
ISSN 2538-6980

9  771648  848019

Nr. 5 (8514)
2021 02 04 / ketvirtadienis
Leidžiamas ketvirtadieniais
Kaina 0,35 Eur

N e p r i k l a u s o m a s  l a z d i j ų  r a j o N o  l a i k r a š t i s  www.dzukuzinios.lt

Nukelta į 4 psl. » 

Nukelta į 2 psl. » 

Gamtos stichija tapo rimtu išbandymu 
ir seniūnams, ir žmonių santykiams

P
raėjusią savaitę 
dalis Lietuvos 
pateko į iki šiol 
nepatirtus sniego 
gniaužtus. Keliai 
pasidengė beveik 

pusmetrio storio sniego sluoks-
niu. Neatlaikę sniego svorio, lūžo 
medžiai, nutraukdami elektros 
laidus ir palikdami žmones be 
elektros.  Kai kurių atokesnių kai-
mų ir vienkiemių sodybos buvo 
atkirstos nuo likusio pasaulio. 
Tokia ribinė situacija tapo tikru 
išbandymu vietos valdžiai ir ap-
nuogino kaimynų santykius bei 
žmonių geranoriškumą stichijos 
akivaizdoje. 

Kreipėsi pagalbos į 
redaKciją
Praėjusį ketvirtadienį, po beveik 
dvi dienas siautėjusios stichijos  
„Dzūkų žinių“ redakcija sulaukė 
pagalbos skambučio iš Žilvičių 
kaime (Noragėlių sen.) gyve-
nančio Antano Zorubo. Žmogus 
skundėsi, jog jau pusantros paros 
gyvena be elektros. 

„Mano namai šildomi elek-
tra, todėl dabar negaliu įjungti  

Savivaldybės gydytoja L. Džiaukštienė: „Dauguma
rajono gyventojų supranta vakcinos svarbą“

Susirgimų COVID-19 
skaičius Lietuvoje ir Laz-
dijuose kasdien mažėja. 
Mūsų rajonui neblogai se-
kasi kovoti su koronaviru-
su ir sustabdyti jo plitimą. 
Prie to prisidėjo griežtas 
karantinas ir prasidėjęs 
vakcinacijos procesas. 

Nors taip vadinami vakseriai 
bando demonizuoti skiepus, 
tačiau racionaliai mąstantys 
žmonės puikiai suvokia, jog 
vakcinacija padės įveikti virusą 
ir pagreitins kolektyvinio imu-
niteto sukūrimą. Didžioji dau-
guma Lazdijų rajono gyventojų 
yra pasirengę skiepytis. 

Norėdamos suteikti objek-
tyvią ir operatyvią informaci-
ją apie vakcinacijos proceso 
eigą, „Dzūkų žinios“ kreipėsi 
į savivaldybės gydytoją Liną 
Džiaukštienę, prašydamos pa-
pasakoti apie vakcinacijos tvar-
ką, skiepų naudą, kolektyvinio 

imuniteto sudarymą bei paneigti 
mitus apie vakcinos neva suke-
liamą šalutinį poveikį.

– Kokia yra epidemiologinė 
situacija Lazdijų rajone?

– Epidemiologinė situacija 
Lazdijų rajone yra gerėjanti. 
Dviejų savaičių sergamumo 
rodiklis tesiekia 174,6 atve-
jo 100 tūkst. gyventojų. Tuo 
metu visos Lietuvos vidurkis 
yra 443,1 atvejo 100 tūkst. gy-
ventojų. Šiuo metu mūsų savi-
valdybėje COVID-19 liga serga 
87 asmenys. Džiugu, kad šią 
savaitę naujai nustatyti tik trys 
COVID-19 ligos atvejai.

Jeigu epidemiologinė situ-
acija ir toliau išliks gerėjanti, 
tai reikš, kad turėsime galimy-
bę taikyti tam tikras karantino 
laikotarpiu nustatytų draudimų 
išimtis. Konkretūs sprendimai 
bus priimti artimiausiomis die-
nomis. 

„Nuoširdžiai jums dėkoju už pagalbą. Jei ne jūs, ko gero, dar ilgai būtume buvę be elektros. Jūs mus išgelbėjote“, — dėkojo Antanas. 

Savivaldybės gydytoja Lina Džiaukštienė.
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savaitės Komentaras 
Pasiekėme momentą, kai karantinas daro daugiau žalos už patį virusą

Algimantas Mikelionis
Visas pasaulis, o tuo pačiu ir 
Lietuva išgyvena tikrai nelen-
gvą situaciją, kuri susijusi su 
koronaviruso pandemija. Pati 
pandemija kaip pandemija, nes 
mes prie jos jau kažkiek prisitai-
kėme ir pripratome, o Lietuvoje 
šiomis dienomis per dieną suser-
gančių koronavirusu skaičius jau 
ne toks ir didelis, bet dabar visą 
visuomenę kur kas labiau vargina 
jau kelis mėnesius besitęsiantis 
karantinas, kuris mus visus ali-
na turbūt žymiai labiau nei pats 
koronavirusas.

Labai daug abejonių kelia judė-
jimo tarp savivaldybių varžymas, 
kai dėl labai rimtos priežasties ne-
leidžiama vykti į kitą savivaldybę. 
Šis draudimas, be abejo, turėjo tei-
giamos įtakos mažinant susirgimų 
visoje respublikoje skaičių, bet, ko 
gero, savo teigiamą poveikį jis jau 
išnaudojo. Dabar sunku tikėtis, kad 
judėjimo ribojimas tarp savivaldy-
bių padės mažinti ar bent išlaikyti 

pastovų susirgimų koronavirusu 
skaičių. Šis judėjimo tarp savi-
valdybių valdymas kaip priemonė 
jau išsisėmė ir dabar daro daugiau 
žalos nei naudos. Žmonės jau se-
niai jaučia psichologinį nuovargį 
ir įtampą, nes vien nuo tos pačios 
aplinkos, kuri supa žmogų kelis 
mėnesius, ir besikartojančio dieno-
tvarkės ritmo: namai – parduotuvė 
– namai darosi tikrai nelengva. Ži-
noma, šiuo atveju gerokai pasisekė 
tiems, kurie turi galimybę išvykti į 
kitą ar kitus rajonus ir taip pakeisti 
aplinką ir iki gyvo kaulo įgrisusią 
kasdienybę.

Ne tik judėjimo tarp savivaldy-
bių ribojimas, bet ir kitos karanti-
no priemonės išsekino ir išvargino 
žmones. Dar daugiau, kai kurie 
ribojimai prasilenkia su paprasta 
logika. Štai į didžiuosius prekybos 
centrus, kur vienu momentu susi-
renka kelios dešimtys ir daugiau 
žmonių, eiti apsipirkti galima, o 
į mažas kavinukes, kuriose vienu 
metu prie penkių staliukų kavą 
gerti gali kokie septyni ar aštuoni, 
ar dar mažiau žmonių – rinktis 
nevalia ir jos uždarytos. Galėtu-
me imti pavyzdį ir iš kaimyninės 
Lenkijos, kur karantinas žymiai 
švelnesnis, nes dirba ir kirpėjai, 
ir mažos ne maisto prekių par-
duotuvėlės. Apskritai, kas liečia 

Adomo Žilinsko piešinys.

kirpyklas, tai šiuo atveju nueita į 
visišką absurdo situaciją: papras-
čiausiai kirpėjai kaip dirbo savo 
darbą, taip tebedirba, tik viskas 
vyksta pogrindyje ir  nemokami 
mokesčiai. Atkreipkite dėmesį į 
Seimo, Vyriausybės ar savival-
dybių valdžios šukuosenas. Į jas 
pažvelgus, savaime aišku, kad jie 
lankosi pas kirpėjus. Vadinasi, 
grožio salonų darbas uždraustas, 
bet visi draugiškai keliaujame į 
pogrindines kirpyklas, o viešai 
apsimetame, kad viskas gerai, ir 
toliau žaidžiame suaugusių dė-
džių ir tetų žaidimą pavadinimu 
– griežtas karantinas. Ar nėra pa-
prasčiau leisti grožio salonams 
dirbti, tik atitinkamai kontroliuoti 
jų veiklą?

Nieko nėra lengviau ir papras-
čiau kaip įvesti griežtą karantiną, 
viską jo metu uždaryti ir tikėtis, 
kad tai viską išspręs. Daug su-
dėtingiau ir žymiai daugiau pro-
to reikia, stengiantis griežtus 
draudimus pakeisti išmintingais 
ribojimais nei įvairių veiklų drau-
dimu.

Koronavirusas niekur nepa-
bėgs ir nedings, mes turėsime 
išmokti su juo gyventi, norime 
to ar ne. Šios ligos nereikia pa-
niškai bijoti – jos reikia tiesiog 
išmintingai saugotis. Nebūkime 

inertiški ir riboti žmonės, o geriau 
pasimokykime iš italų, kurie nuo 
koronaviruso nukentėjo, ko gero, 
labiausiai. Šiomis dienomis Itali-
joje atsidarė kavinės ir restoranai, 
o besišypsantys žmonės skubėjo į 
juos pakelti puodelį kavos ar taurę 

vyno už gyvenimą. Pats laikas 
atsipeikėti ir mūsų valdžiai ir su-
vokti, kad griežtas karantinas kaip 
priemonė kovojant su koronavi-
rusu jau išsėmė savo galimybes 
ir atėjo metas po truputį grįžti į 
normalų gyvenimą.•

Savivaldybės gydytoja L. Džiaukštienė: „Dauguma
rajono gyventojų supranta vakcinos svarbą“

– Prasidėjo vakcinacija. Koks 
bus jos eiliškumas? Kada pra-
sidės įvairių socialinių grupių 
skiepijimas? Kur jis vyks?

– Atsižvelgiant į operacijų va-
dovo sprendime nustatytas prio-
ritetines grupes, pirmą vakcinos 
dozę jau gavo  429 rajono gy-
ventojai: rajono gydymo įstaigų 
darbuotojai ir pacientai, sociali-
nės globos įstaigų darbuotojai ir 
gyventojai, Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro Lazdijų 
skyriaus, Visuomenės sveikatos 
biuro, Valstybės vaiko teisų ap-
saugos ir įvaikinimo tarnybos 

riaus  darbuotojai.
Šią savaitę greitaisiais testais 

testuojami, o kitą savaitę bus 
pradėti vakcinuoti švietimo įs-
taigų darbuotojai. 

– Kaip registruojami žmo-
nės vakcinacijai? Kas nebus 
skiepijami? 

– Žmonės vakcinacijai regis-
truojami pas savo šeimos gy-
dytoją. Būtina pažymėti, kad 
nebus skiepijami asmenys, per-
sirgę COVID-19 ir kuriems nuo 
COVID-19 ligos diagnozavimo 
nėra praėję trys mėnesiai. Taip 
pat nebus skiepijami tie asme-
nys, kuriems, atlikus serologinį 
tyrimą, bus nustatyti COVID-19 
ligos antikūnai. 

– Kiek žmonių Lazdijų ra-
jone turi būti paskiepyta, kad 
susidarytų kolektyvinis imu-
nitetas? 

– Siekiant užtikrinti kolek-
tyvinį imunitetą, turi būti pa-
skiepyta 70 proc. visos šalies 
gyventojų, taigi vien Lazdijų 
rajone turėtumėme paskiepyti 
12 490 gyventojų.

– Ar yra daug žmonių, kurie 
atsisako skiepytis? Ką jiems no-
rėtumėte pasakyti? Kodėl verta 
skiepytis?

– Lazdijuose, kaip ir visoje 

Lietuvoje, tokių žmonių esama, 
tačiau jų labai nedaug. Yra abe-
jojančių, tačiau pamatę, kad pa-
siskiepiję žmonės nejaučia jokių 
šalutinių reakcijų, dažniausiai 
jau kitą dieną pareiškia norą 
skiepytis. Džiugu, kad didžioji 
dauguma mūsų savivaldybės 
žmonių supranta ir vertina vak-
cinavimo svarbą. Apie 90 proc. 
prioritetinei grupei (medikai, 
socialiniai darbuotojai, farmaci-
ninkai, greitosios  medicinos pa-
galbos darbuotojai, Visuomenės 
sveikatos biuro darbuotojai ir 
kt.) priklausančių asmenų sutiko 
vakcinuotis. 

Svarbu žinoti, kad vakcina 
gali apsaugoti jus ir jūsų arti-
muosius nuo ligos ir klastingo 
viruso sukeltų komplikacijų. 
Ypač skiepo neturėtų vengti 
gretutinių ligų turintys ir vy-
resnio amžiaus žmonės. O jei 
yra buvę alerginių ar anafilak-
sinių alerginių reakcijų po kitų 
vakcinų skiepo, pacientui rei-
kėtų pasitarti su savo šeimos 
gydytoju. 

– Ar skiepai bus nemokami? 
Ar bus galima pasiskiepyti už 
pinigus, nesilaikant eiliškumo? 
Ar saugu pirkti vakciną pagal 
skelbimus internete?

– Lietuvoje žmonės šiuo metu 
nuo COVID-19 skiepijami svei-

katos priežiūros įstaigose, šias 
vakcinas jos gauna iš Ekstrema-
lių sveikatai situacijų centro. Už 
vakciną mūsų šalis yra sumokė-
jusi ir skiepijimas gyventojams 
yra nemokamas. Kol kas mo-
kamai pasiskiepyti galimybės 
nėra. Deja, esama žinių, kad 
internete pasirodė skelbimų, ku-
riuose siūloma įsigyti neaiškios 
kilmės preparatų nuo COVID-
19 ligos. Jokiu būdu negalima 
susigundyti tokiais skelbimais 
ar juolab įsigyti tokių preparatų, 
tai gali kelti tiesioginę grėsmę 
žmonių sveikatai. 

– Kiek rajono žmonių yra 
persirgę COVID–19? 

– Iš viso buvo patvirtinti 645 
COVID-19 atvejai, 525 asme-
nys pasveiko.  

– Kiek žmonių Lazdijų rajo-
ne jau yra paskiepyta? 

– Pirmąja vakcinos doze pa-
skiepyta 429 Lazdijų rajono 
gyventojai, antrąja doze jau pa-
skiepyti VšĮ ,,Lazdijų ligoninė“ 
darbuotojai. Vasario 3–5 d. antrą 
vakcinos dozę gaus dar 270 pri-
oritetinių grupių gyventojų.

– Dėkojame už aktualią in-
formaciją.•
„Dzūkų žinių“ informacija

REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
19,97 Eur (su PVM).

Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone. 
Tel. (8 315) 50331. 
Aikštelės darbo laikas: I –IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val. 
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

darbuotojai,  savivaldybės te-
ritorijoje dirbantys odontologai 
ir farmacininkai bei vairuotojai, 
kurie perveža COVID-19 liga 
sergančius arba jau pasveikusius 
rajono gyventojus.  

Sausio 28 d. antra vakci-
nos doze buvo paskiepyti VšĮ 
,,Lazdijų ligoninė“ darbuotojai.  
Vasario 3–5 d. bus paskiepyta 
270 asmenų: dializuojami li-
goniai, pirminio lygio asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų, 
socialinių paslaugų ir globos 
įstaigų darbuotojai ir pacientai 
bei Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro Lazdijų sky-

»Atkelta iš 1 psl. 
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Jauniesiems muzikantams — skambančios labdarių dovanos
Nors įprasta dovanas ir 
labdarą dalinti prieš Vely-
kas ir Kalėdas, tačiau kai 
kurie geranoriški lazdijie-
čiai tai nevengia daryti ir 
be ypatingos progos. 

Lazdijietė Evelina Dobilaitė-Juš-
kauskė su vyru Artūru nuspren-
dė jaunam ir muzikuojančiam 
žmogui padovanoti gitarą, kuria 
ilgai ir sėkmingai grojo Artūras 
Juškauskas. Moteris socialiniuose 
tinkluose paskelbė, jog dovanos 
gitarą. Netrukus atsiliepė moteris 
iš Kauno, kuri sakė taip pat norinti 
dovanoti dukros „išaugtą“ gitarą, 
ir paprašė Evelinos pasirūpinti ir 
jos dovanojamu instrumentu. 

„Taigi, jau galėjome padovano-
ti dvi gitaras. Tada Artūro mama 
Vilma užsiminė, jog galėtų dova-

noti ir pianiną, kuriuo vaikystėje 
grojo Artūras ir jo brolis. Ji sakė, 
kad reikia dovanoti gabiam vai-
kui, kuris gal kada nors į savo 
koncertą pakvies. Socialiniuose 
tinkluose išplatinome informaci-
ją, jog dovanojame dvi gitaras ir 
pianiną „Smolensk“, – pasakojo 
Evelina. 

