nedelsiant išmetė
iš darbo radijuje, dėl renginių
niekas nebesikreipdavo, o tuomet skolos jau buvo didžiulės,
todėl nežinojau, kaip iš viso to
išbristi.“
Nebematydamas kitos galimybės, vyras išvyko į Airiją, kurioje
gyveno ir dirbo, kol vieną dieną
internete perskaitė tai, kad dėl
jo yra išduotas Europos arešto
orderis. Ilgai nesvarstęs, jis pats
nuėjo į policijos nuovadą ir buvo
suimtas – vienerius metus kalėjo
Airijoje, vėliau buvo perkeltas į
Lietuvą.
„Manau, kiekvienam žmogui
viskas priklauso nuo konkretaus
lūžio taško ir tai yra labai ilgas
procesas, reikalaujantis daug
sunkaus darbo. Mano atveju tai
įvyko jau patekus į kalėjimą ir
prabuvus ne vieną, ne dvi dienas,
bet kelis mėnesius, kol iš esmės
pradėjau atgauti blaivų protą,
adekvačiai vertinti viską, kas
įvyko, ir suprasti, kad per savo
priklausomybę ir klaidas praradau tai, kas žmogui gyvenime yra
svarbiausia – laisvę“, – pasakoja
P. Bukauskas.

esminis žingsnis yra įvardinti,
kas vyksta, ir nustoti traktuoti tai
tik per asmeninės galios prizmę
– „galiu – negaliu.“
„Žmogaus sprendimas atsisakyti žalingų elgesio modelių
turėtų remtis sąmoningu pasirinkimu – „ir noriu, ir galiu,
bet pasirenku to nedaryti“, –
pažymi gydytojas psichiatras,
pridurdamas, kad svarbiausi
sėkmės kriterijai – nelikti vienam, išmokti rūpintis savimi ir
priimti kitų žmonių pagalbą.
Be to, pasakodamas savo
istoriją, P. Bukauskas pabrėžia, kad reikia suvokti tai, jog
priklausomybė nėra paprastas
susirgimas kaip, pavyzdžiui,
gripas, kuomet žmogus fiziškai jaučiasi blogai ir supranta,
kad reikia gerti vaistus. Šiuo
atveju taip nenutinka, nes tik
labai vėlyvoje stadijoje pradedama suvokti priklausomybės
spąstus, todėl itin svarbu turėti artimą aplinką, kuri būtų su
tavimi labai atvira, o tu savo
atžvilgiu taip pat būtum su jais
atviras ir pripažintum, kad reikia pagalbos.
Išgyvenus košmarą, šiandien
P. Bukauskui pačiam sunku patikėti tuo, kas vyko. Nors kiekviena diena laisvėje atneša vis
daugiau optimizmo, padarytos
klaidos yra nepamirštamos.
„Kad ir kaip neblogai dabar
man sektųsi, praeities šleifas
uždeda didžiulę juodą dėmę ir
prireiks daugelio metų norint
ją bent šiek tiek nubalinti. Tačiau suprantu, kad tai yra dar
viena pasekmė, su kuria turiu
susigyventi ir privalau žvelgti į
priekį“, – sako P. Bukauskas.
Užs. Nr. 09

„Privalau
žvelgti į
priekį“
Pasak gydytojo psichiatro,
norint kontroliuoti priklausomybę,

Lazdijuose vakarėliu nepatenkinta mergina du vyrus apkaltino
išprievartavimu: tiesą atskleidė skandalingi pokalbiai telefonu
„Jiems nusimato laisvės
atėmimas iki 7 metų... Bet
tegul sėdi, eina jie „na..ui“,
– savo pažįstamam pareiškė dvidešimt kelerių metų
Lazdijų rajono gyventoja
Inga J., prieš tai du vyrus
apkaltinusi ją išžaginus
ir išprievartavus. Tačiau
merginos melas greitai
paaiškėjo, o jį atskleisti
padėjo įrašyti telefoniniai
pokalbiai.

Tiesa, mergina ir pati po kelių
savaičių policijai atskleidė, kad
melavo. Todėl sulaukė mažesnės
bausmės, nors ir buvo patraukta
atsakomybėn už melagingų parodymų davimą. Tokią neeilinę
bylą jau įsiteisėjusiu nuospren-

džiu išnagrinėjo Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmai.
Kaip paaiškėjo, iki tol neteista
ir niekur nedirbusi Inga J. sunkiems kaltinimams ryžosi 2020
m. rugpjūčio 19-osios naktį; Lazdijų rajono policijos komisariate
mergina pareiškė pareigūnams,
kad prieš tai, apie 20 valandą,
vienas vyras ją namuose vykusio vakarėlio metu išžagino,
o po valandos kitas vyras jau
automobilyje ją išprievartavo
oraliniu būdu. Abiejų atžvilgiu
buvo pradėtas tyrimas ir su juo
susiję nemalonumai – paieška,
apklausos.
Apklausta mergina pasakojo
tyrėjams, kad tądien dalyvavo
Lazdijų rajone vykusiame vakarėlyje-išgertuvėse, kuriose daly-

vavo dar keli vyrai ir ji pati. Anot
Ingos J., išgertuvių metu vienas
iš vyrų ėmė prie jos kabinėtis,
galiausiai nusivedė į kambarį,
žadėdamas „kažką“ parodyti, o
tuomet išžagino. Seksualinę prievartą patyrusi mergina teigė, kad
tuomet paprašė ją parvežti namo,
išgertuvių dalyviai sutiko – ją jau
seksualiai prievartavęs vyras sėdo
prie BMW automobilio vairo, o
ji su kitu vyru atsisėdo gale. Pakeliui šis esą čiupo ją už rankų,
nusismaukė drabužius ir ėmė ją
prievartauti oraliniu būdu.
Mergina teigė, kad po šio prievartos akto vyrai ją paleido Lazdijų viduryje, liepę eiti, kur nori.
Tačiau, nepraėjus nė kelioms
savaitėms, pati Inga J. pripažino,
kad jokios seksualinės prievartos

nebuvo – su vienu vyru ji apskritai neturėjo jokių lytinių santykių,
o kitam, važiuojant automobiliu,
pati pasisiūlė užsiimti oraliniu
seksu.
Mergina pasakojo, kad tą dieną
policijos pareigūnams tyčia pamelavo dėl to, kad abu vyrai ją išlaipino Lazdijų mieste prie „Maxima“ parduotuvės ir nesivežė jos
su savimi, o ji tuo metu neturėjo
kur eiti ir, būdama neblaivi, nutarė juos pamokyti. Inga J. teigė,
kad nuėjo iki Lazdijų rajono policijos komisariato, kur ją sutiko
pareigūnai, ir jiems papasakojo
savo išsigalvotas istorijas. Pareigūnas merginą kelis kartus įspėjo
dėl gresiančios baudžiamosios
atsakomybės, jeigu ši pameluos
pateikdama pareiškimą, Inga J. tai

suprato, bet dar suvaidino, apsiverkdama, kad yra sutrikusi.
„Įskundžiau juos melagingai
tyčia, iš pykčio“, – ikiteisminio
tyrimo metu pasakojo mergina,
anot kurios, abu vyrai buvo sulaikyti policijos dar tą pačią naktį.
Pasak Ingos J., išties ji kelias
paras girtavusi su pažįstamu vyru
ir jo draugais, o tą naktį važinėjo
po Lazdijų rajone esančius kaimus, kadangi vyrai norėjo daugiau merginų, o ši turėjo draugių,
kurias ketino pakviesti. Tačiau
merginų rasti nesisekė, galiausiai
kompanija atvažiavo į Lazdijus.
Čia Inga J. teigė susipykusi su
bendrakeleiviais, pastarieji ją ištempė iš automobilio ir paliko
Lazdijuose – tuomet ji supykusi ir
Nukelta į 8 psl.
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Garsiajame Veisiejų turguje pavasaris: koją kiša tik savivaldybių ribojimai

Ketvirtadienį Veisiejų turguje įvairus prekių asortimentas pagyvino aikštę — prekeivių buvo tikrai daug.
Dineta Babarskienė
„Viskas būtų gerai, jei ne
savivaldybių ribojimai.
Dabar tik vietiniai užsuka
turgun. Iš Druskininkų,
nuo Merkinės, Leipalingio nieks neatvažiuoja“,
– pasakojo ūkininkai. O jie
kaip visada gėrybių buvo
atvežę apsčiai ir valgymui,
ir sodinimui. Sako, paukščiams čiulbant pavasarį,
saulei vis pasirodant, tuoj
prasidės pats darbymetis
soduose, daržuose ir laukuose.
Ketvirtadienį Veisiejų turguje
žmonės būrėsi prie sodinukų.
„Pavasaris, reikia žemėn kažką įkišti“, – sakė jie. Serbentų
krūmeliai po 5 eurus, mažesni 2
eurus tekainavo, savidulkiai persikai – 20 eurų, obelaitės po 10
eurų, kriaušės, trešnės tiek pat,
avietės po eurą. „Labiausiai perka ir sodina persikus, dar visada
labai perkamos avietės“, – sakė
prekeivė. Gražuolės magnolijos
kol kas „žydi“ tik paveikslėliuo-

se, prikabintuose prie augalų, jų
kaina – 12 eurų. Įvairių dekoratyvinių medelių čia tikrai buvo iš
ko pasirinkti.
O štai gėlės, primenančios viržius, po 1,50 Eur. „Jos ir pavasarį
žydi. Tai erikos“, – paaiškino gėlininkė. Savo žiedeliais – mėlynomis akutėmis – našlaitės pavasariškai nuteikė: vienas krūmelis
– 70 centų.
Jau ir agurkų daigų galima
buvo įsigyti. Net su žiedais! Augintojas liepia atidžiau įsižiūrėti.
Pažiūriu – jau užsimezgę agurkėliai! Šie daigai po 1,20–1,50
Eur. Pomidorų daigai po eurą.
Sako, kad sodinti į šiltnamį dar
pavojinga, gali ir nušalti. „Perka
ir laiko ant palangės“, – patikino
pardavėjas.
Prie įvairių sėklų besibūriuojantys ir kainų klausinėjantys
pirkėjai – artėjančio darbymečio
„pranašai“. Žirniai, vikiai, peliuškos, baltosios garstyčios: 1
kg – euras. „Facelija, esparcetas,
miglė ir kitos visokios žolės –
viskas po 3 eurus už kilogramą“,
– vardijo pardavėjas. Javų kainos

svyravo nuo 8 iki 10 eurų. Tiesa,
40 kilogramų avižų – 6 eurai. 40
kilogramų kviečių – 8 eurai, galima buvo rasti ir 50 kilogramų
po 8 eurus. Kukurūzai, miežiai
sėjimui – 40 kg po 10 eurų.
30 kilogramų traiškytų kviečių
su kukurūzais – 8 eurai, traiškyti
kviečiai, miežiai be kukurūzų –
7 eurai.
Dairytasi ir į bulves, ypač
ankstyvas. Nenuostabu, mat artėjančiam sodinimui ruošiamasi.
Ūkininkai iš Šakių atvežę nemažai veislių ir ankstyvų, ir vėlyvų: „Solist“, „Laura“, „Vineta“,
„Agila“, „Melody“. 10 kilogramų
bulvių – 4 eurai, 40 kilogramų
– 15 eurų. Valgymui skirtų kilogramas – 40 centų.
Pašarinių barščių 30 kilogramų
maišas 5 eurai, kitoje vietoje ir už
4 eurus galėjai nusipirkti.
Svogūnų kilogramas nuo 50
iki 80 centų kainavo, sodinimui
skirtų svogūnų kilogramas – 2,50
Eur, morkų kilogramas – 80 centų,
burokėlių – 60 centų. 4 česnakai –
euras, bet buvo už vieną galvutę
ir 70 centų prašančių. Obuolių

