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Į nemalonią situaciją pateko Vieštartų ir Aukštakalnių kaimų gyventojai. Šalia jų laukų mėsinius gyvulius auginantis kaimynas neskiria
savo bandai pakankamo dėmesio. Galvijai dažnai pabėga iš užtvarų
ir pasileidžia trypti kaimynų žiemkenčių. Panašu, jog tokia situacija
kartojasi nuo praėjusios vasaros.
Neapsikentę tokio kaimyno neatsakingumo ir negalėdami jo
sudrausminti kaimyniškais prašymais, Vieštartų ir Aukštakalnių
kaimų gyventojai kreipėsi į rajono valdžią, prašydami sutramdyti
kaimyną. Apie savo problemą žmonės papasakojo ir „Dzūkų
žinioms“.
Redakcija kreipėsi į Lazdijų rajono savivaldybę, norėdama sužinoti,
kaip bus sprendžiama ši problema:
– Ar savivaldybei žinomos privataus galvijų augintojo Vieštartų
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Labai svarbu, kai šalia vienas kito ūkininkaujantys
kaimynai stengiasi atsakingai prižiūrėti savo gyvulius ir
nedaryti kaimynams žalos. Tačiau pasitaiko nemalonių
atvejų, kai neatsakingai besielgiantys ūkininkai pridaro
kaimynams bėdos.
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Savaitės komentaras

Jeigu premjeras gali paslysti lygioje vietoje, jis būtinai paslys

Algimantas Mikelionis
Praeitą savaitę politinę Lietuvos padangę
sudrebino šalies premjero S. Skvernelio
žmonos įsidarbinimas lenkų valdomos
kompanijos „Orlen“ įmonėje. Premjeras
šį faktą deklaravo, bet galėjo padaryti viską
iki galo ir apie tai informuoti žiniasklaidą
su visomis šio įvykio aplinkybėmis. Visuomenė pasidalino į dvi grupes: valdančiuosius su valstiečių vadu R. Karbauskiu, kurie
kraipė pečius ir klausė: negi jau premjero
žmona negali niekur dirbti, ir nepatikliai
žiūrinčiuosius į ponios S. Skvernelės įdarbinimo faktą „Orlen“ įmonėje.
Juk politikams yra taikomi žymiai aukštesni elgesio standartai nei eiliniams žmonėms. Taip yra todėl, kad valdžioje esantis
premjeras turi labai didelius įgaliojimus,
tad nenuostabu, kad iš jo ir reikalaujama žymiai daugiau. Kai kas tvirtina, kad
premjero žmona turi teisę dirbti ir čia visiškai nieko tokio ir viskas yra normalu.
Bet premjeras S. Skvernelis nėra paprastas Jonas Jonaitis. Kas gali paneigti, kad
Vyriausybė, pats Vyriausybės vadovas ar

jo vadovaujami ministrai anksčiau nepriėmė palankių sprendimų koncerno „Orlen“
naudai? Žinoma, sunku patikėti, kad už
galimus palankius sprendimus atsidėkodama premjerui įmonė „Orlen“ priėmė į
darbą jo žmoną, bet politikai turi vengti
net tokios tikimybės svarstymo. Viskas
būtų buvę žymiai aiškiau ir paprasčiau,
jeigu pats premjeras savo viešoje kalboje
viską būtų paaiškinęs, bet jis, kaip dažnai
mėgsta, atsisakė komentuoti šį faktą. O
kai ką nors nutyli ar vengi komentuoti,
nori nenori kyla įvairių klausimų. Dabar
jau pavėluoti atrodo premjero patikinimai,
kad jis nusišalins nuo visų sprendimų, kurie
bus susiję su koncernu „Orlen“.
Kai kurių nuomone, tokio menko fakto
kurioje nors Skandinavijos šalyje visiškai
pakaktų, kad premjeras atsistatydintų arba
tai turėtų labai rimtai svarstyti. Šiaurės šalyse vadovaujantys politikai yra palikę savo
postus už žymiai menkesnius faktus.
Prastą skonį burnoje paliko ir premjero S. Skvernelio keliuko istorija. Šiuo
atveju istorija žymiai rimtesnė. Šalyje yra
daugybė tokių keliukų, bet toks buvo išasfaltuotas kaimelyje šalia premjero namo.
Todėl ir yra labai sunku patikėti, kad tokia premjero sėkmė yra atsitiktinė. Labai
jau dažnai tam premjerui sekasi. Kai kas
pasakys, kad natūralu, jog prie keliuko
kažkas gyvena. Bet kai bus išasfaltuota
dešimtys panašių keliukų, prie kurių gyvena paprasti, neužimantys jokių aukštų
pareigų žmonės, tuomet patikėsime, kad

Adomo Žilinsko piešinys.
ir tokia premjero sėkmė yra atsitiktinė.
Dabar premjeras primena laimės kūdikį,
kuriam nepaprastai sekasi. Jis turėtų skubėti pirkti loterijos bilietų, nes kai sekasi,
tai jau sekasi.
Kai kilo susisiekimo ministro J. Narkevičiaus skandalas, premjeras S. Skvernelis, valstiečių vadas R. Karbauskis patys
pirmieji puolė ginti ministrą. Girdi, visi
tie faktai nėra kažkas rimto, ir ministras
turi likti savo pareigose. Valdantieji ministrą aršiai gynė visai ne dėl to, kad jis
būtų kažkoks fantastiškai talentingas ir
neįtikėtinai geras vadovas ir specialistas,
o todėl, kad siekė bet kokiu būdu išlaikyti
valdančiąją koaliciją ir parodyti savo jėgą

prezidentūrai. Juk prezidentas G. Nausėda tiesiai šviesiai pasakė, kad ministras
J. Narkevičius prarado jo pasitikėjimą ir
turi trauktis iš pareigų. Valdantieji, apgynę
J. Narkevičių, ir taip žemą šios valdžios
vertybių kartelę nuleido dar žemiau. Kaip
sakoma: žemiau grindjuostės.
Kaip nykiai tai atrodo prisiminus valstiečių valdymo pradžią ir pažadus, kad jų valdžia bus tiesiog krištolinio skaidrumo. Juk
yra valstybėje tokia institucija kaip VTEK
(vyriausioji tarnybinės etikos komisija),
kurios sprendimai turėtų būti gerbiami ir
vykdomi. Turėtų... Deja, valstiečių valdžiai
ir jos koalicijos partneriams šios komisijos
sprendimai kaip negyvėliui klizma.

•

Kunigas Grigas nepraleido progos įgelti Landsbergiui
Rimanto Jono Dagio su bendraminčiais steigiamos partijos
Krikščionių sąjunga nariams kunigas, pasipriešinimo sovietų okupacijai dalyvis Robertas Grigas
linkėjo aklai nepanirti į partiškumą ir vienytis su panašia kryptimi
veikiančiomis politinėmis jėgomis.

Kalbėdamas per naujos partijos steigiamąjį
suvažiavimą kunigas sakė norįs papasakoti

jiems smagią istoriją apie, jo požiūriu,
sveiką požiūrį į partinę veiklą.
„Kaip ir daugelis Jūsų turbūt savo laiku,
kai TS-LKD (Tėvynės sąjungai-Lietuvos
krikščionims demokratams – DELFI) dar
vadovavo Landsbergis Senasis (čia mano
toks humoras – asociacija su Žygimantu Senuoju), ir, kai ji dar buvo šiek tiek
kitokia, mes daugelis ją palaikėme dėl
deklaruojamų ir kartais vykdytų patriotinių
ir krikščioniškų vertybių. Dabar matome,
kad dalykai virto kitaip.
Bet pagal seną tradiciją, ypač Kauno, kur
aš gyvenu, TS-LKD skyrius įvairiems renginiams vis pasikviečia mane tarti įžangos
žodį arba invokaciją. Čia prieš kurį laiką
taip pat buvau pakviestas“, – pasakojo
R. Grigas.

Papasakojo seną antitarybinį
anekdotą
Kunigas prisiminė tada partijos nariams
pasakęs seną filosofinį antisovietinį anekdotą.
„Ten buvo sakoma, kad Dievas sukūrė
tris dovanas žmonėms – protą, sąžinę ir
partiškumą, bet nei vienam žmogui nedavė
visų trijų kartu – tik kažkurias dvi. Ir nuo
to laiko dabar taip ir yra.
Taigi tie, kurie yra sąžiningi ir partiniai,
turima mintyje – iki kaulų smegenų partiniai, kai partijos sprendimas yra kaip Dievo
žodis, tie dažnai nebūna labai protingi.
Tie, kurie yra protinti ir partiniai, dažnai
nebūna labai sąžiningi. Jie būna nelabai
nuoširdūs patys sau.
Štai ir ponas Egidijus (Vareikis – DELFI) savo diplomatiškame, krikščioniškame
atsisveikinime su valstiečių žaliųjų partija
parašė feisbuke, kad „kai kurie jūsų sprendimai man nebuvo priimtini, jiems nepritariau, bet paklusdamas neprieštaravau“.

Trečiasis atvejis – tie, kurie yra sąžiningi ir
protingi, dažniausiai nebūna partiniai. Tai
buvo sovietų laikais pasakyta išmintingų
anekdotų kūrėjų“, – kalbėjo R. Grigas.