Moteris sakė, jog atsirado daug 
norinčių dovanai gauti muzikos 
instrumentus, tačiau labdariai 
atidžiai atsirinkinėjo, kam juos 
padovanoti. 

„Buvo tokių, kurie sakė, jog dar 
nemoka groti gitara, bet ketina 
mokytis. Dėl to, kam dovanoti 
instrumentus, mes tarėmės su 
Lazdijų meno mokykla. Manau, 
jog juos gavo tie, kurie buvo jų 
verti. Visi trys instrumentai atite-
ko Lazdijų krašto jaunimui. Piani-

nas iškeliavo į Veisiejus, į meno 
mokyklos moksleivio namus. 
Šis berniukas rimtai muzikuo-
ja, tačiau neturėjo instrumento. 
Smagu, jog atsirado geradarių, 
kurie sunkų instrumentą pristatė 
į jaunojo muzikanto namus“, – 
pasakojo Evelina. 

Meno mokyklos mokytoja 
Vaida Naujalienė pasakojo, jog 
berniukas iš Veisiejų lanko Laz-
dijų meno mokyklą ir mokosi 
fortepijono klasėje. 

„Berniuko šeima seniai svajo-
jo nupirkti sūnui pianiną, tačiau 
neturėjo tam pakankamai pinigų, 
todėl ši dovana išpildė jų svajo-
nes. Dabar jaunasis muzikantas 
gali mokytis groti ir namuose“, – 
sakė V. Naujalienė.•
„Dzūkų žinių“ informacija
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Savivaldybės galvosopis — surasti gerą įstaigos vadovą 
Dabar, kai žmonės visam 
gyvenimui neprisiriša 
prie vienos gyvenamosios 
vietos, kai jaunimas iš 
periferijos, baigęs moks-
lus didmiesčiuose, nebe-
nori sugrįžti į gimtinę, o 
rajonuose dirbantys geri 
specialistai kelia sparnus į 
geresnės socialinės ir eko-
nominės infrastruktūros 
regionus, Lazdijams tampa 
vis sunkiau išsaugoti ar 
pas save privilioti aukšto 
lygio vadovus ir specia-
listus. Lazdijuose, kaip ir 
kituose rajonuose, ypač 
trūksta ugdymo įstaigų va-
dovų, nes švietimo įstaigų 
vadovų atrankos procesai 
yra sudėtingi, konkursai 
dažnai nesurenka preten-
dentų. 

Apie kvalifikuotų vadovų stygių, 
jų paieškas, jaunų specialistų su-
grįžimą į gimtinę, materialines 
paskatas atvykti darbui į Laz-

dijus kalbamės su savivaldybės 
administracijos direktore Ilona 
Šaparauskiene.

– Gerbiamoji direktore, šiuo 
metu nemažai savivaldybės įmo-
nių ir įstaigų neturi nuolatinių 
vadovų – Socialinių paslaugų 
centras, abu lopšeliai- darželiai, 
Meno mokykla, Šilumos tinklai, 
Šventežerio mokykla, nėra vy-
riausiojo architekto, trūksta 
specialistų savivaldybėje. Ar 
nuolatinių vadovų nebuvimas 
trikdo įstaigų darbą?  

– Kaip žinia, konkursas UAB 
„Lazdijų šiluma“ vadovo par-
eigoms užimti yra paskelbtas, 
dokumentų pateikimo terminas 
iki šiol dar nėra pasibaigęs.  Ar-
timiausiu metu bus skelbiamas 
konkursas Socialinių paslau-
gų centro vadovo pareigoms 
užimti. Valstybės tarnybos 
departamento organizuojamas 
vyriausiojo architekto konkursas 
turėtų įvykti vasario viduryje, 
todėl tikimės, kad vyriausiasis ventoją, tačiau ne mažiau džiugi-

na ir kompetencijų nestokojantys 
darbuotojai, šiuo metu gyvenan-
tys kitose savivaldybėse. Visus 
mūsų savivaldybės gyventojus 
norėčiau paraginti labiau pasiti-
kėti savimi ir aktyviau dalyvauti 
konkursuose.

– Kodėl trūksta vadovų ir 
specialistų? Gal per maži atly-
ginimai, o reikalavimai labai 
aukšti? 

– Žmogaus apsisprendimą le-
mia daugybė aspektų, o darbo są-
lygos ir atlyginimas yra svarbios 
to apsisprendimo dedamosios. 
Gaila, kad atlyginimai viešaja-
me sektoriuje yra nekonkurencin-
gi, privačiame sektoriuje darbo 
užmokestis kur kas aukštesnis. 
Reikėtų pažymėti, kad reikala-
vimai keliami pretendentams į 
įstaigų vadovus yra tikrai aukšti ir 
šiuos reikalavimus atitikti sunku.  
Kiek paprasčiau su reikalavimais 
yra specialistams, tačiau jie ne-
sunkiai randa darbą privačiame 
sektoriuje, kur atlyginimai žymiai 
didesni.  

Artūras Čiurlionis liko gyventi Švenežeryje, bet darbui pasirinko mokyklą 
apskrities centre.

architektas turėtų paaiškėti dar 
šį mėnesį. 

Kalbant apie švietimo įstaigas, 
svarbu pažymėti, kad, kalbant 
apie švietimo įstaigų vadovus, 
situacija Lazdijų rajone nėra iš-
skirtinė, o panašių savivaldybių 
švietimo įstaigose kompetentingų 
vadovų taip pat trūksta.  2020 
metų pabaigos duomenimis, apie 
200 švietimo įstaigų Lietuvoje ne-
turėjo nuolatinių vadovų. Tik apie 
20 procentų paskelbtų konkursų 
švietimo įstaigų vadovų parei-
goms užimti įvyko, o daugelyje jų 
dalyvavo tik vienas pretendentas. 
Be to, švietimo įstaigų vadovų 
atrankos procesai yra sudėtin-
gi. Kiekvienas pretendentas, iki 
įvyksta konkursas, privalo būti 
įvertintas Nacionalinėje švietimo 
agentūroje. Situaciją apsunkina 
ir tai, kad, siekiant būti įvertin-
tam, tenka keletą mėnesių ar net 
pusmetį pralaukti eilėje. Mūsų 
švietimo įstaigose šiuo metu pa-
vaduotojai yra paskirti laikinai 
eiti vadovų pareigas iki į pareigas bus paskirti nuolatiniai, o savival-

dybės administracija pavaldžioms 
įstaigoms teikia visokeriopą pa-
galbą.  Tikimės, kad rugsėjo mė-
nesį visos švietimo įstaigos jau 
turės nuolatinius vadovus. 

Nepaisant to, kad švietimo ir 
kitos įstaigos šiuo metu neturi 
nuolatinių vadovų bei kai kurių 
specialistų, darbas jose vyksta 
įprasta tvarka ir nėra sutrikęs. 
Jokių nusiskundimų nei iš gy-
ventojų, nei iš institucijų nesame 
gavę.

– Kaip savivaldybė ieško va-
dovų ir specialistų? Ar sunku 
jų rasti rajone, ar tenka ieškoti 
kituose rajonuose? 

– Gerų vadovų ir specialistų 
ieškome ne tik mes, bet ir kitos 
savivaldybės, privatus sektorius. 
Apie laisvas darbo vietas skel-
biame socialiniuose tinkluose, 
svetainėje internete, spaudoje 
bei darbo skelbimų portaluose. 
Kartais konkursai nesulaukia nei 
vieno pretendento, o kartais prie 
mūsų prisijungia puikūs specialis-
tai. Visada džiaugiamės galėdami 
įdarbinti mūsų savivaldybės gy-
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Gamtos stichija tapo rimtu išbandymu  
ir seniūnams, ir žmonių santykiams
krosnies, kitų šildymo šaltinių 
neturiu. Jei dar ilgiau nebus elek-
tros, mes visai sušalsime, o jei 
naktį pašals, tai susprogs radia-
toriai“, – pasakojo Antanas. 

Jis sakė, jog neveikia ir šaldi-
klis, kuriame sudėti jo ūkyje už-
auginti ir užšaldyti viščiukai. 

„Šaldiklis jau pradėjo atitirpi-
nėti. Jei dar ilgiau nebus elektros, 
tai teks paukštieną dėti į puodą ir 
nešti į lauką, kad neatitirptų“,– 
pasakojo Antanas. 

Jis sakė, jog jau ne vieną kartą 
skambino į elektros perdavimo 
sistemų gedimus šalinančią ben-
drovę, tačiau nieko konkretaus, 
išskyrus pažadus, jog gedimai bus 
pašalinti, jis nesulaukė. Praradęs 
viltį ir kantrybę, žmogus ryžosi 
paskambinti į redakciją ir papra-
šyti pagalbos. 

„Gal jūs paskambinkite ESO,  
jie žurnalistų gal atidžiau išklau-
sys“, – prašė Žilvičių kaimo gy-
ventojas. 

Redakcijos žurnalistas paskam-
bino į ESO ir išdėstė apie grės-
mingą situaciją Žilvičių kaime. 
Bendrovės darbuotoja sakė, jog 
gedimų labai daug, dirba pustre-
čio šimto komandų. Pirmiausia 
šalinami aukštos įtampos lini-
jų gedimai, o paskui tvarkomi 
smulkesni gedimai. Bendrovės 
darbuotoja pažadėjo pasidomėti 
situacija Žilvičių kaime ir paspar-
tinti gedimo pašalinimą. 

Tą pačią dieną į redakciją vėl 
paskambino A. Zorubas ir pasi-
džiaugė, jog elektra jo namuose 
atsirado. 

„Nuoširdžiai jums dėkoju už 
pagalbą. Jei ne jūs, ko gero, dar 
ilgai būtume buvę be elektros. 
Jūs mus išgelbėjote“, – dėkojo 
Antanas. 

Tądien elektros neturėjo ir 
daugelis Krikštonių kaimo bei 
aplinkinių  vienkiemių gyventojų, 
nedirbo Krikštonių maisto prekių 
parduotuvė. 

nenuvalė svarbaus Kelio
Pasidomėjus, ar buvo nuvalytas 

Žilvičių kaimo kelias, A. Zorubas 
sakė, jog šio darbo ėmėsi seniū-
naitis Algis Baranauskas, kuris 
sąžiningai nuvalė kelią. 

„Šis žmogus yra labai reiklus 
kelio valymo kokybei, todėl dėl 
kelio problemų neturėjome“, – 
sakė A. Zorubas. 

Redakciją pasiekė informacija, 
jog Krikštonių ir aplinkinių kai-
mų gyventojai buvo patenkinti 
A. Baranausko darbu, jis net su-
temus, šeštadienį atvažiavo valyti 
kai kurių vienkiemiuose gyvenan-
čių žmonių keliukų. 

Žmonės skundėsi kelio Seiri-
jai–Krikštonys prasta būkle, nes 
buvo nuvalyta tik viena kelio 
pusė. Jei automobiliams reikdavo 
prasilenkti šiame kelyje, vienam 
iš vairuotojų tekdavo važiuoti ant 
nenuvalytos kelio dalies. 

Redakcijos duomenimis, šį ke-
lią prižiūri Regiono keliai, kurie 
nesugebėjo tinkamai nuvalyti šios 
kelio atkarpos – net sekmadienio 
vakarą šiame kelyje vis dar buvo 
nemažai problemų. 

džiaugėsi žmonių gerumu
Krosnos seniūnė Valda Žukaus-
kienė pasakojo, jog kelius po 
sniego atakos pavyko nuvalyti 
per dvi paras. 

„Stengėmės kuo greičiau nuva-
lyti kelius, nes mūsų seniūnijoje 
yra nemažai žmonių, kurie dirba 
ne nuotoliniu būdu, bet turi va-
žinėti į darbą. Šioje situacijoje 
ypač padėjo bendrovė „Staigūs 
sprendimai“, kuri mobilizavo 
savo galingą techniką ir nuolat 
valė kelius“, – sakė seniūnė. 

Ji pasakojo, jog jau visi keliai 
nuvalyti, tačiau liko dar šaligatvių, 
kurie dabar vis dar valomi. Ji pa-
stebėjo, jog šaligatviai būtų grei-
čiau nuvalyti, jei gyventojai patys 
valytų šaligatvius, esančius prie jų 
namų, kaip tai daroma kitur.

Paklausta apie snygio sukel-
tas elektros tiekimo nutraukimo 
problemas, seniūnė teigė, jog 
visos problemos buvo skubiai 
sprendžiamos, tačiau tris paras 
be elektros gyveno dvi šeimos iš 

lytų jiems kiemą. Tačiau kai kas 
nepagailėjo keliolikos eurų, kad 
sumokėtų keliuką nuvaliusiam tra-
korininkui. Taigi, šis snygis buvo 
tam tikra santykių tarp žmonių ir 
požiūrio į šalia esančius žmones 
atodanga“, – sakė seniūnė. 

Ji pastebėjo, jog šis sudėtinga 
situacija parodė, jog seniūnijoje 
nėra reikiamos technikos tokios 
apimties sniego problemoms 
spręsti, tačiau pasidžiaugė, jog 
buvo nemažai ūkininkų, kurie ge-
ranoriškai su savo turima techni-
ka atskubėjo į pagalbą.  

darbus stabdė gendanti 
techniKa
Lazdijų miesto seniūnė Vaida 
Gazdziauskienė, paklausta, kaip 
sekėsi kovoti su praėjusią savaitę 
siautusia stichija, sakė, jog sny-
giui rengėsi iš anksto.  

„Žinoma, mažai kas tikėjosi, 
kad sniego iškris tiek daug. Sten-
gėmės iš visų jėgų, tačiau nesklan-
dumų išvengti nepavyko. Visgi 
džiaugiuosi, kad tokį didelį kiekį 
sniego atlaikė mūsų žmonės, ko 
nepasakytumėme apie techniką. 
Turėjome ne vieną įprastai sniegą 
valančio traktoriaus gedimą. Sku-
bėjome jam ieškoti pamainos, tai 
kiek užtruko, negalėjome darbų 
vykdyti nepertraukiamai“, –teisi-
nosi Lazdijų miesto seniūnė. 

Seniūnės teigimu, buvo pasi-
telktos visos turimos technikos 
priemonės, Lazdijų gatvėse taip 
pat dūzgė ir AB „Kelių priežiūra“ 
technika, traktorininkai ir vairuo-
tojai atsakingai dirbo savo darbą 
neskaičiuodami valandų.  

Paklausta, ar pavyko tinkamai 
nuvalyti gatves, seniūnė atsakė: 
„Suprantama, kad gyventojų lū-
kesčiai skirtingi, gaila, kad ne 
visus juos galėjome patenkin-

ti, tačiau labai stengėmės, kad 
eismo sąlygos mieste būtų kiek 
įmanoma geresnės. Dėkojame 
gyventojams už supratingumą ir 
kantrybę.“ 

sKundžiasi nevalytais 
šaligatviais
Kadangi Lazdijų gyventojai skun-
džiasi, jog iki šiol dalis šaligatvių 
nenuvalyta, seniūnės paklausėme, 
kas valė šaligatvius. 

V. Gazdziauskienė sakė, jog 
Lazdijų šaligatvius valė 3 seniū-
nijos darbuotojai, nes dėl karanti-
no laikotarpiu taikomų draudimų 
pasitelkti seniūnijos gyventojų, 
kuriems skiriama piniginė so-
cialinė parama, nebuvo galima, 
negalime to daryti.  

„Noriu padėkoti visiems tiems 
mūsų gyventojams, kurie savano-
riškai ėmėsi darbo ir taip prisidėjo 
prie bendros gerovės nukasdami 
šaligatvius prie savo namų. Tiesa, 
būta ir kuriozų, kai nuvalyti mies-
to šaligatviai, dviračių, pėsčiųjų 
takai sunkiosios kelių valymo 
technikos būdavo vėl užverčiami 
sniegu“, – pasakojo seniūnė. 

Pasidomėjus, kokios, jos nuo-
mone, šios stichijos pamokos, ar 
miestas yra tinkamai  pasirengęs 
tokioms situacijoms, seniūnė 
sakė, jog apie tai, kaip sekėsi 
kovoti su stichija, turėtų vertinti 
miesto ir rajono gyventojai. 