kilogramas – 80 centų. Krienų
stiklainiukai po 1,50–2 eurus.
Pavasariška žaluma traukte
traukė. Nusipirkti norėjosi ridikėlių ryšulėlį, kainuojantį 90
centų, 100 g svogūnų laiškų – 80
centų, salotų tiek pat – 60 centų,
agurkėlių kilogramas 2,20 Eur.
Kitur ridikėliai po 70 centų, 100
gramų salotų – 60 centų, tiek pat
svogūnų laiškų – 70 centų.
Sūriai po 3 eurus, gabalėlis
sviesto – 2 eurai, pusė kilogramo
lydyto sviesto 5 eurai.
Medus – 4 eurai už pusę litro,
žiedadulkių krepšelis – 2,50 Eur,
bičių duonelė – 4 Eur už krepšelį,
gabalėlis vaško – 4 eurai. „Ir kremų natūralių gaminimui moterys
naudoja, ir kiaušiniams marginti“,
– sakė man prekeivė.
Įvairus prekių asortimentas pagyvino aikštę – prekeivių buvo
tikrai daug. O ir drabužių, ir batų,
ir namų apyvokos daiktų, ir baldų,
ir senienų ir ko čia tik nebuvo –
visko. Prekybininkės sakė, kad ir
pirkėjų gausu buvę, kol „sienų“
tarp savivaldybių neuždarė. „O
dabar turgus didžiulis, pačios ma-

tote, bet pirkėjų mažai. Koks čia
pirkimas?“ – piktinosi jos.
Nei prie pyragų, nei prie mėsos
gaminių eilės netįso.
Garsusis Veisiejų turgus laukia
geresnių ketvirtadienių, kuomet
„sienos“ tarp savivaldybių išnyks.
Tiesa, Nacionalinio visuomenės sveikatos biuro, rajono
savivaldybės specialistai vaikščiodami turgavietėje tikrino, ar
prekybininkai turintys visas reikalaujamas apsaugos priemones
karantino metu, tačiau patikino,
kad jiems svarbiausia ne nubausti
prekybininkus, o užtikrinti, kad
būtų laikomasi nustatytų reikalavimų. Sakė, kad tai darantys iš
pareigos, o kantrybės jiems tikrai
užtenka. Paklausti, ar žmonės dar
neišmoko laikytis visų reikalavimų, ar nuo jų jau tiesiog pavargo, sakė, kad priežastys gali
būti įvairios, tačiau jų pareiga,
kad būtų užtikrintas saugumas.
„Visada atvažiavęs pasižiūriu,
kokia čia situacija“, – patikino
ir Veisiejų seniūnijos seniūnas
Zenonas Sabaliauskas.

•

Karjeros diena 2021 Lazdijų r. Šeštokų mokykloje
„Pasirink mėgstamą darbą ir
tau gyvenime nė vienos dienos
nereikės dirbti.“
Konfucijus
Lazdijų r. Šeštokų mokykloje jau tradiciškai, ketvirtus metus iš eilės, vyko
Karjeros diena.

Netradicines dienas visai mokyklai organizuoti nuotolinio mokymo metu yra iššūkis, tačiau manome, kad su iššūkiu mums pavyko
susidoroti puikiai. Nuotolinis mokymas, be savo trūkumų, atveria
ir naujas galimybes, tokias kaip
klausyti lektorių, net jei kitu būdu
nebūtų galimybės pasikviesti jų į
savo klasę, dalyvauti masiniame
renginyje, net jeigu tiek žmonių
fiziškai netilptų erdvėje, naudotis neišmatuojamais skaitmeninio
ugdymo turinio ištekliais.
Šių metų Karjeros dienos uždaviniai – skirti dėmesį mokinių
ekonominiam raštingumui, padėti
sustiprinti psichologinį atsparumą nesėkmėms, pasiruošti rinktis

mokymo kryptį ar studijas, padėti
pažinti save, realizuoti savo gebėjimus bei pažinti dominančias
profesijas.
Karjeros dienos renginio turinys buvo suplanuotas atsižvelgus
į mokinių išsakytus poreikius, iškylančius sunkumus planuojant
karjerą bei visuomenėje vyraujančias ekonominio raštingumo
aktualijas.
Karjeros dieną pradėjome žiūrėdami VMI parengtą medžiagą
apie mokesčius valstybei, kas
sukėlė nemažą mokinių susidomėjimą ir pakeitė požiūrį prievolę
mokėti mokesčius. Žemesniųjų
klasių mokiniai ir patys mažiausieji – ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai – panaudodami antrines žaliavas, gamino taupykles,
kuriose kaups santaupas savo svajonių įgyvendinimui. Šiuo užsiėmimu stengėmės atkreipti mokinių dėmesį į vartojimo mažinimą
bei kitas ekologines problemas,
kurias ypač verta buvo apmąstyti
Žemės dienos išvakarėse.

Kaip įprasminti savo laiką ir
gebėjimus, vyriausiems mokiniams patarimų davė Lazdijų
rajono savivaldybės viešosios
bibliotekos vyresn. bibliotekininkė darbui su jaunimu Alma
Stučkienė, o mažesnieji kartu
su savo auklėtojomis ir mokytojomis, remdamiesi filmų
personažų istorijomis, ieškojo
veiklos sričių, kuriose galėtų būti
naudingi.
VšĮ Švietimo centro psichologė
Daiva Česnulevičienė vyresniesiems mokiniams padėjo suprasti,
kaip išlikti pozityviais, energingais net krizinėse situacijose, o
pradinukai kartu su Pepe Ilgakojine (Lazdijų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos vyresn.
bibliotekininkė Daiva Karaliūnienė) aptarinėjo savo svajonių
profesijas ir kaip jas pasiekti.
Artėjant mokslo metų pabaigai, ypač aktualu dešimtokams
ir abiturientams analizuoti studijų
galimybes ir viską, kas susiję su
jomis, ateities karjeros galimybių

prognozes, tad esami ir būsimi
gimnazistai turėjo puikią progą
visa tai išgirsti renginio metu.
Įvertinus savo polinkius, pomėgius, vertybes, mokymosi galimybes, verta pasidomėti, kaip atrodo
konkrečių profesijų darbo vietos
ir darbo specifika. Nors videomedžiaga neatstoja apsilankymo
realioje darbo vietoje, tačiau dalį
profesinės veiklos tikrovės tikrai
perteikia. Specializuotų internetinių puslapių videomedžiaga
mokiniams padėjo pažinti juos
dominančias profesijas iš arčiau.
Dalis mokinių net praktiškai pritaikė turimas matematines žinias,
kurių reikia atskirų profesijų darbinėje veikloje.
Kadangi Lazdijų r. Šeštokų mokykloje po vienu stogu mokosi
ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos Šeštokų vidurinio
ugdymo skyriaus mokiniai, šalia
visų anksčiau paminėtų veiklų
gimnazistai iš savo mokyklos
gavo dovaną – edukaciją „Savęs
pristatymas per 1 min.“, kurios

turinys buvo naudingas ne tik
stovinčiam ant karjeros pasirinkimo slenksčio, bet ir einančiam
vingiuotu karjeros keliu.
Nors netradicinio renginio
organizavimas visai mokyklai
nuotoliniu būdu reikalauja ypač
daug pasiruošimo ir planavimo,
tačiau komandos sutelktumas ir
renginio prasmės matymas leidžia
tai padaryti ne mažiau kokybiškai
nei mokantis kontaktiniu būdu.
Mokinių atsiliepimai, tokie, kaip
„Buvo labai smagu ir įdomu“,
„Man šiandien labai patiko“, „Filmukai apie karjerą, mokesčius,
profesijas tikrai naudingi buvo.
Galėjau labiau susimąstyti apie
savo ateitį“, skatina nenuleisti
rankų ir matyti prasmę savo darbuose. Ačiū visiems, prisidėjusiems prie renginio veiklų organizavimo ir aktyviai dalyvavusiems
veiklose.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
ugdymo karjerai neformaliojo švietimo
užsiėmimų vadovė
Jurgita Vaičeskienė
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Lazdijuose vakarėliu nepatenkinta mergina du vyrus apkaltino
išprievartavimu: tiesą atskleidė skandalingi pokalbiai telefonu
»Atkelta iš 6 psl.

patraukė į policiją, kur pamelavo
apie seksualinius nusikaltimus.
Panašią versiją nurodė ir abu
„prievartautojai“, kuriems teko
kelias paras praleisti už grotų.
Vyrai parodė, kad prieš tai vartojo alkoholį su Inga J., mergina
nakties metu buvo stipriai apgirtusi ir gan įnoringa – liepė
ją vežti namo, tačiau nuvežus
namo sugalvojo, kad namo keliauti nenori, vis keldavo naujus
įgeidžius. Todėl, galiausiai neapsikentę, vyrai ją ir paliko vidury
Lazdijų.
Pasak nuteistosios, itin prie jos
poelgio prisidėjo alkoholis, su kuriuo ji turinti didelių bėdų – Inga
J. tyrėjams pripažino, kad turi priklausomybę, kurią bylos metu ėmė
gydytis vaistais. Maždaug 22 metus tuomet turėjusi mergina teigė,
kad aktyvų seksualinį gyvenimą
gyventi pradėjo būdama keturiolikos, o alkoholį nuolat vartojo
pastaruosius šešerius metus.
Neeilinę bylą išnagrinėjusi Lazdijų rūmų teisėja Irma Blekaitienė nusprendė, kad gera pamoka
merginai būtų viešieji darbai – per
keturis mėnesius Ingai J. teks išdirbti 120 valandų.

Skandalingi pokalbiai: eina
jie „na..ui“
Nustatyti melą padėjo ir įrašyti Ingos J. telefoniniai pokalbiai, kurių
metu ji gyrėsi savo „žygdarbiais“.
„Man nuskilo varkė įsivaizduoji;
rytoj pasiimu tūkstantį; tūkstantį
eurų pasiimu ir varau į Vilnių.
Karoče taip išėjo, kad Lazdijuose žinai buvau ir vieną ten tokį
bičiuką apkaltinau neteisingu dalyku, pamelavau, kad jisai mane
išprievartavo. Tai va dabar reikia
į mentūrą važiuot atsiimt pareiškimą“, – taip, bylos duomenimis,
Inga J. po kelių dienų gyrėsi vienam savo pažįstamui, kuriam dar
ir patikslino – jos niekas neprievartavo, tačiau ji pamelavo ne dėl
to, kad norėjo pinigų. „Ne dėl to,
aš norėjau pamokyt juos vieną
kartą ir viskas“, – pašnekovui
sakė mergina.
Kito pokalbio metu nuteistoji
buvo dar atviresnė – paaiškinusi,
kad praleido darbą, nes buvo policijoje, ėmė dėstyti visą istoriją.
„Ai ten ligoninėje mentai nuvežė
visur ten, žodžiu... Gėriau su tokiais iš Lazdijų jie mane paliko,
ten prie Lazdijų nuvežė ir ištrenkė, galvoju nu „k..va s..a“ padarysiu aš tau, nuėjau į mentyną,

Alkoholizmas. (© Edvard Blaževič)
apsiverkiau, sakau išprievartavo,
nuvažiavom, paėmė, išvežė tuos į
Alytų, dabar sėdi areštinėje, man
tai pohui“, – pasakojo Inga J.
Mergina pašnekovui taip pat
teigė, kad tariamiems prievartautojams gresia iki 7 metų nelaisvės, tačiau, dėl jos, vyrai gali ir
keliauti už grotų.
„Jei būtų išleidę, tai būtų skam-

binę jau seniai, bet dabar niekas
nieko, tai vadinasi dar sėdi, taigi
dar turi būti akistata, sakė suves
mane su jais, ar tikrai taip buvo,
o aš sakysiu tikrai taip buvo, tegul dabar pasimoko „pid…tai“...
Sakė, jeigu sužinotų, kad melagingas tipo mano iškvietimas,
tai tas jau Lazdijų mentas sako,
tada tau iki dvejų metų laisvės

atėmimas Panevėžy. Aš „p...au“
protą, kad trise, o iš tikrųjų dviese buvo… O paskui sako, jeigu
sužinosim, kad tikrai taip buvo,
tikrai teisybė, tada jiems nusimato
laisvės atėmimas iki 7 metų... Bet
tegul sėdi, eina jie „na..ui“, – pašnekovui dėstė Inga J.
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Vidas Rachlevičius. (Asmeninio
archyvo nuotr.)
Ilgai stebėjome normalios
politikos, išmintingų veiksmų, sąžiningo ir atviro
dialogo su rinkėjais bei
politikų garbės kodekso
agoniją, todėl daug žmonių
2020 m. rudens Seimo rinkimų laukė kaip atgaivos,
šviesesnio, kultūringesnio
ir protingesnio rytojaus
galimybės. Buvo dideli lūkesčiai, tačiau įvyko netikėtas dalykas: labai greitai
išaiškėjo, kad TS-LKD
vadovaujamos koalicijos
Vyriausybė yra nekompetentinga, įstatymų leidžiamosios ir vykdomosios
valdžios stovyklose tvyro
lyderystės vakuumas, o
valdžia nesugeba sutelkti
visuomenės bendriems
tikslams ir užtikrinti normalaus jos funkcionavimo.

