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Atsisakė kompensacijos
„Rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė pasirašė potvarkį,
kuriuo patenkino Lazdijų ligoninės direktoriaus Vito Šimkonio
prašymą dėl darbo sąlygų keitimo
darbuotojo iniciatyva ir nuo sausio 31 d. atleidžia jį iš ligoninės
direktoriaus pareigų. Atsižvelgus
į gydytojo prašymą ir gydytojų
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Teikiame visas kapų įrengimo,
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ligoninėje trūkumą, jam suteikta
teisė dirbti 0,5 etato tik gydytojo chirurgo pareigose“, – rašoma
savivaldybės tinklapyje.
Savivaldybės puslapyje buvo
pateiktas A. Miškinienės komentaras, susijęs su V. Šimkonio atleidimu: „Savivaldybės
vadovybė vertina ligoninės direktoriaus Vito Šimkonio per
12 darbo šiose pareigose metų
atliktus darbus modernizuojant
gydymo įstaigą pasitelkiant Europos Sąjungos lėšas, tobulinant
ir plečiant ligoninės paslaugų
spektrą ir kokybę atsižvelgiant
į rajono gyventojų poreikius.
Gydytojas, atsakingai įvertinęs pastarojo pusmečio vadybinių sprendimų rezultatus,
mano manymu, priėmė teisingą sprendimą. Esame dėkingi,
kad, atsižvelgdamas į nelengvą
šiuo metu finansinę ligoninės
situaciją, gydytojas nereikalauja
išeitinės kompensacijos.“
Ligoninei, kol teisės aktų nustatyta tvarka bus paskirtas naujas direktorius, vadovauti pavesta
Lazdijų ligoninės direktoriaus
pavaduotojai slaugai Aldonai
Talandzevičienei.
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Pralaimėjo ligoninės
pinigus
Panašu, jog naujosios valdžios
kantrybės taurę perpildė pralaimėti teismai dėl V. Šimkonio neteisėtai atleistų darbuotojų, kurie
ligoninei kainavo apie 30 tūkst.
eurų. O gal įtakos turėjo ir tas
faktas, kad Lazdijų ligoninė 2018
metais pagal finansinius rezultatus užėmė priešpaskutinę vietą
Lietuvoje?
Apie valdžios nepasitikėjimą
ligoninės vadovu V. Šimkonis

išgirdo visai neseniai, per valdančiosios koalicijos sušauktą posėdį, į kurį jis buvo pakviestas.
Kai kas svarstė, jog išgirdęs
tokį savo darbo vertinimą V. Šimkonis pasielgs analogiškai, kaip
2018 metų spalį, kai sužinojęs
apie gresiantį atleidimą skubiai
pasiėmė nedarbingumo pažymėjimą ir bandė išlaukti. Tiesa,
anuo atveju laukti buvo likę ne
tiek ilgai, iki savivaldos rinkimų, o dabar laukimas būtų daug
ilgesnis.
„Pareikštas nepasitikėjimas
yra rimtas pagrindas pasitraukti
ir leisti steigėjui parinkti kitą vadovą, kuriuo jis pasitikės. Ar tas
vadovas bus kompetentingesnis,
geresnis, ar tiesiog lojalesnis, čia
jau parodys laikas“, – viešai kalbėjo V. Šimkonis.
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e vienerius metus
trukusi Lazdijų
ligoninės vadovo išlikimo
ir išsaugojimo
epopėja pagaliau baigėsi. Vitas Šimkonis nuo
vasario 1 dienos jau nebevadovaus ligoninei. Jis parašė atsistatydinimo pareiškimą, o merė
jį patenkino. Nors apie tai, kad
V. Šimkonis netinkamas vadovauti ligoninei, dar prieš pusantrų
metų viešai buvo pareiškęs buvęs
meras Artūras Margelis, tačiau
V. Šimkoniui, pasinaudojus politine konjunktūra, pavyko poste
išbūti iki šiol.
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Pasitelkus konservatorius ir „valstiečius“, į ligoninę buvo pakviestas Seimo narių desantas ir net pats ministras Aurelijus Veryga.
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Savaitės komentaras

Dabartinė Lazdijų valdžia mielai pasisavina buvusios valdžios darbus

Algimantas Mikelionis
Mūsų merė ponia A. Miškinienė
ne tik gražiai atrodo, bet ir moka
gražiai pakalbėti. Iš sostinės ji sugrįžo su gerai išmoktu standartiniu
„žaliųjų valstiečių“ viešųjų ryšių
bagažu, gera iškalba ir pasitikėjimu savimi. Ji moka save pristatyti,
moka įtikinti jos besiklausančius.
Atrodytų, viskas nuostabu, bet jeigu geriau įsiklausytume į tai, ką
ji sako, pateikiamuose faktuose
ir deklaracijose rastume, švelniai
tariant, teiginių, akivaizdžiai prasilenkiančių su tiesa.

Perskaitykime Lazdijų rajono savivaldybės pateiktą informaciją apie 2019 m. nuveiktus
darbus. Tikrai neverta leistis į
itin detalius svarstymus, koks
darbas kokios valdžios pradėtas
ar pabaigtas, kiek laiko užima
projekto planavimas, projektavimas ir realizavimas. Akivaizdu, kad didesnioji dalis darbų,
kuriuos sau prisiskyrė naujoji
valdžia, buvo sumanyta, suplanuota (tam suieškoti finansavimo
šaltiniai) dar senosios valdžios.
Pavyzdžiui, teiginys „Baigėme
įgyvendinti projektą „Lazdijų
miesto Seinų ir Lazdijos gatvių
bei vietinės reikšmės kelio nuo J.
Janonio g. iki Lazdijų hipodromo
rekonstravimas“, kurio metu rekonstruotos vienos svarbiausių
Lazdijų mieste Seinų ir Lazdijos
gatvės.“ yra akivaizdžiai klaidi-

nantis, nes beveik visi šių gatvių
rangos darbai buvo atlikti dar
2018 metais. Arba „Išsprendėme
arseno problemą geriamajame
vandenyje Barčių gyvenvietėje –
atvesta nauja vandentiekio trasa
iš Veisiejų.“ 144 tūkstančius eurų
vandentiekio trasos iš Veisiejų į
Barčius tiesimo darbų finansavimui 2019 metais kovo mėnesį paskyrė A. Margelio vadovaujama
taryba. Rangos darbų sutartis taip
pat buvo pasirašyta praėjusios kadencijos metu. Vis dėlto labiausiai piktina teiginys: „Atranka į
laisvas darbo vietas savivaldybėje vyksta ir vyks tik konkurso
būdu.“ Jeigu jau teigiama, kad
atranka į laisvas vietas vyksta tik
konkurso būdu, tuomet ir į po
reorganizacijos naujai įsteigtas
skyrių vedėjų vietas turėjo būti
skelbiami konkursai. Žinoma, kad

šiuos konkursus galėjo laimėti ir
darbuotojai, kurie po vertinimų
buvo perkelti į kitas pareigas, bet
būtų buvusi sudaryta galimybė ir
kitiems žmonėms siekti šių darbo
vietų. O apie atsilaisvinusias darbo vietas į Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vyr. specialisto
komunikacijai (priimta G. Varnelienė) ir specialisto (priimta
S. Štreimikytė), Ūkio tarnybos
darbininko (priimtas K. Pileckas)
nepavyko rasti informacijos nei
savivaldybės, nei Valstybės tarnybos departamento svetainėse
ar socialiniame tinkle Facebook.
Akivaizdu, kad tezė: „Atranka į
laisvas darbo vietas savivaldybėje vyksta ir vyks tik konkurso
būdu“ neatitinka tikrovės.
Tai tik keletas pastebėjimų apie
šiame tekste pateikiamus faktus.
Panašių tezių ir faktų interpreta-

vimo yra ir daugiau. Tad būkime
itin atidūs ir kritiški gražiais žodžiais pateikiamai informacijai.
Akivaizdu, kad merė A. Miškinienė sau ir savo vadovaujamai
Lazdijų rajono savivaldybei net
nemirkteldama priskiria buvusios valdžios nuopelnus. Gal čia
būtų ir nieko tokio, nes bet kokia
naujoji valdžia perima darbus iš
senosios ir tęsia pradėtus darbus.
Bet mūsų merė šiuo atveju sakydama netiesą itin aršiai puola
ją kritikuojančius politikus ir žiniasklaidos atstovus. Pastarųjų
kritiką ji reguliariai vadina melu.
Tai skamba labai jau vaikiškai
ir nebrandžiai. Gal prieš melu
kaltinant oponentus, kurie pastebi merės ir Lazdijų valdžios
klaidas, poniai A. Miškinienei
verta pamąstyti apie savo elgesį
ir kalbas.

•

Kapčiamiestiečių peticija rajono valdžiai — UŽ savo mokyklą
Vaidotas Morkūnas

Išgirdę valdžios ketinimus
renka parašus
Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos mokytojai, mokiniai, jų
tėvai, buvę šios mokyklos auklėtiniai, seniūnija, miestelio bei seniūnijos bendruomenės nariai itin
susirūpino šios mokyklos likimu.
Miestelio bendruomenė sunerimo
po to, kai prieš keletą savaičių,
sausio 16 dieną, iš Lazdijų rajono savivaldybės merės Ausmos
Miškinienės, merės pavaduotojo
Audriaus Klėjaus, savivaldybės
administracijos direktorės Ilonos
Šaparauskienės, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vadovų, atvykusių į Lazdijų rajono Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklą,
išgirdo, jog nuo šių metų rugsėjo
1 dienos ketinama reorganizuoti
Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklą, prijungiant ją prie Veisiejų
Sigito Gedos gimnazijos, paliekant Kapčiamiesčio E. Pliaterytės
mokyklos pradinio ugdymo skyrių, kadangi, anot rajono valdžios
atstovų, tokioje mokykloje besimokančio mokinio išlaikymas
Lazdijų rajono savivaldybei yra
per brangus ir ekonomiškai nenaudingas.
Nepritardami tokiai mokyklos
pertvarkai susibūrę aktyviausi
Kapčiamiesčio bendruomenės
nariai nusprendė priešintis – surašė peticiją bei kreipimąsi į rajono valdžią, Švietimo ir mokslo
ministeriją bei kitas instancijas,
kur išdėstė savo argumentus,
samprotavimus, kodėl Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos
nereikėtų reorganizuoti. Dabar
po šia peticija renkami gyventojų
parašai.
Pasigedo motyvuotų
argumentų
„Dzūkų žinių“ redakcija gavo
šios peticijos tekstą, todėl supažindiname su juo laikraščio
skaitytojus, tebūnie išgirsti ir tų

5–10 klasių mokinių tėvai reikalauja, kad jų vaikai mokytųsi būtent Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykloje.
argumentai, kurie mūru stoja, kad
Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykla nebūtų pertvarkoma.
Peticijos pradžioje rašoma apie
sausio 16 dienos Kapčiamiesčio
E. Pliaterytės mokykloje įvykusį
rajono valdžios atstovų susitikimą
su šios mokyklos mokytojais, mokiniais, jų tėveliais bei miestelio
bendruomenės nariais, kuriame
buvo pristatyta, kaip bus reorganizuojama ši mokykla. Tačiau
peticijos autoriai pažymėjo, kad
šiame susitikime dalyvavę Kapčiamiesčio miestelio ir seniūnijos atstovai iš rajono valdžios

atstovų lūpų neišgirdo šios reformos konkrečių kriterijų ir nesusidarė aiškaus vaizdo, kaip bus
pertvarkoma mokykla. „Atvykusių
atstovų argumentai buvo nemotyvuoti ir nepagrįsti, nei vienas
iš jų taip ir nenurodė konkrečių ir
ekonomiškai pagrįstų skaičiavimų,
pavyzdžiui, kiek Lazdijų rajono
savivaldybė, vykdydama šią reformą, sutaupys vieno mokinio išlaikymui skirtų lėšų šios mokyklos
sąskaita, kuo konkrečiai remiantis teigiama, kad mūsų mokyklos
mokinio išlaikymas visgi yra per
brangus savivaldybei. Mes taip pat

pasigedome bendros konkrečios
situacijos sprendimo variantų analizės ir pagrįstų bei bendruomenės
narių lūkesčius tenkinančių pasiūlymų“, – rašoma tekste.

Reorganizacijos kriterijai
neatlaiko kritikos
Toliau šios peticijos autoriai nesutikdami su planuojama pertvarka išreiškia savo poziciją, kurią
grindžia žemiau nurodytais argumentais ir motyvais. „Priverstinis
mokinių perkėlimas į kitas mokyklas pažeidžia tėvų teisę laisvai
rinktis ugdymo įstaigą pagal LR

Konstitucijos ir Švietimo įstatymus, tokiu būdu pažeidžiant
demokratijos principą. Pažeidžiama Geros mokyklos koncepcija:
mokinius išskirsčius į kitas mokyklas, atsiranda psichologinės
adaptacijos problemų, darančių
įtaką mokinių mokymuisi ir sveikatai. Mūsų mokyklos vadovai
nebuvo pakviesti diskusijoms tiek
pradedant rengti konkrečius siūlymus dėl mokyklos tinklo pertvarkos, tiek organizuojant darbo
grupę, rengiančią bendrąjį pertvarkos planą. Visiškai neaiškūs
Nukelta į 4 psl.
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Dokumentiniame filme apie Alytų — dėmesys ir ARATC istorijai
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
(ARATC), 1992 metais pirmasis šalyje pradėjęs kurti
regioninę atliekų tvarkymo
sistemą, yra svarbi Alytaus
miesto istorijos dalis. Tuo
neabejoja dokumentinių
filmų ciklą apie Alytų kuriantis režisierius Arvydas
Kinderis.

