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Briuselis atvėrė duris Lazdijų mero ir kaimynų lenkų pasiūlymams   

Goda Čiginskaitė

L
azdijų vardas vis 
garsiau girdimas 
ne tik Lietuvoje, 
bet ir Europos Są-
jungos institucijų 
kabinetuose.

Užvakar Lazdijų rajono savi-
valdybės meras Artūras Margelis 
su savivaldybės administracijos 
Investicijų skyriaus vedėju Vi-
dmantu Pilviniu bei partneriais 
iš Lenkijos – Seinų burmistru 
Arkadiušu Novalskiu (Arkadiusz 
Nowalski) ir Rafaeliu Pieška (Ra-
fael Pieszka) lankėsi Briuselyje. 

Nukelta į 5 psl. » 

Čia vyko svarbūs susitikimai Lie-
tuvos ambasadoje bei Europos 
Parlamente, kur buvo pristato-
ma Lietuvos-Lenkijos pasienio 
funkcinės zonos idėja.

SuSItIko Su aukšto rango 
valdInInkaIS
Sausį Lazdijų rajono savivaldybė-
je viešėjusi Europos Parlamento 
narė Laima Liucija Andrikienė, 
išklausiusi pasienio funkcinės 
zonos idėją, pasiūlė suorgani-
zuoti susitikimus Europos Par-
lamente ir supažindinti, parodyti 
bei siekti Europos Parlamento 
pritarimo, kad savarankiška 
pasienio zona tarp Lietuvos ir 
Lenkijos – būtina. 

Per vieną dieną apie Lazdijus, 
Seinus ir kitas pasienio zonos 
savivaldybes kalbėta su Lietuvos  
ambasadore Jovita Neliupšiene, 
Europos Parlamento nare, pir-
mininko pavaduotoja biudžeto 
klausimais Monika Hohlmeier. 
Delegacija susitiko su Lena An-
dersson Pench, makroregionų 
Interreg ir Programmes Imple-
mentaition IDG Regio vadove, ir 
jos komanda. Įvyko susitikimas 
su Europos Parlamento vicepre-
zidentu Boguslavu Liberadski 

(Boguslaw Liberadzki) bei komi-
saro Guenther Oettinger padėjėja 
Katažina Ščepanska (Katarzyna 
Szczepanska) ir komisarės Elž-
bietos Bienkowskos (Elizabieta 
Bienkowska) padėjėju Andžėju-
mi Celinskiu (Andrzej Celinski) 
bei kitais Europos Parlamento 
nariais.   

Rafaelis Pieška susitikimų 
metu pristatė pavasarį pasira-
šytos sutarties idėjas. Lietuva 
ir Lenkija yra kviečiamos imtis 
bendrų veiksmų, kad Lenkijos 
Respublikos ir Lietuvos Respu-
blikos atsakingos institucijos 
bei Europos Sąjungos įstaigos 
galėtų priimti sprendimus steigti 
Lietuvos-Lenkijos tarptautinę 
pasienio funkcinę zoną siekiant 
pagerinti Lenkijos ir Lietuvos 
pasienio regiono gyventojų gy-
venimo kokybę tokiomis vei-
klomis kaip infrastruktūros 
– naujos įrengimas ar esamos 
atkūrimas, priemonių, remian-
čių darbo vietų kūrimą, plėtra, 
viešųjų paslaugų kokybės lygio 
bei prieinamumo gerinimas, 
savivaldybių bendradarbiavi-
mo plėtra ekonomikos srityje, 
nevyriausybinių organizacijų 

Lazdijų rajono savivaldybės atstovus kartu su kolegomis iš Lenkijos Briuselyje priėmė Lietuvos  ambasadorė Jovita Neliupšienė.
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SavaItėS komentaraS  
Politikų ir politinių partijų populiarumo reitingai pirmą metų mėnesį

Algimantas Mikelionis
Sausio 26 dieną, šeštadienį, 
dienraštyje „Lietuvos rytas“ 
buvo paskelbti visuomenės 
nuomonės apklausos bendro-
vės „Vilmorus“ rezultatai. Juose 
tradiciškai atsispindi politikų ir 
politinių partijų populiarumas 
ir jo pokytis palyginti su prieš 
tai buvusiu mėnesiu.

Respondentų buvo paklausta: 
kas iš Lietuvos visuomenės vei-
kėjų būtų geriausi pretendentai 
į prezidento postą? Pirmą vietą 
jau keli mėnesiai iš eilės be jo-
kių pokyčių užima ekonomistas 
G. Nausėda, už kurį balsuotų 
23,3 procento apklaustųjų. 
Palyginus su praėjusių metų 
gruodžio mėnesiu jo populia-
rumas išliko lygiai toks pat. Tokį 
populiarumo stabilumą lemia 
kandidato į prezidentus G. Nau-
sėdos intelektas, elgesys ir cha-

rakterio savybės. Jis yra ramus, 
pasitikintis savimi, nesiblaško, 
savo nuomonę išsako aiškiai ir 
motyvuotai. Be to, jis savo karje-
roje nėra užėmęs jokio politinio 
posto, tad visuomenės akyse turi 
švarią reputaciją. Žinoma, kri-
tikuoti dabartinę valdžią gana 
nesunku, nes „žaliųjų valstie-
čių“ valdymą lydi nestabilumas, 
chaosas, o jų gretose yra tokių 
spalvingų ir, švelniai pasakius, 
keistų politikų, kad jie net ne-
prašomi sukuria daug progų 
juos negailestingai ir argumen-
tuotai kritikuoti. Į antrą vietą iš 
trečios liuoktelėjo premjeras S. 
Skvernelis. Šuolis visai smagus: 
jeigu gruodžio mėnesį už jį pre-
zidento rinkimuose būtų balsa-
vę tik 10,6 procento apklaustųjų, 
tai sausį jau net 16,9 procento. 
Vis dėlto šis liuoktelėjimas 
buvo tikėtas, nes S. Skvernelis 
oficialiai paskelbė, kad dalyvaus 
prezidento rinkimuose, o tai jo 
simpatikams nuskambėjo kaip 
žadintuvas ankstyvą ir apsnū-
dusį žiemos rytą. Nors trečioje 
vietoje atsidūrė nepartinė kon-
servatorių remiama kandidatė I. 
Šimonytė, bet jos populiarumas 
per mėnesį nukrito beveik ketu-
riais procentais: nuo 19,8 iki 16,0, 

ji vos 0,9 procento atsilieka nuo 
premjero.

Dešiniųjų rėmėjams ir sim-
patikams iškyla pavojus, kad 
S. Skvernelio populiarumas 
kuo toliau, tuo labiau gali augti. 
Tiems, kurie balsuos už deši-
niuosius ir prieš S. Skvernelį, 
reikėtų susivienyti ir paremti 
arba G. Nausėdą, arba I. Šimo-
nytę, nes tarp jų išsibarsčius bal-
sams kelias į prezidento postą 
bus nutiestas S. Skverneliui.

Bendrovė „Vilmorus“ taip pat 
uždavė klausimą: už kurią par-
tiją balsuotumėte rinkimuose 
į Seimą, jeigu rinkimai vyktų 
kitą sekmadienį? Palyginus su 
gruodžio mėnesiu partijų ri-
kiuotės pradžioje įvyko rimtas 
pokytis: ilgai antroje vietoje tū-
nojusi Valstiečių ir žaliųjų są-
junga sugrįžo į pirmą vietą. Už 
ją rinkimuose į Seimą balsuotų 
15,7 procento respondentų, kai 
gruodžio mėnesį tokių tebuvo 
14,8 procento. Į antrą vietą iš 
pirmos smuktelėjo konserva-
toriai per mėnesį išbarstę be-
veik keturis procentus balsų: 
nuo 18,3 gruodį iki 14,6 procento 
sausį. Nors pirmą vietą ir užima 
„žalieji valstiečiai“, jų populia-
rumas nėra didelis. Daugelyje 

Vakarų Europos šalių valdan-
čiosios partijos turi maždaug 
30 procentų populiarumą, tad 
palyginus „žaliųjų valstiečių“ 
populiarumas būnant valdžio-
je – gana menkas. Nors iš kitos 
pusės valdžios turėjimas išstū-
mė šią politinę jėgą į pirmą vie-
tą. Konservatoriai į antrą vietą 
smuko todėl, kad nors buvimas 
opozicijoje suteikia gerą progą 
kritikuoti valdžią ir rinkti sau 
pliusus, bet to neužtenka, nes 
būdamas opozicijoje negali 
daryti jokių realių sprendimų, 

kurie virstų konkrečiais ir gerai 
matomais darbais.

Kitų politinių partijų popu-
liarumas menkas ir tik trys iš jų 
patektų į Seimą, jeigu rinkimai 
vyktų dabar. Už opozicinę So-
cialdemokratų partiją balsuotų 
6,0 procento apklaustųjų, o už 
„Tvarką ir teisingumą“ ir „Darbo 
partiją“ atitinkamai – 5,3 ir 5,2 
procento. Beveik 30 procentų 
rinkėjų nežino, už ką balsuotų: 
nuo gruodžio iki sausio tokių 
padaugėjo nuo 22,4  iki 28,5 pro-
cento.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Maisto atliekos surenkamos atskirai. Kaip tai vyksta? 

Maisto atliekų susidaro kiekvienuose namuose. Nepamirškite jų rūšiuoti ir ištraukti konteinerių. (ARATC nuotr.)

Nuo praėjusių metų pa-
baigos Alytaus regione 
maisto atliekos surenka-
mos atskirai. Jas rūšiuoti 
privalo miestų ir miestelių 
individualių namų gyven-
tojai, neturintys galimy-
bės kompostuoti atliekų 
ir gavę specialius kom-
plektus maisto atliekoms 
surinkti.  

„Procesas įsibėgėja – kiekvieną-
kart surenkant maisto atliekas, 
vis daugiau konteinerių išstu-
miama išvežimui“, – sakė Aly-
taus regiono atliekų tvarkymo 
centro (ARATC) direktorius 
Algirdas Reipas.  

Šaltuoju metų laiku maisto 
atliekos surenkamos vieną kartą 
per mėnesį pagal patvirtintus gra-
fikus. Šiltuoju metų laiku maisto 
atliekos bus surenkamos ir išve-
žamos du kartus per mėnesį. 

Kai kurie gyventojai klaidingai 
mano, kad į maisto atliekų kon-
teinerius galima mesti tik maisto 
likučius, ir tvirtina, kad tokių 
atliekų neturi. O iš tiesų daugelis 
iš įpročio atliekas, kurias reikia 
mesti į maisto konteinerius, vis 
dar meta į mišrių atliekų kon-
teinerius. 

Į maisto atliekų konteinerius  
galima mesti ne tik maisto, bet 
ir virtuvės atliekas: riebalais ir 
kitais maisto produktais sutep-
tą kartoną ir popierių, išskyrus 
pakuotes, naudotus popierinius 
rankšluosčius, staltieses, serve-
tėles, naudotus vienkartinius 
popierinius puodelius. Į šiuos 

konteinerius taip pat galima mes-
ti ir žaliąsias atliekas: kambari-
nius augalus ir jų dalis, piktžoles, 
kitas sodo ir daržo atliekas, su-
smulkintas medžių šakas.

Visų šių atliekų negalima mes-
ti į mišrių atliekų konteinerius. 
Alytaus regiono atliekų tvarky-
mo centro (ARATC) specialistai 
nuolat domisi ir kontroliuoja, ar 
gyventojai tinkamai išrūšiuoja 
atliekas. 

„Pastaruoju metu yra sugriež-
tinta mišrių atliekų konteinerių 
kontrolė. Šiuose konteineriuo-
se aptikus maisto atliekų jie 
netuštinami, tačiau jokios kitos 
sankcijos kol kas netaikomos 
– bendraujame su gyventojais, 
paaiškiname, kaip ir kodėl reikia 
atskirai rinkti maisto atliekas. 
Džiugu, kad daugelis žmonių 
geranoriškai reaguoja į pasta-
bas“, – pasakojo ARATC Atliekų 
tvarkymo paslaugų ir kontrolės 
padalinio vadovas Martynas 
Krasauskas.  

Praėjusiais metais Alytaus 
regione buvo išdalinta beveik 
6 tūkstančiai maisto atliekų 
konteinerių komplektų. Kom-
plektą sudaro lauke pastatomas 
konteineris, ant kurio dangčio 
yra keičiamas anglies filtras, 
virtuvėje naudojamas kibirė-
lis, kurio konstrukcija užtikrina 
maksimalią ventiliaciją ir ap-
saugo nuo nemalonių kvapų 
sklidimo, bei speciali talpa pa-
naudotam aliejui ir riebalams 
surinkti. 

Atskirai renkant maisto atlie-
kas joms skirtame kibirėlyje 

rekomenduojama nenaudoti 
plastikinio maišelio. Be plasti-
kinių maišelių surinktos mais-
to atliekos paprasčiau tvarko-
mos, greičiau suyra, skleidžia 
silpnesnį kvapą nei išmestos 
maišeliuose. Baimintis mesti 
maisto atliekas tiesiai į kibirėlį, 
be maišelių, tikrai neverta, nes 
tiek kibirėliai, tiek konteineriai 
yra specialiai pritaikyti šioms 
atliekoms ir jų apačioje yra 
palikta vietos susidariusiam 

skysčiui kauptis. 
Atskirai surinktą aliejų ir rie-

balus gyventojams reikės išvežti 
į stambiųjų ir kitų atliekų surin-
kimo aikšteles. Šiose aikštelėse 
bus keičiami ir ant maisto atliekų 
konteinerių dangčių esantys an-
glies filtrai.