COVID-19 kontekste išryškėjo
iki šiol neregėtas įvairių valdymo grandžių profesionalumo ir
atskaitomybės prieš visuomenę
deficitas. Maža to, diegiama
cenzūra ir vis nauji draudimai
bei suvaržymai, nuosekliai kuriama policinė valstybė. Pandemijos valdymo, komunikacijos
ir skiepijimo procesus geriausiai
apibūdina žodis „chaosas“. Dabar
turime visą būrelį chaoso karalienių.
Visiškai nesitariant, nediskutuojant ir nesiskaitant su visuomenės nuomone buvo paleistas
naujų įstatymų buldozeris. Milžinišku greičiu importuojamos
daugeliui nesuprantamos sąvokos, jos traukiamos į įstatymus,
trypiamos įprastos ir prievartiniu
būdu be jokio bendro sutarimo
diegiamos naujos vertybės, kurios iš esmės keis gyvenseną.
Aiškiai matyti, kad daugelis
žmonių ir net įstatymus rašantys
bei stumiantys politikai visiškai
nesupranta nei jų tikrosios prasmės, nei reikšmės, o svarbiausia
– realių pasekmių kasdieniam
gyvenimui.
Geriausia to iliustracija – plačiai pasklidęs Laisvės frakcijos
seniūnės Seime Ievos Pakarklytės interviu dėl neapykantos kalbos. TSPMI viešosios politikos
analizės magistro laipsnį turinti
moteris yra chrestomatinis naujos diplomuotų beraščių kartos
simbolis, o tokie žmonės rašo
bei priiminėja įstatymus! Jie nepaiso elementarių demokratijos
principų, kad kategoriškai spręsti,

kas yra teisinga ir kas ne, nėra
Vyriausybės prerogatyva, nes
ji tik tarnauja žmonėms, todėl
apsispręsti atviroje diskusijoje
ar referendumuose turi pati visuomenė.
Politikų nesugebėjimas bei nenoras kalbėtis su visuomene skandina šalį tarpusavio kaltinimų,
vaidų, rietenų bei paprasčiausio
trizniavimo pelkėje, o konfliktuojančios pusės jau linksta į kraštutinumus. Daug rinkėjų pasijuto
apgauti ir išduoti. Socialiniuose
tinkluose matome autoironija
persunktus įrašus: „Nušaukite
mane kas nors, aš už juos balsavau“. Nereikėtų stebėtis: ši situacija buvo užprogramuota, bet
gerai užmaskuota ir visuomenė
dabar moka už savo neįžvalgumą, socialinį pasyvumą, politinį
neraštingumą bei infantilumą.
Taigi, atėjo pats laikas suvokti
„kas yra kas“ ir pavadinti daiktus
tikraisiais vardais.
Pirmoji iki šio neregėto visuomenės susipriešinimo priežastis
yra labai aiškiai matoma net ir
plika akimi – milžiniškas demokratijos deficitas. Tai eina iš
pačios TS-LKD, kurios vadovybė pasirinko atvirai autoritarinę
partijos valdymo formą, o tam
nuolankiai pritarė jos nariai.
„Šiuo sudėtingu laikotarpiu,
suprasdami Lietuvos žmonių
pasitikėjimą mūsų rinkimų programa ir siekdami tą pasitikėjimą pateisinti, atsisakome kandidatuoti TS-LKD pirmininko
rinkimuose ir kviečiame telktis
Lietuvai svarbiems darbams“,

– buvo teigiama partijos skyrių
iškeltų pretendentų rašte. Kas tai
– karo ar maro metas? Ne, grynas
oportunizmas, be to, labai blogas
pavyzdys visai politinei sistemai
bei visuomenei. Iškelti kandidatai
savo atsisakymą motyvavo situacija, „reikalaujančia susitelkimo
ir vieningo darbo Seime bei Vyriausybėje“.
Man susidarė įspūdis, kad tos
formuluotės tiesiog nurašytos iš
sovietmečio laikraščių, kai buvo
raginama „susitelkti aplink komunistų partiją, jos centro komiteto
politinį biurą su draugu... priešakyje“. Kai toks moralinis klimatas tvyro valdančiojoje partijoje,
tai visiškai nenuostabu, kad šioje
šalyje žodis „laisvė“ susigūžęs
tyliai kūkčioja kamputyje.
Savo vaidmens valstybėje nesuvokia ir premjerė Ingrida Šimonytė. Labai greitai išaiškėjo,
kad ji nėra nei gera politikė, nei
administratorė, aš jau nekalbu
apie prezidentui būtinas savybes. Ji yra valstybės finansų žinovė, bet tik technokratė, kuri
anksčiau neblogai atlikdavo jai
pavestas užduotis. Ji net nesupranta elementaraus dalyko, kad
dabar vadovauja ne buhalterijai,
atstovauja ne grupei rinkėjų, o yra
Vyriausybės vadovė, tarnaujanti
visai visuomenei, todėl privalo
kalbėtis su visais. Tačiau premjerė skaldo visuomenę, nesiteikia
su ja kalbėtis, didelę jos dalį tiesiog „nurašo“, kai arogantiškai
pareiškia, kad tie, kuriems nepatinka ši valdžia, galės 2024 m.
išsirinkti tuos, kurie patiks.

Visiškas savo darbo bei pareigų nesuvokimas yra būdingas ir
kitiems valdančiosios koalicijos
partneriams. Lietuva be didesnio triukšmo išgyveno vieną iš
didžiausių demokratijos ir parlamentarizmo krizių per visą atkurtos Nepriklausomybės istoriją,
nes dauguma apskritai nesuvokė,
nei kas įvyko, nei kas neįvyko.
Turiu galvoje situaciją su parašais
dėl Laisvės partijos atstovo Tomo
Vytauto Raskevičiaus pašalinimo iš parlamentinio Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko
pareigų.
Pagal Konstituciją, Seimas yra
Tautos atstovybė ir jo nariai yra
davę atitinkamą priesaiką. Taigi,
jie atstovauja visai visuomenei,
nepriklausomai nuo jos narių
politinių, religinių ar kokių nors
kitokių pažiūrų bei įsitikinimų,
todėl kiekviena piliečių iniciatyva yra svarbi, gerbtina ir į ją
privaloma atitinkamai reaguoti.
Vyriausiosios rinkimų komisijos
patvirtintuose rinkėjų sąrašuose
yra 2 449 683 balso teisę turintys
piliečiai. Parašus įteikę piliečiai
teigė surinkę 365 000 šią iniciatyvą remiančių parašų. Tiek žmonių
nebalsavo nei už konservatorius,
nei už jokią kitą dabar valdančiąją koaliciją sudarančią partiją.
Kas būtų įvykę civilizuotoje
ir demokratiškoje šalyje? Seimo
pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen,
atsižvelgdama į rinkėjų nuomonę, privalėjo skubiai organizuoti situacijos svarstymą Seime,
rimtus parlamentinius debatus,
Nukelta į 9 psl.
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Žmogaus teisių komiteto darbas
bei jo vadovo iniciatyvos turėjo
būti viešai ir nuosekliai išnarstytos po kaulelį, išdiskutuotos, o
po to priimtas vienoks ar kitoks
sprendimas. Žmogaus teisės –
labai platus klausimų spektras,
o LGBT bendruomenė sudaro
mažiau kaip 5 proc. šalies gyventojų.
Seimas privalėjo išsiaiškinti, ar
T. V. Raskevičiaus vadovaujamas
komitetas tinkamai atstovauja visos visuomenės interesams? Ar
reikia keisti komiteto pirmininką,
o gal po kokių nors komiteto darbo korekcijų bei viešų įsipareigojimų jis gali ir likti? O kas įvyko?
Seimas paprasčiausiai nusispjovė į 365 000 piliečių kreipimąsi.
Viskas nusirito į biurokratinių
formalumų bei standartinio posovietinio mąstymo pelkę. Maža
to, Seimo pirmininkė dar viešai
pažemino 365 000 piliečių, pavadinusi juos „visuomenininkais
prisistatančiais asmenimis“.
Visos tautos atstovybės pirmininkė taip ir nesuprato, o jai niekas nepaaiškino, kad nėra jokio
skirtumo, kas tuos parašus surinko ir kaip surinko, svarbiausia,
kad ten buvo, kaip teigiama, 365
000 Lietuvos žmonių kreipimasis
ir visai nesvarbu, ar jis pareikštas
internetu, parašytas ant popieriaus lapų ar Kalėdinių atvirukų.
TS-LKD ir jų sąjungininkai šį
faktą interpretavo tik kaip puolimą prieš savo seksualinės orientacijos neslepiantį Seimo narį.
Išmušė progresyviųjų rėksnių
valanda, leftistinio populizmo
varžybos, prasidėjo viešos psichologinio smurto akcijos. Ir dar
viena išraiškinga detalė, apnuoginanti valdančiosios koalicijos
mąstymą: skandalas, kilęs po
M.A.M.A. apdovanojimų, jiems
pasirodė daug rimtesnis, nei tie
šimtai tūkstančių rinkėjų parašų.
O priežastis labai paprasta: šiuo
atveju pasisakė ir būrelis „žinomų
žmonių“.
Kitas valdžios išprovokuotas
visuomenės nesusikalbėjimo ir
aštraus susiskaldymo veiksnys
yra klausimų grupė, susijusi su
Stambulo konvencija, LGBT teisėmis, vienalytėmis partnerystėmis, santuokomis bei kitais su
šia tema susijusiais klausimais.
Apie tai reikia visiškai viešai,
ramiai ir kultūringai diskutuoti
ir apsispręsti, bet tai yra kolektyvinio konsensuso klausimai,
kurie demokratinėje visuomenėje
priimami bendru sutarimu, o ne
buldozeriu stumiant įstatymus ir
skirstant visuomenę į protingus
ir kvailius.
TS-LKD sumaniai manevravo
ir daugeliui prieš rinkimus atrodė,
kad tai tik Laisvės partijos, kuri
atstovauja labai nedidelei rinkėjų
grupei, idėjos. Tačiau suformavus
koaliciją netikėtai išaiškėjo, kad
tai yra beveik pagrindiniai valdančiosios koalicijos politinės
darbotvarkės klausimai. Daug
rinkėjų pasijuto apgauti: kokie
yra tie mūsų konservatoriai?
Jeigu pastebėjote, iki šios vietos
aš sąmoningai vengiau žodžio
„konservatoriai“, nes atėjo laikas