Filmo dalyje, pasakojančioje apie
pokyčius, įvykusius po 1990-ųjų
metų įvairiose gyvenimo srityse,
pristatomas ir Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centras, tapęs
ekologinės patirties kūrimo pio-

nieriumi, o po penkiolikos savo
veiklos metų ir neabejotinu lyderiu šalyje.
„Filme norėjosi apžvelgti, kas
naujo tais pokyčių metais vyko
ir ekologijos srityje, apie kurią
iki tol mes nieko nė nežinojome. Mūsų supratimas apie atliekų
tvarkymą apsiribojo jų surinkimu ir išvežimu. Ir tokioje lygioje vietoje, pradėjus visiškai nuo
nulio yra sukurta šiuolaikiška,
pirmaujanti savo srityje įmonė.
Tai atrodo neįtikėtina“, – sakė
filmo režisierius A. Kinderis.
Jo kuriamoje dokumentinėje
juostoje apie regioninės atliekų
tvarkymo sistemos kūrimą ir nuo-

latinį jos augimą, besikeičiantį
požiūrį į atliekas ir jų tvarkymą
kalbantis ARATC vadovas Algirdas Reipas pastebi, kad jo kartai
teko spręsti atliekų tvarkymo, kurio iki tol nebuvo, problemas.
„Mums teko matyti, kaip Alytus išsivalo“, – sako A. Reipas,
prisipažindamas, jog labai didžiuojasi šia įmone ir galimybe
dirbti joje.
Klasikinio 50 minučių formato
dokumentinis filmas apie Alytų
jau nufilmuotas ir šiuo metu yra
montuojamas. Žiūrovams jį planuojama pristatyti 2020-ųjų metų
pradžioje.
ARATC informacija
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A. Margeliui trūko
kantrybė
„Tenka pripažinti, kad problemos
Lazdijų ligoninėje prasidėjo nuo
tada, kaip buvo pastebėti paties
ligoninės vadovo žalingi įpročiai
– polinkis į svaigalus. Į savivaldybę skambindavo ir ligoninės darbuotojai, ligoninės pacientai arba
lankytojai, kuriems daktaro elgesys, kalba, eisena kėlė įtarimų.
Ir ne be pagrindo. Savivaldybės
atsakingi darbuotojai mesdavo
visus darbus arba šeimos reikalus (nes būdavo skambučių ir po
darbo, kai V. Šimkonis budėdavo)
ir eidavo tikrinti.
Apie tuos patikrinimus byloja ir
po jų surašyti komisijų patikrinimo
aktai, ir informacija spaudoje. Bet
direktorius sugebėdavo apsiginti,
pažadėdavo taisytis, keisti savo
gyvenimo būdą. Ir juo geranoriškai
patikėdavome. Buvome gailestingieji karitiečiai. Turime pripažinti,

jog tai buvo mūsų klaida. Reikėjo
besiformuojantį pūlinį išoperuoti ir
dabar neturėtume tų problemų, nuo
kurių pirmiausia kenčia ligoninės
pacientai – mūsų rajono žmonės“,
– viename iš rajono laikraščių
2018 spalį rašė A. Margelis.
Stebėdamas šios dienos situaciją A. Margelis pažymėjo, jog
visiems – rajono žmonėms, ligoninės personalui – būtų buvę daug
geriau, jei V. Šimkonis būtų buvęs
atleistas prieš 16 mėnesių.
„Žaisdami“ su V. Šimkoniu,
praleidome daug brangaus laiko. Jei ligoninės vadovas būtų
pakeistas anksčiau, turėtume visai
kitą situaciją. Oponentai nenorėjo
mumis tikėti, jie per savo politines ambicijas ir aklą neapykantą
nematė realios situacijos ligoninėje“, – sakė A. Margelis.

Gynė ir konservatoriai, ir
„valstiečiai“
Sužinojęs, kad jį ketinama atleisti,

Vitas Šimkonis nuo vasario 1 dienos jau nebevadovaus ligoninei.

2018 metų spalį V. Šimkonis pasiėmė nedarbingumo pažymą.
Tiesa, netrukus atsirado V. Šimkonio politinių gynėjų – pradžioje
tai buvo rajono konservatoriai, o
vėliau prie jų prisijungė ir „valstiečiai“.
Konservatoriai į Lazdijų
ligoninę buvo atsivežę savą
sveikatos politikos strategą
Antaną Matulą, kuris turėjo
ginti V. Šimkonio sprendimus.
Vėliau, jau pasitelkus „valstiečius“, į ligoninę buvo pakviestas
Seimo narių desantas ir net pats
ministras Aurelijus Veryga. Tačiau ir šis „vaistas“ neišgelbėjo
V. Šimkonio nuo ligoninės steigėjų kritikos.
Jau tapusi pretendente į Lazdijų
meres, A. Miškinienė į Lazdijus
vėl atsivežė A. Verygą, kuris turėjo nuraminti ligoninės reorganizacijos bijančius lazdijiečius
ir apginti V. Šimkonio veiklos
metodus, grasinančius ligoninės
ateičiai.
V. Šimkonis visą tą laiką – nuo
2018 m. spalio iki 2019 m. balandžio turėjo nedarbingumą. Į darbą jis sugrįžo tik tada, kai darbą
pradėjo naujoji rajono taryba ir
naujoji savivaldybės vadovybė.
Jis tikėjosi, kad naujoji valdžia
taps ramsčiu. Devynis mėnesius
vadovo viltys pasiteisino, valdžia
jo nekritikavo ir leido daryti tai,
ką norėjo.
Visą tą laiką „Dzūkų žinios“
savo puslapiuose nuolat pristatydavo situaciją Lazdijų ligoninėje ir pateikdavo V. Šimkonio
veiklos analizę bei galimas pražūtingas pasekmes, reorganizavimo grėsmes, auditorių išvadas,
valstybės institucijų verdiktą,
teismų nutartis – visą informaciją, susijusią su V. Šimkonio
veikla. „Dzūkų žinios“ gynė viešąjį interesą – visuomenę nuolat informavo apie V. Šimkonio
veiklą, kėlusią grėsmę Lazdijų
ligoninės egzistencijai.

Bandė išvalyti mundurą
Praėjusių metų gegužę V. Šimkonis pakilo į kovą prieš „Dzūkų žinias“ ir kitus savo kritikus.
Jis pagal savo gyvenamąją vietą
kreipėsi į Druskininkų prokuratūrą, norėdamas per teisėsaugos
institucijas įrodyti, jog „Dzūkų

žinios“, A. Margelis ir kai kurie
kiti asmenys jį laikraštyje apšmeižė. Kitaip sakant, siekė išvalyti
savo mundurą ir nubausti nedorus
šmeižikus.
Tačiau teisėsauga, įvertinusi visas aplinkybes, neįžvelgė galimo
šmeižto ir nusprendė nepradėti
ikiteisminio tyrimo, V. Šimkonio bandymas nusiplauti dėmes
sužlugo.
Tada V. Šimkonis kreipėsi
į Žurnalistų etikos kontrolieriaus tarnybą prašydamas, jog ši
neetiškais pripažintų kai kurių
straipsnių, publikuotų „Dzūkų
žiniose“, teiginius apie V. Šimkonį.
Tačiau ir ši, aukščiausia, žurnalistų etikos kontrolės institucija
nepatenkino V. Šimkonio skundo: „Dzūkų žinios“, rašydamos
apie V. Šimkonį, žurnalistų etikos
nepažeidė.“

Lapkritį merė dar palaikė
V. Šimkonį
Praėjusį lapkritį buvo pasklidę
gandai, neva merės netenkina
V. Šimkonio veikla ir ji rimtai
svarsto jo atleidimo klausimą.
Tada „Dzūkų žinios“ pateikė
merei klausimus dėl ligoninės
veiklos, tačiau tuomet merė paneigė šiuos gandus. Panašu, jog
tada ją dar tenkino V. Šimkonio
darbas:
– Gerbiamoji mere, kaip vertinate Lazdijų ligoninės veiklą?
Ar, Jūsų nuomone, jos veikla
pateisina rajono žmonių lūkesčius? Ar Jus tenkina ligoninės
vadyba?
– Ligoninė yra viena svarbiausių įstaigų mūsų rajone.
Šiuo metu joje dirba daug tiek
Lazdijų rajone gyvenančių, tiek
atvykstančių gydytojų, visi jie –
aukštos kvalifikacijos, ligoninės
paslaugų spektras pakankamai
platus, kokybiškas, paslaugos
teikiamos laiku. Susitikimuose
su gyventojais girdžiu įvairių atsiliepimų. Žmogus yra pats svarbiausias, dėl to ligoninės vadovą
ir personalą skatinu ne tik gerai
atlikti tiesioginį savo darbą, bet
ir nepristigti atjautos žmogui bei
jo negalavimams.
– Ar domėjotės praėjusių metų

ligoninės veiklos audito išvadomis?
– Ligoninės veiklos ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus
išvada buvo pristatyta visiems
Lazdijų rajono tarybos nariams
ir patvirtinta 2019 m. gegužės
17 d. tarybos sprendimu Nr.
5TS-9 „Dėl pritarimo VšĮ „Lazdijų ligoninė“ 2018 metų veiklos
ataskaitai, auditoriaus išvadai ir
ataskaitai bei 2018 metų metinių
finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“.
– Kaip vertinate V. Šimkonio
įvykdytus teisiniu požiūriu neteisėtus darbuotojų atleidimus? Ar
nesvarstote galimybės pasiūlyti
V. Šimkoniui sumokėti iš savo
kišenės ligoninės patirtus nuostolius, susijusius su išmokomis
neteisėtai atleistiems darbuotojams?
– Neigiamai vertinu tiek neteisėtą darbuotojų priėmimą, tiek
atleidimą. Jei tik būtų teisinės
galimybės, ligoninei padarytus
nuostolius iš savo kišenės pasiūlyčiau atlyginti visiems, kurių
sprendimai tuos nuostolius sąlygojo. Jei klausiate apie patarėjus, tai, visų pirma, jie priimti
buvo neteisėtai ir tai padarė ne
V. Šimkonis.
– Ar tiesa, kad Jūs esate užsiminusi, jog pasibaigus nedarbingumo pažymai, V. Šimkoniui bus
pasiūlyta atsistatydinti?
– Netiesa. Pasibaigus V. Šimkonio nedarbingumo pažymai pasiūlysiu jam dar daugiau dėmesio
skirti ligoninėje dirbančiam personalui, jo motyvavimui, darbo
sąlygų gerinimui bei pacientų ir jų
artimųjų lūkesčių atliepimui.
– Ar tiesa, kad galima V. Šimkonio įpėdine numatyta p. A. Talandzevičienė?
– Netiesa.
Taip apie V. Šimkonį merė galvojo prieš pustrečio mėnesio. O
štai šių metų sausį A. Miškinienė
jau prabilo apie nepasitikėjimą
ligoninės vadovu. Įdomu, kas taip
greitai sugebėjo pakeisti merės
nuomonę?

•
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Buvusios valdžios norus dėl elektrobuso valdžia meta į šiukšlyną?
Tuo metu, kai viso pasaulio dėmesys nukreiptas
į ekologiją ir oro taršos
mažinimą bei mus supančios aplinkos saugojimą,
naujoji rajono valdžia nusprendė eiti kitu keliu – atsisakyti senosios valdžios
planų moderniomis transporto priemonėmis kovoti
už švarų orą – ir atsisakė
įsigyti elektrinį autobusą.

Pernai vasario 16–20 dienomis
Aplinkos apsaugos institutas
vykdė visų Lietuvos savivaldybių
apklausą dėl ekologinio transporto. Visoms savivaldybėms buvo
pateikti klausimai:
1. Kokius veiksmus inicijavo ir (ar) atliko savivaldybė dėl
lėto ir greito įkrovimo stotelių
elektromobiliams infrastruktūros
vystymo ir plėtros, dėl lengvatų
suteikimo elektromobilių vairuotojams ir kitų elektromobilių naudojimą skatinančių priemonių?
2. Kokių veiksmų ateityje žada
imtis savivaldybė skatindama
elektra varomo transporto naudojimą?
3. Esant galimybei, trumpas
mero komentaras dėl ateities
planų, skatinant elektromobilių
naudojimą savo savivaldybėje.
Pateikiame Lazdijų savivaldybės atsakymus ir tuometinio mero

Pateikiame Lazdijų savivaldybės atsakymus ir tuometinio mero A. Margelio komentarą, tai buvo įtraukta į apklausos pristatymo medžiagą.
A. Margelio komentarą, tai buvo
įtraukta į apklausos pristatymo
medžiagą (žiūrėti skaidrę).
Kitų savivaldybių kontekste ši

Lazdijų informacija buvo progresyvi ir teikianti vilčių. Tačiau
paaiškėjo, jog naujoji valdžia turi
kitų planų ekologijos srityje ir

atsisako elektrinio autobuso, kurį
iš Lazdijų planuoja perimti Druskininkų savivaldybė, nusprendusi
įsigyti ne tik 6 planuotus elek-

trinius autobusus, bet dar ir tris
Lazdijų bei Alytaus rajono elektrobusus.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Kapčiamiestiečių peticija rajono valdžiai — UŽ savo mokyklą
»Atkelta iš 2 psl.

mokyklų reorganizavimo kriterijai. Pavyzdžiui, Krosnos mokyklos ir Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos mokinių skaičius
skiriasi tik 2 mokiniais, tačiau
siūloma Krosnoje palikti pagrindinio ugdymo klases (5–10), o
mūsų mokykloje jas naikinti,
prijungiant prie Veisiejų Sigito
Gedos gimnazijos. Konkretus
mokinių skaičius, tame tarpe ir
klasių komplektų skaičius, galutinai paaiškėja tik rugsėjo 1 dieną.
Mokykla nėra nuostolinga finansiškai. 2019 metais sutaupė lėšų,
kurios bus panaudotos kitiems
rajono poreikiams tenkinti“, –
tokie argumentai akcentuojami
peticijoje, kurią paruošė Kapčiamiesčio visuomenės atstovai.

Tėvai nori, kad vaikai
mokytųsi Kapčiamiestyje
Taip pat šioje peticijoje keliamas klausimas, kaip reorganizavus mokyklą būtų išlaikomas
pastatas, nes jame įsikūrusios
kitos įstaigos (seniūnija, biblioteka, muziejus, Kultūros centras,
miestelio bendruomenė, medikų
kabinetai ir kt.), be to, čia dar liktų du pradinių klasių komplektai
ir ikimokyklinio ugdymo grupė.
Taip pat šiame tekste akcentuojama, kad mokyklos 5–10 klasių
mokinių tėvai reikalauja, kad jų
vaikai mokytųsi būtent Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykloje.
„Tėvai, nepritariantys, kad jų vaikai mokytųsi jungtinėse klasėse,
vaikus jau leidžia į kitas mokyklas. Jungtinės klasės komplek-

tuojamos jau ne pirmus metus,
nes dabar galiojantys teisės aktai
to nedraudžia. Tuo labiau, kad
pagal dabar galiojančius teisės
aktus ir esantį mokinių skaičių,
mūsų mokykloje klasių komplektų nemažėtų, o geriausiu atveju
dar vienu padaugėtų“, – dėstomi
svarūs tėvų argumentai rašte, po
kuriuo dabar pasirašo Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai.

Mokiniams nebūtų patogu
vykti į Veisiejus ar
Leipalingį
Peticijoje išsamiai aprašomos
atvykimo į mokyklą sąlygos ir
kaip jos pasikeistų, jeigu mokiniai
iš Kapčiamiesčio būtų vežami į
Veisiejų S. Gedos gimnaziją.
„Dabar yra palankios atvykimo
į mokyklą sąlygos: nors mokiniai
keliasi ir dabar per anksti (pvz.,
atstumas nuo Varviškės kaimo iki
Kapčiamiesčio yra 18 kilometrų),
kėlimosi laikas dar paankstėtų.
Maršrutiniai autobusai yra perpildyti, seni, nesaugūs, abejotinos
techninės būklės. Kadangi dauguma mokinių gyvena aplinkiniuose
kaimuose, todėl mokyklinis autobusiukas, ypač esant blogoms
važiavimo sąlygoms, turėtų „susirinkti“ mokinius ir nesaugiai
vežiotis po daugelį kaimų, kol
pasiektų gimnaziją. Mūsų miestelyje transporto judėjimas saugesnis vaikams, jiems patogiau
ir arčiau grįžti po pamokų. Reorganizavus mokyklą į pradinio
ugdymo skyrių, kasdien apie 60
moksleivių turės važiuoti į kitas
ugdymo įstaigas, esančias Vei-

siejuose, Druskininkuose, Lazdijuose, Leipalingyje“, – rašoma
peticijoje.

