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Dėl paukščių gripo vis daugiau susirūpinimo  
Vaidotas Morkūnas 
Praeitų metų pabaigoje 
Lenkijoje pradėjęs grės-
mingai plisti paukščių 
gripas iki šiol dar nepa-
žabotas ir kelia didžiulį 
susirūpinimą. 

Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos Alytaus departa-
mento laikinai einantis Lazdijų 
skyriaus vedėjo pareigas  vals-
tybinis veterinarijos inspektorius 
Rolandas Muliuolis tvirtino, kad 
iš viso šiuo metu Lenkijos paukš-
tininkystės ūkiuose užregistruota 
18 tokios ligos židinių, o liga ir 
toliau plinta visoje Europoje. „4 
šios ligos židiniai jau nustaty-
ti Vengrijoje, 3 – Slovakijoje, 
Rumunijoje – 2, po 1 Čekijoje, 
Vokietijoje ir Ukrainoje. Kadangi 
mūsų šalis ribojasi su Lenkija, o 
vienas iš nustatytų paukščių gripo 
židinių vos už 200 kilometrų, yra 
didelė rizika, kad šis virusas gali 

Virusą platina laukiniai vandens paukščiai.

Sprendimai dėl kelių remonto — pageidavimų koncerto principu?  

„Jau seniai parengti šio kelio remonto dokumentai, buvo gauti pinigai jo remontui, tačiau jie nukeliavo kito kelio remontui, o mes likome prie suskilusios 
geldos“, – kalbėjo A. Visockienė. 
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SavaitėS komentaraS  Net 40 procentų piliečių nežino, už ką balsuos 
ir ar apskritai balsuos Seimo rinkimuose

Algimantas Mikelionis
Nenumaldomai artėja Seimo rinkimai, ir 
Lietuvos politinės partijos svajoja rude-
nį atsidurti juose ir iškovoti kuo daugiau 
mandatų. Tad vis dažniau žvalgosi į rin-
kėjų nuomonę, kurią geriausiai atspindi 
apklausų rezultatai. Šių metų sauso 10–18 
dienomis atlikta visuomenės nuomonės ir 
rinkos tyrimų centro „Vilmorus“ apklausa. 
Jos rezultatai paskelbti šių metų sausio 25 
dienos „Lietuvos ryto“ laikraštyje.

Apklausos dalyviams buvo užduotas 
klausimas: už kurią partiją balsuotumėte 
rinkimuose į Seimą, jeigu rinkimai vyktų 
kitą sekmadienį? Pirmoje vietoje atsidūrė 
jau gana ilgą laiką lyderio pozicijos ne-
užleidžianti Tėvynės sąjunga–Lietuvos 
krikščionys demokratai. Už juos pasisakė 
16,5 procento respondentų. Iš vienos pu-
sės konservatoriams malonu matyti, kad 
už juos pasisako daugiausia apklausoje 
balsavusiųjų, bet iš kitos pusės šis rezulta-
tas dar toli gražu negarantuoja užtikrintos 
pergalės artėjančiuose Seimo rinkimuose. 
Žinoma, turėtų įvykti didelis netikėtumas, 
jeigu konservatoriai nelaimėtų Seimo rin-
kimų, bet šis laimėjimas, ko gero, taps 
Pyro pergale, nes šiai dešiniajai politinei 
jėgai norint pradėti valdyti Lietuvą reikėtų 
nemenkos koalicijos partnerių paramos. 
Šiuo metu opozicijoje konservatoriai gana 
sklandžiai ir darniai bendradarbiauja su 
socialdemokratų partija, bet ar iš tikrųjų 
reali šių partijų sąjunga būtų po Seimo 
rinkimų? Ko gero, ne. Na, jeigu taip at-
sitiktų, tai būtų pirmoji tokia dešiniųjų ir 
kairiųjų sąjunga Lietuvos parlamentarizmo 
istorijoje. 

Antroje vietoje yra Valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga, už kurią pasisakė 11,3 procento 
apklausos dalyvių. Žinoma, palyginus su 

Adomo Žilinsko piešinys.

turėtu populiarumu prieš praėjusius 2016 
metų Seimo rinkimus dabartinis valstiečių 
populiarumas labai jau sumenko, bet laikui 
bėgant jis gali dar labiau sumažėti, ir tai yra 
daugiausia pačių valstiečių nuopelnas. Ši 
politinė jėga ne kartą yra paslydusi lygioje 
vietoje ir šovusi sau į kojas. Neprideda šiai 
politinei jėgai populiarumo R. Karbauskis, 
ir tuo nereikėtų visiškai stebėtis pažvelgus į 
šio politiko populiarumo reitingus. Tiksliau 
pasakius žvelgti reikėtų į kitą jo rodiklį, 
nes ponas R. Karbauskis yra pats nepopu-
liariausias Lietuvos politikas. „Vilmorus“ 
respondentams buvo taip pat užduotas klau-
simas: palankiai ar nepalankiai vertinate 
šiuos Lietuvos visuomenės veikėjus? Palan-
kiai R. Karbauskį įvertino tik 21,5 procento 
rinkėjų, o nepalankiai net 59,5 procento! Iš 
tiesų reikia kaip reikiant „pasistengti“, kad 
būtum nepopuliaresnis net už J. Narkevičių 
ir V. Tomaševskį. Na, R. Karbauskis pats ne-
menkai stengiasi, kad taip būtų, nes vienas jo 
didžiausių priešų yra viešas kalbėjimas, nes 
jis niekada nepraleidžia progos pakalbėti, o 
tiksliau, prikalbėti niekų. 

Trečioje vietoje pagal populiarumą atsi-
dūrė socialdemokratų partija, surinkusi 9 
procentus respondentų balsų, 6 procentus 
tokių balsų pelnė Darbo partija. Visos kitos 
politinės Lietuvos jėgos, pagal šios „Vil-
morus“ apklausos duomenis, nepatektų į 
Seimą. Kaip ten bebūtų, bet akis itin bado 
faktas, kad net  40 procentų šios apklausos 
dalyvių nežino, už ką balsuos ir ar apskritai 
balsuos Seimo rinkimuose. 13,5 procento 
respondentų nurodė, kad artimiausiuose 
Seimo rinkimuose ruošiasi išvis nebalsuoti, 
25,3 procento teigė, kad dar nežino, už ką 
atiduotų savo balsą. Tai labai dideli skaičiai, 
rodantys, kad Lietuvos politinėms parti-
joms yra dar daug rezervų norint pelnyti 
rinkėjų palankumą. Šie duomenys taip pat 
drąsiai leidžia teigti, kad suteikiama gali-
mybė ir naujiems politiniams dariniams, 
siekiantiems patekti į Seimą. Įvairaus plau-
ko gelbėtojams atsirado nemenkas šansas 
patekti į Seimą, nes, kaip parodė ne vieneri 
rinkimai, lietuviams toli gražu nesvetimas 
noras patikėti įvairiais pranašais.

Žinoma, įmanomas variantas, kad po-
litinėje Lietuvos padangėje gali gimti ir 

rimtesnė politinė jėga. Kairioje politinės 
scenos pusėje tai vargu, ar įmanoma, nes 
mūsų šalyje ir taip yra didelis perteklius 
kairės pakraipos politinių partijų, o štai 
dešinėje toks variantas labiau įmanomas. 
Žinoma, kelios liberalios jėgos ir taip yra 
per daug, bet atsirasti dešiniam krikščio-
niškam judėjimui Lietuvoje yra neblogos 
politinės sąlygos. Tik kyla klausimas, ar 
per likusį laiką iki Seimo rinkimų tokios 
pakraipos politinė jėga spėtų įtikinti rin-
kėjus, nes perlipti penkių procentų barjerą 
tokiai jėgai taptų rimtu, bet vis dėlto įma-
nomu uždaviniu.

Naujai suburtam dešiniajam krikščioniš-
kajam politiniam judėjimui paimti rinkėjų 
balsų  iš konservatorių, vargu, ar įmanoma, 

nes konservatoriai turi itin ištikimus rinkė-
jus. Bet vieša paslaptis, kad arogantiškas 
ir pasipūtėliškas kai kurių konservatorių 
partijos veikėjų elgesys atbaido dalį rin-
kėjų, juoba pačioje konservatorių parti-
joje krikdemams atstovaujantys politikai 
yra nustumti nuo valdymo ir išgyvena ne 
pačius geriausius laikus. Vis dėlto, jeigu 
naujai dešiniajai krikščioniškajai jėgai ne-
pavyktų paimti nors menkos dalies kon-
servatorių rinkėjų balsų, žvelgiant į faktą, 
kad dar net 40 procentų rinkėjų šiandien 
nežino, ar dalyvaus Seimo rinkimuose, 
arba nežino, už ką balsuos, nauja politinė 
jėga galėtų iš tokio nemenko galimybių 
rezervo iškovoti taip reikiamus penkis pro-
centus, leisiančius patekti į Seimą.•

Lazdijų merė ir jos pavaduotojas uždirbs daugiau
Konstituciniam Teismui pa-
skelbus, kad merų ir vicemerų 
atlyginimų skaičiavimo tvarka 
prieštarauja Konstitucijai, Seimas, 
įgyvendindamas šį Konstitucinio 
Teismo nutarimą, praėjusių metų 
gruodžio pabaigoje priėmė Vals-
tybės politikų ir valstybės parei-
gūnų darbo apmokėjimo įstatymo 
pakeitimus. Jais vadovaujantis, 
buvo perskaičiuoti ir Lazdijų ra-
jono savivaldybės merės Ausmos 
Miškinienės bei jos pavaduotojo 
Audriaus Klėjaus pareiginiai atly-
ginimai. Įvertinus naujos tvarkos 
nuostatas, merės ir vicemero atly-
ginimai padidėjo apie 100 eurų. 

Praėjusių metų gruodžio mėnesį Seimas 
teisės aktu savivaldybių merų ir jų pava-
duotojų pareiginių algų dydžius suskirstė 
pagal savivaldybės teritorijoje gyvenančių 
gyventojų skaičių į 5 grupes.

Savivaldybės mero ir mero pavaduotojo 
pareiginėms algoms taikytini koeficientai 
nustatomi atsižvelgiant į savivaldybės gy-

ventojų skaičių. Kuo daugiau gyventojų, 
tuo didesnis vadovų algos koeficientas. 

Į pirmą grupę pagal savivaldybės te-
ritorijoje gyvenančių gyventojų skaičių 
patenka Vilniaus miesto savivaldybė (turi 
daugiau negu 500 tūkst. gyventojų), antroje 
grupėje atsidūrė Kauno miesto, Klaipėdos 
miesto, Šiaulių miesto, Vilniaus rajono 
savivaldybė, turinčios nuo 100 iki 500 
tūkst. gyventojų. Trečiai grupei priklauso 
7 savivaldybės – Kauno rajono, Panevėžio 
miesto, Klaipėdos rajono, Marijampolės, 
Mažeikių rajono, Alytaus miesto, Kėdainių 
rajono, kuriose yra nuo 50 iki 100 tūkst. 
gyventojų. 

Net 42 savivaldybės, tarp jų ir Lazdijų 
rajono, patenka į ketvirtą grupę (čia gyvena 
nuo 15 iki 50 tūkst. gyventojų). Penktai 
grupei priskirtos 6 savivaldybės – Kazlų 
Rūdos, Kalvarijos, Pagėgių, Rietavo, Birš-
tono ir Neringos, turinčios mažiau kaip 15 
tūkst. gyventojų.

Taip pat nuo 2020 metų sausio 1 d. nuo 
173 iki 176 eurų padidinamas pareiginės 
algos bazinis dydis.

Skaičiuojant pirmoje grupėje esančios 

Vilniaus miesto savivaldybės mero atlygi-
nimą bus taikomas 19,1 koeficientas, mero 
pavaduotojo – 16,1. Antroje grupėje esančių 
savivaldybių merams bus taikomas 19 koe-
ficientas, mero pavaduotojams – 16, trečioje 
grupėje – atitinkamai 18,6 ir 15,6 koeficientai. 
Į ketvirtą grupę patenkančių savivaldybių, 
taip pat ir Lazdijų rajono, merų pareiginės 
algos koeficientas – 18,3, merų pavaduotojų 
– 15,3. Penktoje grupėje esančių savivaldybių 
merams, skaičiuojant atlyginimą, koeficientas 
bus 18, merų pavaduotojams – 15.

Nuo šių metų keičiasi priedas už darbo 
stažą – dabar bus skaičiuojama 1 proc. už 
kiekvienus metus.

Lazdijų merei už valstybei ištarnautus 
metus paskirtas 8 proc. priedas, vicemerui 
– 2 proc., administracijos direktoriaus pa-
vaduotojui Sauliui Petrauskui – 7 proc.  

Kaip skelbiama Lazdijų rajono savival-
dybės interneto svetainėje, merės atlygini-
mas „ant popieriaus“ nuo 2020 m. sausio 1 
d. kils apie 100 eurų ir sudarys apie 2100 
eurų „į rankas“, mero pavaduotojo – atly-
ginimas didės apie 90 eurų „į rankas“.•
„Dzūkų žinių“ informacija 
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DŽ redakcijos nuomonė
Nenumaldomai artėjant 
svarbiausiam metų poli-
tiniam festivaliui – Seimo 
rinkimams, prasidėjo ju-
desiai politinėje šachmatų 
lentoje. Rikiai, bokštai ir 
žirgai bando stiprinti savo 
pozicijas apsistatydami 
pėstininkais. 

Jei sostinėje liberalai dar bando 
vaidinti rimtą politinę jėgą, tai 
kai kuriuose regionuose jie bai-
ginėja paskutines savarankiško 
egzistavimo dienas ir jungiasi 
prie stipresniųjų, ko gero, ne ver-
tybinu, bet patogumo pagrindu. 

Lazdijų liberalai, prieš metus 
savivaldos rinkimuose sugraibę 
vos dvi vietas rajono taryboje, 
prieš keletą dienų realiai baigė 
savo kaip savarankiškos politinės 
jėgos egzistavimą. Jie prisijun-
gė prie konservatorių frakcijos. 
Suprask, kad nuo šiol vykdys 
konservatorių politiką ir Seimo 
rinkimuose palaikys jokio išsi-
lavinimo neturintį konservatorių 
kandidatą, kuris visai neseniai 
įskundė savo buvusią vadovę. 

Lazdijų konservatoriai, suriję 
liberalus, tampa stipresni, jau 
turi septynias pakeltas rankas, 
tiek pat, kaip ir valstiečiai. Rimta 
paraiška. Žinoma, Beniui tai la-
bai nepatinka, nes jis aritmetiką 
(ne politinę matematiką) tikrai 
išmano. 

Kodėl Lazdijų liberalai prisi-
jungė prie konservatorių? Gal 
jiems nusibodo būti politiniame 
užribyje? Gal turi daug progresy-
vių idėjų, bet dėl menkų pajėgų 

niekas negirdi jų balso? Ko gero, 
atsakymas daug paprastesnis ir 
buitiškesnis. Panašu, jog vienas 
iš liberalų vadovų tiesiog nenori 
prarasti šiltos vietos savivaldy-
bės pastate, todėl ir puolė į kon-
servatorių glėbį. Ir Lazdijuose 
visi nori valgyti...

Akivaizdu, jog rajono valdan-
čiosios daugumos keliai pradeda 
skirtis. Jie ir negalėjo būti tvirti, 
nes į vieną kelią politikai suėjo 
ne bendrų vertybių, bet bendro 
priešo pagrindu. Per Seimo rin-
kimus ir Lazdijų valstiečiai, ir 
liberalkonservai agituos nuo 
skirtingų bačkų ir už skirtingus 
kandidatus, žais skirtingas poli-
tinių šachmatų partijas. Ko gero, 
jie dėlios ne paprastų dzūkų, bet 
savo bendrapartiečių ėjimus per 
gyvenimo lentą į svajojamą ke-
tverių metų gerovę. 

Vienintelis variantas, kas gal-
būt (nors mažai tikėtina) galė-
tų juos vėl suvienyti, – Artūro 
Margelio sprendimas dalyvauti 
Seimo rinkimuose. 

Pirmyn, pėstininkai!•
REDAKCINIS STRAIPSNIS (veda-

masis) – redakcijos nuostatas atspin-
dintis, jos vardu parašytas, neretai 
nenurodant konkretaus autoriaus, 
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius 
nors įvykius, paaiškėjusius faktus, ten-
dencijas. Būdinga nedidelė, neretai 
vienoda visiems leidinio redakciniams 
straipsniams apimtis, glaustas minčių 
dėstymas, tezių pobūdžio argumenta-
cija, naudojami publicistinės retorikos 
elementai. Įprasta pateikti išvadas, 
apibendrinimus, atspindinčius re-
dakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

nuo laukinių gali užsikrėsti per 
tiesioginį ar netiesioginį sąlytį 
su jais. Kadangi virusas plinta, 
Valstybinės maisto ir veterinari-
jos tarnybos direktorius Darius 
Remeika išplatino pranešimą, 
kad nuo vasario 4 dienos visi 
paukščių laikytojai  privalo vi-
sus paukščius laikyti pastatuose 
ir aptvaruose. Tai nurodoma dėl 
to, kad artėja laukinių paukščių 
migracijos laikotarpis. Kaip 
prognozuoja šalies ornitologai, 
pirmieji paukščiai iš šiltų kraštų 
parskris šio mėnesio viduryje, 
todėl labai svarbu, kad paukš-
čių laikytojai pasirūpintų sau-
gumu, savo pastatų sandarumu, 
kad naminiai paukščiai išvengtų 

kontakto su laukiniais. Taip pat 
paukščių girdymui negali būti 
naudojamas atvirų vandens tel-
kinių vanduo, būtina apsaugoti 
paukščių pašarą nuo laukinių 
paukščių ir kitų gyvūnų.