garsiai ir aiškiai pasakyti, kad
TS-LKD yra ne konservatoriai, o
patys tikriausi naujieji marksistai.
Kaip ir Laisvės partija bei tam
pritariantys liberalai. Tam reikės
šiek tiek pažvelgti į istoriją.
Klasikinis marksizmas apibrėžia revoliucinę kovą, kai darbininkai nuverčia kapitalizmą ir
perima gamybos priemonių kontrolę, tuo tarpu neomarksizmas
daugiausia dėmesio skiria vadinamiesiems kultūros karams.
Praėjusio amžiaus ketvirtąjį dešimtmetį Vokietijos Frankfurto
mokykloje susibūrę neomarksizmo ideologai suprato, kad
vakariečiai niekada nelips ant
barikadų, todėl visas dėmesys
buvo nukreiptas į kultūrinį, o ne
ekonominį judėjimą ir visa neapykanta buvo nukreipta į tradicines Vakarų vertybes. Frankfurto
mokykloje buvo suformuluota
pagrindinė mintis, kad efektyviausias būdas yra įsiskverbti,
perimti kontrolę ir sugriauti
institucijas, nuo kurių priklauso
kapitalizmo išlikimas.
Svarbiausiais kultūrinio karo
taikiniais tapo visuomenės mentalitetą formuojančios institucijos – mokyklos, universitetai,
žiniasklaida, šeima, bažnyčia,
profesinės asociacijos. Tuo pat
metu forsuotai diegiama vaivorykštinė ideologija su visomis
jos atmainomis. Dabar Vakarų
universitetai nebesivadovauja
nešališkais švietimo idealais,
subalansuotomis mokslinėmis
žiniomis ir požiūriais, pagrįstais
racionalumu ir protu. Jie tapo kultūrinio karo bastionais, mokantys
politkorektiškos ideologijos ir
„teisingo“ mąstymo. Šiuo keliu
jau eina ir mūsų universitetai.
Visos praeities civilizacijos
buvo pagrįstos taisyklių rinkiniais, apibrėžiančiais, kas yra
moralu. Jų tikslas buvo tautos
stabilumas. Vakarų civilizacija,
kurios ilgėjomės penkis dešimtmečius ir už kurią kovojome,
buvo pagrįsta krikščionybe ir
dešimčia Dievo įsakymų. Ataka
prieš šią sistemą pasiekė kulminaciją ir dabar garsiausiai šaukia
bei toną užduoda neomarksistiniai nebrendylos, kuriems Lietuvoje ryškiausiai atstovauja Laisvės partija, o jiems pritaria didelė
dalis TS-LKD. Jau turime balso
teisę turinčią lengvai manipuliuojamo ir paveikiamo jaunimo
kartą. Dabar daugumai priimtinas
tiesos standartas naikinamas, nes
yra išrastos naujos pseudotiesos
apie rasizmą, įvairovę, diskriminaciją, toleranciją, klimato
kaitą, kuriomis visiškai atvirai
prievartaujama visuomenė.
Kaip elgiasi mūsų „konservatoriai“ ir kas vyksta Lietuvoje?
Vienas iš grėsmingiausių ženklų yra tas, kad valstybės galios
auginamos visose srityse, o visuomenė spaudžiama į kampą.
O juk pradžioje tikėjome laisva
rinka ir savireguliacija, kuri yra
demokratijos ir brandžios visuomenės bruožas. Užuot diegę tai
plačiau, mes grimztam į diktatūrą, kurią vis uoliau teisina mūsų
akademikai.
„Stambulo konvencija yra

tarptautinis dokumentas ir jo
ratifikavimas Seime neturi priklausyti nuo eilinių Lietuvos
piliečių įsivaizdavimų ir žinių
lygio apie smurtą šeimoje ir lyčių
lygybę“, – teigia Dalia Leinartė,
VDU profesorė, kuri globalizmą
ir neomarksistinę ideologiją stato
über alles, o žmonės jai yra tik
minkomas molis. Mūsų mokslininkai bei profesoriai, kurdami
niekinius veikalus ir dėl to sočiai
valgantys įvairių fondų sąskaita,
net neabejoja visiškai antimoksliniu bei absurdišku kultūrinio
marksizmo ideologiniu konstruktu „socialinė lytis“ bei kitais išradimais. Kaip vandens į burną
prisiėmę sėdi ir kultūrininkai bei
vadinamieji politikos mokslininkai, nes ir jie gausiai prisiduria iš
tų pačių sąskaitų, o darbdaviai
tie patys – politinė konjunktūra
ir atvežtinė ideologija. Liūdna
matyti, bet praktiškai visa mūsų
inteligentija yra užčiaupta lengvais pinigais ir turime naują
tipažą – Kolaborantas 2.0.
Tų, kuriuos anksčiau vadinome konservatoriais, 100 dienų
ir vėlesni veiksmai rodo, kad jie
atitinka visus grynakraujų neomarksistų požymius. Visų pirma, jie netiki diskusija, dialogu
ir visuomenės evoliucija. Jie yra
įsitikinę, kad visi dalykai, kuriuos
jie mano būtina keisti, gali būti
keičiami atėjus į valdžią pačiu
brutaliausiu būdu. Akivaizdžiai
matome, kad jie yra apsėsti naujų
draudimų bei ribojimų manijos
ir dar galvoja, kad yra įgalioti
moralizuoti bei teisti.
Štai europarlamentaras Andrius Kubilius elgiasi kaip tipiškas sovietmečio biurokratas,
pabrėžiantis, kad „aš viršininkas,
o tu durnius“, ir klausia: „Kada
Lietuva turės „tamsybiškumo sulaikymo strategiją?“ Komunistai
su šaknimis rovė tautinį, kultūrinį
identitetą, religiją, o žmones, kurie vadovaujasi vertybėmis, ant
kurių yra pastatyta visa Vakarų
civilizacija, A. Kubilius vadina
„tamsybininkais“. Matome visiškai atvirą TS-LKD ideologinį
priešiškumą ne tik savo ankstesnei politikai, bet ir tradiciniam
konservatyvumui.
Kaip toli nueita, rodo bandymai pačių lietuvių rankomis
perrašyti istoriją, vyksta tikras
mūšis dėl Antrojo pasaulinio karo
ir pokario metų lietuvių rezistentų
vertinimo, siekiama diskredituoti
ginkluotus pasipriešinimus. Ar
jums nekyla minčių, kad jis visu
smarkumu įsiplieskė per pastarąsias 100 dienų? Maža to, „konservatorių“ sudarytos Vyriausybės teisingumo ministrė Evelina
Dobrovolska bando kišti tokias
įstatymų pataisas, apie kurias
pirmaisiais atkurtos nepriklausomybės metais autonomininkai
tik svajojo.
Tačiau, mano požiūriu, pats
svarbiausias yra dar vienas niuansas, apie kurį visai nekalbama.
Demokratijoje politikai turi pasiūlyti aiškią politiką, suformuluoti
tikslus ir nurodyti būdus jiems
pasiekti. Tai nėra, kaip dabar
pas mus įprasta, tik skaičiukai,
kiek ir kam pridėsim prie algos

ar pensijos. Dabar prievartiniu
būdu diegiama ideologija, kuri
iš esmės keičia gyvenseną, bet
visuomenė net nežino, kas yra jos
autorius, kokie konkretūs žmonės
už viso to stovi, o svarbiausia
– mes matome tik fragmentus,
tačiau niekas neįvardija galutinio
tikslo. Viskas kartojasi iš naujo,
tik su kitomis dekoracijomis:
komunistai dainavo „pasaulį
seną išardysim“ ir prievarta bei
represijomis kūrė utopiją. Kas
mokėsi sovietmečiu, prisimena pseudomokslinę abstrakciją
„komunizmas – šviesi žmonijos
ateitis“. Tačiau sovietmečiu bent
buvo formuluotė „yra nuomonė“.
Tai reiškė, kad tai yra kolektyvinė
komunistų partijos atsakomybė.
Dabar nėra net to.
Puikiai suprantame, kad rinkimus laimėjusios partijos pirmininkas G. Landsbergis nepajėgus
dalyvauti debatuose ar atsakyti į
bent kiek rimtesnį klausimą, jis
tiesiog pasislėpė už nugarų. Vis
dėlto, atėjo laikas pakviesti TSLKD pirmininką į TV forumą ir
paklausinėti iš esmės: iš kur visa
tai eina? Koks šios politikos galutinis tikslas? Kas ir kada nusprendė, kad tai yra vienintelė teisinga
ideologija? Kodėl mes privalome
ją aklai diegti? Kol visuomenė
neturi aiškių atsakymų į šiuos ir
daugelį kitų svarbių klausimų, ji
turi pilną tiesę ir pareigą griežtai
atmesti visą šią ideologiją, nes
ji ne dvylikametė mergaitė, kuri
šokoladuku suviliota su nepažįstamu dėde patikliai eis į mišką.
Prancūzijos revoliucijos teroras, bolševikų perversmas Rusijoje, Stalino represijos, Mao
kultūrinė revoliucija Kinijoje ir
daugelis kitų pavyzdžių rodo, kad
revoliuciniai pokyčiai, kurių apraiškas jau matome, yra visiškai
destruktyvūs, destabilizuojantys
ir žudantys, todėl pats laikas pradėti viešą diskusiją, ką reiškia
šiais laikais būti konservatoriumi,
nes neomarksizmui yra tik viena
alternatyva – sveikas konservatizmas.
Kuo skiriasi tradicinis konservatorius nuo mūsiškio neomarksisto? Jų mąstymas kardinaliai
skiriasi ir, visų pirma, pozityviu
požiūriu. Konservatorius mato
daug gerų dalykų, kurie jam patinka, o jei kas nors nepatinka,
tuomet jis, remdamasis visiems
suprantama tradicija ir bendruomenės interesais, ieško sprendi-

mo. Neomarksistas mąsto diametraliai priešingai: jis mato tik
tai, kas bloga, o griovimas yra
pagrindinis veiklos tikslas.
Paskutinio, 2011 m. atlikto,
Lietuvos gyventojų surašymo
metu Romos katalikų religinei
bendruomenei save priskyrė 2
350 478 lietuviai. Tuomet tai sudarė 77,23 proc. Lietuvos gyventojų. TS-LKD vadovai bei nariai
veidmainiškai nuolat dalyvauja
įvairiose šventinėse mišiose ir
tuo pat metu griauna krikščionybe paremtos Vakarų civilizacijos
pamatus. Jų požiūriu, vienintelis
kelias yra nediskutuojant priimti
brukamus revoliucinius pokyčius,
vedančius į naują pasaulio tvarką,
kuri yra paremta neomarksizmo
ideologija. Mums vėl kišama utopija, kurioje nebėra jokių nelygybės formų, visi gyvens taikoje ir
darnoje, o perrašyta istorija esą
panaikins visas praeities neteisybes.
Tačiau konservatyvumo nereikėtų painioti su reakcingumu. Reakcionieriai nemato jokios vertės
dabartyje ir nėra nusitaikę į ateitį,
jie tik trokšta prarasto aukso amžiaus. XXI a. konservatoriai, skirtingai nei neomarksistiniai chunveibinai, vertina praeities išmintį,
tačiau pripažindami ir vertindami praeities paveldą, lanksčiai
vertina ir dabartį, ir pozityviai
formuoja ateitį. Jiems visiškai
svetimos idealizuotos utopinės
vizijos, kuriamos naujos tironijos
principais.
Idėjinių konservatorių arba
normalios dešiniosios pakraipos
partijos Lietuva nebeturi, liko tik
rinkėjus klaidinanti iškaba bei
būrys politikos chameleonų.
Atėjusi į valdžią TS-LKD neįtikėtinai greitai patyrė politinį ir
moralinį bankrotą. Dabar tai yra
amorfinis darinys, labai panašėjantis į visiškai beveides europines valdžios partijas, neturinčias
jokių aiškių vertybių ir tik vieną
strateginį tikslą – būti valdžioje.
O kas per kitus rinkimus balsuos
už TS-LKD? Visiškai aišku, kad
rinkėjų grupė, kuri iki to laiko
taip ir nesuvoks, kuo tapo konservatoriai, ir tie, kuriems labai
artimi Laisvės partijos idealai.
Lietuvos politinių partijų spektre
atsivėrė milžiniška skylė, o kartu
– ir galimybė, nes didelei, o gal
net ir didžiausiai rinkėjų grupei
niekas nebeatstovauja.
delfi.lt

•

REIKIA
KOMPOSTO?