Reorganizavus mokyklą
daug darbuotojų liktų be
darbo
Išreiškiamas susirūpinimas,
kad dėl tokios reformos atleisti
darbuotojai netektų vienintelių
pajamų, darbo ir socialinių garantijų. Pažymima, kad po įvykdytos reorganizacijos darbo netektų mažiausiai 10 darbuotojų
(kai kuriems iš jų netoli pensinis
amžius, yra mamų, auginančių
mažamečius vaikus), o Veisiejų
Sigito Gedos gimnazija neužtikrintų visų dabartinių darbuotojų
įdarbinimo. Taip pat peticijos autoriai akcentuoja, kad nepateiktas įdarbinimo planas arba naujų
darbo vietų kūrimo planas. Rašoma, kad iškiltų problemų dėl
mokinių maitinimo paslaugų, nes
Kapčiamiestyje likus tik pradinio
ugdymo skyriui, mokyklai įsigyti
šias paslaugas būtų beveik neįmanoma dėl per mažo vaikų skaičiaus. Dabar dalis mokinių gauna
nemokamą maitinimą, todėl jiems
išvykus į kitas mokyklas, mokinių
tėvams padidėtų išlaidos (anksti
išvykę iš namų ir vėlai grįžtantys
mokiniai turėtų pavalgyti ne vieną kartą). Apžvelgiant dabartinę
padėtį rašoma, jog E. Pliaterytės
mokykloje dirba visi švietimo pagalbos specialistai (psichologas,
logopedas, spec. pedagogas, soc.
pedagogas). Psichologo pagalba
skirta ir teikiama, kaip nurodoma
Švietimo centro pažymoje, aš-

tuoniems mokyklos būsimų 5–10
klasių mokiniams. Ypač ši pagalba reikalinga vaikams adaptacijos
laikotarpiu. Nurodoma, kad kitose mokyklose, netgi Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje, nėra visų
švietimo pagalbos specialistų.

Uždarysi mokyklą –
sunaikinsi Kapčiamiestį
„Visi mokykloje dirbantys mokytojai yra kvalifikuoti savo srities
specialistai. Mokytojų kvalifikacija nuolat tobulinama. Pagal
mokinių skaičių mes nepatenkame į problemiškiausių (turinčių
iki 40 mokinių) mokyklų grupę.
Lazdijų rajono Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2020 m.
numatyti veiklos prioritetai (mokinių pasiekimų gerinimas, ugdymo sąlygų gerinimas, saugios
aplinkos mokykloje užtikrinimas)
lengviau įgyvendinami mažose
klasėse, vaikui individualiai teikiant pagalbą artimoje, saugioje
aplinkoje, o ne didelėse klasėse,
perėjus į naują mokyklą. Pastatas
ir kabinetai yra visiškai tinkami
darbui: pakanka mokymo priemonių, sudarytos informacinių technologijų naudojimo galimybės.
Mokykla – miestelio švietimo,
kultūros centras. Mokyklos uždarymas lygus kaimo sunaikinimui.
Be mokyklos tiek įstaigų (bibliotekos, muziejaus, laisvalaikio
salės), tiek ir miestelio bendruomenės veikla sunkiai įsivaizduojama (šventės, akcijos, renginiai,
talkos, suaugusiųjų švietimas ir
kt.). Dingtų galimybė turiningam
miestelio gyventojų laisvalaikiui,

sportuojant mokyklos sporto salėje ar stadione (krepšinis, tinklinis, futbolas). Reorganizavus
mokyklą, dalis mokinių rinktųsi
Druskininkų ir Leipalingio mokyklas. Jaunos šeimos kurtųsi
ten, kur yra mokykla. Nukentėtų ir regiono smulkusis verslas.
Mokykloje geras mikroklimatas,
lengva mokinių adaptacija, šilti
santykiai su mokinių tėvais, saugi,
estetiška aplinka, įvairios galimybės pamokoms netradicinėse
aplinkose. Nedidelės klasės – puiki galimybė individualizuoti ir
diferencijuoti ugdymo procesą“,
– rašoma kapčiamiestiečių peticijoje ir kviečiami pasirašyti tie,
kurie su šia pertvarka nesutinka.
Dar šios peticijos autoriai išreiškia
įsitikinimą, kad Lazdijų rajono
Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykla gali vykdyti pagrindinio ugdymo programą, o Lazdijų rajono
savivaldybės administracija turėtų
inicijuoti savivaldybės biudžeto
lėšų taupymą ne mokyklos mokinių bei darbuotojų sąskaita.
Ar į šiuos kapčiamiestiečių
išdėstytus argumentus peticijoje
rajono valdžia atsižvelgs, parodys tik ateitis. Tačiau peticijos
autoriai, surinkę parašus, ją siųs į
Prezidentūrą, Švietimo ir mokslo
ministeriją, Seimą.
P. S. Kapčiamiestiečiai pastebėjo, kad nuo pirmadienio Veisiejų S. Gedos gimnazijos geltonasis autobusiukas jau važiuoja į
Kapčiamiestį, kad iš čia surinktų
vaikus ir parsivežtų norinčius
mokytis šioje gimnazijoje. Jau
prasidėjo konkurencija...

•
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Antikorupcijos komisija atmetė
Dzūkai
traumatologijos prekių pardavėjų skundą kalba, kad...
g Vienos globos namų
vadovės „emocinės iškrovos“
darbuotojų atžvilgiu priverčia juos susirinkti daiktus ir
atsisveikinti su darboviete,
nors apie tai iki tol net nebuvo svarstę. Kas bus kitas,
neatlaikęs vadovės „emocinės iškrovos“? Tiesa, liaudies
išmintis sako: nekask duobės
kitam, nes pats įkrisi.
g Miškinių seniūnaitijos seniūnaitis, alkūnėmis ir nagais
kovojęs dėl seniūnaičio posto,
net nepasirodė penktadienį
vykusiame renginyje Miškiniuose. Kas galėtų paneigti,
jog gailestingasis samarietis
gelbėjo dar vieną daugiavaikę
šeimą?
g Lazdijų rajono savivaldybė, savo valdininkams
išmokėjusi dosnias premijas, svarbiems dalykams jau
nebeturi lėšų. Kaimiškosios

Lazdijų ligoninė.
Lazdijų rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijai darbo nestinga. Į
jos akiratį patenka patys
įvairiausi skundai. Praėjusią savaitę komisijos
nariai nagrinėjo bendrovės
„Medicina“ skundą, kuriame buvo abejojama viešųjų
pirkimų sąlygomis, pagal
kurias pirktos traumatologijos prekės Lazdijų
ligoninei.

Posėdžiui pirmininkavusi Vilma Danauskienė pristatė UAB
„Medicina“ skundą dėl galimai
neskaidraus VšĮ Lazdijų ligoninės
pirkimo Nr. 456962 „2019-Traumatologinės prekės“.
Kaip rašoma komisijos posėdžio protokole, UAB „Medicina“
atstovas Lukas Bubulas kalbėjo,
kad jeigu Lazdijų ligoninė sudarytų geresnes sąlygas, praplėsdama technines specifikacijas, tada
viešuosiuose pirkimuose galėtų
dalyvauti daugiau dalyvių, ligoninė laimėtų ir kainos, ir kokybės
atžvilgiais.

Jis pasiliko prie skunde išreikštos nuomonės, kad Lazdijų
ligoninės pirkimas galimai vyko
neskaidriai ir kad jis parengtas
vienai konkrečiai firmai, kuri jį
ir laimėjo.
Komisijos nario Audriaus
Klėjaus nuomone, pirkimas vyko
pagal nustatytas procedūras ir po
pareikštų kitos firmos pretenzijų buvo išskaidytas, taip pat jis
paklausė, ar UAB „Medicina“
kreipėsi į viešųjų pirkimų tarnybą, kad ji įvertintų. A. Klėjaus
nuomone, pirkėjas turi teisę teikti
tokias specifikacijas, kokios jam
reikalingos.
UAB „Medicina“ atstovas
L. Bubulas paaiškino, kad jų
prekės yra lygiaverčiai produktai, bet jie negali dalyvauti pagal
pateiktas specifikacijas. VšĮ Lazdijų ligoninės direktorius Vitas
Šimkonis išsakė, kad šį pirkimą jo
ligos metu vykdė pavaduotoja.
V. Šimkonio nuomone, teikiant
specifikacijas ligoninei labai svarbu yra instrumentavimas, kad
operacijas galėtų atlikti su tais
instrumentais, kuriuos turi. Jis

pastebėjo, kad UAB „Medicina“
pretenzijas galėjo reikšti tada, kai
buvo vykdoma pirkimo procedūra, bet tuo metu tylėjo, o pretenzijas reiškia tada, kai jau sutartis
pasirašyta su kita bendrove.
UAB „Medicina“ atstovas
L. Bubulas pareiškė, kad jų produkcija yra naudojama Vilniaus,
Kauno ligoninėse.
V. Danauskienės nuomone,
UAB „Medicina“ skundas nėra
pagrįstas, kadangi tokių duomenų, kad būtų pritaikytos specifikacijos kažkuriai konkrečiai firmai,
ji nematanti, Viešųjų pirkimų įstatymas nebuvo pažeistas. Komisija
pripažino, jog UAB „Medicina“,
nors ir turėjo teisę dalyvauti pirkime, nedalyvavo, į Viešųjų pirkimų tarnybą nesikreipė.
„Žinoma, viešųjų pirkimų
tvarka pačioje ligoninėje galėtų
būti tobulesnė, manau, tai būtų
galima aptarti atskirai“, – sakė
V. Danauskienė.
Komisijos nariai nusprendė,
jog UAB „Medicina“ skundas
yra nepagrįstas.
„Dzūkų žinių“ informacija

seniūnijos nebegauna pinigų, todėl į renginius atvyksta
nešinos kukliomis dovanomis
iš savų namų.
g Valdžia per savo nepilnus
dešimt mėnesių iš darbo atleido tiek žmonių, kiek buvusioji
valdžia nesugebėdavo atleisti
per visą kadenciją. Merei liko
tik treji metais su trupučiu, ar
ta drastiška personalo politika tęsis ir toliau? Sakoma, jog
darbuotojų atleidimų skaičius
yra atvirkščiai proporcingas
pasitikėjimo valdžia rodikliui.

•

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.

Auksinės mintys

Jei esi mandagus žmogus, kalbėk su kitais ne apie tai, kas įdomu
tau, o apie tai, kas įdomu jiems.

•
•
• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...

Lazdijų krašto
naujienų savaitraštis
Savaitės rajono naujienų bankas

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, internete www.prenumerata.lt
ir redakcijoje adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882
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Lazdijų turizmo vadui —
visos Lietuvos TIC‘ų vairas
Patogi geografinė padėtis, puiki gamta, ryški etnografinė tapatybė, nuoširdūs žmonės ir dar daug kitų pliusų sudaro objektyvias sąlygas
sėkmingai plėtoti turizmą Lazdijų rajone. Tą ir stengiasi daryti svarbiausia rajono turizmo institucija Turizmo informacijos centras (TIC).
O kad ji tai daro neblogai, liudija ir naujausias šio centro vadovo Manto Sabaliausko darbo įvertinimas. Praėjusį savaitgalį per sostinėje
vykusią „Adventur 2020“ parodą lazdijietis buvo išrinktas Lietuvos turizmo informacinių centrų asociacijos prezidentu.
Apie naujas pareigas ir atsakomybes, turizmo perspektyvas Lazdijuose kalbamės
su naujuoju LTICA prezidentu M. Sabaliausku.
– Kaip jaučiatės išrinktas Lietuvos turizmo informacinių centrų asociacijos
prezidentu?
– Kaip jaučiuosi? Tikrai vis dar jaučiuosi
nustebęs ir bandau su šia mintimi susigyventi. Praėjusį sekmadienį vakare važiuojant iš parodos galvoje sukosi daug minčių,
bandžiau sau atsakyti į klausimą, kodėl
pasirinko mane. Lazdijų turizmo informaciniame centre dirbu tik dvejus metus, tiek
pat laiko dalyvauju ir asociacijos veikloje,
bet kiekvieną kartą susitikęs su kolegomis
iš kitų turizmo centrų jaučiuosi taip, lyg
bendrautume jau daug metų ir gerai vieni
kitus pažinotume. Turbūt tai, kad pavyko
greitai įsilieti į kolegų gretas, kurių, beje,
90 procentų yra moterys, ir lėmė, kad pasirinko ir vienbalsiai palaikė mane. Mūsų
asociacijos taryboje yra daug patyrusių, ne
vienerius metus turizmo srityje dirbančių
kolegų, todėl manau, kad jiems padedant
darbas vyks produktyviai. Taip pat turiu
atiduoti duoklę ir savo kolegoms Lazdijų
turizmo informaciniame centre. Čia dirba

puikūs, daug idėjų ir minčių turintys, savo
darbui atsidavę žmonės. Visada galvojau,
kad jeigu kada nors teks vadovauti kokiam nors būriui žmonių, stengsiuosi, kad
tas būrys būtų draugiškas ir vieningas it
kumštis. Kitomis aplinkybėmis darbo aš
neįsivaizduoju ir džiaugiuosi, jog Lazdijų
turizmo informaciniame centre yra būtent
tokia atmosfera. Parodos „Adventur 2020“
metu sulaukiau labai daug gerų žodžių apie
mūsų įstaigą ir jos veiklą, buvo tikrai malonu išgirsti, kad esame pavyzdys kitiems
kolegoms, kad visiems smagu matyti, kaip
darniai ir draugiškai dirba mūsų kolektyvas. Manau, kad tai taip pat turėjo įtakos
kolegų sprendimui.
– Papasakokite plačiau apie šią asociaciją.
– Kaip ir kiekvienos mūsų šalyje veikiančios asociacijos, taip ir šios viena pagrindinių funkcijų yra vienyti bendrai veiklai asociacijos narius – Lietuvos turizmo
informacijos centrus, plėtoti ir populiarinti
turizmo informacijos centrų tinklą, skatinti
naujų turizmo informacijos centrų steigimą, jų veiklos kokybę, modernizavimą,
siekti efektyvios savivaldybių, valstybės
ir Europos investicijų į turizmo sektoriaus