Turiu pastebėti, kad virusas po 
laukinio paukščio kontakto su 
naminiu paukščiu gali pasireikšti 
praėjus vos kelioms valandoms 
arba net per laikotarpį iki 7 die-
nų. Jeigu ūkio šeimininkas mato, 
kad vienas, kitas ar daugiau jo 
laikomų paukščių keičia elgse-
ną – nenori leisti ir gerti, tampa 
silpni, apatiški – būtina apie tai 
pranešti veterinarijos gydyto-
jui arba mūsų skyriui“, – sakė 
R. Muliuolis.•

Dėl paukščių gripo vis daugiau susirūpinimo  

pasiekti ir mūsų rajoną“, – sakė 
R. Muliuolis.

Mūsų rajone veikia keletas 
stambesnių ūkių – Ginto Cima-
kausko ūkis bei UAB „Krikštonių 
paukštynas“. Šie ūkiai taip pat 
imasi visų būtinų priemonių, kad 
virusas jų nepasiektų. Taip pat 
rajone yra labai daug pavienių 
paukščių laikytojų.

Ką paukščių laikytojai turėtų 
žinoti apie šį virusą ir kaip lai-
kyti naminius paukščius, kad jo 
išvengtų, paklausėme R. Muliuo-
lio.

„Šį virusą daugiausia  platina 
laukiniai vandens paukščiai. Ki-
taip tariant, naminiai paukščiai 
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ArtėjANt rikių 
ir žirgų mūšiui — vietinių 
pėstininkų perSigrupAvimAS

REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose Žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
13,03 Eur (su PVM).

Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Gėlyno g. 23, Lazdijai.
Tel. 8 672 89288. 
Aikštelės darbo laikas: II–VI 9.00–18.00 val. 
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

Nuo vasario 4 dienos visi paukščių laikytojai  privalo visus paukščius laikyti pastatuose ir aptvaruose.

Numatoma Alytaus apylinkės teismo 
Lazdijų rūmų veiklą perkelti į Alytaus rūmus
2020 m. sausio 31 d. vy-
kusiame posėdyje Teisėjų 
taryba nutarė pritarti 
Alytaus ir Plungės apylin-
kių teismų optimizavimui. 
Reformos projekte numa-
toma Alytaus apylinkės 
teismo Lazdijų rūmų veiklą 
perkelti į Alytaus rūmus, o 
Plungės apylinkės teismo 
Skuodo rūmų – į Plungės 
rūmus.

Priimant sprendimą dėl Alytaus 
ir Plungės apylinkių teismų rūmų 
optimizavimo, siekiama suvieno-
dinti teisėjų ir teismų darbuotojų 
darbo krūvį bei sudaryti sąlygas 
specializuotis teisėjams, taip 
pat efektyviau panaudoti teismų 
žmogiškuosius bei materialinius 
išteklius.

Dar praėjusiais metais teismų 
vadovų, Teisėjų tarybos vadovy-

bės, narių, Lietuvos teisėjų vi-
suomeninių organizacijų vado-
vų susitikimo metu svarstyta dėl 
galimo tolesnio apylinkės teismų 
optimizavimo. 2019 m. kovo 29 
d. Teisėjų tarybos protokoliniu 
nutarimu buvo sudaryta darbo 
grupė minėtiems klausimams 
spręsti.

Darbo grupės atliktoje anali-
zėje akcentuojama, kad, optimi-
zavus apylinkių teismų rūmus, 
teisės kreiptis į teismą tinkamas 
įgyvendinimas optimizuojamų 
apylinkių teismų (rūmų) veiklos 
teritorijoje nebūtų pažeistas, su-
darant juose galimybę organi-
zuoti išvažiuojamuosius teismo 
posėdžius ir (arba) įkuriant teis-
mui teikiamų ir teismo išduoda-
mų dokumentų priėmimo skyrių 
(„langelį“).

Pažymėtina, kad išvažiuoja-
mieji posėdžiai jau ne vienerius 

metus sėkmingai įgyvendinami 
Vilniaus regiono apylinkės teis-
me. Nuo 2018 m. balandžio mėn. 
teismas reguliariai organizuoja 
išvažiuojamuosius posėdžius į 
Elektrėnus administracinių nusi-
žengimų, civilinėse ir baudžiamo-
siose bylose, kuriose daugumos 
bylos šalių ar liudytojų gyvena-
moji (veiklos) vieta yra Elektrėnų 
savivaldybė.

Optimizuoti Alytaus ir Plungės 
teismai pradės veikti nuo 2021-
ųjų sausio 1-osios, jeigu tam pri-
tars Seimas.

Šiuo metu Lietuvoje veikia 12 
apylinkės teismų: Alytaus, Kau-
no, Klaipėdos, Marijampolės, 
Panevėžio, Plungės, Šiaulių, Tau-
ragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus 
regiono apylinkės teismai su 2–6 
padaliniais (teismo rūmais) bei 
Vilniaus miesto apylinkės teis-
mas.•
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Ministerija eina buvusios 
Lazdijų valdžios pramintu taku 
Tą kelią, kuriuo ėjo buvu-
sioji Lazdijų rajono val-
džia, siekdama išsaugoti 
Lazdijų rajono glėbyje 
Veisiejų technologijos ir 
verslo mokyklą (TVM), 
sujungiant ją su Veisiejų 
Sigito Gedos gimnazija, 
pripažįsta tinkamu ir siūlo 
visiems naudotis Švietimo, 
mokslo ir sporto ministe-
rija. Siūloma nuo rugsė-
jo jungti dalį profesinio 
mokymo įstaigų su papras-
tomis mokyklomis, kitoms 
su mokyklomis siūloma 
sudaryti jungtinės veiklos 
sutartis dėl bendrojo ugdy-
mo programos.

Tokį variantą Lazdijų atveju 
buvusioji rajono valdžia buvo 
parengusi dar prieš pusantrų 
metų, tačiau naujoji valdžia jo 
atsisakė. 

SiūLo SujunGimo Scenarijų 
Kaip informavo ministras Al-

girdas Monkevičius, tai daroma 
tęsiant 2018-aisiais inicijuotą 
profesinių mokymo įstaigų tin-
klo pertvarką.

Planas su profesinėmis ir ben-
drojo ugdymo mokyklomis, kito-
mis įstaigomis dar bus derinamas 
mėnesį, Vyriausybė jam galuti-
nai tikisi pritarti iki balandžio, o 
pertvarka įsigaliotų jau nuo šio 
rugsėjo.

Kaip rašo „Verslo žinios“, iš 61 
šiuo metu veikiančios profesinio 
mokymo įstaigos penkias siūloma 
visiškai sujungti, 25-ioms siū-
loma sudaryti jungtinės veiklos 
sutartis su bendrojo ugdymo mo-
kyklomis dėl bendrojo ugdymo 
programų.

Likusioms siūlomi kiti variantai 
– pavyzdžiui, miesteliuose jų vei-
kiančius skyrius tiesiog perkelti į 
bendrojo ugdymo mokyklas jose 
įsteigiant atskirą profesinio mo-
kymo skyrių. Taip pat keturiose 
profesinio mokymo mokyklose 
atsirastų suaugusiųjų mokymo 
skyriai.

„Nauji dariniai fiziškai turi pra-
dėti veikti rugsėjo 1 dieną, nuo 
naujų mokslo metų“, – spaudos 
konferencijoje sakė švietimo, 
mokslo ir sporto viceministras 
Arūnas Plikšnys.

Be kita ko, siūloma įtvirtinti, 
kad profesijos būtų galima mo-
kytis kaip neformalaus ugdymo 
dalykų, suteikiant galimybę vis 
tiek vėliau gauti profesinės mo-
kyklos diplomą.

SutaupyS miLijonuS eurų
Kaip teigė ministerijos atstovai, 
pertvarka vykdoma mažėjant mo-
kinių skaičiui bei siekiant page-
rinti ugdymo kokybę.

„Mano galva, tai – sėkmingi 
žingsniai. Aišku, yra tam tikrų 
nepatogumų, bet verta juos įveik-
ti, kad turėtumėme optimalų tin-
klą“, – spaudos konferencijoje 
sakė A. Monkevičius.

Pasak jo, profesinės ir bendrojo 
ugdymo mokyklos per jungtinės 
veiklos sutartį galės pasidalinti 
tuo, ką daro geriausiai.

„Technologinės programos gali 
būti tos profesinės mokyklos ba-
zėje, ten gali dirbti tie profesiona-
lai, kurie tai gali padaryti puikiai, 
jie turi geras sąlygas. Tuo metu 
bendrojo ugdymo mokykloje kur 
kas geriau galima įgyvendinti 
bendrojo ugdymo programą. Šito 
trūko“, – teigė ministras.

Ministerija skaičiuoja, kad 
pertvarka leis sutaupyti 3–5 mln. 
Eur. Per metus profesinio ugdy-
mo sistemai skiriama apie 120 
mln. Eur.

Jungtinės veiklos sutartis siū-
loma sudaryti profesinėms ir 
bendrojo lavinimo mokykloms 
Veisiejuose, Dauguose, Smali-
ninkuose.  

SiūLymamS pritaria
Sprendimams pritaria profesinių 
mokyklų ir savivaldybių asoci-
acijos.

Lietuvos profesinių mokyklų 
direktorių asociacijos vadovė 
Elena Pelakauskienė tikisi, kad 
naujoji sistema sumažins kon-
kurenciją tarp profesinio ir ben-
drojo ugdymo įstaigų. Ji sako, 
kad planas mažuose miesteliuose 
leis neuždaryti mažų mokyklų ir 
„galbūt patenkinti aplink esančios 
darbo rinkos poreikius“.

Lietuvos savivaldybių asociaci-
jos patarėjas švietimo ir kultūros 
klausimais Jonas Mickus sakė, 
kad penkiolika metų sektorius ne-
reformuotas atvedė iki akimirkos, 
kuomet „vaistai nebepadeda ir 
reikia operacijos“. Tačiau jis pri-
pažįsta, kad planą su įstaigomis 
ir savivaldybėmis suderinti bus 
sunku.

2019-aisiais į profesines mo-
kyklas priimta 19 126 asmenys, 
šiemet tikimasi priimti 20 610 
moksleivių.

naujoji vaLDŽia „įjunGė 
atbuLinį“
Iki praėjusių metų birželio planas 
sujungti Veisiejų TVM su Vei-
siejų Sigito Gedos gimnazija ir 
taip optimizuoti abiejų ugdymo 
įstaigų veiklą buvo dar realus, 
tačiau po birželio pabaigoje vyku-
sio savivaldybės tarybos posėdžio 

tapo aišku, jog viena iš galimų 
išeičių – šių mokyklų sujungimas 
– „misija neįmanoma“. 

Taryba priėmė sprendimą reor-
ganizuoti Veisiejų Sigito Gedos 
gimnaziją iš viešosios įstaigos į 
biudžetinę įstaigą. 

Visos rajono mokyklos yra biu-
džetinės įstaigos, tik vienintelė 
Veisiejų Sigito Gedos gimnazija 
prieš metus buvo reorganizuota 
į viešąją įstaigą. Taip buvo pa-
daryta tam, kad abi sujungiamos 
įstaigos turėtų vienodą juridinį 
statusą, šiuo atveju – viešosios 
įstaigos.  

Prieš metus tuometinė Švietimo 
ir mokslo ministerija informavo, 
jog būtina spręsti Veisiejų TVM 
likimą. Tuometinei rajono val-
džiai buvo pasakyta, jog ją išlai-
kyti kaip savarankišką mokymo 
įstaigą nėra galimybių, ir siūlė 
ieškoti sprendimų. 

Buvusieji rajono vadovai nu-
sprendė, jog viena iš galimų šios 
mokyklos išlikimo galimybių 
– jos prijungimas prie Veisiejų 
Sigito Gedos gimnazijos. Žino-
ma, šių dviejų mokymo įstaigų 
sujungimas suteiktų tam tikro 
diskomforto – tektų mažinti 
valdymo aparatą, atsisakyti kai 
kurių darbuotojų, tačiau Lazdijų 
rajone būtų išsaugota Veisiejų 
TVM, taip pat ir moksleiviai bei 
pedagogai.

Tokį Veisiejų TVM išlikimo 
scenarijų buvusi rajono valdžia 
sudėliojo po to, kai sužinojo, jog 
ši mokykla gali būti prijungta prie 
Žirmūnų mokymo centro Druski-
ninkų filialo. 

„Tokia šios mokyklos perspek-
tyva mūsų netenkino. Manau, jog 
prijungus ją prie Žirmūnų mo-
kymo centro, ji visiškai prarastų 
savo savarankiškumą, netektų 
moksleivių, o Lazdijų rajono 
biudžetas – pajamų. Po šio su-
jungimo galimas ir dar liūdnesnis 
scenarijus – mokykla gali tiesiog 
išnykti. Todėl mes ir ėmėmės at-
sarginio varianto“, – sakė tarybos 
opozicijos lyderis, buvęs meras 
Artūras Margelis.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Siūloma nuo rugsėjo jungti dalį profesinio mokymo įstaigų su paprastomis mokyklomis. Tokį variantą Lazdijų atveju 
buvusioji rajono valdžia buvo parengusi dar prieš pusantrų metų, tačiau naujoji valdžia jo atsisakė. 
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kaLba, kaD...
Dzūkai

g Lazdijų konservatoriai, 
suriję liberalus, tampa stipres-
ni, jau turi septynias pakeltas 
rankas, tiek pat, kaip ir valstie-
čiai. Rimta paraiška. Žinoma, 
Beniui tai labai nepatinka, nes 
jis aritmetiką tikrai išmano. 
Tegyvuoja nauja politinis da-
rinys Lazdijų tėvynės sąjunga 
– liberalai! Arba trumpiau – 
MAKLĖJUS.
g Lazdijuose greitai, o 

gal ir nelabai greitai, o gal ir 
niekada, atvers duris nauja 
autobusų stotis daug tūks-
tančių kvadratinių metrų ap-
rėpiančiame pastate. Pagal 
savivaldybės naujausius pla-
nus, tūkstančiai kvadratų bus 
skirti seniems tepaluotiems 
autobusams ir bambaliniams 
keleiviams.
g Merė ir vėl komandi-

ruotėje, merė ir vėl užsieny-
je, merė – Europos Sąjungos 
sostinėje – Briuselyje. Panašu, 
kad vėl eilinis pasivažinėjimas 

už valdiškus pinigus? O gal 
ji ten sprendė klausimą dėl 
Brexito įtakos Lazdijų rajono 
gyvulių ūkiams? 
g Lazdijų link nuo kai-

myninės Lenkijos pusės per 
Punską gali atslinkti paukščių 
gripo virusas. Pasak veterina-
rijos specialistų, jį dažniau-
siai neša laukiniai vandens 
paukščiai, todėl laikykit vištas 
ir kalakutus sandariai užda-
rytus – porina inspektoriai, 
nes užsienietiška antis gali 
purptelt kakutį iš dangaus ir 
apkrėsti mūsų vištukes gripu. 
O koks rajonas be Krikštonių 
ir be Kučiūnų peryklų – BE-
PLUNKSNIS.•Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:  
(8 318) 52260, 8 670 38882.

Nusiteikimas lavinti tik kūną, atmetant mintį ir dvasią, žemina 
žmogų. Susikaupimas lavinti tik protą ir mintį kenkia ištvermei ir 
stiprumui. Visada ir visur reikia išlaikyti darną tarp fizinių, protinių 
ir dvasinių pratimų.
Sokratas

aukSinėS mintyS

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

Taip, ištraukti maisto atliekų kontei-
nerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra 
numeruojami, tad vežėjai ant kontei-
nerio užklijuoja numerį. Kita vertus, 

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vai-
sių žievelės ir kt. – yra visuo-
se 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!

Savivaldybė paskelbė, 
kokiems rajono keliams 
šiemet bus skiriamas 
prioritetas, kas sulauks 
didžiausio finansavimo. 
Žinant, kad visas procesas 
– nuo prioritetų pasirinki-
mo, dokumentų parengimo 
ir pinigų gavimo – yra labai 
ilgas, sunku tikėtis, jog 
rajono valdžios pasirinkti 
keliai greitai bus sutvar-
kyti. Keista yra tai, jog yra 
net keturi kelių remonto 
projektai, kuriems pareng-
ta visa dokumentacija, 
tačiau savivaldybė nenori 
jų įgyvendinti. 