Atliekų tvarkymo specialistai 
neabejoja, kad maisto atliekų su-
rinkimas vyks sklandžiai. Kaip 
rodo ligšiolinė praktika, turė-
dami rūšiavimo konteinerius, 

gyventojai pakankamai greitai 
įpranta jais naudotis. Įvairių 
apklausų duomenimis, Alytaus 
regiono gyventojų rūšiavimo įgū-
džiai yra vieni geriausių šalyje, o 
regione sukurta atliekų tvarky-
mo sistema pagrįstai vadinama 
pažangiausia Lietuvoje.•
Daugiau apie rūšiavimą: https://www.aratc.
lt/gyventojams/atlieku-tvarkymo-vadovas-
individualioms-namu-valdoms 
ARATC informacija
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Balsuok už geriausią!
A. Margelio komanda „Pirmyn!“

Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 14

3Sąrašo Nr. 

Daugiau optimizmo — viskas bus gerai

Artūras Kašalynas, 
personalinės

įmonės savininkas,
veterinaras
sėklintojas

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! 
politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 15

Atsargiai: nuo stogų gali kristi varvekliai ir sniegas
Vis dažniau danguje pradedama 
pastebėti saulė, kuri pranašauja 
artėjanti pavasarį, o permainin-
gų orų metu temperatūra dažnai 
priartėja prie nulio. Tokie oro ir 
temperatūros pokyčiai yra pa-
lankūs varveklių formavimuisi 
ant namų stogų, susidaro pavo-
jingos sniego nuošliaužos. Nuo 
daugiaaukščių, daugiabučių ar 
privačių namų stogų nukarę var-
vekliai kelia grėsmę praeiviams 
ir automobiliams – krisdami jie 
gali sunkiai sužaloti žmones arba 
sugadinti jų turtą.

Lazdijų rajono savivaldybės 
administracija primena, kad 
bendro naudojimo teritorijų, 

gatvių, šaligatvių valymą ir prie-
žiūrą organizuoja seniūnijos, o 
daugiabučius namus adminis-
truojančios bendrijos ar pasta-
tus administruojančios įmonės, 
kol dar neįvyko nelaimė, turėtų 
nedelsdamos pačios pasirūpinti 
gyventojų ir jų turto saugumu: 
nudaužyti varveklius bei nukasti 
sniegą tose vietose, kur gali susi-
daryti pavojingos nuošliaužos. 

Lazdijų rajono savivaldybės 
teritorijos tvarkymo ir švaros tai-
syklėse nurodoma, kad valant 
sniegą ir ledą (varveklius) nuo 
gyvenamųjų namų, pastatų sto-
gų, lietaus vamzdžių ir balkonų, 
privaloma laikytis darbo saugos 

reikalavimų: aptverti pavojingą 
teritoriją, nesugadinti komuni-
kacijos ryšių ir elektros tinklų, 
apsaugos įrangos, laidų, švies-
tuvų, radijo ir televizijos antenų, 
želdinių, statinių fasadų.

Gyventojai atlydžio metu ir 
patys turėtų rūpintis savo sau-
gumu, būti itin atidūs: prieš išei-
dami iš namų gerai apsižvalgyti, 
nevaikščioti arti aukštų pastatų, 
nestatyti prie jų bei apsnigtų me-
džių automobilių. Svarbu apie 
gresiančius pavojus įspėti vai-
kus, o mažamečių nepalikti lauke 
be priežiūros.•
Lazdijų r. sav. inf.

Dovana skaitytojams — atnaujinta biblioteka Aštriojoje Kirsnoje
Aštriosios Kirsnos bibli-
otekoje vasario 6 d. netilo 
džiugus šurmulys. Čia 
buvo apžiūrėtos visai ne-
seniai atnaujintos bibliote-
kos patalpos. Šiuolaikiškas 
interjeras, patrauklios 
erdvės nuo šiol džiugins 
ir skaitytojus, ir darbuo-
tojus. Nuveiktais darbais 
džiaugėsi ir su bibliotekos 
bendruomene susitiko Laz-
dijų rajono savivaldybės 
meras Artūras Margelis, 
Lazdijų rajono savivaldy-
bės viešosios bibliotekos 
direktorė Renata Rudienė, 
Lazdijų rajono savivaldy-
bės administracijos Švie-
timo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas Vytuolis 
Valūnas, Švietimo, kul-
tūros ir sporto skyriaus 
vedėjo pavaduotoja Rasa 
Kazlauskienė, Būdviečio 
seniūnijos seniūnas Arū-
nas Kundrotas. 

„Ši biblioteka – geras pavyzdys 
daugeliui Lietuvos bibliotekų. 
Labai svarbu, kad bibliotekų 
darbuotojai taip entuziastingai 
siekia, jog knygų mylėtojų namai 
atsinaujintų, būtų suremontuoti 
ir lauktų skaitytojų bei lankyto-
jų. Džiugu matyti, kad Aštriosios 
Kirsnos, Dzūkų kaimai turi kuo 
pasidžiaugti: modernizuota Laz-
dijų r. Aštriosios Kirsnos moky-
kla, atnaujintu stadionu, naująja 
priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, 
o dabar ir biblioteka“, – kalbėjo 
meras Artūras Margelis. 

Šių dienų bibliotekos – ne 
tik knygos ar kompiuteriai, tai 
kultūros židinys, vieta, kur gali 
susitelkti bendruomenės, vykti 
renginiai. Už atsakingą darbą, 
vykdomas veiklas Lazdijų ra-
jono savivaldybės meras dėkojo 
Aštriosios Kirsnos bibliotekos 

esamai bibliotekininkei Rūtai 
Radzevičiūtei bei buvusioms il-
gametėms darbuotojoms ir įteikė 
dovanų po knygą, kuri papildys 
asmeninę knygų lentyną.

Bibliotekos atnaujinimas vyko 
įgyvendinant Lazdijų rajono 
savivaldybės viešosios bibliote-
kos vykdomą projektą „Lazdi-
jų rajono kaimų patrauklumo 
didinimas atnaujinant bibliote-
kas“. Projekto metu buvo atlikti 
Aštriosios Kirsnos bibliotekos 
patalpų kapitalinio remonto 
darbai: langų ir durų keitimas, 
grindų, sienų ir lubų  remontas, 
elektros sistemos atnaujinimas, 
santechnikos įrenginių atnau-
jinimas, kompiuterinių tinklų 
atnaujinimas, vėdinimo sistemos 
atnaujinimas, šildymo sistemos 
atnaujinimas. Be to, buvo įsigyta 
14 bibliotekos lentynų, žaidimo 
konsolės bei kompiuteriniai 
žaidimai, stalo žaidimai mažie-
siems. 

Susitikime su Aštriosios Kirs-
nos bibliotekos bendruomene 
dalyvavusi Lazdijų rajono savi-
valdybės viešosios bibliotekos 
direktorė Renata Rudienė ne tik 
džiaugėsi atliktais darbais, bet 
ir prisiminė bibliotekos įkūrimo 
istoriją: „Pirmoji Aštriosios Kirs-
nos biblioteka įsteigta 1945 m.  
dvaro pagrindiniame pastate su 
viena spinta ir dviem stalais, ant 
kurių dieną išdėliodavo knygas. 
Toje pačioje patalpoje vyko ir šo-
kių vakarai, buvo demonstruoja-
mi kino filmai. 2005 m. bibliote-
koje pradėtas kompiuterizavimo 
procesas, kuris tęsiasi iki šiol. At-
naujinami kompiuteriai, vaikams 
ir jaunimui žaidimų konsolės, 
nauji baldai ir jaukios patalpos.“ 
Direktorė Renata Rudienė kvietė 
visus dažniau eiti į bibliotekas, 
naudotis teikiamomis elektro-
ninėmis paslaugomis, dalyvauti 
mokymuose,  išsirinkti norimą 

knygą ar tiesiog pabendrauti. 
Be to, visiems susirinkusiems 
pristatė, kad Aštriosios Kirsnos 
bibliotekoje startuoja pozityvios 
tėvystės tobulinimo užsiėmimai 
pagal Lazdijų r. sav. adminis-
tracijos įgyvendinamą projektą 
„Kompleksinės paslaugos šeimai 
Lazdijų rajono savivaldybėje“.

Projekto „Lazdijų rajono kai-
mų patrauklumo didinimas 
atnaujinant bibliotekas“ pa-
grindiniai tikslai: kapitališkai 
suremontuoti bibliotekų patal-
pas, seniūnijų gyventojams su-
skurti erdvę, kurioje sudaromos 
sąlygos ne tik skaityti, išsirinkti 
mėgstamiausias knygas, naudo-
tis kompiuteriais, bet ir inicijuo-
ti bendruomenių plėtrą, rengti 
bendrus renginius ir vakarones. 

Be to, taip buvo išsaugota pastato 
infrastruktūra bei prisidėta prie 
kaimo gyvenamosios vietos ak-
tyvumo išsaugojimo. 

Įgyvendinant projektą atnau-
jintos ne tik Aštriosios Kirs-
nos, bet ir Metelių bei Seiliūnų  
bibliotekos. Bendra projekto ver-
tė, skirta visų trijų bibliotekų ka-

pitaliniam remontui, yra 200 969 
Eur. Lazdijų rajono savivaldybė 
šiam projektui skyrė daugiau 
kaip 41 000 Eur biudžeto lėšų. 
Likusioji pinigų suma finansuota 
iš LR valstybės biudžeto ir Eu-
ropos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtros lėšų.•
Lazdijų r. sav. inf.

Naujoje bibliotekoje skaitytojai galės ne tik skaityti knygas, bet ir inicijuoti bendruomenių plėtrą, rengti bendrus renginius 
ir vakarones.
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Gintautas Salatka — suvalkietis pase, dzūkas širdyje
Jubiliejų švenčiantis 
žmogus trumpam pasi-
junta užlipęs ant kalvelės, 
nuo kurios apžvelgia tai, 
kas buvo, ir projektuoja 
tai, kas dar bus. Taip pat 
sulaukia ypatingo šalia 
esančių žmonių dėmesio ir 
kartais nuoširdžių žodžių, 
kurių gyvenimo rutinoje 
mes vienas kitam šykštime 
ištarti.  

Ko gero, tokioje situacijoje praė-
jusią savaitę atsidūrė ir Gintau-
tas Salatka, savivaldybės admi-
nistracijos direktorius, šiltai 
ir jaukiai atšventęs savo 50-ąjį 
jubiliejų. 

Įpratęs prie dalykinių po-
kalbių ir problemų sprendimo 
paieškų G. Salatka savo gražaus 
jubiliejaus proga sutiko pasikal-
bėti šiek tiek kitaip – atvirai apie 
save, dukrą, žmoną ir jį supan-
čius žmones. 

– Gerbiamas Gintautai, daug 
metų gyvenate ir dirbate Dzūki-
joje. Tačiau nedaugelis žino, jog 
gimėte Suvalkijoje. Kaip atsira-
dote Lazdijų krašte? Ar Dzūkija 
Jums tapo artima?

– Gimiau Marijampolės (tuo-
metinio Kapsuko) rajone, tačiau 
mane, sulaukusį 5 metų, tėvai at-
sivežė į Dzūkiją, kitaip sakant, čia 
atsiradau prieš savo valią, niekas 
neklausė, ar noriu gyventi Dzūki-
joje. Suvalkiją menkai atsimenu, 
ten nebeliko mano gimtųjų namų. 
Kadangi 45 metus gyvenu čia, su-
valkietiškai kalbėti nemoku, tai 
save laikau dzūku. Gal ir turiu su-
valkiečio charakterio bruožų, juk 
sakoma, kad yra genų atmintis.  

– Jūs laikomas vienu iš savi-
valdybės vadovų, pasižyminčių 
aštriu protu ir griežta logika, 
turite rafinuotą humoro jausmą. 
Kiek iš tikro Jumyse yra sveiko 
proto ir kiek emocijų? Kaip seka-
si suvaldyti šiuos du priešingus 
pradus? 

– Aš, kaip ir kiekvienas iš 
mūsų, turiu ir sveiko proto, 
ir emocijų. Manau, kad visa-

da reikia suvaldyti emocijas, 
kad galėtum priimti teisingus 
sprendimus. Įsiminiau vienos 
psichologės pasakojimą: žmogus 
susilaužė koją, jam labai skaudė-
jo. Jis nuvyko į ligoninę. Vienas 
gydytojas jį apžiūrėjo ir labai jo 
gailėjo, o kitas medikas jo koją 
gydė šaltu veidu ir viską sutvar-
kė. Klausimas: kuriuo gydytoju 
jūs labiau pasitikėsite?

Bendraudamas su žmonėmis, 
stengiuosi atsiriboti nuo simpati-
jų ir antipatijų, suvaldyti emocinį 
santykį. Žinoma, ne visada tai 
pavyksta, bet stengiuosi. 

– Ar švęsdamas jubiliejų atli-
kote savo gyvenimo reviziją? Kuo 
pasidžiaugėte, o ką norėtumėte 
pakeisti? 

– Atvirai sakau, nesistengiu 
žvalgytis atgal, juk negali kaž-
kada buvusios situacijos perkelti 
į dabartines sąlygas. Tada buvo 
taip, todėl ir elgeisi pagal situ-
aciją. Galbūt norėčiau pakeisti 
vieną dalyką – anksčiau vesti, 
nes sukūriau šeimą būdamas 
32-ejų metų.

– Kokią vietą Jūsų gyvenime 
užima šeima? Kokia Jūsų ideali 

moteris? Kokių vertybių norėtu-
mėte įskiepyti savo dukrai? 

– Man šeima – didžiausia 
vertybė, o mūsų šeima yra labai 
darni, tuo labai džiaugiuosi. Jei 
kalbėsime apie idealią moterį, 
tai mano žmona beveik ideali, jai 
labai nedaug iki idealo trūksta. 
Sakoma, jog šeimos kūrimo tin-
klus užmeta vyrai, bet renkasi 
moterys. Labai džiaugiuosi ir 
didžiuojuosi mūsų dukra, ku-
riai jau 16 metų. Norėčiau, kad 
dukra turėtų siekių ir mokėtų 
juos įgyvendinti, pasiektų tai, ką 
yra užsibrėžusi. Taip pat tikiuosi, 
jog ji bus teisinga ir žmoniška.

