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Keliaujantys vyrai marihuaną slėpė 
po kūdikių maisteliu
Teismui perduota iš Aukš-
taitijos į Dzūkiją narkoti-
nius kvaišalus gabenusių 
alytiškių byla. Praėjusių 
metų pabaigoje, prieš 
pačias gražiausias žiemos 
šventes, sulaikyti du vyrai, 
gabenę labai didelį kiekį 
narkotinių medžiagų.

Gruodžio 22 d. apie 23 val. patru-
liuojantis policijos patrulių eki-
pažas Balbieriškio sen., Išmanų 
kaimo ribose, kelyje Alytus-Kau-
nas, pastebėjo įtarimų sukėlusį 
automobilį „Mecedes Benz“, kurį 
vairavo 36 metų alytiškis, su juo 
kartu važiavo 25 metų keleivis. 
Bendraudami su pareigūnais vyrai 
buvo nekantrūs ir tik patikrinus 
automobilio bagažą paaiškėjo, 
kad vyrai joje gabeno „šventines 
dovanėles“. Teismui perduota iš Aukštaitijos į Dzūkiją narkotinius kvaišalus gabenusių 

alytiškių byla. (Alytaus aps. VPK nuotr.)

Sporto centro perspektyvas gaubia tiršta migla
Savivaldybė laidoja 100 tūkst. Eur? Opozicija reikalaus atsakomybės

Prieš metus Sporto centro perspektyvos buvo aiškios. Tuometinė valdžia jau buvo sudėlio-
jusi visą naujojo sporto centro statybų planą, suruošusi dokumentus ir gavusi Valstybės 
investicinės programos (VIP) paramą. 
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SavaitėS komentaraS  
Tik konservatoriai gali išgelbėti Lietuvą nuo politinio chaoso

Algimantas Mikelionis
Iki Seimo rinkimų teliko kiek daugiau nei 
pusė metų. Reikia pripažinti, kad dabar 
valdžioje esantys valstiečiai su koalicijos 
partneriais įvarė mūsų valstybę į politinį cha-
osą ir sumaištį, o kažkada buvusius aukštus 
politinio elgesio kultūros standartus nustūmė 
į tokį neregėtai žemą lygį, kad dar žemiau 
kristi jau nebeįmanoma.

Tad belieka nekantriai laukti rudens ir 
šiuo metų laiku vyksiančių Seimo rinkimų 
ir tikėtis, kad pagaliau „žalieji valstiečiai“ 
su trenksmu bus išspirti iš valdžios arba 
gaus kiek įmanoma mažiau balsų, jeigu vis 
dėlto atsidurtų valdančioje koalicijoje. Tuo-
met jų politinė įtaka būtų kiek įmanoma 
mažesnė.

Praėjusį šeštadienį, vasario 22 dieną, lai-
kraštyje „Lietuvos rytas“ buvo paskelbti vi-
suomenės nuomonės apklausos bendrovės 
„Vilmorus“ vasario 7–13 dienomis atliktos 
apklausos rezultatai. Respondentams buvo 
užduoti keli klausimai, o vienas iš jų skam-
bėjo taip: už kurią partiją balsuotumėte rin-
kimuose į Seimą, jeigu rinkimai vyktų kitą 
sekmadienį? Iš pirmos vietos jau ilgą laiką 
nesitraukia Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikš-
čionys demokratai. Už juos pasisakė 17,7 
procento balsavusiųjų. Per mėnesį konserva-
torių rėmėjų pagausėjo 1,2 procento. Antroje 
vietoje stovi ir nei pirmyn, nei atgal nejuda 
Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. „Vilmorus“ 
apklausoje jie surinko 11,6 procento res-
pondentų balsų. Apskritai valstiečiai turėtų 
būti patenkinti tokiu rezultatu, nes pridarius 
tiek nesąmonių ir skandalingų sprendimų dar 
belieka tik stebėtis, kad jie nesmuko gerokai 
žemiau. Apmaudu pastebėti, kad valstiečiams 
politinio elgesio kultūrą nusmukdžius iki 
grindjuostės, dar vis yra nemažai lengvatikių, 
kurie pasiryžę už juos balsuoti. Trečioje vie- Adomo Žilinsko piešinys.

toje su tikrai neblogu rezultatu – 9,7 procento 
– atsidūrė socialdemokratų partija. 

Atrodytų, kad dabar opozicijoje darniai 
dirbantys konservatoriai ir socdemai galėtų 
pagalvoti apie valdančiąją koaliciją po Seimo 
rinkimų, bet to Lietuvos politinėje istorijoje 
nuo pat 1990 metų dar nėra buvę. Be to, 
socdemų lyderis G. Paluckas tokią galimybę 
įvertino daugiau kaip skeptiškai. Tuomet 
konservatoriams norint atsidurti valdžioje 
reikėtų ne tik laimėti Seimo rinkimus, bet ir 
tikėtis itin gero rezultato bei to, kad galimi 
koalicijos partneriai Seimo rinkimuose irgi  
gerai pasirodytų. Deja, „Vilmorus“ apklausos 
duomenys to nežada. Abi liberalios parti-
jos, pagal naujausius apklausos duomenis, 
net nepapultų į Seimą, jeigu rinkimai vyktų 
dabar.

Tad, kad ir kaip dėliotum politines kortas 
ir besistengtum savo planuose atsikratyti 
valstiečių, labai panašu, kad jie išliks val-
džioje ir po Seimo rinkimų. Nors dar liko 
nemažai laiko, bet didelė tikimybė, kad 
valdančiąją koaliciją po rinkimų sudarys: 
socialdemokratai, valstiečiai, Darbo partija, 
„Tvarka ir teisingumas“ ir galbūt dar kelios 
politinės partijos, jeigu jos pateks į Seimą. 
Vis dėlto galima tikėtis, kad už valstiečius 
rinkimuose į Seimą balsuos dar mažiau 
žmonių, nei teigia dabartiniai „Vilmorus“ 
apklausos rezultatai. Jeigu valstiečiai te-
pelnytų apie 7–8 procentus balsų, jų įtaka 
naujoje valdančioje koalicijoje būtų men-
ka, ir jie negalėtų priimti lemiamų mūsų 
valstybei sprendimų. O tai būtų labai jau 
neblogai palyginus su dabartine politine 
situacija šalyje.

Ar konservatoriai Seimo rinkimuose gali 
tikėtis žymiai daugiau rinkėjų balsų, nei skel-
bia bendrovės „Vilmorus“ visuomenės nuo-
monės tyrimas? Jeigu konservatorių sąrašą 
į Seimo rinkimus ves G. Landsbergis ir ši 
dešinė partija išliks tokia pasyvi kaip dabar, 
galima tikėtis pergalės rinkimuose, bet ne 
tapti Lietuvą valdančia partija. Jeigu konser-
vatorius į Seimo rinkimus ves I. Šimonytė, 
galima tikėtis žymiai geresnių rezultatų. Be 
to, konservatoriai turi tapti žymiai agresyves-
ni ir aktyvesni ir visus nustebinti originalia 
ir spalvinga rinkimų kampanija, nes laiko iki 
rinkimų liko ne tiek jau ir daug.•

Eidamas aštuoniasdešimtuosius metus po sunkios ligos mirė ilgametis Krosnos mokyklos direktorius 

Dalius Mockevičius (1940 08 03–2020 02 22). 
Gimė Dalius 1940 m. rugpjūčio 3 d. Veisiejų seniūnijos Smališkės kaime Adelės Radzevičiūtės 

Mockevičienės ir Zigmo Mockevičiaus šeimoje. Užaugo kartu su jaunesnėmis seserimis Elvyra ir 
Mile. Kadangi namus supo gamta, miškai, svajojo tapti miškininku. Mokėsi Viktarinos septynmetėje 
ir Kapčiamiesčio vidurinėje mokyklose. 1958–1959 m. dirbo Veisiejų miškų ūkio Paliepio girininkijos 
gamybos meistru. 1959–1962 m. tarnavo kariuomenėje. Mokytojavo Semoškuose, kur dėstė lietuvių 
kalbą ir kūno kultūrą. 1972 m. Vilniaus universitete įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo kvali-
fikaciją. 1964 m. susituokė su Brone Vaivadaite ir kartu užaugino du sūnus – Saulių ir Dalių.

1973 m. tapo Krosnos vidurinės mokyklos direktoriumi. Rūpinosi aplinka, ėmėsi statybų. Daliui 
Mockevičiui direktoriaujant pastatyta šaudykla, sporto salė, mokyklos priestatas, įrengta valgykla, 
eglėmis apsodinta kalva, įrengti lauko sporto aikštynai. Mokykla klestėjo. Ją lankė apie 350 mokinių, 
visi jautėsi saugūs ir svarbūs.

 Direktorius domėjosi istorija, politika, buvo plačių pažiūrų – tikras inteligentas. Mokiniai prisimena jo 
pamokas kaip kelionę į netikėtų atradimų šalį, kur svarbios buvo ne tik dalykinės žinios, bet ir bendraž-
mogiškos vertybės. Visuomet buvo elgesio, bendravimo pavyzdys. Jo elegantiška laikysena skatindavo 
pasitempti ir šalia esančius, nesvarbu ar mokinius, ar kolegas. Mokytojų susibūrimuose būdavo jų siela: 
mokėjo taikliai pašmaikštauti, noriai kalbėjo apie perskaitytas knygas, politiką, sportą, mėgo dainuoti. 
Žmones jis mylėjo ir buvo mylimas. Nuoširdų, kultūringą ir dalykišką bendravimą šiandien prisimena jo bendradarbiai Krosnoje. Į jį 
drąsiai patarimo galėjo kreiptis ir jaunas darbą pradedantis, ir jau patirties įgijęs mokytojas. Autoritetas be jokių išlygų – visur, visada 
ir visiems – toks Dalius Mockevičius lieka atmintyje su juo kartu Krosnos mokykloje besidarbavusiems ir besimokiusiems.

1989 m. tapo Lazdijų r. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju ir šias pareigas ėjo iki 2005 m.
2012 m. už nuopelnus Lazdijų kraštui ir Lietuvos nepriklausomybei Daliui Mockevičiui ir jo žmonai Bronei Mockevičienei įteikta 

Laisvės angelo statulėlė.
Didelis menas yra prasmingai ir gražiai nugyventi tau skirtą laiką. Dar didesnis – išėjus... pasilikti. 
Reiškiame užuojautą Daliaus Mockevičiaus žmonai Bronei, sūnums Sauliui ir Daliui, anūkams Deimantei ir Augustui, seserims 

Elvyrai ir Milei. Krosnos mokyklos bendruomenė

in memoriam
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Administracijos direktorei — liūdnos žinios iš buvusios darbovietės
Praėjusią vasarą, palikusi 
vienos sostinės bendrovės 
finansų direktorės postą, 
į Lazdijus dirbti atvažiavo 
„valstietė“ Ilona Šapa-
rauskienė. Kas paskatino 
finansų specialistę atsisa-
kyti gerų pareigų sostinėje 
ir atvažiuoti į periferiją? 
Keistas sutapimas – nese-
niai paskelbta, jog ben-
drovei „Magirnis“, kurios 
viena iš vadovių buvo 
I. Šaparauskienė, iškelta 
bankroto byla. 

Ar bendrovė patyrė bankrotą, kai 
iš jos išėjo finansų direktorė ir ne-
buvo tinkamai tvarkomi finansai? 
Ar finansų direktorė išėjo dėl to, 
jog nujautė, kad bendrovę ištiks 
bankrotas? Tiesa, pati I. Šaparaus-
kienė pateikia visai kitą išėjimo iš 
sostinės bendrovės priežastį. 

„Dzūkų žinios“ pateikė I. Ša-
parauskienei klausimų apie šią 
situaciją: 

1. Paskutinė darbovietė, kurioje 
dirbote prieš pradėdama eiti Laz-
dijų rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktorės pareigas, buvo 
Vilniuje registruota uždaroji akcinė 
bendrovė „Magirnis“. Ar praėjusį 
pavasarį, kai dar dirbote šioje ben-
drovėje, Jums buvo žinoma bloga 
„Magirnio“ finansinė situacija?

2. Ar priežastis, dėl kurios pali-
kote šią bendrovę, buvo bankroto 
grėsmė? Kodėl palikote Vilnių ir 
susiradote darbą Lazdijuose? 

3. Ar bendrovė liko Jums sko-

linga, ar esate šios bankrutuojan-
čios bendrovės kreditorė? 

4. Buvote viena iš bendrovės 
vadovų. Ar bankrotas nesukels 
Jums teisinių problemų?

5. Kuo skiriasi darbas verslo 
įmonėje ir savivaldybėje? 

Iš I. Šaparauskienės sulaukėme 
lakoniškų atsakymų:

„Informuoju, kad UAB „Magir-
nis“ dirbau samdoma darbuotoja. 
Darbo sutartis nutrūko beveik prieš 
metus ir nuo to laiko nebendravau 
nei su darbuotojais, nei su įmonės 
vadovais. Finansinė šios įmonės si-
tuacija man nėra žinoma. Su įmone 
jokių nebaigtų finansinių klausimų 
neturiu. Į Lazdijus, kaip jau esu 
sakiusi, grįžau dėl asmeninių prie-
žasčių“, – teigė I. Šaparauskienė.

Kaip rašė „Dzūkų žinios“, 
I. Šaparauskienė į darbą Lazdi-
jų rajono savivaldybėje atvyko 
merės Ausmos Miškinienės kvie-
timu. 

Nepraėjus nė pusmečiui nuo 
darbo Lazdijų rajono savivaldy-
bėje pradžios, I. Šaparauskienei 
jubiliejaus proga buvo paskirta 
mėnesio atlyginimo dydžio pi-
niginė premija, ko iki tol Lazdi-
jų rajono savivaldybėje niekada 
nebuvo buvę. 

I. Šaparauskienei vadovaujant 
Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijai, buvo įvykdyta 
administracijos reforma, po ku-
rios sumažėjo skyrių ir darbuo-
tojų skaičius.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Liūdnas vaizdelis: Lazdijai be teisėjų ir prokurorų
Nors sostinės valdžios ko-
ridoriuose garsiai kalbama 
apie siekį mažinti atskirtį 
tarp didžiųjų miestų ir pe-
riferijos, tačiau realybėje 
elgiamasi priešingai. Visai 
neseniai buvo paskelbta 
skandalinga informacija 
apie tai, jog Lazdijuose gali 
nebelikti teisėjų, o dabar 
jau vis garsiau kalbama, 
jog kai kuriuose rajonuo-
se, tarp jų ir Lazdijų, gali 
nebelikti prokurorų. 

ketina naikinti Darbo vietaS
Praėjusių metų lapkritį Gene-
ralinėje prokuratūroje suburta 
komisija analizavo, kaip galima 
optimizuoti darbą, o prieš dešimt 
dienų prokuratūros bendruomenei 
buvo pristatytas darbo grupės pa-
rengtas planas, kuris šokiravo dalį 
prokurorų. Plano esmė – naikinti 
19 nedidelių prokuratūrų darbo 
vietas regionuose, o darbuotojus 
perkelti į kituose miestuose vei-
kiančias didesnes prokuratūras. 