Kai kurie Lazdijų rajono gyven-
tojai piktinasi projektų parinkimo 
metodika – prioritetus nustatyti  
pagal gyventojų apklausų rezul-
tatus. Juk apklausos, kurias atliko 
savivaldybė dėl remontuojamų 
kelių atrinkimo, buvo ne repre-
zentatyvios, bet mėgėjiškos, to-
dėl jomis remtis būtų nerimta. 
Ar solidu dviejų šimtų gyventojų 
pasisakymus pateikti kaip viso 
rajono žmonių nuomonę? 

pateikė apkLauSoS 
rezuLtatuS
Kaip teigiama savivaldybės tin-
klapyje, rajono savivaldybė savo 
interneto svetainėje www.lazdijai.
lt praėjusių metų pabaigoje atli-
ko gyventojų apklausą ir bandė 
išsiaiškinti, kurių rajone esančių 
kelių tvarkymas rajono žmonėms 
yra aktualiausias. Taip pat buvo 
išanalizuoti visi gyventojų per 
2019 metus savivaldybei pateikti 
prašymai dėl kelių remonto.

„Daug gyventojų pasisakė dėl 
Šventežerio seniūnijos kelio Tei-
zai–Barčiai remonto: internete 
už jį balsavo 15, raštą pasirašė 
50 gyventojų. Raštą savivaldybei 
dėl Barčių kaimo kelio pasirašė 
33 gyventojai. Dėl Būdviečio se-
niūnijos kelio per Strumbagalvės 
kaimą internetu balsavo 23 gy-
ventojai ir 10 pateikė prašymą 
raštu, dėl šios seniūnijos kelio Pa-
liūnai–Papartėliai raštą pasirašė 9 
gyventojai, 15 balsavo internetu. 
Dėl kelio Seirijai–Paserninkai–
Vainiūnai remonto prašymą pa-
sirašė 39 gyventojai, 5 balsavo 
internetu. (...) Tačiau daugiau-
sia prašymų savivaldybė gavo 
dėl valstybinės reikšmės kelių, 
esančių savivaldybės teritorijoje, 
tvarkymo: dėl kelio Lazdijai–Ku-
čiūnai–Veisiejai internetu balsavo 
115 gyventojų, dėl kelio Lazdi-
jai–Krosna – 103 gyventojai, dėl 
Lazdijų miesto Vilniaus ir Kauno 
gatvių – 67 gyventojai.

Lietuvos automobilių kelių di-
rekcija prie Susisiekimo ministe-
rijos jau paskelbė, kuriuos valsty-
binės reikšmės kelius mūsų rajone 
ketina asfaltuoti. Lazdijų rajone 
šiemet planuojama išasfaltuoti 
15,348 kilometro žvyrkelių.

remonto Laukia šešeriuS 
metuS
Krikštonių gyventojas A. (pavar-
dė redakcijai žinoma) skundė-
si, jog daug metų nepavyksta iš 

Sprendimai dėl kelių remonto — 
pageidavimų koncerto principu?  

valdžios išsireikalauti, kad būtų 
suremontuota Kalninė gatvė. 

„Dėl šios gatvės remonto mes 
kovojame jau šešerius metus, ra-
šėme valdžiai raštus, mums buvo 
pasakyta, jog gatvės remontas 
įtrauktas į planus, sudarytos sutar-
tys. Dabar domėjausi, koks mūsų 
gatvės likimas, ir kreipiausi į nau-
jąją rajono valdžią – administra-
cijos direktorę I. Šaparauskienę 
ir vicemerą A. Klėjų. Tačiau man 
nieko konkretaus nebuvo atsaky-
ta, tik administracijos direktorė 
sakė, kad senosios sutartys dėl 
gatvės remonto jau nutrauktos“, 
– pasakojo Kalninės gatvės gy-
ventojas. 

Jis skundėsi, jog gatvės būklė 
labai bloga, žiemą, kai pasninga, 
sunku išvažiuoti, laužomi auto-
mobiliai, sunkiai išvažiuoja gel-
tonasis autobusiukas, žmonėms 
labai nepatogu. Paklaustas, ko-
kio ilgio yra blogo kelio atkarpa, 
krikštoniškis sakė, jog reiktų su-
tvarkyti apie 2 kilometrus. 

piniGai nukeLiavo kitam 
keLiui?
Aušra Visockienė piktinasi vilki-
namu kelio atkarpos Teizininkai–
Barčiai remontu. 

„Jau seniai parengti šio kelio 
remonto dokumentai, buvo gauti 
pinigai jo remontui, tačiau jie nu-
keliavo kito kelio remontui, o mes 
likome prie suskilusios geldos“, 
– kalbėjo A. Visockienė. 

Moteris dėl šios problemos 
kreipėsi į administracijos direk-
torę I. Šaparauskienę ir domėjosi, 
kelio remonto galimybėmis. 

„Direktorė sakė, jog šis klausi-
mas bus svarstomas šią savaitę, 
tačiau nieko neprižadėjo, tik pa-
sakė: kaip bus, taip bus. Ši frazė 
man nesuteikė daug vilties“, – 
kalbėjo A. Visockienė.

Paklausta, kaip ji vertina val-
džios rengiamas gyventojų ap-
klausas dėl kelių remontų, pagal 
surinktus balsus nustatant pirmu-
mą, A. Visockienė teigė, jog tai 
nerimta ir primena pageidavimų 
koncertą. 

„Koks skirtumas, kurį kelią re-
montuoti pirmiau, juk visi keliai 
yra mūsų rajono, juos visus reikia 
remontuoti. O tos apklausos – 
juokingos, daugiausia balsuoja 
turintieji kompiuterius, o jų nėra 
daug. Ar galima pagal šimtą pa-
reikštų nuomonių nuspręsti, ką 

pirmiausia remontuoti“, – ironi-
zavo moteris. 

konkrečioS atkarpoS 
nenumatytoS
Pasidomėjome, ką apie kelių re-
monto projektus, kuriems buvo 
parengti visi reikiami dokumen-
tai, galvoja rajono valdžia. 

– Buvusioji rajono valdžia 
buvo parengusi dokumentaciją 
keturių kelio atkarpų remontui. 
Ar planuojama prašyti pinigų 
šiems keliams, ar bus pasirinkti 
kiti keliai?

– Kol kas nėra numatyti kon-
kretūs keliai ir jų atkarpos. Vyksta 
intensyvios diskusijos.

– Savivaldybė nusprendė at-
sisakyti Barčių kelio remonto ir 
tam skirtų pinigų. Kodėl buvo 
priimtas toks sprendimas? Ar 
ne gaila pinigų, kurie, atsisakius 
šio projekto, Lazdijams nebus 
paskirti?

– Primename, kad kelio per 
Barčių kaimą (LZ0920 kelias 
LZ0916-kelias LZ0929) asfalta-
vimui susisiekimo ministro įsa-
kymu buvo skirtos lėšos, kurios 
sudarė tik pusę asfaltavimui rei-
kalingos sumos. Kita pusė sumos 
turėjo būti numatyta formuojant 
savivaldybės biudžetą, bet tai ne-
buvo atlikta. Būtent todėl minėto 
kelio asfaltavimas buvo atidėtas. 
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad 
skirtos lėšos nebuvo prarastos, jos 
buvo perskirstytos jau atliktiems 
kelio rangos darbams apmokėti.

– Kokie savivaldybės vadovų 
prioritetai rajono kelių remonto 
srityje?

– Svarbiausi prioritetai – keliais 
važiuojančių automobilių srautas, 
dabartinė kelio būklė bei kelio 
vieta. Svarbu, ar kelias gyven-
vietės teritorijoje, ar jis veda į 
gyventojų darbo vietas, sveikatos 
priežiūros įstaigas. Savivaldybės 
vadovų manymu, norint teisin-
gai paskirstyti lėšas rajono kelių 
asfaltavimui bei remontui ir nu-
statyti prioritetus taip pat labai 
svarbi gyventojų nuomonė. Sie-
kiant ją sužinoti, praėjusių metų 
pabaigoje savivaldybės interneto 
svetainėje buvo atlikta gyventojų 
apklausa, į kurios rezultatus taip 
pat planuojama atsižvelgti.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Savivaldybė formuodama biudžetą pusės sumos keliui per Barčių kaimą 
nerado.
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kad vaistai netaptų kasdieniu valgiu
Dar keli amžiai prieš 

Kristų egzistavusios Alek-
sandrijos medicinos mo-
kyklos įkūrėjas gydytojas 
Herofilas įvardijo vieną 
pagrindinių vaistų varto-
jimo principų – „vaistai 
patys savaime nieko verti, 
tik tinkamai paciento var-
tojami vaistai tampa dievų 
rankomis“. Šių dienų situa-
ciją Lietuvoje ir pasaulyje 
puikiai įvardija žodžiai: 
„Vaistas vartojamas ne dėl 
to, kad nebūtų blogai, bet 
dėl to, kad būtų gera“. 

Apie tai, kokie yra perte-
klinio vaistų vartojimo pa-
dariniai ir kaip to išvengti, 
pasakoja Respublikinės 
Vilniaus universitetinės 
ligoninės Toksikologijos 
centro vadovas, gydytojas 
anesteziologas-reanimato-
logas Robertas Badaras.

Siekia DiDinti parDavimų 
kiekį
Neracionalus vaistų var-
tojimas – tai neatsakingos 
savigydos ir abejotino efek-
tyvumo vaistų vartojimo 
visuma. Problemos šaknys 
– specialistai, netinkamai ski-
riantys medikamentus, juos 
vartojantys pacientai ir vaistų 
reklama, skatinanti pirkti jų 
kuo daugiau, neva tai padės 
jaustis geriau.

Televizijoje, spaudoje bei 
internete platinama reklama, 
kuri formuoja visuomenės 
požiūrį, siekia kuo didesnio 
pelno – didinti vaistų parda-
vimų kiekį. Reklamos tikslas 
yra įdiegti visuomenei tai, 
kad, vartojant kuo daugiau 
vaistų ir maisto papildų, sa-
vijauta bus geresnė, padidės 
energingumas ir atsiras dau-
giau sveikatos, tokiu būdu 
yra skatinamas kuo įvairesnių 
vaistų pirkimas ir vartojimas 
dideliais kiekiais. 

GrėSmė Lietuvoje ir 
viSame paSauLyje
Lietuvoje per metus yra par-
duodama maždaug 72 milijo-
nai vaistų pakuočių, o skalėje 
pagal suvartojamų medika-
mentų vidutinę dozę per parą 
Lietuva užima kone lyderės 

apykaitą galvos smegenyse, 
jautresnės psichikos žmonėms 
gali sukelti priklausomybę. Fi-
zinė priklausomybė nuo vaistų 
pasireiškia pykinimu, baime, 
nemiga ar haliucinacijomis. 
Psichologinė priklausomybė – 
tai jausmas, priverčiantis gal-
voti, jog žmogus negali sustoti 
vartoti vaistų.

Priklausomybę galima sąly-
ginai pristabdyti nevartojant 
ją sukėlusių vaistų ilgą laiko 
tarpą, tačiau, norint išsaugoti 
gyvybę ir blaivų protą, prie tų 
vaistų vartojimo nederėtų nie-
kad grįžti, nes priklausomybė 
– tai greitai progresuojanti ir 
atsinaujinti galinti liga.

Tačiau perteklinis vaistų 
vartojimas gali sukelti ne tik 
priklausomybę, bet ir kitų ne-
malonių pasekmių, tokių kaip 
didėjantis sergamumas ar ne-
pageidaujamų vaistų reakcijų 
sukeliamų sveikatos sutrikimų 
rizika, o pati skaudžiausia pa-
sekmė – paciento mirtis, tad 
pajutus pavojų reikėtų nedel-
siant kreiptis pagalbos.

niekaDa nėra per vėLu 
kreiptiS paGaLboS
Visų pirma, siekiant sumažin-
ti perteklinį vaistų vartojimą 
ir kovoti su priklausomybe 
nuo jų, reikėtų suvokti, kad 

Gydytojas Robertas Badaras pataria vadovautis taisykle – kas per daug, tas 
visada nesveika.  (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)

niekada nėra per vėlu kreiptis 
pagalbos ir kad vaistai galbūt 
yra veiksmingiausias ir len-
gviausias, bet ne geriausias 
būdas pagerinti savo vidinę 
būseną.

„Pirmoji pagalbos stotelė 
turėtų būti šeimos gydytojo 
kabinetas, o tuomet jau jis nu-
spręs, kokios pagalbos reikia, 
ir, esant poreikiui, nukreips į 
reikiamas įstaigas“, – teigia 
gydytojas anesteziologas-re-
animatologas R. Badaras.

Neretai psichologinė pagal-
ba yra raktas į geresnę vidinę 
savijautą. Anot priklausomy-
bes gydančių specialistų, pir-
minis psichoterapijos tikslas 
yra pasiekti tai, kad pacientas 
prisiimtų atsakomybę už savo 
problemos sprendimą, t. y. pats 
norėtų atsisakyti vartojamų 
vaistų ir pasveikti, o tik po to 
yra skatinama suvokti per di-
delio ir netinkamo vartojamų 
vaistų kiekio įtaką paciento 
vidinei būsenai bei organiz-
mui. 

Taip pat vertėtų pabrėžti, jog 
didelę įtaką priklausomiems 
žmonėms daro jų aplinkiniai, 
kurie, išreiškę susirūpinimą 
artimojo būsena, turėtų jį 
padrąsinti ir paskatinti pasi-
konsultuoti su gydytoju, o ne 
nustatyti ligas ar sutrikimus 
savavališkai, kas dažnai tik 
pablogina esamą su priklau-
somybe kovojančio žmogaus 
būseną. 

tikSLaS – SuSiDoroti Su 
probLema
Siekiant sumažinti perteklinio 
vaistų vartojimo problemos 
mastą šalyje, 2018 metais 
Šiaulių teritorinės ligonių ka-
sos zonoje dvejiems metams 
įkurtas vaistų komitetas, kuria-

me pirmąkart Lietuvoje buvo 
pradėta viešai kalbėti apie 
perteklinį medikamentų var-
tojimą ir jo sukeliamas pro-
blemas. Komiteto strateginė 
kryptis yra kompensuojamų 
vaistų vartojimo racionali-
zavimas. Tai bus bandoma 
pasiekti keliant skirtingų gy-
dytojų, sveikatos priežiūros, 
farmacijos ir kitų specialistų 
kompetencijas bei analizuo-
jant kompensuojamųjų vaistų 
suvartojimą ir pacientų gydy-
mo efektyvumą. 

Su šia problema taip pat 
susiduria ir Sveikatos ap-
saugos ministerija, kuri savo 
2019–2021 metų strateginia-
me veiklos plane nurodo, jog 
bus siekiama užtikrinti, kad 
Lietuvos Respublikoje būtų 
prieinami geros kokybės, 
saugūs ir veiksmingi vais-
tai, gerinantys ir stiprinantys 
žmonių sveikatą, užtikrinant 
racionalų vaistų ir valstybės 
biudžeto bei gyventojų lėšų 
vartojimą. 

Vienas iš būdų, kuriais sten-
giamasi visuomenei įdiegti 
racionalaus vaistų vartojimo 
svarbą, yra Sveikatos apsau-
gos ministerijos planuojamas 
rengti „Išmintingasis vaistų 
sąrašas“, skirtas sveikatos 
priežiūros specialistams ir 
pacientams. Planuojama, kad 
išmintingajame vaistų sąraše 
„suguls“ informacija apie li-
gas ir vaistų rekomendacijos 
jų gydymui.

Svarbiausias kriterijus įvai-
rių sričių sveikatos priežiū-
ros specialistams atrenkant 
vaistus – didžiausia galima 
nauda paciento sveikatai 
neišleidžiant didelės pinigų 
sumos.
Užs. Nr. 9

pozicijas. Tyrimai rodo, kad 
dažnas lietuvis be specialisto 
pagalbos išsirenka sau tinka-
mus vaistus, kas priveda prie 
15 tūkstančių jais apsinuodi-
jančių žmonių Lietuvoje per 
metus. 