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

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.
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Spręskite ir laimėkite
savaitraščio
„Dzūkų žinios“
1 mėn. prenumeratą!!!

Eteris

Ketvirtadienis

, balandžio 8 d. Saulė teka 6.37, leidžiasi 20.06, dienos
ilgumas 13.29. Delčia. Vardadieniai: Valteris, Girtautas, Skirgailė, Dionizas, Julija, Alma.
LRT TV
2021.04.08
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?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Kauno
„Žalgiris“–Atėnų
„Panathinaikos“.
22.00 Premjera. „Sporto
galia. Futbolas už
grotų. Žaidimas
Hamburgo kalėjime“.
22.30 Dviračio žinios.
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.
3.00 Panorama.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vakaras su Edita.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.40 „Svaragini. Amžina

draugystė“.

Atsakymus su savo vardu ir pavarde
siųskite el. p. dzukuzinios@gmail.com.
Praeito numerio kryžiažodžio
laimėtojas Irena Uleckienė.
Sveikiname!

8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

vaisius“.
15.30 „Mano namai –

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,

Lietuva.

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS

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

18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Svetingi namai“.
0.35 „Strėlė“.
1.35 „Ieškomiausias

žmogus“.
3.30 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
5.00 Alchemija.
5.25 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.20 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.45 „Elena iš Avaloro“.
7.10 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.40 Gero vakaro šou.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldu-

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

mynai“.

12.55 „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 „Gamtos jėga“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Gamtos jėga“.
0.00 „Skubi pagalba“.
1.00 „Einšteinas“.
1.55 „X mutantai“.
2.45 „Vieniši tėvai“.
3.10 „Skubi pagalba“.
4.00 „Einšteinas“.
5.05 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Mentalistas“.
11.40 „FTB“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Matrica. Revoliucijos“.
23.35 „Matrica. Perkrauta“.
2.10 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.35 „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 „Atvažavau in
svecius“.
19.48 „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“.

Niujorke“.
12.25 „Širdžių daktaras“.
13.30 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.

1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.20 „Vieno nusikaltimo

14.30 „Rozenheimo

istorija“.
3.10 Oponentai.
3.50 Alfa taškas.
4.10 Mokslo ritmu.
4.25 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.

15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Šeimyninės

LRT+
6.02 Tarptautinis

bigbendų festivalis
„Big Band Festival
Šiauliai 2015“.
7.00 „Trolių Mumių
slėnis“.
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 2 Eilė: teatro
žmonės. Algis
Galinis.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Kūrybingumo
mokykla.
15.00 „Paryžiaus
Dievo Motinos
katedra. Statytojų
paslaptys“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Trolių Mumių
slėnis“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Veranda.
19.35 Premjera. „Romų
muzikos įtaka
klasikai“.
20.30 Panorama.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Saulėlydis“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Tarptautinis
bigbendų festivalis
„Big Band Festival
Šiauliai 2015“.
1.35 Duokim garo!
2.55 Klausimėlis.
3.10 Euromaxx.
3.45 7 Kauno dienos.
4.10 2 Eilė: teatro
žmonės. Algis
Galinis.
4.40 Veranda.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
TV1
6.15 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.10 „Šeimyninės
melodramos“.
8.10 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas

policija“.
melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 PREMJERA. „Ka-

sandra. Šventinta
duona“.
23.05 „Paskolinta meilė“.
1.05 „Našlaitės“.
2.45 „Vyriausias tyrėjas
Vistingas 2“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Praeities žvalgas.
9.20 „Simpsonai“.
11.25 Amerikos talentai.
14.30 „Vieniši tėvai“.
15.00 „Kobra 11“.
15.55 „Makgaiveris“.
16.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti“.
21.05 „Raudonoji aušra“.
23.20 „Gelbėtojai“.
1.00 „Amerikiečiai“.
Delfi TV
5.00 Verslo švyturys.
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Stiliaus DNR.
7.00 Sveiki! Su gydytoju

V. Morozovu.
7.30 Verslo švyturys.
8.30 Orijaus kelionės.

Gražioji Kairo pusė.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Raktas į namus.
11.00 13 731 km dviračiu

aplink Skandinaviją.
12.00 Delfi rytas.
13.30 Orijaus kelionės.

Gražioji Kairo pusė.
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.
16.35 Delfi diena. Verslo
požiūris.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.15 Delfi diena. Dienos
tema.
17.35 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

šeštadienis

, balandžio 9 d. Saulė teka 6.35, leidžiasi 20.08, dienos ilgumas
13.33. Delčia. Vardadieniai: Paladijus, Aurimas, Dalia, Kleopas, Gitana, Gitanas.

, balandžio 10 d. Saulė teka 6.32, leidžiasi 20.10, dienos ilgumas
13.38. Delčia. Vardadieniai: Apolonijus, Mintautas, Agna, Margarita.

LRT TV
2021.04.09
6.00 Lietuvos Respu-

21.10 „Deadpool 2“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

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?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Vertėja“.
1.00 „Ateitis“.
2.40 Muzikinis intarpas.
3.00 Panorama.
4.00 Vartotojų kontrolė.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
5.15 „Ponių rojus“.

22.18 „Deadpool 2“.
23.40 „Bėdos kurorte“.
1.25 „Žmogžudystė

LRT TV
2021.04.10
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.25 „Pašėlusios gas-

LNK
6.45 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Hju Glaso
legenda“.
0.05 „Požemių ugnis“.
2.15 „48 valandos“.
3.50 „Svetingi namai“.
TV3
6.20 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.45 „Elena iš Avaloro“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Farai.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldumynai“.
12.55 „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.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Ledynmetis“.

loto“.

Rytų eksprese“.
3.25 „Naktis patrulinėje
mašinoje“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė
geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Mentalistas“.
11.40 „FTB“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Skolų išieškotojas“.
23.35 „Matrica. Revoliucijos“.
2.05 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.30 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

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

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

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Atliekų kultūra.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 Atvažavau in
svecius“.
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.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.20 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

3.10 Laisvės TV valanda.
3.50 Bušido ringas.
4.10 Vantos lapas.
4.35 Kaimo akademija.
4.55 Atliekų kultūra.
5.20 „Reali mistika“.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Tarptautinis
bigbendų festivalis
„Big Band Festival
Šiauliai 2015“.
7.00 „Trolių Mumių
slėnis“.
7.25 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.45 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.
Interjerai. Kaunas.
13.10 Stambiu planu.
14.00 2 Eilė: teatro
žmonės. Algis
Galinis.
14.30 Pasivaikščiojimai.
15.00 Knygų savaitė.
„Apie Dievą ir
žmogų“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Trolių Mumių
slėnis“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Stop juosta.
Interjerai. Kaunas.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Išganytojo aikštė“.
23.20 Sostinės dienos
2020.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 „Kurtas Cobainas.
Velniškas montažas“.
3.20 „Saulėlydis“.
5.40 Klausimėlis.
TV1
6.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.20 „Šeimyninės
melodramos“.
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 „Šeimyninės
melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.

21.00 PREMJERA. „De-

tektyvai Makdonald
ir Dodsas. Kroketų
giminės žlugimas“.
22.55 „Byla“.
1.00 „Našlaitės“.
2.40 „Kasandra. Šventinta duona“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Statybų gidas.
9.20 „Fitnesas“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.30 Amerikos talentai.
13.30 Nuogi ir įbauginti.
14.30 „Vieniši tėvai“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Laiko kilpa“.
0.15 „Raudonoji aušra“.
2.00 „Asteriksas olimpi-

nėse žaidynėse“.
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 Raktas į namus.
8.30 Sveiki! Su gydytoju
V. Morozovu.
9.00 Delfi rytas.
10.30 Sveikai ir laimingai.
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.
16.35 Delfi diena. Sveiki!
Su gydytoju
V. Morozovu.
17.00 Delfi diena. Žinios.
17.15 Delfi diena. Dienos
tema.
17.35 Delfi diena. Sveiki!
Su gydytoju
V. Morozovu.
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.
Kijevas.
22.00 Ar tu ją matei? Neatrasta Žemaitija.
Plungė ir Salantai.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Automobilis už 0
Eur.
0.00 Delfi diena.

trolės“.
9.00 Labas rytas, Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Pasaulio doku-

mentika. Premjera.
„Laukinė gyvūnija.
Atsinaujinančio miško
kovotojai. Himalajiniai
lokiai“.
12.50 Pasaulio dokumentika. „Amerika iš
paukščio skrydžio.
Gamtos stebuklai“.
13.45 „Komisaras Montalbanas. Dvejonių
metas“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuok su manim.
22.40 „Ir štai atėjo Poli“.
0.10 „Vertėja“.
2.15 „Amerika iš paukščio
skrydžio. Gamtos
stebuklai“.
3.10 Klausimėlis.
3.30 „Komisaras Montalbanas. Dvejonių
metas“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.35 „Stivenas Visata“.
7.20 „Bunikula“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
8.35 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
9.05 „Beprotiškos melo-

dijos“.
9.30 Mes pačios.
10.00 Sėkmės tandemas.
10.30 „Tomas ir Džeris.

Šnipų žaidimai“.
12.00 „Pakratytas“.
13.50 „Policijos akademija“.
15.45 „Nuogas ginklas 2 1/2.

Baimės kvapas“.
17.25 Žalia šviesa.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Smurfai. Pamirštas

kaimelis“.
21.20 PREMJERA. „Pasiutu-

sios šeimynėlės“.
23.10 „Vaikinams tai

patinka!“.
1.10 „Hju Glaso legenda“.
TV3
6.35 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.
7.30 „Monstrų viešbutis“.
8.00 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
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.

13.05 „Džiunglių knyga 2“.
14.30 „Kelionė į Raganų

kalną“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.30 galvOK.
19.35 „Eurojackpot“.
19.40 galvOK.
21.30 „Gaujų karai. Princai“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Gaujų karai. Princai“.
22.40 „Išgyventi vasarą“.
0.20 „Kita nuomonė“.
2.10 „Gamtos jėga“.
3.55 „Moterys meluoja

geriau. Robertėlis.
Antroji banga“.
BTV
7.30 „Geriausi šuns

draugai“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.00 „Augintinių talentų

šou“.
10.30 „Neatrasta Indone-

zija“.
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 Muzikinė kaukė.
22.05 „Tikras išbandymas“.
0.20 „Sukeisti žudikai“.
2.05 „Skolų išieškotojas“.
Dzūkijos TV
7.00 „Paslaptys“ .
8.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje su

V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle

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

Tvarumo istorijos.
12.00 „Laukinė Japonija“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Laukinė Japonija“.