Darbo vietas planuojama nai-
kinti Švenčionių, Širvintų, Prienų, 
Druskininkų, Lazdijų, Vilkaviš-
kio, Šakių, Kretingos, Skuodo, 
Šilalės, Pakruojo, Radviliškio, 
Raseinių, Akmenės, Pasvalio, 
Kupiškio, Anykščių, Molėtų ir 
Zarasų rajonuose. 

Portalo 15 min.lt teigimu, kai 
kurie prokurorai tvirtina iš savo 
vadovų jau išgirdę, kad šis naiki-

nimas bus stumiamas buldozeriu 
ir į pastabas nebus rimtai atsižvel-
giama. Tai, anot prokurorų, įrodo 
ir faktas, kad šis planas sukurptas 
slapta, visiškai nesikonsultuojant 
su jais ir net nepranešus apie to-
kius svarstymus, uždaruose darbo 
grupės posėdžiuose. 

važinėti – neracionalu
„Mūsų skaičiavimu, daugelyje ra-
jonų važinėjimo kaina iš gretimo 
miesto į teismo posėdžius yra ne 
mažesnė nei pastato išlaikymas. 
Taip pat būtina vertinti ir prokuroro 
gaištamą laiką vykimo metu“, – dės-
toma Radviliškio prokurorų rašte.

Lazdijų prokurorai ironizuoja, 
kad valandų valandos, praleistos 
kelyje važinėjant į teismo posė-
džius ir susitikimus su proceso 
dalyviais, bus tikrai „efektyvus“ 
prokuroro darbas. 

Atkreipiamas dėmesys, kad da-
lis pastatų, kuriuose šiuo metu 
dar dirba prokurorai, yra visai 
neseniai suremontuoti ir atnau-
jinti. Kiti siūlo kompromisą – jei 
pastato išlaikymas per brangus, 
įkurdinti juos teismo arba poli-
cijos pastatuose. Daliai proku-
rorų nesuprantama ir kaip toks 
sprendimas dera su valstybės 
politika gaivinti regionus. Esą 
nedidelių miestelių ir kaimiškų 
vietovių gyventojams prokurorai 
taps nebepasiekiami. 

Projekto autoriai teigia, kad 
daugeliu atvejų prokurorų krū- Nukelta į 4 psl. » 

viai mažesnėse savivaldybėse yra 
sumažėję. 

„Krūviai pateikti tendencingai 
juos sumažinant“, – aiškina trys 
Molėtuose šiuo metu dirbantys 
prokurorai. „Yra priešingai nei 
teigiama, – dėsto du Lazdijuose 
dirbantys prokurorai. – Ikiteismi-
nio tyrimo bylų srautas, prokurorų 
priimamų procesinių sprendimų 
skaičius dažnoje nutolusioje dar-
bo vietoje yra didesnis už darbo 
krūvio vidurkius centriniuose pa-
daliniuose“, – rašo 15 min.lt.

kreipSiS į teiSingumo 
miniSteriją
Panašus likimas laukia ir peri-
ferijos teismų. Lazdijų teismą 
ketinama inkorporuoti į stam-
besnę struktūrą Alytuje. Lazdijų 
savivaldybės tarybos narys Jus-
tas Pankauskas nepritaria šiam 
pasiūlymui ir ketina kreiptis į 
Teisingumo ministeriją. 

„Kiek man yra žinoma, Alytaus 
teismo pastatas yra pilnai užimtas, 
tad iškiltų klausimas dėl papildo-
mo ploto darbo vietoms. Lazdijų 
teismo pastate vietos pakanka ne 
tik personalo darbui ir teismo po-
sėdžiams, bet čia galima sukelti, 
pavyzdžiui, Alytaus apylinkės 
teismo archyvą. Kiek man žinoma, 
tam jau buvo numatytos patalpos, 
planuoti įsigyti atitinkami stelažai, 
tinkantys archyvavimui. Rajono 
savivalda prie to gali prisidėti – 

Girtas asmuo, policininkų pakeltas 
iš griovio, dar jiems ir grasino
Vytautas Šeštokas
Dėl įvairių nusižengimų pada-
rymo policijos pareigūnų su-
laikyti pažeidėjai dažniausiai 
būna girti, vos stovintys ant 
kojų, nelaikantys liežuvio už 
dantų, visokiais žodžiais įžei-
dinėjantys pareigūnus, kurie at-
lieka savo tiesiogines pareigas. 
Dažnai tokie „ereliai“ prisikal-
ba ir įžeidę pareigūnų garbę ir 
orumą užsidirba administracinį 
nusižengimą ir teismas jiems 
skiria baudas bei kitas poveikio 
priemones. Taip praeitų metų 
gruodžio 12 dieną prisišnekėjo 
ir G. J., kuris Veisiejų seniūni-
joje, Kailinių kaime, tarnybi-
nio policijos automobilio „VW 
Caddy“ sulaikymo patalpoje, 
būdamas neblaivus (nustaty-
tas 2,14 promilės girtumas), 
Alytaus apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Lazdijų 
rajono policijos komisariato 
Reagavimo skyriaus policijos 
pareigūno Š. R. atžvilgiu var-
todamas įžeidžiančius žodžius, 
pažemino policijos pareigūno 
garbę ir orumą.

Tą dieną policijos pareigūnai, 
patruliuodami Kailinių kaime, 

griovyje pastebėjo gulintį vy-
riškį, kaip vėliau paaiškėjo, 
neblaivų G. J., tačiau šis pa-
keltas ir įsodintas į tarnybinį 
automobilį nenurimo ir įvairiais 
necenzūriniais žodžiais išvadi-
nęs policininkus dar pagrasino, 
kad vienas iš jų ilgai negyvens, 
nes jam bus nusukta galva. Visi 
šie išsakyti žodžiai prieš poli-
cijos pareigūną buvo įrašyti ir 
pateikti kaip įrodymai teisme.

G. J. administracinio nusi-
žengimo protokolo surašymo 
metu pareigūnams nurodė, kad 
su pažeidimu sutinka, nesigai-
li, tačiau protokolą pasirašyti 
atsisakė. Į Alytaus apylinkės 
teismo Lazdijų teismo rūmuo-
se vykusį teismo posėdį, ku-
riame buvo nagrinėjamas šis 
administracinis nusižengimas, 
G. J. neatvyko, nors jam buvo 
pranešta. Teismas konstatavo, 
kad G. J. padarė tyčinį admi-
nistracinį nusižengimą, yra 
baustas administracine tvarka, 
neteistas. 

Teismas G. J. pripažino kaltu 
padarius administracinį nusi-
žengimą ir nubaudė 120 eurų 
bauda.•

nelinkSmoS naujienoS

Ilona Šaparauskienė.

Buvusiai administracijos direktorės darbovietei UAB Magirnis vykdoma 
bankroto procedūra.
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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.

Miško kirtimai saugomose teritorijose ir Europos Bendrijos svarbos buveinėse
Sausio mėnesio straipsnio 
pataisymas: vietoj sakinio 
„Vakarų taigos buveinėse 
galimi visi miško kirtimai, 
išskyrus specialiuosius 
kirtimus, tačiau negali būti 
šalinama buveinėse susida-
ranti negyva mediena, sie-
kiant sukurti įvairiaamžį, 
būdingos rūšinės sudėties 
ir vertikaliosios struktūros 
medyną“ turėjo būti saki-
nys „Vakarų taigos buvei-
nėse negali būti šalinama 
buveinėse susidaranti 
negyva mediena, vykdomi 
miško kirtimai, išskyrus 
specialiuosius kirtimus, 
siekiant sukurti įvairia-
amžį, būdingos rūšinės 
sudėties ir vertikaliosios 
struktūros medyną“.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalio-
jęs Specialiųjų žemės naudojimo 
sąlygų įstatymas siekia sudaryti 
sąlygas, kurios leistų vykdant 
miško kirtimo darbus nepažeisti 
saugomų buveinių ir rūšių rada-
viečių. Specialiųjų žemės nau-
dojimo sąlygų įstatymas nustato 
specialiąsias žemės naudojimo 
sąlygas, nurodo teritorijas, kurio-
se šios sąlygos turi būti taikomos, 
reglamentuoja šių teritorijų nu-
statymą ir nustato šiame procese 
dalyvaujančių asmenų teises ir 
pareigas. 

Pagal minėtą įstatymą, gamti-
niuose ir kompleksiniuose draus-
tiniuose draudžiama vykdyti ply-
nuosius ir atvejinius pagrindinius 
miško kirtimus sklypuose arba 
jų dalyse, kuriuose auga Euro-
pos Bendrijos svarbos natūralios 
buveinės arba saugomos augalų 
bendrijos, įrašytos į Augalų ben-

drijų raudonosios knygos sąrašą, 
taip pat kai yra randamos saugo-
mų augalų, grybų augavietės arba 
gyvūnų radavietės pagal Saugo-
mų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių 
įstatymą. Biosferos poligonuose 
draudžiama vykdyti plynuosius 
pagrindinius miško kirtimus 
tais atvejais, kai miško valdoje 
yra išskirtos Europos Bendrijos 
svarbos natūralios buveinės arba 
saugomos augalų bendrijos bei 
nustatomos saugomų augalų, 
grybų augavietės arba gyvūnų 
radavietės pagal Saugomų gy-
vūnų, augalų ir grybų rūšių įsta-
tymą. Taigi pabrėžiame, kad bi-
osferos poligonuose draudžiama 
vykdyti plynuosius kirtimus, o 
gamtiniuose ir kompleksiniuo-
se draustiniuose – plynuosius ir 
atvejinius.

Miško savininkui reikia žino-
ti, kad net tuo atveju, kai valda 
nepatenka į saugomą teritori-
ją, ji gali patekti į jos buferinę 
apsaugos zoną. Miško valdose 
esančioje valstybinių gamtinių 
rezervatų buferinėse apsaugos zo-
nose plynieji miško kirtimai yra 
draudžiami 300 metrų atstumu. 
Beje, aptariamas įstatymas drau-
džia vykdyti miškų ūkio darbus 
neįšalus gruntui tiek gamtiniuose 
ir kompleksiniuose draustiniuose, 
tiek ir biosferos poligonuose. 

Kalbant apie saugomų gyvū-
nų apsaugą, reikia nepamiršti ir 
Miško kirtimų taisyklių, kurio-
se reglamentuojama saugomų 
paukščių apsauga jų veisimosi 
vietose. Priklausomai nuo paukš-
čio rūšies, pagrindiniai bei kraš-
tovaizdžio formavimo kirtimai 
draudžiami nuo 50 iki 200 metrų 
spinduliu aplink veisimosi vie-
tą. Visi kiti kirtimai ir medienos 

ištraukimas veisimosi vietose 
draudžiami nuo balandžio 1 d. 
iki rugsėjo 1 d. su tam tikromis 
išimtimis. Informaciją apie miš-
ko valdoje registruotas saugomų 
rūšių radavietes miško savininkas 
nemokamai gali rasti Saugomų 
rūšių informacinėje sistemoje 
SRIS (https://sris.am.lt). 

Kalbant apie kirtimų ribojimą 
reikia paminėti, kad II miškų gru-
pei priskirtuose miškuose ir III 
miškų grupių miškuose, esančiuo-
se saugomose teritorijose, kurios 
įsteigtos ir registruotos Lietuvos 
Respublikos saugomų teritorijų 
valstybės kadastre, ir IV grupės 
miškuose, esančiuose naciona-
liniuose parkuose, pagrindiniai, 
ugdomieji, sanitariniai bei speci-
alieji miško kirtimai ir medienos 
ištraukimas iš jų draudžiami nuo 
kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., jei 
saugomai teritorijai kitais teisės 
aktais nenustatyta kitaip.

Europos Bendrijos svarbos bu-
veinių ribos pateiktos Vietovių, 
atitinkančių gamtinių buveinių 
apsaugai svarbių teritorijų atran-
kos kriterijus, sąraše, skirtame 
pateikti Europos Komisijai, pa-
tvirtintame Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2009 m. balan-
džio 22 d. įsakymu Nr. D1-210, ir 
Buveinių apsaugai svarbių terito-
rijų sąraše, patvirtintame Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 
2018 m. balandžio 19 d. įsakymu 
Nr. D1-317. Miško savininkas 
informaciją apie inventorizuotas 
Europos Bendrijos svarbos bu-
veines gali rasti informaciniame 
portale www.geoportal.lt. Beje, 
tokio pobūdžio informaciją miško 
savininkui nemokamai teikia ir 
Valstybinės miškų tarnybos Miš-
kų ūkio priežiūros skyriaus arba 

Valstybinės saugomų teritorijų 
tarnybos ir saugomų teritorijų 
direkcijų specialistai.

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 m. programą privačių 
miškų savininkams ar jų asocia-
cijoms, kurių miškų valdos pa-
tenka į „Natura 2000“ teritorijas, 
Nacionalinė mokėjimo agentūra 
priima paraiškas kompensacijoms 
išmokėti. Jos priimamos kartu su 
tiesioginių išmokų paraiškomis. 
Išmokos skiriamos, kai valdoje 
privaloma laikytis specifinių vei-
klos apribojimų. Pavyzdžiui, kai 
draudžiami pagrindiniai miško 
kirtimai arba leidžiami nedidelio 
intensyvumo atrankiniai kirtimai 
(leidžiant iškirsti ne daugiau kaip 
10 procentų medyno tūrio per 10 
metų). Šiuo atveju būtų mokama 
272 EUR/ha (pirminiu ne ilgesniu 
kaip 5 metų laikotarpiu) kompen-
sacija, o pasibaigus pirminiam 5 
metų laikotarpiui – 200 EUR/ha. 
Kai miško valdoje ar jos dalyje 
draudžiami ugdomieji miško kir-
timai, brandžių medžių iškirtimas, 
draudžiami ar apriboti sanitari-
niai kirtimai, paliekant tam tikrą 
džiūstančių medžių ar sausuolių 
skaičių 1 ha, bus mokama 155 
EUR/ha dydžio kompensacija. 
156 EUR/ha dydžio kompensa-
cija būtų mokama, kai plynose 
pagrindinių miško kirtimų biržėse 
turi būti paliekamas papildomas 
skaičius neiškirstų žalių medžių. 
62 EUR/ha – kai sanitariniais kir-
timais draudžiama iškirsti visus 
džiūstančius ar išdžiūvusius. 