Tiesa, kartais ir specialistams 
pritrūksta žinių bei kompeten-
cijų, būtent dėl to pacientui 
vaistai skiriami per didelėmis 
arba per mažomis dozėmis, 
parenkamas netinkamas jų 
vartojimo būdas ar skiriama 
netinkama gydymo trukmė. 
Problemos mastą pagrindžia 
Pasaulinės sveikatos organiza-
cijos tyrimai: daugiau nei pusė 
visų parduodamų vaistų yra 
įsigyjami ir skiriami neracio-
naliai, o kas antras pacientas 
nesilaiko gydytojų rekomenda-
cijų. Į klausimą, kaip išvengti 
perteklinio vaistų vartojimo, 
gydytojas anesteziologas-rea-
nimatologas R. Badaras atsako 
paprastai – „Vengimo būdu, o 
tai reiškia – vartoti tik gydyto-
jo paskirtus medikamentus ir 
vadovautis taisykle – kas per 
daug, tas visada nesveika.“ 

vaiStai ne viSuomet GaLi 
paDėti
Kai kurie vartojami psichotro-
piniai vaistai, kurių veiklioji 
medžiaga veikia medžiagų 

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, 
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje 

adresu: Seinų g. 12 (Knygynėlis), Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Savaitės rajono naujienų bankas
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užgavėnių r(evoliucija): klimato kaita ir 
gyvenimo aktualijos keičia šventės veidą
Ne vieną šimtmetį lietuvių 
švęstos Užgavėnės įgauna 
naujų spalvų ir tradicijų. 
Šylant klimatui ir žiemo-
jant be sniego ir šalčio, 
keičiasi Užgavėnių pras-
miniai taškai – kam varyti 
žiemą, jei jos nėra? Keičia-
si ir tradicinių personažų 
išorinė išraiška – jie tampa 
šiuolaikiški, atspindi ir pa-
juokia šių dienų aktualijas, 
įvykių tendencijas, žmonių 
įpročius, todėl atsiranda 
aliuzijų į internete popu-
liarius žaidimų personažus 
ar socialinių tinklų influ-
encerius. Ar tikrai klimato 
kaita ir didelės mūsų gy-
venimo dalies perkėlimas 
į mobiliuosius įrenginius 
skatina tradicinės šventės 
evoliuciją? 

Į šį klausimą iš dalies jau atsa-
kė garsi lietuvių tradicijų žinovė 
Gražina Kadžytė: „Protingam 
žmogui Užgavėnės visada šiuo-
laikiškos. Jos visada buvo pritai-
komos laikmečiui.“ 

Šiemet Užgavėnės Druskinin-
kuose bus šiuolaikiškos ir moder-
nios, galima sakyti, revoliucinės. 
Ką apie tai mano naujas Užga-
vėnių tradicijas formuojančios 
Druskininkų kultūros centro spe-
cialistės – etnografė Lina Balčiū-
nienė ir renginių režisierė Asta 
Žiurinskienė?

Kokios tradicinės šventės yra 
švenčiamos Druskininkuose? 
Ar keičiasi tradicinių švenčių 
papročiai, apeigos, veikėjų vai-
dmenys?

Lina: Ne visos šventės yra 
aktualios miestams, nes švenčių 
apeigos, ritualai tiesiog negali 
būti pritaikomi miesto sąlygomis. 
Tarkim, Jurginės, skelbiančios 
žemės darbų pradžią ir pirmąjį 
gyvulių išgynimą į laukus.  Mies-
te gi nei tų karvyčių, nei avyčių 
nerasi. Nėra ir laukų, kuriuos 
per Jurgines reikia apeiti. Atsi-
žvelgdami į tai, Druskininkuose 
organizuojame dvi pagrindines 

šventes – Užgavėnes ir Jonines, 
kurių papročius galime adaptuoti 
miestui ir bent jau parodyti, kaip 
buvo švenčiama. Kai švęsdavo 
kaime, tai viskas vykdavo natū-
raliai, o dabar daug parodomųjų 
dalykų. Jaunimui, mieste besi-
svečiuojantiems užsieniečiams 
mūsų organizuojamos šventės turi 
labiau šviečiamąją prasmę, jos 
yra skirtos supažindinimui. Nes 
liūdna, kad vaikai apie Užgavėnes 
žino tik tai, kad švenčiant reikia 
eiti po namus ir prašyti blynų. O 
jei blynų neturi, – duok euriu-
ką. O kad buvo gerokai daugiau 
šventės prasmių ir ritualų! Todėl 
norisi juos parodyti.

Kaip su šiais pokyčiais susido-
roja švenčių rengėjai? Juk svar-
bu ne tik surengti šventę, bet kad 
ji būtų įdomi žiūrovui?

Asta: Visos tradicijos su laiku 
adaptuojasi, keičiasi. Šventės ir 
jų šventimo tradicijos prisitaiko 
prie laikmečio, žmonių gyvenimo 
būdo, iš ilgalaikio stebėjimo, kas 
gali būti įdomu dalyviui, gimsta 
naujos formos. Dabar į šventes at-
eina ne aktyvūs dalyviai, o stebė-
tojai. Įtraukti žiūrovą ir privilioti 
tapti veiksmo dalimi tampa tikru 
organizatorių iššūkiu. Todėl sie-
kiame išlaikyti švenčių esmę, bet 
nuolat ieškome naujų sprendimų, 
spalvų, kuriame naujas formas, 
patrauklesnes publikai.

Artimiausia žiemos šventė – 
Užgavėnės. Kokie neįprasti šios 
šventės Druskininkuose sprendi-
mai, kiek ji išlaiko senųjų tradi-
cijų, o kiek sukurta naujų?

Lina: Užgavėnės simbolizuoja 
atsisveikinimą su žiema, daugelis 
jų apeigų skirtos pažadinti šalčio 
sukaustytą žemę ir skatinti au-
gmeniją greičiau sužaliuoti, su-
žydėti. Tačiau Užgavėnės turi ir 
kitą labai svarbią prasmę: jose yra 
pašiepiamos laikmečio blogybės, 
negerovės. Sakykim, anksčiau iš-
juokdavo senbernius, senmerges, 
martaujančius (tuos, kurie neturi 
vaikų), vėliau jau atsiranda ven-
gras, gydytojas, žydai, čigonai, 

kiti to laikmečio personažai.
Asta: Man asmeniškai didelę 

paskatą keisti nusistovėjusias 
tradicijas davė etnologės G. Ka-
džytės nuomonė, kad reikia atsi-
spirti nuo išmonės ir pasijuokimo 
iš šiandieninių aktualijų. Todėl 
mūsų rengiamose Užgavėnėse 
nebeliko žydų, čigonų, daktarų. 
Peržvelgę metus ir įvertinę, kas 
buvo aktualiausia, kokios pro-
blemos dominavo, ką šiandien 
galima patraukti per dantį, iš-
juokti, organizuojame Užgavė-
nių dūzges, rengiame fotosesijas 
ant žaliojo kilimo, feministinėje 
dvikovoje susikauna Kumpė La-
šinytė-Lašinė ir sveikuolė Dieta 
Kanapinytė-Kanapė arba Very-
gaila Kanapinėlis ir Hamburgeris 
Lašiniauskas. 

Norėdami pritraukti daugiau 
jaunimo, prieš trejus metus at-
radom Moremonus – žiemos 
demoniūkščius, tuo metu ypač 
populiarių kišeninių monstrų Po-
kemonų giminaičius ir surengėme 
jų gaudymo,  t. y. orientacines var-
žybas. Dalyvius raginame puoštis 
kaukėmis, įdomesniais kostiumais 
vilkinti komanda gauna papildo-
mus taškus. Šiandien žaidimas 
pritraukia tikrai daug dalyvių, 
registruojasi ne tik moksleiviai, 
bet ir šeimos, tėveliai su vaikais. 
Pernai, norėdami per šokį išjudinti 
susikausčiusius lietuvaičius ir taip 
pateisinti Užgavėnių linksmybių 
vardą, pasiūlėme dar vieną naujo-
vę – Žiemašokių konkursą, kuria-
me šokti gali bet kas. Surengėme 
10-ies šokių maratoną, o šįmet 
dalyvių laukia tikra žiemašokių 
(R)revoliucija. Dalyvių pasiro-
dymus vertina garbinga komisija. 
Laimėtojas būna vienas. Šįmet, 
kiek žinau, Užgavėnių varžybose 
ir konkurse rengiasi dalyvauti net-
gi gimtadienio šventės dalyviai. 
Kodėl gi ne? O vertingas prizas 
gal būti labai šauni dovana sukak-
tuvininkui. Taigi, taip pavyksta 
įtraukti ir žiūrovą, nes jis gauna 
akiai smagų reginį, gali pakikenti 
iš komisijos vertinimų. 

Užgavėnės neįsivaizduojamos 

be blynų: juk turime užsigavėti 
7-ioms savaitėms. Ar neliks al-
kani šventės svečiai?

Lina: Anksčiau pagrindinis 
Užgavėnių valgis buvo šiupinys 
iš įvairių kruopų – žirnių, pupų, 
su kiaulės koja, uodega ar kita 
kiaulės mėsa, riebus ir sotus. Vė-
liau išpopuliarėjo blynai, o miesto 
šventėje kepti blynus lauko sąly-
gomis yra daug patogiau. Beje, 
blyno forma primena saulę, tad 
gal tai irgi simboliška, kai kvie-
čiame ateiti pavasarį. O pagaliau 
ir Druskininkus pasiekusio gatvės 
maisto projekto „Virtuvė „Ant ga-
tvės“ šefai ruošia tikrai išskirtinį 
ir gurmanišką Užgavėnių patieka-
lų meniu. Nepražiopsokite! 

Užgavėnės tradiciškai švenčia-
mos antradienį, kodėl dabar daž-
nai perkeliamos į savaitgalį?

Lina: Beje, anksčiau Užga-
vėnės būdavo švenčiamos visą 
savaitę. Sočiai maitintis būdavo 
pradedama jau ketvirtadienį ir 
kiekviena diena taip ir būdavo 
vadinama: riebusis ketvirtadienis, 
kai valgydavo 4 kartus, riebusis 
penktadienis, valgydavo 5 kartus, 
šeštadieniais – 6, sekmadieniais 
– 7. Paskutinę dieną, per Užgavė-
nes valgydavo jau 9 kartus. Buvo 
manoma, kad kuo daugiau bus 
valgoma šiomis dienomis, tuo 
geresnis gyvenimas būsiąs visus 
metus. Maistas turėjo būti sotus 
ir riebus: pienas, kiaušiniai, mėsa, 
lašiniai. Prasidėjus gavėniai, val-
gyti mėsos nebegalima, šaldytuvų 
nebūdavo, tad kur laikyti maistą? 
Reikėdavo viską suvalgyti, ištuš-
tinti podėlius, kad Velykoms pa-
skerdus kiaulę vėl būtų kur laikyti 
šviežias atsargas. Taigi, švęsdami 
šeštadienį, lietuviškai tradicijai 
nenusižengiame. O žmonėms 
tiesiog patogiau. 

Tai vis dėlto, ar klimato kaita 
daro poveikį švenčių tradici-
joms?

Lina: Daro, tikrai daro. Anks-
čiau, kai būdavo daug sniego, vie-
nas iš papročių buvo pasivažinė-
jimas rogėmis. Jei vaikai rogučių 
neturėdavo, slapčia nugvelbdavo 
„niekocių“ ir gaudavo pylos, jei 
sulaužydavo, nes šeimyna nebe-
turėjo, kur mėsos sūdyti. O kai 
sniego nėra, kur pasivažinėsi? 
Nebent Druskininkų sniego are-

noj (Snow arena). Taigi, vienas 
paprotys jau kaip ir nyksta. Ki-
tas – arkliai. Arklius kinkydavo į 
roges ir važiuodavo apie laukus, 
kad linai gerai augtų, kaimynus 
lankydavo kituose kaimuose. Nes 
kuo toliau nuvažiuosi, tuo geriau 
viskas augs. Taip skatindavo au-
gmeniją. O dabar netgi kaimuose 
jau mažai kas laiko arklius. Kai 
buvo sniego, vaikams per šventę 
Pramogų aikštėje padarydavom 
kalniuką ir jie galėdavo  čiuo-
žinėti su pašikniukais, kažkada 
prašydavom ir arklius su rogėmis 
atvažiuoti, visi norintys galėdavo 
pasivažinėti. Bet dabar nebėra ir 
arklių, ir sniego.

Dar vienas populiarus paprotys 
kviečiant atšilimą – gausus lais-
tymasis vandeniu. Bet pabandyk 
dabar mieste ką nors aplaistyti 
vandeniu, dar ir skundo sulauksi. 
O reikia ne šiaip pašlakstyti, bet 
kaip reikia išmaudyti. Tad ir ši 
tradicija, galima sakyti, nyksta.

Tai ką atras žiūrovai šiųmeti-
nėse Užgavėnių dūzgėse?

Asta: Manau, kad kiekvienas 
galės rasti kažką savo skoniui: 
norintys blynų galės apsilankyti 
virtuvėse „Ant gatvės“, ragauti, 
skanauti, derėtis, šmaikštauti, kas 
nori aktyvesnio veiksmo – da-
lyvauti orientacinėse varžybose 
„Moremonų ieškynės“, kas nori 
linksmybių – galės šokti trypti 
Žiemašokių (R)evoliucijoje. Ir, 
žinoma, varysime tą šįmet gana 
paliegusią žiemą, užkonservuosi-
me ją Snow arenoje, nes ką gali 
žinoti, gal ateityje dėl šylančio 
klimato žiema liks tik nuotrauko-
se ir mūsų prisiminimuose. Žino-
ma, deginsime ir Morę, nes visgi 
norime kuo greičiau prisišaukti tą 
pavasarį. O Morė Druskininkuo-
se kasmet labai didelė, įspūdin-
ga. Kadangi šįmet „ant bangos“ 
buvo skyrybos, influenceriai, tad 
šventė suksis apie socialinių tin-
klų tendencijas: norintys galės 
klijuoti savo širdeles socialinio 
tinklo „Imkgramu“ žvaigždėms 
Naglui Kanapierancui ar Ėdrei 
Lašinskuvienei. Žiūrovai spręs, 
kuris turės daugiau sekėjų. 

Ir, žinoma, Pramogų aikštėje 
linksmybių dalyviai tikrai ras 
sniego. Tai – šių metų siurprizas 
tiems, kurie pasiilgo jo šalčio ir 
gaivos.•

oi, SmaGu būDavo 

viecinė Stasė kvaraciejienė, gimusi 1942 m. 
vasario paskutinę dieną

„Kiek pamenu, labai laukdavom Užga-
vėnių ir švęsdavom jas. Ir dabar laukiam, 
tik sniego nėra. Su sniegu buvo visai kita 
nuotaika. Prisnigta buvo sulig tvoru, puci-
niai didziausi, bernai su arkliais suvažiuoja. 
O dabar ką jau... gali nors su basanoškėm 
eit, kur ten rogės... Kų darydavom? Mergos 
susnešdavo lašinukų, dešrukės ar karkaitį, 
kopūstų rūgytų, grybų. Rinkdavomės pas 
vienų, kur didziausia troba, gaspadorius 
neškaradnas, lais ilgiau ty pabūt, bernai at-
sineša kokių čvertkelį, pusbonkaitį. Ir taip visi 

leidžiam vakarą: pašokam, pagiedam, pasilinksminam, reik viskų 
suvalgyt, nes ant rytojaus – Pelenų dziena. Eidami namo pridary-
davom visokių šposų. Visi pasrėdydavo, kailinius išsiversdavo, su 
vailokais, kas išsisuodydavo, kokį maišą ant galvos dėdavo, kad 
pastrošytų. Arklį kinkydavo, armonikų pasiimdavo, lėkdavom per 
visas ulyčias. Oi, smagu būdavo! Dabar jau nebe tep, bet gal mes 
pasenome. Kai papasakojame jaunimui, tai jie juokiasi iš mūsų. 
O mumi iš jų juokas. Mes tik per Užgavėnes eidavom su tokiom 
suplėšytom kelnėm, kap jie dabar kasdien nešoja.“ 
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ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Vienas ryškiausių mano vaikys-
tės prisiminimų yra socialistinėje 
Lenkijoje vykęs Sopoto muzikos 
festivalis. Jis trukdavo kelias die-
nas ir buvo tuo metu Lenkijos 
komunistinės valdžios pasidi-
džiavimas, nes į jį suvažiuoda-
vo garsūs dainininkai ne tik iš 
socialistinio bloko šalių, bet ir 
žinomi muzikos atstovai iš tuo 
metu taip vadinamų kapitalisti-
nių šalių. Tuometinei Lenkijos 
valdžiai ir jos vadovui Edvardui 
Gierekui šio festivalio reikėjo 
siekiant įrodyti, kad Lenkijos 
liaudies respublika yra dešimta 
ekonominė galybė pasaulyje ir 
kad socialistinis gyvenimo bū-
das yra žymiai pranašesnis už 
kapitalistinį.

Sopoto festivalis kasmet vyk-
davo paskutinį rugpjūčio savait-
galį ir Lenkijoje sulaukdavo 
milžiniško susidomėjimo: jo 
koncertų televizijos transliacijų 
metu šios šalies miestų gatvės 
ištuštėdavo. Tai įrodydavo, kad 
lenkams tuomet itin trūko popu-
liarios muzikos koncertų, o ir taip 
unikalų ažiotažą dar labiau įkai-
tindavo atvykstantys koncertuoti 
garsūs atlikėjai iš Vakarų. Sopoto 
festivalio koncertai vykdavo šio 
miesto Miško operoje (opera leš-
na – lenkų kalba). Koncerto vieta 
būdavo sausakimša: nebūdavo 
vietos ne tik obuoliui, bet ir ser-
bento uogai kur nukristi.