LRT+
6.02 Auksinis protas.
7.20 „Kernavės archeolo-

ginė vietovė“.
7.30 „Laikinosios

sostinės fenomenas.
Architektas Karolis
Reisonas“.
8.00 Premjera. „Sukurta
Kiote. Vaizdingasis
Sagano traukinio
maršrutas“.
8.30 Premjera. „Skonio
pasaka. Makaronai.
Paprastai, bet ne
prastai“.
9.00 Kūrybingumo
mokykla.
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Trembita.
12.30 Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Proto džiunglės.
14.00 Euromaxx.
14.30 Gražiausios poetų
dainos.
16.05 „Romų muzikos įtaka
klasikai“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien ir
visados.
18.30 2 Eilė: teatro žmonės.
Daiva Žukauskienė,
Vytautas Steponavičius, Romutė
Jakubauskienė.
19.00 Premjera. Vizionieriai.
Lina Lapelytė.
19.05 Premjera. „Nuostabios
mintys. Šiuolaikinio
meno kūrėjas Samson
Young“.
19.30 Premjera. „Viltis
abipus Atlanto. JAV
lietuvių visuomenės
veikėjas Stenley
Balzekas“.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
21.00 „Širdies signalai“.
22.20 Koncertas. LRT Opus
Ore.
23.20 Saulius Petreikis ir senoviniai instrumentai.
23.50 „Laikinosios
sostinės fenomenas.
Architektas Karolis
Reisonas“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Ateitis“.
2.20 „Skonio pasaka.
Makaronai. Paprastai,
bet ne prastai“.
2.45 2 Eilė: teatro žmonės.
Daiva Žukauskienė,
Vytautas Steponavičius, Romutė
Jakubauskienė.
3.15 Pasivaikščiojimai.
3.30 Proto džiunglės.
4.00 Euromaxx.
4.35 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 „Merės meilė

virtuvei“.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės melo-

dramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vera. Slaptos

gelmės“.
22.55 „Operacija „Argo“.
1.15 „Byla“.
3.00 „Detektyvai

Makdonald ir Dodsas.
Kroketų giminės
žlugimas“.
TV6
6.05 Kalnų vyrai.
7.00 Žvejo nuotykiai.
9.00 Nematoma pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Gyvūnų klanai“.
11.40 „Naujakuriai“.
12.45 „Gyvūnų klanai“.
13.55 „Bomba“.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Kalnų vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
19.00 Žaidimų žaidimas su
Ellen.
20.00 „Antinų dinastija“.
21.00 Žinios.
22.00 „Peržengta riba“.
1.15 „Jūrų pėstininkas“.
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
– Antikvariniai
Kašpirovskio Dantys.
8.30 Jos vardas MAMA.
9.00 Jūs rimtai?
9.30 Sveikai ir laimingai.
10.00 Alfas live.
11.00 Iliustruotos Vilniaus
istorijos.
11.30 Nuo letenos iki
uodegos.
12.00 Vienas toks unikalus.
12.30 Spausk gazą.
13.00 Kablys.
13.30 Šiandien kimba.
14.30 Pasaulio lietuvių
žinios.
15.00 Orijaus kelionės.
Gražioji Kairo pusė.
15.30 Ugnikalnių takais.
18.00 Ar tu ją matei?
Neatrasta Žemaitija.
Plungė ir Salantai.
18.30 Orijaus kelionės.
Kijevas.
19.00 13 731 km aplink
Skandinaviją.
20.00 Kitokie pasikalbėjimai.
Svečiuose – R. Kazlas.
22.00 Aš ikona.
23.00 Delfi premjera.
23.30 Orijaus kelionės.
Gražioji Kairo pusė.
0.00 Kitokie pasikalbėjimai.
Svečiuose – H. Mackevičius.
2.00 Kitokie pasikalbėjimai.
Svečiuose – J. Šeduikytė.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai.
Svečiuose – Ž. Tratas.
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Eteris
Sekmadienis
, balandžio 11 d. Saulė teka 6.30, leidžiasi 20.12, dienos
ilgumas 13.42. Delčia. Vardadieniai: Stanislovas, Vykintas, Daugailė, Leonas.
moteris.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
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. „Skaistaveidė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Ką veikti?!
12.00 Pasaulio dokumentika. „Nepaliesta
Korėja“.
12.50 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Pusiaujas iš
dangaus. Ramusis
vandenynas“.
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.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Perplaukus
Atlantą“.
22.00 „Tolimas kraštas“.
0.15 „Širdies signalai“.
1.30 „Ir štai atėjo Poli“.
3.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
3.30 „Puaro“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Stivenas Visata“.
7.15 „Bunikula“.
7.40 „Ogis ir tarakonai“.
8.00 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
8.30 „Skūbis Dū 2.
Monstrai išlaisvinti“.
10.20 „Aš iš kitos veidrodžio pusės“
12.10 „Prestižas“.
14.50 PREMJERA. „Galva
pilna medaus“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21.55 „Robotas policininkas“.
0.10 PREMJERA.
„Gyventojas“.
2.05 „Pasiutusios
šeimynėlės“.
TV3
6.10 Sveikatos medis.
7.00 „Bakuganas. Šarvų

sąjunga“.
7.30 „Keista šeimynėlė“.
8.00 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

11.00 Svajonių sodai.
11.55 „Teris ir užburta

Aušros karalystė“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Teris ir užburta

Aušros karalystė“.

3.35 Atliekų kultūra.
3.55 Kaimo akademija.
4.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų

Pergalės.

13.50 „Drakonų kova.

Evoliucija“.
15.35 „Tūkstantis žodžių“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Tūkstantis žodžių“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Didysis šou

burbulas.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 Didysis šou
burbulas.
22.30 „Pagrobimas 2.
Neišvengiamas
kerštas“.
0.10 „Prarasta dukra“.
2.00 „Deadpool 2“.
BTV
6.30 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 Lietuvos galiūnų

čempionato finalas.
Mažeikiai.
8.30 Tauro ragas.
9.00 STIHL Savickas
Classic 2020.
Panevėžys.
10.00 „Augintinių talentų
šou“.
10.30 „Neatrasta Indonezija“.
11.35 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
12.30 „Šnipų karai“.
13.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.00 „Pavojingi kaimynai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis laivas“.
22.30 „Legendų biuras“.
23.45 „Gyvi numirėliai“.
0.50 „Tikras išbandymas“.
2.45 „Sukeisti žudikai“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Eko virusas.
9.30 Švarūs miestai.
10.00 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle
pristato. Greitis.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Laikykitės ten.
20.00 Žinios.
20.30 „A. Lukašenka.
Auksinis dugnas“.
22.30 Žinios.
23.00 „24/7“.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Šoka Lietuva.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Lietuva mūsų
lūpose.
11.00 Stop juosta.
Vitražai.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Dievo Gailestingumo sekmadienis.
13.45 Europos irklavimo
čempionatas.
Finalai.
16.45 „Sporto galia. Iš
meilės beisbolui.
Parama sportui
Havanoje“.
17.15 Klausimėlis.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Knygų savaitė.
Bičiulių „susitikimas“ dvikalbėje
rinktinėje. 14 Josifo
Brodskio eilėraščių
ir 14 Tomo Venclovos vertimų.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 XXXVIII festivalio
„Resurrexit“
pradžios koncertas.
22.00 Koncertas vienam.
23.00 Baletų triptikas.
Vienaveiksmis
baletas „Pradžioje
nieko nebuvo“.
23.35 Baletų triptikas.
Vienaveiksmis
baletas „Dienos,
minutės“.
0.15 Baletų triptikas.
Vienaveiksmis
baletas „Franceska
Mann“.
1.00 „Tolimas kraštas“.
3.15 7 Kauno dienos.
3.40 Lietuva mūsų
lūpose.
4.05 Kelias.
4.35 Duokim garo!
TV1
7.20 „Akloji“.
8.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.45 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
12.00 Vaikystės langas.
12.30 Sveikinimai.
15.45 „Moteris“.
17.45 „Šeimyninės
melodramos“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Prancūziška
žmogžudystė.

Paveldas“.
23.05 „Kieti bičai“.
1.25 „Operacija „Argo“.
3.20 „Vera. Slaptos

gelmės“.
TV6
6.10 Kalnų vyrai.
7.00 Žvejo nuotykiai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Gyvūnų klanai“.
11.40 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
12.40 „Gyvūnų klanai“.
13.55 „Bomba“.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Kalnų vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
19.00 Žaidimų žaidimas
su Ellen.
20.00 „Antinų dinastija“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 NBA rungtynės. Bostono
„Celtics“–Denverio
„Nuggets“.
0.30 Sportas. NBA
Action.
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 Čepas veža.
10.00 Alfas vienas

pirmadienis
, balandžio 12 d. Saulė teka 6.27, leidžiasi 20.14, dienos ilgumas
13.47. Jaunatis. Vardadieniai: Julijus, Zenonas, Galmantas, Jūratė, Damijonas, Julius.
LRT TV
2021.04.12
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. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Laukiniai Vakarai prie
molo“.
23.45 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.30 Išpažinimai.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
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

namuose.

reindžeris“.

11.00 Raktas į namus.
11.30 Išpakuota.
12.00 Sekmadienio Šv.

10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas

Mišių transliacija.
13.00 Rimas ir kunigas.
13.45 Sveikatos receptas.
14.30 Sveiki! Su gydytoju

V. Morozovu.
15.00 Sveikai ir laimingai.
15.30 Pokyčio istorija.
16.00 Visos mes Ievos.

Svečiuose –
R. Skaisgirys.
16.30 Spausk gazą.
17.00 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
– Antikvariniai Kašpirovskio Dantys.
21.30 Jos vardas MAMA.
22.00 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Bilienė.
23.00 Verslo Švyturys.
0.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– N. Bunkė.
2.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose
– R. Skaisgirys.
4.00 Kitokie pasikalbėjimai. Svečiuose –
broliai Lavrinovičiai.

vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Nakties įstatymai“.
1.00 „Strėlė“.
1.55 „Robotas policininkas“.
3.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.20 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.45 „Elena iš Avaloro“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Svajonių sodai.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldumynai“.
12.55 „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 „Paskutinis

krikštatėvis Džonas
Gotis“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Paskutinis
krikštatėvis Džonas
Gotis“.
0.05 „Skubi pagalba“.
1.10 „Einšteinas“.
2.05 „X mutantai“.
2.55 „Vieniši tėvai“.
3.25 „Skubi pagalba“.
4.15 „Einšteinas“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

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

geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Akloji zona“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Pasaulių karas“.
23.20 „Mirtinas ginklas“.
0.20 „Legendų biuras“.
1.35 „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 Kaimo akademija.
7.30 Mūsų gyvūnai.
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“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laisvės TV valanda.
18.00 „Pasakėlės“.
18.15 Paskutinė instan-

cija.
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.

0.30 „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 Mokslo ritmu.
4.25 Partizanų keliais.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.05 Legendos. Šiandien

ir visados.
7.00 „Trolių Mumių

slėnis“.
7.25 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.45 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kas geresnio,
kaimyne?
12.45 Krikščionio žodis.
13.00 Kultūros diena.
13.50 Ką veikti?!
14.20 „Pašėlusios
gastrolės“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
19.00 Išpažinimai.
19.30 „J. R. R. Tolkien.
Pasaulių kūrėjas“.
20.30 Panorama.
21.30 Henrikas Ibsenas.
„Junas Gabrielis
Borkmanas“.
23.50 „Kuršių nerija“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Dainuok su manim.
2.15 Koncertas.
3.15 „Nuostabios
mintys. Šiuolaikinio
meno kūrėjas
Samson Young“.
3.40 Kūrybingumo
mokykla.
4.10 „Viltis abipus
Atlanto. JAV lietuvių visuomenės
veikėjas Stenley
Balzekas“.
4.35 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.
TV1
6.00 „Monstrai prieš

ateivius“.
6.35 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.30 „Tėvas Motiejus“.
8.50 „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 „Šeimyninės
melodramos“.