„Nuoširdžiai stengėmės, nors 
su stichija kovoti buvo tikrai su-
dėtinga.  Be abejo, tobulinti pro-
cesus dar tikrai galime, svarbiau-
sia, kad nepritrūktume finansinių 
ir žmogiškųjų išteklių. Gavome ir 
skundų, ir padėkų, ir pasiūlymų. 
Analizuosime juos, priimsime 
atitinkamus sprendimus“,– sakė 
seniūnė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Birsčių kaimo, nes miške buvo 
nutraukti elektros laidai. 

„Kai atsiduri tokioje sudėtin-
goje situacijoje, pamatai, kas yra 
kas. Galiu pasidžiaugti, jog dau-
gelis mūsų seniūnijos žmonių šio-
je situacijoje mobilizavosi, paro-
dė gerą valią ir rūpestį. Pamačiau, 
kiek gerų žmonių yra seniūnijoje 
– ūkininkai, seniūnaičiai, daug 
puikių ir nuoširdžių žmonių. Esu 
jiems labai dėkinga“, – pasakojo 
seniūnė. 

Kelius valė tris dienas
Seirijų seniūnė Rita Matusevi-
čiūtė-Bražinskienė teigė, jog 
didesnių problemų dėl nutrauk-
to elektros tiekimo seniūnijoje 
nebuvo, kilusios problemos ope-
ratyviai buvo išspręstos, tik Vaic-
kūniškės kaime tris paras nebuvo 
elektros.  

Užsnigtus kelius ir keliukus 
teko valyti net tris dienas. Seniū-
nija į pagalbą pasikvietė ūkininką 
Virginijų Kazlauską, kuris, pasi-
telkęs galingą techniką, plušėjo 
seniūnijoje praėjusį penktadienį 
ir šeštadienį. 

„Tas dienas važinėjome paskui 
kelius valantį traktorių ir stebėjo-
me, ar tinkamai nuvalomi keliai“, 
–pasakojo seniūnė. 

Ji sakė, jog kelius valyti ėmė-
si ir vietiniai ūkininkai, tačiau 
jie neturėjo galingos technikos, 
todėl tinkamai negalėjo nuvalyti 
kelių. 

„Mažesnio galingumo technika 
nenuvalė kelių, ji sukėlė tam tikrų 
problemų – ratais suspaudė snie-
gą, todėl galingai technikai buvo 
sunku tą suspaustą sniegą nuvaly-
ti“, – pasakojo ponia Rita. 

Ji teigė, jog į kelių valymo 
akciją įsijungė ir Metelių regi-
oninio parko direkcija, skyrusi 
šiems darbams savo traktorių. 
Teko rūpintis ir kapinių valymu, 
kuriose dėl sniego kalnų net ne-
buvo matyti paminklų.

sulauKė sKambučių iš 
didmiesčių
Seniūnė pripažino sulaukusi ir 
nemažai piktų skambučių. 

„Man skambino žmonės iš Vil-
niaus, Kauno, kitų miestų. Jie pik-
tinosi, kad seniūnijoje gyvenantys 
jų tėvai ir artimieji dėl snygio yra 
atkirsti nuo pasaulio ir palikti liki-
mo valiai. Mes tikrai įvertinome 
kiekvieną konkrečią situaciją ir 
stengėmės padėti“, – pasakojo 
seniūnė. 

Ji sakė, jog tokioje kritinėje si-
tuacijoje išryškėjo sena tiesa, jog 
yra blogai būti susipykusiems su 
kaimynais. 

„Daugeliui žmonių, kurių keliai 
buvo užsnigti, padėjo šalia gyve-
nantys ir traktorius turintys kaimy-
nai. Tačiau buvo nemažai atvejų, 
kai su kaimynais susipykę žmonės 
neišdrįso prašyti šalia gyvenančių-
jų pagalbos. Nemaža dalis žmonių 
buvo įsitikinę, jog keliukus turi 
nuvalyti seniūnija, o kai kurie 
net norėjo, kad seniūnija nuva-

Ne tik sniegas trukdė pravažiuoti transportui, bet ir ant keliukų išvirtę medžiai. 

Ūkininkai darbavosi seniūnijose, valė vietinės reikšmės kelius.
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Kalba, Kad...
g Buvusi Socialinių paslaugų 

centro vadovė niekaip negali 
nukirpti bambagyslės, rišan-
čios su buvusia darboviete. 
Ji viešai spaudoje giriasi, kad 
kasdien konsultuoja laikinąją 
centro vadovę. Įdomu, ar tai 
ji daro norėdama nuoširdžiai 
pagelbėti  laikinai vadovei?  Kas 
galėtų paneigti, kad, užpykusi 
dėl savo nušalinimo, nori bu-
vusiai kolegei pakenkti?  Juk 
merė buvusiai vadovei nepasi-
tikėjimą pareiškė ne už sumanų 
vadovavimą.
g Sniego Lazdijuose nors 

vagonais vežk. Didžiausios ko-
vos su sniegu vyko seniūnijose, 
pusės metro pusnys buvo stum-
domos nuo vietinės reikšmės 
kelių, šaligatvių, stovėjimo aikš-
telių.  Jei ne ūkininkų pagalba, 
rajono žmonėms būtų visiškai 
riesta, nes oficialių sniego va-
lytojų  pajėgos, pasirodo, labai 
skystos.
g Kai kurie žmonės kito 

akyse pastebi krislą, o savoje 
nemato rąsto. Liūdniausia tai, 

dzūKai

kai tokie žmonės ne paprasti 
mirtingieji, bet vadinantys save 
politikais ir net rajono vado-
vais. Įdomu, ar už fotosesiją be 
kaukės policija  nubaus rajono 
vicemerą? O gal galioja princi-
pas: „Kas galima Jupiteriui, tas 
negalima jaučiui“?
g Šiuo metu nemaža dalis 

Lazdijų rajono savivaldybės įs-
taigų funkcionuoja be vadovų, 
trūksta jų švietimo įstaigose, 
nėra meno mokykloje, šilumos 
tinkluose, po didelio skandalo 
be vadovo liko ir socialinių pas-
laugų centras. Ar atsiras spe-
cialistų šioms darbo vietoms 
užimti? Kas užims vakuojančias 
vietas – tikri specialistai ar parti-
nio pasitikėjimo bičiuliai?•

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!

auKsinės mintys
Įdomu, ar bus nubaustas rajono vicemeras A. Klėjus? O gal Lazdijuose 
galioja principas: „Kas galima Jupiteriui, tas negalima jaučiui“? (Nuotr. iš 
politiko FB paskyros.)

Kas sutramdys Vyriausybės 
sprendimus ignoruojantį vicemerą?
Kai kurie  kito akyse paste-
bi krislą, o savoje nemato 
rąsto. Liūdniausia tai, kai 
tokie žmonės ne paprasti 
mirtingieji, bet vadinantys 
save politikais ir net rajono 
vadovais.

Kodėl Lazdijų rajono savivaldy-
bės mero pavaduotojas leidžia sau 
būti išskirtiniu ir nevykdo viso-
je šalyje priimtų reikalavimų – 
viešoje vietoje dėvėti apsauginę 
kaukę? O gal šis reikalavimas 
vicemerui negalioja? 

Vicemeras Audrius Klėjus šių 
metų sausio 13 dieną nusifotogra-
favo pagindinėje Lazdijų miesto 
aišktėje be apsauginės kaukės, 
nors dar praėjusį rudenį Vyriau-
sybė nusprendė, jog apsaugines 
kaukes Lietuvoje privaloma dė-
vėti visose viešose vietose per 
visą karantino laikotarpį visiems 
asmenims. Šią tvarką pažeidu-
siems asmenins numatoma bauda 
nuo 500 iki 1500 eurų. 

Nors nuotrauka su Vyriausy-
bės sprendimą pažeidusiu rajono 
vicemeru pasirodė socialiniuose 
tinkluose, tačiau policijos ji ne-
sudomino ir vicemero atžvilgiu 
administracinė teisena nebuvo 
pradėta. 

„Dzūkų žinios“, jausdamos 
pilietinę pareigą, publikuoja šią 
nuotrauką ir tikisi, jog Lazdijų 
policija į ją atkreips dėmesį bei 
pasidomės, kodėl vicemeras pa-
žeidinėja įstatymus. 

Panaši situacija buvo Druski-
ninkuose, kai du šio kurorto ta-
rybos nariai viešoje vietoje buvo 
pastebėti ir nufotografuoti be 
apsauginių kaukių. Druskininkų 
policija pagal viešojoje erdvėje 
– socialiniuose tinkluose ir žinias-
klaidoje – pasirodžiusią informa-
ciją pradėjo šių politikų atžvilgiu 
administracinę teiseną. 

Buvo renkami su galimu pažei-

dimu susiję duomenys, tikslina-
mos aplinkybės. Politikams buvo 
paskirta 250 eurų bauda.  

Nors baudos už tokį nusižen-
gimą svyruoja nuo 500 iki 1500 
eurų, tačiau, jei žmogus nusižen-
gia pirmą kartą, jei neturėjęs pro-
blemų su teisėsauga, tai skiriama 
pusė minimalios baudos – 250 
eurų. 

Rudenį vienoje sostinės kavi-
nėje buvo užfiksuotas kaukės ne-
dėvėjęs Registrų centro vadovas 
Saulius Urbanavičius. Jis keistai 

reagavo į padavėjos pastabą dėl 
būtinybės dėvėti kaukę – parei-
kalavo, kad padavėja jam atneštų 
kaukę. Žiniasklaidoje pasirodžius 
šiai informacijai, pareigūnai nu-
baudė Registrų centro vadovą,  
jam skyrė pusę minimalios bau-
dos – 250 eurų.

Įdomu, ar bus nubaustas rajono 
vicemeras A. Klėjus? O gal Laz-
dijuose galioja principas: „Kas 
galima Jupiteriui, tas negalima 
jaučiui“?•
„Dzūkų žinių“ informacija

– Ar savivaldybė turi strategiją, 
kaip sugrąžinti į rajoną aukštuo-
sius mokslus baigusius jaunus 
specialistus, kurių reikia Lazdi-
jams? 

– Bendraujame su studentais, 
siūlome jiems praktikos galimy-
bes, o vėliau ir galimybę gauti 
nuolatinį darbą savivaldybės įstai-
gose. Prie naujų žmonių įsiliejimo 
į įstaigų kolektyvų gretas prisideda 
ir jaunimo įdarbinimo programos. 
Praėjusiais metais populiarumo su-
laukusiam moksleivių ir studentų 
užimtumo didinimui planuojame 
skirti daugiau lėšų. Mums svarbu, 
kad jauni žmonės ne tik norėtų 
dirbti Lazdijų rajone, tačiau čia 
kurtų savo šeimas, augintų vaikus, 
juos lavintų, o savivaldybė savo 

ruožtu investuoja į viešąją infras-
truktūrą, kokybiškas paslaugas bei 
kitas sritis. Būtent į tai ir yra nu-
kreiptos savivaldybės pastangos, 
kurios nugulė į naująjį strateginės 
plėtros planą iki 2027-ųjų.  

– Ar savivaldybė turi galimy-
bę aprūpinti būstais į rajoną at-
vykstančius specialistus ar įstaigų 
vadovus? Ar tokia praktika jau 
taikoma? 

– Būsto suteikimo galimybė 
yra, bet iš praktikos pastebėjo-
me, kad ji nemotyvuoja. Speci-
alistai dažniau prašo priedo prie 
atlyginimo. Pažymėtina, kad 
šiais metais, kaip ir 2020 m., bus  
skiriama lėšų gydytojų, atvykstan-
čių dirbti į Lazdijų rajono savival-
dybės sveikatos priežiūros įstaigas, 

atlyginimams. Šiam tikslui ski-
riama 50 tūkstančių eurų – tai net 
42 tūkstančiais eurų daugiau nei 
praėjusiais metais. Jei ši priemonė 
pasiteisins ilgesnėje perspektyvo-
je, nes trumpojoje puikiai veikia, 
svarstome, ją taikyti ir kitoms sri-
tims. Taip pat ieškome ir kitų ga-
limybių – savivaldybėje ketiname 
burti darbo grupę, kurią sudarytų 
ne tik savivaldybės administraci-
jos, mero komandos žmonės, bet 
ir visuomenė: įvairių organizacijų, 
verslo bei jaunimo, kitų grupių 
atstovai. Ši grupė rengtų planą ir 
siūlytų priemones, kaip mūsų kraš-
tą palikę žmonės galėtų sugrįžti į 
gimtąjį kraštą ir čia įsikurti. 

– Ačiū už atsakymus.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Savivaldybės galvosopis — 
surasti gerą įstaigos vadovą
»Atkelta iš 3 psl. 
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Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,  
telefonu 8 700 55 400, 

internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.

Į kurį konteinerį galima 
pilti karštus pelenus? Į 
nė vieną! Juos pirmiausia 
reikia atvėsinti! Antraip 
rizikuojate sukelti gaisrą 
konteineryje ir sudeginti 
patį konteinerį. Itin aktu-
alu tai yra žiemą, kai, šildy-
dami savo namus, žmonės 
kasdien kūrena krosnis, o 
išvalę susikaupusius pele-
nus neša juos į konteinerį.    

Išpylę ramiai grįžta į šiltus na-
mus. Jaukiai žiemiškai įsitaiso, 
leidžia laiką, tik staiga, žvilgtelėję 
pro langą, pamato kieme smilks-
tančius dūmus. Bėga žiūrėti, kas 
nutiko ir aptinka degantį tą patį 
konteinerį, į kurį neseniai supylė 
neatvėsusius pelenus.  

„Pastebėję degant individualius 
konteinerius, gyventojai juos daž-
niausiai užgesina patys. Užsidegus 
bendro naudojimo konteineriams, 
prireikia ir ugniagesių pagalbos. 
Jau buvo atvejis, kai degė naujas 
pusiau požeminis konteineris. Jo 
gesinti atskubėję ugniagesiai tu-
rėjo ištraukti visą požeminį kon-
teinerio įdėklą, į kurį jau buvo 

primesta atliekų, nuleisti jį ant 
žemės ir tik tada galėjo užgesin-
ti“, – pasakojo Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro Atliekų 
tvarkymo paslaugų organizavimo 
ir kontrolės padalinio vadovas  
Martynas Krasauskas.  

Jis priminė, kad pelenus į kon-
teinerį galima pilti tik įsitikinus, 
kad jie visiškai atvėsę. Patartina 
prieš išmetant perlieti juos van-
deniu ir tik tada pilti į maišelį, jį 
sandariai užrišti ir mesti į mišrių 
atliekų konteinerį. 

„Gyventojai turi elgtis atsakin-
gai, suvokti, kad sudegęs kon-
teineris – tai ne tik finansiniai 
nuostoliai, nes sugadintą kon-
teinerį reikia pakeisti kitu, o tai 
papildomai kainuoja,  bet ir nepa-
togumai aplinkiniams – sudegus 
bendro naudojimo konteineriui, 
jie neturi kur mesti savo atliekų. 
Be to, išmetus į konteinerį karštus 
pelenus, pradeda smilkti ir jame 
esančios atliekos, išsilydžius kon-
teineriui, jos pabyra ant žemės, 
aplink sklinda nemalonus kva-
pas“, – problemas, kurias sukelia 
užsidegę konteineriai, vardijo M. 
Krasauskas. 

Kartais žmonės teiraujasi, ar 
tikrai pelenus reikia mesti į mišrių 
atliekų konteinerį – gal geriau 
juos kompostuoti, panaudoti trę-
šimui? Iš tiesų, pelenai nuo seno 
buvo naudojami kaip trąša sodo 
bei daržo augalams tręšti. Tačiau 
tam tinka tiktai medžio pelenai. 
Pelenai, kurie susidaro kūrenant 
akmens anglimi, durpių briketais 
ar kitokiu įvairių priemaišų turin-
čiu kuru, tręšimui bei komposta-
vimui netinka. Tokius pelenus, 
tik visiškai šaltus, reikia mesti į 
mišrių atliekų konteinerį. 

Praėjusiais metais Alytaus re-
gione sudegė 105 konteineriai. 
Viena dažniausių to priežasčių 
– neatsargus gyventojų elgesys, 
išpilant į konteinerius dar karštus 
pelenus.  

Bet pasitaiko ir piktybinių 
atvejų, kai bendro naudojimo 
konteineriai buvo padegti tyčia, 
iš chuliganiškų paskatų. Apie tai 
visuomet pranešama policijai, nu-
sikalstamas veikas įvykdę asme-
nys nustatyti, jiems teks atlyginti 
padarytą žalą ir sumokėti teismo 
skirtas baudas.•
ARATC inf. Sudegęs konteineris: papildomos problemos, nuostoliai ir tarša.