Šio festivalio koncerto trans-
liacijos irgi būdavo labai popu-
liarios. Jas žiūrėdavo visas mūsų 
mikrorajonas, o kitą dieną pliaže 
prie Ančios susitikę kaimynai 
iš tuometinės Kolūkio gatvės 
gyvai aptarinėdavo šiuos kon-
certus ir jų akimirkas. Pirmas 
Sopoto muzikos festivalis, kurį 
prisimenu, vyko 1979 metais. 
Man tuo metu buvo aštuoneri 
metai ir rudenį turėjau pradėti 
eiti į antrą klasę. Turbūt tų metų 

Sopotas giliai įstrigo atmintyje 
todėl, kad jo metu koncertavo 
tuo metu itin populiari Vakarų 
Vokietijos muzikos grupė Boney 
M. Pasakyti, kad ši muzikos gru-
pė Sopote sukėlė milžinišką aži-
otažą, reiškia nieko nepasakyti. 
Lenkai ją pasitiko taip karštai ir 
entuziastingai, kad vargu, ar pats 
ponas Jėzus, nužengęs tiesiai 
iš dangaus, būtų sulaukęs di-
desnių ovacijų ir riksmų. Boney 
M atliko devynias dainas, tarp 
kurių tokie to meto hitai kaip: 
„Rivers of Babilon“, „Daddy 
Cool“, „My Baker“, „Brown 
girl in the ring“, „Belfast“. Po 
devynių muzikos kūrinių So-
poto publika niekaip nenorėjo 
paleisti šios grupės nuo scenos 
ir surengė tokias ovacijas, kad 
Boney M sugrįžo ir atliko kūrinį 
„Rasputin“. Tuo metu šis kūri-
nys buvo itin kontroversiškas ir 
socialistinės Lenkijos valdžia 
itin jo bijojo, nes, anot jos, jis 
šaipėsi iš Sovietų Sąjungos. Vis 
dėlto Boney M šį kūrinį atliko ir 
jį tiesiogiai transliavusi Lenkijos 
televizija sulaukė daug pylos iš 
Lenkijos valdžios.

Dar ir dabar man prieš akis iš-
kyla 1979 metais vykusio Boney 
M koncerto vaizdai:  iš Karibų 
salų kilusių trijų itin simpatiškų 
atlikėjų moterų ir juodaodžio 
šokėjo B. Farrelo pagrindinis 
kvartetas, pritariančios daini-
ninkės ir būrys spalvingai apsi-
rengusių muzikantų su įvairiais 
instrumentais, užburiantys ir ne-
įtikėtini grupės šokėjo B. Far-
rello judesiai. Jis taip neįtikėti-
nai lakstė po sceną ir atlikinėjo 
įvairius pačius sudėtingiausius 
judesius, kad nepaliko abejin-
go nė vieno žiūrovo Sopote ir 
prie televizorių ekranų. Publiką 
dar labiau sužavėjo nusimetęs 
blizgantį baltą švarkelį ir po juo 
esantį kažką panašaus į mote-
rišką liemenėlę. Tad atidengęs 
savo gauruotą krūtinę sulaukė 
dar daugiau ovacijų. 

Juodaodės atlikėjos buvo to-
kios žavios, bet apsirengusios 
ekstravagantiškomis ilgomis 
suknelėmis, slėpusiomis jų įsta-
bias figūras. Jomis pasimėgavau 
kiek vėliau, kai iš bičiulio gavau 
juodai baltą Boney M nuotrau-
ką. Joje juodaodės buvo žymiai 
kukliau prisidengusios, tad nie-
kaip negalėdavau šių viliojančių 
vaizdų atsižiūrėti.•

katarakta — liga, kuria susirgti gali 
kiekvienas
Akių chirurgijos centre 
kataraktos operacijas 
atliekančiam gydytojui 
Sauliui Ačui akies lęšiuko 
pakeitimo operacija – kas-
dienybė. Per savo darbo 
praktiką atlikęs tūkstan-
čius kataraktos operacijų 
gydytojas matė įvairių ligos 
atvejų, susidūrė su skir-
tingo amžiaus pacientais. 
Tuo tarpu pacientui pirmą 
kartą išgirdus šios ligos 
diagnozę iškyla nemažai 
klausimų: kokia tai liga, 
kokios susirgimo priežas-
tys, kaip katarakta gydoma 
ir kt. Į dažniausiai iškylan-
čius klausimus atsako gyd. 
Saulius Ačas.

kaS yra katarakta ir koDėL 
ji išSivySto?
Katarakta (akies lęšiuko su-
drumstėjimas) – akių liga, išsi-
vystanti dėl lęšiuko skaidrumo 
sumažėjimo, drumsčių formavi-
mosi. Katarakta gali būti klasifi-
kuojama į senatvinę, trauminę, 
toksinę ir kt. rūšis. Didžiausią 
dalį sudaro įgytoji – taip va-
dinamoji senatvinė katarakta. 
Pastebėta, jog dažniausiai liga 
pasireiškia vyresniems nei 50 
metų asmenims, labiau paplitusi 
moterų tarpe. Jaunesniems žmo-
nėms katarakta gali išsivystyti 
kaip kitų ligų komplikacija (pvz., 
diabeto), pasireikšti asmenims, 
vartojantiems kortikosteroidus, 
patyrusiems akies traumą, dir-
bantiems kenksmingomis sąly-
gomis ir kt.

kokie kataraktoS 
Simptomai?
Katarakta pirminėse stadijose pa-
sireiškia susilpnėjusiu regėjimu. 
Žmogus mato neryškiai – tarsi 
pro nešvarų stiklą, vaizdai atro-
do susilieję, drumzlini, išsikrai-
po spalvos, dingsta kontrastinis 
matymas. Kad ir kokius akinius 
užsidėtų – matymas nepagerė-
ja. Kartais daiktai dvigubinasi 
ar būna matomi gelsvame fone. 
Ligai progresuojant rūkas aky-
se didėja, darosi sunku skaityti, 
vairuoti automobilį, atsiranda 
trukdžiai norint užsiimti įprasta 
veikla. Galiausiai išlieka tik švie-
sos jutimas, regėjimas išnyksta. 

kaip GyDoma katarakta?
Šiuo metu kataraktos gydymas 
yra tik chirurginis: atliekama ope-
racija, kurios metu drumstas lę-
šiukas ultragarsu suskaldomas ir 
išsiurbiamas, o į jo vietą įstatomas 
dirbtinis. Medikamentinio ligos 
gydymo nėra. Anksčiau atliekant 
kataraktos operaciją tekdavo aky-
je padaryti gana didelį pjūvį, kurį 
susiuvus ragenos randas gydavo 
apie pusę metų. Tuo tarpu dabar, 
naudojant šiuolaikišką mikrochi-
rurginę įrangą – fakoemulsifika-
torių, pro 2–3 mm dydžio pjūvį 
išsiurbiamas sudrumstėjęs ir vie-
toj jo implantuojamas dirbtinis 
lęšiukas. Pjūviai labai maži, jų 
siūti nereikia.

Žmonių reakcija išgirdus, 
kad reikės operuoti akį, būna 
labai skirtinga. Vien pats žodis 
„operacija“ pacientus gąsdina, 
tačiau su šiuolaikinėmis tech-
nologijomis kataraktos operacija 
tapo labai saugi, neskausminga 
ir efektyvi. 

koDėL paStebėjuS pirminiuS 
kataraktoS poŽymiuS 
reikėtų kreiptiS į GyDytoją?
Dažnai žmonės mano, jog kata-
raktos operaciją galima atidėti 
vėlesniam laikui ir į gydytoją 
kreipiasi tik likus šviesos jutimui, 
tačiau labai svarbu, kad pacien-
tas į gydytoją kreiptųsi laiku. Jei 
katarakta operuojama pradinė-
se stadijose, operacija paprastai 
užtrunka apie 30 min., vietiškai 
vaistais nujautrinant akį. Po ope-
racijos nereikalingas stacionarus 

gydymas, o regėjimas dažniausiai 
atsistato per keletą dienų. Tuo tar-
pu atstatyti regėjimą vėlyvosiose 
kataraktos stadijose įmanoma, ta-
čiau tokios operacijos eiga visada 
sunkesnė, padidėja pooperacinių 
komplikacijų rizika, regėjimas 
atsistato per ilgesnį laikotarpį.

moDernioS ir SauGioS 
operacijoS
Akių chirurgijos centre operaci-
jos atliekamos pasitelkiant gy-
dytojų meistriškumą bei naujas 
technologijas. Operacijas atlieka 
savo srities profesionalas – gyd. 
Saulius Ačas. Tai aukščiausios 
kvalifikacijos specialistas, kuris 
atliko šimtus kataraktos operaci-
jų. Akių chirurgijos centre dirban-
tys gydytojai aprūpinti modernia 
diagnostine ir operacine įranga, 
kokybiškomis priemonėmis. Jei 
katarakta vargina jus ar jūsų ar-
timuosius, patikėkite savo regos 
problemas šios srities profesio-
nalams. 

Visus, 
kuriems 
gydytojai 
d iagno -
zavo ka-

taraktą ir 
reikia atlikti operaciją, kviečiame 
į „Akių chirurgijos centrą“, esantį 
Savanorių pr. 66, Kaune. Šiuolai-
kinė mikrochirurginė įranga, ko-
kybiškos priemonės, profesionali 
patyrusių specialistų komanda 
padės pasiekti puikių rezultatų. 
Registruokitės telefonu (8 37) 750 
805. www.akiuchirurgija.lt.•

iš Stebulių — į Simno gimnaziją 
Vytautas Šeštokas 
Praėjusį penktadienį savo 
posėdyje rajono savival-
dybės taryba patenkino 
buvusios Stebulių moky-
klos direktorės Vilijos 
Padimanskienės prašymą 
išeiti iš darbo. 15 metų Ste-
bulių mokyklai vadovavusi 
V. Padimanskienė tvirtino, 
kad parašyti prašymą nu-
sprendė tuomet, kai gana 
netikėtai gavo pasiūlymą 
užimti Simno gimnazijos 
direktorės vietą. 

„Negalėjau jo atsisakyti, nes rajono 
valdžia mūsų mokyklą numačiusi 
reorganizuoti – nuo rugsėjo pirmos 
taps pradine mokykla, direktorės 
pareigų nereikės. Kita vertus, mano 
apsisprendimą nulėmė dar ir tai, 
jog Simną gerai pažįstu, tuome-
tinėje mokykloje, kuri dabar yra 
gimnazija, mokiausi ir ją esu pabai-
gusi, Simnas yra tik už maždaug 8 
kilometrų nuo mano gyvenamosios 
vietos, yra geras susisiekimas. Dar-
bą išmanau, turiu patirties, tikiuosi 
greitai pritapti naujame kolektyve“, 
– sakė buvusi direktorė.

V. Padimanskienė neslėpė, kad 
skaudžiai išgyveno dėl prieš Nau-
juosius metus Stebulių mokyklos 
valgykloje kilusio gaisro. „Kaip 
tyčia, jis kilo tuomet, kai buvo 
sprendžiamas klausimas dėl šios 
mokyklos ateities  statuso. Mo-
kyklos ir Stebulių bendruomenė, 
kiti geros valios žmonės surinko 
pinigų ir padėjo pašalinti gaisro 
padarinius. Sugebėjome tas patal-
pas suremontuoti ir tikiuosi, kad 
atsakingi pareigūnai, jas patikrinę, 
leis čia vėl tęsti ugdymo procesą“, 
– sakė V. Padimanskienė.•

„Knygos nuskaidrina 
sielą, kelia ir stiprina 
žmogų, žadina jį 
tauriausiems siekiams, 
aštrina protą ir švelnina 
širdį“. 

W. Thackeray

Kviečiame užsukti į KNygyNėlį (Seinų g. 12, lazdijai) ir 
išsirinkti sau patinkančią knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!
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Lazdijų bibliotekos lankytojai susipažino su televizijos ir radijo 
žurnalistu, nesinaudojančiu socialiniais tinklais 
Dineta Babarskienė
Tikrą, nuoširdų ryšį ver-
tinantis, todėl socialiniais 
tinklais nesinaudojantis 
LRT žinių vedėjas, žur-
nalistas, knygos „Laiškai 
sodininkui“ autorius Pau-
lius Šironas teigia, kad 
išnyko ne tik laiškai, – 
pamažu nyksta ir atviras, 
nuoširdus bendravimas. 
Retas artimą draugą besi-
kviečia į namus. „Gyvenu 
prie Verkių parko, tad su 
draugais dažnai čia eina-
me pasivaikščioti“, – sako 
jis visaip kaip stengdama-
sis išsaugoti didžiulę šiais 
laikais vertybę – tarpusa-
vio bendravimą. Pasak jo, 
tai, kad jis nėra įsitraukęs 
į socialinius tinklus, jam 
padeda išlikti kūrybiškam 
ir skirti laiko mylimiems 
žmonėms, mėgstamoms 
veikloms. O ir  paslaptį 
išsaugoti jam patinka. 
„Tačiau jokiu būdu aš 
neagituoju nesinaudoti 
socialiniais tinklais“, – 
sako jis, nors prisipažįsta, 
jog kitiems atrodąs keis-
tuoliu, mat nė feisbuko 
paskyros neturi. „Ruo-
šiant žinias man užtenka 
solidžių, patikimų šaltinių 
– tik spėk juos sužiūrėti!“ 
– tarsteli jis.  

Mažesniuose miesteliuose kiek 
kitaip: štai Lazdijų viešoji bibli-
oteka – vieta, kur pabendrauti, 
susipažinti susirenka visi, kaip 
šįkart televizijos ir radijo žurna-
listas Paulius Šironas, kraštietis 
Juozas Žitkauskas ir visa skai-
tanti Lazdijų bendruomenė. 

DŽiauGėSi šiLtu Dzūkų 
priėmimu 
„Vilnius – tarptautinis miestas, 

čia visko apstu. Mažesniuose 
miesteliuose, Veisiejuose, Laz-
dijuose, žmonės labiau įsitrau-
kia į renginį, giliau susitelkia. 
Tą pajutau. Provincijos žmo-
nėms taip pat reikia tam tikro 
kultūrinio lygio, mat jie dažnai 
net labiau įsitraukę į kultūrinį 
gyvenimą nei didmiesčio žmo-
nės“, – sako Paulius Šironas 
pristatęs savo poetinės prozos 
knygą „Laiškai sodininkui“ 
Lazdijuose, Veisiejuose. Lazdijų 
viešosios bibliotekos lankytojai 
turėjo išskirtinę galimybę klau-
sytis laiškų iš paties autoriaus 
lūpų, pats Paulius dėkojo kraš-
tiečiui Juozui Žitkauskui už pa-
raginimą vykti Dzūkijon, buvo 
sužavėtas šiltu priėmimu. 

pauLiauS baLSaS, fLeitoS 
meLoDijoS abejinGų 
nepaLiko
Paulius – naujienų žurnalistas: 
skaito žinias LRT RADIJUJE, jį 
galima išvysti televizijos ekra-
ne, jo balsas neretai skamba ir 
poezijos skaitymo vakaruose. 
Kodėl rinkosi žurnalisto kelią? 
„Rinkausi iš trijų. Galvojau 
stoti į mediciną, pritrūko balų, 
choreografiją arba žurnalistiką. 
Pasirinkau pastarąją“, – sako jis.  
Naujienų žurnalistas prisipažįs-
ta, jog vengiantis tą pačią dieną 
skaityti poeziją ir dirbti savo 
tiesioginį darbą, mat skaitant 
žinias susiformuoja tam tikras 
skaitymo stilius ir reikia trupu-
tėlį atitolti, padaryti pauzę ir tik 
tuomet jau galima skaityti po-
eziją ar poetinę prozą. „Prista-
tant knygą su manimi keliauja 
arfininkė, kitur dažnai groja ki-
tokiais muzikos instrumentais: 
man patiko pasiklausyti Veisie-
juose akordeonų melodijų, Laz-
dijuose – fleitos. Jau kokia de-
šimt susitikimų surengiau ir visi 
jie kitokie, skirtingi. Negaliu 

sakyti, kad geresni ar blogesni, 
tiesiog kitokie – man mieli“, – 
sako Paulius Šironas, prisipaži-
nęs, kad jokios knygos rašyti jis 
nė nesirengęs – tai buvę laiškai 
skaitymo vakarams, kiekvienas 
metų mėnesis turįs savo laišką. 
Labiausiai, kuo Paulius džiau-
gėsi, kad į susitikimą atėjo labai 
įvairi publika. „Apsidžiaugiau 
pamatęs ir jaunų, ir pagyvenu-
sių. Ne tik žilos galvos“, – pri-
sipažįsta jis. 