plėtrą, dalyvauti formuojant ir tvirtinant
nacionalines turizmo programas bei kitas
valstybės reguliavimo prioritetų nustatymo ir lėšų skirstymo struktūras. Taip pat
asociacijos narių interesų atstovavimas ir
gynimas valstybės, savivaldos, Europos,
pasaulinėse asocijuotose struktūrose ir
kitose institucijose ir, žinoma, daug kitų
veiklų.
– Ar reiškia, kad dabar teks daugiau
laiko praleisti Vilniuje?
– Vilniuje lankytis teks dažniau, tačiau
gyvename tokiame amžiuje, kad nemažai
pasitarimų vykdomi ir pasinaudojant informacinėmis technologijomis nuotoliniu
būdu, kas, kiek man žinoma, asociacijoje
buvo daroma ir iki šiol.
– Kokie Lazdijų krašto turizmo prioritetai?
– Na, pradėkime nuo to, jog yra labai
svarbu, kad turizmo sritis visada turėjo ir
šiuo metu turi didelį Lazdijų rajono savivaldybės palaikymą. Pagrindiniai prioritetai turizmo srityje visuomet buvo ir yra
esamos turizmo infrastruktūros gerinimas
ir naujos įrengimas, nes tik tai pritraukia daugiau potencialių turistų į nuostabų
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ko kulinarinio paveldo edukacijas, kitas
įvairias pramogas. Taip pat Lazdijų mieste
veikia aukštos klasės viešbutis, kuris teikia
ir SPA paslaugas, svečių namai, netrūksta
ir maitinimo paslaugas teikiančių vietų. Jau
įrengta viena valčių nuleidimo vieta Dusios
ežere, planuojama dar keliuose Lazdijų
rajono savivaldybės ežeruose. Turime
vienus gražiausių Lietuvoje suženklintus baidarių maršrutus Baltosios Ančios,
Maros ir Zapsės upėmis, daug pažintinių
maršrutų dviratininkams ir mėgstantiems
keliauti pėsčiomis, sparčiai populiarėja Šv.
Jokūbo piligrimų kelias, kurio net trys atkarpos driekiasi per Lazdijų kraštą, turime
24 nuostabius piliakalnius, keletą dvarų,
išpuoselėtus muziejus, net du apžvalgos
bokštus ir, žinoma, dviejų regioninių parkų
lankytojų centrus. Taip pat daug svečių į
Lazdijų rajono savivaldybę atvyksta ir per
mano jau anksčiau minėtų įstaigų organizuojamus renginius, kurie yra žinomi ne
tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų.  

mūsų kraštą. Aš labai džiaugiuosi, kad
didelė dalis Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos įvykdytų, dabar vykdomų
ir planuojamų vykdyti projektų yra susiję
su turizmo infrastruktūros plėtojimu ir
gerinimu: tai ir turizmo trasų, maršrutų
ženklinimo infrastruktūros įrengimas,
dviračių, pėsčiųjų, pažintinių takų, valčių nuleidimo vietų, prieplaukų įrengimas
ir rekonstrukcija, muziejų atnaujinimas,
miestų parkų infrastruktūros tvarkymas
ir daugybė kitų.
Taip pat labai džiaugiuosi, jog ir kitos
Lazdijų rajono savivaldybės įstaigos – Lazdijų kultūros centras, Lazdijų visuomenės
sveikatos biuras, Lazdijų krašto muziejus,
Lazdijų rajono švietimo įstaigos, mūsų savivaldybės teritorijoje įsikūrusių Metelių ir
Veisiejų regioninių parkų direkcijos, Lazdijų rajono savivaldybės seniūnijos ir jose
veikiančios rajono bendruomenės, įvairūs
klubai, tokie kaip Onkologinė savigalba
Lazdijuose, Lazdijų rajono savivaldybės
turizmo paslaugų teikėjai – kartu su Lazdijų turizmo informaciniu centru ir pavieniai
organizuoja daugybę renginių, kurių metu
pristato gražiausias Lazdijų krašto vietas
ir lankomus objektus, į šiuos renginius
susirenka daugybė dalyvių iš Lietuvos ir ne
tik, o vėliau jie grįžta su savo šeimomis ir
bičiuliais, kad ir jiems parodytų, koks gražus yra Lazdijų kraštas. Reziumuodamas
noriu pasakyti, kad turizmą kaip prioritetą
Lazdijų rajone mato daug žmonių, tačiau
tik dirbdami visi kartu galime padaryti taip,
kad taptume dar patrauklesni ir čia norėtų
atvykti dar daugiau turistų.
– Kuo Lazdijų kraštas gali sudominti
Lietuvos ir užsienio turistus?
– Labai daug kuo. Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje yra daug ežerų, o prie
jų įsikūrusios daugiau kaip 60 kaimo turizmo sodybų. Beveik kiekvienoje sodyboje
galite rasti tradicinę lietuvišką pirtį, valtis,
baidares, vaikų žaidimo aikšteles, dzūkiš-

– Kiek turistų ir iš kokių vietovių pernai
lankėsi Lazdijuose?
– Šiuo metu turime surinkę duomenis
tik apie į Lazdijų turizmo informacinį
centrą užsukusius turistus. Tikrai smagu,
kad mūsų įstaigoje šiais metais apsilankė
daugiau kaip dvidešimt tūkstančių turistų,
iš kurių pusė yra iš užsienio valstybių. Populiariausios šalys, kaip ir kasmet, išlieka
Lenkija ir Vokietija. Turėjome svečių ir
iš JAV, Kanados, Prancūzijos, Kinijos,
Japonijos, Italijos, Ispanijos, Latvijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos, Baltarusijos
ir kt. šalių. Žinoma, daliai šių turistų mūsų
kraštas yra tik tarpinė stotelė, tačiau užsukdami į mūsų įstaigą jie gauna didelę dozę
informacijos apie mūsų kraštą, kuri juos tikrai sudomina, ir, tikimės, privers dar kartą
sugrįžti pas mus. Taip pat stebėjome, kurie
Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje
esantys lankomi objektai yra patraukliausi,
galima konstatuoti, kad populiariausi išliko
tie patys: Metelių ir Veisiejų regioninių
parkų lankytojų centrai, Lazdijų krašto
muziejus ir abu apžvalgos bokštai. Būtina
paminėti ir tai, kad esame šiek tiek išskirtinis turizmo informacijos centras, kadangi
pagrįstai galime save vadinti langu į Baltijos regiono valstybes. Jaučiame didelę
atsakomybę ir privalome žinoti viską ne
tik apie mūsų krašto turizmo sektorių, bet
ir apie Lietuvos bei kitų Baltijos regiono
valstybių turizmo aktualijas.
Praėjusių metų lapkričio mėnesį kartu
su Lazdijų krašto turizmo paslaugų teikėjais aptarėme praėjusį vasaros turizmo
sezoną ir labai džiugu, kad visi juo buvo
labai patenkinti. Kaimo turizmo sodybose
netrūko klientų, baidarės nestovėjo krante,
ežerų pakrantės buvo pilnos poilsiautojų.
Tikimės, kad artėjantis sezonas bus ne
prastesnis.

„Adventur“ tai bene vienintelis renginys
Lietuvoje, kuris skirtas turizmo sričiai ir
kuris sutraukia tokį didelį lankytojų skaičių. Tad kurgi geriau prisistatysi, jeigu ne
čia. Na, o dėl to brangu dalyvauti parodoje
ar ne, tai, manau, labai priklauso nuo to,
su kokia stendo idėja ir koncepcija dalyvauji parodoje. Pavyzdžiui, šiais metais,
aš manau, turėjome labai gerą idėją, ją
gerai išdiskutavome ir už protingą sumą
įgyvendinome.  
– Kaip parodoje pristatėte Lazdijus? Ar
buvo daug susidomėjusiųjų?
– Šių metų paroda kvietė keliauti lėtai ir
pažinti sveikatos turizmą Lietuvoje. Kas
gi gali būti geriau po žygio baidarėmis,
dviračiais ar pėsčiomis už apsilankymą
karštoje garuojančioje Lazdijų krašto pirtyje. Būtent visus aktyvius Lazdijų krašto
maršrutus ir pirtis pristatėme mūsų parodos
stende. Stendą pavertėme tikra garuojančia
Lazdijų krašto pirtimi, dėl to susilaukėme
labai daug teigiamų parodos lankytojų ir
kolegų atsiliepimų.
Naudodamasis proga, norėčiau padėkoti
ir profesionaliems mūsų krašto pirtininkams Rimantui ir Irenai Silkėms, kurie ne
tik įsteigė prizą – maudynes jų pirtyje 5
asmenims su pasirinkta procedūra, bet ir
kelias valandas buvo Lazdijų krašto stende
bei pasakojo apie pirties naudą sveikatai.
Tikslių skaičių, kiek žmonių lankėsi parodoje, dar neturime, tačiau puse lūpų buvo
kalbama, kad lankytojų tikrai daugiau negu
pernai, tad pagrįstai galime galvoti, kad jų
bus arti 30 tūkstančių.

parodoje, nors dalyvautoji joje, specialistų
teigimu, yra neadekvačiai brangu?
– Šiemet buvo jau 20-asis kartas, kuomet
Lazdijų turizmo informacinis centras dalyvavo parodoje. Nepraleidome nė vienos
parodos nuo pat mūsų įstaigos įkūrimo
1999 m., neketiname praleisti ir ateityje,
ypač kai dėl dalyvavimo parodoje turime
stiprų Lazdijų rajono savivaldybės palaikymą. Lietuvos turizmo informacinių
centrų asociacija bendradarbiaudama su
VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ pasiekė, kad
parodoje dalyvaujantiems turizmo centrams būtų pritaikyta tam tikra nuolaida
nuomojant parodos plotą, manau, kad to
bus prašoma ir ateityje. Turizmo paroda

– Kokiose parodose, renginiuose šiais
metais bus pristatinėjami Lazdijai?
– Jau vasario 28, 29 ir kovo 1 dienomis Lazdijų turizmo informacinio centro
komanda dalyvaus tarptautinėje turizmo
parodoje Vroclave, Lenkijos Respublikoje,
tuomet gegužės mėnesį dalyvausime Kauno Hanza dienose, liepos mėnesį Klaipėdos
Jūros šventėje, rugsėjo mėnesį Vilniaus
miesto dienose, lapkričio mėnesį tarptautinėje turizmo parodoje Varšuvoje. Žinoma,
nepraleisime ir didžiųjų Lazdijų rajono
savivaldybėje vyksiančių renginių.
– Ačiū už pokalbį ir sėkmės prezidentui!

•

„Dzūkų žinių“ informacija

– Kaip vertinate „Adventur“ parodos
formatą? Ar ši paroda naudinga?
– Parodos formatą vertinu teigiamai.
Tradiciškai paroda vyksta tris dienas, iš
kurių dvi – savaitgalį. Tai patogu lankytojams, todėl jų skaičius kiekvienais
metais auga. Ekspozicijos suskirstomos
į tris atskiras sales. Vienoje iš jų prisistato Lietuvos regionai, daugiausia tai būna
turizmo informacijos centrai. Be jokios
abejonės, paroda yra naudinga. Jos metu
ne tik pristatome savo krašto turizmo naujoves, bet ir užmezgame naujus kontaktus
su kelionių, ekskursijų, sportinių renginių,
pažintinių žygių organizatoriais, įvairių
informacinių technologijų specialistais,
kuriančiais produktus turizmo sričiai. Žinoma, tai yra ir tam tikras prestižo reikalas
visam Lazdijų kraštui, kadangi parodoje
lankytojai suranda ne VšĮ Lazdijų turizmo
informacinio centro stendą, bet ir Lazdijų
krašto reprezentacinį stendą!
– Kodėl dalyvaujate „Adventur“

Lazdijų TIC direktorius Mantas Sabaliauskas (kairėje) su kolegomis.
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Aidas Kelionis
Labai anksti pradėjau domėtis
sportu. Viena to priežasčių –
mano daugiabučio kaimynas
Bolius, kuris buvo už mane
vyresnis keliais dešimtmečiais.
Abu žiūrėdavome įvairias varžybas per televizorių mano arba
jo bute, valandomis jas aptarinėdavome. Kadangi kaimynas
buvo ir vis dar tebėra už mane
gerokai vyresnis ir taip pat be
galo domėjosi sportu, dar man
esant mažam pasakodavo apie
Pasaulio ir Europos futbolo čempionatus, krepšinį, rankinį ir kitų
sporto šakų varžybas ir atletus,
kurių savo akimis nemačiau, nes
buvau dar negimęs arba labai
mažas. Esu jam už tai be galo
dėkingas ir lenkiu prieš jį savo
pliką galvą.
Bolius gūdžiais sovietiniais
laikais prenumeruodavo rusišką žurnalą „Sportyvnyje ygry“.
Jame kartais rašydavo net apie
NBA, kas tais laikais buvo itin
retas dalykas. Bolius man papasakojo apie aštuntojo dešimtmečio NBA žvaigždę Peteą Maravičių (Pete Maravich – orig.).
Tai buvo labai seniai, bet vis
prisimenu girdėtus faktus apie
neįtikėtiną šio žaidėjo taiklumą,
beveik visą dieną trunkančias
treniruotes ir kuklumą buityje,
nes vaikščiodavo su nutrintais
džinsais. Išliko atmintyje ir
Boliaus pacituota frazė, kurią
pasakė Peteą Maravičių dengęs krepšininkas: „Mes dviese
prišokame prie Maravičiaus ir
pasijuntame visiškais kvailiais,
akies krašteliu matydami, kaip
kamuolys skrodžia mūsų krepšio
tinklelį.“
Tuo metu išsižiojęs klausiau
tokių Boliaus pasakojimų ir net
negalėjau pasvajoti, kad kada
nors atsiradus internetui ne tik
itin plačiai paskaitysiu apie Peteą Maravičių, bet ir pamatysiu jo žaidimo momentus, šio
krepšininko rezultatyviausias
rungtynes NBA ir nufilmuotas
jo krepšinio pamokas.
Tik dabar suvokiau šios krepšinio legendos tikrąjį dydį. Serbų
kilmės amerikietis Peteas Maravičius gimė 1947 m. Pensilvanijos valstijoje krepšinio trenerio
šeimoje. Baigęs mokyklą trejus
metus rungtyniavo Lousianos
State universitete. Visus šiuos
metus jo pelnomų taškų vidurkis
viršijo keturiasdešimt (!) taškų
per rungtynes. NBA jis rungtyniavo nuo 1970 iki 1980 metų
imtinai. Nebuvo itin įspūdingų
fizinių duomenų, bet įrodė, kad
norint būti puikiu krepšininku
nebūtina būti greičiausiam ar