Neneigė jungimosi į partijas
svarbos
Kunigas sakė tuo pasisakymu nenorįs
paneigti žmonių jungimosi į partinę grupę
svarbos tautai, valstybei, demokratiniam
brendimui.
„Geresnio mechanizmo, ko gero, iki šiol
niekas nesugalvojo. Tačiau manau, kad geras, geros valios žmogus, ypač krikščionis,
niekada neturėtų tapti partiniu iki kaulų
smegenų. Tai yra, kai jau tavo protą, sąžinę, tavo paties asmeninių dalykų matymą
ir supratimą pakeičia partijų direktyvos.
Manau, kad tai yra nesveika net ir pačiai
partijai, nes tada ji praranda laisvų, nebijančių išsakyti savo nuomonės bendrijos
statusą. Taip atsitiko su visomis totalitarinėmis partijomis – taip pat ir Komunistų
partija, kur visi žiūrėjo į vadą, programą
ir bijojo išsakyti skirtingą nuomonę. (…)
Labai norėčiau palinkėti, kad šito su Jūsų
kuriama bendrija neatsitiktų“, – kalbėjo
R. Grigas.
Kunigui pasirodė žaisminga, kad tuomet
Kaune, per TS-LKD renginį, jaunasis partijos lyderis pradėjo ginčytis su anekdotu.
„Manau, kad nieko neįžeisiu, bet man
pačiam tai buvo labai žaisminga ta istorija,
kaip tai nutiko Kaune. Atvažiavo jaunas
lyderis Gabrielius L. į tą susirinkimą, ir
jis turėjo pradėti sakyti programinę kalbą
po mano įžangos.
Mano nuostabai jis trečdalį savo kalbos
paskyrė ginčui su mano anekdotu. Pamaniau, čia yra ženklas, kad jaunas lyderis
neturi daug lyderio charizmos, nes kas
ginčijasi su anekdotu, retai kada laimi“,

Kunigas Robertas Grigas.
– sakė R. Grigas.
Jis palinkėjo, kad visos panašiai mąstančios partijos vienytų savo jėgas.
„Galvoju, kad Lietuvos visuomenei būtų
sveika, jei pavyktų iš visų panašia kryptimi
mąstančių ir veikiančių Lietuvos politinių
jėgų sukurti kažką vieno, kur būtų sujungtas monsinjoro Alfonso Svarinsko puoselėtos senosios LKDP (Lietuvos krikščionių
demokratų partijos – DELFI) tradicinio
tipo krikdemiškumas, Vytauto Radžvilo
ir Vytauto Sinicos filosofija, tautiškumas
ir patriotizmas, pono Rimanto Dagio ir
jo bendraminčių gyvybės, šeimos ir prigimtinių teisių ir vertybių ginimas. (Būtų
gerai – DELFI) padaryti kažką viena – bent
nekonkuruoti, o veikti panašia linkme“, –
sakė R. Grigas.
DELFI primena, kad šeštadienį Vilniaus
mokytojų namuose buvo surengtas naujos
partijos „Krikščionių sąjunga“ steigiamasis
suvažiavimas. Partijos pirmininku tapo
Rimantas Jonas Dagys.
delfi.lt
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Ant Darbo vietų kūrimo fondo durų
kabinama spyna
Redakcijos „Dzūkų žinios“

ŽVILGSNIS

Naujieji Vasiukai

arba 12 kėdžių Lazdijų

taryboje
2017 metais Lazdijuose surengta respublikinė specializuota mėsinių galvijų paroda.
Prieš šešerius metus
entuziastingai įsteigtas
fondas, padėjęs Lazdijų
ūkininkams atvesti į rajoną
mėsinius galvijus, jau
uždaromas. Naujoji valdžia
nusprendė fondą uždaryti,
nes jis neva nepateisino
ūkininkų lūkesčių.

Žiniasklaida negailėjo
pagyrų
Kai fondas buvo įkurtas ir Lazdijus pasiekė pirmieji mėsiniai
galvijai aubrakai, visa Lietuvos
žiniasklaida negailėjo šiam projektui dėmesio ir pagyrų.
Štai Lietuvos televizija 2014
metais parodė reportažą apie įkurtą „Darbo vietų kūrimo fondą“:
„Į pagalbą Lazdijų ūkininkams
atskubėjo Vokietijos aubrakų veisėjai. Vienas iš jų, Ernstas Frydrichas Baumeris, kartu su Lazdijų
savivaldybe įkūrė viešąją įstaigą.
Vokietijos verslininkai Lazdijų
krašto ūkininkams žada atvežti
300 aubrakų ir iš jų pirkti auginimo paslaugą. Ateityje planuojama
įrengti skerdyklą. „Lazdijų rajone
aubrakams auginti tinkamos sąlygos – čia nederlingos žemės, bet
kokybiška žolė. Turiu 20 metų patirtį auginant aubrakus Vokietijoje
– ją ir perteiksiu lazdijiečiams“,
– tikina ūkininkas iš Vokietijos
E. F. Baumeris.“
Kiek vėliau naujienų portale
„Delfi“ pasirodė išsamus straipsnis apie fondo veiklą:
„Lazdijų VšĮ „Darbo vietų kūrimo fondas“, 2014 m. įkurtos

specialiai mėsinių galvijų auginimui populiarinti, direktorius Nerijus Sukackas sakė, kad daugelis
žemės ūkio verslų Lazdijų krašto
dzūkams, valdantiems nedidelius
kalvotos nederlingos žemės plotus, vargiai gali būti rentabilūs.
„Pieninę galvijininkystę krečia
kainų svyravimai, o tokie šeimos
ūkiai, kuriuose būdavo po 3–5
karves, jau visiškai išnyko. Ieškojom, kuo tokie ūkininkai gali
užsiimti, atradome Vokietijoje
mėsinių galvijų ūkių pavyzdžių,
iš kurių galime perimti patirtį“,
– pasakojo N. Sukackas. Jo vadovaujama viešoji įstaiga stengiasi ne tik konsultuoti mėsine
galvijininkyste susidomėjusius
ūkininkus, bet ir suteikti jiems geriausių Vokietijos ir Prancūzijos
veislynų kontaktus, padėti parsigabenti galvijus, pataria, kaip
pritaikyti savo ūkį tokių galvijų
laikymui.“

Nuveikta nemažai darbų
„Dzūkų žinių“ redakcijai pavyko gauti šio fondo dvejų metų
veiklos ataskaitas. Iš ataskaitų
matyti, jog fondas aktyviai dirbo
– rengė konsultacijas ir mokymus
ūkininkams, padėjo jiems įsigyti
galvijų iš Prancūzijos ir kitų užsienio šalių, padėjo ūkininkams
parengti dokumentus paramai
gauti, bendradarbiavo su aukštosiomis mokyklomis ir įvairių
sričių profesionalais.
Finansinės fondo ataskaitos
dalys išdėstytos aiškiai, panašu,
jog visos lėšos buvo naudojamos

tikslingai ir racionaliai.

Nepateisino lūkesčių?
Atrodo, viskas buvo puiku. Tai
kas atsitiko, kad viešosios įstaigos „Darbo vietų kūrimo fondas“
veikla nutraukiama? To paklausėme Lazdijų rajono savivaldybės
atstovų, kurie ir inicijavo įstaigos
uždarymą.
– Kada buvo įsteigtas šis fondas ir kas jo steigėjai?
– VšĮ „Darbo vietų kūrimo fondas“ buvo įsteigtas 2014 m. kovo
6 d. Informuojame, kad VšĮ „Darbo vietų kūrimo fondo“ steigėjai
yra Lazdijų rajono savivaldybė ir
privatus investuotojas iš Vokietijos Ernstas Frydrikas Baumeris
(Ernst Friedrich Baumer).
– Kokie šio fondo tikslai ir
uždaviniai?
– Minėtos įstaigos tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant
šią visuomenei naudingą veiklą:
siekti pasinaudoti Europos Sąjungos fondų lėšomis Lazdijų rajono
savivaldybės teritorijoje sudarant
sąlygas verslo plėtrai ir didinant
Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų užimtumą; ūkio subjektams teikti informaciją ir organizuoti mokymo paslaugų teikimą
bei skatinti Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje veikiančių
ūkio subjektų bendradarbiavimą
su užsienio ūkio subjektais.
– Ką nuveikė fondas per
Nukelta į 7 psl.
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DŽ redakcijos nuomonė
Rajono valdžia gimdo Lazdijuose Naujųjų Vasiukų
planą – pasiimti didžiulį
policijos pastatą ir į jį
perkelti Sporto centrą bei
autobusų stotį.
Ar reikia Lazdijams didelės autobusų stoties? Tai nėra tranzitinis
taškas kaip Alytus ar Kaunas.
Tokioje stotyje kaip Lazdijų
užtenka bilietų kasos, laukimo
salės 6–8 žmonėms ir tualeto.
Panašiai autobusų stotys atrodo
Druskininkuose, Prienuose ir
daugelyje kitų vietų.
Akivaizdu, jog Lazdijų viešasis
transportas neturi perspektyvų,
antraip visą Pietų Lietuvą bandžiusi monopolizuoti „Kautra“
būtų paėmusi ir Lazdijų autobusų stoties pastatą bei autobusų
parką. Neperspektyvu. Mažai
autobusų, ribotas judėjimas.
O gal Naujųjų Vasiukų architektai tikisi, jog įrengus modernią autobusų stotį, bus atidaryti
maršrutai į Lenkiją, Baltarusiją
ar Kaliningradą. Nebus. Kaip ir
nebus normalaus susisiekimo su
kaimais ir gyvenvietėmis, nors
kasmet po keletą kilometrų ilgėja
asfalto danga.
Lazdijų rajone važinėja kledarai, kuriuos pavadinti normaliais
autobusais būtų didelis pagyrimas. Gal nauja autobusų stotis
reikalinga tik tam, kad Lazdijų žmonės ateitų į ją pažiūrėti
iš Druskininkų atvažiuojančio
elektrinio autobuso, kurio jie
padedant valdžiai sėkmingai
atsisakė?
Dar kartą pažvelkime į „unikalia“ architektūra pasižymintį
policijos pastatą. Perimti jį nėra
sudėtinga, bet ką paskui daryti?
Ar buvo apskaičiuota, kiek kainuos jį pertvarkyti, kokios bus
šildymo kainos? O gal kuriamas
planas šiame pastate įrengti tarptautinę IT startuolių koloniją?
Kai kompiuterininkai, dirbantys
Londono, Berlyno, Niujorko ar
kitose firmose, sėdėdami buvusiame policijos pastate ir ten
pat miegodami, pildys Lazdijų