O ar laiškų, kad ir ne sodi-
ninkui, kam nors kitam, ar 
dar parašysite? „Nežinau. Aš 
visada pabrėžiu, kad „Laiškai 
sodininkui“ yra skaitovo, o ne 
literato knyga“, – neužtikrintai 
kalbėjo pašnekovas. Tai laiškų 
daugiau nebus? „Gal ne laiškai, 
gal kita forma“, – svarstė. Tiesa, 
o tikrus laiškus ar rašote? „Dar 
visai neseniai rašiau, dabar jau 
nebe. Dabar rašau elektroninius 
laiškus – ilgus, šiltus“, – pri-
sipažįsta žurnalistas. Ko gero, 
tokį – šiltą, gražų – laišką jis 
parašytų ir Lazdijų rajono savi-
valdybės viešosios bibliotekos 
darbuotojams ir lankytojams, 
mat Paulius buvo sužavėtas 
Lazdijų meno mokyklos Seirijų 
skyriaus mokinės Augustės Lai-
binytės (mokytojas Žydrūnas 
Joneikis) talentu, fleitos melodi-
jos taip tikusios pramaišiui su jo 
laiškais, nuoširdžiu priėmimu, 
domėjimusi jo kūryba. Lazdijų 
viešosios bibliotekos lankytojai 
nuščiuvę klausėsi skaitovo balso 
– išskirtinio, užburiančio. „No-
rėčiau pakviesti Augustę pagro-
ti fleita pristatant mano knygą 
knygų mugėje Vilniuje“, – kvie-
tė žurnalistas, skaitovas Paulius 
Šironas dėkodamas visiems taip 
gausiai atėjusiems į jo knygos 
„Laiškai sodininkui“ pristaty-
mą Lazdijų rajono savivaldybės 
viešojoje bibliotekoje.• Televizijos ir radijo žurnalistas Paulius Šironas.

mokyklų reforma — valdžia išgirdo visuomenės balsą ir jau keičia taktiką 
Vaidotas Morkūnas
Rajono valdžiai nepavyko 
greitai atlikti rajono mo-
kyklų tinklo reformos, nes 
tam pasipriešino visuome-
nė. Pagal anksčiau pa-
ruoštą reformos projektą, 
buvo siūloma keisti mažųjų 
rajono mokyklų   juridi-
nį statusą, kad jos taptų 
pradinio ugdymo didžiųjų 
mokyklų skyriais. Tokia 
reforma būtų palietusi 6 
rajono mokyklas – Kros-
nos, Aštriosios Kirsnos, 
Šventežerio, Stebulių, 
Kučiūnų ir Kapčiamiesčio 
Emilijos Pliaterytės. 

Rajono vadovai buvo įsitikinę, 
kad taip pertvarkius mažas  mo-
kyklas ženkliai būtų sutaupyta 
lėšų, kurios būtų skirtos ugdymo 
proceso tobulinimui, mokinių ge-
rovei. Taip pat sumažėtų adminis-
tracinės išlaidos, nes būtų panai-

kinti 6 vadovų etatai. Taip pat ne 
kartą merė Ausma Miškinienė bei 
kiti savivaldybės vadovai sakė, 
kad reforma nebus skubinama, 
bus ieškoma daugumai priimti-
nų sprendimų, diskutuojama su 
mokyklų bendruomenėmis, mo-
kytojais, mokinių tėvais.

Rajono savivaldybėje dėl šios 
reformos buvo sudaryta speciali 
darbo grupė, kuri lankėsi minėto-
se mokyklose, pristatė reformos 
tikslus ir uždavinius, diskutavo 
su mokyklų bendruomenių na-
riais, neapsieita ir be aštresnių 
ginčų. Praeitame „Dzūkų žinių“ 
laikraščio numeryje rašėme, kad 
itin atkakliai savo mokyklos stojo 
ginti Kapčiamiesčio bendruome-
nė, kuri paruošusi kreipimosi į 
rajono valdžią tekstą renka pa-
rašus po juo. Kapčiamiestiečiai 
pasirašo po trijuose puslapiuose 
parašytu tekstu, kodėl jie neprita-
ria Kapčiamiesčio E. Pliaterytės 
mokyklos reorganizavimui, pri-

jungiant ją prie Veisiejų S. Ge-
dos gimnazijos ir paliekant tik 
pradinio ugdymo skyrių. Dar ir 
šiuo metu parašai yra renkami. 
Taip pat ir kitų reorganizuojamų 
mažųjų mokyklų tarybos savo po-
sėdžiuose nepritarė savo mokyklų 
pertvarkymui ir išdėstė argumen-
tus, dėl kokių priežasčių. Turi-
mais duomenimis, rajono kaimų 
bendruomenės taip pat rašė raštus 
rajono savivaldybei prašydamos 
palikti mokyklas tokias, kokios 
jos yra. Savo pageidavimus dėl 
mokyklos taip išreiškė Aštriosios 
Kirsnos bendruomenė.

Kilus visuomenės pasipiktini-
mui rajono valdžiai teko reaguoti 
ir švelninti reformos eigą bei ją 
koreguoti. Penktadienį rajono sa-
vivaldybėje įvykusiame mokyklų 
vadovų pasitarime buvo praneš-
ta, kad pasirinktas kitas refor-
mos sprendimo projektas. Pagal 
jį numatyta, kad nuo rugsėjo 1 
dienos rajone reorganizuojamos 

pagrindinės mokyklos keičiant jų 
statusą ir jos tampa kitų mokyklų 
ar  gimnazijų pagrindinio ugdymo 
skyriais. Taigi po reorganizacijos 
Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mo-
kyklos patalpose bus įkurtas Vei-
siejų S. Gedos gimnazijos skyrius, 
Kučiūnų bei Aštriosios Kirsnos 
mokyklos patalpos bus perduotos 
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gim-
nazijai ir čia veiks šios gimnazijos 
pagrindinio ugdymo skyriai. Tuo 
tarpu pagal projektą savarankišku-
mą kol kas išsaugoja Šventežerio 
bei Šeštokų mokyklos. Rajono va-
džia nusprendė, kad nuo rugsėjo 1 
dienos turėtų nelikti Stebulių pa-
grindinės mokyklos, o jos patalpas 
turėtų perimti Šventežerio moky-
kla ir čia mokytųsi tik pradinukai 
– veiks šiai mokyklai priklausantis 
pradinio ugdymo skyrius. Tokiu 
būdu Šeštokų mokykla turėtų per-
imti ir Krosnos mokyklos patalpas, 
kuriose vyktų tiek pradinio, tiek 
pagrindinio ugdymo pamokos. Šis 

projektas išsiuntinėtas visoms ra-
jono mokykloms ir rajono valdžia 
laukia iš mokyklų administracijų 
pasiūlymų, pageidavimų. 

Kuo šis projektas skiriasi nuo 
pirmojo? Visų pirma, rajono val-
džia pirmuoju projektu ketino be-
veik visas mažesnes 6 mokyklas 
reorganizuoti į rajono trijų gim-
nazijų pradinio ugdymo skyrius, 
atsisakyti sujungtų klasių. Dabar 
antrame sprendimo projekte val-
džios reikalavimai sušvelnėjo – 
nors reorganizuojamos minėtos 
mokyklos, tačiau jų patalpas per-
ims kitos mokyklos ar gimnazijos 
ir čia vyks pamokos. 

Vasario 28 dieną rajono savi-
valdybės taryba turėtų priimti tokį 
sprendimą dėl mokyklų reorga-
nizacijos. 

Tačiau manoma, kad šios re-
formos eigą dar gali pakoreguoti 
rugsėjo 1 d., nes tik tuomet bus 
aišku, koks skaičius mokinių lan-
kys vieną ar kitą mokyklą.•
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „Įstatymas ir 
tvarka“.

 10.00 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.

 10.45 „komisaras 
Reksas“.

 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 klausimėlis. 
 16.45 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Gyvenk be skolų.
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „ištikimybė“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Bloga mergaitė“. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Vakaras su edita. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 klauskite daktaro.
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „ištikimybė“.
 4.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

 6.05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

 7.35 „Linksmieji Tomas 
ir Džeris“.

 8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

 10.00 „Rozenheimo 
policija“.

 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Tik tu ir aš“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.

 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Įsibrovimas“.
 0.20 „akloji zona“.
 1.10 „Mergina su dra-

kono tatuiruote“.
 3.50 alchemija XV. Du 

labai pavėluoti 
portretai. 

 4.20 ReTRosPekTYVa. 
ciklas „Menininkų 
portretai“.

 6.25 „žvaigždžių karai. 
sukilėliai“.

 6.55 „elena iš avaloro“. 
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“. 
 7.55 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“. 
 12.00 „atsargiai! Mer-

ginos“. 
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“. 
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „12 galimybių 2. 

Perkrauta“.
 23.55 „Majų baikerių 

klubas“. 
 1.10 „Makgaiveris“. 
 2.00 „Legendos“. 
 2.50 „Tironas“. 
 3.45 „Majų baikerių 

klubas“. 
 4.50 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 5.30 „atsargiai! Mer-

ginos“. 

 6.40 „Mano virtuvė 
geriausia“.

 8.50 „stoties policija“.
 9.50 „Paskutinis faras“.
 10.50 „Gelbėtojai – 112“.
 11.50 „jūrų pėstininkai“.
 12.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Galiu rytoj“.
 21.00 „Briliantinis 

planas“.
 23.15 „Įkalinti“.
 1.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

 6.29 Programa.
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 Nauja diena. 
 7.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 8.00 Visi savi. 

 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 11.00 „Gyvybės langelis“.
 12.10 TV parduotuvė.
 12.25 Lietuva tiesiogiai.
 13.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 14.00 oponentai. 
 15.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.
 18.25 „Laisvės keliu“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris.
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Pone prezidente“.
 21.30 skyrybos. 
 22.30 Reporteris.
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Pone prezidente“.
 0.30 „Pavojingi 

jausmai“.
 1.30 Gyvenimas. 
 2.30 oponentai. 
 3.10 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.55 „Gyvybės langelis“.
 4.45 skyrybos.
 5.25 „Pone prezidente“.
 5.35 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 
2019. 

 7.00 kultūros diena.
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 Proto džiunglės. 
 8.50 „Gatvės mokslas“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

savanoriai“.
 14.55 „8 dienos. iki 

Mėnulio ir atgal“.
 15.40 Po pamokų. 
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.05 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.45 „Gatvės mokslas“.
 17.05 „Dvynukės“. 
 18.00 kultūros diena.
 18.30 „Laisvės kaina. 

savanoriai“.
 19.25 „kino istorija. 

2000-ieji ir šie 
laikai“.

 20.10 Muzikinis intarpas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Tu 

išnyksti“.
 23.30 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 euromaxx.
 1.15 klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 2.05 „Modestas Pau-
lauskas. krepšinio 
švyturys“.

 3.00 krikščionio žodis. 
 3.15 Duokim garo! 
 4.40 stop juosta. 
 5.05 stilius.

 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „alisa Never“.
 13.05 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.35 „antinas Gu-

druolis“.
 14.00 „sveiki atvykę į 

„Veiną““.
 14.25 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 15.25 „Rivjera“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.55 „Rivjera“.
 21.00 PReMjeRa. „Bro-

kenvudo paslaptys. 
Garo galia“.

 23.05 „Gyvenimo daina“.
 0.55 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.55 „kapitonė Marlo. 

seserų Mejer 
dvaras“.

 4.30 „Tėvas Motiejus“.

 6.30 „csi kriminalistai“. 
 7.30 „kobra 11“. 
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „kulinarijos meis-

tras“.
 10.30 „simpsonai“. 
 11.30 amerikos talentai. 
 13.30 „saša ir Tania“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“. 
 17.00 „saša ir Tania“. 
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“. 
 19.00 „Fizrukas“. 
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 
 20.30 žinios.
 20.58 orai. 
 21.00 Dešimtasis NBa 

dešimtmetis. 
 21.30 eurolygos rung-

tynės. stambulo 
„anadolu efes“– 
kauno „žalgiris“.

 23.45 „Rouzvudas“.
 0.40 „svieto lygintojai“.
 1.35 „amerikiečiai“. 
 2.30 „Paskutinis iš vyrų“.

pakviesti prisijungti prie „tele2“ dabar 
naudinga — nuolaidos nuo 25 eur

Mobiliojo ryšio operatorius „Te-
le2“ savo klientams dalija nuo-
laidas už atvestus naujus narius. 
Dabar kiekvienam, pakvietusiam 
draugus ar artimuosius naudotis 
„Tele2“ paslaugomis, operatorius 
siūlo 25 Eur nuolaidą paslaugų 
sąskaitai, o jo draugui dovanoja 
100 gigabaitų duomenų.

„Savo klientams ne tik siekiame pasiūlyti 
geriausius sprendimus bei paslaugas, 
bet ir parodyti padėką. Ši akcija – mūsų 
būdas padėkoti už rekomendacijas ir 
buvimą kartu“, – sakė Petras Masiulis, 
„Tele2“ generalinis direktorius.

pakvieSti priSijunGti prie „teLe2“ – 
apSimoka
Akcijoje „Rekomenduok draugą“ daly-
vauti gali visi „Tele2“ klientai. Jei esa-
te vienas iš jų, apsilankykite svetainėje 
www.tele2.lt arba savo savitarnoje, regis-
truokitės ir gaukite unikalią nuorodą. Ja 
dalintis galėsite su neribotu kiekiu savo 
artimųjų ir bičiulių.

Jei jūsų rekomendacijos nuoroda pa-
sinaudojęs draugas ar šeimos narys taps 
nauju „Tele2“ klientu, jūs gausite 25 Eur 
nuolaidą paslaugų sąskaitai. Apie tai bū-
site informuotas SMS žinute.

Gera žinia ta, kad dėl rekomendacijų 
sudarius daugiau nei vieną papildomą 
sutartį – nuolaidos sumuosis. Pavyzdžiui, 
jei prie „Tele2“ šeimos dėl jūsų rekomen-

dacijos prisijungs du artimieji ar draugai, 
gausite 50 Eur nuolaidą sąskaitai, jeigu 
trys – 75 Eur ir t. t.

Tikėtina, kad jūsų artimiausia sąskai-
ta bus mažesnė nei gaunama nuolaida. 
Tačiau „Tele2“ pasirūpino ir tuo! Nuo-
laidos likutis niekur nedings, jis tiesiog 
bus pritaikytas kitai sąskaitai. Ir taip tol, 
kol bus išnaudota visa jums skirta nuo-
laidos suma. 

Nutraukus sutartį, akcijos nuolaida ne-
begalios ir nebus kompensuojama.

Dovana naujam „teLe2“ šeimoS 
nariui – 100 Gb 
Tai dar ne viskas – dovanų gaus ir prie 
„Tele2“ prisijungęs bičiulis! Žmogus, 
kuris užpildys jūsų siųstoje nuorodoje 
esančią informaciją ir taps mūsų klientu, 
gaus net 100 GB dovanų. Tokio kiekio 
duomenų operatoriaus klientams viduti-
niškai užtenka net 10 mėnesių!* 

Dovanojamus gigabaitus Lietuvoje bus 
galima išnaudoti per 12 mėnesių nuo 
sutarties pasirašymo datos.

Akcija „Rekomenduok draugą“ galioja 
visiems, nesinaudojantiems „Tele2“ pas-
laugomis, taip pat bent pusę metų esan-
tiems aktyviems „Pildyk“ klientams.

Pasiūlymas galioja visoje Lietuvos teri-
torijoje, jo galiojimo laikas – ribotas.

*Remiantis naujausia Lietuvos Res-
publikos Ryšių reguliavimo tarnybos 
ataskaita: https://www.rrt.lt/d/elektroni-
niu-rysiu-ketvirtine-ataskaita-6/.•
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penktaDieniS, vasario 7 d. Saulė teka 8.00, leidžiasi 17.07, dienos ilgumas 
9.07. Priešpilnis. Vardadieniai: Ričardas, Vildaugas, jomantė, Romualdas, Vilgirdas, Vilgirdė.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „Įstatymas ir 
tvarka“.

 10.00 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.

 10.45 „komisaras 
Reksas“.

 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Gyvenimo spalvos.
 13.00 Nepažintas meras. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 klausimėlis. 
 16.45 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 Visi kalba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 auksinis protas.
 22.50 „Likimo ekspertai“.
 0.35 „Tūkstantis ir viena 

naktis. iii dalis. 
Pakerėtoji“.

 2.40 klausimėlis. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.30 Šventadienio 

mintys. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

 6.05 „Mano gyvenimo 
šviesa“.

 7.35 „Linksmieji Tomas 
ir Džeris“.

 8.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

 10.00 „Rozenheimo 
policija“.

 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Tik tu ir aš“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 ViDo ViDeo. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2 penktadienis. 
 21.00 PReMjeRa. „Mir-

ties troškimas“.
 23.15 „išminuotojų 

būrys“.
 1.50 „Porininkai“.
 3.25 „Įsibrovimas“.

 6.25 „keršytojų 
komanda“. 

 6.55 „elena iš avaloro“. 
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“. 
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“. 
 12.00 „atsargiai! Mer-

ginos“. 
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Liūtas karalius“.
 21.15 „Geležinis žmogus 

3“.
 23.50 „jos neištikimybė“.
 1.35 „Blicas“. 
 3.15 „Šaunus tėtukas“. 
 5.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 5.30 „Makgaiveris“. 

 6.50 „csi. Majamis“.
 7.45 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.50 „stoties policija“.
 9.50 „Paskutinis faras“.
 10.50 „Gelbėtojai – 112“.
 11.50 „jūrų pėstininkai“.
 12.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Baikeriai“.
 23.45 „Briliantinis 

planas“.
 1.40 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.30 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

 6.29 Programa.
 6.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 7.00 oponentai. 
 8.00 Greiti pietūs. 
 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 11.00 „Gyvybės langelis“.
 12.10 TV parduotuvė.
 12.25 Lietuva tiesiogiai. 
 13.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 14.00 Mano vieta. 
 14.30 kryptys LT. 
 15.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.
 18.30 „Gyvenk taupiau“. 
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas. 