aukščiausiai šokti: 196 centimetrų ūgio, gana silpnas fiziškai,
bet besitreniruodamas kiauromis dienomis buvo taip ištobulinęs savo metimą, driblingą ir
kitus krepšinio elementus, kad
per visą savo karjerą, praleistą
NBA, jo pelnomų taškų vidurkis siekė 24,2 taško. 1976–1977
metų NBA sezone tapo rezultatyviausiu šios lygos krepšininku
per rungtynes vidutiniškai pelnydamas 31,1 taško.
Negalima nepaminėti ir jo
rezultatyviausių rungtynių
NBA. Buvo 1977 metų vasario
25 diena, Naujajame Orleane,
„Lousiana Superdome“ arenoje susitiko New York Knicks ir
New Orleans Jazz klubai. Jazz
klube tuomet ir žaidė mūsų herojus. Per 43 aikštėje praleistas
minutes jis pelnė 68 taškus. Iš
keturiasdešimt trijų metimų pataikė dvidešimt šešis, iš aštuoniolikos baudų šešiolika. Peteo
Maravičiaus Jazz nugalėjo savo
varžovus rezultatu 124: 107.
Ne veltui Peteas Maravičius
gavo Pistol Pete pravardę, nes
kaip pats greičiausias kaubojus
šaudydavo ne tik velniškai greitai, bet ir labai taikliai. Žiūrėdamos šio krepšininko žaidimo
įrašus mokėsi pačios ryškiausios NBA žvaigždės, rungtyniavusios šioje lygoje po jo.
Dar ir dabar internete pilna šio
krepšininko žaidimo momentų,
kurie nenustoja žavėti praėjus
daugeliui dešimtmečių. Nereikia pamiršti, kad tuo metu, kai
rungtyniavo Peteas Maravičius
NBA, dar nebuvo tritaškio linijos, o daugybę savo taškų šis
krepšininkas pelnydavo atakuodamas iš toliau.
Buvo 1988 m. sausio mėnuo.
Aš tuo metu buvau apsistojęs
pas tėtės pusseserę Vieciūnuose,
kur lankiau krepšinio treniruotes. Buvo eilinė sausio diena,
kai man į rankas pateko tetos
prenumeruojamos „Tiesos“ numeris. Sporto skyrelyje buvo
parašyta, kad JAV, Pasadenos
mieste, žaisdamas krepšinį mirė
legendinis NBA krepšininkas
Peteas Maravičius. Jį ištiko
širdies smūgis. Kad sovietinė
spauda, tuo metu apie NBA rašiusi itin retai, paminėtų tokį
faktą, reikėjo būti tikrai išskirtiniu krepšinio meistru. Dar dabar
prieš akis matau tą nykų ir varganą, palyginus su dabartiniais
spaudos leidiniais, baltai juodą
„Tiesos“ numerį su šia žinute.
1974 m. Peteas Maravičius
duodamas interviu vienam spaudos leidiniui pats išpranašavo
savo mirtį sakydamas: „Nenoriu
dešimt metų žaisti NBA ir mirti nuo širdies smūgio sulaukęs
keturiasdešimties metų.“ Būtent
taip ir nutiko: Peteas Maravičius
dešimt metų sužaidęs NBA mirė
1988 metų sausio penktą dieną,
būdamas keturiasdešimties metų
amžiaus žaisdamas krepšinį:
krito ant žemės, prarado sąmonę ir mirė. Nors savo bičiulio tą
dieną pakviestas pažaisti sakė,
kad jaučiasi puikiai. Širdies
smūgio priežastis buvo įgimta
širdies yda.

•

Paukščių augintojams — saugumo priemonės
Žemės ūkio ministerija,
atsižvelgdama į vis naujus
pranešimus apie paukščių
gripo protrūkius Europos valstybėse, ragina
Lietuvos paukščių laikytojus išlikti itin budrius ir
atidžiai stebėti auginamus
paukščius.

Privaloma laikytis biologinio
saugumo priemonių, saugoti
paukščius nuo bet kokio kontakto
su laukiniais paukščiais, negirdyti
jų atviro telkinio vandeniu, lesalus ir kraiką laikyti laukiniams
paukščiams nepasiekiamoje
vietoje. Taip pat dažnai plauti ir
dezinfekuoti rūbus, batus ir įrankius, naudojamus atliekant paukščių priežiūros darbus, paukščius
laikyti patalpoje su stogu.
Keliautojų, kurie šiuo metu lankosi paukščių gripą patvirtinusiose Europos valstybėse, primygtinai prašoma būti atsargiems,
vengti kontaktų su paukščiais,

laikytis asmens higienos, iš tų
šalių nesivežti paukštienos ir jos
gaminių.

Jei prevencijos nepakaktų
Pasireiškus naminių paukščių
gripo protrūkiui, ligos židinyje
esantys paukščiai, kiaušiniai,
paukštiena, pašarai, lesalai, pašarinės žaliavos būtų naikinami.
Paukščių savininkų nuostoliai,
patirti dėl gyvūnų užkrečiamųjų
ligų, kompensuojami vadovaujantis Nuostolių, kuriuos patyrė
ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų
židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos
priemones, kompensavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro
2015 m. sausio 5 d. įsakymu Nr.
3D-2 „Dėl Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai,
vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų
ligų židinių likvidavimo ir (ar)

prevencijos priemones, taip pat
salmoneliozės valstybinės programos priemones, kompensavimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“. Dėl
nuostolių kompensavimo paukščių savininkai turėtų kreiptis į savivaldybes.
Taip pat norėtume priminti, kad
siekdami valstybės paramos, t. y.
nuostolių kompensavimo, paukščių savininkai turi registruoti
duomenis apie laikomų paukščių
pulkus (bandas) ir jose laikomų
paukščių skaičių Ūkinių gyvūnų
registre du kartus per metus – sausio ir liepos mėn.
Pastebėjus netipinę paukščių
elgseną (nustojus lesti, gerti,
pasireiškus apatijai, atsiradus
barzdelių, kitokių odos pakitimų)
raginame nedelsiant informuoti
veterinarijos gydytojus arba artimiausią VMVT departamentą.
Visas VMVT rekomendacijas
ir nuolat atnaujinamą informaciją
apie protrūkius ES rasite www.
vmvt.lt.

•

Didėjo daugumos grūdų supirkimo kainos
Lietuvoje sausio viduryje
didėjo daugumos grūdų supirkimo kainos, informuoja Žemės ūkio informacijos
ir kaimo verslo centras.

Centro leidinyje „Agrorinka“ nurodoma, kad kviečiai Lietuvos
grūdų supirkimo įmonėse sausio
viduryje buvo superkami vidutiniškai po 179,26 euro už toną.
Palyginti su kaina, buvusia prieš
savaitę, ji padidėjo 0,38 proc., bet
buvo 8,03 proc. mažesnė negu

prieš metus.
Teigiama, kad analizuojamu
laikotarpiu kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 147,86
euro už toną – tai 0,86 proc. didesnė kaina negu prieš savaitę,
bet 17,77 proc. mažesnė, nei buvo
prieš metus.
Avižų vidutinė supirkimo kaina
šių metų 3 savaitę sudarė 139,04
euro už toną – tai 2,17 proc. didesnė kaina, palyginti su 2 savaitę
buvusia kaina, bet 20,03 proc.
mažesnė, palyginti su prieš metus

buvusia kaina.
Tuo metu pašariniai miežiai
praėjusių metų 3 savaitę buvo
superkami vidutiniškai po 162,70
euro už toną – atitinkamai 2,93
proc. ir 5,81 proc. mažesne kaina,
palyginti su prieš savaitę ir prieš
metus buvusia kaina. Rapsų vidutinė supirkimo kaina šių metų 3
savaitę buvo 1,98 proc. mažesnė
negu prieš savaitę, bet 7,56 proc.
didesnė negu prieš metus bei sudarė 389,75 euro už toną.
agroeta.lt

•

Tarptautinių operacijų metu sulaikyta
šimtai tūkstančių klastotų prekių
Per dvylika praėjusių
metų mėnesių Lietuvos
muitinės pareigūnai nustatė 667 atvejus, kai asmenys
gabeno prekes, pagamintas pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises.

Iš viso per 2019-uosius muitininkai sulaikė daugiau kaip 540
tūkstančių vienetų klastotų prekių ir tai yra net 29 procentais
daugiau lyginant su 2018 m. (386
tūkst. vnt.).
Kartu su Valstybine maisto ir
veterinarijos tarnyba dalyvaujant
EUROPOLO ir INTERPOLO
koordinuojamoje operacijoje
OPSON VIII, skirtoje kovai su
suklastotu maistu ir gėrimais,
sulaikyta 335 000 padirbtų
saldainių, kurie buvo supakuoti siekiant patraukti labiausiai pažeidžiamos vartotojų grupės – vaikų – dėmesį.
Lietuvos muitininkų dėka šie
galimai pavojingi sveikatai
saldumynai į rinką nepateko.
Operacijoje iš viso dalyva-

vo 77 šalių policijos, muitinės,
nacionalinių maisto priežiūros
tarnybų ir privataus sektoriaus
atstovai, kurios metu buvo konfiskuota per 100 mln. eurų vertės potencialiai pavojingų maisto
produktų ir gėrimų. Tyrimų metu
paaiškėjo, kad nusikaltėliai yra
linkę klastoti bet kokio tipo maisto produktus ir gėrimus negalvodami apie žmonių patiriamus
nuostolius, kol tokia veikla neša
pelną.
Stambūs neaiškios kilmės klastotų saldainių sulaikymo atvejai
nėra vienetiniai. 2019 m. metų
gegužę muitininkai laimėjo dar
vieną kovą. Po dvejų metų bylinėjimosi buvo priimta galutinė
Lietuvos apeliacinio teismo nutartis dėl muitininkų dar 2017 m.
sulaikytų daugiau nei 24 tūkst.
vnt. suklastotų saldainių su žaisliukais, neteisėtai pažymėtų „F1“
ir „Formula 1“ prekių ženklais.
Saldumynus įvežusią bendrovę
teismas įpareigojo sunaikinti
suklastotus ir neaiškios kilmės
saldainius savo sąskaita taip

užtikrinant, kad jie nepatektų į
prekybą ir nesukeltų neigiamų
padarinių vartotojų sveikatai.
2019 metų vasarą Lietuvos
muitinė, bendradarbiaudama su
Europos Komisija ir Honkongo
muitine, dalyvavo operacijoje,
skirtoje užtikrinti intelektinės
nuosavybės teisių apsaugą. Jos
metu buvo siekiama nustatyti mobiliųjų telefonų, baterijų,
laikrodžių ir pakuočių klastojimo
atvejus, kuomet prekės yra gabenamos iš Honkongo. Operacijos
metu sulaikyta 159 vnt. prekių.
Vienas iš svarbiausių Lietuvos
muitinės tikslų kovojant su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais – atkreipti visuomenės
dėmesį ir išaiškinti vartotojams
bei verslo atstovams, kokią žalą
tokie pažeidimai daro ne tik teisių savininkams, bet ir valstybės
biudžetui, sąžiningam verslui bei
vartotojui. Taip pat – kad iš neteisėtos produkcijos gaunamų
pajamų gali būti remiamos kitos organizuoto nusikalstamumo
veikos.

•
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Atnaujintų patalpų atidarymas Miškinių jaunimo centre
Praėjęs penktadienis subūrė Kučiūnų bendruomenę į Miškinių
jaunimo centrą. Gyventojai susirinko pasidžiaugti atnaujintomis
patalpomis. Šios patalpos buvo
atnaujintos įgyvendinus projektą
„Jaunimo centro materialinės bazės stiprinimas“. Iš projekto lėšų
jaunimo centre įrengta poilsinė
klasė – kambarys, kuris kaimo
gyventojams tapo tam tikru traukos centru. Vakaronę atnaujintose
patalpose pradėjusi Kučiūnų bendruomenės pirmininkė Vilma Dobilienė dėkojo visiems, prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo,
bei pasidžiaugė, kad gyventojai
nestovi vietoje ir stengiasi kurti
geresnę aplinką sau bei aplinkiniams. Renginyje taip pat lankėsi
Kučiūnų seniūnijos seniūnė Lina
Marcinkevičienė, kuri pasveikino
šventės šeimininkus bei svečius ir
linkėjo, kad bendruomenės žmonės taip ir toliau įgyvendintų užsibrėžtus siekius. Svečiuose apsilankė ir Kučiūnų laisvalaiko salės
folklorinis ansamblis „Parinkcis“
(vad. Jolita Karaliūnienė), kuris
ne tik atvežė saldžių lauktuvių,
bet ir užtraukė „Ilgiausių metų“
tokios šventės proga. Na, o vakaro kulminacija tapo į atidarymą
pakviestas šeimyninis duetas iš
Varnėnų, kuris savo vokaliniais
sugebėjimais linksmino visus
susirinkusius.

•

Gyventojai susirinko pasidžiaugti atnaujintomis patalpomis.

Šią savaitę startavo mobiliojo laiškininko paslauga
Praeitą savaitę Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje vyko Lazdijų
rajono bendruomenės susitikimas su AB „Lietuvos
paštas“ atstovais.

Šią savaitę Lazdijų rajone pradeda veikti mobilaus laiškininko projektas, tad AB „Lietuvos
paštas“ atstovai susitikime pateikė išsamią informaciją apie
vykstančius pokyčius ir atsakė
į visus susirinkusiųjų užduotus
klausimus.
Lietuvos pašto tinklo padalinio
direktorius Jonas Sadauskas pristatydamas AB „Lietuvos paštas“
vykstančius pokyčius pabrėžė,
kad visų pirma galvojama apie
darbuotojus bei veiklos modernizavimą. Įmonės darbuotojams
kils darbo užmokestis (apie 200
eurų). Jie bus aprūpinti transporto
priemonėmis. J. Sadauskas taip
pat atkreipė dėmesį, kad pašto
paslaugų teikimas nesikeis Lazdijų mieste, Seirijuose ir Veisiejuose. Šiose vietovėse išliks
stacionarūs, iki šiol buvę paštai.
Likusioje Lazdijų rajono teritorijoje veiks mobiliojo laiškininko
paslauga, kuomet žmonės nemokamai galės išsikviesti laiškininką į namus paskambinę numeriu
8 700 55400.
AB „Lietuvos pašto“ tinklo
padalinio direktorius taip pat atkreipė dėmesį, kad įgyvendinant
mobilaus laiškininko projektą,
vyks pereinamasis laikotarpis,
kuris truks vienerius metus. Nurodytą laikotarpį paštas tiesiog

dirbs trumpiau.
„Šiuo metu įgyvendinamas mobilaus laiškininko projektas didina pašto paslaugų prieinamumą.
Gyventojui nebereikia pačiam
niekur eiti. Tereikia paskambinti
ir užregistruoti iškvietimą. Mobilus laiškininkas pats atvyksta pas
klientus į namus. Pašto paslaugomis dabar patogiai galės naudotis
ir sergantys bei pagyvenę klientai,
kuriems atvykti į paštą ne visada lengva“, – susitikime kalbėjo
Lietuvos pašto Tinklo direktorius
Jonas Sadauskas, pridūręs, kad
atvykęs laiškininkas suteiks visas
įprastai pašto teikiamas paslaugas. Taip pat buvo minimos ir šiuo
metu itin išpopuliarėjusios siuntos. Anksčiau, neradus adresato
namuose, jis pats turėjo atvykti
pasiimti siuntos, o dabar bus galima dar vieną kartą nemokamai
išsikviesti mobilųjį laiškininką,
kuris atvyks ir pristatys siuntą
gyventojui patogiu metu.
Susitikime atkreiptas dėmesys
ir į gyventojų laiškų dėžutes, kuriomis turi pasirūpinti korespondencijos gavėjai. Laiškų dėžutės
turi būti įrengtos laiškininkui lengvai prieinamoje vietoje: daugiabučiuose namuose – kiekvienoje
laiptinėje ne aukščiau kaip antrame aukšte arba prie įėjimo į laiptinę. Įmonėse, įstaigose, organizacijose laiškų dėžutės turėtų būti
įrengtos prie pagrindinių įėjimų,
o prie individualių ar sodininkų
bendrijose esančių namų dėžutes
reikėtų įrengti prie įėjimo į sklypus arba ant šalia gatvės esančių
namų sienų, tvorų, stovelių. Gy-

Lietuvos pašto Tinklo padalinio direktorius Jonas Sadauskas.
ventojams priminta, kad laiškų
dėžutės turi būti rakinamos bei
saugiai įrengtos, aiškiai ir suprantamai numeruotos, su įskaitomu
įmonės, įstaigos, organizacijos
pavadinimu.
„Lietuvos paštas yra akcinė

bendrovė, siekianti pelno ir savivaldybė negali daryti įtakos
jų priimamiems sprendimams,
tačiau šie pokyčiai palies daugelį
mūsų krašto gyventojų, todėl susitikime aktyviai domėjausi permainomis, nes man labai svarbu,

kad pokyčiai sudarytų geresnes
sąlygas ir pašto paslaugų gavėjams, ir įmonėje dirbantiems
bei mūsų krašte gyvenantiems
žmonėms“, – kalbėjo susitikime
dalyvavusi savivaldybės merė
Ausma Miškinienė.