– Jūsų dukra rimtai sportuoja, 
užsiima žirginiu sportu. Koks Jūsų 
vaidmuo šiame dukros pasirinki-
me? Juk tai pavojingas sportas. 
Ar pats jodinėjate? 

– Ne dukra pasirinko žirgus, 
bet žirgai ją. Kai jai buvo 7 metai, 
vienoje šventėje ji sėdo pajodinėti 
ant žirgo, atrakciono tarnautojas 
apvedė ją du ratus, kaip priklau-
sė, bet mergaitė nenorėjo nulipti 
nuo žirgo. Taip ir joja beveik 10 
metų. Sutinku, kad tai pavojin-
gas sportas, susijęs su didžiule 
adrenalino doze, bet aš pasitikiu 
savo dukra – ji rizikuoja, bet pro-
tingai, todėl ir pasiekia puikių 
rezultatų ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje. 

Pats irgi buvau užsėdęs ant žir-
go, bet man pakako pajoti 10 me-
trų ir supratau, jog tai nėra mano 
mėgstamiausias užsiėmimas. 
Dabar, kai dukra sportuoja, prie 
žirgų tenka ilgai pabūti, tačiau aš 
nejodinėju, bet atlieku aptarnau-
jančio personalo funkciją.

– Kokių žmonių gyvenime su-
tikote daugiau – pozityvių ar ne-
gatyvių? Ar pavyksta pesimistus 
paversti optimistais? 

– Manau, jog kiekviename iš 
mūsų yra ir pozityvus, ir ne-
gatyvus pradas, tik įvairiuose 
žmonėse vyrauja vienas ar ki-
tas iš jų. Galvoju, jog sutikau 
daugiau pozityvių žmonių. Kita 
vertus, jei su žmogumi elgsie-
si kaip su pozityviu, jis toks ir 
bus.

– Jūsų mėgstamiausias posa-
kis? 

– Ką siūlote? (Nemėgstu ilgų ir 
tuščių diskusijų, visada laukiu 
konkrečių pasiūlymų.) 

– Jūsų gyvenimo autoritetas?
– Mano vyresnis brolis Eiman-

tas. Jis labai gerai mokėsi, yra 
dar labiau išlaikytas, dabar dirba 
Mažeikių savivaldybėje.

– Jūsų mėgstamiausia knyga?
– J. Ivanauskaitės „Placebas“.

– Jūsų mėgstamiausias patie-
kalas?

– Cepelinai.

– Jūsų mėgstamiausia vieta 
Lazdijų krašte?

– Snaigyno ežeras. Ten net 
pusvalandžiui nuvažiuoti gera.

– Jei Jums dabar būtų 18 metų, 
kokį gyvenimo kelią pasirinktu-
mėte?

– Nieko nekeisčiau. 

– Ačiū. Jūs ką tik perskaitėte  
laimingo žmogaus interviu.•

G. Salatka su svarbiausiomis savo gyvenimo damomis: sese Daiva (stovi šalia), žmona Ilona ir dukra Sofija. 
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g Artėjant rinkimams rajone 
prasidėjo neįprastos varžybos – 
kas nuplėš daugiau rinkiminių 
plakatų. Akivaizdžiais lyderiais 
šiuo metu laikomi plakatų plė-
šikai iš Šeštokų, kuriais susido-
mėjo net policija. 
g Vienas liūdnai pagarsėjęs 

buvęs pasienio vadas, dabar 
pretenduojantis į Lazdijų mero 
regalijas,  vis negali atsiriboti 
nuo pasienio. Jis sugebėjo savo 
reklaminį plakatą pakabinti la-
bai nematomoje vietoje – ant 
senos kavinės pakeliui į Lenkiją 
sienos. Gal tokiu būdu jis tikisi 
gauti tautiečių, keliaujančių į 
„Biedronką“, palankumą, o gal 
pritraukti į Lietuvą atvykstan-
čių lenkų dėmesį?
g Salų kaimo gyventojai gali 

pretenduoti į ištvermingiausių 
ir stipriausiųjų titulą: nukasę 
šimtą kilogramų sniego dar su-
geba keliauti į tame pačiame 

kaime veikiantį sporto klubą 
„Sala“ ir plušėti iki devinto pra-
kaito. Pavasaris artėja – taip 
komentuoja bendruomenės 
moterys.
g Viename Dzūkijos pašto 

skyriuje ruošiantis streikui dėl 
mažų atlyginimų ir didelio dar-
bo krūvio, Lazdijų rajone atida-
romas modernus Lietuvos paš-
to biuras, kainavęs 65 000 eurų. 
Įdomu, ar naujo pašto skyriaus 
darbuotojai neprisijungs prie 
streikuojančiųjų?•Šioje humoristinėje ru-
brikoje minimų įvykių ir 
asmenų sutapimai su ti-
krove yra atsitiktiniai.

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais: 
(8 318) 52260, 8 670 38882, 
arba atnešti į redakciją 
adresu Nepriklausomybės 
a. 4, Lazdijai.

kalba, kad...
dzūkaI

Dideli ir geri darbai telkia žmones

Irma Gurevičienė,
Rudaminos tradicinių
amatų centro 
kultūrinės veiklos 
administratorė

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! 
politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 16

PaSIrašė deklaracIją
Kurti Lietuvos ir Lenkijos regiono funkcinę zoną nusprendė 2018 metų pavasarį Seinuose 
(Lenkijoje) susirinkę abiejų šalių pasienio savivaldybių vadovai. Jos steigimo deklaraciją 
pasirašė Lazdijų, Vilkaviškio ir Kalvarijos savivaldybių merai, Lenkijos Punsko, Rutkos-
Tartako, Gibų, Seinų, Šipliškės, Vižainio valsčių viršaičiai bei Seinų miesto burmistras. 
Jų manymu, tik taip bus galima panaikinti nuo sovietmečio išlikusią šio regiono atskirtį, 
nes tokia zona padės plėtoti krašto infrastruktūrą, gerinti gyvenamąją aplinką, stiprinti 
Lietuvos ir Lenkijos pasienio savivaldybių bei jų žmonių bendradarbiavimą. Idėjos fi-
nansavimo tikimasi ne vien iš Lietuvos ir Lenkijos valstybių biudžetų, bet ir iš Europos 
Sąjungos (ES) fondų. 
Deklaracijoje susitariama imtis bendrų veiksmų, kad Lenkijos ir Lietuvos atsakingos 
institucijos, taip pat ES įstaigos galėtų priimti sprendimus steigti Lietuvos ir Lenkijos 
tarptautinę pasienio funkcinę zoną bei taip pagerinti Lenkijos ir Lietuvos pasienio regiono 
gyventojų gyvenimo kokybę.

eIname teISIngu kelIu
Artūras Margelis, meras

„Europos Sąjungoje yra daug pavyzdžių, kai kuriamos atskiros programos tokioms 
teritorijoms finansuoti. Todėl kreipėmės į Europos Komisiją, kad ji patvirtintų atskirą 
Lietuvos ir Lenkijos regiono funkcinės zonos programą. Tada, parengus projektus ir 
gavus finansavimą, būtų galima visos teritorijos plėtra. Pasienio regiono savivaldybės 
ilgus metus iki Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kentė didelę atskirtį. Jose buvo 
prasčiau išplėtota infrastruktūra, pasienio žmonės jautė psichologinį barjerą, kurį griauti 
– vienas pagrindinių ES tikslų. Paramos lėšos galėtų būti naudojamos naujai ar esamai 
infrastruktūrai atkurti ir įrengti, priemonių, remiančių darbo vietų kūrimą, plėtrai, 
viešųjų paslaugų kokybei bei prieinamumui gerinti, savivaldybių bendradarbiavimo 
plėtrai ekonomikos srityje, nevyriausybinėms organizacijoms remti skatinant Lenkijos 
ir Lietuvos savivaldybių gyventojų bendradarbiavimą.

Šis susitikimas Briuselyje dar kartą įrodė, jog einame teisingu keliu ir kad sulauksime 
Europos Sąjungos vadovaujančių struktūrų palaikymo.“ 

Briuselis atvėrė duris Lazdijų mero ir 
kaimynų lenkų pasiūlymams
»Atkelta iš 1 psl. 
rėmimas skatinant Lenkijos ir 
Lietuvos savivaldybių gyventojų 
bendradarbiavimą.

ProjektuI SIekIa ParamoS
Tačiau tam, kad pasienio regi-
onas būtų patrauklus naujoms 
investicijoms, svarbu gera infras-
truktūra: patogus susisiekimas, 
išvystytas viešasis transportas, 
modernūs keliai. Tad šių susi-
tikimų metu siekiama, kad Eu-
ropos Parlamentas patvirtintų 
šią idėją ir būtų skirtas dėmesys 
bei parama infrastruktūrai bei 
gyvenimo kokybei gerinti, kurti 
darbo vietas ir skatinti bendra-
darbiavimą. 

Per metus dėl pasienio funk-
cinės zonos įtvirtinimo nuveik-
ta jau nemažai darbų. Užsienio 
partnerių dėka buvo atliktas iš-
samus situacijos analizės tyrimas 

apie žmonių gyvenimo kokybę 
pasienio zonoje. Vykdant pro-
jektą, Lenkijoje įvyko šeši eks-
pertų susitikimai, kurių metu 
diskutuojant su specialistais ir 
bendruomene, atliekant apklau-

sas buvo išgryninti poreikiai, 
patvirtinantys pasienio regiono 
funkcinės zonos svarbą. Buvo 
nagrinėjamos kultūros, susisie-
kimo infrastruktūros, socialinės 
sritys.•

Kaip elgtis radus sprogmenį?
Lietuvos Respublikos teritorija 
dar ir šiandien yra užteršta nuo 
Pirmojo, Antrojo pasaulinių karų 
ir Sovietų okupacijos likusiais 
sprogmenimis. Nuo to laikotar-
pio žemėje liko daug nesprogusių 
užtaisų – granatų, minų, artileri-
jos sviedinių, aviacinių bombų. 
Sprogmenys randami vykdant 
žemės ūkio, kasinėjimo darbus, 
griaunant senus pastatus ar 
savaime jiems atsiradus žemės 
paviršiuje. Kiekviename spro-
gmenyje gali būti nuo kelių šimtų 
gramų iki kelių dešimčių kilo-

gramų sprogstamųjų medžiagų. 
Šie mirtini užtaisai nuo ilgo buvi-
mo žemėje surūdijo, jų saugikliai 
tapo nesaugūs, todėl neatsargus 
elgesys su tokiais sprogmenimis 
gali baigtis labai skaudžiai. 

Radus sprogmenį ar į spro-
gmenį panašų daiktą: 

• nelieskite sprogmens. Nega-
benkite jo į policiją ir neperkel-
kite į kitą vietą. Tai kelia pavojų 
ir jums, ir aplinkiniams. 

• nemėginkite sprogmens nu-
kenksminti patys ir neleiskite to 
daryti kitiems;

• pažymėkite radinio vietą;
• praneškite policijai arba 

paskambinkite bendruoju pa-
galbos telefonu numeriu 112. 
Nurodykite vietą, apibūdinkite 
sprogmenį; 

• pasitraukite nuo radinio į 
saugią vietą, o atvykus pareigū-
nams, suteikite reikalingą infor-
maciją. 

• pasistenkite, kad į pavojingą 
teritoriją nepatektų kiti asmenys 
arba pavojingoje teritorijoje jau 
esantys asmenys pasitrauktų 
saugiu atstumu.• 

Mūsų rajono atstovai Briuselyje pristatė Lietuvos-Lenkijos pasienio funkcinės 
zonos idėją.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija parengė 2019 
metų Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto projektą ir, 
vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžeto sanda-
ros įstatymu ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 
įstatymu, teikia svarstyti Lazdijų rajono savivaldybės 
visuomenei.

Kviečiame susipažinti su pateiktu biudžeto projektu ir iki 
šių metų vasario 12 d. 12 val. pateikti pastabas ir pasiūlymus 
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriui 
raštu arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt.

Išsamesnės informacijos apie Lazdijų rajono savivaldybės 
2019 metų biudžeto projektą galite teirautis Finansų sky-
riaus vedėjos Šarūnės Dumbliauskienės tel. (8 318) 66 123 
arba el. p. sarune.dumbliauskiene@lazdijai.lt.

DėMesIo

Su biudžetu galite susipažinti 11–13 psl. »
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Lazdijų ligoninėje lenkai atlieka regos korekcijos operacijas
Lietuvoje populiarėjan-
tis medicininis turizmas 
neša naudą sanatorijoms, 
sveikatos centrams, ligo-
ninėms, apgyvendinimo 
ir maitinimo įstaigoms. 
Lazdijų ligoninėje len-
kai gydytojai, pasitelkę į 
pagalbą Lietuvos specialis-
tus, abiejų šalių piliečiams 
atlieka lazerines regos 
korekcijos operacijas. 
Sukurta naujų darbo vietų, 
pacientų srautas auga, o tai 
leidžia plėsti gyventojams 
paslaugų spektrą.

Viena iš trijų Lazdijų ligoninės 
palatoje laukiančių kataraktos 

operacijos pacientų lazdijiškė 
Janina Tenienė čia jau antrą 
kartą. Lapkritį jai atlikta vienos 
akies regos korekcija, ryžosi ir 
antrai.

„Aną kartą operavo lietuvė 
gydytoja, kas šiandien operuos, 
nežinau, nesakė. Va, moteris iš 
Kalvarijos atvažiavo, ten lenkai 
gydytojai konsultuoja. Ir paskui 
nukreipia čia operuotis“, – pasa-
kojo J. Tenienė.