17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Pabėgimas su

vaikais“.
22.50 „Paskolinta meilė“.
0.50 „Našlaitės“.
2.30 „Prancūziška

žmogžudystė.
Paveldas“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Autopilotas.
9.20 „Fitnesas“.
10.25 „Simpsonai“.
11.25 „Moderni šeima“.
12.25 Amerikos talentai.
14.25 „Vieniši tėvai“.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.05 „Šanchajaus

riteriai“.
23.30 „30 dienų nakties“.
1.30 „Amerikiečiai“.
Delfi TV
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Pasaulio lietuvių

žinios.
7.00 Savaitės įvykiai su

D. Žeimyte-Biliene.
8.00 Orijaus kelionės.

Kijevas.
8.30 Ar tu ją matei? Ne-

atrasta Žemaitija.
Plungė ir Salantai.
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.
14.30 Raktas į namus.
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 –
R. Skaisgirys.
21.00 Kasdienybės
herojai.
21.45 Mano pramogos
veidai.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Orijaus kelionės.
Gražioji Kairo pusė.
23.30 Savaitės įvykiai su
D. Žeimyte-Biliene.
0.30 Delfi diena.
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Eteris
Antradienis
, balandžio 13 d. Saulė teka 6.25, leidžiasi 20.16, dienos
ilgumas 13.51. Jaunatis. Vardadieniai: Martynas, Mingaudas, Algaudė, Ida.
LRT TV
2021.04.13
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.
21.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Slėpynės“.
23.50 „Įstatymas ir
tvarka“.
0.35 Šventadienio
mintys.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.25 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
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 „Privatus
detektyvas Nikis
Larsonas“.
0.20 „Strėlė“.
1.20 „Nakties įstatymai“.
3.30 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
5.00 „Kalnietis“.
TV3
6.20 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
6.45 „Elena iš Avaloro“.
7.10 „Kung fu panda.
Meistrų paslaptys“.
7.40 Karštai su tv3.lt.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Rytietiški saldumynai“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.

16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Užtikrintas teisin-

gumas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Užtikrintas teisingumas“.
0.00 „Skubi pagalba“.
1.00 „Einšteinas“.
1.55 „X mutantai“.
2.50 „Vieniši tėvai“.
3.10 „Skubi pagalba“.
4.05 „Einšteinas“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Akloji zona“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „FTB“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Akloji zona“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Kitos 48 va-

landos“.
22.55 „Pasaulių karas“.
1.10 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.35 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 Laisvės TV valanda.
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 „Pasakėlės“.
18.15 „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 Mokslo ritmu.
4.25 „TV Europa pri-

stato. Vyrų šešėlyje.
Emilija Pliaterytė“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.02 Esamasis laikas.

Šiuolaikinės
muzikos ir šokio
koliažas festivalyje
„Klaipėdos muzikos
pavasaris 2020“.
7.00 „Lesė“.
7.25 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.27 „Dainų dainelės“
akimirkos.
8.40 „Skonio pasaka.
Makaronai.
Paprastai, bet ne
prastai“.
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 „J. R. R. Tolkien.
Pasaulių kūrėjas“.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.35 „Šviesuliai. Menininkai ir rašytojai“.
20.30 Panorama.
21.30 „Kelionės namo“.
22.30 Pasivaikščiojimai.
23.00 Istorijos detektyvai.
23.45 Klausimėlis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Tarptautinis
bigbendų festivalis
„Big Band Festival
Šiauliai 2015“.
1.35 Auksinis protas.
2.55 Kultūringai su
Nomeda.
3.50 Mokslo sriuba.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta.
Vitražai.
5.05 Stambiu planu.
TV1
6.00 „Monstrai prieš

ateivius“.
6.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
7.15 „Tėvas Motiejus“.
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 „Šeimyninės
melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Vyriausias tyrėjas
Vistingas 3“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.35 „Pabėgimas su
vaikais“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Gyvūnų manija.
9.20 „Fitnesas“.
10.25 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 Amerikos talentai.
13.30 Nuogi ir įbauginti.
14.30 „Vieniši tėvai“.
14.55 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Merginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.05 „Moderni šeima“.
20.05 Nuogi ir įbauginti.
21.05 „Jūrų pėstininkas.
Užnugaris“.
23.00 „Gelbėtojai“.
0.50 „Amerikiečiai“.
Delfi TV
5.30 Viso mes Ievos.

Svečiuose –
R. Skaisgirys.
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Pokyčių istorija.
7.00 Čepas veža.
7.30 Alfas vienas
namuose.
8.30 Išpakuota.
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.
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.
22.00 Stiliaus DNR.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Kasdienybės
herojai.
23.45 Delfi pulsas.
0.00 Delfi diena.

Trečiadienis
, balandžio 14 d. Saulė teka 6.22, leidžiasi 20.18, dienos ilgumas
13.56. Jaunatis. Vardadieniai: Liudvika, Liuda, Valerijonas, Vaišvydė, Visvaldas, Justinas, Luiza.
LRT TV
2021.04.14
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir

tvarka“.
9.45 „Miuncheno
kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas?“.
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 „Klanas“.
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“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

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 „Jei pasilikčiau“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Jei pasilikčiau“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „Jei pasilikčiau“.
0.10 „Skubi pagalba“.
1.10 „Einšteinas“.
2.05 „X mutantai“.
3.00 „Vieniši tėvai“.
3.25 „Skubi pagalba“.
4.15 „Einšteinas“.
5.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
BTV
6.25 „Akloji zona“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „FTB“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Akloji zona“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Mirties kelias“.
22.50 „Kitos 48 valandos“.
0.45 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
1.10 „CSI. Majamis“.

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas
vaisius“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Melo pinklės“.
1.00 „Strėlė“.
1.55 „Privatus
detektyvas Nikis
Larsonas“.
3.25 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.55 „Kalnietis“.
TV3
6.20 „Transformeriai.

Kibernetinė Visata“.
6.45 „Elena iš Avaloro“.
7.10 „Kung fu panda.

Meistrų paslaptys“.
7.40 Prieš srovę.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldu-

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

mynai“.
12.55 „Parduotas

gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.

Dzūkijos TV
5.30 Nauja diena.
6.30 Mūsų gyvūnai.
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

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

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

Dzūkija“.
21.00 Transliacijos

policija“.
LRT+
6.02 Tarptautinis

bigbendų festivalis
„Big Band Festival
Šiauliai 2015“.
7.00 „Lesė“.
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 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.45 Proto džiunglės.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
15.00 „Šviesuliai. Menininkai ir rašytojai.
15.50 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Lesė“.
16.40 LMŽ.
17.10 „Tarnauti ir ginti“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Atspindžiai. Paveldo
kolekcija.
19.35 „Paryžiaus
Dievo Motinos
katedra. Statytojų
paslaptys“.
20.30 Panorama.
21.30 3 minutės iki
muzikos.
21.33 Premjera. „Marianne Faithfull. Iki
sielos gelmių“.
22.35 Čia – kinas.
23.00 Veranda.
23.30 2 Eilė: teatro
žmonės. Daiva Žukauskienė, Vytautas
Steponavičius,
Romutė Jakubauskienė.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Tarptautinis
bigbendų festivalis
„Big Band Festival
Šiauliai 2015“.
1.25 Gražiausios poetų
dainos.
3.00 Stambiu planu.
3.55 Muzikinis intarpas.
4.10 Veranda.
4.35 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Architektas Karolis
Reisonas“.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.

pabaiga.
21.30 „Žiedas su

rubinu“.
22.30 Reporteris.
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 Mokslo ritmu.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.

TV1
6.00 „Monstrai prieš

ateivius“.
6.25 „Daktaras Ozas.

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

15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Šeimyninės

melodramos“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Vyriausias tyrėjas

Vistingas 4“.
23.00 „Paskolinta meilė“.
1.00 „Našlaitės“.
2.45 „Vyriausias tyrėjas

Vistingas 3“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.15 „Kobra 11“.
8.10 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
8.50 Vienam gale kablys.
9.20 „Fitnesas“.
10.25 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.25 Amerikos talentai.
14.25 „Vieniši tėvai“.
14.55 „Kobra 11“.
15.55 „Makgaiveris“.
17.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
18.00 „Fitnesas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.05 „Asteriksas ir Obe-

liksas: jos didenybės
tarnyboj“.
23.25 „Gelbėtojai“.
1.10 „Amerikiečiai“.
2.10 „Atšiaurioji Aliaska“.
Delfi TV
5.00 Čepas veža.
5.30 Jos vardas MAMA.
6.00 Ugnikalnių takais.
6.30 Viso mes Ievos.

Svečiuose – 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 Pokyčių istorija.
11.45 Delfi pulsas.
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.
Hurgada.
21.30 2800 km Dunojumi
baidare su Aurimu
Valujavičiumi.
22.30 Ugnikalnių takais.
23.00 Mano pramogos
veidai. Svečiuose.
23.45 Delfi pulsas.
0.00 Delfi diena.
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Savaitės horoskopas
(balandžio 12—18 d.)

skelbimai

Avinas (03.21–04.20)
Norėsite iš pagrindų keisti savo gyvenimą, todėl ieškosite naujų galimybių. Nors didelių pokyčių kol kas
dar reikės šiek tiek palaukti, tačiau
noras susikurti geresnę ateitį motyvuos judėti į priekį. Šiuo laikotarpiu
galite sulaukti darbo pasiūlymų: nors
iš pirmo žvilgsnio jie pasirodys ne
visai tinkami, tačiau neskubėkite atsisakyti. Tikėtina, kad po kurio laiko
viskas atrodys visai kitaip.
Jautis (04.21–05.21)
Jus erzins neatsakingas kitų žmonių
elgesys. Tikėtina, kad kažkas neištesės duoto pažado, ir apie tai jums
teks ne kartą priminti. Nors situacija
gali atrodyti nekontroliuojama, tačiau pasistenkite išlaikyti šaltą protą
ir nesiimkite tokių veiksmų, dėl kurių
vėliau gali tekti gailėtis. Žvaigždės
žada, kad labai greitai galėsite mėgautis kur kas sėkmingesniu laikotarpiu,
taigi, belieka tik išlaukti.
Dvyniai (05.22–06.21)
Gali užgriūti netikėti rūpesčiai, kuriuos įveikti gali būti labai sudėtinga.
Nekovokite su vėjo malūnais: jei ne
viskas klostosi būtent taip, kaip jūs
norėtumėte, žvelkite į tai kaip į neišvengiamą kasdienybės dalį, ir pasistenkite pastebėti gražius dalykus.
Nors nuotaika ir nebus labai pakili, tačiau tai – tik laikinas etapas, po kurio
galėsite mėgautis kur kas smagesniais
dalykais. Šiuo laikotarpiu žvaigždės
pataria nepasirašyti svarbių sutarčių
ir nepirkti nekilnojamojo turto: jums
bus sunku priimti racionalius sprendimus, todėl vėliau dėl savo veiksmų
gali tekti gailėtis.
Vėžys (06.22–07.22)
Jausitės mylimi ir reikalingi, todėl tai
motyvuos judėti į priekį. Būsite nusiteikę optimistiškai, tačiau mintyse gali
suktis vienas ir tas pats klausimas: už
ką tokia laimė? Nedvejokite, ar tikrai
esate to verti, ir už ką sulaukėte tokios
likimo malonės: tiesiog mėgaukitės
maloniomis akimirkomis ir nepamirškite savo pareigų. Šiuo laikotarpiu
galite tiesiog skrajoti padebesiais,
todėl gali nukentėti darbo kokybė.
Liūtas (07.23–08.23)
Jus vargins intensyvus bendravimas
su kitais žmonėmis, todėl norėsite
nuo visko atsiriboti ir šiek tiek laiko
praleisti vienumoje. Žvaigždės pataria
per daug nesisieloti, jei šiuo laikotarpiu nenorėsite aplinkinių žmonių
dėmesio: pasistenkite šiek tiek atsikvėpti, o jau tada bendravimas jums
nebeatrodys toks slegiantis. Dabar
bus itin palanku užsiimti saviugda,
skaityti knygas ar prisiminti savo
pomėgius.
Mergelė (08.24–09.23)
Nors jausitės šiek tiek pavargę, tačiau
šiuo laikotarpiu žvaigždės pataria neatsisakyti bendravimo su kitais žmonėmis. Tikėtina, kad gausite naudingų
patarimų arba kitų žmonių istorijos
taps įkvepiančiu pavyzdžiu, todėl
tai gali dar labiau motyvuoti judėti
į priekį. Neleiskite, kad dėl elementaraus tingėjimo praleistumėte ką
nors svarbaus: šiuo laikotarpiu galite
sulaukti tikrai patrauklių pasiūlymų,
todėl būkite atidūs.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Šiuo laikotarpiu galite tikėtis pasisekimo meilės srityje. Jei turite simpatiją, dabar turėsite ne vieną progą
užmegzti artimesnį ryšį, todėl nepra-