Apie paraiškų priėmimo termi-
nus ir kitas sąlygas Nacionalinė 
mokėjimo agentūra kasmet skel-
bia tinklalapyje www.nma.lt. 

Reikia paminėti, kad pagal Sau-
gomų teritorijų įstatymą miško 

savininkas, kurio miško valda 
patenka į saugomą teritoriją dėl 
veiklos apribojimų, gali sudaryti 
apsaugos sutartis su Valstybine 
saugomų teritorijų tarnyba. Šios 
sutartys turi būti įregistruotos ne-
kilnojamojo turto registre. 

Tuo atveju, kai miško valdo-
je po nuosavybės teisių įgijimo 
įsteigiama nauja saugoma teri-
torija, pakeičiamos esamų sau-
gomų teritorijų ribos arba nusta-
tomi nauji veiklos apribojimai, 
privataus miško savininkas gali 
gauti vienkartinę arba kasmetinę 
kompensaciją iš valstybės biudže-
to. Privataus miško savininkas, 
siekiantis gauti kompensaciją, turi 
su prašymu kreiptis į Valstybinės 
miškų tarnybos teritorinį padalinį 
pagal miško valdos buvimo vie-
tą. Tam, kad kompensacijos būtų 
išmokėtos kitais metais, prašymą 
išmokėti kompensaciją reikia pa-
teikti iki einamųjų metų balandžio 
1 d. Valstybinės miškų tarnybos 
direktorius sprendimą išmokėti 
kompensaciją priima iki einamų-
jų metų gegužės 1 d. Vienkarti-
nė kompensacija išmokama per 
vienerius metus nuo sprendimo 
patvirtinimo, o kasmetinė kom-
pensacija mokama kasmet – už  
einamuosius metus kompensacija 
išmokama iki kitų metų vasario 
1 d.•

Liūdnas vaizdelis: Lazdijai be teisėjų ir prokurorų
tai ir vietos politikų rūpestis, kaip 
įmanoma labiau ginti rajono inte-
resus“, – sakė J. Pankauskas. 

Jo nuomone,  istoriškai esan-
čioms regionuose įstaigoms turi 
būti sudarytos sąlygos dirbti. Juo 
labiau, kad dešimtyje kitų teismų 
rūmų (Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, 
Pakruojo, Šilalės, Akmenės, Visa-
gino, Zarasų, Širvintų, Švenčionių) 
taip pat, kaip ir Lazdijuose, dir-
ba po 3 teisėjus, o Raseinių rūmuo-
se – 2 teisėjai, tačiau jų uždaryti 

neketinama. „Šioje vietoje Lazdijai 
neturėtų būti optimizavimo įkai-
tai“, – teigė J. Pankauskas. 

laukia neigiamoS paSekmėS
Lazdijų rajono savivaldybės ta-
rybos opozicijos lyderio Artūro 
Margelio nuomone, Seimo narių 
noras optimizuoti teismų siste-
mą ir siūlymai naikinti Lazdijų 
teismą gali turėti neigiamų pa-
sekmių. Taip pat neigiamai jis 
vertina ir Generalinės prokuratū-
ros pasiūlymus iškelti iš regionų 

prokurorus.
„Tokius planus  vertinu neigia-

mai – žmonėms būtų nepatogu 
važinėti į teismo posėdžius Aly-
tuje. Netektume nemažai darbo 
vietų, taip pat sumažėtų inteli-
gentijos skaičius mūsų rajone. Jei 
teisėjams ir prokurorams trūksta 
darbo Lazdijuose, jie gali kai 
kurias bylas nagrinėti ir Alytuje, 
tačiau teismas ir prokurorai Laz-
dijuose turi išlikti“, – sakė buvęs 
meras.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 3 psl. 

Tarybos narys Justas Pankauskas.
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kalba, kaD...
Dzūkai

g Gerasis samarietis, pri-
žiūrintis tvarką Miškinių se-
niūnaitijoje, pasiekė savąjį 
laimės žiburį – buvo išrinktas 
į Lazdijų rajono LVŽS partijos 
tarybą. Regis, sunkus darbas 
per praėjusius savivaldos rin-
kimus atsipirko su kaupu.
g Vienos Kučiūnų konser-

vatorės žentas buvo įdarbin-
tas į valstiečio vadovaujamą 
vandenų įmonę. Ir kas galėjo 
pamanyti, kad krikščionį nuo 
pagonio skiria tik vienas eta-
tas.
g Skandalingų atgarsių su-

laukęs kelio ženklas, Lazdijų r. 
savivaldybės aikštelėje drau-
džiantis palikti automobilius 
nuo 23 val. vakaro iki 6 val. 
ryto, negalioja pašto automo-
biliams. Negi rajono valdžia 
pašto automobilius „pakrikš-
tijo“ specialiuoju transportu 
ir jiems jokie draudimai ne-
galioja?
g Vienoje Lazdijų rajono 

įstaigoje stebuklingai ilgai 
vyksta „konkursai“ į darbo vie-
tas. Matyt, darbo vietos tokios 
auksinės, kad pateikusiems 

gyvenimo aprašymus visiems 
norintiems dirbti gali ir noras 
praeiti.
g Po penktadienį įvyksian-

čio tarybos posėdžio žirginis 
sportas Lazdijų rajone įgaus 
antrą kvėpavimą, iš emigraci-
jos, kas jau labai gerai Lazdijų 
rajonui, grįžta žirginio sporto 
profesionalas, jam bus įkurtas 
naujas etatas – žirgų lenkty-
nių specialistas. Taryba, ar nuo 
ten pradedat, reikia žirgų, rei-
kia tako...
g Paskirsčius biudžetą, 

jame nematyti nė vieno žeto-
no ūkininkams. Kodėl? Gal to-
dėl, kad Kaimo ir žemės ūkio 
plėtros skyrius be vedėjo? Ar 
kad valstiečiai, valdantys Laz-
dijų rajoną, jau apie ūkininkus 
negalvoja, kaip ir ES.•

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.

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 visuose 
namuose. Tik daugelis jas 
vis dar meta į mišrių atliekų 
konteinerius, o jie tikrinami 
ir aptikus netinkamų atliekų 
netuštinami. Tad kam jums 
tos problemos? 

Rūšiuokite!

mažiauSioS išmokoS

Pastaruoju metu tiesioginės išmokos ūkininkams Lietuvoje 
siekia apie 170 eurų už hektarą, tuo tarpu ES vidurkis yra apie 
260 Eur. Pagal Europos Komisijos siūlymus, 2027 metais mūsų 
šalies ūkininkai turėtų gauti kiek daugiau nei 200 eurų (78 proc. 
vidurkio).

Lietuviai ūkininkai reikalauja 100 procentų tiesioginių išmokų 
ES vidurkio jau nuo 2021 metų, kas sudarytų 196 eurus už hekta-
rą. Baltijos šalių ūkininkai gauna mažiausias tiesiogines išmokas 
sąjungoje.

Gyventi – tai nereiškia kvėpuoti, tai reiškia veikti. Ne tasai 
ilgiausiai gyvena, kuriam daugiausiai metų, o tasai, kuris labiau 
už kitus jautė gyvenimą.

Žanas Žakas Ruso

aukSinėS mintyS

Lietuvos ūkininkų protestuose  
Briuselyje — ir lazdijiečių balsai
Praėjusią savaitę Briuse-
lyje mūsų šalies ūkininkai 
pradėjo protesto akciją 
„Sąjungoje, kurioje visi 
lygūs, nėra antrarūšių 
ūkininkų“. Į šią akci-
ją lėktuvu išskrido per 
pusantro šimto ūkininkų 
iš visos Lietuvos. Šiame 
būryje buvo ir trys ūki-
ninkai iš Lazdijų – Vir-
ginijus Kazlauskas, Vin-
cas Šubonis ir Renaldas 
Židžiūnas.

į briuSelį – pilnaS lėktuvaS
Protestuose Briuselyje ūkininkai 
reikalavo suvienodinti Lietuvos, 
kitų Baltijos šalių tiesiogines iš-
mokas su Europos Sąjungos (ES) 
vidurkiu.

Protestai Belgijos sostinėje yra 
akcijos, kuri dar 2018 m. prasi-
dėjo peticija, kurią pasirašė per 
50 tūkstančių Lietuvos piliečių, 
tęsinys. Kadangi padėtis nepasi-
keitė, ūkininkai vėl ėmėsi pro-
testuoti dėl lygių konkurencinių 
sąlygų ES.

Protestas vyko Briuselio cen-
tre, gatvėje, esančioje šalia žy-
mių Belgijos ir ES pastatų. Su 
Lietuvos ūkininkais akcijos metu 
pabendravo šalies prezidentas 
Gitanas Nausėda, atvykęs į ES 
vadovų derybas dėl 2021–2027 
metų bendrijos biudžeto.

2013 m. vasarį Europos vadovų 
taryba vieningai sutarė, kad vė-
liausiai iki 2020 m. visos ES vals-
tybės narės turėtų pasiekti bent 
196 Eur už hektarą išmoką.

Tačiau situacija nesikeitė taip, 
kaip buvo susitarta. Lietuvos 
ir kitų Baltijos šalių ūkininkai 
gauna ne daugiau kaip 54–60 % 
Europos vidurkio tiesioginių iš-
mokų, nepaisant nuolatinių ra-
ginimų nutraukti šį nesąžiningą 
lėšų paskirstymą. Todėl ir buvo 
nuspręsta protestuoti.

baDauS ne tik žemė
Apie protestus Europos Sąjungos 
sostinėje kalbamės su neseniai iš 
Briuselio grįžusiu Lazdijų rajono 
ūkininku virginijumi kazlaus-
ku: 

– Kaip kilo mintis prisidėti prie 
protestuojančių kolegų iš visos 
Lietuvos?

– Visada su pavydu žvelgiau į 
aktyvius Vokietijos, Prancūzijos, 
Lenkijos ir kitų šalių ūkininkus. 
Lietuvos ūkininkai labai kantrūs, 
tačiau ir jų taurė šį kartą persipil-
dė. Aš net nedvejodamas atsilie-
piau į Lietuvos ūkininkų sąjungos 
kvietimą dalyvauti protesto akci-
joje Briuselyje.

– Kaip manote, ar Lietuvos 
ūkininkų balsas bus išgirstas? 

– Manau, kad Lietuvos ūkinin-
kų balsas bus tikrai išgirstas, juk 
reikalaujame ne kažko naujo, o 
to, kas jau buvo sutarta dar 2013 
m.: „vėliausiai iki 2020 m. tiesio-
ginės išmokos valstybėse narėse 

turėtų pasiekti bent 196 Eur už 
hektarą“.

– Kokie Jūsų įspūdžiai iš Briu-
selio? Ar teko bendrauti su kitų 
šalių ūkininkais? 

– Įspūdžiai labai geri. Teko 
bendrauti su Latvijos, Estijos, 
Belgijos ūkininkais. Džiaugiuo-
si, kad jie visi ryžtingai gina savo 
teises.

– Kokios galimos pasekmės, jei 
Briuselis neatsižvelgs į Lietuvos 
ūkininkų reikalavimus? 

– Jei mūsų reikalavimai nebus 
išgirsti, manau, ir mes elgsimės 
drastiškai – badaus ne tik žemė, 
ne tik ūkininkai, bet ir visi ap-
linkiniai.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų ūkininkai:  Vincas Šubonis, Virginijus Kazlauskas, Renaldas 
Židžiūnas.
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Lazdijai originaliai pristatyti 
išskirtiniame Lietuvos renginyje
Vis dažniau Lazdijai pri-
sistato nacionaliniuose 
renginiuose, tuo stiprin-
dami savo krašto žino-
mumą. Praėjusią savaitę 
sostinę sudrebino vienas 
iš svarbiausių metų kul-
tūros renginių – Vilniaus 
knygų mugė. Be jau įprastų 
naujų knygų pristatymų, 
pokalbių, diskusijų, šie-
met šiame renginyje buvo 
sudaryta galimybė prisista-
tyti šalies miestų ir rajonų 
kultūros centrams. Šią 
galimybę puikiai išnaudojo 
Lazdijų kultūros centras, 
pristatydamas išskirtinį 
reginį. 

Lazdijų stendas buvo skirtas 
būsimoms Kalniškės mūšio 75-
osioms metinėms. Išskirtinio, 
lankytojus unikalumu stebinusio 
stendo lankytojai galėjo išsirink-
ti sau slapyvardžius, jiems buvo 
įteikiami Laisvės kovotojo pažy-
mėjimai bei Rudaminoje gaminti 
moliniai medaliai. Stendo lanky-
tojams buvo pristatomas ir Kal-
niškės mūšio pažintinis takas bei 
kitos toje vietovėje vykstančios 
veiklos. Tačiau tai dar ne viskas 
– Lazdijų kultūros centras mugėje 
pristatė ir meninę programą „Su 
lietuviška laisvės dvasia“, kuri 
nepaliko abejingų. 

Plačiau apie šį renginį „Dzū-
kų žinios“ paprašė papasakoti 
lazdijų kultūros centro direk-
torių arūną sujetą. 

– Šiemet Vilniaus knygų mu-
gėje buvo pirmą kartą pasiūlyta 
kultūros centrams įkurdinti savo 
stendus. Kodėl nusprendėte pri-

statyti Lazdijų kultūros centro 
stendą? Kokia buvo stendo idė-
ja? Ką pasakojote mugės lan-
kytojams?

– Pirmą kartą Lietuvos kultūros 
centrai turėjo galimybę pristatyti 
veiklą tokiame dideliame rengi-
nyje, kurį aplanko tūkstančiai 
žmonių, vyksta gausybė renginių. 