Kitose palatose kataraktos 
operacijų arba konsultacijų 
laukia pacientai iš Lenkijos. Jos 
atliekamos tik savaitgaliais, per 
dieną Lenkijos ir Lietuvos gydy-
tojai operuoja apie 40 pacientų. 
Lietuviai kol kas už operaciją 

susimoka patys, lenkams kom-
pensuoja jų šalies ligonių kasa.

„Čia nėra eilės, o Lenkijoje 
operacijos reikia laukti dvejus 
metus“, – sakė pacientas iš Os-
trolenkos Janas Zachevskis.

„Man Lietuva arti – už 200 
kilometrų. Žinau, kad čia pa-
slaugos geros, operuoja gerai, 
prižiūri – irgi“, – kalbėjo paci-
entė iš Gižycko Leokadija Gro-
chowska.

Uždarytą Lazdijų ligoninės 
akušerijos skyrių savivaldybė 
lenkams medikams išnuomojo 
prieš beveik 2 metus. Atlikta per 
1000 regos korekcijos operacijų, 
o Lazdijai, anot lenkų, pasirinkti 
dėl kelių priežasčių.    

„Valstybės siena vos už 7 kilo-
metrų, pacientams iš Lenkijos 
labai patogu. Tenkina Lazdijų 
ligoninės medicinos personalas, 
infrastruktūra, geras klimatas, 
kokybiškos operacinės paslau-
gos“, – sakė „Kataraktos“ savi-
ninkas Michalas Dabrowskis.

„Iš viso įdarbinta gal 26 asme-
nys: aukštos kvalifikacijos du 
gydytojai iš Vilniaus, Kauno, 
specialistas iš Varšuvos, seselės 
dirba vietinės ir kelios operaci-
nėj iš Lenkijos įdarbintos“, – pa-
sakojo „Kataraktos“ direktorius 
Rimas Racis.

Lenkų medikai lazeriu ka-
taraktos operacijas jau atlieka 
ir Šalčininkų ligoninėje, o Laz-

dijuose, įsigiję venų šalinimo 
lazerį, planuoja atidaryti ir 
dienos chirurgijos kraujagyslių 
skyrių.

Tokie kaimynų lenkų planai 
gali padėti Lazdijų ligoninei iš-
likti, jeigu ir toliau valdžia verš 
kilpą rajonų ligoninėms. 

Lenkijos ir Lietuvos medikų 
bendradarbiavimas naudingas 
ir regiono verslui. Pacientą iš 
Lenkijos lydi 2 ar 3 šeimos na-
riai. Jie apsistoja viešbučiuose, 
vasarą – kaimo turizmo sody-
bose. Atvykstantiems į Lazdi-
jus turizmo specialistai rengia 
specialias pažintines programas. 
Taip formuojamas regiono įvaiz-
dis.•

Rasta granata priminė buvusio policijos pastato praeitį
Vaidotas Morkūnas
Lazdijuose, Vytauto gatvė-
je, atliekant renovacijos 
darbus buvusiame polici-
jos pastate, darbininkai 
aptiko netikėtą radinį – 
rankinę granatą, įmūrytą 
pastato sienoje rytiniame 
kampe. Darbininkai su-
stabdė darbus ir apie tai 
pranešė policijai. Atvykę 
policijos pareigūnai ėmė-
si saugumo priemonių ir 
iškvietė „Aro“ išminuoto-
jus, kurie nustatė, kad tai 
II pasaulinio karo laikų 
vokiška granata M-39. Gra-
natą išminuotojai išvežė 
sunaikinti. 

Vakar kalbintas UAB „Robeks 
statyba“ atstovas Žydrūnas Zu-
brickas, kuris vadovauja šio pas-

tato rekonstrukcijos darbams, 
teigė, kad granata rasta antrame 
aukšte, palėpės sienoje, kuri jun-
giasi su stogu. „Ten yra toks tar-
pas, kuriame sprogmuo buvo pa-
slėptas. Kiek mums yra žinoma, 
antrame aukšte buvo sovietinio 
saugumo KGB kabinetai. Į šiuos 
kabinetus vedė dvigubos durys 
su garso izoliacine medžiaga. 
Iš tiesų tai specifinis sovietinis 
represinių struktūrų pastatas, 
kuriame buvo tardomi ir kali-
nami žmonės, neįtikę sovietinei 
valdžiai. Ta dvasia pastate dar 
jaučiama. Šio pastato rūsyje yra 
kameros, mediniai gultai, kur 
buvo laikomi žmonės, čia jiems 
kurptos bylos. Šias kameras 
mes tik išvalėme ir nieko jose 
netvarkėme, siekiame, kad lik-
tų tų laikų autentika, nes čia bus 
muziejus. Daugiau kokių nors 

daiktų, ginklų liekanų nesame 
radę, tačiau pastatas tikrai pri-
mena tuos šiurpius sovietinius 
laikus. Kai pradėjome šio pastato 
rekonstrukcijos darbus, dar ra-
dome išardytas krosnis, matyt, 
kažkam labai reikėjo koklinių 
plytelių bei kitų krosnies įrengi-
nių. Beje, šio pastato rekonstruk-
cijos techninę priežiūrą atlieka 
Manvydas Supranavičius, kurio 
senelis pokario laikais čia buvo 
sulaikytas už taip tuomet vadi-
namą antitarybinę veiklą“, – sakė 
Ž. Zubrickas.

Vakar kalbintas M. Suprana-
vičius pripažino, kad būdamas 
pastate jaučiasi nejaukiai. „Taip, 

mano senelio, politinio kalinio 
Mečislovo Supranavičiaus, čia 
vargai ir kančios prasidėjo, jis 
šio pastato saugumo kamero-
se kalėjo 1951 metais už tuomet 
vadinamą antitarybinę veiklą. 
Jam čia buvo sukurpta byla ir 
jis vėliau buvo išvežtas į Kauno 
izoliatorių. O po to tarybinės 
valdžios nuteistas 25 metams 
ir išvežtas į Vorkutą. Grįžęs iš 
tremties gyveno Veisiejuose, 
sulaukė Lietuvos Nepriklauso-
mybės, buvo rajono savivaldy-
bės tarybos narys,  gabus kryž-
dirbys – išdrožė ir pastatė ne 
vieną kryžių, 2009 metais išėjo 
anapilin“, – apie sunkų senelio 

nueitą gyvenimo kelią pasakojo 
M. Supranavičius.

Šis pastatas, kurio patalpos ne 
vienam pagyvenusio amžiaus 
žmogui primena šiurpius poka-
rio laikus, dabar renovuojamas 
ir jame įsikurs Laisvės kovų 
muziejus. Prieš karą šio pastato 
savininkai buvo žydai, vieni tur-
tingiausių žmonių Lazdijuose. Jie 
čia teikė dantistų paslaugas. Po-
kariu turtas buvo nacionalizuo-
tas, čia įsikūrė milicija bei KGB, 
taip vadinama stribų būstinė. 
Atgimimo laikais čia dar veikė 
policijos komisariatas, o vėliau 
policijai buvo pastatytas naujas 
pastatas šalia teismo.•

Darbo knygos 2019 metams
KNYGYNĖLIS, 

Seinų g. 12, Lazdijai, tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085.

Rasta Antrojo pasaulinio karo laikų granata  M-39.
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Didžiausias džiaugsmas tai, ką darai dėl kitų

RičardasDulskas,
Maisto ir 
veterinarijos
tarnybos gydytojas

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! 
politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 17

MOKYMAI ŪKININKAMS
Lazdijų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnybos salėje

Pramonės g. 3, Lazdijai
Vasario 18 d. nuo 13.30 val. (pirmadienis)

Nemokamas renginys ūkininkams pieno produktų gamybos 
klausimais KTU maisto institutui įgyvendinant projektą: „Raci-
onalus antrinių pieno perdirbimo žaliavų panaudojimas pieno 
produktų gamybos ūkiuose ir mažosiose įmonėse“ (trukmė 4 ak. 
val.). Renginio metu vyks degustacija.

Informacija ir registracija internete www.musuprojektai.lt/
pienas arba tel. 8 700 40025.

Diagnozė — katarakta: simptomai, gydymas
Kiekvienas žmogus turi 
rūpintis savo akimis, nes 
rega – vienas svarbiausių 
žmogaus jutimų. Tačiau 
yra tokių akių ligų, kurios 
regėjimą gali atimti. Viena 
iš jų – katarakta.

Katarakta – akių liga, pasireiš-
kianti lęšiuko padrumzlėjimu, 
kuris būdingas vyresniojo am-
žiaus žmonėms. Bėgant metams 
lęšiukas pamažu praranda savo 
elastingumą, regėjimas silpnėja. 
Akies lęšiukas susidrumsti gali 
kiekvienam, tačiau pradinė ka-
tarakta progresuoja nebūtinai 
visiems. Ligos pasireiškimui dau-
giausiai įtakos turi amžius, tačiau 
ją nulemti gali ir tam tikrų vaistų 
vartojimas, akių traumos, uždegi-
mai ir kt. Pastebėta, jog katarakta 
yra dažna diabeto komplikacija.

kataraktoS SImPtomaI
Pagrindinis ligos simptomas – 
palaipsniui blogėjantis regėjimas 
viena arba abiem akimis. Daž-
nai sergantieji katarakta skun-
džiasi „rūku“ prieš akis, daiktai 
matomi neryškiai, dvigubinasi 
daiktų atvaizdai, sunku vairuoti 
automobilį tamsiu paros metu, 
blogiau matyti saulėtą dieną. 
Katarakta gali sukelti jautrumą 
ryškiai šviesai, spalvos tampa 
blankios, gali prireikti dažnai 
keisti akinius. Sergant katarakta 
tampa sudėtinga atlikti įprasti-
nius kasdienius darbus, užsiimti 
mėgstama veikla (skaitymu, mez-
gimu, rankdarbiais, maisto gami-
nimu). Kai lęšiuko skaidrumas 
ima trukdyti įprastinei veiklai, 
reiktų ilgai nedelsiant pasikon-
sultuoti su gydytoju.

šIuolaIkIškaS kataraktoS 
gydymaS
Pradėjus vystytis kataraktai 
medikamentais jos sustabdyti 
neįmanoma, vienintelis gydymo 
būdas – chirurginė akies lęšiuko 
pakeitimo operacija. Daugeliu 
atvejų kataraktos operacijos 
atliekamos netaikant bendrosios 
anestezijos, o vietiškai, vaistais 
nujautrinant akį. Todėl opera-
cijos metu žmogus išlieka sąmo-
ningas, tačiau visiškai nejaučia 
skausmo. Anksčiau atliekant 
tokią operaciją tekdavo akyje 
padaryti gana didelį pjūvį, kurį 
susiuvus ragenos randas gydavo 
apie pusę metų. Tuo tarpu dabar, 
naudojant šiuolaikišką mikro-
chirurginę įrangą – fakoemulsi-
fikatorių, sudrumstėjęs lęšiukas 
išsiurbiamas pro 2–3 mm dydžio 
pjūvį ir vietoj jo implantuojamas 
dirbtinis. Kataraktos operacija 
neskausminga, pjūviai labai 
maži, todėl jų siūti nereikia. Ope-
racija paprastai užtrunka apie 30 
min., po operacijos nereikalingas 
stacionarus gydymas, pacientas 
gali vykti namo. 

oPeruoja gydytojaI 
ProfeSIonalaI
„Akių chirurgijos centre“ ope-
racijas atlieka savo srities pro-
fesionalai – gydytojai Saulius 

Ačas, Algirdas Šidlauskas ir 
Vytautas Jašinskas. Tai aukš-
čiausios kvalifikacijos specia-
listai, kurie nuolat gilina savo 
žinias, stažuojasi užsienyje. Šie 
gydytojai atliko ne vieną ypač 
sudėtingą akių operaciją, ku-
rios leido įgyti neįkainojamos 
patirties. Gydytojai pelnė paci-
entų pasitikėjimą – jų ypatingas 
dėmesys kiekvienam žmogui, 
noras kuo greičiau ir efektyviau 
padėti sergančiajam neliko ne-
pastebėtas. Jei katarakta var-
gina jus ar jūsų artimuosius, 
nedelskite – patikėkite savo 
regos problemas šios srities 
profesionalams. 

Visus, 
kuriems 
gydyto-
jai dia-
gnozavo 
katarak-

tą ir reikia atlikti operaciją, 
kviečiame į „Akių chirurgijos 
centrą“, esantį Savanorių pr. 
66, Kaune. 

Šiuolaikinė mikrochirurgi-
nė įranga, kokybiškos prie-
monės, profesionali patyrusių 
specialistų komanda padės 
pasiekti puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu  
(8 37) 750 805. www.akiuchi-
rurgija.lt.•

Dėl poreikio nemokamai priduoti asbesto turinčių gaminių atliekas
Lazdijų rajono savivaldybėje 2018 
metais buvo nemokamai surinkta, 
transportuota ir saugiai pašalinta re-
gioniniame sąvartyne per 200 tonų 
asbesto turinčių gaminių atliekų. Lie-
tuvos aplinkos apsaugos investicijų 
fondas tam skyrė 26346,12 Eur Atlie-
kų tvarkymo programos lėšų, skirtų 
dotacijoms asbesto turinčių gaminių 
atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, 
transportavimui ir saugiam šalinimui 
finansuoti.

Lazdijų rajono savivaldybės admi-
nistracija iki 2019 m. kovo 25 d. pla-
nuoja vėl pateikti paraišką asbesto 
turinčių gaminių atliekų surinkimui 
apvažiavimo būdu, transportavimui 
ir saugiam šalinimui 2019–2020 me-
tais. 

Siekiant išsiaiškinti asbesto atliekų 
šalinimo poreikį kviečiame fizinius 
asmenis ir visuomeninių pastatų sa-
vininkus iki 2019 m. kovo 12 d. teik-
ti prašymus nemokamai priduoti 
asbesto turinčių gaminių atliekas. 
Prašymus galima užpildyti Lazdijų 
r. savivaldybės teritorijoje esančiose 
seniūnijoje, kur Jums bus pateikta 
prašymo forma. Atsižvelgiant į gau-
tus prašymus, bus parengta paraiška 
dotacijai gauti. 