 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Pone prezidente“.
 21.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 Vantos lapas. 
 0.00 „Pone prezidente“.
 0.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 1.30 skyrybos. 
 2.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 3.10 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.55 „Gyvybės langelis“.
 4.45 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 5.25 „Pone prezidente“.
 5.45 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 6.25 „Neprijaukinti“.
 6.50 „Pasaulio turgūs“.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 
2019. 

 7.00 kultūros diena.
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 indivizijos. 
 8.50 „Gatvės mokslas“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 7 kauno dienos. 
 13.05 Mūsų miesteliai. 

Paparčiai. 
 14.00 Laisvės kaina. 

savanoriai. 
 14.55 kino istorija. 2000-

ieji ir šie laikai“.
 15.40 Vienas eilėraštis.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.05 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.45 „Gatvės mokslas“.
 17.05 „Dvynukės“. 
 18.00 kultūros diena.
 18.30 istorijos detektyvai. 
 19.15 „Vladas Garastas. 

komandos Tėvas“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.30 „Vienas plius 

viena“.
 23.20 jurgos albumo 

„Not perfect“ pri-
statymo koncertas.

 0.25 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.40 Dabar pasaulyje. 
 1.15 klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 2.15 „Tu išnyksti“.
 4.10 kelias. 
 4.40 7 kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „alisa Never“.
 13.05 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.35 „antinas Gu-

druolis“.
 14.00 „sveiki atvykę į 

„Veiną““.
 14.25 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 15.25 „Rivjera“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.55 „Rivjera“.
 21.00 „Fargo“.
 23.05 „kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 1.10 „senojo Tilto 
paslaptis“.

 3.15 „Brokenvudo 
paslaptys. Garo 
galia“.

 4.50 „Tėvas Motiejus“.

 6.30 „csi kriminalistai“. 
 7.30 „kobra 11“. 
 8.30 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 
 9.00 statybų gidas. 
 9.30 „kulinarijos meis-

tras“. 
 10.30 „simpsonai“. 
 11.30 „Fizrukas“. 
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „saša ir Tania“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“. 
 17.00 „saša ir Tania“. 
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“. 
 19.00 „Fizrukas“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 žinios.
 22.00 „infiltruoti“.
 1.05 „kalėdų karštligė“. 
 2.40 „amerikiečiai“. 

„Liūtas karalius“,  19.30, TV3

šeštaDieniS, vasario 8 d. Saulė teka 7.58, leidžiasi 17.09, dienos ilgumas 9.11. 
Pilnatis. Vardadieniai: aldona, jeronimas, Dromantas, Daugvilė, saliamonas, Honorata, salys.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

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

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Nuo milžinų iki 
nykštukų. kraštuti-
numai gamtoje“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Didžiųjų kačių 
epocha“.

 13.50 „Džesika Flečer“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 Langas į valdžią. 
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius. 
 20.25 Loterijos „keno 

Loto“ ir „jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Pabandom iš naujo! 

2020. eurovizijos 
nacionalinė 
atranka. 

 23.15 „ir štai atejo Poli“.
 0.45 „Likimo ekspertai“.
 2.30 „Vienas plius 

viena“.
 4.20 Po pamokų. 
 4.30 „Tikroji koko“.

 7.00 „Linksmieji Tomas 
ir Džeris“.

 7.25 „zigis ir Ryklys“.
 7.50 „ogis ir tarakonai“.
 8.10 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.40 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.10 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.40 „Ponas Bynas“.
 10.05 „Bitės filmas“.
 11.50 „Nepaprasta 

komanda“.
 13.35 „Užsispyrusi 

blondinė“.
 15.30 „kelionė į ame-

riką“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 PReMjeRa. „Lego 

Ninjago filmas“.
 21.35 „kultūristai“.
 0.10 „Magiškasis Maikas 

XXL“.
 2.20 „Mirties troš-

kimas“.

TV3
 6.30 „ilgo plauko 

istorija“.
 7.00 „Transformeriai. ki-

bernetinė Visata“.
 7.30 „aladinas“. 
 8.00 „ilgo plauko 

istorija“.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Tėvų darželis.

 10.30 Būk sveikas!
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 Mano pinigai. 
 12.00 „Mažoji undinėlė“.
 13.35 „Baltuolė ir 

Rožytė“.
 15.05 „Daktaras Dolitlis“.
 16.45 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „eurojackpot“. 
 19.30 „Uošvių nepasi-

rinksi“. 
 21.00 „kafarnaumas“.
 23.40 „žmogus žmogui – 

vilkas“.
 1.20 „12 galimybių 2. 

Perkrauta“. 
 3.00 „jos neištikimybė“. 
 4.35 „Makgaiveris“. 

BTV
 6.00 „Galiu rytoj“.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 „Galiu rytoj“.
 9.00 sveikatos kodas. 
 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Nepaprastos žmo-

gaus galimybės“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.40 „Džeimio ir 
Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.45 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 
„Neptūnas“–
„juventus“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji. 

 22.05 „atpildas“.
 0.15 „Tamsos angelas“.
 2.00 „Baikeriai“.

Dzūkijos TV
 7.19 Programa.
 7.20 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Rožė 
Parčevskytė“.

 7.55 „TV europa 
pristato. Vyrų 
šešėlyje. Vanda 
Mingailaitė-Tumė-
nienė“.

 8.30 Nauja diena. 
Rubrikos. 

 9.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis 
turnyras „BUsHiDo 
kok 2020“.

 9.30 krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 komiko vakaras. 
 12.00 „Detektyvas Linlis“.
 14.00 Gyvenimas. 
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. M. Mel-
manas. 

 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 kryptys LT. 
 17.00 skyrybos. 

 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija 
Pečkauskaitė-Ša-
trijos Ragana“.

 19.00 „Tu esi mano“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Gluchariovas“.
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. ž. kropaitė. 
 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „Šelesto bylos“.
 2.50 „Neprijaukinti“.
 3.15 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 3.55 Gyvenimas. 
 4.35 kryptys LT. 
 4.55 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 5.15 skyrybos.
 5.55 oponentai. 
 6.35 „Neprijaukinti“.
 6.55 „kitoks pokalbis su 

D. žeimyte“. 

LRT Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 auksinis protas. 
 8.45 Po pamokų. 
 9.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Tarpukario Lietuvos 
modernizmo 
architektūra“.

 9.30 Pradėk nuo savęs.
 10.00 „Čia – kinas“. 
 10.30 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 11.00 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 aRTs21. 
 13.30 indivizijos. 
 14.00 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 16.15 klausimėlis. 
 16.30 Proto džiunglės. 
 17.00 klauskite daktaro. 
 18.00 stambiu planu. 
 18.55 Pasaulio teisuoliai. 
 19.45 „Frenki Dreik 

paslaptys 2“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „žemės drebė-

jimas“.

 23.00 Lilo ir innomine 
koncertas.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 „Vladas Garastas. 

komandos Tėvas“.
 2.15 „Tūkstantis ir viena 

naktis. iii dalis. 
Pakerėtoji“.

 4.15 aRTs21. 
 4.45 auksinis protas. 

TV1
 6.25 „akloji“.
 7.25 „Pragaro katytė“.
 8.25 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.25 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 12.00 „klasikiniai kepiniai. 

anos olson 
receptai“.

 13.00 „akloji“.
 14.45 sveikatos namai.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Purpurinės 
upės. Paskutinė 
medžioklė“.

 23.05 „Beverli Hilso 
policininkas“.

 1.10 „kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 2.55 „Fargo“.

TV6
 6.20 Rinkis gyvenimą. 
 6.30 „candy crush“. 
 7.30 „jukono vyrai“. 
 8.30 „simpsonai“. 
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 statybų gidas. 
 10.00 autopilotas. 
 10.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės. 
 11.00 „Prakeikti ii“. 
 12.00 „candy crush“.
 13.00 „Pingvinai gamtos 

spąstuose“.
 14.00 „išlikimas“. 
 15.00 „Visureigiais per 

aliaską“.
 16.00 „jukono vyrai“. 
 17.00 sandėlių karai. 
 18.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 19.00 amerikos talentai. 
 21.00 žinios. 
 21.55 sportas.
 21.58 orai. 
 22.00 „Marsietis“.
 0.50 X Faktorius.

„Lego Ninjago filmas“,  19.30, LNK
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SekmaDieniS, vasario 9 d. Saulė teka 7.56, leidžiasi 17.11, dienos ilgumas 9.15. 
Pilnatis. Vardadieniai: apolonija, Marijus, joviltas, algė, erikas, Polė, erika.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Veranda. 
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Nykštu-
kėnas“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Borneo. 
senovės rojus“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio“.

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.30 Gyvenk be skolų. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 savaitė. 
 20.25 Loterijos „keno 

Loto“ ir „jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“.
 21.30 „Bloga mergaitė“.
 22.30 „ketverios ves-

tuvės ir vienerios 
laidotuvės“.

 0.25 „Taksiukas“.
 1.50 Pasaulio doku-

mentika. „Borneo. 
senovės rojus“.

 2.40 Pasaulio dokumen-
tika. „Didžioji Bri-
tanija iš paukščio 
skrydžio“.

 3.30 euromaxx. 
 4.00 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 „ir štai atėjo Poli“.

LNK
 6.55 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
 7.20 „zigis ir Ryklys“.
 7.45 „ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.00 sveikatos namai. 
 9.55 „Marsupilamio 

pėdsakais“.
 12.00 „alvinas ir burun-

dukai 2“.
 13.45 „Trys nindzės imasi 

veikti“.
 15.30 „Lėktuvai, traukiniai 

ir automobiliai“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 
 22.55 „24 valandos 

gyventi“.
 0.40 „sapnų demonai“.
 2.25 „kultūristai“.

TV3
 6.00 sveikatos medis.
 7.00 „Bakuganas. kovos 

planeta“. 
 7.30 „aladinas“. 
 8.00 „ilgo plauko 

istorija“.
 8.30 svajonių ūkis.
 9.00 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 12.00 „Pinokis“.
 13.50 „kitame kūne“.
 15.40 „seni vilkai“.
 17.25 „Įrodytas nekal-

tumas“. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Princesės dieno-

raštis 2. karališko-
sios sužadėtuvės“.

 21.50 „Šeima“.
 0.05 „Geležinis žmogus 

3“.
 2.25 „žmogus žmogui – 

vilkas“.
 4.00 „seni vilkai“.

BTV
 6.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato 
etapas. alytus.

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Baltijos galiūnų 

čempionatas. 
Radviliškis. 

 10.00 „Varom!“.
 10.30 „arabijoje su 

Levisonu Vudu“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.40 „Džeimio ir 
Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.45 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 
„Šiauliai“–„cBet“.

 19.30 „Užšaldytas“.
 21.15 „Narkotikų prekei-

viai“.
 22.15 „antrininkas“.
 23.25 „atpildas“.
 1.30 „Tamsos angelas“.

Dūkijos TV
 7.19 Programa.
 7.20 „Gluchariovas“.
 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 „Pone prezidente“.
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 kryptys LT. 
 11.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 12.00 „Šelesto bylos“.
 14.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 15.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. ž. kropaitė. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 

 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Lazdynų 
Pelėda“.

 19.00 „Tu esi mano“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 oponentai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. M. Mel-
manas.

 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „Detektyvas Linlis“.
 2.50 „Pasaulio turgūs“.
 3.15 „24/7“. 
 3.55 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 4.35 „Pasaulio turgūs“.
 4.55 kaimo akademija. 
 5.15 oponentai. 
 5.55 skyrybos. 

LRT Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Lilo ir innomine 

koncertas.
 7.30 krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 8.00 kelias. 
 8.30 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 10.00 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 11.00 stop juosta. 
 11.30 7 kauno dienos. 
 12.00 Linija. spalva. 

Forma. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 Procesai. 
 13.45 klausimėlis. 
 14.00 Šventadienio 

mintys. 
 14.30 euromaxx. 
 15.00 stilius. 
 16.00 „Dainų dainelė 

2020“.
 17.30 Veranda. 
 17.55 kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Mūsų miesteliai. 

Plateliai. 
 19.45 „Frenki Dreik 

paslaptys“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Premjera. „Rimas“.

 21.35 „Romas, Tomas ir 
josifas“.

 22.35 koncertas „open to 
the World“.

 0.30 „žemės drebė-
jimas“.

 2.30 „Taksiukas“.
 3.55 Vienas eilėraštis. 
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 Duokim garo!

TV1
 6.30 „akloji“.
 7.30 „Pragaro katytė“.
 8.30 „Daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.30 „Tėvas Motiejus“.
 10.55 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 12.00 „klasikiniai kepiniai. 

anos olson 
receptai“.

 12.30 „Džinas. Nepažin-
toji italija“.

 12.55 „akloji“.
 13.00 sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Legenda“.
 23.40 „elvis ir Niksonas“.
 1.20 „Beverli Hilso 

policininkas“.
 3.05 „Purpurinės 

upės. Paskutinė 
medžioklė“.

TV6
 6.30 „candy crush“.
 7.30 „jukono vyrai“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 juokingiausi 

amerikos namų 
vaizdeliai. 

 11.00 „Prakeikti ii“. 
 12.00 „candy crush“. 
 13.00 „Upės ir žmonės“. 
 14.00 „išlikimas“. 
 15.00 Ledo kelias. 
 16.00 „jukono vyrai“.
 17.00 sandėlių karai. 
 18.00 „Vienas“. 
 19.00 amerikos  

talentai. 
 20.00 Gero vakaro šou.
 21.55 sportas.
 22.00 NBa action. 
 1.00 „Marsietis“. 

„Šeima“,  21.50, TV3

pirmaDieniS, vasario 10 d. Saulė teka 7.54, leidžiasi 17.13, dienos ilgumas 9.19. 
Pilnatis. Vardadieniai: skolastika, Girvydas, Vydgailė, Gabrielius, elvyra, skolė.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „Įstatymas ir 
tvarka“.

 10.00 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.

 10.45 „komisaras 
Reksas“.

 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Beatos virtuvė. 
 13.00 klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 klausimėlis. 
 16.45 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite  

daktaro. 
 19.30 Vartotojų  

kontrolė.
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Tikrasis 

genijus“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 klausimėlis. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 savaitė. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 „Tikrasis genijus“.
 4.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 kk2 penktadienis.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Tik tu ir aš“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis  

miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...

 21.00 „Monikai reikia 
meilės“.

 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Bėgančios kortos“.
 0.20 „akloji zona“.
 1.10 „24 valandos 

gyventi“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „elena iš avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 La Maistas.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Visi mes žmonės.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „skrydžio planas“.
 23.55 „„Majų“ baikerių 

klubas“.
 1.15 „Makgaiveris“.
 2.05 „Legendos“.
 2.55 „Tironas“.
 3.55 „„Majų“ baikerių 

klubas“.
 5.05 „iš Los andželo į 

Vegasą“.
 5.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.55 „csi. Majamis“.
 7.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.50 „stoties policija“.
 9.50 „Paskutinis faras“.
 10.50 „Gelbėtojai – 112“.
 11.50 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 12.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Galiu rytoj“.
 21.00 „Pavojai gelmėse 2. 

Rifas“.
 22.50 „Užšaldytas“.
 0.30 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.15 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.00 „antrininkas“.
 2.55 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos
 6.29 Programa.
 6.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.

 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 apie tave. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 11.00 „Gyvybės langelis“.
 12.10 TV parduotuvė.
 12.25 „Pone prezidente“.
 13.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 15.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Dainuok, Dzūkija“. 
 18.30 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Tai – sportas“ 
 19.45 „Gyvenk taupiau“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 21.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 „Pavojingi 

jausmai“.
 1.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 2.30 Nauja diena. 
 3.00 Nauja diena. 

Rubrika.
 3.10 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.55 „Gyvybės langelis“.
 4.45 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 5.25 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 5.45 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

LRT Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 7.00 kultūros diena.
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.50 „Gatvės mokslas“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 Linija. spalva. 

Forma. 
 13.05 savaitė. 
 14.00 Po pamokų. 
 14.15 „Dainų dainelė 

2020“. 

 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.05 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.45 „Gatvės mokslas“.
 17.05 „Dvynukės“.
 18.00 kultūros diena.
 18.30 „Laisvės kaina. 

savanoriai“. 
 19.25 „atominės bombos 

virš Nevados“.
 20.15 klausimėlis. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Paskutinė kara-

lystė 2“.
 23.30 Proto džiunglės. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.45 kelias. 
 1.10 Pabandom iš naujo! 

2020. eurovizijos 
nacionalinė 
atranka. 

 3.10 „ketverios ves-
tuvės ir vienerios 
laidotuvės“.