Mes nedvejodami nusprendėme 
dalyvauti, nes tai puiki galimybė 
pristatyti Lazdijų kraštą, kultūrinę 
veiklą, gamtos grožį, parodyti, 
kas esame ir kas mums svarbu. 
Ieškojome renginio, kuris yra iš-
skirtinis, apie kurį galime daug 
papasakoti ir sudominti. Šiemet 
minėsime Kalniškės mūšio 75-

ąsias metines, todėl pasitelkę 
partizanų įvaizdį per istoriją ir 
kultūrą pristatėme ne tik savo 
veiklą, bet ir Kalniškės mūšio 
pažintinį taką. Dėkojame ir plkn. 
ltn. Rimantui Jarmalavičiui, kuris 
kartu su mumis dalinosi pasako-
jimais apie Kalniškės mūšį, ak-
tyviai kvietė atvykti į pažintinę 

kelionę Kalniškės miške. Taip 
pat turėjome galimybę parodyti 
meninę programą „Su lietuviška 
laisvės dvasia“, kurioje dalyvavo 
per 20 dalyvių iš Lazdijų krašto. 
Labai džiaugiamės, kad iš visų 
išsiskyrėme ir netradicinis mūsų 
stendas buvo pastebėtas bei pri-
pažintas geriausiu.

– Ar daug žmonių aplankė 
Lazdijų stendą? Kuo jie domė-
josi?

– Lazdijų stendas buvo labai 
aktyviai lankomas visas ketu-
rias Vilniaus knygų mugės die-
nas. Žmonės nustebdavo pamatę 
įrengtą partizanų žeminę, buvo 
susidomėję interjeru. Išklausė-
me labai daug pasakojimų apie 
lankytojų senelių ar giminaičių 
partizanavimo laikotarpius, jų li-
kimus. Daugelis žmonių tiesiog 
sustodavo pakalbėti, pasidalinti 
mintimis apie istoriją ir kultū-
rą. Vaikai ir jaunimas džiaugėsi 
galėdami pasimatuoti kariūno 
uniformą, gauti „Laisvės kovo-
tojo pažymėjimą“ ar pabandyti 
parašyti istorine spausdinimo 
mašinėle, už kurią esame dėkin-
gi Lazdijų krašto muziejui. Mu-
gės lankytojai ypač susidomėjo 
Kalniškės miško pažintiniu taku, 
tai rodo, kad istorinės vietos yra 
įdomios ir patrauklios miestų gy-
ventojams.

– Stendą aplankė ir Preziden-
tas Gitanas Nausėda. Apie ką 
kalbėjotės su Prezidentu?

– Nors Vilniaus knygų mugė-
je buvo daug veiklą pristatančių 
dalyvių, tačiau būtent išskirtinį 
Lazdijų kultūros centro stendą 
aplankė prezidentas Gitanas 
Nausėda. Pristatėme Lazdijų 
kraštą, būsimas Kalniškės mūšio  
75-ąsias metines ir pakvietėme 
atvykti į renginį. Prezidentas 
liko sužavėtas mūsų veikla, o 
mes išskirtiniu valstybės vado-
vo dėmesiu.

Nukelta į 9 psl. » 

Vilniaus knygų mugėje pristatyta meninė programa „Su lietuviška laisvės dvasia“, skirta Kalniškės mūšio 75-osioms metinėms atminti!
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Profesorė įspėjo, kada koronavirusas pasieks Lietuvą: 
tada gali užvirti tikras pragaras
Danutė Jonušienė
Galbūt liko tik dvi savai-
tės – tiek laiko Lietuva turi 
pasiruošti koronaviruso 
sutiktuvėms. Nors tiesio-
ginių skrydžių iš Kinijos į 
Lietuvą nėra, tačiau grės-
mė, kad šis koronavirusas 
pasieks mus, yra didelė.

Anksčiau ji buvo vertinama kaip 
vidutinė. Paskelbus Italijai apie 
koronaviruso aukas, medikai 
mano, kad šis užkratas gali pa-
siekti Lietuvą vos per 14 parų.

Baimė ir panika – tokie jausmai 
sukaustė daugelį žmonių, svajo-
jančių per atostogas apsilankyti 
saulėtoje Italijoje.

Uždaryta Venecijos bazilika, 
Milano katedra, Milano operos 
teatras „La Scala“, nevyks tradici-
nis Venecijos karnavalas, Šiaurės 
Italijoje dešimt mažų miestelių 
tapo uždaromis zonomis dėl ko-
ronaviruso, sėjančio mirtį.

tryS įtartini atvejai 
atSkleiDė trūkumuS
Kauniečiai medikai jau turėjo 
tris aliarmo signalus, kai grįžę iš 
Kinijos ir blogai pasijutę žmonės 
buvo tiriami dėl koronaviruso.

Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto Kauno klinikų profesorė 
Auksė Mickienė šiuos atvejus va-
dino generaline repeticija.

Koronavirusas sukelia infekci-
ją, panašią į gripą. Vieni žmonės 
virusu perserga greičiau, o ki-
tiems jis gali išsivystyti į mirtimi 
pasibaigiantį plaučių uždegimą. 
Didžiausia pavojus kyla senyvo 
amžiaus, lėtinėmis ligomis ser-
gantiems žmonėms.

Tačiau generalinė repeticija 
parodė, kad Lietuvos medikams 
dar daug ko trūksta. Neperšlam-
pamas chalatas, guminės piršti-
nės, akiniai, respiratorius – tokios 
apsauginės priemonės yra būtinos 
medikams, kad jie patys neužsi-
krėstų.

Velkantis apsauginius drabu-
žius, kitas medikas turi stovėti ir 
žiūrėti, kad drabužiai prie nieko 
nesiliestų.

Tačiau ne tik šie nepatogumai 
apsunkina gydytojo darbą. Iškilo 
neaiškumų, kaip naudotis stetos-
kopu, jei ant galvos medikas turi 
užsidėti kapišoną.

„Tikriausiai liks tik viena gali-

mybė tirti plaučius – daryti rent-
geno tyrimą“, – svarstė profesorė 
A. Mickienė.

teStaS atliekamaS 6 
valanDaS

– Kaunas ir Vilnius – vartai, 
per kuriuos gali prasmukti koro-
navirusas kartu su grįžtančiais iš 
Italijos keliautojais. Kaip mano-
te, kada tai įvyks? – paklausiau 
profesorės A. Mickienės.

– Ruošiamės, jau turėjome tris 
atvejus, kai buvo įtartas korona-
virusas, džiaugiamės, kad nė vie-
nas įtarimas nepasitvirtino. Mes 
elgiamės su jais taip, kaip su už-
krėstaisiais.

– Kas gali Lietuvoje nustatyti 
koronavirusą ir kaip greitai? Ar 
tai gali padaryti Klaipėdos, Pa-
nevėžio ar Alytaus ligoninės?

– Nors šalyje yra stiprių ligo-
ninių, bet tokią galimybę turi tik 
referentinė laboratorija, esanti 
Vilniuje, tai Nacionalinė visuo-
menės sveikatos priežiūros la-
boratorija. Visi mėginiai turi būti 
siunčiami į šią laboratoriją. Testas 
trunka 6 valandas. Tai – protingas 
žingsnis, nes tyrimai turi būti pa-
tikimose rankose.

Kai Lietuvoje buvo kilęs pir-
mas įtarimas dėl koronaviruso, 
patvirtinimui mėginys dar buvo 
siunčiamas į užsienį.

Mūsų ligoninėje yra numaty-
ta tokia tvarka – yra kviečiamas 
automobilis, paimamas mėginys 
ir siunčiamas į Vilnių.

Praėjusį savaitgalį, kai buvo 
kilęs įtarimas dėl koronaviruso, 
blogai pasijutęs žmogus pas mus 
praleido mažiau nei parą, viskas 
baigėsi gerai, nes įtarimai nepa-
sitvirtino.

užkratą gali platinti 21 ar 
27 DienaS

– Žmonės skundžiasi, kad vais-
tinėse trūksta vienkartinių kau-
kių, gamintojai nespėja paruošti 
ligoninėms vienkartinių chalatų. 
Ar Kaune medikai susiduria su 
tokiais sunkumais?

– Mūsų ligonėje yra tokių 
priemonių, galbūt poliklinikose 
yra kitokia situacija. Kas bus, 
kai blogai pasijutę keliautojai 
užplūs šeimos gydytojus? Noriu 

priminti vieną svarbų dalyką – 
jei žmogus įtaria, kad užsikrėtęs 
koronavirusu, jis turi skambinti 
112 į bendrosios pagalbos centrą, 
o ne eiti į polikliniką.

Tada greitosios pagalbos medi-
kai turi susisiekti su specialistais 
ir nutarti, ką daryti.

– Ar žinoma, kaip greitai koro-
navirusas kirs Lietuvos sieną?

– Kol mes girdėjome apie Ki-
nijoje siaučiantį koronavirusą, 
buvo ramiau. Man daug nerimo 
kelia Italija, labai baisu ir neramu, 
nes Šiaurės Italija, kurią galima 
pasiekti iš Kauno ar Vilniaus, yra 
kalnų slidinėjimo rojus. Dėl pigių 
skrydžių daug lietuvių renkasi 
čia poilsį.

Yra žinoma, kad dvi savaites 
trunka inkubacinis periodas, taip 
pat dvi savaites skiriamas karan-
tinas žmonėms, grįžusiems iš Ki-
nijos. Karantinas tebegalioja.

Tačiau yra mokslinių duomenų, 
kad ligonis gali išskirti koronavi-
rusą ir iki 21 ar 27 dienų.

baimėS akyS DiDelėS

– Iki šiol Lietuva buvo priskir-
ta vidutinės rizikos zonai, nes 
Europoje buvo tik trys šalys, ku-
rios turėjo tiesioginius skrydžius 
į Kiniją, tai Prancūzija, Italija ir 

Jungtinė Karalystė.
– Mes nežinome, kaip bus ry-

toj. Rekomendacijas mums teikia 
Pasaulio sveikatos apsaugos orga-
nizacija ir Europos užkrečiamų-
jų ligų kontrolės ir prevencijos 
centras.

Gali būti, kad su grįžtančiais iš 
Italijos žmonėmis teks bendrauti 
taikant tokią pačią praktiką, kaip 
ir su grįžtančiais iš Kinijos as-
menimis.

Karščiuojantys ir blogai pasi-
jutę žmonės jau lėktuve turėtų 
pranešti apie savo savijautą. La-
bai gerai, kad medikai budi Tarp-
tautiniame Vilniaus oro uoste.

gali užvirti tikraS 
pragaraS

– Ar neatrodo, kad pernelyg 
panikuojame?

– Kol užkratas buvo aptinka-
mas Kinijoje, Lietuvai negrėsė 
dideliais nemalonumais. Kita 
vertus, panikuoti – tai žmogiška 
savybė. Mes anksčiau atidžiau 
vertinome tuos atvejus, kai grei-
tosios pagalbos medikai mums 
paskambindavo ir pranešdavo 
– yra žmogus, kuris turi kvėpa-
vimo takų infekciją ir yra buvęs 
Kinijoje.

Situacija buvo valdoma, nes 
ne tiek daug žmonių iš Lietuvos 

buvo nuvykę į Kiniją. Mes spė-
davome pasiruošti, todėl nebuvo 
panikos.

O jei turėsime tikrinti visus 
žmones, kurie viešėjo Italijoje ir 
kosti, čiaudi ar jaučia dusulį, gali 
būti tikras pragaras, o pasekmės 
bus sunkiai prognozuojamos.

vilkėS neperšlampamą 
chalatą

– Ar medikai turi apsisaugo-
jimo priemonių?

– Medikai negali pasitikti ligo-
nio įprastais darbiniais drabužiais, 
jie turi apsivilkti neperšlampamus 
chalatus, užsimauti gumines pirš-
tines, užsidėti respiratorių, nešioti 
specialius akinius, kurie saugo 
akių gleivinę.

Vienas bendradarbis turi būti 
stebėtojas, kad rengdamasis gy-
dytojas prie nieko neprisiliestų. 
Tai yra rimti reikalavimai, nes 
būtina saugotis infekcijos, kuri 
plinta oro lašeliais, yra pavojinga 
netgi prisiliesti prie ligonio, nes 
užkratas plinta taip pat kontakti-
niais keliais.

Bėda ta, kad nėra specifinių ko-
vos priemonių, nes koronavirusas 
sukelia infekciją, kuri panaši į 
gripą.•
lrytas.lt

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

adresu: Seinų g. 12 (Knygynėlis), Lazdijai.
Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882.

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Lazdijų krašto 
naujienų savaitraštis

Savaitės rajono naujienų bankas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikų profesorė Auksė Mickienė pasidalijo nekokiomis prognozėmis 
dėl koronaviruso. (Scanpix ir asmeninio albumo nuotr.)



8 Dzūkų žinios Nr. 9 / 2020 02 27 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Mano šviesaus atminimo tėtis 
nuo jaunystės iki pensijos dirbo 
greitosios medicinos pagalbos 
vairuotoju. Iš pradžių mano 
gimtuosiuose Veisiejuose, vė-
liau, kai šiame miestelyje buvo 
panaikintas greitosios medicinos 
pagalbos postas, jo darbovietė 
persikėlė į Lazdijus.

Vartydamas senas baltai juo-
das nuotraukas matydavau dar 
jauną tėtį, stovintį prie greitosios 
medicinos pagalbos mašinos su 
taip pat tuo metu dar jaunais savo 
kolegomis. Tuometis greitosios 
pagalbos automobilis buvo su 
didele keturkampe priekaba ir 
vadinamas „katalaške“. Man 
kiek ūgtelėjus šio automobilio 
neteko matyti, nes jau tuomet 
tėtis ir jo kolegos skubėdavo 
pas ligonius žalsvos spalvos 
UAZ'u. 

Darželio nelankiau, tad kai 
mama išeidavo dirbti į moky-
klą, su tėčiu, kai šis nedirbdavo, 
likdavau vienas namuose ir tuo 
būdavau labai patenkintas. Tėtis 
dirbdavo pamainomis: budėdavo 
vieną parą, o tris būdavo laisvas. 
Kai tėčiui tekdavo dirbti, jis ne-
retai pasiimdavo mane į darbą, 
kol mama nebūdavo grįžusi iš 
mokyklos. Tuometinio UAZ'o 
priekyje būdavo dvi vietos, ku-
riose sėdėdavo vairuotojas ir 
sesutė, o juos skirdavo dangtis, 
po kuriuo slėpdavosi greitosios 
medicinos pagalbos motoras. 
Būdavau labai laimingas, kai 
tėtis mane pasodindavo ant jo. 
Smagiai įsitaisęs važiuodavau 
žiūrėdamas į kelią ir visko tėtės 
klausinėdavau bei su juo šneku-
čiuodavausi.