biudžetą savo gyventojų pajamų
mokesčių milijonais? Gražu, jei
nebūtų graudu.
Kur dingo Sporto centro rekonstrukcijos planas, kurį kažkada palaimino Saulius Skvernelis ir į kurio projektą jau buvo
investuota ne tik pinigų, bet ir
šviesių svajonių? Ar Sporto centras persikels į policijos pastatą?
Kada tai bus? Iliuzijos sklaidosi po Lazdijų policijos vado
V. Kondrackio reakcijos į planą
perimti pastatą: ,,Planuojame
į buvusį mokesčių inspekcijos
pastatą persikraustyti tik metų
pabaigoje. Jo pritaikymas mūsų
reikmėms užtruks, šiuo metu
vykdomi projektavimo darbai,
po to pastatas dar bus remontuojamas.“
O gal savivaldybės darbuotoja,
skandalingai sužlugdžiusi Švietimo centro projektą, sugebės
sukurti naują projektą policijos
pastatui iš bjauraus ančiuko pavirsti į gulbę?
Ar dvylika kėdžių taryboje užsėdę valstiečiai ir konservatoriai
nebijo būti Lazdijų benderiais ir
svajoti Naujųjų Vasiukų kategorijomis? O laikas tiksi: tik-tak,
tik-tak. Ne benderių naudai.
P. S. Politiniu šturmu policijos
pastatą praėjusiame tarybos posėdyje užėmusi valdančioji dauguma staiga leidosi su policija į
paliaubas. Gal po vienu stogu
sutilps ir policijos pareigūnai,
ir energijos perteklių norintys
iškrauti jaunieji sportininkai? Ar
Naujųjų Vasiukų stebuklą teks
nukelti vėlesniam laikui?

•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) – redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai
nenurodant konkretaus autoriaus,
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius
nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai
vienoda visiems leidinio redakciniams
straipsniams apimtis, glaustas minčių
dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos
elementai. Įprasta pateikti išvadas,
apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos
enciklopedija /

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Šiuo metu Lazdijuose registruoti 4 stambesni aubrakų veislės mėsinių galvijų ūkiai, kuriuose yra per 700 galvijų.

Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085.
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A. Grėbliūnienė: „Norėčiau, kad kiekvienas šiame krašte
gyvenantis jaunuolis rastų savo vietą“
rajone?
– Manau, kad reikia daugiau
dėmesio skirti jaunimo užimtumui kaimiškose vietovėse. Ten
jauni žmonės pasyvesni, rečiau
imasi iniciatyvų.

Atsiranda vilties, jog Lazdijų jaunimo gyvenimas
gali tapti šiek tiek įdomesnis. Laimėjusi konkursą
Valstybės tarnybos departamento surengtame konkurse, rajono savivaldybėje darbą pradeda jaunimo
reikalų koordinatorė Asta
Grėbliūnienė.

– Ką reikia daryti, kad jaunimui pas mus būtų įdomu, kad
jauni žmonės po studijų norėtų
sugrįžti į gimtinę?
– Į šį klausimą nėra vieno teisingo atsakymo. Vieniems reikia pastovumo, ramybės, kitiems
priešingai – „veiksmo“, iššūkių ir
kūrybiškų sprendimų.

Keturiolika metų dirbusi mokytoja, vėliau dalyvavusi konkurse į viešųjų ryšių specialisto darbo vietą Lazdijų rajono
savivaldybės administracijoje,
A. Grėbliūnienė metė sau iššūkį
ir bandys tvarkyti rajono jaunimo reikalus.
„Dzūkų žinios“ pakalbino naująją jaunimo reikalų koordinatorę.
– Gerbiamoji Asta, kodėl apsisprendėte tapti jaunimo reikalų
koordinatore?
– Šis darbas įdomus, kūrybingas, nemonotoniškas. Mėgstu
iššūkius, tad norėjosi išbandyti
save šioje srityje. Su jaunimu
dirbu keturioliktus metus, tad
puikiai žinau jų rūpesčius, siekius, norus.

Savivaldybėje darbą pradeda jaunimo reikalų koordinatorė A. Grėbliūnienė.
– Kokia Jūsų darbo su jaunimu patirtis?
– Kaip jau minėjau atsakydama į pirmą klausimą, su jaunimu dirbu keturioliktus metus. Iki
šiol dirbau mokytoja Lazdijų r.

Krosnos mokykloje. Kasdien teko
bendrauti su jaunimu. Žinau jų
pomėgius, problemas.
– Ko, Jūsų nuomone, jaunimui labiausiai trūksta Lazdijų

– Kokio amžiaus jaunimas bus
Jūsų akiratyje?
– Jaunimas nuo 14 iki 29 metų
amžiaus, tad su šia tiksline auditorija ir ketinu glaudžiai bendrauti,
dirbti bei stengtis, kad šio krašto
jaunimas būtų ne pasyvi, o aktyvi
visuomenės dalis.
– Kokius uždavinius sau keliate šiame poste? Ko norėtumėte
pasiekti?
– Bendraudama ir bendradarbiaudama su jaunimu ir su jais jau
dirbančiais asmenimis stengsiuosi padėti formuoti ir įgyvendinti

savivaldybės jaunimo politiką,
ieškosiu būdų jaunimo situaciją
gerinančioms veikloms. Taip pat
skatinsiu jaunimo savanoriškas
veiklas, stengsiuosi palaikyti jų
iniciatyvas, o svarbiausia – kartu
su tais jaunais žmonėmis ieškosime
būdų, kaip jiems save realizuoti.
– Iš ko semsitės patirties planuodama darbus su Lazdijų
jaunimu?
– Patirties dirbdama su jaunimu
jau turiu. Žinau jų problemas, poreikius, lūkesčius. Tai ir yra mano
varomoji jėga.
– Koks, Jūsų matymu, yra
Lazdijų rajono jauno žmogaus
portretas?
– Nemanau, kad jauno žmogaus
portretas šiame amžiuje gali būti
vienas. Vieni jauni žmonės paskendę socialiniuose tinkluose,
kiti aktyviai sportuoja, tretiems
arčiau širdies mokslai ar visuomeninė veikla. Dirbsiu su jais
visais, mano tikslas – kad kiekvienas šiame krašte gyvenantis
jaunuolis rastų savo vietą.
– Ačiū už atsakymus.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Dėl kaimyno neatsakingumo ūkininkai pasiskundė valdžiai
»Atkelta iš 1 psl.

kaime keliamos problemos?
– Taip, situacija žinoma. Šių
metų vasario 7 dieną (penktadienį) savivaldybė gavo Vieštartų ir
Aukštakalnių kaimuose gyvenančių žmonių pasirašytą prašymą,
kuriame aprašyta Jūsų minima
problema.
– Kokia savivaldybės nuomonė
apie gyventojų skundus dėl šio
ūkininko?
– Dėl Jūsų minimos situacijos
nusiskundimų sulaukėme pirmą
kartą.
– Ką ketinate daryti, kad problema būtų išspręsta?

– Problema jau sprendžiama.
Kitą darbo dieną (t. y. vasario
10 dieną) po gyventojų prašymo
gavimo savivaldybės direktorės
I. Šaparauskienės įsakymu sudaryta komisija, kuri jau buvo
nuvykusi į vietą ir bendravo su
vienu iš prašymą pasirašiusių
asmenų. Sudaryta komisija iki
vasario 24 dienos, t. y. per dvi
savaites nuo komisijos sudarymo,
administracijos direktorei I. Šaparauskienei pateiks išvadas ir
pasiūlymus, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją.
„Dzūkų žinios“ informuos
apie komisijos priimtus sprendimus.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Šia nuotrauka lapkričio 15 dieną socialiniame tinkle dalinosi Vieštartų kaimo gyventojai, jie rašė: „Kieno galvijai
pabėgę po Vieštartų kaimą vaikšto?“.

Vilkai prarado baimę žmogui: Lazdijų rajone užfiksuotas stambus vilkas

Paterų kaime užfiksuotas didelis vilkas.
Teigiantiems, kad vilkai bijo
žmogaus, vis dažniau tenka nusivilti. Kad šie plėšrūnai yra pra-

radę baimės jausmą, patvirtina
ne kartą skelbti vaizdo įrašai ir
nuotraukos, kuriose užfiksuoti

vilkai šalia žmonių. „Agroeta“
portalas gavo vaizdo įrašą, kaip
penktadienio dieną stambus plėšrūnas sukiojasi šalia avininkystės
ūkio Lazdijų rajone.
Įrašą atsiuntęs ūkininkas nenorėjo viešai atskleisti savo tapatybės (redakcijai vardas ir pavardė
yra žinomi), nes nenori viešumo,
koks buvo prieš dvejus metus.
Tuomet vilkai ūkyje papjovė tris
avis, o dar kelis gyvulius sužalojo. Šį kartą vilką pavyko užfiksuoti filmuojant telefonu, šalia
Paterų kaimo, kuris yra tik 2 km
nuo Veisiejų.
„Pateruose bėgioja storas, rie-

bus, didelis vilkas. Išbėgo iš vieno
ūkininko ūkio, kuriame laikomos
avys. Saugokit savo augintinius“,
– įrašą pakomentavo autorius.
„Agroetai“ jis teigė, kad filmuota buvo penktadienį, 10 valandą
17 minučių. Pilkis nuo filmuotojo
buvo maždaug už 40–50 metrų.
„Agroeta“ primena, kad šiemet
vilkų medžioklės sezonas buvo
baigtas neįtikėtinai anksti. Nuo
spalio 15 d. iki sausio vidurio medžiotojai sumedžiojo visus 120 vilkų ir išnaudojo visų metų limitą.
Seimo Kaimo reikalų komitetas
pasiūlė aplinkos ministrui šiemet
padidinti maksimalų vilkų me-

džioklės limitą iki 150 vienetų, o
kitam medžioklės sezonui limitą
nustatyti atsižvelgus į mokslininkų rekomendacijas. Toks siūlymas
priimtas atsižvelgiant į Lietuvos
medžiotojų ir žvejų draugijos,
taip pat Ūkininkų sąjungos bei
kitų žemdirbius vienijančių organizacijų prašymus.
Šiuo metu laikoma, kad Lietuvoje gyvena apie 490 vilkų, bet
tai duomenys tik iš beveik pusės
Lietuvos regionų. Todėl gali būti,
kad iš tiesų šalyje vilkų gyvena
apie 1 tūkst.