•
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Savaitės pradžioje pasiduosite svajonėms
ir viliojančioms fantazijoms: skaitykite,
medituokite, sukurkite ką nors meniško
– tai jus nudžiugins ir paruoš tolesniems
savaitės įvykiams. Savaitei įpusėjus,
suprasite, kad savo išsikeltai užduočiai
įvykdyti jums trūksta kai kurių įgūdžių,
tad tikslingai juos šlifuokite, kol pavyks.
Darbo savaitės pabaiga greičiausiai bus
paženklinta stresu darbe. Atlygio už savo
vargus sulauksite, tačiau ne iš karto, tad
išlikite atkaklūs ir darykite tai, kas reikalingiausia čia ir dabar.
Jautis (04.21—05.21)
Šią savaitę būsite užsispyrę parodyti visiems, kokie esate iš tiesų, ir sugebėsite
nustebinti net save pačius. Tai yra jūsų
naujo asmeninio ciklo pradžia, kurios
metu atsiskleis jūsų nepriklausomas ir
unikalus požiūris į aplinką. Tai palanki
proga išeiti iš savo komforto zonos (žinoma, nepamirštant, kad vėliau derėtų į
ją sugrįžti). Savaitei baigiantis, daugiau
laiko praleiskite su draugais ir mylimaisiais. Planuokite pobūvius ir susitikimus,
daug bendraukite. Suprasite, kad svajonių išsipildymas kartais būna ranka
pasiekiamas.
Dvyniai (05.22—06.21)
Pirmadienį pasitiksite būdami ypač kūrybingi. Idėjų tikrai nestokosite, gal tik
bus nelengva rasti pragmatiškų būdų joms
įgyvendinti, tačiau jūsų vaizduotės galia
bus pribloškianti ir padės jums nugalėti
visas kliūtis. Savaitės pabaigą geriausia
praleisti geroje draugų ar kolegų bendrystėje, užsiimti kolektyvine veikla. Turėsite
puikų užnugarį, tad jūsų pasitikėjimas
savimi dar labiau išaugs.
Vėžys (06.22—07.22)
Savaitės pradžioje į savo santykius su
žmonėmis žvelgsite filosofiškai. Bent
trumpam atitrūkite nuo kasdienybės –
skirkite šiek tiek laiko savo artimiausiems. Pokalbis su mylimu žmogumi ar
artimu bičiuliu suteiks naujų įžvalgų.
Savaitei įpusėjus ir einant į pabaigą, imsitės sau neįprastos taktikos siekdami
naujų tikslų, pavyzdžiui, prisijungsite prie
jau esamo ar inicijuosite visiškai naują
grupinį projektą su žmonėmis, kurie jus
įkvepia naujiems iššūkiams.
Liūtas (07.23—08.23)
Savaitės pradžioje būsite išradingi, romantiški ir svajingi, todėl sukurpsite naują, neįprastą strategiją, kaip atnaujinti ir
sutvirtinti ryšius su mylimu žmogumi
ar geru draugu. Savaitei įpusėjus, daugiau dėmesio skirkite sukurti produktyviai darbo atmosferai. Tokiu būdu ir
nepersidirbsite, ir nuveiksite daugiau,
o už tai sulauksite vadovybės dėmesio
ir įvertinimo.
Mergelė (08.24—09.23)
Pirmadienis – diena, kai galite palikti ramybėje savo analitinį mąstymą ir
pasiduoti momentiniam įspūdžiui. Jei
esate vieniši, galbūt sutiksite potencialų
gyvenimo partnerį, o jei tokį jau turite,
sugebėsite su juo atrasti naujų bendrų
temų ir svajonių. Savaitei įpusėjus, norėsite greitų pokyčių ir veiksmo – galbūt
užsirašysite komandiruotei, nusipirksite
kelionę ar kaip kitaip sudrebinsite savo
kasdienę rutiną.
Svarstyklės (09.24—10.23)
Ko gero, jau senokai norite pasikalbėti
su savo artimu žmogumi, artimu kolega
ar draugu apie tai, kas jums neduoda ramybės. Kad ir kokia būtų jūsų problema,
tikrai rasite tinkamų žodžių jai išsakyti.

Eteris
Ketvirtadienis
, sausio 30 d. Saulė teka 8.15, leidžiasi 16.50, dienos ilgumas
8.35. Jaunatis. Vardadieniai: Hiacinta, Jacinta, Martyna, Milgaudas, Banguolė, Ipolitas, Liudvika, Liuda, Martė.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Visaginas: atrastas
miestas.
4.15 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir

tvarka“.
10.00 „Miuncheno krimi-

Draugas nebūtinai galės padėti ar išspręsti
situaciją, bet pasijusite tikrai geriau ir
galbūt sužinosite, kas jums galėtų padėti.
Savaitgalį pasitiksite kur kas džiugesnėmis nuotaikomis, todėl su jums artimais
žmonėmis bendrausite kur kas lengvesnėmis, neįpareigojančiomis temomis.

Skorpionas (10.24—11.22)
Būsite emocingi ir jausite įkvėpimą, todėl
savo vidinę jauseną išreikšite sau neįprastu būdu – galbūt meno kūriniu. Tai jus nuramins, o ir rezultatas, priklausomai nuo
įgūdžių, gali nustebinti ir daug mačiusius.
Antroji savaitės pusė palanki tiems, kurie
nori išsilaisvinti iš jus varžančių santykių,
kurie niekur neveda. Nepabijokite išreikšti savo unikalių poreikių, kurie galbūt
ilsisi užspausti kampe, nes kažkam (bet
ne jums) taip tiesiog patogiau.
Šaulys (11.23—12.21)
Savaitės pradžioje sužinosite su namų
saugumu susijusią informaciją, kuri pasės
jumyse vidinę sumaištį ir kurį laiką neduos ramybės. Galbūt bus nelengva bendrauti su mylimiausiais žmonėmis, tačiau
kantrybės – šis nepalankus momentas
praeis ir situacija taps kur kas aiškesnė.
Savaitgalis bus visiškai kitoks – puikiai
sutarsite su artimiausiais žmonėmis, tad
galite drąsiai planuoti pietus restorane,
šokius, kiną ar bet kokią bendrą pramoginę ar kūrybinę veiklą, kuri suteiks daug
džiaugsmo ir dar labiau jus suartins.
Ožiaragis (12.22—01.20)
Savaitės pradžioje greičiausiai nuspręsite šaltą logiką ir faktus iškeisti į puikią
kolegų ir draugų kompaniją. Leiskite
savo idėjoms pasklisti – patikrinkite, kaip
žmonės į jas reaguoja. Kartu puikiai praleisite laiką. Antrojoje savaitės pusėje nebus lengva išreikšti savo emocijas, tačiau
pabandyti verta – tai leis jums išlaikyti
vidinę pusiausvyrą. Atsiverkite ne bet
kam, o tik artimiausiems ir patikimausiems žmonėms, kurie neturi ketinimo
pasinaudoti jūsų silpnybėmis.
Vandenis (01.21—02.19)
Savaitės pradžioje būsite įsitraukę į
keistus, atskalūniškus, tačiau inovatyvius verslo pasiūlymus ir projektus, kurie padarys didelį įspūdį jūsų kolegoms
ir vadovybei. Tik nepraraskite ūpo, kai
savaitės viduryje jus užplūs abejonės, o
bendrauti su kolegomis taps sunkiau nei
įprasta. Artėjant savaitgaliui, sugrįšite į
jums įprastas vėžes ir su komanda sukursite įspūdingą planą.
Žuvys (02.20—03.20)
Norėsite užsidaryti nuo visų ir likti savo
svajonių bokšte vienui vieni. Eksperimentuosite, ieškosite naujų saviraiškos
būdų, planuosite ypatingą, kinematografo
vertą nuotykį su mylimu žmogumi. Visa
tai puiku, tačiau neapleiskite kasdienių
pareigų. Antrojoje savaitės pusėje būsite
kur kas darbingesni, nestokosite puikių
idėjų ir užsidegimo. Tai būtinai patrauks
vadovybės dėmesį, tad galbūt gausite
naują užduotį, kuri jums patiks ar bent
jau atneš didesnes pajamas.

nalinė policija“.
10.45 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Ištikimybė“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Ištikimybė“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
6.25 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.25 „Linksmieji Tomas
ir Džeris“.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.45 „Rozenheimo
policija“.
10.45 „Monikai reikia
meilės“.
11.15 „Būrėja“.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Dingusi“.
1.30 „Akloji zona“.
2.15 „Prieš ugnį –
ugnimi“.
3.45 Alchemija XIV.

6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas

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

nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
13.00 „Parduotas gyve-

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

klubas“.
1.20 „Makgaiveris“.
2.10 „X failai“.
3.00 „Tironas“.
4.00 „Majų baikerių

klubas“.

istorija“.
14.00 Oponentai.
15.00 „Pavojingi

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

ir tradicijų aidai“.
18.25 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente“.
21.30 Skyrybos.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
0.00 „Pavojingi

jausmai“.
1.00 Gyvenimas.
2.00 Oponentai.
2.40 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.25 „Pone prezidente“.
3.45 „Gyvybės langelis“.
4.35 Skyrybos.
5.15 „Pone prezidente“.
5.35 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
6.20 Nauja diena.
Rubrika.

5.00 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
5.20 „Atsargiai! Mer-

ginos“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

6.35 „CSI. Majamis“.
7.30 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Ekstremali riba“.
22.50 „Smogiamoji jėga“.
0.40 „Karo vilkai.
Likvidatoriai V“.
1.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
6.29 Programa.
6.30 Vantos lapas.
7.00 Nauja diena.
7.30 Nauja diena.

Rubrika.
8.00 Visi savi.
9.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Pavojingi

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

džiazo festivalis
2019.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Vilniečiai. Liuba
Nazarenko.
8.50 „Šimtas vaizdų iš
Japonijos“. Nara“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Veranda.
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 „Pasaulio teisuoliai“.
14.55 „Kremliaus Trojos
arklys“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Šimtas vaizdų iš
Japonijos. Šiga“.
17.05 „Atėnė“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 „Laisvės kaina.
Savanoriai“.
19.25 Premjera. „Kino
istorija. 2000-ieji ir
šie laikai“.
20.10 Prisiminkime.
Antano Miškinio
prieškario lyrika.
20.15 Klausimėlis.
20.30 Panorama.

21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 „Jaunystė“.
23.30 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Aviakonstruktorius
Antanas Gustaitis“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Euromaxx.
1.15 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019.
2.15 „Prancūzų branduolinių bombų
aukos“.
3.25 Duokim garo!
4.50 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
5.05 Stilius.
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Alisa Never“.
13.05 „Riterių princesė

Nela“.
13.35 „Antinas Gu-

druolis“.
14.05 „Sveiki atvykę į

„Veiną““.
14.35 „Ogis ir tarakonai“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.55 „Rivjera“.
21.00 PREMJERA. „Ka-

sandra. Geresnis
gyvenimas“.
23.05 „Gyvenimo daina“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.00 „Brokenvudo paslaptys. Lyg niekur
nieko“.
4.35 „Tėvas Motiejus“.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Kulinarijos meis-

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

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

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

Magikianų“.
20.30 Žinios.
21.00 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
22.50 „Rouzvudas“.
23.50 Eurolygos rung-

tynės. Vilerbano
„Asvel“–Kauno
„Žalgiris“.
2.10 „Svieto lygintojai“.
3.00 „Amerikiečiai“.
3.45 „Paskutinis iš vyrų“.
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12.00 „Atsargiai! Mer6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir
tvarka“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 Nepažintas meras.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Premjera. „Ratas“.
0.35 „Tūkstantis ir viena
naktis. II dalis.
Apleistoji“.
2.45 Klausimėlis.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

ginos“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
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 „M.A.M.A. apdovanojimai“.
23.00 „Bėdos kurorte“.
0.50 „12 galimybių“.
2.45 „Vanduo drambliams“.
4.50 „Atsargiai! Merginos“.

geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Baudėjas. Karo
zona“.
23.35 „Ekstremali riba“.
1.20 „Karo vilkai.
Likvidatoriai V“.
2.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.

6.25 „Mano gyvenimo

viršaus“.

šviesa“.
7.25 „Linksmieji Tomas
ir Džeris“.
7.50 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.45 „Rozenheimo
policija“.
10.45 „Monikai reikia
meilės“.
11.15 „Būrėja“.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Amerikietis
žudikas“.
23.15 „Saldus kerštas“.
1.10 „Ryklys robotas“.
2.45 „Dingusi“.

7.00 Oponentai.
8.00 Greiti pietūs.
9.00 „Gluchariovas“.
10.00 „Pavojingi

Sukilėliai“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas

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

nepabėgsi“.

„Amerikietis žudikas“, 21.00, LNK
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
0.00 „Pavojingi

jausmai“.
6.35 „CSI. Majamis“.
7.30 „Mano virtuvė

6.29 Programa.
6.30 „Pasaulis iš

6.25 „Žvaigždžių karai.