Tėčio ir jo trijų kolegų, gy-
venusių Veisiejuose, greitosios 
medicinos pagalbos automobi-
lis stovėdavo mediniuose gara-
žuose šalia Veisiejų ligoninės, 
esančios ant kalniuko, netoli 
Veisiejų vidurinės mokyklos. 
Kai greitosios UAZ'as sugesda-
vo, tuomet tėtis kasdien su savo 
kolegomis eidavo jo remontuoti. 

Mano dideliam džiaugsmui, į 
remontus vesdavosi ir mane, 
nes nebūdavo, kur mane palik-
ti. Tad nuo ryto iki pavakarės 
sukinėdavausi tarp tepaluotų 
vairuotojų ir išsižiojęs klausy-
davau, ką įdomaus jie šneka. 
Kaip žinoma, vairuotojai, kai 
nevairuoja, tuomet neretai išge-
ria. O išgėrę mėgdavo pasakoti 
visokias juokingas istorijas apie 
darbą ir gyvenimą. Ypač aštrų 
liežuvį turėjo mano tėtės kolega 
Algis.

Į stiklines pildami degtinę ir 
gurkšnodami vairuotojai itin 
mėgdavo klausyti vienos fir-
minės Algio istorijos. Visi ją 
buvo girdėję dešimtis, jeigu 
ne šimtus kartų, bet kiekvieną 
kartą susižavėję jos klausydavo 
laukdami pabaigos ir kvatodavo 
susiėmę už pilvų, lyg būtų ją 
išgirdę pirmą kartą. Ši istorija 
buvo apie netoli Lenkijos sienos 
kaime gyvenusį žmogelį. Kartą 
jis nuėjo pas už kelių kilometrų 
gyvenusį kaimyną, kur kartu iki 
paryčių gausiai vaišinosi degti-
ne. Eidamas namo žmogelis pa-
siklydo ir ne juokais išsigando. 
Po ilgo klaidžiojimo priėjo kaž-
kokį nepažįstamą namą, šalia 
kurio būdoje lojo nepažįstamas 
šuo, staiga pastebėjo ant laip-
tų pasirodžiusią nepažįstamą 
moteriškę. Galvodamas, kad, 
ko gero, atsidūrė Lenkijoje, su-
šuko: „Čy tu Polska, čy tu Lit-
wa?! (lenk. – ar čia Lenkija, ar 
Lietuva?!). Staiga atpažino savo 
žmoną, kuri stipriai supykusi 
riktelėjo: „Aš tau duosiu, gy-
vate, čy tu Polska, čy tu Litwa, 
mauk greičiau namo!“

Kai pradėjau eiti į mokyklą, 
pasivažinėjimai kartu su tėčiu 
greitosios medicinos pagalbos 
mašina tapo retesni. Visuomet 
mėgdavau, kai tėtis nedirbdavo 
ir, grįžęs namo iš mokyklos, jį 
rasdavau prigulusį ar ką nors 
veikiantį. Greitosios medicini-
nės pagalbos postas buvo iškel-
tas į Lazdijus, bet vairuotojų 
ketveriukė iš Veisiejų ten dirbo 
kartu ir vienas kitą keisdavo bu-
dėjimuose.

Dabar jau visi keturi vairuo-
tojai įskaitant ir mano tėtį jau 
senokai yra iškeliavę į kitą pa-
saulį, jau seniai UAZ'us pakeitė 
kitos mašinos, kurios skuba pas 
ligonius, bet kiekvieną kartą, 
kai eidamas gatve pamatau va-
žiuojant greitosios medicinos 
pagalbos automobilį, sieloje 
kažkas krusteli ir užlieja seni 
prisiminimai. •

„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!

Alytaus apskrities vyriausia-
jame policijos komisariate Kri-
minalinės policijos organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo skyriaus 
pareigūnams atlikus ikiteisminį 
tyrimą paaiškėjo, kad vyrai 3 000 
g kanapių vežėsi iš Aukštaitijos. 
Turėdami ketinimų uždirbti iš 
kvaišalų, jie stengėsi kuo geriau 
paslėpti vežamą krovinį. Narko-
tinę žaliavą vyrai supakavo į va-

kuuminius maišelius, juos paslėpė 
krepšyje kartu su kūdikių maisto 
dėžutėmis. Bandydami uždirbti 
didelę sumą pinigų alytiškiai už-
sidirbo baudžiamąją atsakomybę. 
Alytiškio gabenamos marihuanos 
nelegalios rinkos vertė siekia 25 
ar 30 tūkstančių eurų.

Prieš teismą netrukus stos ne-
teisėtu disponavimu narkotinėmis 
ar psichotropinėmis medžiagomis 
turint tikslą jas platinti arba ne-

teisėtu disponavimu labai dide-
liu narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų kiekiu kaltinamas 36 
metų alytiškis. Jam gresia lais-
vės atėmimas nuo dešimties iki 
penkiolikos metų.

Ikiteisminį tyrimą kontroliavo 
Kauno apygardos prokuratūros 
Organizuotų nusikaltimų ir ko-
rupcijos skyriaus prokurorai.•
Alytaus apskr. VPK informacija

Keliaujantys vyrai marihuaną slėpė 
po kūdikių maisteliu
»Atkelta iš 1 psl. 

Sporto centro perspektyvas 
gaubia tiršta migla
Savivaldybė laidoja 100 tūkst. Eur? 
Opozicija reikalaus atsakomybės
Prieš metus Sporto centro 
perspektyvos buvo aiškios. 
Tuometinė valdžia jau 
buvo sudėliojusi visą nau-
jojo sporto centro statybų 
planą, suruošusi doku-
mentus ir gavusi Valstybės 
investicinės programos 
(VIP) paramą. 

Tačiau, atėjus naujajai valdžiai, 
situacija iš esmės pasikeitė. Se-
nasis projektas buvo išmestas į 
šiukšlyną, apsispręsta nestatyti 
naujo sporto centro, bet jį įkurti 
policijos pastate. Kadangi pastatą 
savivaldybė savo žinion perims 
tik metų pabaigoje, sporto centro 
įkurdinimo ir įrengimo klausimas 
nusikelia neribotam laikui. 

apie sporto centro reikalus 
kalbamės su buvusiu meru, ta-
rybos opozicijos lyderiu artūru 
Margeliu.

– Praėjusioje kadencijoje buvo 
apsispręsta dėl naujojo sporto 
centro statybos. Kur jis turėjo 
būti statomas, iš kokių lėšų, ko-
kia sąmata, kada turėjo prasidėti 
darbai, kada planuota statybos 
pabaiga?

– Buvo nuspręsta naująjį spor-
to centrą statyti senojo pastato 
vietoje, jį dvigubai praplečiant. 
Mes buvome atlikę visus paren-
giamuosius darbus, ekspertizes, 
techninį projektą ir daug kitų būti-
nų darbų. Skaičiuoju, jog išleido-
me apie 100 tūkst. eurų. Projekto 
sąmata siekė apie 3 mln. eurų. 
Jau buvome gavę per 90 tūkst. 
eurų iš VIP lėšų, galėjome pradėti 
darbus. Taip pat buvome numatę 
30 proc. savivaldybės kofinan-
savimą. Jei viskas būtų ėję pagal 
planą, jau kitais metais būtume 
turėję naują sporto centrą. 

– Kai prieš metus Lazdijuo-
se lankėsi Premjeras Saulius 
Skvernelis, lyg ir buvo gautas 
jo palaiminimas sporto centro 

statybai. Kas atsitiko, kad darbai 
neprasidėjo? 

– Naujoji valdžia pradžioje nu-
sprendė, jog mūsų parinkta vieta 
netinka sporto centrui ir viceme-
ras su kompanija ėmė ieškoti kitos 
vietos. Kadangi darbai neprasidė-
jo, VIP skirtų pinigų savivaldybė 
neteko. 

– Naujoji valdžia atsisakė 
naujojo sporto centro statybos. 
Kaip Jūs manote, kas lėmė tokį 
sprendimą? 

– Man sunku atsakyti į šį 
klausimą. Tik manau, kad toks 
sprendimas yra neatsakingas ir 
neturintis perspektyvų. 

– Dabar prabilta apie tai, kad 
nebus statomas sporto centras, 
bet jis bus perkeltas į policijos 
pastatą. Sporto salės įrengimui 
valdantieji siūlo skirti 2,5 mln. 
eurų. Ar tai protinga suma? Iš 
kur galima gauti tokius pinigus? 
Kiek gali užtrukti šis procesas? 
Kaip vertinate tokį valdančiųjų 
sprendimą? Kokios galimos nei-
giamos pasekmės? 

– Toks sprendimas man kelia 

daug klausimų. Iš kur atsirado 
2,5 mln. suma? Ar buvo atlikta 
ekspertizė, ar parengtas techninis 
projektas? Panašu, kad ši suma 
atsirado iš lubų. Policijos pastatas 
pastatytas ant nestabilaus – pel-
kės grunto. Manau, kad kapita-
linė pastato rekonstrukcija gali 
kainuoti milžiniškus pinigus, nes 
gali tekti kalti polius ir stiprinti 
pastato pamatą bei visą kons-
trukciją. Kitas klausimas – iš 
kur bus gauta tokia pinigų suma, 
kai neatlikti parengiamieji dar-
bai, nėra projekto, niekas negali 
prognozuoti, kada prasidės dar-
bai. Nepamirškite, jog šį pastatą 
savivaldybė savo žinion perims 
tik šių metų pabaigoje. Tik tada, 
kai pastatas bus savivaldybės, bus 
galima kalbėti apie visų darbų 
pradžią. Kiek tai užtruks, labai 
sunku prognozuoti. Gerai būtų, 
jei viską pavyktų atlikti iki nau-
jųjų savivaldos rinkimų, bet tai tik 
valdančiųjų svajonės. Galėjome 
sporto centrą turėti po metų, o 
dabar lazdijiečiams teks laukti 
ilgai ilgai.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Prieš metus Lazdijuose viešėjęs Vyriausybės vadovas S. Skvernelis pažadėjo 
už valstybės lėšas rekonstruoti Lazdijų sporto centrą.



9Nr. 9 / 2020 02 27 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Bitė Vilimaitė: gimtųjų žodžių medaus — į savo kraštą

lionė lapinskienė
Lazdijai – Bitės Vilimai-
tės, iki šiolei nepralenkto 
trumposios novelės talen-
to, gimtinė. Nors vaikystę 
ir paauglystę praleido 
Kaune, lietuvių kalbą ir 
literatūrą studijavo Vil-
niaus universitete, dirbo ir 
kūrė taip pat šiame mieste, 
nuo 2009 m. pavasario iki 
mirties 2014 10 11 rašytoja 
gyveno Avižieniuose. 

Jos kūrybos derlius įamžintas 14-
oje autorinių knygų ir įvertintas 
5-iomis prestižinėmis literatūros 
premijomis. Visa kūryba univer-
sali, moteriška, aktuali bet kuria-
me Lietuvos kampely gyvenan-
čiam įvairiaamžiam skaitytojui, 
alsuoja didžiule meile gimtajai 
kalbai, jos talpiam, taupiam, lai-
ku ir vietoj pasakytam žodžiui. 
Žodžiui, kuris atspindi ir dzūkų 
krašto žmogaus charakterį.  

Bitės Vilimaitės karta, rašyto-
jos žodžiais tariant, yra gyvenimo 
nudeginti žmonės. Į jį išėję su 

nuolat diegiama širdimi, neuž-
gyjančiomis žaizdomis. Bet ne-
sugniuždyti, išmokę, kai reikia, 
pasistatyti gynybos sieną.

Bitė Vilimaitė gimė Lazdijuose 
Antrojo pasaulinio karo metais 
(1943 02 16). Dėl dramatiškų 
jo įvykių po keliolikos mėnesių 
šeima liko išardyta: tėvą likimo 
vingiai nubloškė į užjūrius. Mer-
gaitė augo tėvo nepažindama, iš 
artimųjų tegirdėdama tik patyliu-
kais tariamą jo vardą. Gal todėl 
jo ilgesys su tyliais pasąmonės 
virpiniais jautrių novelių pliūps-
niu po kiek metų išsilies rinkinyje 
„Tėvo vardas“...

Jos knygų pavadinimai intri-
guojantys, šviesūs, dvižodžiai: 
„Rojaus obuoliukai“, „Vasaros 
paveikslėlis“, „Čiuožyklos mu-
zika“ ir pan. Kartais su mistiškos 
paslapties įspūdžiu, pvz., „Pa-
partynų saulė“... Išskyrus „Obelų 
sunki našta“. Ji išties sunki. Kaip 
ir pats gyvenimas su nelengvais 
išbandymais. Bet kitiems jos Bitė 
Vilimaitė neužkrovė: savo kasdie-
nybių naštą tyliai ir ramiai nešė 
pati. Tarsi tas Jono Strielkūno 
vieno eilėraščio herojus, sakąs:  
„Nedejuok, nesiskųsk, tau skirta 
tas pat, kas visiems...“

Bitė Vilimaitė buvo, yra ir 
visiems laikams liks išskirtinė 
asmenybė. Didelė savo nepaži-
numu, kartais sunkiai suvokia-
mu uždarumu. Ji nesiekė lėkšto 

ar deklaratyvaus populiarumo, 
nespraudė savęs į jokius rėmus. 
Jai svetimas buvo tradicinis, 
mūsų dienomis akivaizdžiai ko-
mercionalizuotas požiūris – jei 
tu rašytojas, privalai važinėti į 
susitikimus, save garsinti, kad bū-
tum pastebėtas, galbūt kur kada 
premijuotas... 

Bitė Vilimaitė buvo tikra anų 
dienų novelės dzūkė mergaitė, 
nuo mažų dienų mamos išmoky-
ta žinoti savą vietą, nelįsti, kur 
nereikia, neišsišokti. Jos niekas 
nematė jokiame TV šou. Ji sau-
gojo savo gyvenimą nuo pašali-
nių akių, turėjo savą erdvę. Jei 
kas, pavyzdžiui, kad ir telefono 
skambučiu panorėdavo tą erdvę 
padrumsti (tarkim, paprašyti au-
tografo ant knygos), Bitė gildavo 
tiesiai šviesiai – nelįsk, tavęs man 
nereikia!.. Jai visai nesopėjo gal-
vos, kad kitiems jos reikia, gal ir 
trūksta. Žinau, ne vienas Vilniaus 
literatūrologas ar plunksnabrolis 
ne vienerius metus neturėjo supra-
timo, kurgi iš sostinės išskrido ši 
Bitė, ką ji veikia, kodėl jos nema-
tyti Rašytojų sąjungos renginiuose 
ar rajonų bibliotekose...