•

agroeta.lt
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Lazdijai neturėtų tapti teismų
optimizavimo įkaitu

Lazdijų teismo pastate vietos pakanka ne tik personalo darbui ir teismo posėdžiams, bet čia galima sukelti,
pavyzdžiui, Alytaus apylinkės teismo archyvą.
stelažai, tinkantys archyvavimui.
Rajono savivalda prie to gali prisidėti – tai ir vietos politikų rūpestis, kaip įmanoma labiau ginti
rajono interesus. Tam ruošiame
argumentus, planuojamas susitikimas su teisingumo ministru.

Tarybos narys Justinas Pankauskas.
Nors sostinės institucijose
garsiai kalbama, kad reikia
naikinti regionų atskirtį,
tačiau realybėje viskas yra
kitaip. Neseniai Lazdijus
pasiekė žinia, kad planuojama Lazdijų teismą
inkorporuoti į stambesnę
struktūrą ir panaikinti jo
autonomiją. Tai sukėlė kai
kurių vietos politikų nepasitenkinimą.

Tarybos narys Justinas Pankauskas įsitikinęs, jog toks sprendimas
nėra teisingas ir pamatuotas. Jis
ketina kreiptis į Teisingumo ministeriją ir prašyti, jog toks optimizavimas nebūtų atliekamas.
Apie Lazdijų teismo ateitį, regionų atskirties problemas kalbamės su J. Pankausku.
– Kaip vertinate valstybės
institucijų centralizavimo tendencijas?
– Valstybės institucijose esamų
etatų skaičius turi būti padengtas
realiu darbo krūviu. Atitinkamai
valstybėje mažėjant gyventojų skaičiui, kai kuriais atvejais optimizavimas yra būtinas, bet reikia stengtis,
kad optimizavimo prioritetu nebūtų
pasirenkami tik regionai.
– Lazdijų teismą ketinama in-

korporuoti į stambesnę struktūrą. Kokie, Jūsų nuomone, šio
proceso galimi pliusai ir grėsmės? Ar rajono savivalda gali
kaip nors keisti šią situaciją?
– Kiek man yra žinoma, Alytaus
teismo pastatas yra pilnai užimtas,
tad iškiltų klausimas dėl papildomo ploto darbo vietoms. Lazdijų
teismo pastate vietos pakanka ne
tik personalo darbui ir teismo posėdžiams, bet čia galima sukelti,
pavyzdžiui, Alytaus apylinkės
teismo archyvą. Kiek man žinoma, tam jau buvo numatytos patalpos, planuoti įsigyti atitinkami

– Kaip vertinate šiuo metu
vykdomą (nevykdomą) didesnio
dėmesio skyrimo regionams politiką?
– Manau, tai ir atsispindi, kaip
realiai yra vykdoma regionų politika. Jeigu aukščiausiuose valdžios sluoksniuose kalbama apie
kai kurių ministerijų ar pavaldžių
joms įstaigų iškėlimą į regionus,
tai istoriškai esančioms regionuose įstaigoms turi būti sudarytos
sąlygos dirbti. Juo labiau, kad dešimtyje kitų teismų rūmų (Kupiškio, Pasvalio, Joniškio, Pakruojo,
Šilalės, Akmenės, Visagino, Zarasų, Širvintų, Švenčionių) taip
pat, kaip ir Lazdijuose, dirba po
3 teisėjus, o Raseinių rūmuose – 2
teisėjai, tačiau jų uždaryti neketinama, tad šioje vietoje Lazdijai
neturėtų būti šio optimizavimo
įkaitas.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Artūras Margelis, tarybos
narys, opozicijos lyderis:

„Kai prieš metus Lazdijuose lankėsi Premjeras Saulius Skvernelis, mes aptarinėjome
teismo klausimą. Tuomet buvo sutarta, jog
teismas Lazdijuose turi išlikti. Dabar Seimo
nariai pradėjo kalbėti apie teismų sistemos
optimizavimą ir siūlo Lazdijų teismą naikinti.
Šią nuostatą vertinu neigiamai – žmonėms
būtų nepatogu važinėti į teismo posėdžius
Alytuje. Netektume nemažai darbo vietų, taip
pat sumažėtų inteligentijos skaičius mūsų rajone. Jei teisėjams trūksta darbo Lazdijuose,
jie gali kai kurias bylas nagrinėti ir Alytuje,
tačiau teismas Lazdijuose turi išlikti. Mes
kreipsimės į Seimą, kad teismas Lazdijuose
nebūtų panaikintas.“

Dzūkai

kalba, kad...
g Be galvos dirbančios
Lazdijų ligoninės problemas
dabar sprendžia merė. Ji paskambino sveikatos ministrui,
ministras ligonių kasoms, ligonių kasos pervedė ligoninei pinigus, pinigai išmokėti
darbuotojams. Ligoninės finansinė padėtis stabili, viskas
puiku, net žalia. Tik vadovo
trūksta. Akivaizdu, jog ligoninės vadovo konkursą laimėtų
veterinarijos gydytoja A. M.
g Savivaldybės biudžetas
po visų įvykusių struktūrų reorganizacijų pučiasi kaip ant
mielių. Praėjusių metų gale
užteko pinigų nemažoms premijoms, o nesenai, paskutinio
tarybos posėdžio sprendimu,
nubalsuota pakelti merės ir
jos pavaduotojo algas.
g Lazdijai kuria Lietuvą, o
kurdami Lietuvą Lazdijai nori
įveiklinti maršrutą Lazdijai–
Lenkija, Lenkija–Lazdijai. Naudojant ypač modernų Lazdijų
autobusų parką, Punsko automechanikai turėtų įrenginėti
angarus sugedusiems Lazdijų

autobusams remontuoti.
g Ligoninės vadovu gali
tapti vienas teisininkas, dirbantis šiuo metu Druskininkuose. Jaunas vyras turi patirties medicinos sektoriuje,
puikiai išmano viešuosius
pirkimus ir visai nevartoja
alkoholio.
g Pora plakatų Lazdijuose
anonsuoja artėjančią svarbią
Lietuvai datą – Vasario 16-ąją.
Įdomu, ką šiame plakate veikia BRIEDIS, lyg nulieta rožinio džemperio už 69,99 Eur
kopija?
g Vienos įstaigos vadovas
tyliai lyg pelė po šluota šluoja
dirbančius darbuotojus, vieną, antrą, trečią, ketvirtą. Toks
saiko neturėjimas gali baigtis
tiesioginiu MOBINGU.
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

To, kas nori būti visada teisus, niekas neklauso.

Lao Dzė

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

T

aip, ištraukti maisto atliekų konteinerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra
numeruojami, tad vežėjai ant konteinerio užklijuoja numerį. Kita vertus,
rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, kurias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos,
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankšluosčiai, bulvių lupenos, vaisių žievelės ir kt., yra visuose
namuose. Tik daugelis jas
vis dar meta į mišrių atliekų
konteinerius, o jie tikrinami
ir aptikus netinkamų atliekų
netuštinami. Tad kam jums
tos problemos?

Rūšiuokite!
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Supratau: kovojame ne su ligomis, o su simptomais
Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis,
kas 40 sekundžių pasaulyje
įvykdoma savižudybė, vadinasi, per dieną pasaulis netenka 2160 žmonių. Daugiau
nei pusę savižudybių įvykdo žmonės, kenčiantys nuo
vieno dažniausių psichikos
sveikatos sutrikimų – depresijos. PSO prognozavo,
jog iki 2020 metų depresija
bus labiausiai paplitusi liga
pasaulyje, kuri paveikė jau
daugiau nei 350 milijonų
žmonių visame pasaulyje.
Apie tai, ką reiškia sirgti
depresija bei koks ilgas ir
sunkus ligos kelias, pasakoja stand-up komikas Airidas
Jankus.
Tai, kas slepiasi už komiko
vardo
A. Jankus – vienos populiariausių tinklalaidžių Lietuvoje „Pralaužk vieną šaltą“ vedėjas, kuris
gyvenime, rodos, žengia koja
kojon su pozityvumu, pokštais
ir gera nuotaika. Tačiau realybė
yra kiek kitokia.
A. Jankus nuo pat mažų
dienų buvo labai smalsus,
jam rūpėjo rasti atsakymus į
galvoje besisukančius klausimus. Būdamas berniukas jis
suvokė, jog gyvenimas gali
nutrūkti bet kurią akimirką,
o žmogus tėra būtybė, negalinti nieko pakeisti ar pasukti
norima linkme šiame milžiniškame pasaulyje. Fiziškai
aktyvus vaikas buvęs Airidas
išoriškai niekuo nesiskyrė nuo
savo bendraamžių, bet viduje
slėpė itin savitus įsitikinimus
ir anuomet dar vaikiškomis
atrodžiusias problemas. Pavyzdžiui, būdamas mažas
klaipėdietis tikėjo, kad vieną
dieną Baltijos jūroje susidariusios didžiulės sūraus vandens
bangos lūš Palangoje, apsems
visus žmones ir pasiglemš jų
gyvybes, o galimybės kažką
pakeisti, pasipriešinti gamtos
stichijoms nebuvimas varydavo klaipėdietį į neviltį.
Liga neatsiranda
akimirksniu
Depresija nesusergama prabudus ryte blogos nuotaikos, nors
psichiatras profesorius daktaras

Airidui buvo nustatyta sunki depresijos forma, kurią jis trejus
metus gydėsi psichoterapija, tačiau pastarąjį pusmetį palaikyti
emocinį stabilumą jam padeda
vartojami gydytojo paskirti antidepresantai bei papildai.