Pasikūrenę krosnį — nesudeginkite konteinerio  

Žemės ūkio ministras nuramino ūkininkus: pokyčių bus, bet ne revoliucijų 
Žemės ūkio ministras Kęstutis 
Navickas nuotoliniame susitikime 
su Šilalės rajono ūkininkais aptarė 
aktualiausias rajono žemdirbiams 
problemas bei diskutavo visam 
sektoriui svarbiais klausimais. 
Ministras nuramino ūkininkus – 
pokyčių bus, tačiau revoliucijos 
žemės ūkyje – ne.

Kalbėdamas apie ketverių metų 
darbo planus, ministras akcentavo 
kooperaciją ir trumpąsias maisto 
tiekimo grandines.

„Norime sukurti prekybos 
centrams alternatyvią sistemą, 
kurioje dalyvautų Lietuvos ūki-
ninkai. Skatinti ne vieno produkto 
gamintojų kooperacijos modelį, 
o tą, kuris vartotojui suformuotų 
pilnavertį įvairių maisto produktų 
krepšelį. Tada būtų patrauklesnis 
ir paprastesnis ūkininkų dalyva-
vimas viešuosiuose pirkimuose. 
Dabar specializuotų ūkių koo-
peracija vangi. Todėl tokios ko-

operacijos skatinimas – vienas 
iš mano asmeninių prioritetinių 
darbų“, – sakė ministras K. Na-
vickas.

Jis akcentavo, o ūkininkai pri-
tarė, kad būtina skaidrinti žem-
dirbių konsultacijas ir mokymus. 
Pasak ministro, šios paslaugos ne-
turi būti daugybę metų teikiamos 
vieno ar dviejų tiekėjų. Gavusios 
paramą, asociacijos pačios turėtų 
spręsti, kokie mokymai aktua-
lūs vietos ūkininkams. Aptarta 
ir smulkiųjų pieno gamintojų 
padėtis bei produkcijos realiza-
vimas. „Sieksime rasti būdą di-
ferencijuoti ir taisykles, ir paramą 
pieno gamintojams. Norime rasti 
būdus sumažinti tam tikrus rei-
kalavimus, paskatinti mažuosius 
pieno gamintojus kooperuotis ir 
taip patekti į rinką tiesiogiai, be 
didžiųjų perdirbėjų“, – teigia mi-
nistras.

Pokyčiai, anot K. Navicko, 

laukia siekiant įgyvendinti ža-
liojo kurso tikslus. Tačiau norima 
ieškoti ūkininkams finansiškai ne-
skausmingiausių priemonių.

„Norime pradėti projektuoti 
ilgalaikę paramą pagal ūkio po-
būdį ir atsižvelgiant į dirvožemio 
struktūrą. Tai mes matome kaip 
finansiškai pačią neskausmin-
giausią priemonę pasiekti didžiąją 
dalį žaliojo kurso tikslų. Pavyz-
džiui, remti gyvulininkystės ir 
augalininkystės ūkius, kurie ko-
operuojasi. Matydami tų mainų 
naudą dirvožemiui ir klimato 
kaitai, galėtume tai skatinti“, – 
teigė ministras. Pasak jo, šių metų 
paramą ūkininkams lėmė ankstes-
ni sprendimai, todėl pakeitimai 
galimi nebent kosmetiniai.

„Revoliucinių pokyčių nedary-
sime. Ambicingesnių tikslų bus 
siekiama palaipsniui“, – sakė 
Kęstutis Navickas.•
agroeta.ltAsociatyvi nuotr.
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Karantinas — ne priežastis atidėti konsultacijas su gydytoju
COVID-19 pandemija 
stipriai apribojo viešąjį 
gyvenimą Lazdijų rajono 
savivaldybėje, o jai įsi-
smarkavus bei paskelbus 
karantiną, žmonės pradėjo 
vengti gydymo įstaigų. Vis 
tik, pasak medicinos spe-
cialistų, nepaisant pande-
mijos grimasų, turint kitų 
ligų ar jaučiant negalavi-
mus, atidėlioti susitikimo 
su gydytoju nereikėtų. Ir 
suklusti turėtų ne tik sen-
jorai, bet ir kitų amžiaus 
grupių Lazdijų rajono savi-
valdybės gyventojai. 

Net ir karantino metu Lazdijų li-
goninės Konsultacijų poliklini-
ka laukia visų besikreipiančiųjų. 
Gydytojų specialistų konsultaci-
jos vyksta tiek nuotoliniu būdu, 
tiek ir, esant reikalui, poliklini-
kos patalpose. Užsiregistruoti 
konsultacijai – nesunku, tereikia 
dviejų skambučių. Visų pirma, 
reikia susisiekti su savo šeimos 
gydytoju ir gauti jo siuntimą pas 
gydytoją specialistą. Gavus šei-
mos gydytojo siuntimą,  reikia 
paskambinti į Lazdijų ligoninės 
Konsultacijų poliklinikos regis-
tratūrą (telefonai: (8 318) 51 552, 
8 600 32 197), kad pacientui būtų 
paskirtas konsultacijos laikas. 

Taip pat galima registruotis ir 
internetu, naudojantis Išanksti-
ne pacientų registracijos sistema 
(IPR IS).

Pasak VšĮ „Lazdijų ligoninė“ 
vadovo Valdo Vabuolo, nereikėtų 
išsigąsti, jei po šeimos gydytojo 
siuntimo gydytojas specialistas 
paskirs susitikimą Lazdijų ligo-
ninės Konsultacijų poliklinikoje. 
„Šiuo metu visi COVID-19 sirgę 
gydytojai ir darbuotojai jau yra 
pasveikę ir paskiepyti vakcina. 
Be to, jie nuolat testuojami“, – 
sako ligoninės direktorius, pa-
brėždamas, kad Konsultacijų po-
liklinikos ir ligoninės patalpose 
nuolat vykdoma paviršių dezin-
fekcija, patalpos vėdinamos, lai-
komasi atstumų ir, tikėtina, kad 
šioje įstaigoje yra saugiau nei bet 
kurioje kitoje įstaigoje. Taip pat, 
pasak V. Vabuolo, poliklinikoje 
vykdoma srautų kontrolė bei at-
sakingai planuojami konsultacijų 
laikai, siekiant išvengti nerei-
kalingų kontaktų. Kiekvienam 
į Lazdijų ligoninę atvykusiam 
pacientui yra matuojama kūno 
temperatūra bei paprašoma už-
pildyti anketą dėl galimų CO-
VID-19 simptomų ir rizikingų 
kontaktų. Žinoma, visi pakviesti 
atvykti į ligoninės patalpas pri-
valo dezinfekuoti rankas ir būti 
su kaukėmis. 

Lazdijų miesto parkas jau pasiruošė įkurtuvėms

Dineta Babarskienė
Baltas Lazdijų miesto par-
kas jau pasiruošė įkurtu-
vėms. Ir nors pusnys iki 
kelių, tačiau gamtininkai 
sako, kad kelti inkilus pats 
laikas, o pelėdoms gal net 
vėloka.

Miesto parkas pamėgtas mieste-
lėnų, o ir svečiai iš miško, kaip 
bebūtų keista, čia vis dažniau 
užklysta. Parkas garsėjo bebru 
Aldu, dabar apsigyveno voverai-
tė, čia ūbauja pelėda, atšuoliuoja 
kiškiai ir netgi stirnas, čia atkly-
dusias, jau pastebėjo nuolatiniai 
parko lankytojai. Upelyje – ančių 
pulkas ir nutrija, kurią peni čia 
vaikščiojantys praeiviai. 

Jau vasaris, tad nejučia min-
tyse  vis dažniau pagalvojame 
apie pavasarį. O tai byloja apie 
išskridusių paukščių sugrįžimą. 

Sugrįžusiems sparnuočiams reiks 
namų. Lazdijų miesto parkas su-
grįžtuvėms jau pasiruošė.

„Kelti inkilus pasiūlė gamti-
ninkas Ramūnas Buinauskas. Tai 
jo idėja, o mes iškart sutikome 
palaikyti šią iniciatyvą“, – pir-
madienį sakė asociacijos „On-
kologinė savigalba Lazdijuose“ 
vadovė Dalė Pupininkaitė. Anot 
jos, tai ir naudinga, ir prasmin-
ga, ir įdomu. „Mėgstame čia 
pasivaikščioti, dabar stebėsime 
savo inkilų gyventojus. O gal taip 
paskatinsime lazdijiečius labiau 
domėtis paukščiais, o gal net pa-
tiems pagaminti inkilą, sudaryti 
palankesnes jų gyvenimo sąlygas 
Lazdijų mieste, rūpintis jų glo-
ba“, – tikino Dalytė. 

Ramūnas papasakojo, kaip pa-
sigaminti inkilą. „Reikėtų dėmesį 
sutelkti į inkilo funkcionalumą. 
Kiekvienas namelis paukščiams 

turi atitikti tam tikrus standartus. 
Visų pirma reikia žinoti, kokios 
konkrečiai rūšies paukščiams 
daromas inkilas, tuomet landos 
diametras gali būti nuo 2–8 cm 
iki keliolikos centimetrų”, – sakė 
jis. 

„Pirmąjį inkilą iškėlėme uosyje 
rajono merės Ausmos Miškinie-
nės. Ačiū, savivaldybės vadovei 
už mums perduotą inkilėlį“, – 
sakė Dalytė. Ir nors pati rajono 
vadovė negalėjo dalyvauti,  tačiau 
perdavė ne tik inkilą varnėnams, 
bet ir linkėjimus šios iniciatyvos 
sumanytojams. 

Tądien parko alėjos medžiuose 
buvo iškelti 8 inkilai: 7 varnė-
nams, bukučiams, 1 mėlynajai 
zylei. Keturis natūralius inkilus 
sumeistravo gamtininkas Ramū-
nas Buinauskas, dar tris asoci-
acijos „Onkologinė savigalba 
Lazdijuose“ vyrai. „Kabinti in-

kilus vieną prie kito nepatartina“, 
– įspėjo gamtininkas. Tad inkilai 
išsibarstė po visą parko alėją. 
Vyrai dirbo sparčiai: kopėčias 
laikė, inkilus padavinėjo Kęstutis 
Žalys, prie parko medžių tvirtino 
Ramūnas Buinauskas. 

O kad iniciatyva jau turi ir 
pasekėjų, paaiškėjo greitai. Pe-
lėdoms inkilą iškelti pažadėjo 
parke slidinėjęs vyriškis. „Žinau 
dabar, kokį inkilą pagaminti“, – 
sakė jis, pridurdamas, jog nugir-
dęs, kaip gamtininkas pasakojo 
apie inkilus, atsitiktinai, pro šalį 
čiuoždamas. 

„Ir nors karantinas, bet tai buvo 
gera proga kad ir iš tolėliau pa-
sižiūrėti, kaip keliami inkilai. 
O kur dar geras ūpas pasibuvus 
miesto parke. Juolab, kad ir oras 
kaip užsakytas – sniego daug, bet 
saulutė šviečia“, – sakė D. Pupi-
ninkaitė. Anot jos, gaila, kad ne-

galima būriuotis, tad bent iš tolo 
asociacijos nariai galėjo stebėti 
ir taip  sudalyvauti. „Bet kai tik 
galėsime, tai lėksime į Giraitės 
mišką ir festivalį surengsime“, 
– juokavo asociacijos vadovė. 
Ir dar prasitarė, jog jie planuoja 
savo asociacijos biologinės įvai-
rovės miškelį sodinti.

„Daug naujų namų grįžtan-
tiems paukščiams atsirado Laz-
dijų miesto parke. Laukiame 
sugrįžtant paukštelių“, – sakė 
tądien atėjusieji bent iš tolo pa-
žiūrėti, kaip keliami inkilai. Su-
grįžtantys gimtinėn paukščiai – 
pirmieji pavasario pranašai. „Jau 
įsivaizduoju, kaip vaikščiosime 
parko alėja pavasarį, o paukš-
čiukai čiulbės mums pavasari-
nes savo giesmes“, – įsisvajojo 
asociacijos damos. Juk sakoma, 
kad pavasarį ant sparnų parneša 
paukščiai.•

Primename, kad Lazdijų ligo-
ninės Konsultacijų poliklinikoje 
teikiamos ambulatorinės speci-
alizuotos – neurologijos, oftal-
mologijos, otorinolaringologijos, 
urologijos, kardiologijos, II psi-
chiatrijos, ortopedijos-traumato-
logijos, endokrinologijos, fizinės 
medicinos ir reabilitacijos, endos-
kopijos, echoskopijos, funkcinės 

diagnostikos, radiologijos, vidaus 
ligų, pediatrijos ir chirurgijos – 
antrinio lygio paslaugos. 

Gavusiems kvietimą atvykti į 
Lazdijų ligoninės Konsultacijų 
poliklinikos specialisto kabinetą, 
bet neturintiems nuosavo trans-
porto, pagelbėti galės Lazdijų ra-
jono savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos ir sveikatos 

skyrius. Senjorai ir negalią tu-
rintys Lazdijų rajono gyventojai 
gali kreiptis į Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus vedėją Rimą 
Šukienę (tel. 8 613 77 582) bei 
šio skyriaus veiklų koordinato-
rę Agnę Zablackienę (tel. 8 620 
90 859).•
„Lazdijų ligoninės“ informacija

Parko alėjos medžiuose buvo iškelti 8 inkilai: 7 varnėnams, bukučiams, 1 mėlynajai zylei. Keturis natūralius inkilus sumeistravo gamtininkas Ramūnas Buinauskas, dar tris asociacijos „Onkologinė 
savigalba Lazdijuose“ vyrai.

Net ir karantino metu Lazdijų ligoninės Konsultacijų poliklinika laukia visų besikreipiančiųjų.
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Lazdijų bulvė

Prekiaujame šViežiomis „Vineta“ Veislės bulVėmis

Ketvirtadienis su aidu

Aidas Kelionis
Dvi mažos mergaitės ir ber-
niukas žaidė miško aikštelėje 
netoli namų. Visi trys vis dairėsi 
į kelią laukdami sugrįžtančio 
brolio, kuris šiandien ryte dvi-
račiu išvažiavo parduoti žuvų. 
Vaikai basi bėgiojo sausomis 
samanomis ir spygliais. Žai-
dė gaudynių. Broliukui buvo 
ketveri metukai ir vyresnės 
sesutės būtų lengvai nuo jo 
pasprukusios. Bet nebėgo visu 
greičiu ir leisdavo mažyliui jas 
sučiupti. Nors buvo beprotiš-
kai karšta, vaikai bėgiodami 
krykštavo ir neatrodė pavargę. 
Staiga viena iš sesučių paste-
bėjo dviračiu grįžtantį brolį ir 
iš visų jėgų sušuko: „Vytukas 
grįžo! Vytukas grįžo!“ Visi trys 
pasileido keliuku jo pasitikti. 
Pamatęs ir išgirdęs rėkaujan-
čius mažylius, berniukas susto-
jo ir nulipo nuo dviračio. Prie 
jo pribėgę sesutės ir broliukas 
net šokinėjo iš džiaugsmo. Kie-
kvienas stvarstė jį už rankų ir 
stengėsi prisiglausti. Berniu-
kas užsodino mažą broliuką ant 
dviračio ir visi patraukė namo. 
Nukėlęs broliuką ir dviratį atrė-
męs į tvorą, Vytas nuėmė tuščią 
pintinę. Žvilgtelėjęs į kiemą, 
pamatė pavėsyje sėdintį tėvuką, 
kuris prisimerkęs žiūrėjo į grį-
žusį sūnų ir papsėjo iš medžio 
išdrožtą pypkę. Sūnus atsisegė 
marškinių kišenėlę ir ištraukė 
nosinę. Išvyniojęs paėmė pi-
nigėlius. Priėjęs  juos sudėjo 
į tvirtą ir sudiržusį tėvo delną. 
Abu pasišnekėjo apie kelionę ir 
prekybą žuvimis. Tėvas santū-
riai pagyrė sūnų. Vytas, užėjęs 
į trobą, šnektelėjo su mama ir, 
pasiėmęs rankšluostį, patraukė 
maudytis į netoli namų telk-
šantį Vidugirio ežerą. Sesutės 
ir mažasis broliukas taip pat 
užsimanė pasipliuškenti. Mama 
leido jiems eiti su vyresniu bro-
liu. Vytas buvo įpratęs rūpintis 
mažesniaisiais. Keturiese miško 