O jai taip buvo gerai. Ji savo 
brandžiam kūrybos medunešiui 
jau turėjo kitą erdvę. Tokią, ko-
kios reikia. Tad mūsų, Lazdijų ra-
jono, žmonės turėtų tik didžiuotis, 
kad paskutiniu kasdienybės aviliu 
gardžiausiam medui iš gimtosios 

kalbos žodžių nešti Bitė Vilimai-
tė pasirinko, galima sakyti, savą 
kraštą. Juk nuo tylių Avižienių iki 
gimtųjų Lazdijų – vos keliolika 
kilometrų...

Jai tiko šio kaimo ramybė. Jos 
netrikdė santūrūs, savo vietą gy-
venime žinantys šito krašto žmo-
nės, besivadovaujantys principu 
„nelįsk in akis žmogu, jei jo ne-
pažįsci ar jis tavį nenori...“ Jie 
sugebėjo rašytoją priimti tokią, 
kokia ji norėjo būti. 

Gerai atsimenu, kai 2009 m. va-
saros pradžioje iš vietinių išgirdau: 
gyventi į Avižienius iš Vilniaus at-
vyko „tokia čiudna moteriškė, jy 
cik šunukų kazdzien vedziojas, o 
su niekuoj  daugiau nebendrau-
na...“ Klausiu, kokia jos pavardė. 
Atsakymas trumpas: „Bitė Vili-
maitė...“  Aišku, akimirką iš nuos-
tabos pritylu, paskui sakau – jūs 
tik džiaukitės, tai žinoma rašytoja, 
Nacionalinės premijos laureatė, 
mokyklose jos kūrinius mokiniai 
skaito, gyvenimą pažint  mokinas... 
Ne kiekvieną kaimą tokie žmonės 
pasirenka. O širdy, aišku, džiau-
giausi – va, ir mūsų kraštas meno ir 
kultūros žmonėms pamažu tampa 
ne prastesnis nei sostinės intelek-
tualų nugarbinti pušynėti Marcin-
konių ar Mardasavo laukai...

Ir Bitė Vilimaitė parodė: gy-
venti galima ir čia, nuošaliuose 
Avižieniuose. Toli nuo vis labiau 
didėjančio Vilniaus šurmulio. Ir 

būti savimi, kad kiekvieno nau-
jo ryto atneštą laiką atiduotų tik 
sau. Ne vienam, ko gero, ramybę 
kirbins klausimas, kas vis dėlto 
Bitei Vilimaitei padėjo išlikti toj 
tikrai dzūkiškai ramioj ir santūrioj 
Avižienių kaimo erdvėj? 

Žinoma, atsakymas yra – tai 
neišsenkančių stebuklų lobius 
dalijanti knyga. Knyga, kurią 
Bitė brangino, be kurios tikrai 
neįsivaizdavo savo dienų Avižie-
niuose. Juo labiau, kad iki bibli-
otekos nuo jos buto durų viena-
me dviaukštyje – vos keliolika 
žingsnių. Pasirodo, rašytoja su 
ne vieną dešimtmetį čia dirbančia 
Aldona Maceikiene gana greit 
susidraugavo ir neretai užsukdavo 
parsinešti kitokio skonio medaus. 
Kartais iš tų knygų, kurias parašė 
užjūrių ar Europos didieji plunks-
nos broliai, kartais iš pačios pa-
žinotų lietuvių autorių ar pasakų. 
Matyt, savo kompiuterio ekrane 
guldomo į naujų kūrinių eilutes 
neužteko. Be įprastų kasdieninių 
pasisėdėjimų ant suoliuko po ber-
žais, jai reikėjo dar kažkuo save 
vis pastiprinti. Juk vis dėlto ji – 
tikra kūrėja, individualybė.

kviečiame kovo 3 d. 14.00 
val. į seminarą „Bitės vilimaitės 
meninio žodžio takais“ lazdijų 
viešojoje bibliotekoje. lektorė 
lionė lapinskienė, komuni-
kacijos centro „kalba. knyga. 
kūryba.“ vadovė.•

Lazdijai originaliai pristatyti išskirtiniame 
Lietuvos renginyje
»Atkelta iš 6 psl. 

– Vilniaus knygų mugėje do-
minuoja naujų knygų pristaty-
mas. Kaip šiame kontekste atrodė 
Kultūros centro stendai?

gyveni. Džiaugiuosi, kad paro-
doje dirbę kultūros darbuotojai 
ne tik pristatė kultūrinę veiklą, 
bet ir patys įgijo naudingos patir-
ties, užmezgė svarbių pažinčių su 
garsiais atlikėjais, prodiuseriais, 
kultūros lauko atstovais.

– Kokie Jūsų asmeniniai įspū-
džiai iš Vilniaus knygų mugės? 
Ar įsigijote naujų knygų, ar pa-
sisėmėte idėjų Kultūros centro 
veiklai? 

– Dalyvavimas mugėje įkvėpė 
nesustoti, papildė naujomis min-
timis ir idėjomis. Su lankytojais 
diskutavome įvairiais istoriniais ir 

kultūriniais klausimais, išgirdome 
daug idėjų ir sukūrėme bendrų 
projektų, kuriuos vystysime atei-
tyje, pakvietėme į Lazdijų kraš-
tą ne vieną Lietuvos ir užsienio 
gyventoją. 

O dėl naujų knygų, tai dirbant 
stende ir dėl laiko stokos nete-
ko aplankyti knygų salių, tačiau 
Vilniaus knygų mugėje lankėsi 
mano šeimos nariai, kurie nusi-
pirko keletą leidinių ir mes jais 
pasidalinsime.

– Ačiū už pokalbį.•
„Dzūkų žinių“ informacija

– Vilniaus knygų mugė skirta 
ne tik knygoms pristatyti. Jau ne 
vienerius metus veikia Muzikos 
salė, kurioje prisistato atlikėjai, 
vyksta koncertai bei diskusijos. 

Šiemet pirmą kartą buvo pakviesti 
ir Lietuvos kultūros centrai. Labai 
smagu, kad tokios mugės sujungia 
įvairias veiklas, suburia žmones, 
leidžia parodyti, kas esi ir kuo 

Lazdijų kultūros centro stendas buvo išskirtinis ir labai gausiai lankomas!

Laisvės kovotojo pažymėjimas.
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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 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Mokslo ekspresas. 
 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 Pasaulio puodai.
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Nuosta-

bioji draugė“.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 „Nuostabioji 

draugė“.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Ponas Bynas“.
 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.
 19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Bornas. Absoliutus 

pranašumas“.
 0.40 „Juodasis sąrašas“.
 1.30 „Bornas. Sunaikinta 

tapatybė“.
 3.25 Alchemija XVIII. 

Muzika, kuri auga. 
 3.55 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Supermergaitės“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Gero vakaro šou.
 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.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti II“.
 21.00 TV3 Vakaro žinios.
 22.00 „Kikboksininkas 2. 

Sugrįžimas“.
 23.50 „Majų“ baikerių 

klubas“.
 1.00 „Makgaiveris“.
 1.50 „Greislendas“.
 2.40 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 3.30 „Majų“ baikerių 

klubas“.
 4.35 „Naujakuriai“.
 5.25 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 7.00 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 7.55 „Stoties policija“.
 8.55 „Paskutinis faras“.
 9.50 „Kobra 11“.
 11.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Prezidento pati-

kėtinis 2. Spąstai 
teroristams“.

 22.55 „Jūrų pėstininkai“.
 1.05 „Nusikaltimų 

miestas“.
 2.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Nauja diena. 
 6.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 7.00 Gyvenimas. 
 8.00 Visi savi. 
 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Prokuroras“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 Oponentai. 
 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Antanas nori būti. 

 15.00 „Prokuroras“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „Jaunimo banga“.
 18.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 Žinios.
 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 Gyvenimas. 
 1.30 Oponentai. 
 2.10 Lietuva tiesiogiai. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Prokuroras“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Nauja diena. 

Rubrika.
 5.00 Skyrybos. 
 5.40 Vantos lapas. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“.

 7.05 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. 

Partizanai“. 
 14.45 Prisiminkime. „J. 

Grušas. Barbora 
Radvilaitė (fra-
gmentas)“.

 14.55 „Ar galima sustab-
dyti alzheimerį?“.

 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. 

Partizanai“. 
 19.25 Premjera. 

„Rudyardas 
Kiplingas. Slaptas 
gyvenimas“.

 20.20 Muzikinis intarpas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 „Komivojažierius“.
 23.30 LRT studija 

Vilniaus knygų 
mugėje 2020. 
Susitikimas su 
kadenciją baigusia 
LR Prezidente Dalia 
Grybauskaite. 

 0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Euromaxx. 
 1.30 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“.

 2.20 Prisiminkime. „J. 
Grušas. Barbora 
Radvilaitė (fra-
gmentas)“.

 2.30 „Hiphopo evoliu-
cija“.

 4.10 Linija. Spalva. 
Forma. 

 4.40 Stop juosta. 
 5.05 Stilius. 

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Alisa Never“.
 13.05 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 13.35 „Tinginių miestelis“.
 14.05 „Ogis ir tarakonai“.
 14.25 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 15.20 „Kandisė Renuar“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.50 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 PREMJERA. 

„Brokenvudo 
paslaptys. Tegu 
ilsisi ramybėje“.

 23.05 „Gyvenimo daina“.
 0.55 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.10 „Kapitonė Marlo. 

Kambarys su 
vaizdu“.

 4.50 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 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 „Džo Breivenas“.
 22.55 „24 valandos. 

Palikimas“.
 23.55 „Svieto lygintojai“.
 0.50 „Amerikiečiai“.
 1.40 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

„Tele2“ pasiūlymas šeimoms: 
internetas namams 
tik nuo 1,99 Eur/mėn.

Mobiliojo ryšio bendrovė „Te-
le2“ savo klientams paruošė 
išskirtinius interneto namams 
pasiūlymus. Klientai, savo vardu 
operatoriaus tinkle turintys 1 ar 
daugiau numerių, jau dabar gali 
pasirinkti šeimos poreikius ge-
riausiai atitinkantį „Tele2 Laisvo 
interneto“ planą nuo 1,99 Eur/
mėn.

„Kuo daugiau šeimos numerių yra mūsų 
tinkle, tuo didesnė nuolaida šiuo metu yra 
taikoma namų internetui. Be to, siekiame, 
kad visi „Tele2“ klientai rastų būtent sau 
patraukliausius namų interneto pasiūly-
mus, todėl parengėme įvairių paketų, 
kurie skiriasi gigabaitų kiekiu“, – sakė 
Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis di-
rektorius.

„Tele2“ klientai sau ir savo šeimai 
geriausią pasiūlymą išsirinkti ir juo pa-
sinaudoti gali jau dabar. Tam tereikia 
užpildyti formą internetinėje svetainėje 
www.tele2.lt arba užsukti į bet kurį „Te-
le2“ saloną. 

kuo Daugiau numerių – tuo DiDeSnė 
nuolaiDa 
Dabar daugiau numerių „Tele2“ tinkle 
reiškia ir didesnes nuolaidas namų inter-
netui. Pavyzdžiui, klientai, operatoriaus 
tinkle savo vardu turintys 3 ir daugiau 
„Tele2“ numerių, namų internetą šiuo 
metu gali įsigyti tik nuo 1,99 Eur/mėn., 
registravę 2 numerius – nuo 2,99 Eur/
mėn., o turintys 1 numerį – nuo 3,99 
Eur/mėn.

Būti „Tele2“ šeimos dalimi verta dar 
ir dėl to, jog nepaisant turimų numerių 
skaičiaus, operatoriaus klientai dabar gali 
rinktis iš 5 skirtingų „Tele2 Laisvo inter-
neto“ namams planų, o jiems dabar tai-
komos nuolaidos siekia net iki 85 proc., 
lyginant su kainomis be sutarties.

Tiems, kurie ieško itin pigaus interneto 
namams pasiūlymo, rekomenduojama 
rinktis planą su 25 GB duomenų. Akci-
jos metu šio plano kaina prasideda tik 
nuo 1,99 Eur/mėn. (kaina be sutarties ne 
akcijos metu –  13 Eur/mėn.). 

Šeimos, kurioms reikia daugiau inter-
neto duomenų, gali rinktis planą su 50 
GB. Dabar jį įsigyti galima vos nuo 3,99 
Eur/mėn. (kaina be sutarties ne akcijos 
metu – 15 Eur/mėn.). 

Ne tik naršantiems internete, bet ir 

jame žiūrintiems filmus ar besiklausan-
tiems muzikos, patariama rinktis inter-
neto namams planą su 100 GB duomenų. 
Šiuo metu jo kaina prasideda vos nuo 
5,99 Eur/mėn. (kaina be sutarties ne ak-
cijos metu – 19 Eur/mėn.).

Tuo tarpu dažnai žaidžiantiems kom-
piuterinius žaidimus ar žiūrintiems vaizdo 
transliacijas realiu laiku  patariama rinktis 
interneto namams planą su 200 GB duo-
menų. Dabar šį planą įsigyti galima tik 
nuo 12,99 Eur/mėn. (kaina be sutarties 
ne akcijos metu – 22 Eur/mėn.). 

Aktyviausiems internautams rekomen-
duojamas neribotas namų internetas. Visą 
akcijos laikotarpį jo kaina prasideda vos 
nuo 14,99 Eur/mėn. (kaina be sutarties 
ne akcijos metu – 24 Eur/mėn.). 

„Tele2 Laisvo interneto“ pasiūlymas 
geresnėmis sąlygomis galioja „Tele2“ kli-
entams, turintiems 1 ir daugiau pokalbių 
planų vieno vartotojo vardu, o nuolaidos 
dydžiai priklauso nuo turimų numerių 
skaičiaus. Pasiūlymas galioja pasirašant 
24 mėn. sutartį kartu su įranga (modemu, 
kompiuteriu, planšete).

„Tele2 Laisvo interneto“ sutarties metu 
nutraukus pokalbių planų sutartis, nuo-
laida internetui nustos galioti. Pasiūly-
mo laikas ribotas ir jis negalioja verslo 
klientams.

Dar neSate „tele2“ klientaS?
Jei nesate „Tele2“ klientas ir savo vardu 
neturite nė vieno pokalbių plano operato-
riaus tinkle, namų internetą šiuo metu vis 
tiek galite įsigyti pigiau. Rinktis galima iš 
visų 5 „Tele2 Laisvo interneto“ planų su 
skirtingais duomenų paketais, o jų kaina 
prasideda nuo 4,90 Eur/mėn.