Klasifikuoti

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

N. Kirsnos k.,
•Lazdijų
•Sodybą
r. (sodyba prižiūrėta,

žiopsokite likimo siunčiamų galimybių. Nors jums gali trūkti pasitikėjimo
savimi, tačiau nusiteikite, kad viskas
yra jūsų rankose: būtent dabar jūsų
žavesys yra stipresnis nei bet kada
anksčiau.
Skorpionas (10.24–11.22)
Būsite suirzę, todėl jums bus sunku
bendrauti su kitais žmonėmis. Žvaigždės pataria ieškoti būdų, kurie padėtų
jums nusiraminti, ir būtent tai galės
pagerinti santykius su kolegomis ar
artimaisiais. Jei jausite, kad ne viskas
einasi pagal planą, žvaigždės pataria
sustoti ir šiek tiek atsikvėpti: pailsėję
prie darbų galėsite grįžti su nauja jėga,
o jūsų pozityvumas kitiems žmonėms
taps įkvėpimo šaltiniu.
Šaulys (11.23–12.21)
Jūsų intuicija bus kaip niekad stipri,
todėl tai jums padės priimti tinkamus
sprendimus. Nors gali atrodyti, kad
tam tikrose situacijose vertėtų pasikliauti ne intuicija, bet šaltu protu,
tačiau žvaigždės pataria nedaryti skubotų išvadų. Jei atrodys, kad priimate
logišką sprendimą, tačiau intuicija
sakys priešingai, turėtumėte dar kartą
viską gerai apgalvoti. Gali būti, kad
vėliau paaiškės, kad pateikiant faktus
ar kitus įrodymus paprasčiausiai buvo
bandoma jus apgauti.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Nors laikotarpis bus tikrai sėkmingas,
tačiau būsite ganėtinai įtarūs. Jei kiltų
dvejonių, ar einate tinkamu keliu, nebijokite prašyti draugų ar giminaičių
patarimo, nes būtent tai padės jums
priimti tinkamus sprendimus. Nors
darbų tikrai netrūks, tačiau tikrai
galite šiek tiek pasilepinti: raskite
laiko užsiimti mėgstama veikla ir
nesibaiminkite, kad teks atsitraukti
nuo darbų.
Vandenis (01.21–02.19)
Gali tekti priimti ryžtingus sprendimus, nuo kurių priklausys netolima
jūsų ateitis. Nors gali atrodyti, kad dar
nesate pasirengę imtis vienos ar kitos
veiklos, tačiau žvaigždės pataria rizikuoti: jei sprendimų priėmimą ir toliau
atidėliosite, galite taip ir nepajudėti
iš dabartinio taško. Būkite atviresni
naujovėms ir į tai žvelkite kaip į dar
vieną galimybę, kuri jūsų gyvenimą
gali paversti kur kas geresniu.
Žuvys (02.20–03.20)
Turėsite ne vieną progą sublizgėti vienoje ar kitoje srityje, todėl per daug
nesikuklinkite ir parodykite, ką iš tiesų
sugebate. Žvaigždės žada, kad šiuo
laikotarpiu turėsite itin palankių karjeros galimybių, tad tuomet, jei vis pasvarstydavote apie profesijos keitimą,
dabar tam bus tikrai palankus metas.
Tikėtina, kad būtent jūs būsite tinkamas
kandidatas užimti tokias pareigas, apie
kurias daugelis gali tik pasvajoti.

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

Gervėnų k., Lazdijų
•r. sav.
•Sodybą
(70 a, medinis namas,

ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

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

••
bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).

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

Tel. 8 656 12800.

••
namų
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
Lazdijų (įvairaus

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

dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė.
Tel. 8 616 33781.

sklypą namo
kvietrugius, žirnių
•statybai
•ŽemėsLazdijų
•ir avižų
•Žirnius,
mieste (30 a,
mišinį. Galiu sumalti ir
gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a. Tel. 8 686 70841.

atvežti. Tel. 8 678 30989.

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

miežius, avižų ir
•vikių•Avižas,
mišinį, dobilus.

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

••

Nedidelį rekreacinės
paskirties žemės 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.

vimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Golf III (1997 m.) ir
•„VW•„VWPassat“
skardinių ratlan-

kių R14 originalius plastikinius
gaubtus ir centrinės skylės
dangtelius, kaina nuo 2 Eur
už vienetą. „Audi A6“ (2002
m.) dvejas priekinio bamperio
groteles, kaina po 5 Eur. Druskininkai. Tel. 8 686 43600.

Perkame veršelius.
Atsiskaitome iš karto.
Mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470.

Tel. 8 698 55824.

•Tel.•Šieną.
8 693 06995.
„Vineta“ veislės
•bulves,
•Sėklines
galiu atvežti.
Tel. 8 656 68604.

runkelius, kaina
•4 Eur
•Pašarinius
už cnt. Pašarines bulves,
kaina 4 Eur už cnt.
Tel. 8 658 12097.

rulonuose.
Tel. 8 684 12694.

dobilų sėklas.
•Tel.•Raudonųjų
8 650 70144.
,,Vineta“ veislės
•bulves.
•Maistines
Pristatome į namus.
Tel. 8 614 56206.

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

automobilio prie•kabą.
•Lengvojo
Tel. 8 698 78040.
žolių sėklas.
•Auginame
•Daugiamečių
dobilus, motiejukus,

GYVULIAI

sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

Tel. 8 619 66433.

(gera kokybė),
sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
•kaina
•Rugius
k. (su grūdų pikia8 Eur už 50 kg. Šiaudus

g. 41, Lazdi•juose,
•Namą(15 Vytauto
••Ėringas avis.
a namų valda) ir 15 a Tel. 8 642 07624.
Gudelių k. (30 a
•namų
•Sodybą
valda, 2,25 ha žemės

ir šienainio rulonus,
•avižas,
•Šienožieminius
kviečius.

••

AUGALAI

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

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

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.

Perka veršelius,
telyčaites.

Moka PVM. Pasiima greitai.
Sveria el. svarstyklėmis.

Tel. 8 686 46230.

JUODELIAI SAMDO!!!

Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai“
kviečia prisijungti prie savo komandos:
Cecho darbuotojus (nuo 1050 Eur)
Pjovimo staklių operatorius (nuo 1700 Eur)
Ekskavatoriaus vairuotojus (nuo 1900 Eur)
Inžinierius-automatikus (nuo 1400 Eur)
Šaltkalvius-remontininkus (nuo 1200 Eur)
Darbuotojus vežame autobusu arba kompensuojame kurą (yra
papildomų sąlygų).
Garantuojame laiku mokamą darbo užmokestį!

Tel.: 8 686 34981, 8 698 41844;
el. p. cv@juodeliai.lt
Tapk mūsų komandos dalimi!
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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

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

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

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

••
javus, kaina nuo
•7 iki•Pašarinius
10 eurų už 50 kg. Sauso
šieno rulonus, kaina 15 Eur.
Tel. 8 686 71256.

KITI

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

••
televizorių
•„Panasonic“
•Kineskopinių
ir LG ir TV priedėlio TV STAR distancinius
pultelius. SCART laidą. Mobiliojo telefono „Nokia“ įkroviklį
ir ausinukus, kaina nuo 2 Eur.
Pakabinamus šviestuvus, kaina
nuo 5 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

••

10 kub. m cisterną ir kombaino ratus, pritaikytus MTZ
markės traktoriui.
Tel. 8 686 70718.

••

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

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

••

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

••
neapdirbtas labrado•rito•Pigiai
akmens plokštes Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

– kioską.
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
valtį su
•irklais,
•Naująkainaplastikinę
550 Eur.
Tel. 8 686 71256.

PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

GYVULIAI

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

••

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

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

AUGALAI

sėklas.
•Tel.•Esparcetų
8 685 14100.

KITI

monetas,
•banknotus,
•Sendaikčius:
ženkliukus, meda-

lynus, miškus draustiniuose,
parkuose. Žemę: apleistą,
nederlingą, apaugusią krūmais
ir medžiais. Tel. 8 625 44123.
ūkio paskirties
•žemę.
•Žemės
Gali būti apleista.

•kompiuterio.
•Naudotą spausdintuvą prie

Tel. 8 678 80555.

xanderwerk“, frezavimo staklių
spaustuvą.
Tel. 8 658 18636.

pianiną.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 230–

260 Eur/t, skarda – 200–220
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00
val., VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

I E ŠKO DA RBO

••

Galiu prižiūrėti senelius
Veisiejų seniūnijoje arba
aplink.
Tel. 8 675 00731.

PA SL AUGOS

sodybas du kartus
•per•Prižiūriu
savaitę Veisiejų ir Seirijų
sen.
Tel. 8 692 44465.

automatines
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Atvykstame
į namus.
Tel. 8 615 73404.

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

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

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

duris namams,
arba telyčią nuo 6
•mėn.•Veršelį
•ūkiniams
•Gaminame
iki 3 metų auginti. Taip
pastatams, lauko

lius, fotoaparatus, statulėles,
paveikslus, peilius, laikrodžius,
radijas, gramofonus, muzikos instrumentus, karinius
daiktus, svarmenis, gitaras,
sidabrą, auksą, varpus, smetoniškas nuotraukas, siuvimo
mašinas, čirvines keptuves,
ragus ir visa kita. Atvykstu
pasiimti.
Tel. 8 671 06381.

Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
– miškus: bran•džius,
•Brangiai
bręstančius, jaunuo-

mėsmalę „Fama“
•arba•Elektrinę
rankinę 32 numerio „Ale-

Tel. 8 616 26044.

baldus, 29 metų gamybos
patirtis.
Tel. 8 686 71689.

Greitai ir kokybiškai išpjau•nu•medžius
gyvenamosiose ir
sunkiai prieinamose teritorijose bei kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

Dėl skaudžios Lazdijų kultūros centro meno vadovo
Viktoro Safronovo netekties nuoširdžiai užjaučiame
jo sūnų Agnį, gimines, artimuosius ir kolegas.
Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė,
administracijos vadovai ir darbuotojai

NU O M A
SIŪLO

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

komercines adminis•tracines
•Nuomoju
patalpas, 15 kv. m, I aukštas, Lazdijuose. Tel. 8 698 78040.

••

IEŠKO

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

arba parduodu
•gamybines
•Išnuomojusandėliavimo
patal- ••Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties žemės. Gali būti
pas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

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

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
nestandarTel. 8 688 80688.
•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų
žemės Šventemiesto centre (autonominis
•žerio•Išsinuomočiau
sen. Laiku moku sutartą nuošildymas).
Tel. 8 698 78040.

mos mokestį. Tel. 8 671 50589.

Turite naujieną, nuotrauką –
siųskite dzukuzinios@gmail.com
Informuojame žemės sklypų (kadastro Nr. 5953/0003:133, Nr.
5953/0003:231) sav. K. B. turto paveldėtojus ir (kadastro Nr.
5953/0003:144) sav. V. Š. turto paveldėtojus, esančių Lazdijų r.,
Kapčiamiesčio sen., Varviškės k., kad UAB „Tikslinta“ matininkas
Tomas Klenauskas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-1244)
2021-04-20 vykdys žemės sklypų, Nr. 329M, Nr. 330M, Nr.
331M, esančių Lazdijų r., Kapčiamiesčio sen., Varviškės k., ribų
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome
kreiptis į UAB „Tikslinta“ adresu: R. Kalantos g. 34-208, Kaunas,
el. p. klenauskas @gmail.com arba telefonu 8 699 54565.
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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.

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

Direktorius
Darius Brindza
Reklamos vadybinikė
Inga Liaukevičienė
Tel.: (8 318) 53 085,
8 670 38882

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