(Apysaka „Lyno uodega“, 3 dalis)
takeliu nuėjo maudytis. Netru-
kus medžiai praretėjo ir saulėje 
sublizgėjo nuostabiai mėlynas 
ežeras, apsuptas didelių pušų. 
Vytas liepė palaukti pakrantė-
je. Įsibėgėjęs mediniu liepteliu, 
aukštai pašoko ir stačia galva 
nėrė į vandenį. Esantys krante 
pradėjo laukti, kada brolis iškils 
į vandens paviršių, o šis niekaip 
nesirodė. Pagaliau išniro jo gal-
va ir mažyliai pradėjo linksmai 
šūkauti. Vytas ilgokai plaukiojo 
mėgaudamasis vėsaus vandens 
teikiama palaima ir su kiekviena 
minute praleista ežere tirpo jo 
nuovargis. Sesutės ir broliukas 
nekantravo kuo greičiau mau-
dytis, bet žinojo, kol brolis 
nebaigs maudytis, kelti koją į 
vandenį nevalia. Ežere palikęs 
šios dienos kelionės nuovargį, 
Vytas išbrido į krantą ir trum-
pam prigulė ant tiltelio. Saulė 
greitai nudžiovino šlapią odą, 
tik plaukai dar buvo kiek drėgni. 
Atsipūtęs paragino mažylius 
bristi į ežerą. Sesutėms leido pa-
sinerti iki krūtinės – jos jau ne-
blogai plaukė, o mažą broliuką 
prižiūrėjo pats. Mažylis buvo ir 
taip laimingas galėdamas pliuš-
kentis kelių pėdų gylyje. Jiems 
ilgokai pasimaudžius ir sugrįžus 
į krantą, Vytas, vėl pajutęs ali-
nantį popietės karštį, dar kartą 
nėrė į ežerą. Paplaukiojęs išlipo 
ir visi drauge patraukė namo. 
Šiandien buvo dar nepietavę ir 
jeigu prieš maudynes apetitą 
slopino karštis, tai dabar užsi-
norėjo valgyti. Vytas ant rankų 
paėmė broliuką, kuris po mau-
dynių pasidarė mieguistas. Šis 
padėjo galvą broliui ant peties. 
Netrukus užsimerkė ir iš burnos 
nutįso seilė. Vytas nusišypsojęs 
tyliai sesutėms pasakė, kad bro-
liukas jau miega. Priėjus namus, 
nunešė miegantįjį ir atidavė į 
mamos rankas. Troboje buvo 
maloniai vėsu. Vaikai apspito 
stalą, tikėdamiesi ant jo rasti 
gabalėlį duonos ar kąsnelį laši-
nių. Mama, paguldžiusi mažylį, 
pasakė, kad netrukus bus pietūs, 
ir liepė vaikams trumpam išeiti 
į lauką. Vytui atsisėdus pavėsy-
je ant suoliuko, sesutės sutūpė 
šalia ant žemės. Jos paprašė, 
kad brolis papasakotų apie šios 
dienos kelionę į Druskininkus. 
Vytas neskubėdamas pradėjo, o 
sesutės susidomėję gaudė kie-
kvieną jo žodį.•
(bus daugiau) Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS

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

Prenumeruokite!!!

Katarakta: laukti ar operuoti?
Pastebėjus regėjimo 
susilpnėjimą, akis tarsi 
aptraukus rūkui, atsiradus 
jautrumui ryškiai šviesai 
– reiktų ilgai nedelsiant pa-
sikonsultuoti su gydytoju, 
kadangi visi šie požymiai 
gali būti ženklas, kad vys-
tosi katarakta. Kas tai per 
liga, kokias gydymo gali-
mybes gali pasiūlyti šian-
dienos medicina, klausia-
me šios srities profesionalo 
A.Klinikos „Akių chirurgi-
jos centro“ chirurgo oftal-
mologo Sauliaus Ačo.

– Kas yra katarakta?
– Katarakta  (akies lęšiuko su-

drumstėji-mas) – akių liga, išsi-
vystanti dėl lęšiuko skaidrumo 
sumažėjimo, drumsčių formavi-
mosi. Katarakta dažniausiai pa-
sireiškia regėjimo susilpnėjimu, 
žmogus mato kaip pro rūką, nyks-
ta spalvos, dvejinasi daiktai, ne-
betinka anksčiau nešioti akiniai. 
Jei pablogėjęs matymas kenkia 
kasdieninei veiklai, žmogus nebe-
gali atlikti įprastų darbų, tuomet 
reikalingas kataraktos gydymas. 

– Kas sukelia kataraktą?
– Tikslios kataraktos vystymosi 

priežastys nėra žinomos. Mano-
ma, kad dažniausiai akies lęšiuko 
drumstis atsiranda dėl natūralaus 
senėjimo proceso sutrikus me-
džiagų apykaitai. Senstant sutrin-
ka akyje vykstantys biocheminiai 
procesai, todėl lęšiuke susidaro 
drumstys. Pajutus pirmuosius 
ligos simptomus, būtina pasirū-
pinti savo akimis, nes negydo-
ma katarakta gali sukelti visišką 
aklumą.

– Kaip gydoma katarakta?
– Kataraktą išgydančių vais-

tų nėra. Vienintelis šios ligos 
gydymo būdas – chirurginis. 
Operacijos tikslas – sudrums-
tėjusį lęšiuką pakeisti dirbtiniu 
lęšiuku. Anksčiau atliekant tokią 
operaciją tekdavo akyje padaryti 
gana didelį pjūvį, kurį susiuvus 
ragenos randas gydavo apie pusę 
metų. Tuo tarpu dabar, naudo-
jant šiuolaikišką mikrochirurginę 

įrangą – fakoemulsifikatorių – 
pro 2–3 mm dydžio pjūvį išsi-
urbiamas sudrumstėjęs lęšiukas 
ir vietoj jo implantuojamas dirb-
tinis. Pjūviai labai maži, jų siūti 
nereikia.

Žmonių reakcija išgirdus, kad 
reikės operuoti akį, būna labai 
skirtinga. Vien pats žodis opera-
cija pacientus gąsdina, tačiau dėl 
šiuolaikinių technologijų kata-
raktos operacija tapo labai saugi, 
neskausminga ir efektyvi. 

Modernios ir saugios opera-
cijos
Akių chirurgijos centras – tai 
modernią įrangą ir profesiona-
lią darbuotojų komandą turintis 
specializuotas oftalmologinės 
chirurgijos centras, kuris padės 
Jums išspręsti regos problemas. 
Šis centras suteikia pacientams 
galimybę kreiptis į aukščiausios 
kvalifikacijos specialistus nelau-
kiant eilėse, gauti profesionalią 
pagalbą, ypatingą dėmesį. Akių 
chirurgijos centre dirba profesi-
onali patyrusių specialistų ko-
manda, operacijas atlieka savo 
srities profesionalas Saulius Ačas, 
kuris atliko ne vieną ypač sudė-
tingą akių operaciją, kas leido 
įgyti neįkainojamos patirties. 
Visa naudojama įranga yra labai 
patikima, pagaminta šios srities 
lyderių pasaulyje – vokiečių kom-
panijos „Carls Zeiss“ ir amerikie-

čių „Alcon“.
Karantino laikotarpiu Akių chi-

rurgijos centre vykdomos kontak-
tinės ir nuotolinės gydytojų kon-
sultacijos, atliekamos chirurginės 
operacijos. Centre laikomasi visų 
saugumo reikalavimų, srautų val-
dymo sistema leidžia pacientams 
paslaugas gauti nelaukiant, todėl 
išvengiama kontaktų su kitais as-
menimis.

Jeigu susilpnėjęs regėjimas 
tapo trukdžiu Jūsų darbe ar įpras-
tiniame gyvenime, nedelskite ir 
patikėkite savo regos problemas 
šios srities profesionalams. Kuo 
anksčiau kreipiamasi į specialis-
tą, tuo geresnių rezultatų galima 
tikėtis.

Visus, 
kuriems 
gydyto -
jai dia-
gnozavo 

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

Šiuolaikinė mikrochirurginė 
įranga, kokybiškos priemonės, 
profesionali patyrusių specia-
listų komanda padės pasiekti 
puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 
750 805. www.akiuchirurgija.
lt.•

Pajutus pirmuosius ligos simptomus būtina pasirūpinti savo akimis, nes 
negydoma katarakta gali suketi visišką aklumą.

KNYGYNĖLIS. Tel. (8 318) 53 085, 

el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt, www.dzknygynelis.lt

Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas. 
Viskas Vienoje Vietoje!
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Atliekų reikalai: klausiate – atsakome
Ar būtina ištuštintą individualų konteinerį kiekvieną 
kartą tempti į savo kiemą? Gal jį galima palikti prie kelio?

Visi individualiam naudojimui skirti konteineriai turi būti laikomi jais 
besinaudojančių gyventojų kiemuose. Prie gatvės ar kelio jie ištraukiami 
tiktai jų ištuštinimo dieną. 

Gatvėje ar prie kelio palikti konteineriai sukelia nepatogumų aplinki-
niams: užstoja matomumą, gadina estetinį vaizdą, chuliganiškai nusiteikę 
asmenys paliktus konteinerius neretai išvarto, apgadina. 

Be to, prie gatvės ar kelio palikti mišrių atliekų konteineriai pakeliami 
kiekvieno išvežimo metu, ir savininkams tenka mokėti, net jei konteineris 
buvo visiškai tuščias. Visose  savivaldybėse yra patvirtintas minimalus 
mišrių atliekų konteinerių ištuštinimo skaičius ir už jį apskaičiuota rin-
kliava. Jei konteineris paliekamas prie gatvės, savininkui tenka mokė-

ti ir už kiekvieną papildomą pakėlimą.  
Laikykite konteinerius savo kieme, kad 
išvengtumėte bereikalingų nesusipratimų 
ir didesnių sąskaitų.

Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centras

Alytaus šv. Benedikto gimnazija — mokykla, kuri  per 
karantiną lyderystę iš popieriaus perkėlė į realybę

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė Loreta Šernienė. Alytaus šv. Benedikto gimnazija.

Dėl karantino kai kurių 
organizacijų darbuotojai 
vienas kito nematė jau nuo 
praėjusių metų kovo mėne-
sio. Tad beveik metai darbo 
sveikinantis per mikrofoną 
ir vaizdo kamerą, die-
nos įspūdžiais ir darbais 
dalijantis už kompiuterio 
ekrano. Išėjimas į virtualią 
erdvę daugelį organizacijų 
privertė ne tik susipažinti 
su naujais darbo įrankiais, 
tačiau ir ieškoti būdų, kaip 
vienas kito nematant ir 
nepalaikant fizinio kontak-
to išlaikyti organizacijos 
kultūrą ir bendruomeniš-
kumą. 

Alytaus šv. Benedikto gimnazi-
ja, Lietuvos mokykla švietimo 
lyderė (LRT ir ISM Vadybos ir 
ekonomikos universiteto organi-
zuoto konkurso viena nugalėtojų) 
per karantiną atrado būdą, kaip 
nuotoliniu būdu sustiprinti savo 
mokyklos bendruomeniškumą, 
įveiklinti pasidalytąją lyderystę ir 
anksčiau tik teoriškai gimnazijoje 
egzistavusią lyderystės sąvoką 
įgyvendinti praktiškai.

pandemijos pradžioje – 
nerimas
Šiandien Alytaus šv. Benedikto 
gimnazijos direktorė Loreta Šer-
nienė apie kovo mėnesį įvykusius 
staigius pasikeitimus, sudaužiu-
sius įprastą ir gerai pažinotą ru-
tiną, prisimena su palengvėjimu. 
Tačiau neslepia, kad pati pradžia 
tikrai išmušė iš vėžių, į mokyto-
jų, tėvų ir mokinių pasaulį įnešė 
daug nežinomybės, sumaišties 
ir baimių. 

„Pati karantino pradžia buvo 
nuspalvinta dideliu susirūpinimu. 
Mūsų mokykla turėjo konkre-

čius tikslus ir siekius – turėjome 
akredituoti net dvi tarptautines 
bakalaureato programas. Iš karto 
užpuolė mintys apie suplanuotus 
vizitus, kurie neįvyks, nes juk pa-
saulis užsidarė. Tačiau pirminiam 
šokui išsisklaidžius ir susidūrus 
su realybe, supratau, kad ne šie 
dalykai svarbiausi. Didžiausias 
dėmesys turi krypti į žmones, 
kuriuos užgriuvo baimė ir ne-
rimas. O mokytojai pandemijos 
pradžioje buvo labai sunerimę. 
Tad visas jėgas reikėjo skirti jų 
nuraminimui“, – prisiminimais 
dalijasi L. Šernienė. 

Gimnazijos mokytojai, pa-
sak L. Šernienės, įvairiausių 
kompetencijų, tad kai kuriuos 
neramino susidūrimas su nau-
jausiomis technologijomis. Mo-
kytojai patyrė įtampą dėl nuo-
tolinio darbo poveikio pamokų 
kokybei, jie nerimavo, ar vaikai 
išmoks, ar sugebės prisitaikyti, 
ar jų savikontrolės mechaniz-
mas pakankamai stiprus, kad 
jie sugebėtų įsitraukti į nuotolinį 
mokymą. 

baimes išsKlaidė 
KomuniKacija, dvasią Kėlė 
malda
Tad pandemijos ir karantino aki-
vaizdoje šv. Benedikto gimna-
zijos direktorė pirmiausia ėmė 
ieškoti bendruomenės sutelktumą 
išlaikysiančių bei sustiprinsian-
čių priemonių. Itin svarbi vieta 
teko nuolatinei komunikacijai, 
informacijos teikimui, situacijos 
aptarimui, bendravimui ir ben-
drų sprendimų ieškojimui. Tam 
mokykla pasitelkė „Zoom“ ben-
dravimo platformą, kurioje šv. 
Benedikto gimnazijos mokytojai 
susitikdavo kasdien. Kiekvienas 
susitikimas prasidėdavo klausimu 
„kaip jaučiatės?“ bei nuraminimu, 

kad „vienas kitam padėsime ir 
situaciją įveiksime drauge“.

„Karantino pradžioje labai 
daug kalbėjomės. Nuotoliniai 
susitikimai vykdavo kiekvieną 
dieną, o paskui jau kas savaitę. 
Mokytojai vedė refleksijos die-
noraščius, kuriuose aprašydavo 
savo išgyvenimus, įžvalgas apie 
pasikeitusį ugdymo procesą. Vė-
liau juos bendrai aptardavome 
ir stengdavomės vieni kitiems 
padėti. Tad atsirado labai daug 
dialogo“, – sako gimnazijos di-
rektorė. 

Šv. Benedikto gimnazija – ka-
talikiška mokykla. Iki karantino 
kas rytą pamokas pradėti malda 
buvo įprasta praktika. Atsiradus 
nuotoliniam mokymui, gimnazi-
jos kolektyvas dėjo pastangas, 
kad ši tradicija niekur neding-
tų, tad, net ir įvedus nuotolinį 
mokymą, el. dienyne kiekvienos 
dienos 7 val. ryto buvo pažymėta 
laiku maldai. 

„Šia iniciatyvą pradėjo mūsų 
tikybos mokytojos. Esu joms 
labai dėkinga. Jų maldos buvo 
kupinos gražiausių pamokymų, 
motyvacijos, jos stiprino dvasinę 
būseną ir tikėjimą, kad mes viską 
galime įveikti“, – sako L. Šer-
nienė. 

Gimnazijos direktorė sako, kad 
dvasingumo palaikymas stipriai 
prisidėjo prie to, kad mokyklos 
bendruomenei pavyko sėkmingai 
įveikti šį sunkų laikotarpį. 

lyderystė iš popieriaus  
į realybę
Karantino metu šv. Benedikto 
gimnazijoje bendruomenė mo-
bilizavosi ir bendruomeniškumo 
dvasią stiprino prisiimdama at-
sakomybę. Pasak L. Šernienės, 
atsirado tikras, o ne apsimestinis 
bendradarbiavimas, darbai tapo 

ne dalijami, o graibstomi. 
„Sunkumai sutelkė ir sustiprino 

mūsų bendruomenę. Užuot pykę, 
mes analizavome savo stiprybes, 
susitelkėme ir nugalėjome ne-
gandas. Žmonės susitelkė, patys 
ėmėsi iniciatyvos, siūlė pagalbą. 
Pavasarį paskelbtas nuotolinis 
mokymas ir pasikeitusios aplin-
kybės netapo mums nuospren-
džiu. Priešingai, šiandien galiu 
sakyti, kad mes puikiai susitvar-
kėme, įveikėme visus iššūkius, 
vaikų pasiekimai ženkliai nenu-
krito. Pagal egzaminų rezultatus 
išlikome tarp pirmųjų Alytuje“, 
– sako L. Šernienė. 