Komikas Airidas Jankus teigia, kad norint įveikti depresiją svarbiausia
nenuleisti rankų ir nuosekliai rūpintis savo sveikata. (Asmeninio archyvo
nuotrauka)
Arūnas Germanavičius tikina, kad
kartais taip gali būti, bet daugeliu
atvejų tai yra laipsniškai išsivystantis psichologinis sutrikimas.
Šis sutrikimas gali vystytis nuo
kelių savaičių iki kelerių metų
ir yra diagnozuojamas gydytojo
psichiatro tik tada, kai yra įvertinama paciento psichikos būklė
ir apatija, bloga, niūri nuotaika,
prislėgtumas trunka ne trumpiau
nei dvi savaites. Pirmasis pojūtis, kad kažkas negerai, aplankė
Airidą, kai jis buvo vos keturiolikos.
Atlikti tyrimai rodo, jog dažniausiai depresija serga žmonės,
kurių amžius svyruoja nuo 20 iki
45 metų. Vilniaus universitete
studijuojančio Airido savijauta
itin pablogėjo, kai jis, sulaukęs
dvidešimties, iš Klaipėdos persikėlė gyventi į perspektyvių,
gražių ir, atrodo, idealių, problemų neturinčių žmonių pripildytą sostinę. Tai buvo laikas, kai
dingęs tikėjimas savo jėgomis
ir pačiu savimi, dingęs apetitas, nuolatinis kūno raumenų
trūkčiojimas ir nemiga privertė

kreiptis pagalbos į specialistus,
nes nepastebėti ar paslėpti kasdien prastėjančią sveikatą ir savijautą buvo neįmanoma.
Vienas neapdairus veiksmas
ir nokautas
Šios psichologinės ligos gydymas yra trejopas: psichotropiniais
vaistais, psichoterapija ir psichotropiniais vaistais kartu su psichoterapija. Iš pat pradžių skirtas
gydymas psichoterapija greitai
pastatė vyruką ant kojų, tačiau
dėl to jis padarė didžiausią klaidą,
daromą kone visų sergančiųjų, –
apsidžiaugė staigiu pagerėjimu
ir atsisakė specialistų pagalbos.
Visa kova su depresija primena
kovą bokso ringe – įsiveržimas
į priekį, nokautas, įsiveržimas į
priekį, nokautas. Airidas atsipalaidavo, nuleido rankas ir buvo
nokautuotas, tad teko grįžti pas
specialistus ir tęsti pradėtą gydymą.
Ligos gydymas, visai kaip ir
jos vystymasis, gali trukti mėnesį, pusmetį ar net metus, visa tai
priklauso nuo ligos sunkumo.

(Ne)sustabdomas užburtasis
ratas
Ne paslaptis, jog sveikata ir emocijos yra tiesioginio proporcingumo
ryšiais susaistyti sveikatingumo
matai. Kuo labiau slepiame savo
jausmus ir emocijas, tuo didesnėmis sveikatos problemomis tai
atsiliepia. Šių ryšių egzistavimu
ir tvirtumu Airidas įsitikino savo
kailiu. „Visada buvau uždaras,
dažniausiai viską sugerdavau
kaip kempinė, bet juk net ir pati
didžiausia kempinė kada nors persipildo ir turi iš savęs išleisti visą
susikaupusį vandenį. Mano atveju, vanduo ištekėjo fizinio skausmo pavidalu“ׅ, – savo tuometinę
būseną įvardija vaikinas. Prieš
ketverius metus atsiradusios ir iki
šiol besitęsiančios problemos su
klubų sąnariais, nugara ir pečiais
buvo tarsi atsakas į „kempinės“
gyvenimo būdą. Fizinio skausmo
problemos įsukdavo į užburtą ratą
– „tau skauda, nes depresuoji ir
depresuoji, nes skauda“. Begalės atliktų tyrimų rezultatai neatskleisdavo problemų priežasčių,
kol galiausiai buvo prieita prie
išvados – visa tai yra psichologinių problemų padariniai.
Sunku išvardinti visas milijonus žmonių paveikusios ligos
priežastis, bet, anot specialistų,
dažna depresijos priežastis yra
alkoholis – priemonė nuotaikai
pakelti ir kartu nusiraminti, bet
dažniausiai tai tik dar labiau pablogina esamą situaciją. Alkoholis bakalauro studijų studento gyvenime atsirado dar jam
būnant paaugliu, tuomet buvo

pradėtas tiesti dar vienas kelias
depresijos link šalia „kempinės“ gyvenimo būdo. Alkoholį
vyrukas vartodavo ne itin dažnai, tačiau labai dideliais kiekiais, todėl įvairiausių švenčių
bei vakarėlių jis, dabar net ir
labai norėdamas, prisiminti negali. Komikas nedrąsiai
prisipažįsta, jog nuo 21-erių
jis kartu su daugybe jaunų, į
vyruką panašių žmonių lankosi
anoniminių alkoholikų (AA)
grupės susitikimuose ir kovoja
su šia priklausomybe. Iš pradžių eiti į AA susitikimus buvo
nedrąsu, o visuomenėje susidaręs įspūdis apie anoniminių
alkoholikų grupes ir joms priklausančius asocialius asmenis
drąsos nesuteikė. Atsisakyti
alkoholio Airidą paskatino kitą
rytą po vakarėlio kankinančios
moralinės pagirios, kartais užsitęsiančios iki kelių savaičių
ir tik dar labiau gramzdinančios į neviltį.
Šiandien Airidui 24-eri. Jis
trejus metus sėkmingai dirba
komiku, veda interneto tinklalaides ir jau metus laiko
nevartoja alkoholio. Vyrukas
pamažu pradeda jausti gyvenimo teikiamus malonumus
ir džiaugsmą. Žinoma, jį vis
dar kankina didelės ir dažnos
nuotaikų kaitos, bet tai yra
normalu. Bėgant laikui viskas
susitvarkys, tačiau blogiausia
jau praeityje. Nuolat vartojami
specialūs vaistai, konsultacijos su psichologu, atvirumas
ir drąsa kalbėti apie savo problemas padeda nesuklupti ir
kaip tik prideda pasitikėjimo
savimi. Svarbiausia nebijoti
kreiptis ir norėti sulaukti pagalbos, nes vos atsipalaiduosi
ir nuleisi rankas – būsi nokautuotas.
Užs. Nr. 10

Lazdijų krašto
naujienų savaitraštis
Savaitės rajono naujienų bankas

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose,
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje
adresu: Seinų g. 12 (Knygynėlis), Lazdijai.
Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882.

7

Nr. 7 / 2020 02 13 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Ant Darbo vietų kūrimo fondo durų kabinama spyna
»Atkelta iš 3 psl.

gyvavimo laikotarpį?
– VšĮ „Darbo1 vietų kūrimo
fondo“ gyvavimo metu organizavo seminarus gyvulininkystės
temomis, surengė respublikinę
mėsinių galvijų parodą bei padėjo įsigyti grynaveislių galvijų ūkio subjektams. Šiam tikslui
buvo panaudotos dotacijos iš
savivaldybės biudžeto (kasmet
apie 18 000 eurų) ir daugiau nei
72 000 eurų (t. y., visas įstaigos
įstatinis kapitalas). Savivaldybės
turimomis žiniomis, VšĮ „Darbo
vietų kūrimo fondas“ teiktomis
paslaugomis sėkmingai naudojosi
ir privatus kooperatyvas „5000
aubrakų Lazdijams“, kuriame
tuo pat metu dirbo N. Sukackas,
vadovavęs ir VšĮ „Darbo vietų
kūrimo fondas“. Reikėtų paminėti, kad minėtam kooperatyvui

galimai buvo skirtas didelis VšĮ
„Darbo vietų kūrimo fondas“
dėmesys.
– Kodėl nuspręsta nutraukti
šio fondo veiklą?
– VšĮ „Darbo vietų kūrimo fondas“ veiklą nutraukti nutarta atsižvelgus į nepateisintus žemdirbių
ir steigėjo lūkesčius, įtarimus dėl
veiklos skaidrumo bei įvertinus
savivaldybės kasmet įstaigos išlaikymui skiriamas dotacijas.

– Ar uždarius šį fondą, bus
steigiamas analogiška įstaiga?
– Atsižvelgus į nepateisintus
žemdirbių bei steigėjo lūkesčius,
savivaldybė panašios įstaigos
steigti neketina. Primename, kad
net ir veikiant VšĮ „Darbo vietų
kūrimo fondas“ žemdirbiams ir
ūkininkams reikalingas ir naudingas alternatyvias paslaugas teikė,
teikia ir teiks savivaldybės Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus
darbuotojai.

– Kokios buvo fondo veiklos
finansavimo apimtys?
– Įstatinis VšĮ „Darbo vietų
kūrimo fondas“ kapitalas buvo
daugiau nei 72 000 eurų. Viešoji
įstaiga taip pat buvo kasmet dotuojama iš savivaldybės biudžeto.
Dotacijos sumos kasmet – apie
18 000 eurų.