Pasiūlymas galioja pasirašant 12 arba 
24 mėn. sutartį kartu su įranga (mode-
mu, kompiuteriu, planšete). Pasiūlymo 
laikas – ribotas.

internetaS ten, kur ir jūS
„Tele2 Laisvas internetas“ yra ypatingas 
tuo, kad juo naudotis yra itin paprasta, o 
tai daryti galima bet kurioje vietoje – jis 
nėra susietas su gyvenamosios vietos 
adresu. 

Naudojimui tereikia trijų dalykų: mo-
demo, „Tele2 Laisvo interneto“ SIM kor-
telės ir rozetės. Modemu ir SIM kortele 
pasirūpins „Tele2“ darbuotojai, o viskas, 
ką reikia turėti namuose, sodyboje ar 
kelionėje, tai – rozetė.•

Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas.

   KNygyNėlIS,  Seinų g. 12, lazdijai. 
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šeštaDieniS, vasario 29 d. Saulė teka 7.12, leidžiasi 17.52, dienos ilgumas 
10.40. Jaunatis. Vardadieniai: Gustis, Tolvaldas.

LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Daiktų istorijos. 
 7.00 Proto džiunglės. 
 7.25 „Mažylis mieste“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. Premjera. „Ar 
išgelbėsime rifą?“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Spalvingas žirgelių 
gyvenimas“.

 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 Dainuok su manim. 
 23.10 „Įprastas pasaulis“.
 0.35 „Aštuntas pus-

lapis“.
 2.15 „Pasiklydę Pary-

žiuje“.
 3.35 Pasaulio 

dokumentika. „Ar 
išgelbėsime rifą?“. 

 4.25 „Mažylis mieste“.

LNK
 6.40 „Ponas Bynas“.
 7.05 „Saugokis meš-

kinų“.
 7.35 „Ogis ir tarakonai“.
 7.55 „Žmogus-voras“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 8.55 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.20 „Tomas ir Džeris. 

Vilis Vonka ir 
šokolado fabrikas“.

 11.00 „Berniuko Rykliuko 
ir Lavos mergaitės 
nuotykiai“.

 12.50 „Mis Slaptoji 
agentė 2. Ginkluota 
ir žavinga“.

 15.05 „Prarastasis“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 21.20 PREMJERA. „Seni 

lapinai“.
 23.15 „Pakvaišęs tėtis“.
 1.25 „Bornas. Galutinis 

tikslas“.

TV3
 6.30 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.00 „Bakuganas. Kovos 

planeta“.
 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 „Aštuonkojis 

Dipas“.
 13.50 „Kačių motina“.
 15.40 „Havajai 5.0“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 Eurojackpot.
 21.00 „Aš esu Tonia“.
 23.25 „Persekiojama dak-

taro. Sugrįžimas“.
 1.15 „Kikboksininkas 2. 

Sugrįžimas“.
 2.50 „Henrio nusikal-

timas“.
 4.45 „Makgaiveris“.
 5.30 „Naujakuriai“.

BTV
 6.00 „Pričiupom!“.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Jei statytume 

šiandien“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.45 „Pragaro vieš-
butis“.

 13.45 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 
„Juventus“–
„Rytas“.

 19.30 Lietuvos balsas. 
Senjorai. 

 21.50 „Metro užgrobimas 
123“.

 0.00 „Nuo sutemų iki 
aušros. Kruvini 
Teksaso pinigai“.

 1.45 „Samdomas 
žudikas. Nuodėmių 
atleidimas“.

Dzūkijos TV
 7.19 Programa.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. G. E. 
Mohl-Basanavi-
čienė“.

 7.55 „TV Europa 
pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija De 
Neri-Oginskienė“.

 8.30 „Neprijaukinti“.
 9.00 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“.

 9.30 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Nauja diena. 

Rubrikos. 
 11.00 Gyvenimas. 
 12.00 „Detektyvas Linlis“.
 14.00 „Dvaro rūmai“.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Mokslo ritmu. 
 16.50 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 17.00 Skyrybos. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Sofija 
Vytautaitė“.

 19.00 „Tu esi mano“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Gluchariovas“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „Šelesto bylos“.
 2.50 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.15 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 3.55 Gyvenimas. 
 4.35 Mokslo ritmu. 
 4.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.55 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 5.15 Skyrybos. 
 5.55 Oponentai.
 6.35 „Pasaulis iš 

viršaus“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Auksinis protas. 
 8.45 Klausimėlis. 
 9.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Vytauto Didžiojo 
muziejus ir Vie-
nybės aikštė“.

 9.30 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 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 Mes nugalėjom. 
 14.00 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 16.05 Mūsų gyvūnai. 
 16.30 Proto džiunglės.
 17.00 Klauskite daktaro. 
 18.00 Stambiu planu. 
 18.55 Pasaulio teisuoliai. 

 19.45 Premjera. „Frenki 
Dreik paslaptys 3“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Nežudyk strazdo 

giesmininko“.
 23.05 Gera muzika gyvai. 
 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 „Vytautas Kasiulis. 

Iki Paryžiaus ir 
atgal“.

 2.10 „Kvadratas“.
 4.35 Muzikinis intarpas.
 4.45 Auksinis protas. 

TV1
 6.20 „Akloji“.
 7.50 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.50 „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. 
Tamsos giesmės“.

 23.05 „Senoji mokykla“.
 0.55 „Paryžiaus 

paslaptys. Mulen 
Ružo paslaptis“.

 2.35 „Fargo“.

TV6
 6.30 „Skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 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 „Skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 12.55 „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.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 Formulės E lenk-

tynės Maroke.
 23.15 „Žudymo  

žaidimai“.
 1.20 X Faktorius.

„Monstrai prieš ateivius“,  19.30, LNK

penktaDieniS, vasario 28 d. Saulė teka 7.14, leidžiasi 17.50, dienos ilgumas 
10.36. Jaunatis. Vardadieniai: Osvaldas, Romanas, Vilgardas, Žygimantė, Romas.

 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 Mokslo ekspresas. 
 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 „Aštuntas pus-

lapis“.
 0.35 „Kvadratas“.
 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“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Ponas Bynas“.
 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.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Bornas. Galutinis 

tikslas“.
 23.15 „Galutinis tikslas 

5“.
 1.05 „Saulės ašaros“.
 3.10 „Bornas. Absoliutus 

pranašumas“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Supermergaitės“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai.
 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.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.55 Namų idėja su 

IKEA.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Sparnai“.
 21.15 „Kapitonas Ame-

rika. Žiemos karys“.
 0.05 „Žiauriai baisi 

naktis 2“.
 2.00 „Taksi“.
 3.40 „Pagrobti vaikai“.
 5.15 „Naujakuriai“.
 5.35 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 7.00 „CSI. Majamis“.
 7.55 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.55 „Stoties policija“.
 9.55 „Paskutinis faras“.
 10.50 „Kobra 11“.
 11.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Samdomas 

žudikas. Nuodėmių 
atleidimas“.

 23.30 „Prezidento pati-
kėtinis 2. Spąstai 
teroristams“.

 1.15 „Nusikaltimų 
miestas“.

 2.10 „Nusivylusios namų 
šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Oponentai. 
 7.00 Skyrybos. 
 8.00 Greiti pietūs. 
 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Prokuroras“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 Kaimo akademija. 
 14.00 Mokslo ritmu. 
 14.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Antanas nori būti. 
 15.00 „Prokuroras“.
 16.00 Reporteris. 
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
 18.30 „Laisvės keliu“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.

 20.15 Sportas. 
 20.20 Orai.
 20.00 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. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“. 

 23.30 Vantos lapas. 
 0.00 „Pone prezidente“.
 0.30 Skyrybos. 
 1.30 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 2.10 Bušido ringas. 

Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020“.

 2.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 3.15 „Prokuroras“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Nauja diena. 

Rubrika.
 5.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 5.40 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.50 „Pasaulio turgūs“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 

 6.55 Muzikinis intarpas.
 7.05 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. 

Plateliai. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

Partizanai“.
 14.55 „Rudyardas 

Kiplingas. Slaptas 
gyvenimas“.

 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. 
 19.20 Klausimėlis. 
 19.35 „Vytautas Kasiulis. 

Iki Paryžiaus ir 
atgal“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Pasiklydę Pary-

žiuje“.
 22.50 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 
2020. Kristinos 

Sabaliauskaitės 
knygos „Petro 
imperatorė“ 
pristatymas. 

 23.35 Žagarės vyšnių 
festivalis 2015. 
Žirgo gyvenimo 
istorija.

 0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Stop juosta. 
 1.25 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band festival 
Šiauliai 2015“. 

 2.15 „Komivojažierius“.
 4.15 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.40 7 Kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Alisa Never“.
 13.05 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 13.35 „Tinginių miestelis“.
 14.05 „Ogis ir tarakonai“.
 14.25 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 15.20 „Kandisė Renuar“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 „Fargo“.
 23.15 „Paryžiaus 

paslaptys. Mulen 
Ružo paslaptis“.

 1.05 „Senojo Tilto 
paslaptis“.

 3.15 „Brokenvudo 
paslaptys. Tegu 
ilsisi ramybėje“.

 4.50 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 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.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 Eurolygos 

rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Milano 
„AX Armani 
Exchange“.

 0.15 „Džo Breivenas“.
 1.55 „Nebylios  

dvasios“.
 3.30 „Amerikiečiai“.
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SekmaDieniS, kovo 1 d. Saulė teka 7.10, leidžiasi 17.54, dienos ilgumas 10.44. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Albinas, Tulgaudas, Rusnė, Antanina, Antanė.

 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 pa-

sakos. Žąsiaganė“.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Žemė. Mūsų 
planetos prigimtis“.

 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. 
 16.35 Pasaulio puodai.
 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 „Didysis stebuklas“.
 0.15 „Bėgimas naktį“.
 2.25 Pasaulio dokumen-

tika. „Žemė. Mūsų 
planetos prigimtis“.

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

 4.05 Šventadienio 
mintys. 

 4.35 „Įprastas pasaulis“.

LNK
 6.55 „Ponas Bynas“.
 7.20 „Saugokis meš-

kinų“.
 7.50 „Ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Žmogus-voras“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

pasakos“.
 9.00 Sveikatos namai. 
 9.55 „Kalakutai. Atgal į 

ateitį“.
 11.40 „Piko valanda 2“.
 13.25 „Kaukės sūnus“.
 15.15 „Mano žmona – 

ragana“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 
 21.45 „Lapkričio 

žmogus“.
 23.55 „Tolyn į tamsą. 

Žvaigždžių kelias“.
 2.15 „Seni lapinai“.

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 „Pelenė“.
 13.30 „Džekas milžinų 

žudikas“.
 15.10 „Popieriniai 

miestai“.
 17.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Alisa Veidrodžio 

karalystėje“.
 21.45 „Mechanikas. 

sugrįžimas“.
 1.35 „Kapitonas Ame-

rika. Žiemos karys“.
 3.55 „Persekiojama dak-

taro. Sugrįžimas“.

BTV
 6.30 Galiūnai. Pasaulio 

rąsto kėlimo 
čempionatas. 
Panevėžys.

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Tarptautinis 

galiūnų turnyras 
„Savickas Classic“. 
Panevėžys. 

 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Jei statytume 

šiandien“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.45 „Pragaro vieš-
butis“.

 13.45 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 
„CBet“–„Žalgiris“.

 19.30 „Dūris skėčiu“.
 21.25 „Narkotikų prekei-

viai“.
 22.35 „Antrininkas“.
 23.50 „Metro užgrobimas 

123“.
 1.40 „Nuo sutemų iki 

aušros. Kruvini 
Teksaso pinigai“.

Dzūkijos TV
 7.19 Programa.
 7.20 „Gluchariovas“.
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Mokslo ritmu. 
 11.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 11.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 12.00 „Šelesto bylos“.
 14.00 „Dvaro rūmai“.
 15.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 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. Barbora 
Umiastauskaitė-
Žagarietė“.

 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. 
 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. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Žagarės vyšnių 

festivalis 2015. 
Žirgo gyvenimo 
istorija. 

 6.45 Žagarės vyšnių 
festivalis 2015. 

 7.30 Krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 10.00 Atspindžiai. 
 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 „Odė Lietuvos 

baletui“.
 14.00 Šventadienio 

mintys. 
 14.30 Euromaxx. 
 15.00 Stilius. 
 15.55 Pirmą kartą. 
 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 Legendos. Šiandien 

ir visados.
 22.00 Šokio ir gyvos 

violončelių muzikos 

spektaklis „Bolero – 
Extended“. 

 23.00 „Nežudyk strazdo 
giesmininko“.

 1.05 „Bėgimas naktį“.
 3.15 ARTS21. 
 3.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 6.20 „Akloji“.
 7.50 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.50 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.50 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Džinas. Nepažin-
toji Italija“.

 13.00 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 PREMJERA. 

„Vidinis miestas“.
 23.25 „Fotojuostelė“.
 1.30 „Senoji mokykla“.
 3.10 „Purpurinės upės. 

Tamsos giesmės“.

TV6
 6.30 „Skilusios kaukolės 

iššūkis“.
 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“.
 11.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 12.00 „Skilusios kaukolės 
iššūkis“.

 13.00 „Vandenyno kariai“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 NBA Action.
 22.30 NBA rungtynės. 

Filadelfijos 
„76ers“–Los 
Andželo „Clippers“.

 1.00 Ledo kelias.
 2.45 Išlikimas.

„Alisa Veidrodžio karalystėje“,  19.30, TV3

pirmaDieniS, kovo 2 d. Saulė teka 7.07, leidžiasi 17.56, dienos ilgumas 10.49. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Simplicijus, Eitautas, Dautara, Marcelinas, Elena.

LRT Televizi
 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 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.40 „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 „Naujasis popie-

žius“.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 „Naujasis popie-

žius“.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Ponas Bynas“.
 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 „Devyni jardai“.
 0.35 „Juodasis sąrašas“.
 1.25 „Lapkričio 

žmogus“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Supermergaitės“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 La Maistas.
 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.
 16.25 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 „Gaudynės“.
 0.05 „„Majų“ baikerių 

klubas“.
 1.25 „Makgaiveris“.
 2.15 „Greislendas“.
 3.05 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 4.00 „„Majų“ baikerių 

klubas“.
 5.15 „Naujakuriai“.

BTV
 7.00 „CSI. Majamis“.
 7.55 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.55 „Stoties policija“.
 9.55 „Paskutinis faras“.
 10.50 „Kobra 11“.
 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 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Pašėlę vyrukai 2“.
 0.00 „Dūris skėčiu“.
 1.50 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.45 „Antrininkas“.
 3.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Šiandien kimba. 
 7.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 8.00 Apie tave. 
 9.00 „24/7“. 