Gimnazijos direktorė pabrėžia, 
kad vienas iš atsakymų, kodėl 
jiems puikiai pavyko susidoroti 
su šia neeiline situacija – gebėji-
mas įkvėpti žmones, greita reak-

cija ir pasiryžimas keistis drauge 
su aplinka. Pasak L. Šernienės, 
pasaulis labai greitai keičiasi, to-
dėl labai svarbu mokytis ir būti 
atviriems. 

„Aš pati labai daug mokausi. 
Man viskas labai įdomu. Mano 
profesija – mano hobis. Tuo, ką 
darau, labai tikiu ir tam atiduodu 
daug savo jėgų. Itin svarbu, kad 
gerosios praktikos, naujausios ži-
nios ir metodikos būtų perkeltos 
į mokyklas. Todėl labai vertinu 
studijas ISM „Švietimo lyderys-
tės“ programoje, kurias pelnėme 
kaip mokykla švietimo lyderė. 
Bus itin didelis iššūkis, kam jas 
skirti, mat mūsų mokykloje yra 
itin daug norinčių mokytis ir šio 
prizo nusipelniusių žmonių“, – 
sako šv. Benedikto gimnazijos 
direktorė.•
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eterisSpręskite ir laimėkite 
savaitraščio 

„Dzūkų žinios“ 
1 mėn. prenumeratą!!!

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

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

www.prenumeruok.lt.

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

Praeito numerio kryžiažodžio laimėtoja Ilona Padgurskienė. 
Sveikiname!

Ketvirtadienis, vasario 4 d. Saulė teka 8.06, leidžiasi 17.01, dienos 
ilgumas 8.55. Delčia. Vardadieniai: Andriejus, Vydmantas, Arvilė, Joana, Andrius, Vidmantas.

LRT TV
2021. 02.04
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Vakaras su Edita. 
 13.00 Pasaulio puodai. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 Dizaino doku-

mentika. Leidinio 
dizainas.

 16.30 Dizaino doku-
mentika. Mados 
aksesuarai.

 16.40 „Kalnų daktaras“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Eurolyga per LRT. 
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–Belgrado 
„Crvena Zvezda“.  

 22.05 Dviračio žinios. 
 22.30 7 Kauno dienos. 
 23.00 Premjera. „Kai 

nusėda dulkės“.
 24.00 „Alpių detektyvai“.
 0.45 Šoka Lietuva.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 (Pra)rasta karta. 
 3.00 Stilius. 
 3.55 2021-ieji – Lietuvos 

valstybės archyvų 
metai.

 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vakaras su Edita. 
 5.00 Klausimėlis.lt.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.20 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Tobulas apiplė-

šimas“.
 0.20 „Narkotikų prekei-

viai“.
 1.35 „Misija „Neįma-

noma“ 2“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.20 Alchemija. VDU 

karta. 
 4.50 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.25 „Magiškoji 

komanda“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Gero vakaro 

šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti III“.
 21.00 TV3 vakaro  

žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Žmogus be 

praeities“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Žmogus be 

praeities“.
 0.00 „Rezidentas“.
 1.00 „Rouzvudas“.
 1.50 „Tironas“.
 2.55 „Moderni  

šeima“.
 3.25 „Rezidentas“.
 4.15 „Rouzvudas“.
 5.05 „Moderni šeima“.
 5.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 7.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.45 „Stoties policija“.
 9.45 „Paskutinis  

faras“.
 10.40 „Mentalistas“.
 11.40 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 12.40 „CSI. Majamis“.
 13.40 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „Stoties policija“.
 16.00 „Paskutinis  

faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 19.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Panikos kam-

barys“.
 23.15 „Patriotų diena“.
 1.55 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.40 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 

 6.30 Deutsche Welle 
pristato. Keliautojo 
dienoraštis. 

 7.00 #NeSpaudai. 
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris.
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Oponentai. 
 18.00 „Dainuok, Dzūkija“. 
 18.20 „Pozicija“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Norim žinoti“. 
 19.50 „Skinsiu raudoną 

rožę“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.20 „Jaunimo banga“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Oponentai. 
 0.30 „Teisingumo 

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

istorija“.
 3.20 Oponentai. 
 4.00 Alfa taškas.
 4.25 Kaimo akademija. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 7.00 „Heidė“.
 7.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „Smurfai“.
 8.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 8.45 LMŽ. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 13.10 Kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 Euromaxx. 
 14.30 Į sveikatą! 
 14.55 „Automobilių 

karai“.
 15.50 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Heidė“.
 16.40 Mūsų  

gyvūnai. 

 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Klausimėlis.lt.
 19.05 Veranda. 
 19.35 Premjera. „Kla-

sikinės muzikos 
istoriniai centrai. 
Didieji kompozito-
riai. Handelis“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Ame-

rikos mylimoji“.
 0.10 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.55 Duokim garo! 
 3.20 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 3.45 7 Kauno dienos. 
 4.10 Procesai. Meilė 

sau. 
 4.40 Veranda. 
 5.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 

TV1
 7.25 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Rozenheimo 

policija“.
 15.20 „Sugrįžimas į salą“.
 16.30 „Mano vienintelė“.
 18.00 „Akloji“.
 19.00 „Stebuklas“.
 19.55 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. Tikras 
detektyvas“.

 23.05 „Paskolinta meilė“.
 1.05 „Našlaitės“.
 2.55 „Midsomerio 

žmogžudystės XXI. 
Laimikis“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „Fizrukas“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Moderni 

šeima“.
 12.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Mikė“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 Europos moterų 

krepšinio čempi-
onato atrankos 
rungtynės. Lietuva–
Turkija.

 19.00 „Moderni  
šeima“.

 20.00 Nuogi ir  
įbauginti.

 21.00 „Adrenalinas“.
 22.50 „Gelbėtojai“.
 0.35 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 2.20 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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LRT TV
2021. 02.06  
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Klausimėlis.lt.
 6.20 Išpažinimai. 
 6.50 „Didysis Bethoveno 

šuolis“.
 8.30 LMŽ. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.00 Beatos virtuvė. 
 11.55 Klausimėlis. 
 12.10 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Šnipai gamtoje. 
Salos“.

 13.05 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Neaprėpiama 
Afrika. Mašatu 
rezervatas“.

 14.00 „Frenki Dreik 
paslaptys“.

 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. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Pabandom iš naujo! 
 23.00 Premjera. „Sūnus, 

vardu Erazmas“.
 0.45 „Dangoraižio 

apiplėšimas“.
 2.25 Pasaulio doku-

mentika. „Šnipai 
gamtoje. Salos“.

 3.20 Langas į valdžią. 
 3.45 „Frenki Dreik 

paslaptys“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.50 „Saugokis meš-

kinų“.
 7.20 „Nuotykių metas“.
 7.45 „Ogis ir tarakonai“.
 8.05 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 9.05 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 9.35 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 10.00 „Avelės ir vilkai“.
 11.45 „Gaisrinės šuo“.
 14.00 „Bukas ir bukesnis. 

Kai Haris sutiko 
Loidą“.

 15.45 „Moteris-Katė“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Batuotas katinas 

Pūkis“.
 21.15 „Rožinė pantera“.
 23.10 „Kelyje po Europą“.
 1.00 „Kurjeris“.

TV3
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Benas Tenas“.
 7.30 „Monstrų vieš-

butis“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.

 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 „Tylūs geradariai. 

Tvarumo istorijos“.
 12.00 „Mieli gyvūnai“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Mieli gyvūnai“.
 13.00 „Įsimintinas kelias“.
 15.05 „Garfildas“.
 16.45 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvOK.
 19.35 Eurojackpot.
 19.40 galvOK.
 21.30 „Gaujų karai. 

Princai“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Gaujų karai. 

Princai“.
 22.40 „Marsietis“.
 1.35 „Žmogus be 

praeities“.
 3.10 „Septinta 

kategorija. Pasaulio 
pabaiga“.

 4.45 „Tironas“.

BTV
 7.00 „Varom!“.
 7.30 „Snaiperis“.
 8.30 „Varom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Pakvaišusi porelė“.
 10.55 „Atenboro skruz-

džių kalnas“.
 12.00 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
 13.55 „Pragaro virtuvė“.
 14.55 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 15.50 „Nepamirštamas 
tyrimas“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.05 „Pabėgti neįma-

noma“.
 0.10 „Nuo sutemų iki 

aušros. Kruvini 
Teksaso pinigai“.

 1.55 „Žmogus šešėlis“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato. Keliautojo 
dienoraštis. 

 11.00 Gyvenimas. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Lietuvos miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.

 18.28 Orai.
 18.30 „Vyrų šešėlyje. 

Sofija Malieckaitė-
Chodkevičienė“.

 19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi. 

 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 #NeSpaudai.
 21.30 Oponentai. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Gyvenimas. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Kitoks pokalbis su 

Edvardu Žičkumi. 
 5.40 Vantos lapas. 
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Auksinis protas. 
 7.15 Klausimėlis. 
 7.30 Vilniečiai. Alvyda 

Bajor. 
 8.00 Premjera. „Didingas 

gamtos grožis. 
Mūsų nacionaliniai 
parkai. Įstabus 
kalnų kraštovaizdis. 
Uolinių kalnų 
nacionalinis parkas. 
JAV“.

 8.30 Premjera. „Susi-
pažink su mano 
pasauliu. Didžioji 
Zakayo ir Timmio 
kelionė“.

 9.00 Į sveikatą! 
 9.30 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 10.00 Čia – kinas. 
 10.30 Pasivaikščiojimai. 
 11.00 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 11.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 Išpažinimai. 
 13.30 Proto džiunglės. 
 14.00 Euromaxx. 
 14.30 Gražiausios poetų 

dainos. 
 16.00 LMŽ. 
 16.30 Gamina vaikai. 
 17.00 Veranda. 
 17.30 Legendos. Šiandien 

ir visados. Kino 
prodiuseris 
Kęstutis Petrulis. 

 18.30 Procesai. Parko 
gimimas ir mirtis. 

 19.00 Euromaxx. 
 19.30 Etnos. Šaltiniai. 

 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Oro uostas“.
 23.15 „Untold Story“. 
 0.35 Dabar pasaulyje.
 1.00 „Tonis Erdmanas“.
 3.40 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 3.45 Proto džiunglės. 
 4.15 Euromaxx. 
 4.45 Auksinis protas. 

TV1
 7.10 „Akloji“.
 8.40 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Gaminame namie 

su Reičele Alen“.
 12.00 „Gordono, Džino ir 

Fredo kulinarinės 
kelionės“.

 13.00 „Akloji“.
 14.45 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Kapitonė Marlo. 

Kambarys su 
vaizdu“.

 23.10 „Nusikaltimo vieta 
– Kylis. Komisaras 
Borovskis ir tam-
susis internetas“.

 1.10 „Vienišas vilkas“.
 3.00 „Privatus detek-

tyvas Dengleris. 
Paskutinis pabė-
gimas“.

TV6
 6.00 Jukono vyrai.
 7.00 Visureigiais per 

Aliaską.
 9.00 Nematoma pusė.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 „Auksaspalvio 

babuino slėnis“.
 11.30 „Kietuoliai“.
 13.00 „Gepardai. Lenk-

tynės dėl valdžios“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Europos moterų 

krepšinio čempi-
onato atrankos 
rungtynės. Serbija–
Lietuva.

 19.00 „Žaidimų žaidimas 
su Ellen“.

 20.00 „Antinų  
dinastija“.

 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Milijardierių 

klubas“.
 0.05 „Air America“.

„Batuotas katinas Pūkis“, 19.30, LNK

penKtadienis, vasario 5 d. Saulė teka 8.04, leidžiasi 17.03, dienos ilgumas 8.59. 
Delčia. Vardadieniai: Agota, Gaudvinas, Birutė.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Stilius. 
 13.00 (Pra)rasta karta. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 Dizaino doku-

mentika. Mados 
dizainas.

 16.30 Dizaino dokumen-
tika. Paslaugų ir 
socialinis dizainas.

 16.40 „Kalnų daktaras“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Vartotojų kontrolė. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Auksinis protas.
 22.55 „Dangoraižio 

apiplėšimas“.
 0.40 „Tonis Erdmanas“.
 3.15 Panorama.
 3.45 Dienos tema.
 4.05 Sportas. Orai.
 4.10 Vartotojų kontrolė. 
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. 

„Kurjeris“.
 23.20 „Adjutantas“.
 1.10 „Mačetė“.
 3.00 „Tobulas apiplė-

šimas“.
 4.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.25 „Magiškoji 

komanda“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.

 13.00 „Parduotas gyve-
nimas“.

 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Brolis lokys“.
 21.10 „Diena po ryto-

jaus“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Diena po ryto-

jaus“.
 23.45 „Auklė“ nakčiai.
 1.20 „Spartanas“.
 3.10 „Septinta 

kategorija. Pasaulio 
pabaiga“.

 4.45 „Tironas“.

BTV
 6.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.40 „Stoties policija“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.35 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Atsargiai – 

giminės!“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Žmogus šešėlis“.
 23.25 „Panikos kam-

barys“.
 1.40 „Iš visų jėgų“.
 2.30 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 7.00 Oponentai. 
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Mūsų gyvūnai. 
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Valkauskas“. 
 18.13 „Skinsiu raudoną 

rožę“. 
 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.20 „Dainuok, Dzūkija“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Teisingumo 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Bušido ringas. 
 4.25 Vantos lapas. 
 4.50 „Reali mistika“.
 5.35 Kaimo akademija. 
 6.00 „Paslaptys“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 7.05 „Heidė“.
 7.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „Smurfai“.
 8.45 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 Stop juosta. Akade-

mija (Kėdainiai). 
 13.10 Stambiu planu. 
 14.00 Pasivaikščiojimai. 
 14.30 Procesai. Meilė 

sau. 
 14.55 „Klasikinės muzikos 

istoriniai centrai. 
Didieji kompozito-
riai. Handelis“.

 15.50 „Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Heidė“.
 16.40 Mūsų gyvūnai. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Klausimėlis.lt.
 19.05 Stop juosta. Akade-

mija (Kėdainiai). 
 19.35 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Kai 

Hitleris pavogė 
rožinį triušiuką“.

 23.30 Subtilu-Z. Albumo 
„Play Life“ prista-
tymo koncertas.

 0.40 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.55 Dabar pasaulyje. 
 1.20 „Kviečia Londonas. 

Nepapasakota bri-
tiškos popkultūros 
istorija. Velniop 
meną, geriau 
pašokim“.

 2.10 „Kviečia Londonas. 
Nepapasakota bri-
tiškos popkultūros 
istorija. Nuotraukų 
įamžintos isto-
rijos“.

 3.05 „Amerikos myli-
moji“.

 5.45 Šoka Lietuva.

TV1
 7.25 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Rozenheimo 

policija“.
 15.20 „Sugrįžimas į salą“.
 16.30 „Mano vienintelė“.
 18.00 „Akloji“.
 19.00 „Stebuklas“.
 19.55 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 PREMJERA. „Pri-

vatus detektyvas 
Dengleris. Pasku-
tinis pabėgimas“.

 22.55 „Vienišas vilkas“.
 1.00 „Našlaitės“.
 2.45 „Brokenvudo 

paslaptys. Tikras 
detektyvas“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Mikė“.
 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „Gelbėtojai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Moderni šeima“.
 12.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Mikė“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Fizrukas“.
 19.00 „Moderni  

šeima“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.55 Sportas.
 21.58 Orai.
 22.00 „Parkeris“.
 0.20 „Adrenalinas“.
 1.55 „Karšta pupytė“.

„Diena po rytojaus“, 21.10, TV3
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 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Nacionalinė ekspe-
dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 Klausimėlis. 
 8.00 Gyventi kaime 

gera.
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite. 
 9.00 Brolių Grimų 

pasakos. „Pelenė“.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Ką veikti?! 
 11.55 „Dainų dainelės“ 

akimirkos.
 12.10 Pasaulio dokumen-

tika. Premjera. „Pa-
slaptinga peizažų 
istorija. Halongo 
įlanka Vietname“.

 13.05 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Išsaugotas 
Urugvajus“.

 14.00 „Mis Marpl. Grinšo 
užgaida“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai. 
 16.30 Pasivaikščiojimai.
 17.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Černobylis“.
 22.15 Premjera. „Kamer-

dineris“.
 0.50 „Oro uostas“.
 3.00 Klausimėlis. 
 3.20 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 3.45 „Mis Marpl. Grinšo 

užgaida“.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Saugokis meš-

kinų“.
 7.00 „Nuotykių metas“.
 7.25 „Ogis ir tarakonai“.
 7.45 „Vasaros stovyklos 

sala“.
 8.15 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“.
 8.45 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
 9.15 „Neramūs ir 

triukšmingi“.
 9.40 „Šarlotės voratin-

klis“.
 11.30 „Užsispyrusi 

blondinė“.
 13.25 „Jaunavedžiai“.
 15.15 „Švilpiko  

diena“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos  

balsas. 
 22.05 „Pagrobimas 3“.
 0.20 „Beverli Hilso 

policininkas 2“.
 2.25 „Rožinė pantera“.

TV3
 6.00 Sveikatos medis.
 7.00 „Benas Tenas“.
 7.30 „Monstrų vieš-

butis“.
 8.00 „Kempiniukas 

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

moteris.
 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 „Tarzanas“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Tarzanas“.
 13.45 „Daktaras Dolitlis 

2“.
 15.35 „Princas ir aš. 

Karališkas medaus 
mėnuo“.

 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Princas ir aš. 

Karališkas medaus 
mėnuo“.

 17.25 „Tai – mes“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Auklė“.
 21.20 „Universalioji 

korta“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Universalioji 

korta“.
 23.15 „Audrų karas“.
 1.05 „Diena po ryto-

jaus“.

BTV
 7.00 „Varom!“.
 7.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
Mažeikiai.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 STIHL Savickas 

Classic 2020. 
Panevėžys. 

 10.00 „Pakvaišusi porelė“.
 10.55 „Gimę laisvėje“.
 12.00 „Atranka. Išlieka 

stipriausi“.
 12.55 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
 13.55 „Pragaro virtuvė“.
 14.55 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 15.50 „Nepamirštamas 
tyrimas“.

 17.00 Betsafe–LKL 
čempionatas. 

 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Snaiperis“.
 21.30 „Legendų biuras“.
 22.40 „Gyvi numirėliai“.
 23.45 „Pabėgti neįma-

noma“.
 1.45 „Nuo sutemų iki 

aušros. Kruvini 
Teksaso pinigai“.

Dzūkijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Paslaptys“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Sofija Malieckaitė-
Chodkevičienė“.

 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 Eko virusas. 
 9.30 Skonio reikalas. 
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Deutsche Welle 

pristato. Greitis. 
 11.00 Lietuvos ženklai 

prie Laptevų jūros. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Mūsų gyvūnai. 
 19.00 Gyvenimas. 
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.35 Lietuvos ženklai 

prie Laptevų jūros. 
 3.55 Mūsų gyvūnai. 
 4.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 5.00 Kaimo akademija. 
 5.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Dizaino dokumen-

tika. Lietuviško 
dizaino identitetas. 

 7.45 Krikščionio žodis. 
 8.00 Kelias. 
 8.30 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Širdyje lietuvis. 
 9.55 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 11.00 Stop juosta. 

Prienai. 
 11.30 7 Kauno dienos. 
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Šv. Mišios iš Išlaužo 

Švč. Mergelės 
Marijos, Krikščionių 
Pagalbos bažny-
čios. 

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.05 Klausimėlis. 
 14.20 „Didysis Bethoveno 

šuolis“.
 16.00 XVI vaikų ir 

jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – 
Pasaulis“. Legenda 
Lietuvai. 

 17.20 Šoka Lietuva.
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 Stambiu planu. 
 19.25 Pasivaikščiojimai. 
 19.55 FIFA klubų Pasaulio 

taurė. Pusfinalis. 
Pietų Amerikos 
čempionas – Dohos 
„Al Duhail“ arba “ 
Kairo „Al Ahly“. 

 22.00 Petras Geniušas. 
Fortepijono 
rečitalis.

 23.30 Grigorijus Kanovi-
čius. „Nusišypsok 
mums, Viešpatie“.

 1.55 „Mažoji Maskva“.
 3.50 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 4.00 Kelias. 
 4.30 Duokim garo! 

TV1
 7.10 „Akloji“.
 8.40 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.35 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 12.00 Vaikystės langas. 
 12.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Baudžiauninkė“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Antrininkas“.
 22.50 „Robinas Hudas. 

Vyrai su triko“.
 1.00 „Nusikaltimo vieta 

– Kylis. Komisaras 
Borovskis ir tam-
susis internetas“.

 2.40 „Kapitonė Marlo. 
Kambarys su 
vaizdu“.

TV6
 6.00 Jukono vyrai.
 7.00 Visureigiais per 

Aliaską.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 „Gepardai. Lenk-

tynės dėl valdžios“.
 11.30 „Kietuoliai“.
 13.00 „Dramblys. Kala-

hario karalius“.
 14.00 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono vyrai.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Antinų  

dinastija“.
 21.00 NBA rungtynės. 

Bostono „Celtics“–
Finikso „Suns“.

 23.30 NBA Action.

„Gyvi numirėliai“, 22.40, BTV

pirmadienis, vasario 8 d. Saulė teka 7.58, leidžiasi 17.09, dienos ilgumas 9.11. 
Delčia. Vardadieniai: Aldona, Jeronimas, Dromantas, Daugvilė, Saliamonas, Honorata, Salys.

LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Savaitė. 
 13.00 Beatos virtuvė. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Čempionų valgis“.

 16.40 „Kalnų daktaras“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Užkluptas“.
 23.45 „Alpių detektyvai“.
 0.30 Išpažinimai. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Daiktų istorijos. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 LRT forumas.
 5.00 Klausimėlis.lt.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Princas“.
 0.20 „Narkotikų prekei-

viai“.
 1.25 „Pagrobimas 3“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.45 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Magiškoji 

komanda“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.

 7.55 Svajonių sodai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Prakeikti III“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Geras žmogus“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Geras žmogus“.
 0.10 „Rezidentas“.
 1.10 „Rouzvudas“.
 2.05 „Bibliotekininkai“.
 2.55 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 3.25 „Rezidentas“.
 4.15 „Rouzvudas“.
 5.05 „Moderni šeima“.
 5.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Atsargiai – 

giminės!“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.35 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Atsargiai – 

giminės!“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 19.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Belaisvė“.
 23.15 „Akloji zona“.
 0.15 „Legendų biuras“.
 1.20 „Gyvi numirėliai“.
 2.05 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 6.00 Bušido ringas. 
 6.30 Vantos lapas. 
 7.00 Skonio reikalas. 
 7.30 „Vyrų šešėlyje. Lida 

Meškaitytė“.
 8.00 Eko virusas. 
 8.30 Mūsų gyvūnai. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 11.00 „Žiedas su rubinu“.
 12.00 TV parduotuvė.

 12.15 Mokslo ritmu. 
 12.30 Kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Teisingumo 

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 
 18.00 Paskutinė instan-

cija. 
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Pasakadienis“.
 20.00 Žinos. 
 20.15 Sportas.
 20.18 Orai.
 20.20 „Dainuok, Dzūkja“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 
 0.30 „Teisingumo 

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

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 Partizanų keliais. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. Kino 
prodiuseris 
Kęstutis Petrulis. 

 7.00 „Heidė“.
 7.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „Smurfai“.
 8.45 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.40 Krikščionio žodis. 
 12.55 „Dainų dainelės“ 

akimirkos.
 13.10 Kultūros diena. 
 14.05 Ką veikti?! 
 14.30 XVI vaikų ir 

jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – 
Pasaulis“. Legenda 
Lietuvai. 

 15.50 „Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Heidė“.
 16.40 Gamina vaikai. 
 17.10 „Dvynukės“.

 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Klausimėlis.lt.
 19.05 „Dešimtasis 

dešimtmetis. Apie 
televiziją“.

 19.55 FIFA klubų Pasaulio 
taurė. Pusfinalis. 
Miuncheno 
„Bayern“–Monterė-
jaus „Tigres”, arba 
Ulsano „Hyundai“. 

 22.00 Romualdas 
Granauskas. 
„Duburys“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Pabandom iš naujo! 
 2.30 „Untold Story“. 
 3.55 Klausimėlis. 
 4.10 „Susipažink su 

mano pasauliu. 
Didžioji Zakayo ir 
Timmio kelionė“.

 4.40 Mokslo sriuba. 
 5.05 Širdyje lietuvis.

TV1
 7.25 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Rozenheimo 

policija“.
 15.20 „Sugrįžimas į salą“.
 16.30 „Mano vienintelė“.
 18.00 „Akloji“.
 19.00 „Stebuklas“.
 19.55 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Rūmų sargybinis“.
 23.15 „Paskolinta meilė“.
 1.15 „Našlaitės“.
 2.55 „Antrininkas“.

TV6 
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras“.
 9.00 Autopilotas.
 9.30 „Fizrukas“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Moderni šeima“.
 12.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Fizrukas“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Kikboksininkas“.
 23.00 „Molės Hartlei 

egzorcizmas“.
 1.00 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 2.40 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

„Kikboksininkas“, 21.00, TV6
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eteris

antradienis, vasario 9 d. Saulė teka 7.56, leidžiasi 17.11, dienos ilgumas 
9.15. Delčia. Vardadieniai: Apolonija, Marijus, Joviltas, Algė, Erikas, Polė, Erika.

LRT TV
2021. 02.0
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

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

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Kasdienė duona“.

 16.40 „Kalnų daktaras“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Laukinis 

rajonas“.
 23.50 „Alpių detektyvai“.
 0.35 Šventadienio 

mintys. 
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 (Ne)emigrantai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 5.00 Klausimėlis.lt.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Tokarevas“.
 0.25 „Narkotikų prekei-

viai“.
 1.30 „Princas“.
 3.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.35 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Magiškoji 

komanda“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Karštai su tv3.lt.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti III“.
 21.00 TV3 vakaro  

žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Devintojo legiono 

erelis“.
 22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.18 „Devintojo legiono 

erelis“.
 0.20 „Rezidentas“.
 1.15 „Rouzvudas“.
 2.10 „Bibliotekininkai“.
 3.00 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 3.25 „Rezidentas“.
 4.15 „Rouzvudas“.
 5.05 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Atsargiai – 

giminės!“.
 9.40 „Paskutinis  

faras“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.35 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Atsargiai – 

giminės!“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
 21.00 „MS1. Kalėjimo 

griūtis“.
 22.55 „Belaisvė“.
 1.10 „Iš visų jėgų“.
 2.00 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Kaimo  

akademija. 
 7.00 Laikykitės ten. 
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 10.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 18.00 „Vanagai“.
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Tai – sportas“. 
 19.40 „Pasakėlės“.
 20.00 Žinos. 
 20.20 „Jaunimo banga“.
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Žiedas su  

rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 0.30 „Teisingumo 

agentai“.
 1.30 „Žiedas su  

rubinu“.
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.20 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 „Vyrų šešėlyje. 

Sofija Malieckaitė-
Chodkevičienė“.

 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Tarptautinis 

literatūros festivalis 
„Vilniaus lapai 
2020“. 

 7.00 „Heidė“.
 7.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „Smurfai“.
 8.45 „Susipažink su 

mano pasauliu. 
Didžioji Zakayo ir 
Timmio kelionė“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 Kelias. 
 13.10 Legendos. Šiandien 

ir visados. Kino 
prodiuseris 
Kęstutis Petrulis. 

 14.00 7 Kauno  
dienos. 

 14.30 Mokslo sriuba. 
 14.55 „Dešimtasis 

dešimtmetis. Apie 
televiziją“.

 15.40 Dizaino dokumen-
tika. Lietuviško 
dizaino identitetas. 

 15.50 „Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą“.

 16.00 „Bitė Maja“.

 16.15 „Heidė“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Klausimėlis.lt.
 19.05 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 19.35 Premjera. „Šviesu-

liai“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Tikrasis genijus“.
 22.55 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 23.00 „Černobylis“.
 0.10 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.50 Auksinis protas. 
 3.05 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.00 „Dainų dainelės“ 

akimirkos.
 4.10 Į sveikatą! 
 4.40 Stop juosta. 

Prienai. 
 5.05 Stambiu planu. 

TV1
 7.25 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Rozenheimo 

policija“.
 15.20 „Sugrįžimas į salą“.
 16.30 „Mano vienintelė“.
 18.00 „Akloji“.
 19.00 „Stebuklas“.
 19.55 „Sugrįžimas į  

salą“.
 21.00 „Kasandra. Angelo 

šuolis“.
 22.55 „Paskolinta  

meilė“.
 0.55 „Našlaitės“.
 2.45 „Rūmų  

sargybinis“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 „Fizrukas“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Moderni  

šeima“.
 12.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Fizrukas“.
 19.00 „Moderni  

šeima“.
 20.00 Nuogi ir  

įbauginti.
 22.00 Pagrobimas.
 0.00 „Gelbėtojai“.
 1.45 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.25 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.

trečiadienis, vasario 10 d. Saulė teka 7.54, leidžiasi 17.13, dienos ilgumas 9.19. 
Delčia. Vardadieniai: Skolastika, Girvydas, Vydgailė, Gabrielius, Elvyra, Skolė.

LRT TV
2021. 02.10 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 „Alpių detektyvai“.
 9.45 „Miuncheno krimi-

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

dicija. Gediminaičių 
Europa. 

 13.00 (Ne)emigrantai. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.20 „Maistas: tiesa 

ar pramanas? 
Padėkos dienos 
laimėtojai“.

 16.40 „Kalnų daktaras“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Pasaulio puodai. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Nuostabioji 

draugė“.
 24.00 „Alpių detektyvai“.
 0.45 Dizaino doku-

mentika. Leidinio 
dizainas. 

 0.50 Dizaino doku-
mentika. Mados 
aksesuarai.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Klauskite daktaro. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Pasaulio puodai. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 5.00 Klausimėlis.lt.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.30 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Kalnietis“.
 11.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 12.45 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.20 „Širdele mano“.
 15.30 „Mano namai – 

mano likimas“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Rimti reikalai 3“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Misija „Neįma-

noma“ 3“.
 1.00 „Tokarevas“.
 2.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.15 „Kalnietis“.

TV3
 6.25 „Magiškoji 

komanda“.
 6.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
 12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
 12.20 „Kenoloto“.
 12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti III“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Matau tik tave“.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 „Matau tik tave“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Matau tik tave“.
 0.15 „Rezidentas“.
 1.15 „Rouzvudas“.
 2.05 „Bibliotekininkai“.
 3.00 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 3.25 „Rezidentas“.
 4.15 „Rouzvudas“.
 5.05 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.55 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

BTV
 6.15 „Atenboro skruz-

džių kalnas“.
 7.20 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.35 „Atsargiai – 

giminės!“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Mentalistas“.
 11.35 „Pragaro virtuvė“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.35 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Atsargiai – 

giminės!“.
 16.00 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 Betsafe–LKL 

čempionatas. 
 21.00 „Kautynės maža-

jame Tokijuje“.
 22.40 „MS1. Kalėjimo 

griūtis“.
 0.30 „Iš visų jėgų“.
 1.20 „CSI. Majamis“.

Dzūkijos TV
 5.29 Programa.
 5.30 Nauja diena. 
 6.30 Mūsų gyvūnai.
 7.00 Lietuvos miestai. 
 8.00 „Paslaptys“.
 9.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.

 10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

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

agentai“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Alfa taškas.
 17.00 #NeSpaudai. 
 18.00 „Dzūkiška pynė“. 
 18.30 „Jaunimo banga“. 
 19.00 Žinios.
 19.15 Sportas.
 19.18 Orai.
 19.20 „Pozicija“.
 20.00 Žinos. 
 20.20 „Dainuok, Dzūkija“. 
 21.00 Transliacijos 

pabaiga.
 21.30 „Žiedas su rubinu“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 #NeSpaudai.
 0.30 „Teisingumo 

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

istorija“.
 3.20 #NeSpaudai. 
 4.00 Alfa taškas. 
 4.25 Mūsų gyvūnai. 
 4.50 „Reali mistika“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 7.00 „Heidė“.
 7.25 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 7.35 „Bitė Maja“.
 7.50 „Smurfai“.
 8.35 Kūrybingumo 

mokykla. 
 8.45 Į sveikatą! 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 Klausimėlis.lt.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.45 Proto džiunglės. 
 13.10 Širdyje lietuvis. 
 14.00 Čia – kinas. 
 14.30 Veranda. 
 14.55 „Šviesuliai. Keliau-

tojai“.
 15.45 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 15.50 „Džiunglių būrys 

skuba į pagalbą“.
 16.00 „Bitė Maja“.
 16.15 „Heidė“.
 16.40 LMŽ. 
 17.10 „Dvynukės“.
 18.05 „Kostiumuotieji“.
 18.50 Klausimėlis.lt.
 19.05 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 19.35 Premjera. „Paslap-

tingi atradimai 
Didžiojoje pirami-
dėje“. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.

 21.30 3 minutės iki 
muzikos. 

 21.33 Premjera. „Kviečia 
Londonas. Nepa-
pasakota britiškos 
popkultūros 
istorija. Jūs puikiai 
atrodote!“.

 22.25 Premjera. „Kviečia 
Londonas. Nepa-
pasakota britiškos 
popkultūros 
istorija. Lėlininkas“.

 23.20 Dizaino doku-
mentika. Baldai ir 
šviestuvai. 

 23.30 Čia – kinas. Kino 
žurnalas.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.40 Džiazo muzikos 

vakaras. 
 1.40 Gražiausios poetų 

dainos.
 3.10 Stambiu planu. 
 4.05 „Pasakojimai iš 

Japonijos“.
 4.10 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 4.35 Vilniečiai. Alvyda 

Bajor. 
 5.05 Kultūringai su 

Nomeda. 

TV1
 7.25 „Daktaras Ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 8.20 „Dvi širdys“.
 10.20 „Akloji“.
 11.30 „Bjaurusis ančiukas 

Niujorke“.
 12.30 „Mentalistas“.
 13.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 14.20 „Rozenheimo 

policija“.
 15.20 „Sugrįžimas į salą“.
 16.30 „Mano vienintelė“.
 18.00 „Akloji“.
 19.00 „Stebuklas“.
 19.55 „Sugrįžimas į salą“.
 21.00 „Kasandra. 

Pamokos baigtos“.
 23.05 „Paskolinta meilė“.
 1.05 „Našlaitės“.
 2.50 „Kasandra. Angelo 

šuolis“.

TV6
 6.30 „Makgaiveris“.
 7.30 „Kobra 11“.
 8.30 „Univeras“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 „Fizrukas“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Moderni šeima“.
 12.30 „Havajai 5.0“.
 14.30 „Iš Los Andželo į 

Vegasą“.
 15.00 „Kobra 11“.
 16.00 „Makgaiveris“.
 17.00 „Univeras“.
 18.00 „Fizrukas“.
 19.00 „Moderni šeima“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Vyras už  

pinigus“.
 22.50 „Gelbėtojai“.
 0.40 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 2.20 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“.
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UAB „Rividė“  
parduoda ir pristato.

• Medžio briketus.
• Medžio granules (serti-

fikuotos).
• Durpių briketus didmai-
šiuose po 500 kg.
• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palai-

dos arba fasuotos po 25 kg).
• Granulines akmens an-

glis.

Tel. 8 652 71212.

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Lengvojo automobilio  •priekabą.  
Tel. 8 698 78040. 

VW GOLF III (1997 m.) ir  •VW PASSAT skardinių ratlan-
kių R14 plastikinius gaubtus, 
4 vnt. po 2 eurus, plastikines 
slenksčių juostas po 8 eurus 
ir 2002 m. AUDI A6 dvejas 
priekinio bamperio groteles po 
5 eurus.  
Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

Triušius.   •Tel. 8 617 01065.

1,5 metų aviną, mišrū- •nas.  
Tel. 8 686 19384.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Šviežias ,,Vineta“ veislės  •bulves. Pristatome į namus.  
Tel. 8 614 56206.

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

Bulves.   •Tel. 8 623 04363.

Daugiamečių žolių sėklas.  •Auginame dobilus, motieju-
kus, svidres, eraičinus, turime 
ir žolių mišinių gyvuliams, 
pievos-ganyklos, žaliajai trąšai, 
vejoms. Galime sudaryti mi-
šinį pagal jūsų norimą sudėtį. 
Konsultuojame pievų-ganyklų 
įrengimo klausimais. Pristato-
me nemokamai.  
Tel. 8 600 25710.

KITI

Beržo bei juodalksnio  •malkas.  
Tel.: 8 686 12417, 8 694 98803.

Pigiai – neapdirbtas la- •bradorito akmens plokštes 
Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841. 

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

Kineskopinių televizorių  •PANASONIC, LG ir TV prie-
dėlio TV STAR distancinius 
pultelius, SCART laidą, mobi-
liojo telefono NOKIA įkroviklį 
ir ausinukus, kaina nuo 2 eurų. 
Pakabinamus šviestuvus, kaina 
nuo 5 eurų. Druskininkai,  
Tel. 8 686 43600.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

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

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

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

Sklypą namo statybai Laz- •dijų mieste.  
Tel. 8 686 70841.

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

Namą su 15 a sklypu Lazdi- •jų mieste.  
Tel. 8 603 24679.

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

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

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

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 550 Eur 
už a.  
Tel. 8 686 70841.

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

KlasifiKuoti
sKelbimai

tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

avinas (03.21–04.20)
Galite sulaukti netikėtos naujienos, 
kuri ne tik sujauks jūsų planus, bet taip 
pat privers į gyvenimą pažvelgti visai 
kitomis akimis. Nors tokie pokyčiai 
gali šiek tiek išgąsdinti, tačiau labai 
greitai suprasite, kad visa tai jums į 
naudą. Būkite atviri naujovėms, nes 
būtent jos iš naujo padovanos gyve-
nimo džiaugsmą ir motyvuos judėti 
į priekį.

jautis (04.21–05.21)
Jausitės pažeidžiami. Atrodys, kad visi 
tik ir siekia jumis pasinaudoti, tačiau 
žvaigždės ragina keisti požiūrį. Šiuo 
laikotarpiu jūsų artimiesiems gali pri-
reikti jūsų pagalbos, tačiau nesijauski-
te įpareigoti jiems padėti. Jei atrodys, 
kad neturite tam jėgų, pirmiausia pa-
sirūpinkite savo savijauta, o jau tada 
galėsite imtis ir pagalbos kitiems. 
Dabar jums kaip niekada anksčiau 
reikalingas kokybiškas poilsis, todėl 
pasistenkite nepervargti. 

dvyniai (05.22–06.21)
Graušitės dėl praeities klaidų, tačiau 
turite suprasti, kad dabar jau nieko 
negalima pakeisti. Žvaigždės pataria 
kuo mažiau žvalgytis į praeitį ir ryž-
tingai judėti į priekį. Tai, kas nutiko 
anksčiau, nepraėjo be pasekmių, ta-
čiau į tai žvelkite kaip į gyvenimišką 
pamoką. Dabar turėsite palankių 
progų susikurti geresnę ateitį, todėl 
pasinaudokite likimo siunčiamomis 
galimybėmis.  

vėžys (06.22–07.22)
Gali tekti smarkiau susiveržti diržus. 
Nors nuotaika nebus labai pakili, ir 
ieškosite būdų, kaip ją ištaisyti, tačiau 
žvaigždės pataria per daug neišlai-
dauti. Jei niūrią nuotaiką bandysite 
išsklaidyti tiesiog apsipirkinėdami, 
tikėtina, kad išleisite kur kas daugiau 
pinigų nei norėtumėte, ir tai turės 
neigiamas pasekmes jūsų finansinei 
situacijai. Šiuo laikotarpiu planuokite 
tik būtinus pirkinius ir ieškokite kitų 
būdų, kurie padėtų pakelti ūpą. 

liūtas (07.23–08.23)
Santykiai su artimaisiais bus gana 
įtempti, todėl bendraudami su jais 
turėtumėte pasverti kiekvieną žodį. 
Nors gali atrodyti, kad niekas jūsų 
nesupranta ir net nesistengia supras-
ti, tačiau labai greitai paaiškės, kad 
viskas yra kiek kitaip. Jei nuspręsite 
imtis naujos veiklos, pirmiausia turė-
tumėte įvertinti rizikas ir pasitarti su 
artimaisiais: nors jų išsakoma kritika 
gali būti gana aštri, tačiau būtent tai 
gali padėti apsisaugoti nuo pavojų.

mergelė (08.24–09.23)
Šiuo laikotarpiu pokyčiai yra tiesiog 
neišvengiami, todėl nėra prasmės tam 
priešintis. Nors įvairios naujovės gali 
šiek tiek gąsdinti, tačiau labai greitai 
suprasite, kad jos jums buvo į naudą. 
Kurį laiką atrodė, kad gyvenime visiš-
kai nieko nevyksta, todėl dabar įvykių 
gausa gali tiesiog išmušti iš vėžių. 
Pasistenkite nepanikuoti ir ieškokite 
būdų, kurie jums padėtų atrasti vidinę 
ramybę.

svarstyklės (09.24–10.23)
Jūsų mintys suksis vien tik apie tai, 
kaip būtų galima nuo visko atitrūkti ir 
pailsėti. Nors įvairių darbų šiuo metu 
tikrai netrūks, tačiau turėsite galimy-
bių šiek tiek atsikvėpti ir pasimėgauti 
laiku, leidžiamu vienumoje. Dabar bus 
itin palankus metas apgalvoti ateities 
perspektyvas ar net imtis tam tikrų 
pokyčių planavimo: nors kol kas dar 

savaitės horosKopas 
(vasario 8—14 d.)

nereikėtų imtis ryžtingų veiksmų, 
tačiau labai greitai galėsite pradėti 
savo planų įgyvendinimą.

skorpionas (10.24–11.22)
Savaitės pradžioje nesivaržykite sekti 
paskui savo norus. Pirmadienį turė-
site ne vieną galimybę išpildyti savo 
ambicijas ir net sugalvoti naujų. Jei 
nenorite pakliūti į nepageidaujamą 
situaciją, antradienį ir trečiadienį teks 
pažaboti savąjį ego. Ketvirtadienį ir 
penktadienį daugiau laiko praleiskite 
su draugais. Jūs ne tik puikiai pralei-
site laiką, bet ir sužinosite ne vieną 
paslaptį. Šeštadienį ir sekmadienį 
nelaužykite galvos, mėgindami iš-
spręsti sudėtingą problemą – verčiau 
atsipalaiduokite ir palikite šią užduoti 
savo pasąmonei.

šaulys (11.23–12.21)
Pirmadienį turėsite daug klausimų ir 
ne visi jie bus lengvi. Atsakymai jus pa-
sieks pačiais įvairiausiais būdais: nuo 
dialogų su artimiausiais žmonėmis 
iki jums nutinkančių situacijų, kurių 
metu jums galų gale paaiškės, kodėl 
yra vienaip, o ne kitaip. Antradienį 
ir trečiadienį grįšite į jums įprastą 
gerą nuotaiką. Atrodys, kad viskas, ką 
darote, einasi tarsi savaime, kad laimė 
jus lydi net rizikingose situacijose. Ke-
tvirtadienį ir penktadienį paklauskite 
savęs, ar pakankamai dėmesio skiriate 
detalėms ir kitų žmonių poreikiams. 
Jei elgsitės teisingai, savaitgalį būsite 
mylimi ir visur laukiami.

ožiaragis (12.22–01.20)
Šiuo laikotarpiu kaip niekada anksčiau 
jausite poreikį rūpintis kitais. Būtent 
tai jums gali suteikti gyvenimo pil-
natvę ir paskatinti judėti į priekį, 
todėl raskite būdų, kaip galėtumėte 
šį poreikį realizuoti. Šiuo metu ne-
stokosite energijos ir į naują veiklą 
norėsite nerti stačia galva, tačiau 
prieš tai turėtumėte gerai pagalvoti, 
ar viską galėsite išpildyti visu šimtu 
procentų.

vandenis (01.21–02.19)
Šiuo laikotarpiu jums bus ypač svarbi 
kitų žmonių nuomonė. Stokosite pa-
sitikėjimo savo jėgomis, todėl prieš 
imdamiesi tam tikros veiklos pirmiau-
sia norėsite gauti draugų ar artimųjų 
pritarimą. Būsite ganėtinai jautrūs, 
todėl net ir nedidelės nesėkmės gali 
išmušti ir vėžių. Žvaigždės pataria 
labiau tikėti savo jėgomis, nes būtent 
tai gali užtikrinti didesnį pasisekimą. 
Jei atrodys, kad ne viską įstengsite 
atlikti patys, nebijokite prašyti kitų 
žmonių pagalbos.

žuvys (02.20–03.20)
Būsite energingi ir norėsite nuveikti 
kiek įmanoma daugiau. Atrodys, kad 
idėjų įgyvendinimas nereikalauja ypač 
didelių pastangų, todėl žvaigždės 
pataria pabaigti anksčiau pradėtus 
darbus ir ryžtingai imtis naujų pro-
jektų įgyvendinimo. Jei neleisite sau 
tinginiauti, galite net neabejoti, kad 
labai greitai sulauksite tikrai nemažo 
pasisekimo. Šiuo laikotarpiu turėsite 
tikrai nemažą potencialą, todėl tai gali 
padėti susikurti šviesesnę ateitį.
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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 auginti. Taip 
pat pienines melžiamas karves 
arba visą bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužą: juodojo  •metalo laužas – 200–230 
Eur/t, skarda – 170–190 Eur/t. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo 
paslaugos iki 60 t. Darbo 
laikas I–V – 8.00–16.00 val., VI 
– 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902.

DOVANOJA
Dovanojame kačiukus.   •Tel. 8 617 01065.

PASLAUGOS
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 statybos darbus.  
Tel. 8 622 60230.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Brangiai – miškus: bran- •džius,  bręstančius, jaunuo-
lynus, miškus draustiniuose, 
parkuose  ir žemę: apleistą, 
nederlingą, apaugusią krūmais 
ir medžiais.  
Tel. 8 641 55554. 

Namų valdos  žemės sklypą  •Lazdijuose.  
Tel. 8 627 22229.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

Įvairių markių automobi- •lius: „Mazda“, „Audi“, BMW, 
„Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“, kemperius ir 
kt. Pasiimame patys, sutvar-
kome reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinėmis 
dienomis.  
Tel. 8 681 20546. 

Visų markių automobilius.  •Gali būti nevažiuojantys, be 
techninės apžiūros, po auto-
įvykio. Atsiskaitome vietoje, 
pasiimame, sutvarkome doku-
mentus. Tel. 8 686 94982. 

AUGALAI

Vasarinius kviečius ir žir- •nius. Tel.  8 645 49627.

Parduodamas 
antikvarinis 
traktoriukas 
„mcCormick 

d-326“, puikiai 
veikiantis. Padargai 

— kultivatorius, 
vartomas dviejų 
korpusų plūgas. 

Jei domina, 
skambinkite tel.  
8 615 39794.

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

NUOMA
SIŪLO

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

Išnuomoju arba parduodu  •gamybines sandėliavimo patal-
pas Radvilų g., Veisiejuose.  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

Nuomoju komercines admi- •nistracines patalpas Lazdijuo-
se, 15 kv. m, I aukštas.  
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 mo-
kestį.  
Tel. 8 671 50589.

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

PerKu namų valdos žemės 
sklypą Lazdijuose. 
Tel. 8 627 22229.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Visos savaitės
NAUJIENŲ BANKAS

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

Prenumeruokite!!!

Nukelta į 5 psl. » Didelis biuro 
popieriaus 

pasirinkimas
KNYGYNĖLIS, 
tel. 8 646 71 901, 
knygynelis@dzukuzinios.lt, 
www.dzknygynelis.lt
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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

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.

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

Dėmesio!

PeRkAme 
miŠkĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.Superkamišką.lt

Miško 
paslaugos.

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

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
El. p. leipalingio.giria@gmail.com

• 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“

Reikia knygos, biuRo popieRiaus, spaudo, 
užpildyti tonerį? SuSiSiekite:

Pasiilgome jūsų!

Tel. 8 646 71901.

E. p.  knygynelis@dzukuzinios.lt
FACEBOOK, MESSENGER
Lazdiju knygynelis

laukiame JūSų!

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

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.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

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

Tel. 8 644 55355.

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

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

 info@ntkarolis. lt
www.ntkarolis. lt

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambariai, šal-
dytuvai, šaldikliai, trimeriai. 
Atvežame. Galima išsimo-
kėtinai.

Ulonų g. 16 ir 
Naujoji g. 50, Alytus. 

Telefonas 8 674 05844

,
.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

MALKOS, 
MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus.  
Skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

turite 
naujieną, 

nuotrauką – 
siųskite 

dzukuzinios@gmail.com