Nuveikta nemažai darbų
„Dzūkų žinių“ redakcijai pavyko gauti šio fondo dvejų metų
veiklos ataskaitas. Iš ataskaitų matyti, jog fondas aktyviai
dirbo – rengė konsultacijas ir
mokymus ūkininkams, padėjo
jiems įsigyti galvijų iš Prancūzijos ir kitų užsienio šalių,

padėjo ūkininkams parengti
dokumentus paramai gauti,
bendradarbiavo su aukštosio-

mis mokyklomis ir įvairių sričių
profesionalais.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Nerijus Sukackas, buvęs VšĮ „Darbo vietų kūrimo
fondas“ vadovas:
„Apie šio fondo naudą turėčiau kalbėti ne aš, bet tie ūkininkai, kurie
pasinaudojo jo paslaugomis. Pradžioje planavome iš fondo lėšų
pirkti galvijus, tačiau pamatėme, jog tai bus sudėtinga, todėl fondo
veiklą nukreipėme konsultavimo, mokymo, kultūrinės veiklos
kryptimi. Per tuos septynerius metus fondui be manęs vadovavo
dar du žmonės, todėl derėtų kalbėti apie visų mūsų indėlį į fondo
veiklą. Mes surengėme gausybę mokymų, seminarų ir kitų renginių,
tai matyti iš kasmetinių ataskaitų. Pasirašėme bendradarbiavimo
sutartį su tuometiniu Antano Stulginskio universitetu, buvome
atsivežę prancūzų specialistus.
Labai dažnai savivaldybės skyrius, atsakingas už žemdirbystės
reiklaus, siųsdavo žmones konsultuotis pas mus ir mes suteikdavome visą reikiamą pagalbą. Veikiant fondui, Lazdijuose padaugėjo
ūkininkų, užsiimančių gyvulininkyste. Manau, kad fondas tinkamai
atliko savo vaidmenį.“

Užkrėstos mėsos skandalo aidai atsirito ir iki Lazdijų
Praėjusią savaitę garsiai
nuskambėjo istorija apie
„Maxima“ prekybos tinklo
parduotuvėse užfiksuotą
salmonelėmis užkrėstą
mėsą. Kadangi šio tinklo
parduotuvė yra ir Lazdijuose, vienaip ar kitaip ši
problema aktuali ir mūsų
rajono gyventojams.

„Dzūkų žinios“ kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamos pakomentuoti
susidariusią situaciją. Į klausimus
atsakė tarnybos Viešųjų ryšių skyrius.
– Kada Jūs sužinojote apie galimai užkrėstą mėsą „Maxima“
prekybos centruose?
– Valstybinė maisto ir veterina-

rijos tarnyba (VMVT) š. m. vasario 7 d. vakare (17:30) iš UAB
„Maxima LT“ gavo pranešimą
apie sprendimą laikinai nutraukti prekybą visa šviežia atvėsinta
mėsa ir jos pusgaminiais įmonei
priklausančiose parduotuvėse.
Savo sprendimą įmonė grindė savikontrolės tyrimais, kurių metu 3
tirtuose šviežios mėsos mėginiuose buvo aptikta salmonelių.
– Kaip reagavote į šią naujieną, kokių veiksmų ėmėtės?
– Įvertinus galimą riziką ir siekiant išsiaiškinti įvykio aplinkybes, VMVT nedelsdama pradėjo
nuodugnų tyrimą. Tą pačią dieną
iš UAB „Maxima LT“ atstovų
paprašyta pateikti laboratorinių
savikontrolės tyrimų protokolus
ir kitą tyrimui svarbią faktinę in-

formaciją. Vasario 8–9 dienomis
VMVT inspektorių grupės vykdė
fizinius patikrinimus produkcijos
gamintojo patalpose, logistikos
sandėlio patalpose ir prekybos
įmonės mėsinėse. Buvo vertinamos įmonėse taikomos dezinfekcijos procedūros, gamybos
procesų sauga ir higiena, savikontrolinių laboratorinių tyrimų
rezultatai ir kt. Atrinkti mėginiai
laboratoriniams tyrimams nuo
darbinių paviršių, taip pat žaliavų
ir gatavų produktų mėginiai.
– Ar buvo ištirta mėsa Lazdijų
„Maximoje“? Jei taip, ar surasta
salmonelių?
– Kadangi, UAB „Maxima LT“
atstovų sprendimu, prekyba šviežia mėsa penktadienį (vasario 7 d.)
buvo nutraukta ir visų parduotuvių

Lenkijoje — dar vienas didelio
patogeniškumo paukščių gripo protrūkis
Kaimyninėje Lenkijoje
paukščių gripu paveikta
teritorija toliau plečiasi
– naujas didelio patogeniškumo (H5N8) protrūkis
užfiksuotas Ostruvo regione, apie 50 km atstumu nuo
šiose apylinkėse anksčiau
patvirtinto atvejo arba vos
už 200 km nuo Lietuvos.

Lenkijos kompetentinga institucija
pranešė, kad iš viso pavojingos ligos paveiktame ūkyje buvo auginama beveik 3,9 tūkst. kalakutų (11
savaičių). Ūkyje nedelsiant imtasi
visų būtinų saugos priemonių –
aplink ligos židinį nustatytos apribojimų zonos, ūkyje atliekami
valymo ir dezinfekavimo darbai,
auginti paukščiai saugiai naikinami.
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), atsižvelg-

dama į Europos Sąjungos (ES)
valstybių teritorijose plintantį
labai patogenišką paukščių gripą (Lenkijoje užregistruotas jau
21, Vengrijoje ir Slovakijoje –
po 4, Rumunijoje – 2, Čekijoje
ir Vokietijoje – po 1 protrūkį) ir
padidėjusią riziką virusui patekti
į Lietuvos teritoriją, nuo vasario
4 dienos šalies paukščių laikytojams nurodė naminius paukščius
laikyti aptvertuose kiemuose, aptvaruose arba uždarytus patalpose,
kad naminiai paukščiai negalėtų turėti tiesioginio kontakto su
laukiniais paukščiais, kurie yra
pagrindiniai paukščių gripo viruso
nešiotojai ir platintojai gamtoje.
Šis reikalavimas galioja tiek savo
reikmėms laikantiems paukščius,
tiek komerciniams paukštininkystės ūkiams.
Itin svarbu šalies ūkiuose toliau
griežtai laikytis biologinio saugu-

mo priemonių: dažnai plauti ir dezinfekuoti rūbus, batus ir įrankius,
naudojamus atliekant paukščių
priežiūros darbus, vengti tiesioginių kontaktų tarp dirbančiųjų
paukštininkystės ūkių viduje ir
išorėje, užtikrinti, kad į teritoriją
įvažiuotų tik dezinfekuotos transporto priemonės.
VMVT ragina nedelsiant informuoti veterinarijos gydytojus arba
artimiausią VMVT departamentą
padidėjus gaištamumui ar pastebėjus netipinę paukščių elgseną
– jiems nustojus lesti, gerti, pasireiškus apatijai, atsiradus barzdelių
ar kitokių odos pakitimų.
Daugiau rekomendacijų visiems
Lietuvos paukščių laikytojams
ir keliaujantiems asmenims pateikiama VMVT interneto svetainėje.
Čia nuolat atnaujinama ir informacija apie paukščių gripo situaciją
ES valstybėse.

•

šviežios mėsos skyriai bei mėsinės
buvo išplautos ir išdezinfekuotos,
todėl VMVT nevykdė patikrinimų visose UAB „Maxima LT“
prekybos tinklui priklausančiose
parduotuvėse. Laboratorinių tyrimų rezultatų tikimasi sulaukti šios
savaitės pabaigoje.
– Kokia salmonelių kilmė ir
kokios pasekmės vartojant jomis
užkrėstą mėsą?
– Negalime pakomentuoti, kuriame etape įvyko galimas mėsos
užteršimas, kol nėra baigtas tyrimas, detalizuoti. Vartotojams
svarbu žinoti, kad salmonelės
– tai bakterijos, galinčios sukelti ūmią žarnyno infekciją salmoneliozę. Šių bakterijų gausu
natūralioje mūsų gyvenamojoje
aplinkoje, jos ypač greitai dauginasi netinkamoje temperatūroje laikomoje arba nehigieniškai
tvarkomoje mėsoje, žuvyje, kiaušiniuose ar pieno produktuose ir
iš jų pagamintuose patiekaluose.
Šios bakterijos yra jautrios karščiui ir 700 C temperatūroje žūsta
per keletą minučių, todėl norint
išvengti apsinuodijimo maistu
pavojaus gyvūninius produktus
rekomenduojama tinkamai termiškai apdoroti.
– Kokia šiuo metu situacija
dėl šio užkrato Lazdijuose, kokių

priemonių imtasi?
– VMVT neturi informacijos
(pranešimą ar skundų) apie salmonelioze susirgusius gyventojus, taip pat ir iš Lazdijų.
Susidariusią situaciją taip
pat paprašėme pakomentuoti
„Maxima“ atstovę ryšiams su
visuomene Rimą Aukštuolytę:
„Mėsos savikontrolės tyrimai
buvo atlikti mūsų sandėliuose ir
cechuose, ne atskirose parduotuvėse. Gaudami iš skirtingų vietų
skirtingu metu imtus to paties tiekėjo, šiuo atveju – „Biovelos“,
mėginių rezultatus, kurie rodė
mikrobiologinę taršą, vasario
7 d. nusprendėme prevenciškai
pašalinti šviežią mėsą ir jos marinuotus pusgaminius iš visų savo
parduotuvių Lietuvoje. Taip pat
valėme ir dezinfekavome visas
savo parduotuves, mėsos cechus
ir sandėlius, užtikrindami, kad
visa tiekimo grandinė yra saugi.
Tai paskatino padaryti kryžminės
taršos tikimybė, kuri atsiranda nustačius mikrobiologinę taršą. Šiuo
atveju VMVT rekomenduoja tik
pašalinti konkrečią mėsos partiją,
kurioje buvo nustatyta mikrobiologinė tarša, ir atlikti dezinfekciją. Galime patikinti, kad mėsa
mūsų prekybos tinkle yra saugi
ir tinkama vartoti.“
„Dzūkų žinių“ informacija

REIKIA
KOMPOSTO?
Komposto galima įsigyti visose
Alytaus regione veikiančiose Žaliųjų
atliekų kompostavimo aikštelėse.

Vienos tonos kaina —
13,03 Eur (su PVM).
Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Gėlyno g. 23, Lazdijai.
Tel. 8 672 89288.
Aikštelės darbo laikas: II–VI 9.00–18.00 val.
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

•
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Aidas Kelionis
Mokiausi gal antrus ar trečius
metus savo gimtojo miestelio
vidurinėje mokykloje, kai pirmo
aukšto koridoriaus skelbimų lentoje perskaičiau skelbimą, kad
visi norintys kviečiami ateiti į
buriamo mokyklos pučiamųjų
orkestro repeticiją. Kadangi
mano šviesaus atminimo tėtis
buvo muzikantas ir grojo net
keliais instrumentais, tai ir aš
turbūt nelabai turėjau kito pasirinkimo kaip nueiti į pučiamųjų
orkestro pirmąją repeticiją.
Pirmoji repeticija turėjo vykti
muzikos kabinete, nes netoli jo
buvo sandėlys skardinėmis durimis, prikrautas įvairių muzikos
instrumentų. Mokinių į pirmąją
repeticiją susirinko nelabai daug,
bet beveik visi susirinkusieji, su
menkomis išimtimis, tapo pastoviais mokyklos pučiamųjų orkestro nariais. Iš pradžių laukė
pati sunkiausia ir nemaloniausia
dalis. Mokyklos pučiamųjų orkestrui vadovaujantis mokyklos
inspektorius, kuris pats grojo
miestelio pučiamųjų orkestre,
kantriai ir neskubėdamas visus
norinčius mokė grojimo pagrindų. Kai šiek tiek pramokome
groti ir šis tas doro pavykdavo,
į repeticijas rinkdavomės jau
žymiai noriau, nes pradėjome
akivaizdžiai matyti savo ilgo,
kruopštaus ir neretai varginančio
darbo rezultatus.
Pirmas mano instrumentas,
kuriuo grojau, buvo altas, švelniai visų muzikantų vadinamas
altuku. Kiek pramokus groti,
suvaldyti jį nebuvo labai sunki
užduotis. Grojant altuku paprastai tekdavo po didelio, sunkaus
ir solidaus boso garso: tam, altuku laibai pritariant: tam, tam.
Tad kai šiuo instrumentu grojau
laisvai, orkestro vadovas pasiūlė
imtis rimtesnio iššūkio: mokytis
groti antruoju, o po to pirmuoju
kornetu. Šie instrumentai jau
atlikdavo vieną svarbiausių
užduočių pučiamųjų orkestre.
Pavykus įvaldyti grojimą antruoju kornetu, teko imtis grojimo
pirmuoju. Tad abu su mokyklos

pučiamųjų orkestro vadovu grojome pirmaisiais kornetais. Tad
ansamblį galiausiai sudarė keli
pirmieji ir antrieji kornetai, baritonas, tenoras, altukai, bosas
ir būgnas.
Repetuodami išmokome kelis
kūrinius. Jų melodijos ir prabėgus daugiau kaip trisdešimt
penkeriems metams dar skamba
mano galvoje ir galiu jas prisiminti prikeltas vidury nakties.
Mūsų repertuarą sudarė: „Liaudiškas valsas“, „Linksmuolė
polka“, „Maršas kursantas“,
„13-as maršas“. Tai buvo mūsų
pagrindiniai kūriniai, kuriuos
atlikdavome įvairių mokyklos
švenčių metu. Atestatų įteikimo
metu daug kartų tekdavo atlikti
„Tušą“. Išmokome ir pučiamųjų
orkestrui pritaikytą tuo metu itin
populiarią estradinę dainą „Barabanščik“, kurios pavadinimą
mūsų vadovas į lietuvių kalbą
išvertė „Šokis ant būgno“. Ją
grojant vis įsivaizduodavau,
kaip ant būgno užlipęs mūsų
orkestro būgnininkas įnirtingai
trypia. Visai neprastai pramokus groti mokyklos pučiamųjų
orkestro repeticijos tapo mielu užsiėmimu, o koncertuose
būdavome pamaloninami gausiais plojimais. Patys geriausi
mokyklos pučiamųjų orkestro
muzikantai kartais būdavo pakviečiami parepetuoti kartu su
miestelio pučiamųjų orkestru ar
net pagroti kartu su juo kokioje
nors šventėje.
Buvome padūkę paaugliai, tad
repeticijų metu mėgdavome pasiautėti ir pasilinksminti. Bosas
begrodamas savo partiją vietoj
įprasto garso sukriuksėdavo, ir
iš šio didelio instrumento pasklisdavo nemenkam bekonui
būdingas garsas. Dažnai taip
juokdavomės, kad net nustodavome groti. Orkestro vadovui
kokiu nors reikalu išėjus iš klasės, kuris nors iš mūsų ištardavo
žodį „džiazas“, ir tuomet visi
puldavome kiek pajėgdami pūsti savo instrumentus norėdami
iš jų išgauti kuo didesnį garsą,
o būgnininkas taip trankydavo
būgną ir lėkštes, kad, atrodydavo, mokykloje dudena smagi
pavasario perkūnija. Šį siautulį
nutraukdavo į klasę įbėgęs rankomis mosuojantis ir visas išraudęs pučiamųjų orkestro vadovas.
Jis mums ilgai aiškindavo, kad
taip elgiantis kenčia mūsų instrumentų garsas. Bet tik jam išėjus
iš klasės vėl visi užguldavome
savo triūbas ir pūsdavome, kiek
pajėgiame. Pūsdavome ir negalėdavome sustoti.

•

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

Kas trečias Kapčiamiesčio seniūnijos
gyventojas pasisako už mokyklos išlaikymą
Vytautas Šeštokas
Kapčiamiestiečiai surinko
386 parašus už tai, kad
Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokykla išliktų ir ji
nebūtų reorganizuojama.
Kaip vakar sakė šio miestelio
bendruomenės atstovai, pasirašė
kas trečias seniūnijos gyventojas, nes seniūnijoje dabar gyvena
apie 960 gyventojų. „Toks skaičius parašų visų pirma parodo,
kad galim bendrai susiburti, kai
reikia spręsti rimtus ir esminius
seniūnijos klausimus. Mums labai
svarbu išlaikyti mokyklą, nes tai
yra miestelio ateities klausimas.
Parašai parodė, kad gyventojams
tai labai rūpi ir jie yra už mokyklos išlaikymą“, – sakė vakar
kalbinti bendruomenės atstovai.
Kapčiamiesčio seniūnas Vidmantas Dambrauskas sakė, kad pats
surinko nemažai parašų.

Priminsime, kad Kapčiamiesčio
E. Pliaterytės mokyklos mokytojai, mokiniai, jų tėvai, buvę šios
mokyklos auklėtiniai, seniūnija,
miestelio bei seniūnijos bendruomenės nariai itin susirūpino šios
mokyklos likimu po to, kai sausio
16 dieną iš Lazdijų rajono savivaldybės vadovų, administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus atstovų, atvykusių į šią 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 3 puslapių apimties kreipimąsi į rajono valdžią, Švietimo
ir mokslo ministeriją bei kitas
instancijas, kur išdėstė savo argumentus, samprotavimus, kodėl
Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos nereikėtų reorganizuoti.
Tėvai nori, kad vaikai mokytųsi
arčiau namų – Kapčiamiestyje,
mokiniams nebūtų patogu vykti į
Veisiejus ar Leipalingį, daug darbuotojų liktų be darbo ir daug
patalpų liktų tuščių, o miestelio
gyvenimas dar labiau apmirtų ir
t. t.“, – tokie argumentai pažymėti
šiame kreipimesi.
Šį kreipimąsi su 386 parašais
Kapčiamiesčio bendruomenės atstovai įteiks rajono savivaldybės
vadovams, išsiųs Prezidentūrai,
Seimui, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

•

Duoną senovėje garbino kiekvieną
dieną, ne tik minint šv. Agotą
Dineta Babarskienė
„Šventoji Agota yra kankinė, mergelė, kuri buvo
pasišventusi Kristui ir
norėjo išlikti skaisti, savo
gyvenimą atiduoti tik jam.
Už tai ji buvo nukankinta,
išniekinta ir sudeginta. Dėl
to, kad buvo sudeginta ant
laužo, ji laikoma sergėtoja
nuo gaisrų. Tad šv. Agotos
dieną šventinama duona
ir vanduo kaip priemonės
nuo gaisrų šaukiantis šventosios užtarimo“, – sako
Šeštokų ir Krosnos parapijų klebonas Eugenijus
Naujalis. „Ėjome į bažnyčią
duonukės šventinti, sakydavo, šventinta duonukė apsaugos nuo gaisrų.
Atsitikus baisiai nelaimei,
kilus gaisrui, reikia atlaužti ir įmesti ugnin šventintos
duonos, tai gaisras nustos
plisti, ugnis plieks tik viršun“, – sako rudaminietė
Janina U.
Daugelyje ir mūsų krašto bažnyčių buvo minima šv. Agotos
diena, tądien šventinta duona, mat
tikima, kad ji padės apsisaugoti
nuo gaisrų ir kitokių nelaimių.
O kada gi lietuviai pradėjo
valgyti duoną? Šaltiniai skelbia,
kad mūsų kraštuose duona buvo
kepama nuo pirmųjų amžių po
Kristaus. Netrukus 83 metų sukaktį švęsianti Rudaminos gy-