Kviečiame kreiptis į šiuos seniūnijų 
atsakingus darbuotojus dėl asbesto 
turinčių gaminių atliekų pridavimo:

Seniūnija Atsakingas seniūni-
jos darbuotojas

Kontaktiniai tel.

Būdviečio seniūnija 
Aštrioji Kirsna, 
Dzūkų g. 2, Dzūkų k., 
Lazdijų r. sav. 

Seniūnas 
Arūnas Kundrotas

8 (318) 51996, 
8 615 87976

Noragėlių seniūnija 
Liepų g. 2, Noragėlių k., 
Lazdijų r. sav.

Seniūnė 
Irena Uleckienė

8 (318) 43823, 
8 614 96558

Kapčiamiesčio seniūnija 
Taikos g. 11, 
Kapčiamiestis, 
Lazdijų r. sav. 

Seniūnas 
Vidmantas 
Dambrauskas

8 (318) 43131, 
8 614 96 321

Seirijų seniūnija 
Vytauto g. 44, Seirijai, 
Lazdijų r. sav. 

Vyresn. specialistė 
Elvyra Jasinskienė

8 (318) 56233, 
8 614 40 993

Krosnos seniūnija 
Vyturio g. 3, Krosna, 
Lazdijų r. sav.

Seniūnė 
Valda Žukauskienė

8 (318) 42737, 
8 620 46493

Šeštokų seniūnija 
Dzūkų g. 7, Šeštokai, 
Lazdijų r. sav.

Seniūnė 
Liana Audzevičienė

8 (318) 47117, 
8 698 82 496

Kučiūnų seniūnija 
Kučiūnai, 
Lazdijų r. sav.

Seniūnė 
Lina Marcinkevičie-
nė

8 (318) 43445, 
8 614 96 592

Šventežerio seniūnija
Šventežeris, 
Lazdijų r. sav.

Vyrens. specialistė 
Danutė Grėbliūnienė

8 (318) 44797, 
8 613 95 532

Lazdijų miesto seniūnija 
Vilniaus g. 1, Lazdijai

Specialistė 
Irena Šarkelienė

8 (318) 66103, 
8 620 46 388

Veisiejų seniūnija 
Santarvės g. 3, Veisiejai, 
Lazdijų r. sav.

Vyresn. specialistas 
Vytas Markevičius

8 (318) 56045, 
8 620 46 626

Lazdijų seniūnija 
Vilniaus g. 1, Lazdijai

Specialistė 
Ilona Vasiliauskienė

8 (318) 66105, 
8 614 76 365

Asbesto turinčių gaminių 
atliekos, gavus finansavimą, bus 
surenkamos iš fizinių ir visuo-
meninių pastatų savininkų ne-
mokamai apvažiavimo būdu.

Dėl papildomos informacijos 

dėl asbesto atliekų surinkimo 
prašome kreiptis į Vietinio ūkio 
skyriaus vyr. specialistę Indrę 
Adomynienę, tel. (8 318) 66141, 
el. paštu indre.adomyniene@
lazdijai.lt.•
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lazdIjŲ rajono mIšrIŲ komunalInIŲ, PakuoČIŲ, StIklo Ir maISto atlIekŲ IšveŽImo 2019 m. vaSarIo—2020 m. kovo mėn. grafIkaS

Sav. 
d. Vietovės pavadinimas Atliekų rūšis

2019 m. 2020 m.
2 

mėn.
3 

mėn.
4 

mėn.
5 

mėn.
6 

mėn.
7 

mėn.
8 

mėn.
9 

mėn.
10 

mėn.
11 

mėn.
12 

mėn.
1 

mėn.
2 

mėn.
3 

mėn.

I

KAPČIAMIESČIO SEN.: Bugiedos k., Dumbliauskų k., 
Gervelių k., Gryckavo k., Ivoškų k., Jančiulių k., Kalvių k., 
Kuodžių k., Macevičių k., Menciškės k., Pertako k., Sima-
niškės k., Sirguškės k., Stalų k., Subačių k., Sventijansko k., 
Vainiūnų k., Valentų k., Varviškėsk., Volskų k., Žmirklių k., 
Kapčiamiesčio mstl.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 27 24 23

Mišrios komunal. 11 11 8 13; 
27

10; 
24

8; 
22

12; 
26 9 14 11 9 13 10 9

Pakuotės, stiklas 11 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9 13 10 9

II
ŠEŠTOKŲ SEN. Šeštokų k., Šeštokų mstl. 
KROSNOS SEN. Birsčių k., Grabaukos k., Naujavalakių k., 
Saltininkų k., Tūriškių k., Vartų k., Vytautiškės k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24 28 25 24

Mišrios komunal. 12 12 9 14;  
28

11;  
25

9;  
23

13; 
27 10 8 12 10 14 11 10

III

LAZDIJŲ M. Alyvų g., Dainavos g., Dzūkų g., Kalnų g., 
Kauno g., Laukų g., Mokyklos g., Taikos g., Nepriklausomy-
bės a., Pasieniečių g., Ryto g., Tylioji g., Vilties g., Vytauto 
g., Žvejų g., Ežero g., Gegužės g., Liepų g., M. Gustaičio g., 
Parko g., Pievų g., Saulėtekio g., Seinų g., Sodų g., Šilo g.

Mišrios komunal. 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11 8 12 11

Pakuotės, stiklas 13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11 8 12 11

IV VEISIEJŲ M.
Mišrios komunal. 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12 9 13 12
Pakuotės, stiklas 14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12 9 13 12

V SEIRIJŲ MSTL.
Mišrios komunal. 15 15 19 3; 

17
7; 
21

5;  
19 2; 16 20 18 15 20 17 21 20

Pakuotės, stiklas 15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20 17 21 20

I

KAPČIAMIESČIO SEN. Alekniškių k., Gulbiniškės k., 
Jezdo k., Kareivonių k., Kauknorio k., Mėčiūnų k., Mikališkės 
k., Nasūtų k., Padumblių k., Paveisininkų k., Purvinių k., Se-
moškų k., Vainežerio k., Navikų k., Burbų k., Palačionių k. 
KUČIŪNŲ SEN. Aradninkų k., Brinių k., Kalėdiškių k., 
Pazapsių k., Sapiegiškių k. 
VEISIEJŲ SEN. Dainaviškių k., Kailinių k., Paveisiejų k., 
Petroškų k. 

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 6 3 2

Mišrios komunal. 18 18 15 6; 
20

3; 
17

1; 
15

5; 
19 16 21 18 16 20 17 16

Pakuotės, stiklas 18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 20 17 16

II

LAZDIJŲ SEN. Kelmynų k., Neravų k. (Rimiečio), Skais-
tučių k., Rimiečio k. 
ŠEŠTOKŲ SEN. Baravos k., Būdos k., Didžiosios Kirsnos 
k., Ėgliškių k., Gembašilio k., Naujosios Kirsnos k., Pakirsnių 
k., Rolių k., Šilėnų k., Bludiškių k., Česniškės k., Gumbelių 
k., Jukneliškės k., Kirsnelės k., Lopiškių k., Maišymų k., 
Mikniškių k., Gudeliškės k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3 7 4 3

Mišrios komunal. 19 19 16 7; 
21

4; 
18

2; 
16

6; 
20 17 15 19 17 21 18 17

Pakuotės, stiklas 19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 21 18 17

III

LAZDIJŲ SEN. Balabostės k., Beviršių k., Karkliniškės k., Ka-
ružų k., Kasteliškės k., Keistutiškės k., Rudaminos k., Rudaminos 
mstl., Švedakampio k., Buktos k., Giraitėlių k., Marčiukonių 
k., Panarvės k., Staidarų k. 
ŠVENTEŽERIO SEN. Giraitės k. 
LAZDIJŲ SEN. Gurciškės k., Kamenkos k., Kurdimakščių k., 
Lozarkos k., Papečių k., Verstaminų k., Murgų k., Pagirių k. 
BŪDVIEČIO SEN. Jeseniaukos k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4 1 5 4

Mišrios komunal. 20 20 17 1; 
15

5; 
19

3; 
17

7; 
21 18 16 20 18 15 19 18

Pakuotės, stiklas 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 15 19 18

IV

SEIRIJŲ SEN. Bagdononių k., Ročkių k., Baraučiškės k., 
Barčiūnų k., Bukaučių k., Cibulių k., Cijūniškės k., Kudrėnėlių 
k., Lapšiaus k., Miesto Kolonijos k., Oktos k., Paserninkų k., 
Raganiškės k., Rusonių k., Šilaičių k., Vainiūnų k., Bestraigiškės 
k., Paliūnų k. 
ŠVENTEŽERIO SEN. Babrų k., Ežerėlių k., Mikyčių k., 
Prapuntų k., Žališkės k. VEISIEJŲ SEN. Bajoriškės k. 
NORAGĖLIŲ SEN. Gudonių k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5 2 6 5

Mišrios komunal. 21 21 18 2; 
16

6; 
20

4; 
18

1; 
15 19 17 21 19 16 20 19

Pakuotės, stiklas 21 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19 16 20 19

V

SEIRIJŲ SEN. Akuočių k., Gervėnų k., Linksmosios k., 
Mockonių k., Pošnios k., Statiškės k.,Vaičkūniškės k., Graužų 
k., Jonkiškės k., Nakrūniškės k., Paročkės k., Straigiškės k., 
Žagarių k. 
NORAGĖLIŲ SEN. Mankūnėlių k., Seiliūnų k. 
ŠVENTEŽERIO SEN. Burakavo k., Janėnų k., Straigių k., 
Sutrės k., Šventežerio k., Sabinavo k., Staigūnų k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13 10 14 13

Mišrios komunal. 22 22 26 10; 
24

14; 
28

12; 
26

9; 
23 27 25 22 27 24 28 27

Pakuotės, stiklas 22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27 24 28 27

I

VEISIEJŲ SEN. Ančių k., Barčių k., Bartelių k., Bertašiūnų 
k., Beržinių k., Dvarciškės k., Ilgininkų k., Murgelių k., No-
vartiškės k., Saltoniškės k., Salučių k., Snaigyno k, Taikūnų 
k., Varnėnų k., Abarauskų k., Druskininkėlių k., Juškonių 
k., Kuolonių k., Mikalinos k., Neliubonių k., Norkūnų k., 
Senkonių k., Smališkės k., Šapurų k., Šutronių k., Valančiūnų 
k., Viktarino k., Vilkininkų k., Paliepio k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

11 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9 13 10 9

Mišrios komunal. 25 25 22 13; 
27

10; 
24

8; 
22

12; 
26 23 28 25 23 27 24 23

Pakuotės, stiklas 25 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 27 24 23

II

ŠEŠTOKŲ SEN. Smalininkų k., Birutos k., Delnickų k., 
Delnicos k., Išlandžių k., Krosnėnų k., Makaučiškės k., Tau-
trimų k. 
KROSNOS SEN. Krasenkos k., Krosnos mstl., Oleandrų k., 
Pėdiškių k., Ramanavo k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

12 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10 14 11 10

Mišrios komunal. 26 26 23 14; 
28

11; 
25

9; 
23

13; 
27 24 22 26 24 28 25 24

Pakuotės, stiklas 26 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24 28 25 24

III

LAZDIJŲ M. Ateities g., Audros g., Ąžuolų g., S. Dariaus ir 
S. Girėno g., Draugystės g., Energetikų g., Gėlyno g., Grybų 
g., Šaulių g. (J. Janonio), Klevų g., Kranto g., Lazdijos g., 
M. K. Čiurlionio g., Maironio g., Pramonės g., Ramybės g., 
Rasos g., Senamiesčio g., Siauroji g., Stoties g., Tiesos g., 
Turistų g., Vilniaus g.

Mišrios komunal. 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 30 22 26 25

Pakuotės, stiklas 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 30 22 26 25

LAZDIJŲ SEN. Lazdijų k., Žemaitkiemio k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

13 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11 8 12 11

Mišrios komunal. 27 27 24 8; 
22

12; 
26

10; 
24

14; 
28 25 23 27 30 22 26 25

Pakuotės, stiklas 27 27 24 22 26 24 28 25 23 27 30 22 26 25

Nukelta į 10 psl. » 
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Didysis „Sartai 2019“ prizas atiteko uteniškiui, E. Juškauskas iš 
Stebulių — dukart trečias

E. Juškauskas po sėkmingų startų su palaikymo komanda iš Lazdijų.

Vytautas Ridikas, 
Dineta Babarskienė
Pirmąjį vasario šeštadienį 
Dusetose, ant Sartų ežero, 
vyko tradicinės respubli-
kinės ristūnų žirgų lenkty-
nės „Sartai 2019“, kuriose 
varžėsi Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos sportininkai.

Lenktynes ir nacionalinį paveldą 
bei etnines vertybes propaguo-
jančią žiemos mugę organizavo 
Žemės ūkio ministerija kartu su 
Zarasų rajono savivaldybe.

Didįjį lenktynių prizą trečią 
kartą iš eilės pelnė uteniškis Egi-
dijus Gudonis.

rengIamoS jau antrą 
šImtmetį
Istoriniai šaltiniai byloja, kad 
šiemetinės lenktynės buvo jau 
221-os, pasak organizatorių, ofi-
cialios jau 111os.

Teigiama, kad lenktynės ant 
Sartų ežero buvo rengiamos jau 
nuo 1905 metų. Pirmąsias premi-
jas 1933 metais įsteigė Žemės ūkio 
rūmai, kurie tada jas ir organiza-
vo, tik kiek vėliau vairą perėmė 
Žemės ūkio ministerija.