 5.05 Mūsų miesteliai. 
Plateliai.

TV1
 6.15 „Tėvas Motiejus“.
 7.20 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „alisa Never“.
 13.05 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.35 „antinas Gu-

druolis“.
 14.00 „sveiki atvykę į 

„Veiną““.
 14.25 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 15.25 „Rivjera“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.55 „Rivjera“.
 21.00 „3000 mylių iki 

Greislando“.
 23.30 „Gyvenimo daina“.
 1.25 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.25 „Legenda“.

TV6 
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“. 
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 autopilotas.
 9.30 „kulinarijos meis-

tras“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Fizrukas“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „saša ir Tania“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „saša ir Tania“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Fizrukas“.
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 20.30 žinios. 
 20.58 orai. 
 21.00 „apgaulinga 

aistra“.
 23.05 „Paktas“.
 1.00 „svieto lygintojai“.
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antraDieniS, vasario 11 d. Saulė teka 7.52, leidžiasi 17.15, dienos ilgumas 
9.23. Pilnatis. Vardadieniai: Teodora, algirdas, algirdė, adolfas, Liucijus, evelina.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „Įstatymas ir 
tvarka“.

 10.00 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.

 10.45 „komisaras 
Reksas“.

 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 stilius. 
 13.00 klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 klausimėlis. 
 16.45 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „apgavikai“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 Veranda. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „apgavikai“.
 4.50 kūrybingumo 

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

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Tik tu ir aš“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Mergina traukiny“.
 0.45 „akloji zona“.

 1.35 „Bėgančios kortos“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „elena iš avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Visi mes žmonės.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „sabotažas“.
 0.10 „„Majų“ baikerių 

klubas“.
 1.35 „Makgaiveris“.
 2.25 „Legendos“.
 3.15 „Tironas“.
 4.10 „„Majų“ baikerių 

klubas“.
 5.25 „Naujakuriai“.
 5.50 „atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.55 „csi. Majamis“.
 7.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.50 „stoties policija“.
 9.50 „Paskutinis faras“.
 10.50 „Gelbėtojai – 112“.
 11.50 „jūrų pėstininkai“.
 12.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Galiu rytoj“.
 21.00 „Nežemiška audra“.
 22.50 „Pavojai gelmėse 2. 

Rifas“.
 0.35 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.15 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos
 6.29 Programa.
 6.30 kaimo akademija.
 7.00 Nauja diena. 
 7.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 8.00 „Puikūs pralaimė-

jimai“.
 9.00 „Tu esi mano“.
 10.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 11.00 „Gyvybės langelis“.
 12.10 TV parduotuvė.
 12.25 „Pone prezidente“.
 13.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika.

 15.00 „Pavojingi 
jausmai“.

 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „žolė po sniegu“.
 18.00 „Pozicija“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Politiko išpažintis“ 
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris.
 20.48 sportas.
 21.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 21.30 oponentai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 „Pavojingi 

jausmai“.
 1.30 Laikykitės ten su 

andriumi Tapinu. 
 2.30 Nauja diena. 
 3.00 Nauja diena. 

Rubrika.
 3.10 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.55 „žolė po sniegu“.
 4.45 oponentai. 
 5.25 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 5.45 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 kultūros diena.
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „Čia kinas“.
 8.50 „Gatvės mokslas“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.05 kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

savanoriai“. 
 14.55 „atominės bombos 

virš Nevados“.
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.05 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.45 „Gatvės mokslas“.
 17.05 „Dvynukės“.
 18.00 „citadele“ kara-

liaus Mindaugo 
krepšinio taurė. 
ketvirtfinalis. klai-
pėdos „Neptūnas“–
alytaus „sintek-
Dzūkija“.

 19.50 Po pamokų. 
 20.00 „citadele“ kara-

liaus Mindaugo 
krepšinio taurė. ke-
tvirtfinalis. Vilniaus 

„Rytas“–Utenos 
„juventus“. 

 22.00 kultūros diena.
 22.30 LRT PLiUs scena. 

kauno šokio teatro 
„aura“ spektaklis 
„kaunas zoo“.

 23.25 „Rimas“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Mokslo sriuba. 
 1.10 klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 2.05 jurgos albumo 
„Not perfect“ pri-
statymo koncertas. 

 3.10 auksinis protas. 
 4.25 krikščionio žodis. 
 4.35 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Tarpukario Lietuvos 
modernizmo 
architektūra“.

 5.00 „Romas, Tomas ir 
josifas“.

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „alisa Never“.
 13.05 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.35 „antinas Gu-

druolis“.
 14.00 „sveiki atvykę į 

„Veiną““.
 14.25 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 15.25 „Rivjera“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.55 „Rivjera“.
 21.00 „kapitonė Marlo. 

Tikėjimo paslaptis“.
 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.50 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.50 „3000 mylių iki 

Greislando“.
 4.50 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „kulinarijos meis-

tras“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Fizrukas“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „saša ir Tania“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „saša ir Tania“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Fizrukas“.
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 20.30 žinios. 
 20.58 orai. 
 21.00 „Parkeris“.
 23.20 „Rouzvudas“.
 0.20 „svieto lygintojai“.
 1.15 „amerikiečiai“.
 2.05 „Paskutinis iš vyrų“.

trečiaDieniS, vasario 12 d. Saulė teka 7.50, leidžiasi 17.17, dienos ilgumas 9.27. 
Pilnatis. Vardadieniai: Benediktas, Reginaldas, Mantminas, Deimantė, eulalija, Deimantas.

LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 klauskite daktaro.
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 16.00 Nacionalinės jono 

Basanavičiaus 
premijos įteikimo 
iškilmės. 

 16.30 klausimėlis. 
 16.45 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 „Gyvenimo 

spalvos“.
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Nepažintas meras. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „ištikimybė“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Bloga mergaitė“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 Dviračio žinios.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „ištikimybė“.
 4.50 kūrybingumo 

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

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Linksmieji Tomas 

ir Džeris“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Tik tu ir aš“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.25 kk2 vaikai. 
 19.30 kk2. 
 20.00 Leo ir Bružo nuoty-

kiai Madagaskare. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Pasaulinis karas 

z“.

 0.50 „akloji zona“.
 1.40 „Mergina traukiny“.

TV3
 6.25 „keršytojų 

komanda“.
 6.55 „elena iš avaloro“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Lūšnynų milijonie-

rius“.
 22.25 Vikinglotto.
 0.30 „„Majų“ baikerių 

klubas“.
 1.40 „Makgaiveris“.
 2.30 „Legendos“.
 3.20 „Tironas“.
 4.25 „„Majų“ baikerių 

klubas“.
 5.30 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.55 „csi. Majamis“.
 7.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.50 „stoties policija“.
 9.50 „Paskutinis faras“.
 10.50 „Gelbėtojai – 112“.
 11.50 „jūrų pėstininkai“.
 12.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Gelbėtojai – 112“.
 18.30 „csi. Majamis“.
 19.30 „jūrų pėstininkai“.
 20.30 „Galiu rytoj“.
 21.00 „kovotojas“.
 23.10 „Nežemiška audra“.
 0.55 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.35 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos
 6.29 Programa.
 6.30 kryptys LT. 
 7.00 Nauja diena.
 7.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 8.00 sėkmės gylis. 
 9.00 „Tu esi mano“.
 10.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 10.30 „Pavojingi 

jausmai“.
 11.00 „žolė po sniegu“.
 12.10 TV parduotuvė.
 12.25 Lietuva tiesiogiai. 
 13.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 14.00 Nauja diena. 
 14.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 15.00 „Pavojingi 

jausmai“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „žolė po sniegu“.
 18.00 „Gyvenk taupiau“.
 18.20 „Politiko išpa-

žintis“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 21.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 21.30 Gyvenimas. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 „Pavojingi 

jausmai“.
 1.30 oponentai. 
 2.30 Nauja diena.
 3.00 Nauja diena. 

Rubrika.
 3.10 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.55 „žolė po sniegu“.
 4.45 Gyvenimas. 
 5.25 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 5.45 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 7.00 kultūros diena.
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „apolono vabaliukų 

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

plojama. 
 8.50 „Gatvės mokslas“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 13.10 Procesai. 
 14.00 istorijos detektyvai. 
 14.55 stambiu planu. 
 15.50 „Džiunglių knyga“.
 16.05 „apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.45 „Gatvės mokslas“.
 17.05 „Dvynukės“.
 18.00 „citadele“ kara-

liaus Mindaugo 
krepšinio taurė. 
ketvirtfinalis. Pane-
vėžio „Lietkabelis“–
Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“.

 19.50 Po pamokų. 
 20.00 „citadele“ kara-

liaus Mindaugo 

krepšinio taurė. ke-
tvirtfinalis. kauno 
„žalgiris“–Šiaulių 
„Šiauliai“.

 22.00 kultūros diena.
 22.30 LRT PLiUs scena. 

„The schwings 
Band“ ir „Harlem 
speaks easy“.

 23.45 klausimėlis. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 1.15 klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 2.10 Muzikinė pramo-
ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 4.20 Prisikėlimo 
liudytojai. Lietuvos 
kankinystės kelias. 

 4.40 Tarp dalių (ne)
plojama. 

 5.05 klauskite daktaro. 

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „akloji“.
 12.00 „alisa Never“.
 13.05 „Riterių princesė 

Nela“.
 13.35 „antinas Gu-

druolis“.
 14.00 „sveiki atvykę į 

„Veiną““.
 14.25 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 15.25 „Rivjera“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „keršto gėlės“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.55 „Rivjera“.
 21.00 „kapitonė Marlo. 

ūkas sanatorijoje“.
 23.00 „Gyvenimo daina“.
 0.50 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.55 „kapitonė Marlo. 

Tikėjimo paslaptis“.
 4.25 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „kulinarijos meis-

tras“.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 „Fizrukas“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „saša ir Tania“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „csi kriminalistai“.
 17.00 „saša ir Tania“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Fizrukas“.
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 20.30 žinios. 
 21.00 „jaunavedžiai“.
 22.55 „Rouzvudas“.
 0.55 „amerikiečiai“.
 1.40 „Paskutinis iš vyrų“.
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aSmeniniai SkeLbimai nemokamai !!!

tel.: (8 318) 53058, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Paršelius (8 savaičių).   •Tel. 8 604 66095.

AugALAi

Aliejinius ridikus, kaina 1  •Eur/12 kg. 3 t smulkių kviečių, 
kaina 80 Eur/t.  
Tel. 8 698 50782.

G. Vasiukonio gėlininkystės  •ūkis prekiauja viržiais.  
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8, 
Staidarų k., Lazdijų r.

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 662 39070. 

Pašarines bulves.   •Tel. 8 615 78394.

Žieminius kviečius, rugius,  •vasarinius miežius, kaina 8 
Eur/50 kg.  
Tel. 8 662 39070.

Pašarinius runkelius.   •Tel. 8 617 01065.

Daugiamečių žolių sėklas.  •Auginame dobilus, motiejukus, 
svidres, eraičinus, turime ir 
žolių mišinių gyvuliams, pie-
voms ir ganykloms, žaliosioms 
trąšoms, vejoms. Galime su-
daryti mišinį pagal jūsų norimą 
sudėtį. Konsultuojame pievų ir 
ganyklų įrengimo klausimais. 
Pristatome nemokamai.  
Tel. 8 600 25710.

kiti

Šviestuvą.   •Tel. 8 682 24447.

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

Tvarkingą 3 k. butą Lazdijų  •centre (5 a., su baldais ir bui-
tine technika), kaina 20 000 
Eur.  
Tel. 8 679 08011.

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

trANSpOrtO priemONėS

„Renault Megane Senic“  •(1,6 l, benzinas, ką tik iš Olan-
dijos, labai gera būklė, daug  
privalumų, 2003 m.), kaina 
1550 Eur.  
Tel. 8 623 23430.

„VW Touran“ (2004 m., 1,9  •l, dyzelinas, 7 vietų, kablys).  
Tel. 8 686 14305.

„Audi A6“ (2,8 l, benzinas  •ir dujos, 1997 m., TA iki 2020-
10), kaina 1 150 Eur.  
Tel. 8 667 23693. 

ŽemėS ŪkiO teCHNikA

Lenkišką bulvių sodina- •mąją, bulvių kaupiką, rulonų 
griebtuvą iš galo traktoriaus, 7 
žvaigždžių prikabinamą  
grėblį.  
Tel. 8 686 70818.

Rusišką grūdų sėjamąją  •(galime sėti žoles), 11 t mėšlo 
kratytuvą.  
Tel. 8 630 93471.

gYvuLiAi

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

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

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

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, eže-
ras), 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 namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai 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, su 
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), 
kaina 6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą prie 
ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
keliukas, iš dviejų pusių juosia 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas sklype 
turėti tvenkinį, patogus priva-
žiavimas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 
63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi 
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 78040. 

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

Palečių vežimėlį, suvirinimo  •aparatus.  
Tel. 8 698 78040. 

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se.  
Tel. (8 318) 52156  
(po darbo valandų ir savaitga-
liais).

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

Supjautas, sukapotas beržo  •ir juodalksnio malkas, ąžuolo 
pjuvenų briketus. Nemokamas 
ir greitas pristatymas. Vežame 
ir savaitgaliais.  
Tel. 8 600 70500.

PERKA
NekiLNOjAmASiS turtAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688.

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

Brangiai mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis). Sutvarkau doku-
mentus.  
Tel. 8 644 55355. 

„Knygynėlyje“ (Seinų g. 12) įsigykite priemonių už 
40 Eur ar daugiau ir gaukite laikraščio „Dzūkų 
žinios“ mėnesio prenumeratą kitiems metams.

Parduoda
sėklines VINETA 
veislės bulves.
 Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.

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.

PARDUODA
NekiLNOjAmASiS turtAS

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

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

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

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

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.
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aSmeniniai SkeLbimai nemokamai !!!

tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PERKA

NekiLNOjAmASiS turtAS

Žemę. Atsiskaitau iš karto.   •Tel. 8 614 80988.

Mėsinę kiaulę pasipjauti.   •Tel. 8 604 43571. 

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.

trANSpOrtO priemONėS

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą, pagamintą 
nuo 1985 m. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 89742.

AugALAi

Javų mišinį sėklai.   •Tel. 8 688 11982.

gYvuLiAi

Brangiai – pienu girdomus  •buliukus ir telyčaites (2–8 
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka 
6 ir 21 proc. Sveria elektroni-
nėmis 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 
melžiamas karves arba visą 
bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

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

kiti

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 150–
170 Eur/t, skarda – 120–130 
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.  
Tel. 8 698 30902. 

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau bent šia 
užuojauta norime palengvinti praradimo skausmą. 

Nuoširdžiai užjaučiame Oną STAnIuKynIEnę ir  
Petronėlę DvILInSKIEnę dėl mylimo brolio mirties.

v. Pranckevičius, K. ir P. Staniukynai, r. Sukackienė

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

NUOMA
SiŪLO

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. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

ieŠkO

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

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

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

Išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

DOVANOJA
Praeitų metų katinėlius  •(katinėliai baltai margas ir il-

gaplaukis juodas, melsvai raina 
katytė).  
Tel. 8 620 22606.

Jauną sterilizuotą katę.   •Tel. 8 682 24447.

DARBAS 
SiŪLO

Reikalingas ūkio tvarkyto- •jas.  
Tel. 8 687 10518

PASlAUgOS
Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-

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

UAB „Lazdijų vanduo“  •teikia vandens atvežimo pa-
slaugą. Dėl užsakymo prašome 
kreiptis telefonu  
(8 318) 51703.

Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 
į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

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

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

Ekskavatoriaus (3,8 t)  •paslaugos: grunto kasimas, 
lyginimas, gręžimas ir t. t.  
Tel. 8 640 31717.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA 
viržiais.

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

Š. m. vasario 16 d. 10.30 val. UAB „Narma“ atliks žemės 
sklypo, kadastrinis Nr. 5923/0002:0110, esančio Lazdijų m., 
M. Gustaičio g. 15, kadastrinius matavimus.  Gretimo žemės 
sklypo, esančio  M. Gustaičio g. 17, Lazdijų m., bendrasavinin-
kus, paveldėtojus ar įgaliotus asmenis prašome dalyvauti ribų 
ženklinime.

Informacija: Ūkininkų g. 10A, Marijampolė, tel. 8 658 
95884.
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leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
Redakcijos tel.: (8 318) 52260, 
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com

Direktorius
Darius Brindza.

Reklamos vadybinikė

Inga Liaukevičienė
Tel.: (8 318) 53 085, 
8 646 71901

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

Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs...

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

• 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

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

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!

PeRKAMe 
MiŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą Margirio g. 3, 

Miklusėnų k., Alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos 
komunikacijos šalia,  
kaina 1 500 Eur/a).

Tel. 8 682 60899.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

• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas, 
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas. 

Tel. 8 650 54363.

MAlKOS, MAlKOS, 
MAlKOS,

pagal pageidavimus:  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEl. 8 657 88458.

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• tonerių pildymas

• kompiuteriai ir jų priedai

KNygyNėlIS, Seinų g. 12, lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus 
veršelius. 

moka 6 ir 21 proc. 

UAB „galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PArDuODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

užsakymai priimami

8 688 80175.

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“

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)
sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI 
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt


