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Stebuklas įvyko: vaikus gydys
garsiausias profesorius R. Kėvalas

N
Linas Greičius

aujienos iš Lazdijų ligoninės
– viena už kitą
geresnės. Prie
jau dirbančių
žinomų keturių
gydytojų specialistų prisijungia
pirmo ryškumo Lietuvos pediatrijos žvaigždė – Kauno klinikų
Vaikų klinikos vadovas, profesorius, 2017-aisiais „Metų Žmogaus“ regalijomis apdovanotas
Rimantas Kėvalas.
Praėjusį penktadienį po susitikimo su meru Artūru Margeliu
ir Lazdijų ligoninės laikinuoju
vadovu Kęstučiu Mazurkevičiumi profesorius R. Kėvalas oficialiai patvirtino: „Su kolegomis iš
Kauno mes padėsime išsaugoti
Vaikų ligų skyrių ir periodiškai
teiksime Lazdijų krašto vaikams
kvalifikuotas konsultacijas.“

Pasakojo apie kovą dėl
skyriaus

Į susitikimą Lazdijuose su meru
A. Margeliu ir K. Mazurkevičiumi profesorius R. Kėvalas atvyko po konsultacijų ir derybų su
mero ir laikinojo ligoninės vadovo aplinkos žmonėmis.
Kuklus, paprastas, konkretus,
be patoso ir akademinės laikysenos – tokį pirmą įspūdį sudarė
garsiausias Lietuvos vaikų gydytojas profesorius R. Kėvalas.
Profesoriaus ir mero susitikimo metu buvo aptarta pagalbos
vaikams rajoninėse ligoninėse
situacija ir sveikatos politikų planai atsisakyti Vaikų ligų skyrių
Nukelta į 4 psl.

Prof. R. Kėvalas ir meras A. Margelis sukirto rankomis – mūsų krašto vaikai sulauks aukščiausio lygio gydymo.
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Savaitės komentaras

Keturi kareivos ir Ausma kyla į kovą prieš vėjo malūnus

Algimantas Mikelionis
Viename Lazdijų savaitraštyje
praeitą savaitę pasirodė užsakomasis straipsnis, kuriame
puikuojasi penkių kandidatų
į Lazdijų rajono savivaldybės
mero postą, nuotraukos. Kas gi
gali būti bendro tarp mūsų rajono socdemų, konservatorių,
„Tvarkos ir teisingumo“, Valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Centro
partijos atstovų? Pasirodo, keturių kandidatų vyrų kompanija,
papuošta itin žavios moteriškosios lyties atstovės, pareiškė
esantys prieš baimės kurstymą
ir valdžios savivalę. Suprask,
artėjant savivaldybės tarybos
ir mero rinkimams klasių kova,
anot klasiko, stiprėja.
Taigi į vieną kompaniją ėmė ir
susibūrė socialdemokratų kandidatas į merus S. Petrauskas, konservatorių kandidatas A. Klėjus,
„Tvarkos ir teisingumo“ kandidatas į merus A. Žymančius,
Centro partijos kandidatas
J. Matulevičius bei Valstiečių ir
žaliųjų kandidatė į Lazdijų mero
postą A. Miškinienė. Pasirodo,
anot šios kompanijos, Lazdijų
rajone dedasi baisūs dalykai, o
patys paprasti žmonės tiek metų
buvo akli ir kurti bei to nežinojo
ir klajojo patamsiuose! Bet galiausiai mums visiems be galo
pasisekė ir šių penkių išminčių
dėka buvo apšviestos akys. Jie
ragina žmones nustoti bijoti ir
sukilti prieš valdžią, kuri, pagal
juos, engia žmones ir netgi pasa-

ko iki šiol niekam negirdėtą tiesą,
kad valdžia turi tarnauti žmogui.
Nejaugi?! O mes galvojome...
Tik reikėtų atidžiau pažvelgti į
šią kompaniją, o ypač į kai kurių
iš jų praeitį ir gerai pagalvoti, ar
tik jų dabartiniai žodžiai gerokai
neprasilenkia su jų darytais darbais. Tad siūlau sugrįžti beveik
dvidešimt metų atgal į pačią dvidešimt pirmojo amžiaus pradžią.
Taigi, vienas iš dabartinio susibūrusio penketuko yra kandidatas į merus, Lietuvos centro
partijos atstovas J. Matulevičius.
Buvo karštas 2000-ųjų pavasaris,
kai jis tapo Lazdijų rajono meru.
J. Matulevičiaus mero kadencijos
pradžioje Lazdijų rajono savivaldybėje tarp darbuotojų įsivyravo nemenka baimė ir įtampa.
J. Matulevičius tik atėjęs į mero
postą visus paragino „grįžti prie
tvarkos“, valdininkams prigrasino švariai skustis ir gražiai rengtis, lyg jie būtų kažkokie nieko
gyvenime nematę piemenys ir
vaikščiotų su vyžomis ir skarmalais. Kiekvieną mielą darbo
dieną ryte buvo rengiami skyrių
vedėjų pasitarimai, o norintis
iš savivaldybės kur nors trumpam išeiti darbuotojas turėjo tai
pranešti pačiam J. Matulevičiui,
kurį itin atidžiai prižiūrėjo antroji jo dalis – R. Apanavičius.
Turbūt nei prie vieno mero nebuvo savivaldybėje atleista tiek
žmonių. Šaunusis raitelis Jonas
itin smagiai pasidarbavo atleisdamas seniūnus: iš darbo išvijo
visus, tik vieną paliko, kaip sakoma, dėl kvapo. Teko girdėti,
kad to Jonas nuoširdžiai gailisi.
Tiesa, gailisi ne tų tuzino atleistų, o kad neatleido to vieno. To
meto padėtį savivaldybėje itin
gerai apibūdino šviesaus atminimo S. Klimavičius. Vykstančius
procesus jis pavadino kariniu
komunizmu.

Adomo Žilinsko piešinys.
Dabar prisiminkime jau ne
tokią tolimą praeitį. Tik tuos
laikus, kai Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
direktoriumi pora metų dirbo
konservatorių partijos kandidatas į Lazdijų rajono merus.
Kaip jis apskritai gali kalbėti
apie kažkokį baimės kurstymą,
jeigu užimdamas anksčiau minėtas pareigas, savo santykius su
pavaldiniais parėmė tvyrančia
baime. Vargu, ar tarp valdininkų ir savivaldybės darbuotojų
kada nors labiau buvo bijoma
savo vadovo. Apie pakeltą toną
ar psichologinį spaudimą bei
silpnosios lyties atstovių ašaras
net gėda priminti. Kas netikite,
paklauskite savivaldybės darbuotojų, nes jie puikiai prisimena šį laikotarpį. Tik labai keista,
kad atsirado tikinčiųjų dabar-

tine minėto žmogaus šypsena
ir taktiškumu. Visi prisimena,
kaip jis menkiausia proga ujo
vieną seniūnę, kurios atmintis
pasirodė labai trumpa.
Tad ar galima dabar tikėti
tokių žmonių raginimu kovoti
su baimės kurstymu ir valdžios
savivale? Tokie tipai, tik patekę į
valdžią, nusiims besišypsančias
kaukes ir parodys aštrius dantis. Jie juk labai moka apsimesti
vargšėmis mušamomis avelėmis,
bet po jų kailiu pasislėpę pikti
vilkai.
Kiti du likę kandidatai į rajono
merus yra dabartinės Lazdijų
rajono tarybos nariai, o moteriškosios lyties atstovė viceministrės postą Vilniuje norėtų iškeisti
į merės kėdę. Tad jų prisijungimą prie minėto dvejeto galima
įvertinti kaip siekį eilinį kartą

priminti apie save.
Dar vienas labai svarbus dalykas. Kyla rimtas klausimas:
kaip į vieną kompaniją galėjo susiburti konservatorių, „žaliųjų
valstiečių“ ir socdemų partijų atstovai? Juk Seime nėra aršesnių
priešininkų kaip konservatoriai
ir „žalieji valstiečiai“, o pirmųjų pirmininkas G. Landsbergis
kaip katė su pele pjaunasi su
mylimu valstiečių vadu R. Karbauskiu. Pastarasis politikas
negali pakęsti ir socdemų, kuriuos paniekinamai vadina konservatorių satelitais. Kas išeina?
Penkių Lazdijų rajono politikų
kompanijos sudarymas tėra pigus reklaminis triukas, siekiant
apmulkinti rinkėjus, o kalbos
apie rajone tvyrančią baimę ir
valdžios savivalę – žmonių gąsdinimas nesamais dalykais.

•

Rajone įsisiautėjo gripas — mokyklose skelbiamas karantinas
Vaidotas Morkūnas
Antradienį mūsų rajone
paskelbta gripo epidemija,
dėl gripo protrūkio rajono
mokyklose dviem savaitėms sustabdomas ugdymo procesas. Dėl didelio
sergamumo pamokos
sustabdytos ir karantinas
paskelbtas Aštriosios Kirsnos, Šeštokų ir Krosnos
mokyklose. Pirmadienį
į Aštriosios Kirsnos mokyklą dėl ligos neatėjo 53
procentai mokinių.
Vakar kalbinti Alytaus visuomenės sveikatos centro Lazdijų
skyriaus specialistai, fiksuojantys sergamumą mūsų rajone,
sakė, kad kol kas gripo banga
neatslūgsta, susirgimų daugėja, todėl karantinas artimiausiu
metu bus paskelbtas ir kitose
rajono mokyklose.
Rajono savivaldybės Švietimo,

kultūros ir sporto skyriaus darbuotojų duomenimis, Šventežerio mokyklos nelanko 28 procentai mokinių, Lazdijų Motiejaus
Gustaičio ir Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijų – 23, mokyklos-darželio „Kregždutė“ – 20,
mokyklos-darželio „Vyturėlis“
– 27 procentai mokinių. Kalbinti
darbuotojai teigė, kad šiose mokyklose nuo šiandien mokyklų
vadovai sustabdė ugdymo procesą ir paskelbė karantiną. Anot
jų, kiek mažesnis mokinių sergamumas fiksuojamas Kapčiamiesčio mokykloje bei Veisiejų
Sigito Gedos gimnazijoje, todėl
ten dar vyksta pamokos. O mažiausiai, tik 12 procentų, serga
Kučiūnų mokyklos mokinių.
Seirijų A. Žmuidzinavičiaus
gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė patvirtino, kad nuo
ketvirtadienio šioje gimnazijoje
skelbiamas karantinas ir pamokų nebus iki vasario 8 dienos. „Iš

Gripo epidemija išvarė vaikus iš klasių.
tiesų gripas įsisiautėjo rimtai,
nes mokyklos nelanko 23 procentai mokinių. Liga itin aršiai
užpuolė 9 klasės mokinius. Iš 17
susirgo 10 mokinių, ne ką geriau
ir kitose klasėse, jos pustuštės.

Nors gimnazijoje dvi savaites
pamokų nebus, tačiau mokytojai su mokiniais, kurie neserga,
dirbs nuotoliniu būdu – užduos
užduotis, konsultuos ir t. t. Ypač
aktualu mokytojams tokį ryšį

palaikyti su baigiamųjų klasių
mokiniais“, – sakė direktorė.
Tokia pati situacija ir Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijoje,
kurioje jau šiandien nevyksta
pamokos.

•
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Sąrašo Nr.

Balsuok už geriausią!
A. Margelio komanda „Pirmyn!“

Krikštonyse pakvipo įkurtuvėmis

Skelbiama gripo epidemija
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Gintauto Salatkos
įsakymu, nuo sausio 29 d.
Lazdijų rajone skelbiama
gripo epidemija.

Susipažinti su įgyvendinamais darbais buvo nuvykę Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis ir atsakingi darbuotojai.
Šiuo metu Krikštonyse vykdoma
laisvalaikio salės rekonstrukcija.
Įvykdžius darbus tikimasi užtikrinti Lazdijų rajono savivaldybės Krikštonių krašto gyventojų socialinį saugumą, gerinti
kultūrinės ir bendruomeninės
veiklos vykdymo kokybę, remti saviveiklininkų iniciatyvas.
Susipažinti su įgyvendinamais
darbais buvo nuvykę Lazdijų
rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Lazdijų kultūros centro direktorius Arūnas
Sujeta, Lazdijų kultūros centro
specialistė projektams Eglė Kubilienė, specialistė viešiesiems
pirkimams Irma Gurevičienė,
Krikštonių laisvalaikio salės
kultūrinių renginių organizatorė
Lena Švetkauskienė.
„Džiaugiuosi, kad buvęs mokyklos pastatas bus atnaujintas,
sutvarkytas ir pritaikytas vietos bendruomenės poreikiams.
Tikiuosi, kad kultūriniai renginiai, įvairios tradicinės šventės,
minėjimai, edukacinės veiklos
vyks vis dažniau ir draugėn
suburs dar daugiau šio krašto
gyventojų. Nereikėtų užmiršti,
kad apšiltinus pastato perdangą bei pakeitus senus langus ir
duris, padidės ir pastato energetinis efektyvumas, taip bus sunaudojamas mažesnis energijos
kiekis pastato apšildymui bei
sutaupomos lėšos“, – vykstančiais darbais džiaugėsi Lazdijų
rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.
Atnaujinant Krikštonių laisvalaikio salės pastatą bus atliekami
šie kapitalinio remonto darbai:

apšiltinta pastato perdanga, pakeista stogo danga, sutvarkant
lietaus vandens nuvedimo sistemą ir ant pastato esančią lauko
apšvietimo sistemą, įrengiama
žaibosauga; pakeistos lauko
durys ir seni langai; atliekamas
sienų dažymas, grindų remontas betonuojant, lubų remontas,
apšvietimo sistemos remontas;
suremontuota mažoji salė, joje
įrengiant elektros instaliaciją ir
apšvietimą bei pakeičiant radiatorius ir prijungiant patalpas prie
šildymo sistemos; lauko laiptų
remontas ir panduso įrengimas,
kad patalpomis lengvai galėtų
naudotis judėjimo negalią turintys ir senyvo amžiaus asmenys.
„Mūsų siekis – užtikrinti efektyvią visų laisvalaikio salių veiklą, padėti saviveiklininkams,
meno, šokių, dramos kolektyvams, kapeloms, ansambliams
ir kitiems aktyviems bendruomenės nariams įgyvendinti savo
idėjas ir iniciatyvas. Džiugu, kad
ir Krikštonyse pagerės darbo ir
kultūrinės veiklos įgyvendinimo,
repeticijų sąlygos“, – kalbėjo Lazdijų kultūros centro direktorius
Arūnas Sujeta.
Krikštonyse iki 2010 m. veikė
Krikštonių pagrindinė mokykla,
kuri, nelikus mokinių, buvo uždaryta, o pastatas perduotas
valdyti Lazdijų kultūros centrui.
Šiuo metu čia įsikūrusios veikia Krikštonių laisvalaikio salė
ir Lazdijų rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Krikštonių padalinys. Anksčiau pastatas buvo skirtas mokslui, tačiau
įgyvendinus projekte numatytas

veiklas bus pakeista į kultūros
paskirtį. Atlikus visus numatytus remonto darbus atsinaujinusioje Krikštonių laisvalaikio
salėje bus laukiami Krikštonių
krašto gyventojai, Krikštonių
laisvalaikio salės ir bibliotekos
skyriaus darbuotojai, Noragėlių seniūnijos gyventojai bei visi
atvykstantys gyventojai iš aplinkinių kaimų, rajonų.
Krikštonių laisvalaikio salės
pastato rekonstrukcijos darbai vykdomi Lazdijų kultūros
centrui įgyvendinant „Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos“ projektą „Krikštonių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams“.
Visa preliminari projekto vertė
yra 250 000 eurų, o savivaldybė
daliniam finansavimui skiria
50 000 eurų. Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 12
mėn., tačiau tikimasi, kad vasaros pabaigoje visi darbai jau
bus baigti.
Atnaujinus Krikštonių laisvalaikio salę pridėtinė vertė bus
sukuriama kultūrinėje srityje,
ypač bendruomenės atžvilgiu.
Gyventojams bus komfortiškiau
organizuoti įvairius renginius
bei pasirengti kituose miestuose, rajonuose vykstančioms bendruomenių ir kitoms šventėms.
Tikimasi, kad į Noragėlių seniūnijoje vykdomą kultūrinę veiklą
bus sukviečiama dar daugiau gyventojų, bus stiprinama vietos
bendruomenė ir saviveiklininkų
iniciatyvos.

•

Lazdijų r. sav. ir Lazdijų kultūros centro inf.

Rekomenduojama Lazdijų rajono
savivaldybės teritorijoje esančių
įstaigų, įmonių, organizacijų vadovams gripo epidemijos laikotarpiu riboti masinius žmonių
renginius, nutraukti pamokas
švietimo įstaigose ir užsiėmimus
organizuotuose kolektyvuose,
susirgus 20 proc. ir daugiau juos
lankančių vaikų.
Įmonėse ir organizacijose,
ypač vaikų kolektyvuose, pagerinti patalpų vėdinimą, drėgną
valymą bei dezinfekciją. Riboti
asmens sveikatos priežiūros įstaigose hospitalizuotų ir globos
namuose gyvenančių asmenų
lankymą.
Nors skiepai yra pati efektyviausia priemonė, apsauganti
nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų, nereikėtų pamiršti ir
nespecifinių gripo bei ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų
prevencijos priemonių.
Todėl rekomenduojama:
• tinkamai ir dažnai plauti rankas, nusiplovus jas nusausinti;
• vengti sąlyčio su sergančiais
asmenimis;
• vengti masinio žmonių susibūrimo vietų;

• laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo rekomendacijų – prisidengti
nosį ir burną, vienkartines nosinaites nedelsiant išmesti, nusiplauti rankas;
• neplautomis rankomis stengtis
neliesti akių, nosies ir burnos;
• gerai vėdinti patalpas;
• susirgus kreiptis į asmens
sveikatos priežiūros įstaigą, neiti
į darbą, sergančių vaikų neleisti
į vaikų ugdymo įstaigas, gydytis,
kaip nurodė gydytojas;
• sergantys gripu asmenys apsaugoti kitus gali dėvėdami medicinines kaukes, kurios sulaiko
kvėpavimo takų sekretus kosint ar
čiaudint, bei sveiki žmonės slaugydami sergantį asmenį taip pat turėtų dėvėti medicininę kaukę.
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro ir Lazdijų r. sav. inf.
(parengta pagal Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centro inf.)

•

Laisvė — didžiausias turtas
Virginijus
Vasiliauskas,
ūkininkas,
bitininkas,
ugniagesys

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN!
politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 10
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Stebuklas įvyko: vaikus gydys garsiausias profesorius R. Kėvalas
»Atkelta iš 1 psl.
periferijos rajonų ligoninėse.
Profesorius R. Kėvalas teigė,
jog, jo nuomone, negalima rajonuose uždarinėti Vaikų ligų
skyrių.
„Vaikams pagalba būtina čia
ir dabar, periferijos žmonėms
sunku susiruošti sergančius
vaikus vežti į Alytų, Marijampolę, nekalbant apie Kauną
ar Vilnių. Manau, jog daugelį
problemų galima išspręsti vietoje, todėl Vaikų ligų skyriai
rajonuose turi išlikti“, – teigė
profesorius.
Meras A. Margelis papasakojo apie savo pastangas išsaugoti
Vaikų ligų skyrių.
„Ne vienerius metus kovojau su ligoninės vadovu Vitu
Šimkoniu ir su tam tikra grupe
tarybos narių dėl šio skyriaus
išsaugojimo. Ne vieną kartą
buvo siūloma – oficialiai ir
slaptai – uždaryti šį skyrių ir
pereiti į slaugą. Buvau ir esu
tikras, jog šis skyrius yra būtinas mūsų krašto vaikams, todėl
man pavyko jį išsaugoti“, – sakė
meras.
Jis paprašė profesoriaus paramos plečiant Vaikų ligų skyrių ir gerinant vaikų gydymo
kokybę.
„Jei jūs norite išsaugoti šią
svarbią paslaugą, aš ir mano
kolegos esame pasirengę padėti,
kelias iš Kauno iki Lazdijų nėra
tolimas. Aš turiu padėti, kiek
galiu padėti“, – sakė profesorius
R. Kėvalas.

Numatė veiklos principus

Prieš susitikimą su meru profesorius R. Kėvalas apžiūrėjo
ligoninę, susipažino su jos galimybėmis. R. Kėvalo nuomone, Lazdijų ligoninė puikiai sutvarkyta, veikia visos būtinos
grandys, ypač Reanimacijos

padalinys, laboratorija, galinti
aptarnauti iki 10 tūkst. ligonių,
todėl įgyvendinti planus ir kokybiškai gydyti vaikus yra sudarytos visos sąlygos.
Susitikimo metu buvo aptarti
prof. R. Kėvalo ir jo specialistų
komandos darbo Lazdijuose
principai.
„Lazdijuose turime įkurti
Regiono vaikų konsultacinį
centrą, kuriame konsultuosime
vaikus ne tik iš Lazdijų rajono,
Kalvarijos savivaldybės, bet ir
kitų gretimų rajonų. Ligoninės
darbuotojai registruos mažuosius ligoniukus konsultacijoms,
o mes su kolegomis atvažiavę
juos apžiūrėsime ir nuspręsime, kaip su jais elgtis toliau.
Vieni iš jų bus gydomi vietoje,
stebimi 24 valandas, kitus gali
tekti vežtis į Kauno klinikas,
tretiems gal prireiks siauresnės
srities specialistų – alergologų,
okulistų ar panašiai – šie specialistai atvažiuos konsultuoti
konkrečių vaikų“, – pasakojo
prof. R. Kėvalas.
Kadangi šiuo metu Lazdijų
ligoninės Vaikų ligų skyriuje
pediatras budi tik naktimis,
o dieną nėra vaikų gydytojo,
R. Kėvalas pasiūlė dienomis
Vaikų skyriuje priimti į darbą
jo vadovaujamus vyresniuosius
gydytojus rezidentus.
„Turime tikrai aukštos kvalifikacijos gydytojų rezidentų,
kurie puikiai galėtų po mėnesį
ar du padirbėti Lazdijų ligoninėje. Tai jiems būtų puiki
praktika. Klinikose jie kasdien
dirba su sudėtingais atvejais,
o čia galėtų išbandyti save gydydami mažiau komplikuotus
ligonius“, – sakė R. Kėvalas.
Meras, R. Kėvalo paklaustas,
ar rajono vadovybė galėtų išspręsti gydytojų iš Kauno apgyvendinimo klausimą, patikino

profesorių, jog savivaldybė tuo
tikrai pasirūpins.

Aplankė ligoniukus

Susitikime buvo aptarta, koks
lovų skaičius turėtų būti Vaikų
ligų skyriuje. Laikinasis ligoninės vadovas K. Mazurkevičius
ir prof. R. Kėvalas buvo vieningos nuomonės – skyriuje turi
būti 8 lovos, pasiliekant galimybę (iškilus nenumatytiems
atvejams) laikinai jų skaičių
padidinti iki 10–12.
Buvo sutarta, jog į Vaikų ligų
skyrių bus pakviestas gydytojas
pediatras, kuris administruos
prof. R. Kėvalo ir jo komandos
konsultacinę veiklą.
„Panašiu principu mes su kolegomis dirbome Kazachstane,
šis principas puikiai pasiteisino“, – sakė R. Kėvalas.
Kadangi Lazdijų ligoninės
Vaikų ligų skyrius teikia antrinio lygio pagalbą, norint patekti
konsultacijoms pas profesorių
R. Kėvalą ir jo kolegas, teks
gauti šeimos gydytojo siuntimą, o paskui užsiregistruoti
telefonu.
Po susitikimo su meru prof.
R. Kėvalas apsilankė Vaikų ligų
skyriuje. Ten jis kalbėjo su skyriaus personalu, užėjo į mažųjų
ligoniukų palatas.
Profesorius visoje Lietuvoje išgarsėjo ne tik kaip puikus
specialistas, bet ir kaip medikas, pirmasis garsiai ir tiesiai
prabilęs apie fizinį smurtą prieš
vaikus.
Paklaustas, ar jo dažnas atvykimas į Lazdijus gali kaip nors
paveikti prieš vaikus linkusius
smurtauti šio krašto tėvus, profesorius pajuokavo: „Gal tie
smurtaujantys tėvai, žinodami,
jog esu čia, šiek tiek susivaldys
ir vengs skriausti savo vaikus.
Norėčiau tuo tikėti.“

•

Mes to ilgai laukėme
Jonas Stankevičius, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas
„Tai, kad Vaikų ligų skyrių atgaivinti ėmėsi garsiausias
Lietuvos pediatras R. Kėvalas, mums didelė šventė ir puikus
laimėjimas. Mes atkakliai kovojame, dedame visas pastangas, kad ligoninėje išliktų Vaikų ligų skyrius. Esu įsitikinęs,
kad šis skyrius yra būtinas mūsų krašto vaikams, kadangi
daugelį problemų galima išspręsti vietoje. Kadangi jau kurį
laiką šio skyriaus veikla buvo apmirusi, todėl tėvai savo vaikus veždavo gydyti į kitų rajonų ligonines, akivaizdu, jog pas
mus mažųjų ligoniukų buvo nedaug. Stengsimės, kad visi
vaikai, kuriems būtinos profesoriaus ir jo komandos
narių konsultacijos, jas gautų laiku ir be trukdžių.“
Profesoriaus R. Kėvalo Dosjė
• Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos vadovas.
• Sveikatos apsaugos ministerijos gydytojas konsultantas, ekspertas.
• JAV širdies asociacijos instruktorius.
• UNICEF ekspertas.
• Išrinktas ir nuoširdžiausiu Kauno gydytoju.
• Turi Jungtinių Arabų Emyratų ir Jungtinių Amerikos Valstijų pediatro licencijas.
• Dirbo Kazachstane, Australijoje ir kitose pasaulio šalyse.
• 2017 m. Prezidentė D. Grybauskaitė apdovanojo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.
• Lietuvos radijas jam paskyrė 2017-ųjų „Metų žmogaus“ vardą už iškeltus į viešumą
faktus apie vaikus, patiriančius smurtą šeimose, ir už atkreiptą žmonių dėmesį į jų pačių
abejingumą.

Prof. R. Kėvalas (viduryje) aplankė Lazdijų ligoninės Vaikų ligų skyrių.

Atsiliepimai apie prof. R. Kėvalą portale „pincetas.lt“
Gerb. daktare, širdingai dėkojame už kvalifikuotai organizuotą gydymo procesą mūsų dukrytei! Dėkojame Jums
bei Jūsų vadovaujamam kolektyvui už profesionalumą,
operatyvumą, nuoširdumą!!!
2018-01-04
Puikus gydytojas, tikras profesionalas, sugebantis tuoj
pat spręsti problemą labai profesionaliai. Daugiau tokių
gydytojų Lietuvoje.
2017-03-05
Gydytojas iš didžiosios raidės! Pagarba!
2017-01-26
Nuostabus gydytojas... Konkretus, atsidavęs darbui. Išsamiai atsako į visus klausimus. Tiksliai nustatė diagnozę.
2016-03-05
Dieve, duok sveikatos tam nuostabiam žmogui, tokių žmonių kaip jis vienetai ir labai gaila, kad Vilniuje neturime
tokio nuostabaus daktaro.
2016-02-24
Doras. Savo srities profesionalas.
2013-01-24
Nuostabus gydytojas, savo srities profesionalas. Puikus
psichologas sunkią minutę, esu tik geriausios nuomonės
apie šį žmogų. Daugiau tokių kaip jis. Pagarba Jums, gydytojau. Visokeriopos sėkmės!
2012-04-26
Atsakingas, profesionalus, dalykiškas, labai šiuolaikiškas
Gydytojas. Ačiū Jums ir visam kolektyvui už tokį pasiaukojantį darbą. Ačiū už išgelbėtą sūnų Lauryną.
2011-04-03
Išgelbėjo mano mažos dukrytės Marijos gyvybę – tik šio
šaunaus, profesionalaus gydytojo dėka mes šiandien gyvename. Visą gyvenimą būsime jam dėkingos – AČIŪ.
2010-09-24
Šaunuolis kokių reta, šiuolaikiškas, dalykiškas, žmoniškas.
Pagarba ir padėka.
2010-04-15
Išgelbėjo mano sesutę, esu labai dėkinga.
2010-04-15
Labai geras gydytojas, pamatęs ligos simptomus, iš karto
nustatė ligą.
2010-01-22
Išgelbėjo ne vieną gyvybę. Tokių žmonių vienetai. Labai
šaunu, kad aplink save Vaikų klinikoj buria išties profesionalią ir atsakingą komandą. SĖKMĖS ir darbe, ir
gyvenime.
2009-12-01
Pats šauniausias, gabiausias, geriausias pasaulyje gydytojas.
Jis išgelbėjo Tomuką, kurį jau manėme, kad praradome.
AČIŪ, DAKTARE, IŠ VISOS ŠIRDIES.
2009-04-11
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Tarptautinėje turizmo parodoje meras Dzūkai
kalba, kad...
kvietė aplankyti Lazdijų kraštą
g Dėvint tokius pačius
drabužius, žmonėms gali kilti
nenumatytų problemų. Viena
medikė, dalyvavusi mokymuose kitame rajone, po mokymų
negalėjo sugrįžti namo, nes
savo palte nerado automobilio raktelių. Pasirodo, raktelius
surado jos kolegė savo palto
kišenėje. Abi medikės dėvėjo
tokio paties modelio paltus ir
tiesiog jais apsikeitė. Kartu su
automobilio rakteliais.
g Vienos partijos kandidatas į Lazdijų merus savo programoje rinkėjams pažadėjo
padidinti pensijas. Gerai, kad
šią programą perskaitė vos keletas žmonių, antraip prie šio
kandidato namų išsirikiuotų
didesnių pensijų ištroškusių
kraštiečių eilė, o gal net palapinių ar jurtų miestelis.
g Meras pasipiktino politinės reklamos gausa Lazdijų
rajone ir nusprendė ją sumažinti. Pirmiausia jis nuėmė dvi

komiteto A. Margelis ir komanda „Pirmyn!“ reklamas, kuriose
ir paties mero veidas, o paskui
ėmėsi ir konservatorių lyderio
plakato. Juolab, kad sklinda
kalbos, jog Audrius persigalvojo ir į merus nebeis.
g Paskelbus rajone gripo
epidemiją, tuo labai apsidžiaugė daugelis moksleivių, nes
jiems prasidėjo nenumatytos
atostogos. Vieno daugiabučio
rūsyje esančioje patalpoje į
mokyklą nevaikštantys jaunuoliai rengia smagius vakarėlius.
Ačiū gripui.
Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir
asmenų sutapimai su tikrove yra atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882,
arba atnešti į redakciją
adresu Nepriklausomybės
a. 4, Lazdijai.

•

DĖL PIRMINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO

ADVENTUR 2019 parodoje Lazdijų krašto delegacija kvietė lankytojus atrasti ir pažinti Lazdijų kraštą.

Sausio 25–27 d. Litexpo
parodų rūmuose Vilniuje
vyko Tarptautinė turizmo
ir aktyvaus laisvalaikio
paroda ADVENTUR 2019.
Parodoje dalyvavęs Lazdijų rajono savivaldybės
meras Artūras Margelis
lankėsi VšĮ Lazdijų turizmo informacinio centro
kartu su Metelių bei Veisiejų regioniniais parkais
įrengtame informaciniame
stende ir kvietė lankytojus
atrasti ir pažinti Lazdijų
kraštą.
Ypatingo dėmesio parodoje sulaukė Veisiejai, kurie šiemet paskelbti Mažąja Lietuvos kultūros
sostine. Pirmąją parodos dieną
3 salės galerijoje (Autentiška
Lietuva) vyko šia proga skirtų
renginių pristatymas. Čia susi-

rinkusius lankytojus pasveikino Lazdijų rajono savivaldybės
meras Artūras Margelis. „Kviečiu visus atvykti į Veisiejus bei
atrasti ir pažinti Lazdijų kraštą,
kuris turi kuo nustebinti skirtingais metų laikais. Jūsų laukia
nuostabi gamta, gausybė ežerų ir
šalia jų įsikūrusių puikių kaimo
turizmo sodybų, daugybė įdomių
lankomų objektų bei turiningų
pramogų ir kultūrinių renginių.
Kiekvienas esate laukiamas ir
svetingai būsite sutiktas mūsų
krašte“, – sakė meras Artūras
Margelis.
Kultūrinių renginių ciklą, skirtą Veisiejams – Mažajai kultūros
sostinei, liaudies daina pradėjo
kraštietė, žinoma folkloro atlikėja Veronika Povilionienė, Veisiejų kultūros namų šokių kolektyvas „Pušynas“, Lazdijų meno
mokyklos Veisiejų skyriaus

jaunųjų akordeonistų orkestras. Renginio vedėjai Veisiejų
seniūnas Zenonas Sabaliauskas
bei kultūros namų vadovė Lina
Kvedaravičienė pakvietė visus
pasižiūrėti sukurtą filmuką apie
Veisiejus ir garsius šio krašto
žmones.
Į Veisiejų – Mažosios kultūros
sostinės – renginių pristatymą
parodoje ADVENTUR 2019 atvyko gausus būrys veisiejiečių
– verslininkų, įstaigų vadovų,
studentų bei kitų kraštiečių, šiuo
metu gyvenančių Vilniuje, bet
palaikančių glaudžius ryšius su
Veisiejų miestu ir Lazdijų kraštu.
Jie teigė, jog būtinai įsiliesią į Mažosios kultūros sostinės renginių
ciklą Veisiejuose bei pakviesią
pažinti savo gimtąjį kraštą draugus, kolegas ir pažįstamus.

Pranešame, kad Lazdijų rajono savivaldybės gyventojams pirminę teisinę pagalbą nemokamai teikia
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Juridinio
skyriaus teisininkai, Vilniaus g. 1, Lazdijai, 211 kab., tel.
(8 318) 51 481, darbo dienomis ir valandomis, t. y. pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penktadieniais nuo
8 iki 15 val. 45 min. (pietų pertrauka nuo 12 iki 13
val.).
Kreipiantis būtina turėti gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą.
Daugiau informacijos galima rasti www.teisinepagalba.lt.
Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Su meile duota — su meile grįžta

•

Lazdijų r. sav. inf.

Gripo epidemijos metu nedarbingumo
pažymėjimą galima gauti telefonu
Šalyje didėjant gripo atvejų skaičiui, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad teritorijose, kuriose paskelbta gripo
epidemija, susirgus ir negalint
atvykti pas šeimos gydytoją, į
gydymo įstaigą galima kreiptis
ir telefonu. Tokiu atveju nedarbingumo laikotarpis prasideda
nuo tos dienos, kai pacientas
kreipėsi į gydymo įstaigą, o vizitas pas gydytoją nukeliamas
vėlesniam laikui. Tokia yra

supaprastinta ir šiuo metu galiojanti kreipimosi tvarka gripo
epidemijos metu.
Sergančiajam paskambinus į
savo polikliniką, paciento sveikatos istorijoje gydytojas surašo jo nusiskundimus, surinktą
anamnezę, suteiktas režimo bei
gydymo rekomendacijas. Tokiu
atveju pacientui nebereikia vykti
į gydymo įstaigą, gaišti laiko ir
jis gali greičiau pradėti gydytis,
pagal gydytojo paskirtą režimą.

Jei gydytojas, įvertinęs pateiktą informaciją apie paciento
sveikatos būklę, nenustato būtinumo jį siųsti gydyti stacionariai, pacientu paskiriamas vizito
laikas, tačiau ne vėliau kaip po 3
kalendorinių dienų. Jei ši diena
sutampa su poilsio ar švenčių
dienomis, pacientas pas gydytoją turi atvykti ne vėliau kaip
pirmąją darbo dieną po poilsio
ar švenčių dienos.
Sveikatos apsaugos ministerijos informacija

•

Rita Sabestinienė,
policijos veteranė,
renginių organizatorė,
2018 metų rajono žmogus

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN!
politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 11
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Eksperimentas su sauskelnėmis. Kas pasikeistų jų atsisakius?
Keturių mėnesių kūdikį
auginanti jauna šeima
ryžosi įdomiam eksperimentui – mėnesį laiko nenaudojo vienkartinių sauskelnių. Vietoj jų alytiškiai
rinkosi daugkartines. Po
mėnesio, viską suskaičiavę,
jie įvertino savo patirtį ir
padarė išvadą, kad naudoti
daugkartines sauskelnes
buvo patogu, ekonomiška
ir pavyko išvengti viso kalno atliekų.
Šio eksperimento iniciatorius
buvo Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras (ARATC).
„Sauskelnės sudaro labai didelę
atliekų dalį – apie 15 procentų
viso mišrių atliekų kiekio. Jos
netinkamos perdirbimui ir visos šalinamos sąvartyne. Tai yra
didžiulė problema“, – kalbėjo
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas
Reipas.
Galvojant, kaip būtų galima
pakeisti situaciją ir sumažinti
sauskelnių atliekų kiekį, buvo
įvardinta vienintelė alternatyva –
daugkartinės sauskelnės. Tačiau

daugelį nuo tokio pasirinkimo atbaido kaina – vyrauja įsitikimas,
kad daugkartinės sauskelnės yra
gerokai brangesnės.
„Labai norėjosi išsiaiškinti,
ar iš tiesų kainos skirtumas yra
toks didelis, kad daugkartinių
sauskelnių naudojimas, net jo
nepabandžius, atrodo labai nepatrauklus. Tad pasikalbėjau su
motinystės atostogose esančia
mūsų darbuotoja. Sutarėme, kad
ji atliks eksperimentą ir išsiaiškins, kaip yra iš tikrųjų“, – pasakojo A. Reipas.
Prieš pradėdama naudoti daugkartines sauskelnes, tyrimą atlikusi Evalda savaitę laiko atidžiai
skaičiavo ir fiksavo, kiek vienkartinių sauskelnių sunaudoja ir
kiek atliekų iš jų susidaro.
Per savaitę buvo sunaudota 58
vienetai vienkartinių sauskelnių.
Bendras jų svoris sudarė siekė
5,12 kg. Vienai dienai vidutiniškai reikėjo daugiau kaip 9 vienetų sauskelnių.
Kūdikio priežiūrai šeima
naudojo vienkartines sauskelnes su indikatoriumi. Vienas
vienetas šių sauskelnių kainavo
16 centų.

Atlikusi šiuos skaičiavimus,
šeima įsigijo daugkartinių sauskelnių ir mėnesį laiko naudojo tik
jas. Alytiškiai pasirinko bambuko anglies pluošto daugkartines sauskelnes, kurių vienas
komplektas – išorinės kelnaitės
ir įklotas – kainavo 11, 64 euro.
Alytiškiai įsigijo ir naudojo 20
tokių komplektų. Per vieną dieną
panaudodavo 6–9 komplektus,
o bendras dienos vidurkis buvo
7,63 komplekto.
Sudėjus ir palyginus sauskelnių kainą, paaiškėjo, kad vienkartinės sauskelnės pusei metų
kainuotų 219,84 EUR, daugkartinės tam pačiam laikotarpiui –
232, 80 EUR. Bet jos gali būti
naudojamos ir toliau, o vienkartinių reikia nuolat pirkti.
Tyrimui naudotos daugkartinės sauskelnės su specialiomis
spaudėmis, kuriomis sauskelnes
galima nuolat „padidinti“ ir jų
dydis tinka, kol kūdikis užauga
iki 17 kilogramų. Tad tai irgi leidžia gerokai sutaupyti.
Tiesa, naudojant daugkartines
sauskelnes atsiranda papildomų išlaidų vandeniui ir skalbimo priemonėms. Eksperimentą

atlikusi šeima sauskelnes, kaip
rekomenduojama, skalbė 30
laipsnių temperatūros vandenyje, bet kiek jo sunaudojo, tiksliai
apskaičiuoti negalėjo, nes vanduo buvo naudojamas ir kitoms
reikmėms.
Skalbimui naudojo vaikų
drabužiams skirtą ekologišką
skalbimo priemonę, o džiovino
sauskelnes, kaip ir rekomenduojama, natūraliu būdu. Dešimčiai
komplektų sauskelnių išdžiovinti prireikia nemažai vietos ir kai
lauke jau vėsu, o patalpos dar
nešildomos, jas išdžiovinti būna
nelabai lengva.
Daugiau jokių esminių skirtumų tarp vienkartinių ir daugkartinių sauskelnių naudojimo
alytiškiai nepastebėjo. Skalbiant
nepasikeitė nei daugkartinių
sauskelnių savybės, nei išvaizda, o kūdikis vienodai laimingas
jautėsi ir uždėjus vienas, ir kitas
sauskelnes.
Tik jo tėvai pastebėjo, kad
naudojant daugkartines sauskelnes atliekų visai nesusidarė.
Naudojant vienkartines, per tą
patį laiką būtų susidarę apie 20
kilogramų atliekų.

„Išbandę daugkartines sauskelnes, jas dabar dažniausiai
ir naudojame. Vienkartines
imame tik kur nors išvykdami. Jas dedame ir nakčiai, nes
mūsų įsigytos daugkartinės
sauskelnės yra be indikatoriaus, rodančio, ar kūdikis
pasišlapino ar pasituštino ir
ar reikia keisti sauskelnes.
Vienkartinės sauskelnės tokį
indikatorių turi, tad nakčiai
dedame jas“, – apie savo patirtį
pasakojo Evalda.
Augindama pirmą vaiką, šeima naudojo tik vienkartines
sauskelnes. „Apie daugkartines sauskelnes yra labai mažai
informacijos ir įsigyti jų parduotuvėse nėra galimybių. Ir
šįkart daugkartines sauskelnes
įsigijome užsisakę internetu“, –
kalbėjo eksperimentą atlikusi
alytiškė.

Jauna šeima padarė išvadą,
kad naudoti daugkartines sauskelnes yra patogu, ekonomiška
ir ekologiška, o bent iš dalies
atsisakius vienkartinių sauskelnių galima gyventi apsuptiems
gerokai mažesnio atliekų kiekio.
Pabandom?

•

Projekto „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ rekomendacijos
2017–2018 metais atliktas mokslinis tyrimas,
kurio tikslas – aiškintis
pusantrų-penkerių metų
amžiaus vaikų prietaisų
naudojimosi IT prietaisais
apimtis bei kaip tai siejasi
su vaikų sveikata. Tyrimą
atliko Vilniaus universiteto
mokslininkų grupė. Projektą finansuoja Lietuvos
mokslo taryba. Tyrime
dalyvavo apie 1200 vaikus
auginančių šeimų. Du šimtai 4–5 metų amžiaus vaikų
dalyvavo psichologiniame
pažintinių ir savireguliacijos gebėjimų įvertinime.
Šio mokslinio tyrimo pagrindu
parengtos rekomendacijos įvairių sričių specialistams, dirbantiems su vaikais, ir tėvams bei
globėjams.
• Reikšmingai didesnei fizinės
sveikatos problemų bei elgesio
ir emocijų sunkumų raiškai atsirasti svarbi 1–2 val. (ir ilgesnė)
buvimo prie ekranų trukmė.
Atitinkamai, didžiausią dėmesį
reikia skirti vaikų buvimo prie
IT prietaisų trukmės stebėsenai: saugus laikas 1,5–2 metų

amžiaus vaikams yra 30 min,
3–5 metų vaikams – 1 val. per
dieną. Ypač buvimo prie IT prietaisų laiką stebėti reikėtų laisvadieniais, kuomet dauguma
ikimokyklinio amžiaus vaikų
stipriai viršija rekomenduojamą naudojimosi IT prietaisais
trukmę.
• Rekomenduojama vengti
televizoriaus kaip fono naudojimo, kadangi tai siejama su
vaikų prastesne emocine raida
bei mažesniais pažintinių gebėjimų įverčiais ikimokykliniame
(4–5 metų) amžiuje. TV kaip fono
naudojimas taip pat didina tikimybę, kad vaikai daugiau ir
dažniau naudosis kitais IT prietaisais.
• Prie ekranų leidžiamas laikas
siejasi su mažesniais ikimokyklinio amžiaus (ypač jaunesnių
nei 5 metų) vaikų smulkiosios
ir stambiosios motorikos gebėjimais, todėl rekomenduojama
riboti vaikų pasyviai prie ekranų
leidžiamą laiką bei naudojimąsi
IT prietaisais bei atitinkamai
sudaryti sąlygas pakankamai
užsiimti aktyvia fizine veikla ir
žaisti trimatėje erdvėje.
• Ikimokyklinio amžiaus (4–5

metų) vaikų, kurie daugiau laiko leidžia prie išmaniųjų telefonų (ir bendrai prie ekranų),
mažesni vizualiniai motoriniai
bei regimosios atminties gebėjimai. Šie gebėjimai reikšmingi
mokyklinei sėkmei, todėl labai
svarbu laikytis rekomenduojamos buvimo prie ekranų laiko
trukmės, o taip pat sudaryti vaikams galimybę lavinti gebėjimus
atliekant kitas veiklas: piešiant,
konstruojant, lipdant, žaidžiant
kamuoliu, ką ypatingai riboja
naudojimasis išmaniais ir kitais
ekranais.
• Rekomenduojama mažinti pramoginių/žaidimų programėlių skaičių, jas keičiant
edukacinėmis programėlėmis,
tačiau neviršijant rekomenduojamos buvimo prie IT prietaisų
trukmės. Siekiant ugdomojo
poveikio, vaikai turėtų naudotis jų amžiui tinkamomis edukacinėmis programėlėmis ar
žaidimais kartu suaugusiais ar
jų prižiūrimi.
• Vaiko miegamajame neturi
būti televizoriaus ar IT prietaisų. Turintys IT prietaisų savo
kambaryje ar miegamojoje zonoje vaikai prie ekranų praleidžia

reikšmingai daugiau laiko ir turi
daugiau miego sunkumų nei IT
prietaisų savo kambaryje neturintys vaikai. Bendrai svarbu
sukurti be IT prietaisų erdves
namuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose.
• Nerekomenduojama valgio metu vaikams žiūrėti televizorių ar naudotis kitais IT
prietaisais tiek normaliai, tiek
prastai valgantiems vaikams.
Rekomenduojama, kad vaikai
valgytų drauge su tėvais ar visa
šeima, nesinaudojant jokiais
ekranais.
• Įvesti aiškias ir nuoseklias
naudojimosi IT prietaisais taisykles. Tėvų nustatomos taisyklės
yra labai svarbios formuojant
įvairius vaikų įpročius. Kadangi vaikai mokosi iš tėvų (ir kitų
suaugusiųjų), tėvams svarbu taip
pat stebėti, kiek ir kaip jie patys
naudoja IT prietaisus, vaikams
esant šalia.
• Mažų vaikų IT prietaisų naudojimas turi būti ne tik griežtai
kontroliuojamas, bet tėvai bei ugdymo įstaigų specialistai turėtų
suprantamai ir laiku aiškinti vaikams apie IT prietaisų naudojimo pavojus bei nurodyti, kokiais

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai.

atvejais vaikas turėtų kreiptis
pagalbos į suaugusiuosius, jei
jis susiduria su nesaugia informacija.

Svarbu neužmiršti:

1. Riboti vaikų buvimo prie ekranų laiką iki vienos valandos per
dieną, ypač laisvadieniais.
2. Turėti zonas be IT prietaisų
vaiko poilsio ir ugdymo aplinkoje.
3. Užtikrinti vaiko saugumą
virtualioje erdvėje ir kontroliuoti
stebimą per ekranus turinį.
4. IT prietaisai neturėtų būti
naudojami, kai vaiką reikia nuraminti ar užimti.
5. Valgymo metu nenaudoti
jokių IT prietaisų.
6. Nenaudoti įjungto TV kaip
fono vaiko aplinkoje.
7. Įvesti aiškias ir nuoseklias
su IT prietaisų naudojimu susijusias taisykles bei jų laikytis
vaikams ir suaugusiems.
8. Suteikti kuo daugiau galimybių vaikams žaisti laisvą žaidimą, užsiimti sportine, kūrybine
veikla, įsitraukti į prasmingas
socialines sąveikas.

•

Visuomenės sveikatos departamento inf.
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Šeštokai paminėjo kraštiečio atminimą
Šeštokų seniūnijos bendruomenių atstovai paminėjo mirusio žinomo
disidento, visuomenininko,
pogrindžio spaudos platintojo, pirmųjų mitingų už
laisvę bei politinių bado
akcijų organizatoriaus
Petro Cidziko atminimą.
Paminėjimas simboliškai organizuotas ten, kur
laisvės kovotojas mokėsi – buvusios mokyklos
patalpose, kuriose dabar
įsikūrusi Šeštokų seniūnijos bendruomenė.
Šeštokų parapijos Carito atstovas, seniūnaitis Virginijus Mitrikevičius uždegė žvakelę, Šeštokų
seniūnijos seniūnė Liana Audzevičienė pakvietė visus susirinkusius tylos minute pagerbti a. a.
P. Cidziko atminimą bei vėliau
dalijosi savo tėčio, besimokiusio
vienoje klasėje su žinomu disidentu, prisiminimais. Ir šie prisiminimai labai šviesūs, nes, pasak
seniūnės, Cidzikų šeima buvusi
labai šviesi, tvarkinga, intelektuali. „Šiose bendruomenės patalpose anuomet buvo mokykla, joje
mokėsi ir a. a. P. Cidzikas, ir mano
tėtis. Mes turime didžiuotis, jog
Šeštokų žemė užaugino tokius
šviesius žmones, garsinančius
mūsų kraštą, mylinčius ir branginančius Lietuvą, savo darbais ir
ryžtu įrodžiusius meilę gimtajam
kraštui ir nepabūgusius kovoti
ir kentėti už jos laisvę“, – sakė
seniūnė L. Audzevičienė.
Daugeliui bendruomenių
atstovų, gimusių ir augusių
ne Šeštokuose – N. Kirsnos
atstovams Jovitai Daukšienei,
Marytei ir Vitui Trampams,
Jukneliškės bendruomenės at-

Lazdijų rajono savivaldybė skelbia pretendentų
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos nominacijoms
atranką. Šios nominacijos įsteigtos rajono savivaldybės mero, siekiant tinkamai pagerbti Lazdijų kraštui
ir mūsų valstybei nusipelniusius žmones, organizacijas, įstaigas ir įmones Lietuvos valstybės atkūrimo
dienos – Vasario 16-osios proga.
Siūlymus gali pateikti gyventojai, organizacijos,
įstaigos, įmonės. Pretendentai nominacijai gali pasiūlyti ir patys save.

Šeštokų seniūnijos bendruomenės pirmininkas V. Tumosa pasidalino
a. a. P. Cidziko biografijos faktais.
stovams – Daivai Bagackienei,
Virginijai Kvedienei, Ritai Vilčinskienei, Agnei Svipaitei, o ir
Šeštokų bendruomenės atstovams Edvardui Macenkai, Redai
Armalienei, Jolitai Raginskienei,
Šeštokų mokyklos bei kitų bendruomenių atstovams Šeštokų
seniūnijos bendruomenės pirmininko Viliaus Tumosos pasidalinti a. a. P. Cidziko biografijos
faktai dar kartą naujai nušvietė
išėjusio anapilin žymaus mūsų
kraštiečio ir laisvės šauklio
kančios ir kovos kelią. Ne kartą bandytas palaužti dvasiškai,
kalintas, kankintas, prievarta
KGB iniciatyva 4 metams įkalintas psichiatriniame kalėjime
Černiachovske, Kaliningrado
srityje, po to pusę metų „gydytas“ Naujosios Vilnios psichoneurologinėje ligoninėje. Tai

– sumokėta šeštokiečio kaina
kovojant už laisvę, tačiau tai jo
nepalaužė. 1988 metų rugpjūčio
16 dieną Katedros aikštėje Petras
Cidzikas pradėjo garsiąją bado
akciją, kuri sulaukė didelio visuomenės dėmesio, plačiai komentuota Vakarų spaudoje.
Šeštokai turi kuo didžiuotis
– 1944 m. balandžio 25 d. gimęs
a. a. P. Cidzikas susiformavo
Šeštokų žemėje, šioje aplinkoje,
čia jam į kraują įaugo moralinės
vertybės, meilė savam kraštui ir
jo žmonėms. 1998 m. P. Cidzikas
apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, 2000
m. apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.
Nuoširdžią užuojautą velionio
šeimai ir artimiesiems pareiškė
ir Lazdijų rajono meras Artūras
Margelis.

•

Dėl uogų su „šiūpeliu“ prieš seserį
Vaidotas Morkūnas
Alytaus apylinkės teismo
Lazdijų rūmų teisėjai išnagrinėjo baudžiamąją bylą,
kurioje A. S. buvo kaltinamas nesunkiu sveikatos
sutrikdymu.
Policijos pareigūnai ikiteisminio tyrimo metu išsiaiškino, kad
A. S. dar praeitų metų liepos mėnesį sodyboje smurtavo artimoje
aplinkoje prieš savo artimą giminaitę – seserį J. O. S., kuriai
semtuvu sudavė vieną smūgį į
dešinę ranką, taip nukentėjusiajai J. O. S. sukėlė fizinį skausmą ir
dėl poodinės kraujosruvos dešinio žasto srityje padarė nežymų
sveikatos sutrikdymą.
A. S. savo kaltę pripažino. Jis
paaiškino, kad su seserimi negyvena, tačiau kartais atvažiuoja į
sodybą Šventežerio kaime, kurios bendrasavininkas yra. Savo
sodybos kiemą jis yra apsitvėręs
tvora, ten padarė gardą vištoms,
kad vištos neitų į sesers kiemą.
Su savo seserimi jis nebendrauja, kadangi jie yra susipykę. Tą
dieną atvykęs į sodybą pamatė, kad sesuo be jo leidimo yra

Skelbiama pretendentų Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos
nominacijoms atranka

atėjusi į aptvertą vištų gardą ir
skina uogas nuo jai priklausančio krūmo, kurio šakos yra išsikerojusios per vištų gardo tvorą
į gardą. Vyriškis labai supykęs,
kad be jo leidimo sesuo atėjo į
jo kiemo teritoriją ir pavadino ją „vagilka“, papriekaištavo,
kad ji paliko atidarytus vartelius ir dėl to iš gardo išėjo vištos.
Tada jis paėmė „šiūpelį“ (semtuvą) ir užsimojo juo, šaukdamas:
„Vagilka, ko tu atėjai ant mano
kiemo neatsiklausus“. Tuo metu
sesuo atsisuko į jį, pamatė „šiūpelį“ virš galvos, pakėlė dešinę
ranką, o brolis sudavė jai vieną
kartą, pataikė į ranką ir sumušė
dešiniosios rankos žastą.
Apklausta nukentėjusioji
J. O. S. patvirtino, kad per vartelius nuėjo į brolio sodybos
teritoriją, norėdama nuo savo
vaiskrūmių nusiskinti uogų.
Skinant uogas, atėjo jos brolio
žmona ir pradėjo šaukti, kad ji
esanti vagis. Moteris į ją nekreipusi dėmesio ir toliau skynusi
uogas. Po kelių minučių išgirdo
savo brolio šūksnius, jis kaltino
savo žmoną, kam ši su jo seserimi kalbanti. Ar žmona ką nors

atsakė, J. O. S. neprisimena, nes
nekreipė dėmesio į juos ir toliau
skynė uogas. Iš brolio balso suprato, kad jis artėja, ir atsisuko.
Besisukdama pamatė, kad brolis
yra užsimojęs. Stengdamasi išvengti smūgio, truputį pasisuko
ir brolis jai semtuvu pataikė į dešinę ranką virš alkūnės, į žastą.
Moteris skundėsi jautusi fizinį
skausmą, sumušimo vietoje atsirado kraujosruva. Po smūgio
broliui „šiūpelis“ iš rankų iškrito ir jis pargriuvo ant nugaros,
kadangi sunkiai vaikšto. Tuo
metu prie jų pribėgo brolio žmona ir pradėjo šaukti, kodėl sesuo
pastūmusi savo brolį. Nenorėdama, kad konfliktas tęstųsi toliau,
per vartelius J. O. S. nubėgo į
savo sodybos teritoriją ir paskambino į Bendrąjį pagalbos
centrą.
Teismas A. S. pripažino kaltu ir skyrė jam laisvės apribojimą 4 mėnesiams, įpareigodamas
jį bausmės vykdymo metu būti
namuose nuo 23 val. iki 5 val.
Taip pat paskyrė baudžiamojo
poveikio priemonę – dalyvavimą
smurtinį elgesį keičiančiose programose.

•

Siūlant fizinį asmenį, pateikiami šie dokumentai:
• teikėjo prašymas;
• siūlomo kandidato gyvenimo aprašymas;
• siūlomo kandidato darbų ir nuopelnų Lazdijų
kraštui ir/ar valstybei aprašas.
Siūlant juridinį asmenį, pateikiami šie dokumentai:
• teikėjo prašymas;
• siūlomo kandidato darbų ir nuopelnų Lazdijų
kraštui ir/ar valstybei aprašas;
• ankstesni apdovanojimai, įvertinimai.
Dokumentai gali būti siunčiami paštu arba pateikiami Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Dokumentų ir informacijos skyriuje iki vasario 8
d. adresu: Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai.
Lietuvos valstybės atkūrimo dienos nominacijų
nuostatai pateikiami www.lazdijai.lt
Taip pat galite teirautis el. p. rasa.kazlauskiene@
lazdijai.lt ir tel. (8 318) 66 142.

Laikytis duoto žodžio — didžiausia vertybė

Juozas Pileckas,
Kučiūnų, Kapčiamiesčio
ir Seinų lietuvių mokyklų
mokytojas, vargonininkas

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN!
politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 12

12

11

Aplinkos apsaugos
inspekcijos
vyr. specialistas,
medžiotojas

Donatas
Račkauskas

16

Chemijos, biologijos
mokytoja

Rasa
Rutkauskienė

Lazdijų rajono
neįgaliųjų draugijos
pirmininkė

Gintarė
Sabaliauskienė
Aerobinės
gimnastikos
vyr. trenerė,
mokytoja

Daiva
Daugvilavičienė
Krosnos bendrosios
praktikos medikė

19

18

17

Ona
Černiauskienė

Rudaminos tradicinių
amatų centro
kultūrinės veiklos
administratorė

Irma
Gurevičienė
Mero padėjėjas,
teisininkas

Tomas
Savukas

14

Ūkininkas,
bitininkas,
ugniagesys

Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos
mokytojas

13

Virginijus
Vasiliauskas

9

Verslininkė

Daiva
Ambrazevičienė

4

Gintautas
Mirijauskas

8

Maisto ir veterinarijos
tarnybos gydytojas

Ričardas
Dulskas

3

Seirijų
bendruomenės
pirmininkė,
verslininkė

Česlova
Šmulkštienė

Lazdijų socialinių
paslaugų centro
direktoriaus
pavaduotoja

Kučiūnų,
Kapčiamiesčio
ir Seinų lietuvių
mokyklų mokytojas,
vargonininkas

Mokslų daktarė

Odeta
Lenkauskienė

7

Lazdijų rajono
savivaldybės
administracijos
direktorius

Gintautas
Salatka

2

Juozas
Pileckas

6

Lazdijų rajono
savivaldybės meras

Artūras
Margelis

1

BALSUOK UŽ GERIAUSIUS!

A. Margelio komanda
„Pirmyn!“

Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 13

Kapčiamiesčio
bendruomenės
pirmininkė, ūkininkė

Raminta
Zelenauskaitė

20

Policijos veteranė,
renginių
organizatorė, 2018
metų rajono
žmogus

Rita
Sabestinienė

15

Lazdijų r. savivaldybės
administracijos
direktoriaus
pavaduotojas,
teisininkas

Jonas
Stankevičius

10

Personalinės
įmonės savininkas,
veterinarassėklintojas

Artūras
Kašalynas

5

3
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Sąrašo Nr.

Daiva
Bagackienė
Jukneliškės kaimo
bendruomenės
pirmininkė

Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos
istorijos mokytoja

47

Audronė
Pileckienė

46

Ūkininkas,
miškininkas

Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos
mokytojo padėjėja

42

41
Vytautas
Bračiulis

Ūkininkas,
dantų technikas

Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos
mokytojo padėjėja

Roma
Stankauskienė

Kastytis
Gausa

37

36

Lina
Gencerauskaitė

Avižienių
laisvalaikio
salės renginių
organizatorė

Vyr. muziejininkas,
etnologas

32

31
Daiva
Blaževičienė

Ūkininkas

Verslininkas,
Kuklių kaimo
bendruomenės
pirmininkas

Vilius
Tumosa

Albinas
Padgurskas

Muzikantas,
miškininkas

Zenius
Želionis

48

Šventežerio
mokyklos ūkvedys,
ūkininkas, policijos
veteranas

Dalius
Valukonis

Lazdijų socialinių
paslaugų centro
socialinių paslaugų
koordinatorė,
medikė

Dalia
Galiauskienė

49

Lazdijų Motiejaus
Gustaičio gimnazijos
socialinė pedagogė,
metodininkė

Jūratė
Ponomariovienė

44

Teizų laisvalaikio
salės kapelos vadovas,
muzikantas

Kūno kultūros
mokytoja, globėjų
asociacijos
„SPINDULYS“
pirmininkė

43

Juozas
Adomaitis

39

38

Asta
Bagdonienė

Draudimo
vadybininkė,
tinklininkė

Lazdijų viešosios
bibliotekos
direktoriaus
pavaduotoja

Asta
Mickevičienė

50

Vyresn.
bibliotekininkė,
renginių vedėja

Daiva
Povilanskienė

45

Verslininkas,
Lazdijų kaimo
seniūnaitis,
autoelektrikas

Kęstutis
Rusevičius

40

Verslininkas,
ESO darbuotojas,
elektrikas

Artūras
Gradecka

35

34

Dangyra
Fišerienė

Lazdijų meno
mokyklos muzikos
mokytoja,
vargonininkė

Vaida
Naujalienė

Aštriosios Kirsnos
mokyklos mokytojo
padėjėja

Asta
Jankauskienė

30

Lazdijų kultūros
centro specialistė
projektams, turizmo
verslininkė

G. Cimakausko ūkio
ūkvedys

29

Eglė
Kubilienė

25

Audrius
Markevičius

24

Vaiko teisių
apsaugos skyriaus
vyresn. specialistė,
medikė

Dovilė
Lynykienė

33

UAB „Lazdijų vanduo“
operatorius,
elektronikas

Ignas
Zilinkus

27

26

Raimondas
Kamandulis

Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus
gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja, mokytoja

UAB „Pietų Megrame“
montuotojas

Poetas, satyrikas,
Visuomenės
sveikatos biuro
specialistas

28

Kazimiera
Gegužienė

23

Virginijus
Mitrikevičius

22

Rimas
Vaškevičius

21
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Eteris
Ketvirtadienis
, sausio 31 d. Saulė teka 8.13, leidžiasi 16.52, dienos
ilgumas 8.39. Delčia. Vardadieniai: Liudvika, Marcelė, Skirmantas, Budvilė, Luiza, Skirmantė.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.15 „Senis“.
10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“.
11.10 „Aukštuomenės

daktaras 1“.
12.00 Gyvenimas.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Prieš audrą 2“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Specialus tyrimas.
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.05 „Monikai reikia
meilės“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.25 KK2.
10.55 Nuo... Iki...
11.25 „Paveldėtoja 2“.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
15.00 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Numeris 44“.
1.00 „Pagrobimas“.
2.35 Alchemija. VDU
karta.
3.05 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Farai.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Kikboksininkas“.
0.00 „Kaulai“.
1.00 PREMJERA. „Iš Los
Andželo į Vegasą“.
1.50 „Rouzvudas“.
2.40 Ekstrasensai tiria.
4.05 „Kaulai“.
4.55 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.

BTV
7.15 „Vaikai šėlsta“.
7.40 „Stoties policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.40 „Įteisintas faras“.
10.45 „Gelbėtojai – 112“.
11.45 „Mentalistas“.
12.45 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 Info diena.
18.35 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Gyvasis skydas“.
22.50 „Meteoras“.

Dzūkijos TV
6.09 Programa.
6.10 TV parduotuvė.
6.30 Lietuva tiesiogiai.
7.00 Čempionai.
7.30 4 kampai.
8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
9.00 „Namas su

lelijomis“.
10.00 „Šėtono me-

džioklė“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Albanas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.25 „Demaskuoti“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.53 Orai.
20.55 „Namas su

lelijomis“.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes
europiečiai“.

23.00 „Gluchariovas“.
0.00 „Šėtono me-

džioklė“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Inspektorius

Luisas. Virš gėrio ir
blogio“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Mentų karai.
Odesa“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinis bardų

festivalis „Purpurinis vakaras 2015“.
6.45 ARTi. Veidai.
7.00 „Pažinimo
džiaugsmas. Beždžionių medicina
– kaip gydoma
džiunglėse“.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Džeronimas 3“.
8.20 Į sveikatą!
8.45 „Susipažink su
mano pasauliu.
Pašėlęs Wilderio
gyvenimas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 Konferencija „Romualdas Ozolas –
valstybės kūrėjas“.
1 d. Lietuvos
Nepriklausomybės
Akto signataro
80-osioms gimimo
metinėms.
13.00 „M. K. Oginskis –
pralenkęs laiką“.
14.00 Konferencija „Romualdas Ozolas –
valstybės kūrėjas“.
2 d. Lietuvos
Nepriklausomybės
Akto signataro
80-osioms gimimo
metinėms.
16.05 „Džeronimas 3“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.15 „Barbra Streizand:
kelias į šlovę.
1942–1984 m.“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Romualdo Ozolo
80-osioms gimimo
metinėms. Geltona.
Žalia. Raudona“.
22.20 Romualdo Ozolo
80-osioms gimimo
metinėms. Posūkiai
su Viktoru Gerulaičiu.
23.00 Romualdo Ozolo
80-osioms gimimo
metinėms. Mūsų
laisvės metai.
23.15 Anapus čia ir dabar.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Nacionalinis bardų

festivalis „Purpurinis vakaras 2015“.
1.35 „Pavojingas
metodas“.
3.15 Anapus čia ir dabar.
4.00 ARTi. Veidai.
4.15 Romualdo Ozolo
80-osioms gimimo
metinėms. Posūkiai
su Viktoru Gerulaičiu.
5.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.

TV1
6.20 Teleparduotuvė.
6.50 „Marija Vern“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
11.05 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
12.40 „Ogis ir tarakonai“.
13.05 „Drakonų kova.

Super“.
13.35 „Tinginių miestelis“.
14.05 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
20.05 „Marija Vern“.
21.00 PREMJERA.
„Paryžiaus
paslaptys.
Eliziejaus laukų
paslaptis“.
22.55 „Karalienė Izabelė“.
0.35 „Midsomerio
žmogžudystės XIV.
Mirtis šalikelėj“.
2.15 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.00 „Nusikaltimo
vieta – Berlynas.
Šešėlis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Virtuvė“.
7.00 „Žvejo nuotykiai“.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Elementaru“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
17.00 „Kulinarijos meis-

tras“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras“.
20.00 „Virtuvė“.
20.30 Žinios.
21.00 „Naša Raša“.
22.00 Eurolygos rung-

tynės. Maskvos
srities „Khimki“–
Kauno „Žalgiris“.
0.00 „Daktaras Hausas“.
0.55 „Svieto lygintojai“.
1.50 „Fizrukas“.
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Eteris
Penktadienis
, vasario 1 d. Saulė teka 8.11, leidžiasi 16.55, dienos ilgumas 8.44.
Delčia. Vardadieniai: Pijonijus, Gytautas, Eidvilė, Ignotas, Brigita.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.15 „Senis“.
10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“.
11.10 „Aukštuomenės
daktaras 1“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Klausimėlis.lt.
23.00 „Sikarijus: narkotikų
karas“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
5.00 „Seserys“.

7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Lilo ir Stičas“.
21.10 „Galingieji reindže-

riai“.
23.35 „Aukšta klasė“.
1.55 „Įsibrovimas“.
3.25 „Tobulas ginklas“.

BTV
7.15 „Vaikai šėlsta“.
7.40 „Stoties policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.40 „Įteisintas faras“.
10.45 „Gelbėtojai – 112“.
11.45 „Mentalistas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 NKL čempionatas.
Jonavos „SintekJonava“–Mažeikių
„Ereliai”.
20.00 „Amerikietiškos
imtynės“.
22.00 „Nėra kur bėgti“.
23.55 „Gyvasis skydas“.
1.45 „Gyvi numirėliai“.
2.30 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

Dzūkijos TV

LNK

6.09 Programa.
6.10 TV parduotuvė.
6.30 Lietuva tiesiogiai.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 „Pražūtingi sma-

6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo

9.00 „Namas su

šviesa“.
7.35 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.05 „Monikai reikia
meilės“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.25 KK2.
10.55 Valanda su Rūta.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
15.00 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 PREMJERA. „Nakties įstatymai“.
23.20 „Meksikietis“.
1.45 „Numeris 44“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.

ragdai“.
lelijomis“.
10.00 „Šėtono medžioklė“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Albanas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Demaskuoti“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
20.53 Orai.
20.55 „Namas su
lelijomis“.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 „Gluchariovas“.
0.00 „Šėtono medžioklė“.
1.05 „Albanas“.

šeštadienis

, vasario 2 d. Saulė teka 8.09, leidžiasi 16.57, dienos ilgumas 8.48.
Delčia. Vardadieniai: Rytys, Vandenė, Valdemaras, Kandidas, Rytis, Valdonė, Valdas, Orintas, Orinta,
Oreta, Oretas.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

„Lilo ir Stičas“, 19.30, TV3
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Inspektorius

Luisas. Virš gėrio ir
blogio“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Mentų karai.
Odesa“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 4 kampai.

80-osioms gimimo
metinėms. Geltona.
Žalia. Raudona“.
4.15 Romualdo Ozolo
80-osioms gimimo
metinėms. Mūsų
laisvės metai.
4.30 Reveransas muzikai. Pianisto Lino
Dužinsko jubiliejinis
koncertas.

LRT Plius

TV1

6.00 Lietuvos Respu-

6.50 „Marija Vern“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

blikos himnas.
6.05 Nacionalinis bardų
festivalis „Purpurinis vakaras 2015“.
7.00 Projektas Pi.
7.25 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
7.55 „Džeronimas 3“.
8.20 Garsiau.
8.45 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Istorijos detektyvai.
13.00 7 Kauno dienos.
13.25 Stop juosta.
13.50 Lietuva mūsų
lūpose.
14.15 „Barbra Streizand:
kelias į šlovę.
1942–1984 m.“.
15.10 „Susipažink su
mano pasauliu.
Kenas ir japoniški
būgnai“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Džeronimas 3“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kelias.
18.20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19.15 Mokslo sriuba.
19.30 „Pasaulio kultūros
paveldo objektai
Japonijoje.
Himedžio pilis
ir Itsukušimos
šventovė“.
19.50 „Pasaulio kultūros
paveldo objektai
Japonijoje. Kiotas ir
Nara“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Audrys.
22.30 Baltijos gitarų festivalis ir konkursas.
23.40 „Kika“.
1.30 DW naujienos rusų
kalba.
1.45 Dabar pasaulyje.
2.15 Nacionalinis bardų
festivalis „Purpurinis vakaras 2015“.
3.30 „Romualdo Ozolo

šeimininkės.
12.40 „Ogis ir tarakonai“.
13.05 „Drakonų kova.

Super“.
13.35 „Tinginių miestelis“.
14.05 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
20.05 „Marija Vern“.
21.00 PREMJERA. „Kol
mes gyvi“.
23.20 „Taksi vairuotojas“.
1.30 „Midsomerio
žmogžudystės XIV.
Šiurpios paslaptys“.
3.05 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.50 „Paryžiaus paslaptys. Eliziejaus
laukų paslaptis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Virtuvė“.
7.00 Jokių kliūčių!
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Elementaru“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
17.00 „Kulinarijos meis-

tras“.
18.00 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Univeras“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.52 Sportas.
21.57 Orai.
22.00 „Auklė nakčiai“.
23.45 „Užburtas

ratas“.
1.25 „Naša Raša“.

dicija „Dniepru per
Ukrainą“.
7.00 „Hani ir Nani 2“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Ypatinga
misija. Nykstantys
orangutanai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Metų laikai.
Ruduo“.
13.50 „Džesika Flečer 6“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Eurovizija 2019“.
23.00 Premjera. „Kiniška
dėlionė“.
1.00 „Sikarijus: narkotikų
karas“.
3.00 Pasaulio dokumentika. „Metų laikai.
Ruduo“.
3.55 Teisė žinoti.
4.25 „Džesika Flečer 6“.

LNK
6.25 Dienos programa.
6.30 „Tomas ir Džeris“.
6.55 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
7.20 „„Nickelodeon“
valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.45 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.10 „Riterių princesė
Nela“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.00 „Ogis ir tarakonai“.
9.25 „Laukiniai nuotykiai“.
11.00 „Paskutinė mimzė“.
12.50 „Mažieji genijai“.
14.45 „Skola tėtušiui“.
17.00 Gyvūnų pasaulis.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 „Šrekas Trečiasis“.
21.15 „Keistas penktadienis“.
23.10 „Juokdarių vakarienė“.
1.30 „Nakties įstatymai“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.00 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
7.30 „Aladinas“.

8.00 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 PREMJERA. Būk
sveikas!
11.00 „Daktaras Dolitlis“.
12.40 „Išdykėlis Danstonas“.
14.20 „Jaunavedžiai“.
16.15 Ekstrasensų mūšis.
18.00 Raudonas kilimas.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Guliverio
kelionės“.
21.10 „Geri metai“.
23.35 „Kaip mylėtis
angliškai?“.
1.25 „Galingieji reindžeriai“.
3.30 „Aukšta klasė“.

18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos.

Maitvanagiai“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos.

Maitvanagiai“.
23.10 „Mentų karai:

Kijevas. Kobros
bučinys“.
1.15 „Moterų daktaras“.
2.45 „Šeimininkė“.
4.25 Vantos lapas.
4.50 „Inspektorius
Luisas. Virš gėrio ir
blogio“.
6.15 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

BTV
6.15 „Varom!“.
7.30 „Vaikai šėlsta“.
8.29 „Top Shop“ televi-

trina.
8.45 Sveikatos ABC

televitrina.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato
atrankinis etapas.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 „Keturios stichijos“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.40 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.05 „Amžiaus nusikaltimai“.
17.00 Betsafe–LKL.
„Lietkabelis“–
„Šiauliai“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.00 „Miestas“.
0.25 „Stebėtojų lyga“.

Dzūkijos TV
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Filomena
Grincevičiūtė“.
7.55 „Pasaulis iš
viršaus“.
8.30 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.
8.45 Skinsiu raudoną
rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 „Detektyvas
Morsas“.
13.00 „Šeimininkė“.
15.10 „Pasaulio turgūs.
Mumbajus“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Jadvyga
Juškytė-Širšė“.
17.25 „Neišsižadėk“.

6.05 Duokim garo!
7.30 Misija: Vilnija.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Mano mama

gamina geriau!
10.00 Į sveikatą!
10.30 Garsiau.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Mokslo ekspresas.

Mokslo ir technologijų naujienų laida.
12.15 Bravo! 2.
13.30 Tarptautinės
ristūnų lenktynės
„Sartai 2019“.
15.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
16.00 Euromaxx.
16.30 Klauskite daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 „Į raketą sėsčiau“.
19.05 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
19.15 Vilniečiai. Jurgis
Plesčiauskas.
19.45 Stambiu planu.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Žemynų atskirti“.
22.40 Kauno m. simfoninio orkestro ir
solistų koncertas
maestro Dmitrijui
Chvorostovskiui
atminti.
24.00 Mokslo sriuba.
0.15 Dabar pasaulyje.

0.45 „Kika“.
2.35 Baltijos gitarų fes-

tivalis ir konkursas.
3.45 ARTS21.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.50 „Būrėja“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.25 „Būrėja“.
11.35 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
12.05 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.35 „Akloji“.
13.45 „Nekviesta meilė
3“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Komisarė Helena
Dorn. Šįkart iki
galo“.
22.55 „Beverli Hilso
policininkas 3“.
1.00 „Taksi vairuotojas“.
3.00 „Kol mes gyvi“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Žmogus, ge-

pardas, gamta“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Gazas dugnas.
10.30 Autopilotas.
11.00 Lietuvos mokyklų

žaidynės.
11.30 Sandėlių karai.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 PREMJERA. „Ge-

pardai. Lenktynės
dėl valdžios“.
14.00 „Žvejo nuotykiai“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Rizikingiausi skrydžiai pasaulyje“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Jukono vyrai“.
19.00 Amerikos
dievaitis.
21.00 Žinios.
21.52 Sportas.
21.57 Orai.
22.00 „Iksmenai“.
0.05 „Auklė nakčiai“.
1.35 „Iksmenai“.
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Eteris
sekmadienis
, vasario 3 d. Saulė teka 8.08, leidžiasi 16.59, dienos ilgumas
8.51. Delčia. Vardadieniai: Oskaras, Blažiejus, Radvilas, Radvilė, Blažys, Asta.

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

LRT Televizija

19.30 Lietuvos balsas.

16.20 Krepšinio pasaulyje

19.30 „Dauntono abatija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

Vaikai.
21.45 „Kaip diena ir
naktis“.
23.50 „Eskobaras.
Kruvinas rojus“.
2.00 „Juokdarių vakarienė“.

su V. Mačiuliu.
17.00 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.
17.15 Skinsiu raudoną
rožę.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Inspektorius
Luisas. Didysis
darbas“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Inspektorius
Luisas. Didysis
darbas“.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Detektyvas
Morsas“.
0.45 „Gurovo bylos. Trys
dienos“.
2.10 „Merdoko
paslaptys“.
3.40 „Kelrodė žvaigždė“.
5.10 „Pavojingiausios
kelionės. Kongas,
Katangos provincija“.
5.35 „Pavojingiausios
kelionės. Kongas,
Kivu provincija“.

2“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legendos.
21.45 Kitas rakursas.
23.30 Anapus čia ir dabar.
0.15 „Žemynų atskirti“.
1.55 Kauno m. simfoninio orkestro ir
solistų koncertas
maestro Dmitrijui
Chvorostovskiui
atminti.
3.15 „Audrys“.
4.15 „Pasaulio kultūros
paveldo objektai
Japonijoje.
Himedžio pilis
ir Itsukušimos
šventovė“.
4.35 Vilniečiai. Jurgis
Plesčiauskas.
5.05 Vartotojų kontrolė.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime
gera. Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų pasakos. Stebuklingas
stalelis“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Namibo dykumos karalystė“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Davidas
Attenborough.
Gyvojo pasaulio
šviesa“.
13.50 „Puaro. Katė tarp
balandžių“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
21.30 Premjera. „Laisvės
kaina. Disidentai“.
22.35 „Tapatybės vagilė“.
0.35 „Faras ir kaimietė“.
2.05 Pasaulio dokumentika. „Namibo dykumos karalystė“.
3.00 Pasaulio dokumentika. „Davidas
Attenborough.
Gyvojo pasaulio
šviesa“.
3.55 Klausimėlis.lt.
4.20 „Puaro. Katė tarp
balandžių“.

LNK
6.20 Dienos programa.
6.25 „Tomas ir Džeris“.
6.55 „Žvėrelių būrys“.
7.20 „„Nickelodeon“

valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.45 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.10 „Riterių princesė
Nela“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.00 „Kiškių mokykla“.
10.30 Muzikinė kaukė.
13.00 „Sniego diena“.
14.50 „Asteroidas.
Lemiamas susidūrimas“.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.00 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinarinis detektyvas.
9.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Sužvejok dingusią
žuvį“.
13.30 „Gerbėja“.
15.20 „101 dalmatinas“.
17.30 „Visi mes žmonės“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI. X
Faktorius.
22.30 „Svetimas kūnas“.
0.10 „Geri metai“.
2.20 „Kikboksininkas“.

BTV
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato
atrankinis etapas.
7.30 „Keturios stichijos“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 „Keturios stichijos“.
11.40 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.40 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.00 „Nusikaltimų
miestas“.
16.30 Čepas meta.
Realybės šou
17.00 Betsafe–LKL.
„Žalgiris“–
„Skycop“.
19.30 „Žandaras veda“.
21.20 „Antrininkas“.
22.30 „Kortų namelis“.
23.35 „Nėra kur bėgti“.
1.25 „Stebėtojų lyga“.

Dzūkijos TV
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Sofija
Vytautaitė“.
7.55 „Gluchariovas“.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Detektyvas
Morsas“.
13.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Bravo! 2.
7.15 ARTi. Veidai.
7.30 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 Premjera. „Pažinimo džiaugsmas.
Juodosios skylės.
paslaptys ir
atsakymai“.
9.30 Euromaxx.
10.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
13.00 Stop juosta.
13.30 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
15.35 Šventadienio
mintys.
16.00 Projektas Pi.
16.30 Mokslo sriuba.
17.00 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Mikalojaus (Benediktinių)
bažnyčia.
17.05 Vartotojų kontrolė.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.45 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą. Saliamonas Banaitis“.

TV1
6.50 „Būrėja“.
7.25 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.25 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.25 „Tėvas Motiejus“.
10.45 „Būrėja“.
11.55 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.25 „Merės Berės
patiekalai“.
13.00 „Laukiam svečių su
Reičele Alen“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Modus“.
22.55 „Kaulų kolekcininkas“.
1.10 „Beverli Hilso
policininkas 3“.
2.55 „Komisarė Helena
Dorn. Šįkart iki
galo“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Gepardai.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Sekmadienis su
Kauno „Žalgiriu“.
11.00 „Įspūdingiausios
atostogų vietos“.
11.30 Sandėlių karai.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 PREMJERA „Svečiuose drambliai“.
14.00 „Žvejo nuotykiai“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Rizikingiausi skrydžiai pasaulyje“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Jukono vyrai“.
19.00 Amerikos dievaitis.
21.00 Žinios.
21.52 Sportas.
21.57 Orai.
22.00 Nakties TOP.
22.30 X Faktorius.
1.05 „Paktas 2“.

pirmadienis
blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“.
11.15 „Aukštuomenės

daktaras 1“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Genijus. Pikasas“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vartotojų kontrolė.
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.05 „Monikai reikia

meilės“.

TV3

Marceliutę“.

6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV3 orai.
19.30 Namas.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.55 TV3 orai.
22.00 „Vampyrų akademija“.
0.05 „Kaulai“.
1.00 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
1.55 „Rouzvudas“.
2.45 Ekstrasensai tiria.
4.10 „Kaulai“.
5.00 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.

BTV
7.15 „Vaikai šėlsta“.
7.40 „Stoties policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.40 „Įteisintas faras“.
10.45 „Gelbėtojai – 112“.
11.15 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 Info diena.
18.35 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Mobilusis“.
22.55 „Miestas“.
1.15 „Antrininkas“.
2.10 „Kortų namelis“.

9.40 „Namai, kur širdis“.
10.25 KK2 penktadienis.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių

Dzūkijos TV

kerštas“.
14.55 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Paveldėtoja 2“.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 PREMJERA. „Vyras
su krepšiu“.
0.45 „Juodasis sąrašas“.
1.40 „Kaip diena ir
naktis“.

7.00 Šiandien kimba.
8.00 „Pražūtingi sma-

6.09 Programa.
6.10 TV parduotuvė.
6.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
ragdai“.
9.00 „Namas su

lelijomis“.
10.00 „Šėtono me-

džioklė“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Albanas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Dzūkijos kultūros

20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

europiečiai“.
23.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Moterų daktaras“.
3.50 „Neišsižadėk“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Mentų karai.

Odesa“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

festivalis „Purpurinis vakaras“.
1.35 „Kiniška dėlionė“.
3.30 Stambiu planu.
4.15 ARTi. Veidai.
4.30 Į sveikatą!
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.

TV1
6.55 „Marija Vern“ .
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

blikos himnas.

šeimininkės“.

6.05 Nacionalinis bardų

12.40 „Ogis ir tarakonai“.
13.05 „Drakonų kova.

festivalis „Purpurinis vakaras“.
7.20 Linija, spalva,
forma.
7.45 „Grizis ir lemingai“.
7.50 „Džeronimas 3“.
8.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
8.45 „Susipažink su
mano pasauliu.
Kenas ir japoniški
būgnai“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Jurgio
Kankinio (Pranciškonų) bažnyčia.
13.20 Vilniečiai. Jurgis
Plesčiauskas.
13.50 Pasaulio lietuvių
žinios.
14.15 „Dauntono abatija
2“.
15.10 „Susipažink su
mano pasauliu.
Gėlių mergaitė
Maneuneu iš
Polinezijos“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Džeronimas 3“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.15 Premjera. „Laisvę
rokui!“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Vinetu. Sidabro
ežero paslaptis“.
23.10 Istorijos detektyvai.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.

ir tradicijų aidai“.
18.30 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.45 „Svečiuose pas

0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Nacionalinis bardų

„Mobilusis“, 21.00, BTV

Super“.
13.35 „Tinginių miestelis“.
14.05 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
20.05 „Marija Vern“.
21.00 „Meilės guru“.
22.45 „Karalienė Izabelė“.
0.25 „Midsomerio
žmogžudystės XIV.
Praeities mirčių
aidas“.
2.10 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
2.55 „Modus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Dainų dvikova.
7.00 „Rizikingiausi skry-

džiai pasaulyje“.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Elementaru“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
16.55 „Kulinarijos meis-

tras“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras“.
20.00 „Virtuvė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Įsikūnijęs blogis“.
0.50 „Svieto lygintojai“.
1.40 „Legendos“.
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Eteris
Antradienis
, vasario 5 d. Saulė teka 8.04, leidžiasi 17.03, dienos ilgumas
8.59. Jaunatis. Vardadieniai: Agota, Gaudvinas, Birutė.

, vasario 6 d. Saulė teka 8.02, leidžiasi 17.05, dienos ilgumas 9.03.
Jaunatis. Vardadieniai: Darata, Paulius, Alkis, Žyvilė, Titas, Povilas, Živilė, Urtė, Oksana.

LRT Televizija

LRT Televizija

21.00 „Monikai reikia

6.00 Lietuvos Respu-

meilės“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Invazija“.
0.35 „Juodasis sąrašas“.
1.30 „Šalutinis efektas“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 1“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „12 beždžionių 2“.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 (Ne)emigrantai.
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.05 „Monikai reikia
meilės“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.25 KK2.
10.55 Nuo... Iki...
11.25 „Paveldėtoja 2“.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
14.55 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Paveldėtoja 2“.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Šalutinis efektas“.
0.40 „Juodasis sąrašas“.

1.35 „Vyras su krepšiu“.

TV3

Trečiadienis
blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Namas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja
geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.55 TV3 orai.
22.00 „Ore“.
23.55 „Kaulai“.
0.50 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
1.40 „Rouzvudas“.
2.35 Ekstrasensai tiria.
4.00 „Kaulai“.
4.50 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
5.15 „Rouzvudas“.

BTV
7.15 „Vaikai šėlsta“.
7.40 „Stoties policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.40 „Įteisintas faras“.
10.45 „Gelbėtojai – 112“.
11.45 „Mentalistas“.
12.45 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 Info diena.
18.35 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „57 keleivis“.
22.45 „Mobilusis“.
0.35 „Gyvi numirėliai“.
1.25 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

Dzūkijos TV
6.09 Programa.
6.10 TV parduotuvė.
6.30 Nuoga tiesa.
8.00 „Sandoris“.
9.00 „Gurovo bylos.

Medžioklė“.
10.00 „Šėtono me-

džioklė“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Albanas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
18.45 „Tai – sportas“.

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-

„Marija Vern“, 20.05, TV1

linė policija 4“.
11.15 „Aukštuomenės

19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Jūsų sveikatai“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

europiečiai“.
23.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Svarbiausia –

įstatymas“.
3.50 „Šeimininkė“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinis bardų
festivalis „Purpurinis vakaras“.
7.00 „Pažinimo
džiaugsmas.
Juodosios skylės:
paslaptys ir
atsakymai.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Džeronimas 3“.
8.20 Mokslo sriuba.
8.45 „Susipažink su
mano pasauliu.
Gėlių mergaitė
Maneuneu iš
Polinezijos“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Anapus čia ir dabar.
13.55 Mokslo ekspresas.
14.10 „Laisvę rokui!“.
15.10 „Susipažink su
mano pasauliu.
Liucia keliauja atgal
į praeitį“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Džeronimas 3“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
18.15 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
18.45 Premjera. „Svajonės apie Naująjį
pasaulį. Europiečių
emigracijos istorija.
Vartai užsiveria“.
19.40 Kultūros diena.
20.00 Europos ledo ritulio
Čempionų lygos
finalas. Geteborgo
„Frölunda Indians“–
Miuncheno „Red
Bull“.
22.40 „Komisaras ir jūra“.

0.10 DW naujienos rusų

daktaras 1“.

kalba.
0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 Nacionalinis bardų
festivalis „Purpurinis vakaras“.
2.00 „Tapatybės vagilė“.
4.00 Legendos.
4.45 Pradėk nuo savęs.
5.10 „Į raketą sėsčiau...“.

12.00 Nacionalinė

TV1
6.55 „Marija Vern“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios

namų šeimininkės“.
12.40 „Ogis ir tarakonai“.
13.05 „Drakonų kova.

Super“.
13.35 „Tinginių miestelis“.
14.05 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.10 „Nusivylusios
namų šeimininkės“.
20.05 „Marija Vern“.
21.00 „Bekas 6. Gunvaldas“.
22.55 „Karalienė Izabelė“.
0.30 „Midsomerio
žmogžudystės XIV.
Ovalios žmogžudystės“.
2.15 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.00 „Meilės guru“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Virtuvė“.
7.00 „Rizikingiausi skry-

džiai pasaulyje“.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Elementaru“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
16.55 „Kulinarijos meis-

tras“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras“.
20.00 „Virtuvė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Stounas“.
23.10 „Nusikalstami

protai. Kitapus
sienų“.
0.05 „Daktaras Hausas“.
1.05 „Svieto lygintojai“.
1.55 „Legendos“.

paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Seserys“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Mano mama
gamina geriau!
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Paskutinė karalystė 2“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
5.00 „Seserys“.

LNK
6.00 Dienos programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.05 „Monikai reikia
meilės“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.25 KK2.
10.55 Nuo... Iki...
11.25 „Paveldėtoja 2“.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
14.55 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Paveldėtoja 2“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.55 TV3 orai.
22.00 „Pagrobimas“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 TĘSINYS. „Pagro-

bimas“.
23.55 „Kaulai“.
0.55 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
1.45 „Rouzvudas“.
2.35 Ekstrasensai tiria.
4.00 „Kaulai“.
4.50 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
5.15 „Rouzvudas“.

BTV
7.15 „Vaikai šėlsta“.
7.40 „Stoties policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.40 „Įteisintas faras“.
10.45 „Gelbėtojai – 112“.
11.45 „Mentalistas“.
12.45 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.45 „Įteisintas
faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 Info diena.
18.35 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Auka“.
22.50 „57 keleivis“.
0.30 „Gyvi numirėliai“.
1.35 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.

Dzūkijos TV
6.09 Programa.
6.10 TV parduotuvė.
6.30 Lietuva

tiesiogiai.
7.00 Skinsiu raudoną
rožę.
7.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
8.00 „Sandoris“.
9.00 „Gurovo bylos.
Medžioklė“.
10.00 „Šėtono medžioklė“.
11.10 „Mentalistas“.

12.20 „Albanas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Jūsų sveikatai“.
18.25 „Dzūkijos kultūros

ir tradicijų aidai“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 „Ant bangos“.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa.
0.30 Čempionai.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Svarbiausia –

įstatymas“.
3.50 „Šeimininkė“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinis bardų

festivalis „Purpurinis vakaras“.
7.05 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai
piratai“.
7.55 „Džeronimas 3“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.45 „Susipažink su
mano pasauliu.
Liucia keliauja atgal
į praeitį“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą. Saliamonas Banaitis“.
13.00 Kultūringai su
Nomeda.
13.45 Linija, spalva,
forma.
14.15 „Svajonės apie
Naująjį pasaulį.
Europiečių emigracijos istorija. Vartai
užsiveria“.
15.10 „Susipažink su
mano pasauliu.
Luigis ir uraganas“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Džeronimas 3“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
19.00 Kultūros diena.
19.25 FIBA Čempionų
lyga. Klaipėdos
„Neptūnas“–
Bairoito „Medi
Bayreuth“.
21.25 FIBA Čempionų
lyga. Fuenlabrados

„Montakit“–Panevėžio „Lietkabelis“.
23.30 „Laisvės kaina.
Disidentai“.
0.35 DW naujienos rusų
kalba.
0.50 Dabar pasaulyje.
1.20 Džiazo muzikos
vakaras.
2.45 „Komisaras ir jūra“.
4.15 Kultūringai su
Nomeda.
5.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.

TV1
6.55 „Marija Vern“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
12.40 „Ogis ir tarakonai“.
13.05 „Drakonų kova.

Super“.
13.35 „Tinginių miestelis“.
14.05 „Nepaprastas

Gumuliuko gyvenimas“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
17.30 „Iš širdies į
širdį“.
19.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
20.05 „Marija Vern“.
21.00 „Bekas 6. Steinaras“.
22.55 „Karalienė
Izabelė“.
0.30 „Midsomerio
žmogžudystės
XIV. Miegantys po
žeme“.
2.15 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.00 „Bekas 6. Gunvaldas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Virtuvė“.
7.00 „Žvejo nuotykiai“.
8.00 „Havajai 5.0“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Elementaru“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
16.55 „Kulinarijos meis-

tras“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 „Europos taurės

krepšinio rungtynės. Vilniaus
„Rytas“–„AS
Monaco“.
21.00 „Kryžminė ugnis“.
22.50 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.
23.50 „Daktaras
Hausas“.
0.50 „Svieto lygintojai“.
1.40 „Legendos“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

••

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

••

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

Žemės sklypą Kalvelių k.,
Veisiejų sen. (0,96 ha) ir sklypą
Leipalingio g. 32, Veisiejai.
Tel. 8 685 27122.
2 k. butą Vilniaus g. 11, Lazdijai (rūsys, sandėliukas, autonominis šildymas). Dėl nuomos
nesikreipti. Tel. 8 684 46299.

••

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

••

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

••
••

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

••

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

••

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

••

••

••

••

Žemės sklypą Lazdijų r., šalia
ežero.
Tel. 8 686 70841.
Sodo namelį bendrijoje „Baltasis“ (11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.

••

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

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.
UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:
• Plautas aukščiausios rūšies akmens anglis (palaidos
arba fasuota po 25 kg).
• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifikuotos).
Tel. 8 652 71212.

Namą Vainiūnų k. (buvusi
valgykla, namų valda 30 a), kaina
16 000 Eur. Tel. 8 686 70841.
Žemės sklypą prie ežero (nedidelis, rekreacinės paskirties,
iki vandens apie 50 m, iš vienos
pusės riboja keliukas, iš dviejų
pusių juosia natūralus griovys, einantis iki ežero, idealus variantas
sklype turėti tvenkinį, patogus
privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

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

••

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

••

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

Traktorius T-40 ir MTZ-82
(su frontaliniu krautuvu), DT-75
buldozerį (su traliuku pervežimui). Dviašę priekabą.
Tel. 8 685 27122.

••
••

Grėblį „Saulutė“.
Tel. 8 628 11431.
Traktorių T25 ir 4 t priekabą.
Tel. 8 630 93471.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

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

••
••
••

GYVULIAI

Mėsinę kiaulę.
Tel. 8 601 22865.
Mėsinę kiaulę (apie 170 kg).
Tel. 8 608 05515.
Ėringas avis.
Tel. 8 642 07624.

••

AUGALAI

Žirnių ir avižų mišinį, avižas,
kviečius, kaina 10 Eur/cnt.
Tel. 8 678 30989.

••
••

Šieną kitkomis, kaina 1 Eur/
vnt. Tel. 8 628 11431.
Įvairių gėlių sodinukus. UAB
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

••
••
••

KITI

Suvirinimo aparatą.
Tel. 8 638 50905.

••

Plastikinę valtį.
Tel. 8 685 27122.

••

Pigiai 2 vyriškus dirbtinio
kailio puspalčius ir videogrotuvą.
Lazdijai.
Tel. 8 677 62663.

Dalimis „VW Golf“ (1994 m.,
1,9 l, dyzelinas) ir „Ford Mondeo“
(1998 m., 1,8 l, TD).
Tel. 8 685 27122.
„Peugeot 406“ vairuotojo
dureles.
Tel. 8 614 17569.

••

„Audi A4“ (1995 m., TA,
draudimas, dyzelinas), kaina 500
Eur.
Tel. 8 601 71805.

••

Kietojo kuro katilą (naujas,
gamyklinis, metalo storis 6 mm,
be kaitlentės, užkraunamas).
Perkant yra galimybė atvežti.
Tel. 8 622 78011.

••

Televizorių „Samsung“
(kineskopinis, 51 cm įstrižainė,
plokščias ekranas, pultelis),
kaina 12 Eur.
Tel. 8 686 43600.

••

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

••

Pigiai naudotą dujinį vandens
šildytuvą „Junkers“.
Tel. 8 646 62166.

••
••

Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.
Fasuotas akmens anglis ir
durpių briketus. Atvežame. UAB
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

••

Skaldelę kapams. UAB „Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

••

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

••

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

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••
••
••

Žemę. Tel.: 8 688 80688.

Žemės ūkio paskirties žemę.
Tel.: 8 615 94920, 8 614 56206.
Įmonė iš Lazdijų brangiai
perka miškus iškirtimui. Domina
įvairūs variantai.
Tel. 8 646 38079.

••

Brangiai miškus: brandžius,
jaunuolynus, malkinius. Žemę,
apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.

••

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

Nebrangiai gerą 12,6/38 traktoriaus T40 galinę padangą.
Tel. 8 622 78011.

••

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

••

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

Lengvąjį automobilį arba
mikroautobusą, pagamintą nuo
1985 m. Gali būti techniškai
netvarkingas, daužtas, nevažiuojantis. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 687 89742.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
perka
TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

Superkame visų markių automobilius, kemperius. Gali būti
nevažiuojantys ar po autoįvykio
bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikalingus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto.
Tel. 8 681 20546.

••

Automobilių supirkimas, visų
markių. Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros, po
autoįvykio. Atsiskaitome vietoje,
sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 635 88865.

••

Brangiausiai – naudotus,
nevažiuojančius angliškus, po
eismo įvykio ar visiškai tvarkingus automobilius ir mikroautobusus. Pasiima patys.
Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 630 64004.

••

Perkame automobilius, motociklus, prikabinamus namelius
(kemperius). Pasiimame patys.
Tel. 8 690 25066.

••

Superkame visų markių
automobilius, mikroautobusus,
kemperius, motociklus, keturračius, motorolerius. Gali būti
nevažiuojantys ar ilgai stovėję.
Sutvarkome dokumentus, Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 674 48971.

••

Superkame „Audi“, „VW“,
„MB“, „Opel“, „Mazda“, „Mitsubishi“, „Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys
po autoįvykių. Pasiimame patys,
atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 674 48762.

••

GYVULIAI

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

••

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

••

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

••

AUGALAI

Pašarines bulves.
Tel. 8 613 12101.

••
••

KITI

Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.
Metalo laužo supirkimas:
juodojo metalo laužas – 160–180
Eur/t, skarda – 110–140 Eur/t.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo paslaugos iki 60 t. Darbo laikas I–V
8.00–16.30 val., VI 9.00–13.00
val. Tel. 8 698 30902.

DARBA S

••

SIŪLO

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

••

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

••

DOVA N OJA

Dovanoja nedidelę 6 mėn.
rudos spalvos kalytę.
Tel. (8 318) 46637.

••

KE I Č I A

4 k. butą Alytuje į 2 k. butą
Lazdijuose.
Tel. 8 686 53424.

N UOMA

••

SIŪLO

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

••

Išnuomoju gamybines-sandėliavimo patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose. Tel. 8 698 78040.

••

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

••

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

••

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties žemės. Gali būti
apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.

Žeme, kodėl prie savęs priglausti skubi
Tuos, kurie teikia viltį, paguodą,
Kurie tauria ir jautria širdimi
Save kitiems atiduoda...
Mirus ilgametei draugijos narei Genovaitei Semenienei,
nuoširdžiai užjaučiame Jos šeimą, visus artimuosius ir Vilmutę
Vyšniauskaitę.
Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas
Žmogus – tik žemės svečias
Ir turi jis sugrįžt namo.
Bet kaip sunku išleisti jį į kelią,
Kuriuo negrįžta niekas atgalios...
Mirus ilgametei draugijos narei Virginijai Kasparavičienei,
nuoširdžiai užjaučiame Jos šeimą ir visus artimuosius.
Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas

••

Išsinuomočiau butą Lazdijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/mėn. už
nuomą.
Tel. 8 603 30577.

••

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

••

••

••

••

Jauna šeima išsinuomotų
būstą Lazdijuose.
Tel. 8 673 24549.
Išsinuomočiau būstą. Pageidautina Veisiejų seniūnijoje.
Tel. 8 620 46498.

••

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

PA S LAU G O S

Dengiame stogus iš savo ir
užsakovo medžiagų. Lankstinių
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.
Glaistome, dažome bei
atliekame kitus vidaus apdailos
darbus.
Tel. 8 622 60230.

••

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

••

Gaminame duris namams,
ūkiniams pastatams, laiptus ir
kitus gaminius. Kokybę garantuojame.
Tel. 8 686 71689.

••

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

••

Turite laisvos žemės nuomai Teizų apylinkėse? Padėkite
jaunam ir naujai besikuriančiam
ūkiui plėstis. Tel. 8 653 90001.

••
••

Išsinuomočiau žemės.
Tel. 8 622 33441.
Ūkininkas už dirbamos žemės
ha moka nuo 100 iki 150 Eur. Domina sklypai nuo 5 ha (Seirijų, Šlavantų, Šventežerio sen.). Galimas
išankstinis apmokėjimas už visą
nuomos laikotarpį. Pasinaudokite
galimybe gauti tinkamą atlygį už
savo žemę. Tel. 8 617 49085.

DĖmesio!
Informuojame, kad Lazdijų r. sav. 3-iajame notaro biure (Nepriklausomybės a. 4-2, Lazdijai, tel. (8 318) 51112)
2019 m. vasario 7 d. 10.00 val. bus skelbiamas mirusiosios DANUTĖS JULĖS VAITONIENĖS testamentas.
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Baldų papildymas! .
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus
(„Dainava“)
Tel. 8 683 76442

Miško
paslaugos.
• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
leipalingio.giria@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. .
Tel.: 8 698 50235,
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių

AUTOMOBILIUS, mikroautobusus,
sunkvežimius, tinkamus eksploatuoti ir
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo
(utilizacijos) dokumentus.

Tel.: 8 684 26629,
8 640 23333.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.

Firma brangiai perka

pienu girdomus veršelius.
Moka 6 ir 21 proc. .

Tel. 8 634 23551.
ose

alp
pat

e
jos
• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas

Nau

Naujoji g. 56, Alytus
Tel. : 8 678 41222,
8 655 26922

El. p. : geodezinis@gmail. com,
info@ntkarolis. lt,
www. ntkarolis. lt

Dėmesio!

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.

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

Kalvarijoje organizuojami
mokymai:

Baldų

projektavimas,
gamyba,
prekyba

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

Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

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

Didelis biuro
popieriaus
pasirinkimas.

• Miško kirtimas
ir valymas
• Miško pirkimas
visoje Lietuvoje
• Miškų atsodinimas

KNYGYNĖLIS,

UAB „Taurusis miškas“
Kalvų g. 18, Salos k., 64136 Alytaus r.
Tel. +370 606 04241
El. p. info@taurusmiskas.lt

Seinų g. 12, Lazdijai.

www.taurusmiskas.lt

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.
supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

Gydytojos
Dainos MiliauskaitėsNemeikštienės lazerinės
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
dermatologijos kabinetas.
● Odos, plaukų, nagų ligos.
.
Tel. GALVIJŲ
8 684
95050.
● Lytiniu būdu plintančios ligos.
● Karpų, kraujagyslių gydymas.
Tel. 8 625 93SUPIRKIMAS.
679
● Tatuiruočių šalinimas.
Tel.: 8 682 49384,
● BEMER terapija.
8 686 98223.
● Raukšlių ir randų gydymas. .

PERKAME
MIŠKĄ

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

Vilties g. 32,
Alytus
Tel. : (8 315) 72480,
8 685 32787
El. p. info@modernusgydymas. lt
http://www. modernusgydymas. lt

Perkame mišką
didžiausiomis kainomis
Lietuvoje.
Mokame avansus.
Atsiskaitome iškarto.

Perka mišką
su žeme ir iškirsti
Darome miškotvarkos
projektus
Teikiame miškovežio
paslaugas.
UAB „VYTKERTA“,
Varpilės g. 4,
Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com

VANTOS
Įvairioms pirtims.

.

Įvairiems vanojimams.
Didesnį kiekį galiu atvežti.
Kviečiu susipažinti su
lietuviškos pirties
tradicijomis ir ritualais.
Tel. 8 633 59539.

Tel. 8 605 44445

PERKAME
MIŠKĄ.

PERKAME
MIŠKĄ
ir apvaliąją

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Ilgastrėliumedieną
ekskavasu žeme
greitai
ir
toriumi pigiai,
arba
išsikirsti.

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

UAB „Galvijų eksportas“

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

perka pienu girdomus

kokybiškai kasame,
valome
ir
Atliekame
sanitarinius
kirtimus
veršelius.
bei retinimus.
giliname tvenkinius.
Formuo- Konsultuojame.
Moka
6 ir 21 proc.
Tel.
8 680 81777
jame šlaitą, išlyginame
žemes.
Patariame dėl kasimo darbų.
Tel. 8 612 34503.

Tel. 8 652 50282.

www.dzukijosgranitas.lt

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.
Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 4
Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
Kepyklos g. 15D, Alytus, tel. 8 699 29258
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

Mėsinių galvijų augintojų
kooperatyvas
„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“
Superka bulius, telyčias, karves
eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.

„Sūduvos galvijai“

Brangiai perka.

karves, jaučius, telyčias.
Tvarko subsidijas.
Atsiskaito iš karto.
Moka 6–21 proc.
Sveria, pasiima.

Tel.: 8 613 79515,
8 620 35000,
8 614 44299.

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

ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Direktorius
Darius Brindza.
Reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.

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