Šiemet ši žiemos šventė sutapo 
su Dusetų, paskelbtų Mažąja Lie-
tuvos kultūros sostine, 500 metų 
sukaktimi. Šiuo įspūdingu žirgi-
nio sporto renginiu dusetiškiai 
pradėjo švęsti Rytų Aukštaitijos 
miestelio jubiliejinę sukaktį.

Šiemet, pasak organizatorių, 
septyniuose važiavimuose varžė-
si 49 ristūnai, kuriuos vadeliojo 
35 Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
sportininkai.

Pasigėrėję žirgų bėgimais, at-
vykusieji galėjo apsilankyti mu-
gėje, kuri viliojo įvairiais kvapais, 
patiekalais, o pasisotinus buvo 

galima įsigyti įvairių lauktuvių.
Mugės šurmulį papildė liau-

diškos kapelos, folkloro an-
samblių muzikantai, susirinkę 
iš visų šalies kampelių, o šven-
tės atidarymo pradžią paskelbė 
Kauno pučiamųjų instrumentų 
orkestras, vadovaujamas Vaido 
Andriuškevičiaus.

dIdySIS ŽIemoS PrIzaS – 
lenktynIŲ vInIS
Sartų lenktynes vainikuoja bė-
gimas, kuriame eikliųjų ristūnų 
vadeliotojai varžosi dėl garbin-
giausio apdovanojimo – Didžiojo 
žiemos prizo. Jį taip pat tradiciš-
kai steigia lenktynių organizato-
rė Žemės ūkio ministerija.

Varžytuvės dėl šio prizo pa-
grįstai laikomos visų lenktynių 
centrine ašimi, o jų laimėtojas 
– varžybų karaliumi.

Juo trečią kartą iš eilės tapo 
uteniškis Egidijus Gudonis, su 

bėriu Gardens Fairytale pirmas 
kirtęs finišo liniją.

Pirmame lenktynių bėgime 
varžėsi suaugę D reitingo žirgai, 
o jų tramdytojai susigrūmė dėl 
Kūno kultūros ir sporto departa-
mento prizo. 1 609 metrų tarptau-
tinio važiavimo finišą pirma (per 
2 min. 08,017 sek.) kirto prancū-
zų veislės bėra kumelė Upolis, 
vadeliojama Vaidos Barčės.

Atkakli kova virė ir dėl Zarasų 
rajono savivaldybės prizo, kurio 
vertė – 3,5 tūkst. eurų. Toje pa-
čioje distancijoje varžėsi suaugę 
B reitingo žirgai. Čia sėkmė lydė-
jo uteniškį Žydrūną Vasilionką, 
kurio vadeliojamas Eruption 
Cass nuotolį įveikė per 2 min. 
03,219 sek.

2015 m. gimę žirgai buvo išri-
kiuoti prie starto linijos trečia-
me bėgime dėl AB „Linas Agro 
Group“ 3 tūkst. eurų vertės prizo, 
kurio geidė 8 vadeliotojai. Ir čia 
sėkmė lydėjo Ž. Vasilionką, kuris 
su Favorit Cass per 2 min. 05,725 
sek. pirmas kirto finišo liniją.

Ketvirto bėgimo, kurio dalyviai 
varžėsi dėl 3 tūkst. eurų vertės 
„Rokiškio sūrio“ prizo, finišą pir-
moji kirto Gedvilė Vinslauskaitė 
su Pivonija, distanciją baigusi 
per 2 min. 07,665 sek.

ŽIrgaI, kurIemS PrIklauSo 
ateItIS
Ateities bėgime, nes jame da-
lyvauja jauniausi – 2016 metais 
gimę žirgai, pirmą vietą ir „Duse-
tų krašto“ prizą iškovojo Eiman-
tas Klebauskas su Magistru, tra-
soje sugaišę 2 min. 12,516 sek.  

Šešto važiavimo 2 400 metrų 
distancijoje dalyviai varžėsi dėl 
3 tūkst. eurų vertės AB „Auga 
group“ prizo. Pirmas finišo li-
niją kirto Jevgenijus Ivanovas iš 

Estijos su žirgu Asko Q (3 min. 
16,684 sek.).

Šių lenktynių entuziasto ir 
ilgamečio rėmėjo Preziden-
to Algirdo Mykolo Brazausko 
prizu, kurį įsteigė LSDP, buvo 
pagerbtas jauniausias vadelio-
tojas, šiemet 16-ąjį gimtadienį 
švęsiantis ukmergiškis Vigailas 
Perednikas.

Seimo nario Algimanto Dum-
bravos prizu apdovanota jauniau-
sia vadeliotoja – 23-ejų ukmergiš-
kė Ema Mosolkovaitė.

UAB „Stoker“ prizais apdova-
notos geriausių rezultatų pasie-
kusios visų trijų Baltijos šalių 
vadeliotojos moterys, o „Volfas 
Engelman“ specialusis prizas už 
ristūnų žirgų sporto puoselėji-
mą ir džentelmeniškumą spor-
te įteiktas 68-erių ukmergiškiui 
Edvardui Vinskui – vyriausiam 
lenktynėse dalyvavusiam spor-
tininkui.

suka į Sartus palaikyti Ernesto 
kasmet, tad net specialius plaka-
tus jau turi pasiruošę. Praeitais 
metais likęs ketvirtas, šiemet 
Ernestas šventė pergales, šven-
tė jas ir visas Lazdijų kraštas. 
Lazdijų žirgininkų klubo, va-
dovaujamo Ramūno Buinaus-
ko, nariai, Lazdijų hipodromo 
jaunosios raitelės, globojamos 
hipodromo darbuotojos Jūratės 
Mikalajūnaitės, ir, žinoma, Laz-
dijų rajono savivaldybės atsto-
vas – Žemės ūkio ir melioracijos 
skyriaus vyr. specialistas Saulius 
Pockevičius turėjo neeilinę gali-
mybę būti ten, ant Sartų ežero, 
palaikyti Ernestą. Tačiau kan-
trybės prireikė visiems. Palai-
kymo komanda, kone valandą 
vos judėdama automobilių vir-
tinėje, traukė hipodromo link ir 
galų gale nusprendė eiti pėsčio-
mis – taip buvo greičiau. Tuoj 
išskleidę savo palaikymo „atri-

butiką“ – plakatus su užrašais 
„Lazdijai“ ir „Ernestai, pirmyn!“, 
laukė Ernesto važiavimų, garsiai 
šaukdami ir mojuodami jam pra-
važiuojant prieš startus.

Kovoje dėl Zarasų rajono 
savivaldybės 3,500 Eur prizo 
E. Juškauskas finišavo iškart po 
antrąją vietą laimėjusio Stanislo-
vo Kėrio. Ernesto vadeliojamas 
Singlas 1609 m nubėgo per 2 min. 
08,018 sek. „Singlas nustebino“, 
– prasitarė Ernestą visur lydinti 
draugė Aurelija.

Prapliupo ovacijomis lazdijie-
čiai ir tada,  kai ketvirtojo bėgimo, 
kurio dalyviai varžėsi  dėl 3000 
eurų vertės „Rokiškio sūrio“ pri-
zo, Ernestas kirto finišą. Reikia 
pastebėti, kad kova buvo itin įnir-
tinga, o Ernesto žirgas pirmavo 
ir tik distancijos pabaigoje paaiš-
kėjo nugalėtojai.  Trečioji vieta 
atiteko  E. Juškauskui su Jasmine 
Tooma (2 min. 08,572 sek.).•

tradIcInė Paroda
Po lenktynių meno mylėtojai ir 
parodos dalyviai rinkosi Kultū-
ros centro Dusetų dailės gale-
rijoje į tradicinės tarptautinės 
parodos „Žirgas fotografijoje“ 
atidarymą. Galerijos vadovas 
Alvydas Stauskas pristatė ne tik 
dalyvius, bet ir svečius bei rajono 
vadovus, kurie negailėjo pagyrų 
šio renginio organizatoriams.

A. Stausko teigimu, į parodą 
pretendavo per 800 nuotraukų, 
tačiau tarptautinė komisija at-
rinko 55 autorių simbolinį foto-
grafijų skaičių – 101.

18 geriausių darbų autoriai 
buvo apdovanoti parodos diplo-
mais ir prizais. Pagrindinis pri-
zas, kurį įsteigė Utenos gamtos 
fotografų klubas „Žalias skėtis“ 
(prezidentas Rimantas Udras), 
atiteko žinomam šalies fotome-
nininkui, kilusiam iš Dusetų 
krašto, Klaudijui Driskiui.

e. juškauSkaS – 
lazdIjIeČIŲ ČemPIonaS Ir 
PaSIdIdŽIavImaS
Ernestas Juškauskas iš Stebulių 
padovanojo dvi trečiąsias vietas 
ir begalę gerų emocijų Sartų žirgų 
žiemos lenktynes stebėjusiems 
lazdijiečiams. „Startavome su 
dviem žirgais ir abu – prizinin-
kai. Dvi trečios vietos: Jasmine 
Tooma ir Singlas“, – tuoj po finišo 
džiaugdamasi Facebook paskyro-
je brūkštelėjo Ernesto Juškausko 
draugė Aurelija. O žirginio sporto 
mylėtojai iš Lazdijų visa tai išvy-
dę savomis akimis Sartuose ir jau 
spėję patikėti, kad tai tikra tiesa, 
tuoj po svaiginančio Ernesto – 
jauno vaikino iš Stebulių – finišo 
skubėjo jį pasveikinti, paspausti 
ranką ir pasakyti: „Lazdijų kraš-
tas tavimi tiki”.  

„Ernestai, pirmyn!“ – šis šū-
kis lydi Ernestą jau antrus me-
tus, mat Lazdijų žirgų mylėtojai 

„ernestai, pirmyn!“ — šis šūkis lydi ernestą 
jau antrus metus, mat lazdijų žirgų 
mylėtojai suka į Sartus palaikyti ernesto.
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lazdIjŲ rajono mIšrIŲ komunalInIŲ, PakuoČIŲ, StIklo Ir maISto atlIekŲ IšveŽImo 2019 m. vaSarIo—2020 m. kovo mėn. grafIkaS

Sav. 
d. Vietovės pavadinimas Atliekų rūšis

2019 m. 2020 m.

2 
mėn.

3 
mėn.

4 
mėn.

5 
mėn.

6 
mėn.

7 
mėn.

8 
mėn.

9 
mėn.

10 
mėn.

11 
mėn.

12 
mėn.

1 
mėn.

2 
mėn.

3 
mėn.

»Atkelta iš 8 psl. 

IV

LAZDIJŲ SEN. Agarinių k., Avižonių k., Grikapalio k., 
Jurčiūnų k., Kaimelų k., Kirtiliškės k., Kuklių k., Gilbiečio 
k., Leonardavo k., Nekrūnų k., Nemajūnų k., Neravų k., 
Šulnelių k., Aukštakalnių k., Bajoriškių k., Būdos k., Buniš-
kių k., Dyviliškių k., Dumblio k., Galinių k., Janaslavo k., 
Juozapavo k., Katkiškės k., Padumblių k., Salų k., Tarnaukos 
k., Ūdininkų k., Vieštartų k., Beviršių k.
KUČIŪNŲ SEN. Akmenių k. 
BŪDVIEČIO SEN. Burbiškių k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

14 14 11 9 13 11 8 12 10 14 12 9 13 12

Mišrios komunal. 28 28 25 9; 
23

13; 
27

11; 
25

8; 
22 26 24 28 26 23 27 26

Pakuotės, stiklas 28 28 25 23 27 25 22 26 24 28 26 23 27 26

V
NORAGĖLIŲ SEN. Buciniškės k., Dubravų k., Ginčionių k., 
Juozapavičių k., Noragėlių k., Onciškių k., Raičių k., Seirijočių 
k., Vozbūčių k., Krikštonių k., Makariškės k., Mangaroto k., 
Šlapikų k., Žilvičių k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

15 15 19 17 21 19 16 20 18 15 20 17 21 20

Mišrios komunal. 1 1 5 3; 
17

7; 
21

5; 
19

2; 
16 6 4 1 6 3 7 6

Pakuotės, stiklas 1 1 5 3 7 5 2 6 4 1 6 3 7 6

I

KUČIŪNŲ SEN. Kaženių k., Kučiūnų k., Miškinių k., Pie-
nuočės k., Puodžiškės k., Saločių k., Zelionkos k. 
VEISIEJŲ SEN. Čivonių k., Galstų k., Gudelių k., Kalvelių 
k., Klepočių k., Laibagalių  k., Vytautų k., Gegutės k., Ka-
naukų k., Stankūnų k. 
LAZDIJŲ SEN. Papalazdijų k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

18 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 20 17 16

Mišrios komunal. 4 4 1 6; 
20

3; 
17

1; 
15

5; 
19 2 7 4 2 6 3 2

Pakuotės, stiklas 4 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 6 3 2

II

BŪDVIEČIO SEN. Bielėnų k., Bilvyčių k., Būdviečio k., 
Bulotiškės k., Dainavėlės k., Gurciškės k., Kelmaičių k., 
Kybartų k., Paliūnų k., Papartėlių k., Strumbagalvės k., Var-
nakampio k., Vingrėnų k., Virbalų k., Aštriosios Kirsnos k., 
Dervinių k., Dzūkų k., Pagrūdų k., Vidzgailų k., Zelionkos 
k., Natalinos k. 
LAZDIJŲ SEN. Šadžiūnų k., Elveriškės k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

19 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 21 18 17

Mišrios komunal. 5 5 2 7; 
21

4; 
18

2; 
16

6; 
20 3 1 5 3 7 4 3

Pakuotės, stiklas 5 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3 7 4 3

III

ŠVENTEŽERIO SEN. Babrauninkų k., Bakšių k., Marin-
kos k., Padusio k., Prelomciškės k., Prygos k., Randiškės 
k., Seimeniškių k., Skovagalių k., Stebulių k., Teizininkų 
k., Vaideliotų k., Znicos k., Barčių k., Petravičių k., Teizų 
k., Zebrėnų k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 15 19 18

Mišrios komunal. 6 6 3 1; 
15

5; 
19

3; 
17

7; 
21 4 2 6 4 1 5 4

Pakuotės, stiklas 6 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4 1 5 4

IV

SEIRIJŲ SEN. Avižienių k., Buteliūnų k., Vabaliūnų k., 
Demeniškių k., Mikabalių k. VEISIEJŲ SEN. Bebrų k., 
Čivonių II k., Jakonių k., Paliūnų k., Paterų k., Purviškės k., 
Radvilonių k., Rūdos k., Sakniavos k., Smarliūnų k., Šadžiūnų 
k., Žvikelių k., Aleksiejiškės k., Babrų k., Naujasodžio k., 
Spartų k., Šlavantų k.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

21 21 18 16 20 18 15 19 17 21 19 16 20 19

Mišrios komunal. 7 7 4 2; 
16

6; 
20

4; 
18

1; 
15 5 3 7 5 2 6 5

Pakuotės, stiklas 7 7 4 2 6 4 1 5 3 7 5 2 6 5

V SEIRIJŲ SEN. Buckūnų k., Metelių k. 
ŠVENTEŽERIO SEN.  Šventežerio mstl.

Sunkiai privažiuojamos 
sodybos (vienkiemiai) mišrios 
komunal.

22 22 26 24 28 26 23 27 25 22 27 24 28 27

Mišrios komunal. 8 8 12 10; 
24

14; 
28

12; 
26

9; 
23 13 11 8 13 10 14 13

Pakuotės, stiklas 8 8 12 10 14 12 9 13 11 8 13 10 14 13

LAZDIJŲ MIESTAS
Maisto atliekos

13 27 24 8; 
22

12; 
26

10; 
24

14; 
28

11; 
25 23 27 26 22 26 25

VEISIEJŲ MIESTAS 12 28 25 9; 
23

13; 
27

11; 
25

15; 
29

12; 
26 24 28 27 23 27 26

Mišrių komunalinių atliekų ir rūšiavimo konteineriai-varpeliai 
prie daugiabučių Lazdijų ir Veisiejų m.

Mišrios komunal. Pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais

Plastikas, popier. 4; 
18 4; 18 1; 

29
13; 
27

10; 
24

8; 
22

5; 
19

2; 
30

14; 
28

11; 
25

9; 
23

6; 
20

3; 
17

2; 
30

Stiklas 8 8 5 3; 
31 28 26 23 20 18 15 13 10 7 6

KITA INFORMACIJA. Individualūs konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val. pagal Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles. Privačių 
namų savininkai konteinerius ištuštinimo dieną iki 7.00 val. TURI IŠSTATYTI kiek įmanoma arčiau gatvės ar kelio (gerai matomoje vietoje), kad būtų 
patogu juos ištuštinti, nes iš namų valdų teritorijos UAB „Ecoservice projektai“ darbuotojai neturi teisės jų traukti. Jei konteineris išvežimo dieną stovės 
namų valdos teritorijoje, bus laikoma, kad konteineris nepripildytas ir imamas nebus. Atliekos bus surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą dieną.  
Dėl kilusių nesklandumų (blogų oro sąlygų, didelių atliekų kiekių) gali vėluoti atliekų surinkimas, todėl labai prašome gyventojus palikti konteinerius prie važiuojamosios 
kelio dalies, kol jie bus ištuštinti. Tuo metu atliekas kaupkite atliekų maišuose, vežimo dieną jie bus paimti kartu su kitomis atliekomis. Dėkojame už supratingumą. 

Didelių gabaritų (baldai, padangos, langai, durys, kilimai ir kt.), statybinės, pavojingos atliekos privalo būti pristatomos į artimiausią didelių atliekų surinkimo aikštelę, 
o ne paliekamos prie konteinerių. Aikštelėse atliekos iš gyventojų priimamos. Lazdijų rajono aikštelių adresai;  Gėlyno g. 12, Lazdijai, Vilties g. 31A, Veisiejai ir Liepų g. 1A, 
Miesto Kolonijos k., Seirijų sen.

INFORMACIJA ĮMONĖMS: 
Iš juridinių asmenų mišrios komunalinės atliekos surenkamos atsižvelgiant į tai, kaip aptarnaujami kiti atliekų turėtojai, esantys toje aptarnavimo zo-

noje.
Įmonės, kurių ūkinėje, komercinėje veikloje susidaro gamybinės atliekos, privalo jas atskirti susidarymo vietoje, nemaišyti su komunalinėmis atliekomis ir pristatyti 

į šių atliekų tvarkymo vietas. Įmonės gali pačios gamybines atliekas pristatyti sutvarkymui arba pagal pasirašytas sutartis šias atliekas surenka ir sutvarkymui pristato 
pasirinktas atliekų tvarkytojas. Lazdijų rajono savivaldybėje šią paslaugą teikia UAB „Ecoservice projektai“.

Iš juridinių asmenų pakuočių atliekos surenkamos pagal juridinių asmenų su pakuočių atliekų surinkėjais ir tvarkytojais sudarytas sutartis. Jei neturite 
sutarčių, kreipkitės į UAB „Ecoservice projektai“. Pakuočių atliekos nustatytais tarifais priimamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Lazdijų 
rajono aikštelių adresai;  Gėlyno g. 12, Lazdijai, Vilties g. 31A, Veisiejai ir Liepų g. 1A, Miesto Kolonijos k., Seirijų sen.

DĖL ATLIEKŲ IŠVEŽIMO, NEVEŽIMO, KONTEINERIŲ PASTATYMO IR PAKEITIMOM KREIPTIS Į:
UAB „Ecoservice projektai“, tel. (8 318) 51034, el. p. zita. matuleviciene@ecoservice.lt, adresu Gėlyno g. 19, Lazdijai.

MIelI skAItYtojAI,
 dėl didelio srauto informacijos teko atsisakyti tV programos puslapių, atsiprašome. 

ReDAkcIjA
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»Atkelta iš 5 psl. 

Nukelta į 12 psl. » 
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»Atkelta iš 11 psl. 

Nukelta į 13 psl. » 
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»Atkelta iš 12 psl. 

Didelis biuro popieriaus  
pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 

„Huawei“ ekrano remontui — 
nuolaidos net iki 35 proc.

Išmaniųjų įrenginių remonto ser-
visas „Smart Master“ skelbia gerą 
žinią „Huawei“ telefonų savinin-
kams. Dabar daugelio šio gamin-
tojo modelių ekranų taisymas čia 
atliekamas net iki 35 proc. pigiau.

„Telefonų gedimų pasitaiko įvairių, tačiau 
vienas dažniausių yra įskilęs ekranas. 
Ypač žiemos metu – slysta ne tik kojos, 
bet ir telefonai iš rankų. Reaguojame į šias 
tendencijas ir kurdami pasiūlymus savo 
klientams. Šiuo metu suklusti turėtų „Hu-
awei“ telefonų savininkai – daugeliui šio 
gamintojų telefonų ekrano keitimui galio-
ja ypač didelės nuolaidos“, – sakė Evaldas 
Viselga, „Smart Master“ vadovas.

„Smart Master“ servisų ilgai ieškoti ne-
reikia – jie įsikūrę kiekviename iš beveik 
70-ies „Tele2“ salonų visoje Lietuvoje.

kurIemS modelIamS galIoja 
nuolaIda?
Visuose „Smart Master“ centruose ekrano 
keitimo paslaugai iki 35 proc. nuolaida tai-
koma net 6 „Huawei“ telefonams: „Huawei 
P20“, „Huawei P20 Lite“, „Huawei P20 
Pro“, „Huawei P Smart“, „Huawei Mate 
20 Lite“ bei „Huawei Mate 20 Pro“.

„Vykdydami šią akciją norime paskatinti 
vartotojus įrenginių remontą atlikti tik ori-
ginaliomis detalėmis ir tik autorizuotuose 
servisuose. Tokiu būdu bandome pakeisti 
nusistovėjusį požiūrį, jog ekranų remontas 
originaliomis detalėmis yra brangus“, – 
pasakojo E. Viselga.

IšmanIemS įrengInIamS – tIk IšmanuS 
taISymaS
Pasak „Smart Master“ servisų vadovo, 
yra ir kita priežastis, kodėl vykdoma tokia 
akcija – šiuolaikinių išmaniųjų remontui 
reikalinga profesionali ir inovatyvi prie-
žiūra. Tai ne tik originalios detalės, bet 
ir jas parenkantys šios srities ekspertai, 
sugebantys profesionaliai įvertinti telefo-
no gedimą ir pritaikyti geriausią remonto 
sprendimą.

„Vartotojams svarbu žinoti, kad atli-
kus remontą neautorizuotoje taisyklo-
je, telefono garantija nebegalios, be to, 
jei po remonto gedimas atsiras vėl, už 
pakartotinį taisymą teks mokėti dar 
kartą. Atlikus remontą „Smart Master“ 
centre, telefono garantija liks galioti, o 
jos neturint, taisymui bus suteikiama 
90 dienų serviso garantija“, – sakė E. 
Viselga.

„Smart Master“ servisų profesionalai 
ne tik pakeis įrenginio ekraną ar sutaisys 
kitą gedimą, tačiau papildomai patikrins ir 
visus esminius parametrus: ryšį, įrenginio 
jutiklius, ekrano jautrumą, kamerą. Tai 
yra daroma tam, kad telefonas klientui 
būtų atiduodamas nepriekaištingos bū-
klės.

Tai dar ne viskas. Jei taisymo išlaidų 
nepadengia garantija ar draudimas, „Te-
le2“ klientams visuose „Smart Master“ 
servisuose yra suteikiama galimybė at-
siskaityti dalimis.

„Smart maSter“ klIentaI remonto 
metu nelIeka be ryšIo
Norėdami klientams padėti išvengti ne-
patogumų, kol jų įrenginys yra taisomas, 
„Smart Master“ meistrai, jei tik turi gali-
mybę, pasiūlo jiems pakaitinį telefoną. 
Tačiau prie jo ilgai pratintis nereikia – 
išmanusis savininkui grąžinamas itin 
greitai – per 2–5 darbo dienas nuo jo pri-
davimo remontui.

Klientams sukurta ir itin patogi in-
ternetinė svetainė www.smartmaster.lt. 
Joje, sugedus įrenginiui, galima patikrin-
ti preliminarią taisymo kainą, sužinoti 
artimiausio priėmimo salono adresą, o 
vėliau ir sekti atliekamų darbų statusą. 
Be to, svetainėje galima rasti ir naudingos 
informacijos, kaip prižiūrėti bei apsaugoti 
savo įrenginius.

„Smart Master“ servisuose galima tai-
syti visus „iPhone“, „Samsung“, „Hua-
wei“ „LG“, „Getnord“, „Coolpad“, „Meizu“, 
„Sony“ ir „Xiaomi“ įrenginius bei mygtu-
kinius „Nokia“ telefonus.•
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
„Opel Zafira OPC“ (2,2 l, DTI,  •

92 kW, 2004 m., 5 pavaros, daug 
privalumų, ką tik iš Vokietijos), 
kaina 1 990 Eur.  
Tel. 8 621 37087.

Lengvojo lydinio ratlankius  •
(tinka „Opel“, R15, 4 skylės), 
kaina 15 Eur/vnt.  
Tel. 8 682 64169.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •
Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

Miežius ir kviečius, kaina 10  •
Eur/cnt.  
Tel. 8 615 44847.

Šieną rulonais.   •
Tel. 8 620 90023.

Pašarines bulves, kaina 8 Eur/ •
cnt. Aukštos kokybės rugius.  
Tel. 8 671 75083.

Įvairių gėlių sodinukus. UAB  •
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai. 
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721. 

KITI

Televizorių „Samsung“ (kine- •
skopinis, 51 cm įstrižainė, plokš-
čias ekranas, pultelis), kaina 12 
Eur. Tel. 8 686 43600.

Televizorių „Orion Color 2051  •
Stereo“, kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 41428.

Pigiai – 2 sofas-lovas, sekciją,  •
televizorių, šaldytuvą, skalbimo 
mašiną (ne automatinė), staliuką 
televizoriui (naudoti).  
Tel. 8 618 03432.

Ketinius radiatorius.   •
Tel. 8 614 56206.

Fasuotas akmens anglis ir  •
durpių briketus. Atvežame. UAB 
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai. 
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

Skaldelę kapams. UAB „Mar- •
tas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

Pušines sausuolių malkas.  •
Atvežame.  
Tel. 8 624 71375. 

Pigiai labradorito akmens  •
plokštes iš Ukrainos Lazdijuose.  
Tel. (8 318)  52156 (po darbo 
valandų ir savaitgaliais). 

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Tel.: 8 615 94920, 8 614 56206.

Įmonė iš Lazdijų brangiai  •
perka miškus iškirtimui. Domina 
įvairūs variantai.  
Tel. 8 646 38079. 

Brangiai miškus: brandžius,  •
jaunuolynus, malkinius. Žemę, 
apaugusią krūmais arba  me-
džiais.  
Tel. 8 641 55554. 

Brangiai mišką (gali būti ben- •
draturčių, neatidalytas, su skolo-
mis). Sutvarkau dokumentus.  
Tel. 8 644 55355. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio tech- •
niką. Perku traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais.  
Tel. 8 680 77728. 

Padangą 12-16/163 (tinka nuo  •
kombaino „Niva“ arba rusiško 7 t 
kratytuvo).  
Tel. 8 688 80688. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Automobilį, mokėsiu iki 500  •
Eur (dyzelinas arba dujos, TA).  
Tel. 8 601 71805.

Lengvąjį automobilį arba  •
mikroautobusą, pagamintą nuo 
1985 m. Gali būti techniškai 
netvarkingas, daužtas, nevažiuo-
jantis. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 89742.