6.00 Lietuvos Respu-

jausmai“.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente“.
13.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
14.00 Mano vieta.
14.30 Kryptys LT.
15.00 „Pavojingi
jausmai“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
18.30 „Gyvenk taupiau“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente“.
21.30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.

1.00 Skyrybos.
2.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
2.40 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.25 „Pone prezidente“.
3.45 „Gyvybės langelis“.
4.35 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.15 „Pone prezidente“.
5.35 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
6.25 „Neprijaukinti“.
6.50 „Pasaulio turgūs“.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Indivizijos.
8.50 „Šimtas vaizdų iš
Japonijos. Šiga“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 7 Kauno dienos.
Aktualijų programa.
13.05 Stop juosta.
13.35 Mokslo sriuba.
14.00 „Laisvės kaina.
Savanoriai“.
14.55 „Kino istorija.
2000-ieji ir šie
laikai“.
15.40 Muzikinis intarpas.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Drakoniukas
Kokosas“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Šimtas vaizdų iš
Japonijos. Gifu“.
17.05 „Atėnė“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.15 Mano tėviškė.
Balys Sruoga.
19.30 „Modestas Paulauskas. Krepšinio
švyturys“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Zacherio viešbutis.
Vieno suvedžiojimo
istorija“.

23.15 Kauno „Hanza

dienos 2019“.
1.10 DW naujienos rusų

kalba.
1.25 Dabar pasaulyje.
1.55 „Jaunystė“.
3.55 Festivalis

„nowJapan 2019“.
Senų draugų
melodijos.
4.55 Muzikinis intarpas.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Alisa Never“.
13.05 „Riterių princesė
Nela“.
13.35 „Antinas Gudruolis“.
14.05 „Sveiki atvykę į
„Veiną““.
14.30 „Ogis ir tarakonai“.
14.50 „Rivjera“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.55 „Rivjera“.
21.00 „Fargo“.
23.10 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
1.15 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.20 „Kasandra. Geresnis gyvenimas“.
4.55 „Tėvas Motiejus“.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

Magikianų“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Kulinarijos meis-

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

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

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Mūšio laukas.
7.25 Premjera. „Riubecalio lobis“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Vilionės, apgaulė
ir drugiai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Didžiųjų kačių
epocha“.
13.50 „Džesika Flečer“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Pabandom iš naujo!
2020. Eurovizijos
nacionalinė
atranka.
23.20 „Tolimas kraštas“.
1.40 „Ratas“.
3.25 „Modestas Paulauskas. Krepšinio
švyturys“.
4.25 „Riubecalio lobis“.
6.55 „Linksmieji Tomas

ir Džeris“.
7.20 „Zigis ir Ryklys“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Neramūs ir

triukšmingi“.
8.35 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
9.05 „Beprotiškos
melodijos“.
9.30 „Vėžliuko Semio
nuotykiai“.
11.10 „Tomas ir Džeris
lobių saloje“.
12.35 „Troškimų akmuo“.
14.25 „Beverli Hilso
nindzė“.
16.10 „Kiaušingalviai“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Debesuota,
numatoma mėsos
kukulių kruša 2“.
21.25 „Didžiosios
motušės namai 2“.
23.30 „Vampyrai užkniso
juodai“.
1.05 „Amerikietis
žudikas“.

vaikų“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Džekas Ryčeris“.
0.00 „Pakvaišę dėl

Merės“.
2.45 „Amerikiečiai“.

6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko

istorija“.
8.30 Virtuvės istorijos.

9.00 Gardu Gardu.
10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.30 Mano pinigai.
12.00 „Teris ir užburta

Aušros karalystė“.
13.50 „Keistas penkta-

dienis“.
15.40 „Havajai 5.0“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
21.00 „Skrydis“.
23.50 „Velnio stuburo

paslaptis“.
1.30 „Atominė apoka-

lipsė“.
3.05 „Broliai Sistersai“.

6.00 „Galiu rytoj“.
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 „Galiu rytoj“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,
televitrina.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Nepaprastos žmogaus galimybės“.
11.35 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.40 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.45 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.45 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.45 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Rytas“–„Šiauliai“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Pavojingas
sandėris“.
0.15 „Neprašyti svečiai“.
2.00 „Baudėjas. Karo
zona“.
7.19 Programa.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Marijona
Rakauskaitė“.
7.55 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Ona
Vytautienė“.
8.30 Nauja diena.
Rubrikos.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 „Pone prezidente“.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas.
15.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. M. Tyla.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Kryptys LT.
17.00 Skyrybos.
18.00 Žinios.

18.28 Orai.
18.30 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Emilija
Pliaterytė“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. M. Repšys.
0.00 „Tu esi mano“.
1.00 „Šelesto bylos“.
2.50 „Neprijaukinti“.
3.15 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
3.55 Gyvenimas.
4.35 Kryptys LT.
4.55 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
5.15 Skyrybos.
5.55 Oponentai.
6.35 „Neprijaukinti“.
6.55 „Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte“.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 „Žiemgalos dainius.

Algimantas Vincentas Raudonikis“.
6.55 Klausimėlis.
7.15 Auksinis protas.
8.45 Po pamokų.
9.00 Vilniečiai. Ona
Horodničiūtė.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 Kino žurnalas „Čia
kinas“.
10.30 Tarp dalių (ne)
plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 ARTS21.
13.30 Indivizijos.
14.00 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
16.05 Mūsų gyvūnai.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 Pasaulio teisuoliai.
19.45 „Frenki Dreik
paslaptys“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Generolas“.
22.45 „Untold Story“.
0.05 Dabar pasaulyje.
0.35 „Modestas Pau-

„Skrydis“, 21.00, TV3

lauskas. Krepšinio
švyturys“.
1.30 „Tūkstantis ir viena
naktis. II dalis.
Apleistoji“.
3.35 ARTS21.
4.00 Kelias.
4.30 Auksinis protas.
6.55 „Akloji“.
7.55 „Pragaro katytė“.
8.55 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.55 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
13.00 „Akloji“.
14.45 Sveikatos namai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 PREMJERA.
„Nepriekaištinga“.
22.50 „Tulpių karštinė“.
0.55 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
2.40 „Fargo“.
6.15 Rinkis gyvenimą.
6.30 „Candy Crush“.
7.30 „Jukono vyrai“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 Lietuvos mokyklų

žaidynės.
11.00 Besikeičianti

planeta“.
12.00 „Candy Crush“.
13.00 „Besikeičianti

planeta“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 „Visureigiais per

Aliaską“.
16.00 „Jukono vyrai“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
19.00 Amerikos
talentai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 NBA Action.
22.30 NBA rungtynės.
Minesotos „Timberwolves“– Los
Andželo „Clippers“.
1.00 X Faktorius.
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Eteris
Sekmadienis
, vasario 2 d. Saulė teka 8.09, leidžiasi 16.57, dienos ilgumas
8.48. Priešpilnis. Vardadieniai: Rytys, Vandenė, Valdemaras, Kandidas, Rytis, Valdonė, Valdas, Orintas,
Orinta, Oreta, Oretas.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspedicija.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Veranda.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų pasakos. Snieguolė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Septyni pasauliai,
viena planeta“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Amerika iš
paukščio skrydžio.
Laukiniai Vakarai“.
13.45 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Gyvenk be skolų.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.30 „Pabandom iš
naujo“.
0.10 „Sesutės“.
2.05 Pasaulio dokumentika. „Septyni
pasauliai, viena
planeta“.
3.00 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
3.15 Šventadienio
mintys.
3.40 „Tolimas kraštas“.
6.55 „Linksmieji Tomas

ir Džeris“.
7.20 „Zigis ir Ryklys“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.35 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.00 Sveikatos namai.
9.55 „Pelėdų karalystės
sargai“.
11.45 „Kaip aš gelbėjau
Prezidentą“.
13.25 „Trys nindzės
sugrįžta“.
15.15 „Švilpiko diena“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos
balsas.
22.05 PREMJERA.
„Anonimė“.
0.05 „Tikra istorija“.
2.00 „Didžiosios
motušės namai 2“.

6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Transformeriai. Ki-

bernetinė Visata“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko

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

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Gnomai“.
13.40 „Kelionė po

koledžus“.
15.10 „Princas ir aš“.
17.25 „Įrodytas nekaltumas“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Princesės dienoraštis“.
21.50 „Atominė blondinė“.
0.10 „Bėdos kurorte“.
1.50 „Skrydis“.
4.20 „Makgaiveris“.
5.05 „Atsargiai! Merginos“.
6.30 Galiūnai. Europos

dvejetų taurė.
Lazdijai.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato
etapas. Alytus.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Nepaprastos žmogaus galimybės“.
11.35 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.40 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.45 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.45 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.45 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
„Juventus“–
„Sintek-Dzūkija“.
19.30 „Pono Septimo
restoranas“.
21.20 „Narkotikų prekeiviai“.
22.25 PREMJERA. „Antrininkas“.
23.35 „Pavojingas
sandėris“.
1.20 „Neprašyti svečiai“.
7.19 Programa.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Pone prezidente“.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Kryptys LT.
11.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
12.00 Šelesto bylos.
14.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
15.00 Laikykitės ten.

pirmadienis
, vasario 3 d. Saulė teka 8.08, leidžiasi 16.59, dienos ilgumas 8.51.
Priešpilnis. Vardadieniai: Oskaras, Blažiejus, Radvilas, Radvilė, Blažys, Asta.

„Narkotikų prekeiviai“, 21.20, BTV
Pokalbiai.
M. Repšys.
16.00 Žinios.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Rašytoja
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai. M. Tyla.
0.00 „Tu esi mano“.
1.00 „Detektyvas Linlis“.
2.50 „Neprijaukinti“.
3.15 „24/7“.
3.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
4.35 „Pasaulio turgūs“.
4.55 Kaimo akademija.
5.15 Oponentai.
5.55 Skyrybos.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo

liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Lietuva mūsų
lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Linija. Spalva.
Forma.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Procesai.
13.45 Klausimėlis.
14.00 Šventadienio
mintys.
14.30 Euromaxx.
15.00 Stilius.
16.00 Lietuvos vaikų ir
moksleivių televizijos konkursas
„Dainų dainelė
2020“.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
Paparčiai.
19.45 „Frenki Dreik
paslaptys“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Skambantys
pasauliai su
Nomeda Kazlaus.
Svečias – garsus

rašytojas Herman
Koch.
22.00 Pažaislio muzikos
festivalis 2019.
23.30 „Generolas“.
1.15 „Pabandom iš
naujo“.
2.50 „Žiemgalos dainius.
Algimantas Vincentas Raudonikis“.
3.40 Lietuva mūsų
lūpose.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!
6.35 „Akloji“.
7.35 „Pragaro katytė“.
8.35 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.35 „Tėvas Motiejus“.
10.55 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Džinas. Nepažintoji Italija“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Normanas“.
23.20 „Mano gyvenimo
žuvis“.
1.40 „Tulpių karštinė“.
3.20 „Nepriekaištinga“.
6.30 „Candy Crush“.
7.30 „Jukono vyrai“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Prakeikti.
11.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
12.00 „Candy Crush“.
13.00 „Baltieji lokiai.
Gyvenimas ant
plono ledo“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 „Visureigiais per
Aliaską“.
16.00 „Jukono vyrai“.
17.00 „Sandėlių karai“.
18.00 „Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
19.00 Amerikos
talentai.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Fenikso
skrydis“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir
tvarka“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Tikrasis
genijus“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Klausimėlis.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Tikrasis genijus“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija

9.00 „24/7“.
10.00 „Pavojingi

1634.
22.30 „Pražūtingos
gelmės“.
0.45 „Akloji zona“.
1.35 „Anonimė“.

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

jausmai“.

istorija“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.

6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.“
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas

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

nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Visi mes žmonės.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Tamsos baikeris.

Keršto demonas“.
23.50 „Majų baikerių

klubas“.
1.05 „Makgaiveris“.
1.55 „X failai“.
2.45 „Tironas“.
3.45 „Majų baikerių

klubas“.
4.50 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
5.30 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
6.35 „CSI. Majamis“.
7.30 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Vanity Fair. Visiškai

slaptai“.
12.35 „Nusivylusios namų

Rubrika.
15.00 „Pavojingi
jausmai“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“
19.45 „Gyvenk taupiau“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
21.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
0.30 „Pavojingi
jausmai“.
1.30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
2.30 Nauja diena.
3.00 Nauja diena.
Rubrika.
3.10 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.55 „Gyvybės langelis“.
4.45 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
5.45 „Vieno nusikaltimo
istorija“.

15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Drakoniukas

Kokosas“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Gatvės

mokslas“.
17.05 „Atėnė“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 „Laisvės kaina.

Savanoriai“.
19.25 Premjera.

„Churchillis ir kino
magnatas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Paskutinė karalystė 2“.
23.30 Proto džiunglės.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Kelias.
1.10 Pabandom iš naujo!
2020. Eurovizijos
nacionalinė
atranka.
3.20 „Sesutės“.
5.05 Mūsų miesteliai.
Paparčiai.
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Alisa Never“.
13.05 „Riterių princesė

Nela“.
13.35 „Antinas Gu-

druolis“.
14.00 „Sveiki atvykę į

„Veiną““.
14.25 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
15.25 „Rivjera“.
16.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.55 „Rivjera“.
21.00 „Labas, mes

Mileriai“.
23.15 „Gyvenimo daina“.
1.10 „Senojo Tilto

paslaptis“.
3.15 „Normanas“.

šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė
6.05 „Mano gyvenimo

geriausia“.

šviesa“.
7.35 „Linksmieji Tomas
ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 KK2 penktadienis.
12.20 „Būrėja“.
14.00 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 PREMJERA.
„Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.

14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Auksas“.
23.20 „Pono Septimo

restoranas“.
1.05 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
1.50 „Narkotikų prekei-

viai“.
2.35 „Antrininkas“.
3.30 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
6.29 Programa.
6.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 Apie tave.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 „Untold Story“.
7.25 Prisiminkime.
Antano Miškinio
prieškario lyrika.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Drakoniukas
Kokosas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Šimtas vaizdų iš
Japonijos. Gifu“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
12.40 Linija. Spalva.
Forma.
13.05 Savaitė.
14.00 Po pamokų.
14.15 „Dainų dainelė
2020“.

6.30 „Kobra 11“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Kulinarijos meis-

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

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

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

Magikianų“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Londono bul-

varas“.
23.05 „Piramidė“.
0.55 „Svieto lygintojai“.
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Eteris
Antradienis, vasario 4 d. Saulė teka 8.06, leidžiasi 17.01, dienos ilgumas
8.55. Priešpilnis. Vardadieniai: Andriejus, Vydmantas, Arvilė, Joana, Andrius, Vidmantas.
15.00 „Pavojingi
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir
tvarka“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Apgavikai 2“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 Veranda.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Apgavikai 2“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Linksmieji Tomas
ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia
meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Numeris 44“.
1.15 „Akloji zona“.
2.05 „Pražūtingos
gelmės“.