 10.00 „Prokuroras“.
 11.00 „Pone prezidente“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 Nauja diena. 
 14.00 Nauja diena. 

Rubrika.
 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Antanas nori būti. 

Rubrika.
 15.00 „Ragana“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 Sportas.
 16.58 Orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.20 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Vaikystės 

spalvos“.
 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 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 1.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 2.10 Delfi dėmesio 

centre. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Ragana“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Nauja diena. 

Rubrika.
 5.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 5.40 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

LRT Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band Festival 
Šiauliai 2015“. 

 7.00 Kultūros diena.
 7.30 „Džiunglių knyga“.
 7.40 „Apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „Smurfai“.
 8.20 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 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. 

Partizanai“. 
 19.20 Premjera. 

„Princas Philipas. 
Nepaprastas 
gyvenimas“.

 20.15 Klausimėlis. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Iškyla prie Kaban-

čios uolos“.
 23.15 Mano tėviškė. 

Šatrijos Ragana. 
 23.30 Veranda. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Kelias. 
 1.10 Dainuok su manim. 
 3.00 „Bėgimas naktį“.
 5.05 Mūsų miesteliai. 

Plateliai.

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Alisa Never“.
 13.05 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 13.35 „Tinginių miestelis“.
 14.05 „Ogis ir tarakonai“.
 14.25 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 15.20 „Kandisė Renuar“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 „Draugeliai“.
 23.10 „Gyvenimo daina“.
 1.05 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.00 „Vidinis miestas“.
 4.55 „Tėvas Motiejus“.

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 Amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 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 „Pragare“.
 23.00 „Blogasis sama-

rietis“.
 1.15 „Svieto lygintojai“.

eteriS
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eteriS

trečiaDieniS, kovo 4 d. Saulė teka 7.02, leidžiasi 18.00, dienos ilgumas 10.58. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Kazimieras, Daugvydas, Daina, Vaclava, Kazys, Vacė.

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.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.40 „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 „12 beždžionių“.
 23.45 Klausimėlis. 
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 „12 beždžionių“.
 4.50 Muzikinis intarpas.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Ponas Bynas“.
 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.
 19.30 KK2. 
 20.00 Leo ir Bružo nuoty-

kiai Madagaskare. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Šešios kulkos“.
 0.50 „Juodasis  

sąrašas“.
 1.40 „Tobulas apiplė-

šimas“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Supermergaitės“.
 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.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti II“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Sveiki atvykę į 

džiungles“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Sveiki atvykę į 

džiungles“.
 23.55 „Perėja“.
 0.55 „Makgaiveris“.
 1.45 „Greislendas“.
 2.35 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 3.30 „Perėja“.
 4.20 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 4.45 „Naujakuriai“.
 5.30 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

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

geriausia“.
 8.50 „Stoties policija“.
 9.50 „Paskutinis faras“.
 10.45 „Kobra 11“.
 11.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Bėgliai“.
 22.55 „Ypatinga už-

duotis“.
 0.45 „Nusikaltimų 

miestas“.
 1.45 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 6.00 Nauja diena. 
 6.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 7.00 Oponentai. 
 8.00 Sėkmės gylis. 
 9.00 „Tu esi mano“.
 10.00 „Ragana“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 Nauja diena. 
 14.00 Nauja diena. 

Rubrika.

 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Antanas nori būti. 
 15.00 „Ragana“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „Gyvenk taupiau“.
 18.20 „Dzūkiška pynė“.
 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 „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 Oponentai. 
 1.30 Gyvenimas.
 2.10 Lietuva tiesiogiai. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Ragana“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Nauja diena. 

Rubrika.
 5.00 Gyvenimas. 
 5.40 Kryptys LT. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band Festival 
Šiauliai 2015“. 

 6.50 ...formatas. Poetas 
Julius Keleras. 

 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 Stambiu planu. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

Partizanai“. 
 14.45 Muzikinis intarpas.
 14.55 „Aštuntasis dešim-

tmetis“.
 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. 

Partizanai“. 
 19.20 Premjera. „Legendi-

niai megastatiniai“.

 20.15 Prisiminkime. 
 20.25 Proto džiunglės. 
 20.55 FIBA Čempionų 

lyga. Aštuntfi-
nalis. Saragosos 
„Casademont“–Pa-
nevėžio „Lietka-
belis“.

 23.00 Kultūringai su 
Nomeda. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 1.05 Vilnius Mama Jazz 

2019. 
 2.10 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 4.10 „Čia kinas“. 
 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 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 13.35 „Tinginių miestelis“.
 14.05 „Ogis ir tarakonai“.
 14.25 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 15.20 „Kandisė Renuar“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 „Kapitonė Marlo. 

Kraujas ir šviesa“.
 23.10 „Gyvenimo daina“.
 1.00 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.00 „Kapitonė Marlo. 

Palaidota atmintis“.
 4.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „CSI kriminalistai“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 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 „Užkandinė ant 

ratų“.
 23.15 „Gelbėtojai“.
 1.15 „24 valandos. 

Palikimas“.
 2.05 „Svieto lygintojai“.
 2.55 „Amerikiečiai“.
 3.45 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.

antraDieniS, kovo 3 d. Saulė teka 7.05, leidžiasi 17.58, dienos ilgumas 
10.53. Priešpilnis. Vardadieniai: Kunigunda, Uosis, Tulė, Nonita.

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 Stilius. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 Kūrybingumo 

mokykla. 
 16.40 „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 „Paskutinė kara-

lystė“.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.50 Kūrybingumo 

mokykla. 
 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 „Paskutinė kara-

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

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Ponas Bynas“.
 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.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Tobulas apiplė-

šimas“.
 0.20 „Juodasis  

sąrašas“.
 1.10 „Devyni jardai“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Supermergaitės“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Visi mes žmonės.
 8.45 „Meilės sūkuryje“.
 9.50 „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.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti II“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Tramdantys ugnį“.
 0.50 „Makgaiveris“.
 1.40 „Greislendas“.
 2.30 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
 3.20 „Makgaiveris“.
 4.10 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 4.35 „Naujakuriai“.
 5.25 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

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

geriausia“.
 8.50 „Stoties policija“.
 9.50 „Paskutinis faras“.
 10.45 „Kobra 11“.
 11.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „CSI. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Ypatinga už-

duotis“.
 22.55 „Pašėlę vyrukai“.
 1.35 „Nusikaltimų 

miestas“.
 2.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Nauja diena.
 6.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 7.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 8.00 Puikūs pralaimė-

jimai. 
 9.00 „Tu esi mano“.
 10.00 „Ragana“.
 11.00 „Pone prezidente“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 Nauja diena. 
 14.00 Nauja diena. 

Rubrika.
 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Antanas nori būti. 

Rubrika.

 15.00 „Ragana“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 Sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „Jaunimo banga“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.20 Orai.
 19.25 „Laisvės keliu“.
 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 Oponentai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 Sportas.
 23.28 Orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 1.30 Oponentai. 
 2.10 Lietuva tiesiogiai. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Ragana“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Nauja diena. 

Rubrika.
 5.00 Oponentai. 
 5.40 Kaimo akademija. 

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. 

Partizanai“. 
 14.45 ...formatas. Poetas 

Julius Keleras. 
 14.55 „Princas Philipas. 

Nepaprastas 
gyvenimas“.

 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. 

Partizanai“. 
 19.20 „Aštuntasis dešim-

tmetis“.
 20.05 Mes nugalėjom. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Genijus. Einš-

teinas“.
 23.10 Stambiu planu. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Mokslo sriuba. 
 1.10 Tarptautinis 

bigbendų festivalis 
„Big Band Festival 
Šiauliai 2015“. 

 1.55 Šokio ir gyvos vio-
lončelių  muzikos 
spektaklis „Bolero 
– Extended“. 

 2.55 Prisikėlimo liudy-
tojai. 

 3.10 Krikščionio žodis. 
 3.25 Auksinis protas. 
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
Vytauto Didžiojo 
muziejus ir Vie-
nybės aikštė“.

 5.05 Legendos. 

TV1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Alisa Never“.
 13.05 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 13.35 „Tinginių miestelis“.
 14.05 „Ogis ir tarakonai“.
 14.25 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 15.20 „Kandisė Renuar“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „Kandisė Renuar“.
 21.00 „Kapitonė Marlo. 

Palaidota atmintis“.
 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.45 „Senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.45 „Draugeliai“.
 4.25 „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 Amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Saša ir Tania“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 Europos taurės 

krepšinio rung-
tynės. Vilniaus 
„Rytas“–Stambulo 
„Galatasaray“.

 21.00 Dešimtasis NBA 
dešimtmetis. 

 22.00 Eurolygos 
rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Maskvos 
srities „Khimki“.

 0.00 „Gelbėtojai“.
 1.50 „Svieto lygintojai“.
 2.50 „Amerikiečiai“.
 3.45 „Paskutinis žmogus 

Žemėje“.
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aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
„Audi A6“ (2000 m., 2,5  •l, benzinas ir dujos, TA, visi 

privalumai). Tel. 8 686 14305.

„Renault Megane Scenic“  •(1,6 l, benzinas, ką tik iš Olan-
dijos, labai gera būklė, daug  
privalumų, 2003 m.), kaina 
1 550 Eur.  
Tel. 8 623 23430.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 694 16386.

Aviečių sodinukus ir bulves.   •Tel. 8 654 93810.

Pašarinius runkelius.   •Tel. 8 617 01065.

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

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 662 39070. 

Pašarinius runkelius.   •Tel. 8 617 01065. 

Pašarines bulves.   •Tel. 8 615 78394. 

Maistines bulves.   •Tel. 8 615 40455.

Žieminius kviečius, rugius.   •Tel. 8 662 39070.

Bulves (maistines, sėklines,  •pašarines). Tel. 8 688 95751.

KITI

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

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

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. 

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

Sodybą Kučiūnų k., Lazdijų  •r. (120 m2, medinis gyvenama-
sis namas su ūkiniais pastatais, 
85 a sklypai, iki namo asfaltuo-
tas privažiavimas).  
Tel. 8 606 06001.

Gretimus namų valdos skly- •pus: 0,27 ha ir 0,46 ha, Panar-
vės k., kainos: 2 200 Eur, 3000 
Eur. Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha 
žemės ūkio paskirties sklypus, 
kaina po 4 200 Eur. Visi skly-
pai tinkami namų statybai. Arti 
Lazdijų miestas bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

2 k. butą Veisiejuose (30  •kv. m, 3 a, netoli ežero), kaina 
5 300 Eur.  
Tel. 8 626 79757.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Audi 80“ (1993 m., 1,9 l,  •TDI, universalas, TA iki 2022 
m.), kaina 550 Eur.  
Tel. 8 686 71256.

„Opel Signum“ (2006 m.,  •1,9 l, CDTI, 110 kW, juoda spal-
va, 6 pavaros, lengvojo lydinio 
ratlankiai, daug privalumų, 
ką tik iš Vokietijos, Lietuvoje 
atlikta TA, galioja iki 2022 m.), 
kaina 1 850 Eur.  
Tel. 8 624 17600.

„Opel Vectra“ (2006 m.,  •1,9 l, CDTI, 110 kW, 6 pavaros, 
xenon žibintai, lengvojo lydinio 
ratlankiai, daug privalumų, 
ką tik iš Vokietijos, Lietuvoje 
atlikta TA, galioja iki 2022 m.), 
kaina 2 550 Eur.  
Tel. 8 621 37087.

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 650 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda 34 a, 
trifazis elektros įvadas, atlikti 
geodeziniai matavimai), 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 netoli 
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.

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se.  
Tel. (8 318) 52156. 

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

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 dokumen-
tus.  
Tel. 8 644 55355. 

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

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. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 89742.

Superkame visų markių au- •tomobilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“, 
„VW“ ir kt. Pasiimame 
patys, sutvarkome reikiamus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto. Dirbame savaitgaliais ir 
šventinėmis dienomis.  
Tel. 8 681 20546.

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.

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

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.

TVENKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.

• Vežame smėlį, 
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.
, tel. 8 603 11 510.

PARDuODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos BORTUS,
ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577
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PERKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarko-
me dokumentus.  
Tel. 8 686 94982.

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

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirki- •mas: juodojo metalo laužas 
– 150–170 Eur/t, skarda – 
120–130 Eur/t. Didesnį kiekį 
pasiimame patys. Ežero g. 
39, Lazdijai. Svėrimo paslau-
gos iki 60 t. Darbo laikas I–V 
8.00–16.00 val., VI 8.00–
12.00.  
Tel. 8 698 30902.

PASlAUgOS
Gaminame medines duris  •namams, ūkiniams pastatams. 

Žiemą ir pavasarį durys piges-
nės, su nuolaidomis. 27 metai 
darbo patirtis.  
Tel. 8 686 71689.

Mirus Daliui MOCKEvIčIuI, nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Bronę, sūnus Saulių ir Dalių bei jų šeimas.

Lina ir Artūras MARGELIAI

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

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

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

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

Ekskavatoriaus paslaugos  •(3,8 t, grunto kasimas, lygini-
mas, gręžimas ir t. t.).  
Tel. 8 640 31717.

Pristatome supjautas, suka- •potas beržo ir juodalksnio mal-
kas. Ąžuolo pjuvenų briketus. 
Nemokamas ir greitas pristaty-
mas. Vežame ir savaitgaliais.  
Tel. 8 600 70500.

Skiedrų Stogai. Gamyba- •Pardavimas-Dengimas.  
Tel. +48663201446,  
www.skiedrinis-stogas.lt

Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-
tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 27 metai.  
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331. 

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

Pušines sausuolių malkas,  •atvežu. Tel. 8 624 71375. 

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. 

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

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.

Ar jau 
užsiprenumeravote

„Dzūkų žinias“?

uaB „Rividė“  
parduoda ir pristato:

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

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

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose po 500 kg.
• Medžio granules (serti-

fikuotos).

Tel. 8 652 71212.

Betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo butas Lazdijų 
miesto centre (autonominis 
šildymas). Tel. 8 698 78040.

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.

KNYGYNĖLIS
Seinų g. 12, Lazdijai. 

Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53085
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Redakcijos tel.: (8 318) 52260, 
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faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com

Direktorius
Darius Brindza.

Reklamos vadybinikė

Inga Liaukevičienė
Tel.: (8 318) 53 085, 
8 670 38882

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

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