Superkame visų markių au- •
tomobilius, kemperius. Gali būti 
nevažiuojantys ar po autoįvykio 
bei parvežti iš Anglijos. Pasiima-
me patys, sutvarkome reikalingus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto. Tel. 8 636 60545. 

Visų markių automobilių  •
supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, po 
autoįvykio. Atsiskaitome vietoje, 
sutvarkome dokumentus.  
Tel. 8 635 88865. 

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

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

1 k. butą Simne (2 aukštas,  •
34,14 kv. m, su daline buitine 
technika, nauji langai, šarvuoto-
sios durys, nauja santechnika) 
kartu su kolektyviniu sodu (6 a).  
Tel. 8 601 93000.

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

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

Pusę medinio namo ramioje  •
vietoje (iki centro 400 m, 15 a 
žemės sklypas). Tel.: 8 611 53258, 
8 620 57733.

Sodybą Lazdijuose arba kei- •
čiu į 2 k. butą I arba II aukšte.  
Tel. 8 670 61649.

3 k. butą Veisiejuose (3  •
aukštas, netoli pušynas, ežeras), 
kaina 14 600 Eur.  
Tel. 8 686 65095. 

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

Žemės sklypą Lazdijuose (30  •
a, tinka namo statybai, graži vie-
ta, prie miško ir vandens telkinio, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
visos miesto komunikacijos), 
kaina 20 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •
valgykla, namų valda 30 a), kaina 
16 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

Žemės sklypą Nemajūnų k.  •
(80 a, žemės ūkio paskirtis, tven-
kinys, nedidelis statinys), kaina 
6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

3 k. butą Lazdijų centre (tvar- •
kingas, 5 a., su baldais ir buitine 
technika), kaina 21 000 Eur.  
Tel. 8 679 08011.

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

2 k. butą Vilniaus g. 11, Lazdi- •
jai (rūsys, sandėliukas, autono-
minis šildymas). Dėl nuomos 
nesikreipti.  
Tel. 8 684 46299.

Žemės sklypus Snaigupės k.  •
(šalia Druskininkų, 20 ir 37 a, 
namų valda, elektra, šalia miškas, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
geras privažiavimas), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 698 50782.

Žemės sklypą Smarliūnų k.  •
(20 km nuo Druskininkų, 5 km 
nuo Veisiejų, 25 a, namų valda, 
su pastatais, geodeziniai matavi-
mai, elektra), kaina 5 990 Eur.  
Tel. 8 624 17600.

Puikų didelį sklypą statybai  •
Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

Žemės sklypą Jūratės g. 10,  •
Alytus (12 a, namų valda, puiki 
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki 
PC „Senukai“, arti mokyklos bei 
darželiai, sklypo dokumentai 
tvarkingi, neįkeistas, miesto 
komunikacijos (išskyrus dujas), 
gatvė įtraukta į miesto plėtros 
projektą), kaina 1 000 Eur/a, gali-
ma derėtis.  
Tel. 8 677 78572. 

Žemės sklypą Lazdijų r. šalia  •
ežero arba keičia į sklypą Alytu-
je. Tel. 8 686 70841.

Sodo namelį bendrijoje „Bal- •
tasis“ (11 a žemės).  
Tel. 8 656 12800.

Žemės sklypą prie ežero (ne- •
didelis, rekreacinės paskirties, 
iki vandens apie 50 m, iš vienos 
pusės riboja keliukas, iš dviejų 
pusių juosia natūralus griovys, ei-
nantis iki ežero, idealus variantas 
sklype turėti tvenkinį, patogus 
privažiavimas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

Gyvenamąjį namą Mikniškių  •
k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 63 a 
sklypas, gera būklė, pakeisti lan-
gai, tinkamas gyventi, su ūkiniais 
pastatais), kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 78040.

Namą Kalnų g., Lazdijai (me- •
dinis, gyvenamasis, su mediniu 
priestatu, 4,65 a žemės sklypas, 
elektra, vanduo).  
Tel. 8 690 29090.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Savadarbę savivartę priekabą,  •
lenkišką bulvių kasamąją, bulvių 
sodinamąją, 2,1 m kultivatorių, 1,8 
m sėjamąją. Tel. 8 686 70818.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Renault Kangoo“ (1,4 l,  •
benzinas, gera būklė, 2004 m.), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 623 23430.

„Opel Astra H“ (1,7 l, CDTI,  •
74 kW, 5 pavaros, 2005 m., 
lengvojo lydinio ratlankiai, daug 
privalumų, TA iki 2020 m), kaina 
1 790 Eur. Tel. 8 624 17600.

„Opel Signum“ (1,9 l, CDTI,  •
110 kW, 2007 m., 6 pavaros, 
Xenon žibintai, lengvojo lydinio 
ratlankiai, daug privalumų, ką tik 
iš Vokietijos), kaina 2 950 Eur.  
Tel. 8 624 17600.

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. 

„Sūduvos galvijai“

Globėjas
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PERKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Brangiausiai – naudotus, ne- •
važiuojančius angliškus, po eis-
mo įvykio ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobusus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 630 64004. 

Automobilius, motociklus,  •
prikabinamus namelius (kempe-
rius). Pasiimame patys.  
Tel. 8 690 25066. 

Superkame visų markių  •
automobilius, mikroautobusus, 
kemperius, motociklus, ketur-
račius, motorolerius. Gali būti 
nevažiuojantys ar ilgai stovėję. 
Sutvarkome dokumentus. Atsi-
skaitome iš karto.  
Tel. 8 674 48971. 

Superkame „Audi“, „VW“,  •
„MB“, „Opel“, „Mazda“, „Mitsu-
bishi“, „Toyota“ markių automo-
bilius. Gali būti nevažiuojantys 
po autoįvykių. Pasiimame patys, 
atsiskaitome iš karto.  
Tel. 8 674 48762. 

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

Veršelį arba telyčią nuo 6  •
mėn. iki 3 metų tolimesniam 
auginimui. Taip pat pienines mel-
žiamas karves arba visą bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

KITI

Naudotą pianiną.   •
Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •
juodojo metalo laužas – 170–195 
Eur/t, skarda – 120–150 Eur/t. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo 
paslaugos iki 60 t.  
Darbo laikas  
I–V 8.00–16.30 val.,  
VI 9.00–13.00 val.  
Tel. 8 698 30902. 

DARBAS
SIŪLO

Reikalingi tarptautinių  •
maršrutų vairuotojai, turintys CE 
kategoriją. Maršrutas Lenkija–
Pabaltijis.  
Tel. 8 675 70713. 

Siūlome patikimą darbą namų  •
tvarkytojoms (-ams) Anglijoje 
be jokių įdarbinimo mokesčių. 
Amžius neribojamas, kalba  
nebūtina.  
Tel. 8 672 41083;  
www.superdarbas.com.

NUOMA
SIŪLO

Išnuomojamos patalpos –  •
darbo kabinetai. Nepriklausomy-
bės a. 4, Lazdijai.  
Tel. 8 657 85060.

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

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

Nebrangiai išnuomojamos  •
patalpos Alytaus miesto centre 
(pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).  
Tel. 8 698 78040. 

Išnuomojamas nestandartinio  •
išplanavimo 1 k. butas Lazdijų 
centre (autonominis  
šildymas).  
Tel. 8 698 78040. 

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio  •
paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę sutvar-
kyčiau.  
Tel. 8 680 77728. 

Jauna šeima išsinuomotų  •
būstą Lazdijuose.  
Tel. 8 673 24549.

Išsinuomočiau būstą. Pagei- •
dautina Veisiejų  
seniūnijoje.  
Tel. 8 620 46498.

Brangiai išsinuomočiau že- •
mės Krosnos, Šeštokų sen.  
Tel. 8 688 80688. 

Turite laisvos žemės nuo- •
mai Teizų apylinkėse? Padėkite 
jaunam ir naujai besikuriančiam 
ūkiui plėstis.  
Tel. 8 653 90001.

Išsinuomočiau žemės.   •
Tel. 8 622 33441. 

Ūkininkas už dirbamos  •
žemės ha moka nuo 100 iki 150 
Eur. Domina sklypai nuo 5 ha 
(Seirijų, Šlavantų, Šventeže-
rio sen.). Galimas išankstinis 
apmokėjimas už visą nuomos 
laikotarpį. Pasinaudokite gali-
mybe gauti tinkamą atlygį už 
savo žemę.  
Tel. 8 617 49085. 

Išsinuomočiau butą Lazdijuo- •
se. Mokėčiau iki 100 Eur/mėn. už 
nuomą.  
Tel. 8 603 30577.

PAŽINTYS
Ieškau rimtos gyvenimo drau- •

gės iki 48 m.  
Tel. 8 647 16590.

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •

bimo mašinas. Atvykstame į 
namus.  
Tel. 8 615 73404. 

UAB „Staigūs sprendimai“  •
autoservisas. Važiuoklės remon-
tas, virinimo darbai, padangų 
montavimas ir balansavimas, 
žemės ūkio mašinų, sunkvežimių 
padangų montavimas ir remon-
tas, tepalų prekyba, keitimas, 
įvairios žemės ūkio paslaugos, 
prekyba naudota žemės ūkio 
technika. Alytaus g., Krosna.  
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051. 

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

Glaistome, dažome bei  •
atliekame kitus vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8 622 60230. 

Atliekame visus vidaus apdai- •
los darbus. Tel. 8 623 00597.

Šiuolaikiškas ir 
paprastas būdas 

užtikrinti savo, turto 
ir artimųjų saugumą! 
Nepraleisk progos ir 
būk užtikrintas jau 

dabar!

KNYGYNĖLIS 
Seinų g. 12, Lazdijai, tel. (8 318) 53 085.

Dūmų detektorius tik 7,80 Eur.

Žmogus – tik žemės svečias ir turi jis sugrįžt namo. 
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią, kuriuo negrįžta niekas 

atgalios. 
Nuoširdžiai užjaučiame Algirdą SKILAnDĮ dėl Onutės  

BeRnAcKIenėS mirties. 
M. ir V. Trampai, J. ir R. Grubiai

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių 
remontas

• Kompiuterių programinės įrangos 
tvarkymas

• Navigacijų naujinimas

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir 
tvarkymas

• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas

• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės 
technikos priežiūra

• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt 
Tel. +370 698 75597

Informuojame, kad matininkas Norgaudas Pilvinis (indivi-
duali veikla pagal pažymą Nr. 037942, tel. 8 680 83000) atlieka 
kadastrinius matavimus:

2019-02-18 9.30 val. bus atliekami AUŠROS GOBERIENĖS 
nuosavybės teise  valdomo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 
5948/0002:0056), esančio  Lazdijų r. sav., Šventežerio sen., Ste-
bulių k., Dzūkų g. 16, geodeziniai (kadastriniai) matavimai. Prašau 
dalyvauti gretimo žemės sklypo (kadastrinis Nr. 5948/0002:0206) 
sav. ALFONSO GRIGALIAUS VALINSKO turtinių teisių pa-
veldėtojus.
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Mėsinių galvijų augintojų 
kooperatyvas

„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“

Superka bulius, telyčias, karves 

eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.

Firma brangiai perka 
pienu girdomus veršelius. 
Moka 6 ir 21 proc. .

Tel. 8 634 23551. 

BALDų PAPILDyMAS! .
Virtuvės komplektai, sofos, 
lovos, kampai, spintelės, 
lentynos, komodos, kėdės, 
prieškambario baldai, šal-
dytuvai, šaldikliai, žoliapjo-
vės, trimeriai. Nemokamas 
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus 
(„Dainava“)

Tel. 8 683 76442

Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 4 

www.dzukijosgranitas.lt

Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
Kepyklos g. 15D, Alytus, tel. 8 699 29258
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.

VANTOS.
Įvairioms pirtims. 

Įvairiems vanojimams. 
Didesnį kiekį galiu atvežti. 

Kviečiu susipažinti su 
lietuviškos pirties 

tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

Miško 
paslaugos.

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560

leipalingio.giria@gmail.com

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs..

tel.: 8 698 50235, 
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių 
AUTOMOBILIUS, MIKROAUTOBUSUS, 
SUNKVEŽIMIUS, tinkamus eksploatuoti ir 
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo 

(utilizacijos) dokumentus.

 Tel.: 8 684 26629, 
         8 640 23333.

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

PeRKA MIŠKą 
SU ŽeMe IR IŠKIRSTI 
Darome miškotvarkos 

projektus 
Teikiame miškovežio  

paslaugas.

UAB „VyTKeRTA“, 
Varpilės g. 4, 

Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745, 

el. p. vytkerta@gmail.com

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 
Ilgastrėliu ekskava-

toriumi pigiai, greitai ir 
kokybiškai kasame, valome ir 
giliname tvenkinius. Formuo-
jame šlaitą, išlyginame žemes. 
Patariame dėl kasimo darbų.

Tel. 8 652 50282.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

PERKAME 
MIŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

PeRKAMe MIŠKą 
didžiausiomis kainomis  

Lietuvoje. 
Mokame avansus. 

Atsiskaitome iškarto. 

TeL. 8 605 44445

Naujoji g. 132A, Alytus, el. p. info@surgede.lt
Tel. (8 315) 77250, mob. tel. 8 616 92004

Baldų 
projektavimas, 
gamyBa, 
prekyBa

Baldų 
projektavimas, 
gamyBa, 
prekyBa

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

naujoji g. 56, alytus
tel. : 8 678 41222, 

8 655 26922
el. p. : geodezinis@gmail. com, 

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

naujose patalpose

ĮMONĖ SUPERKA 
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

Tel.: (8 343) 21847, 
8 699 88498.

traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų 
mokymo kursai; 
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų 
mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio 
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Dėmesio!

Didelis biuro 
popieriaus  

pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,  
Seinų g. 12, Lazdijai. 

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:

• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palaidos 
arba fasuota po 25 kg).

• Granulines akmens anglis 
(po 1 t, po 25 kg).

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifi-

kuotos).

Tel. 8 652 71212.