6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Visi mes žmonės.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Šaunus tėtukas“.
0.00 „Majų baikerių
klubas“.
1.20 „Makgaiveris“.
2.10 „Legendos“.
3.00 „Tironas“.
4.00 „Majų baikerių
klubas“.
5.10 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
6.30 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.30 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Majamio katastrofa“.
22.50 „Auksas“.
1.05 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.50 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.

jausmai“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
18.30 „Laisvės keliu“.
18.45 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas
19.20 Orai.
19.25 „Politiko išpažintis“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
21.30 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
0.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
0.30 „Pavojingi
jausmai“.
1.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
2.00 Nauja diena.
3.00 Nauja diena.
Rubrika.
3.10 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.55 „Gyvybės langelis“.
4.45 Oponentai.
5.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
5.45 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Drakoniukas

Kokosas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 „Čia – kinas“.
8.50 „Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas,

Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
13.05 Kultūringai su

Nomeda.
6.29 Programa.
6.30 Kaimo akademija.
7.00 Nauja diena.
7.30 Nauja diena.

Rubrika.
8.00 Puikūs pralaimė-

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

jausmai“.
11.00 „Gyvybės langelis“.
12.10 TV parduotuvė.
12.25 „Pone prezidente“.
13.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.
Rubrika.

14.00 „Laisvės kaina.

Savanoriai“.
14.50 „Churchillis ir kino
magnatas“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 Premjera. „Apolono
vabaliukų istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Gatvės mokslas“.
17.05 Premjera. „Dvynukės“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 „Laisvės kaina.
Savanoriai“.
19.25 „Aštuntasis dešimtmetis“.
20.10 Istorijos detektyvai.
20.55 FIBA Čempionų

lyga. Klaipėdos
„Neptūnas“–Sombathėjaus „Falco“.
23.00 Stambiu planu.
23.55 Poezija. LRT aukso
fondas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Mokslo sriuba.
1.15 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019. „Shalosh“.
2.15 Indivizijos.
2.40 Veranda.
3.10 Auksinis protas.
4.40 Vilniečiai. Ona
Horodničiūtė.
5.05 Skambantys pasauliai su Nomeda
Kazlaus. Svečias
– garsus rašytojas
Herman Koch.
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Alisa Never“.
13.05 „Riterių princesė
Nela“.
13.35 „Antinas Gudruolis“.
14.00 „Sveiki atvykę į
„Veiną““.
14.25 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.25 „Rivjera“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.55 „Rivjera“.
21.00 „Kapitonė Marlo.
Filipas Miuiras“.
22.55 „Gyvenimo daina“.
0.50 „Senojo Tilto
paslaptis“.
2.50 „Labas, mes
Mileriai“.
4.35 „Tėvas Motiejus“.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

Magikianų“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Kulinarijos meistras“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Fizrukas“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Saša ir Tania“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Saša ir Tania“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 „Paskutinis iš
Magikianų“.
20.30 Žinios.
21.00 Dešimtasis NBA
dešimtmetis.
22.00 Eurolygos
rungtynės. Kauno
„Žalgiris“– Pirėjo
„Olympiacos“.
0.15 „Rouzvudas“.
1.15 „Svieto lygintojai“.
2.00 „Amerikiečiai“.
2.50 „Paskutinis iš vyrų“.

Trečiadienis
, vasario 5 d. Saulė teka 8.04, leidžiasi 17.03, dienos ilgumas 8.59.
Priešpilnis. Vardadieniai: Agota, Gaudvinas, Birutė.
jausmai“.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir
tvarka“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Apgavikai“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.30 „Bloga mergaitė“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Apgavikai“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Linksmieji Tomas

ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia
meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.15 Sportas.
19.22 Orai.
19.25 KK2 vaikai.
19.30 KK2.
20.00 Leo ir Bružo nuotykiai Madagaskare.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Mergina su drakono tatuiruote“.
1.35 „Numeris 44“.

6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas

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

nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Blicas“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Blicas“.
0.00 „Majų baikerių

klubas“.
1.05 „Makgaiveris“.
1.55 „Legendos“.
2.45 „Tironas“.
3.50 „Majų baikerių

klubas“.
4.45 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
5.30 „Atsargiai! Merginos“.
6.25 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Įkalinti“.
22.55 „Majamio katastrofa“.
0.40 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.30 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
6.29 Programa.
6.30 Kryptys LT.
7.00 Nauja diena.
7.30 Nauja diena.

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

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

istorija“.
14.00 Nauja diena.
14.30 Nauja diena.

Rubrika.
15.00 „Pavojingi

16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18:00 „Gyvenk taupiau“.
18:20 „Politiko išpažintis“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš

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

perskambinsiu“.
0.30 „Pavojingi

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

Rubrika.
3.10 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.55 „Gyvybės langelis“.
4.45 Gyvenimas.
5.25 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
5.45 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019. „Shalosh“.
7.05 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Tarp dalių (ne)
plojama.
8.50 „Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
13.10 Procesai.
14.00 „Laisvės kaina.
Savanoriai“.
14.55 „Aštuntasis dešimtmetis“.
15.35 Klausimėlis.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Gatvės mokslas“.
17.05 „Dvynukės“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 „Laisvės kaina.
Savanoriai“.
19.25 Premjera. „8
dienos. Iki Mėnulio
ir atgal“.
20.10 Istorijos detektyvai.
20.55 FIBA Čempionų

lyga. Holono
„UNET“–Panevėžio
„Lietkabelis“.
23.00 Legendos.
23.45 Mano tėviškė.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Lietuva mūsų
lūpose.
1.15 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019. Wojtek
Pilichowski Band.
2.05 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
4.10 „Čia – kinas“.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Alisa Never“.
13.05 „Riterių princesė

Nela“.
13.35 „Antinas Gu-

druolis“.
14.00 „Sveiki atvykę į

„Veiną““.
14.25 „Pasisvėrę ir

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

Seserų Mejer
dvaras“.
23.10 „Gyvenimo daina“.
1.00 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.05 „Kapitonė Marlo.
Filipas Miuiras“.
4.35 „Tėvas Motiejus“.
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

Magikianų“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Kulinarijos meis-

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

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

vaikų“.
18.30 Europos taurės

krepšinio rungtynės. Kazanės
„Unics“–Vilniaus
„Rytas“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Auklė nakčiai“.
22.35 „Rouzvudas“.
23.35 „Svieto lygintojai“.
0.35 „Amerikiečiai“.
1.25 „Paskutinis iš
vyrų“.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••

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

Veisiejuose (3
(gali būti
•aukštas,
•3 k. butą
••Aliejinius ridikus, kaina 12 •bendraturčių,
•Brangiai mišką
netoli pušynas, eže- kg/Eur. 3 t smulkių kviečių,
neatidalytas,
ras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

kaina 80 Eur/t.
Tel. 8 698 50782.

su skolomis) Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

vimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

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

iš karto.

Gervėnų k., Laz•dijų•Sodybą
r. (70 a, medinis namas,
sandėlį
••Sodybą Gudelių k. (30 a •Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
••G. Vasiukonio gėlininkys- •Tel.•Žemę.
namų valda, 2,25 ha žemės
k. (su grūdų pikia- tės ūkis prekiauja viržiais.
8 614 80988, atsiskaitau
ūkinis pastatas, svirnas, du
garažai, galima papildomai
pirkti 10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

ūkio paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

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

didelį sklypą staty•bai•Puikų
Lazdijuose.
Tel. 8 686 70841.

Žemės sklypą namo
statybai Lazdijų mieste (30
a, gražioje vietoje, prie miško
ir vandens telkinio, atlikti
geodeziniai matavimai, visos
miesto komunikacijos), kaina
20 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

GYVULIAI

bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
••Namą Vainiūnų k. (buvusi ••Veršingą telyčią (ver(11 a žemės).
valgykla, namų valda, 30 a),
šiuosis vasario arba kovo
Tel. 8 656 12800.
kaina 16 000 Eur.
mėnesį).
Tel. 8 686 70841.
Namą
su
15
a
sklypu
LazTel. 8 645 61306.
•dijų• mieste.
Žemės
sklypą
Nemajūnų
••
k. (80 a, žemės ūkio paskirTel. 8 603 24679.
avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
tis, su tvenkiniu ir nedideliu
sklypus namų sta- statiniu), kaina 6 000 Eur.
•tybai
•Žemės
šalia Lazdijų (įvairaus
Tel. 8 686 70841.
AUGALAI
dydžio, visos komunikacijos,
kaina 10 Eur/
šalia interneto linija), kaina
••Nedidelį rekreacinės •cnt.•Kviečius,
paskirties žemės sklypą prie
Galiu atvežti.
sutartinė. Tel. 8 616 33781.
ežero (iki vandens apie 50
Tel. 8 678 30989.
Namą
Vytauto
g.
41,
Lazdijai
m,
sklypą
iš
vienos
pusės
•(15• a namų valda) ir 15 a sklypą riboja keliukas, iš dviejų pu- ••Daugiamečių žolių sėklas.
Sodų g. Tel. 8 672 05028.

Parduoda
sėklines VINETA
veislės bulves.
Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.

sių juosia natūralus griovys,
einantis iki ežero, idealus
variantas sklype turėti tvenkinį, patogus privažiavimas),
kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

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

Auginame dobilus, motiejukus, svidres, eraičinus,
turime ir žolių mišinių gyvuliams, pievoms ir ganykloms,
žaliosioms trąšoms, vejoms.
Galime sudaryti mišinį pagal
jūsų norimą sudėtį. Konsultuojame pievų ir ganyklų
įrengimo klausimais. Pristatome nemokamai.
Tel. 8 600 25710.

••

Pašarines bulves.
Tel. 8 615 78394.

Vasario 7 d. 18

Lazdijų

val.

kultūros centre

••

KITI

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

••
vežimėlį, suvirini•mo•Palečių
aparatus.
Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.

Tel. 8 698 78040.

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

Bilieto kaina 12 Eur, koncerto dieną 15 Eur.
Bilietus platina Lazdijų kultūros centro kasa, tel. 8 603 11510.

priekabą, sunkvežimį ir jų padargus. Gali būti neveikianti,
su defektais.
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMOĖS

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

visų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.

Gali būti nevažiuojantys ar
po autoįvykio bei parvežti iš
Anglijos. Pasiimame patys,
sutvarkome reikalingus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 636 60454.

sausuolių mal•kas.•Pušines
Atvežu.
automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti neTel. 8 624 71375.
važiuojantys, be techninės
Fasuotas
akmens
anglis
ir
apžiūros, po autoįvykio.
•baltarusiškus
•
durpių brikeAtsiskaitome vietoje, sutvartus. Atvežame. UAB „Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

AKCIJA KAPOTOMS ir
pjautoms MALKOMS!
Pušinės malkos (gali būti
kapotos, pjautos arba rąsteliais).
Beržinės ir alksninės malkos
(gali būti kapotos arba pjautos).
Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes
nuolaidas.
Tel. 8 680 29853.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••
markės traktorių ir
•4–6•MTZ
tonų priekabas.
„ORION Color Tel. 8 609 45026.
•2051
•Televizorių
stereo“, kaina 5 Eur.
ūkio
Tel. 8 612 41428.
•techniką.
•Bet kokiąPerkužemės
traktorių,
Žieminius kviečius.
Tel. 8 662 39070.

kome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

GYVULIAI

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

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

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

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

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

••

Įmonė superka karves,
bulius ir telyčias AB „Krekenavos agrofirma“ supirkimo
kainomis. Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 685 86131,
8 698 28063.

KITI

išnuomoja•mos•Nebrangiai
salės-klubo patalpos

Lazdijų miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

„Lazdijų vanduo“
•teikia
•UABvandens
atvežimo

paslaugą. Dėl užsakymo
prašome kreiptis telefonu
(8 318) 51703.

komercinės
automatines
•paskirties
•16 kv. mpatalpas
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Lazdijų
Atvykstacentre. Tel. 8 698 78040.

me į namus.
Tel. 8 615 73404.

betono maišy•klę.•Nuomoju
Tel. 8 614 56206.
visus vidaus
•apdailos
•Atliekame
darbus.

IEŠKO

Tel. 8 623 00597.

išsinuomočiau
stogus iš
•žemės
•Brangiai
•savo•Dengiame
ūkio paskirties žemę.
ir užsakovo medžiagų.
Gali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

Lankstinių gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

perdangos ••Išsinuomočiau žemės
•sijas•Gelžbetonines
(2 vnt., 9 m).
ūkio paskirties žemės. Gali
dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
kitus statybinius darTel. 8 689 20707.
būti apleista. Apleistą žemę
bus.
sutvarkyčiau.
Naudotą
pianiną.
Tel. 8 622 60230.
Tel.
8
680
77728.
•Tel.• 8 659 60507.
Brangiai išsinuomočiau
Ekskavatoriaus (3,8 t)
•
•
•
•
Metalo
laužo
supirkižemės
Krosnos,
Šeštokų
paslaugos:
grunto kasimas,
•mas:• juodojo metalo laužas sen.
lyginimas, gręžimas ir t. t.
– 150–170 Eur/t, skarda –
120–130 Eur/t. Didesnį kiekį
pasiimame patys. Ežero g.
39, Lazdijai. Svėrimo paslaugos iki 60 t. Darbo laikas I–V
8.00–16.00 val., VI 8.00–
12.00.
Tel. 8 698 30902.

NUO MA
SIŪLO

gamybines•sandėliavimo
•Išnuomojupatalpas
Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 640 31717.

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

••

PASLAUGOS

Karštuoju būdu restauruojame vonias. Dengiame
importinėmis medžiagomis.
Spalvų įvairovė, garantija.
Darbo patirtis 27 metai.
Tel.: 8 617 78494,
8 636 79331.

Brangiai perka
įvairų mišką.
Gali būti bendraturčių,
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

G. Vasiukonio
gėlininkystės ūkis
prekiauja
viržiais.
Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8,
Staidarų k.,
Lazdijų r.
Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085.

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...
Lazdijų krašto
naujienų savaitraštis
Savaitės rajono naujienų bankas

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose,
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje
adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai:
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.: (8 343) 21847,
8 699 88498.

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

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. ..
Tel. 8 698 50235.

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

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
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

UAB „Galvijų eksportas“
perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 612 34503.
Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

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

Parduoda 13 a namų
valdos sklypą Margirio g. 3,
Miklusėnų k., Alytaus r.

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

Tel. 8 682 60899.
• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas,
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas.

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

pagal pageidavimus:
skaldytos, pjautos, rąstais,
beržinės, alksninės,
pušinės, drebulinės,
ąžuolinės,
eglinės, atraižos.
Vežame mažais kiekiais.

Tel. 8 657 88458.

„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.

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

PARDUODA

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

Tel. 8 650 54363.
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

• knygos
• kanceliarinės prekės
• spaudai
• tonerių pildymas
• kompiuteriai ir jų priedai
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

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

Direktorius
Darius Brindza.

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