ventoja Janina U. pasakoja, kad
jos vaikystės namuose duona
buvo pagrindinis maistas, laikomas šventu. Duona kaip šventas
maistas minima ir tikinčiųjų pasaulyje. Esą Jėzus keliais duonos papločiais pamaitino tūkstančius. „Atsimenu, kaip mama
užmaišydavo duoną duonkubily,
apraugdavo, paraugydavo, minkydavo, pildavo miltų, laukdavo,
kol iškils, ir kepdavo“, – pasakoja
senolė. Anot jos, ant pirmo kepalo visada kryžiuką padarydavo.
„Ir šventabandės nepamiršdavo į
krosnį įšauti. Kol duona kepdavo,
šventabandė – iš tos pačios tešlos
padarytas plonas blynas – daug
greičiau iškepdavo. Vaikai, o ir
suaugusieji valgydavome jį pirmiausia, nelaukdami, kol iškeps
duonos kepalėliai“, – pasakoja
Janina. Pasak senolės, anksčiau
duonukę gerbė. „O kaip negerbs,
kai jos nebuvo“, – porina senolė. Ji mena, kaip mama duoną
iš krosnies ištraukdavo, tai jie,
vaikai, „dalėkdami kraštukų kokį
nuslauždavo“. „Mes biednai gyvenome, tai į duonukės tešlų
mama dėdavo cukrinių burokų
ir bulvių virtų, kad tik daugiau
duonukės iškeptų“, – mena senolė pridurdama, kad visi valgyti norėjo – keturi vaikai šeimoje
augo, „biednysta buvo“. Paskui
jau duoną kepė ir pati Janina.
„Penkios moterys, kepėjos, naminę duoną kepdavome kolūkio
kepykloje, čia, Rudaminoje. Iš

pradžių krosnyje, kurią pačios
ir išsikūrendavome, paskui jau
modernioje – elektrinėje“, – sako
ji. Dabar žmonės gali nusipirkti
įvairiausios duonos – pasirinkimas didelis. „Dabar visokios
„pylna““, – tarsteli ji. Janinai
skaniausia duona buvo naminė,
dabar ji visad perka „Namiškių“
duonukę. „Ši man skaniausia.
Kita tai toks raugas ar labai saldi, „Namiškių“ pati ta“, – tikina
ji. Anksčiau duoną kiekvienuose
namuose kepdavo. „Darbo daug,
bet be darbo nieko nėr“, – sako
senolė. Anot jos, dažniausiai duoną kepdavo ant kopūstų lakštų,
žiemai jų pasidžiaudavo „ant
aukšto“, kepdavo ir ant ajerų –
„lakonių“ nebuvo. „Mes netoli
durpyno gyvenome, tai ajerų parsinešdavome. Ant ližės paskleidi
ajerus, dedi duonukės kepalą ir
pečiun, paskui tie ajerai nusilupa,
bet užtat kap kvepia“, – porina
senolė. Tačiau ir ji prisimena
laikus, kai duona pigi buvo, tai
duonos kepaliukais ir kiaules, ir
galvijus žmonės šėrę. „O seniau,
kai aš maža buvau, duonos trupiniui nukritus, reikdavo jį pakelti,
pabučiuoti ir suvalgyti“, – pasakoja senolė tikindama, jog per ilgą
savo gyvenimą visko regėjo. Ji ir
Vokietijoje 1957 metais, kai jos
vyras ten dirbęs, duoną krosnyje
kepdavo, kad valgyti ką turėtų.
Tad duona senovėje buvo garbinama kiekvieną dieną, ne tik
minint šv. Agotą.

•

Didelis biuro popieriaus pasirinkimas.
Kviečiame užsukti į knygynėlį (Seinų g. 12, Lazdijai) ir
išsirinkti sau patinkančią knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!

KNYGYNĖLIS,

Seinų g. 12, Lazdijai.
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Policijos generalinio komisaro pavaduotoju tapo dzūkas pasienietis
„Dzūkijos kraštas tikrai
yra ta vieta, kuriame išauga lyderiai: savivaldybių
lyderiai, politiniai lyderiai
ir statutinių įstaigų lyderiai“, – pastebėjo pirmadienį Alytuje lankęsis Lietuvos policijos generalinis
komisaras Renatas Požėla,
pranešęs apie savo naują
pavaduotoją.

Juo paskirtas iš Dzūkijos kilęs
Saulius Tamulevičius. „Jis – tikras dzūkas, dirbęs Dzūkijos regionuose. Tik yra viena smulkmena,
policijoje jo stažas skaičiuojamas
nuo šios dienos vidurnakčio, bet
manau, viskas bus gerai“, – pristatydamas kolegą pirmadienį juokavo šalies policijos vadovas.
Būtent tą dieną S. Tamulevičius ir buvo paskirtas Lietuvos
policijos generalinio komisaro
pavaduotoju. Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė jį pristatė
policijos bendruomenei.
Taip jau sutapo, kad iškart po
to R. Požėlai teko vykti į Alytaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą, kur Alytaus
policija pristatė savo praėjusių

metų veiklos rezultatus. Atvykęs
generalinis komisaras pasidalino
ir žinia apie naują pavaduotoją.
R. Požėlos pavaduotoju tapęs
40 metų S. Tamulevičius yra
gimęs Varėnos rajone, Kibyšių
kaime. Dirbti vidaus tarnyboje
jis pradėjo 1998 metais – Varėnos pasienio policijos rinktinės
Druskininkų užkardos Raigardo
pasienio kontrolės punkte. Čia jis
dirbo pasieniečiu.
Vėliau jis užėmė įvairias
pareigas toje pačioje tarnyboje.
Vadovavo dviem Varėnos rinktinės užkardoms, ėjo Lazdijų
rinktinės vado pavaduotojo, štabo viršininko pareigas, vadovavo
Ignalinos, Varėnos ir Vilniaus pasienio rinktinėms.
R. Požėla teigė, kad S. Tamulevičus jam yra gerai pažįstamas,
abu dirbo pasienio tarnyboje. Tai
nulėmė ir jo pasirinkimą.
S. Tamulevičius pakeitė prieš
tai policijos generalinio komisaro pavaduotojo pareigas ėjusį
Rimantą Bobiną. Jis paskirtas
dirbti Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato
viršininku.
alytusplius.lt

•

S. Tamulevičius buvo paskirtas Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotoju.

Nelinksmos naujienos

Dviejų vyrų žvejyba baigėsi tragiškai —
įlūžus ledui vienas nuskendo
Vyrų sumanymas pažvejoti ant užšalusio tvenkinio
baigėsi siaubinga nelaime.
Įlūžus ledui, žvejams teko
kapanotis iš vandens. Vienam išsigelbėti pavyko,
o kitas liko vandenyje ir
ėmė skęsti.

Nelaimė įvyko šeštadienį Lazdi-

jų rajone, netoli Seirijų esančiame
tvenkinyje. Apie 14 val. du vyrai
čia atvyko pažvejoti.
Žvejybos metu, įlūžus ledui,
nuskendo 22 metų vyras. Atvykus
gelbėtojams, jis jau buvo po ledu,
10 metrų nuo kranto. Jauno vyriškio kūną į krantą ištraukė narai,
buvo konstatuota mirtis.
Vyras nuskendo draugo akivaiz-

doje. Šis dar puolė skambinti netoliese gyvenančiam skęstančiojo broliui, kvietė pagalbą. Dėjo
visas pastangas, kad išgelbėtų
draugą. Skubėjo į automobilį
atsinešti automobilio užvedimo
laidų, tikėjosi jais padėti, tačiau
pastangos buvo bevaisės.

•

alytusplius.lt

Užkabinęs kelio ženklą atsitrenkė į konteinerius
Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas.
Viskas vienoje vietoje. Laukiame Jūsų!

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai.

Tel. (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Vytautas Šeštokas
Alytaus apylinkės teismo
Lazdijų rūmų teisėjai išnagrinėjo administracinio
nusižengimo bylą, kurioje
kelių eismo taisyklių pažeidimu buvo kaltinamas
J. A.
J. A. vairuodamas automobilį „Audi 100“ sukėlė avariją praeitų metų gruodžio
21-osios vidurnaktį Lazdijų
mieste, Seinų gatvėje, prie 87
numeriu pažymėto namo. Čia
jis nesuvaldė automobilio ir nuvažiavęs nuo kelio apgadino kelio ženklą „Pagrindinis kelias“,
užkabino dalį šalia esančios

sodybos gyvatvorės ir apgadino
du kieme buvusius konteinerius.
Policijos pareigūno tarnybiniame
pranešime pažymėta, kad policijos pareigūnai tarnybos metu,
patruliuodami Lazdijų mieste,
pastebėjo iš Liepų gatvės į Seinų
gatvę dideliu greičiu įvažiavusį
automobilį, kuris iš karto įsuko
į gyvenamojo namo kiemą. Privažiavę prie sodybos, esančios
Seinų gatvėje, pastebėjo, kad
kieme, įvažiavęs per gyvatvorę
ir atsitrenkęs į medį, stovi apgadintas automobilis „Audi 100“,
iš kurio išlipo vyriškis. Nuo jo
sklido stiprus alkoholio kvapas,
kalba buvo nerišli, alkoholio
kiekio matuokliu jam nustatytas

1,29 promilės neblaivumas.
Teismas nagrinėdamas šią
administracinę nusižengimo
bylą konstatavo, kad J. A.
administracinėn atsakomybėn
traukiamas ne pirmą kartą, turi
galiojančių administracinių
nuobaudų, tarp jų ir už kelių
eismo taisyklių pažeidimus,
tačiau nėra teistas.
Teismas J. A. pripažino kaltu
padarius administracinį nusižengimą ir paskyrė jam administracinę nuobaudą – 1 300
eurų baudą, taip pat pritaikė
administracinio poveikio priemonę – teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 3
metams.

•
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„Tele2“ nuolaidos: „Samsung“
telefonai už 1 Eur pradinę įmoką,
o „iPhone“ — iki 100 Eur pigiau

Eteris
Ketvirtadienis
, vasario 13 d. Saulė teka 7.48, leidžiasi 17.19, dienos ilgumas 9.31.
Pilnatis. Vardadieniai: Kotryna, Algaudas, Ugnė, Benignas.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir

„Tele2“ paruošė viliojančių pasiūlymų populiariesiems „Samsung“ ir „iPhone“ telefonams
įsigyti. Jais pasinaudoti galima
operatoriaus salonuose bei internetinėje parduotuvėje www.tele2.
lt.

„Belaukiant pavasario – puikus metas
atsinaujinti ir pakeisti turimo telefono
modelį į naujesnį. Todėl savo klientams
paruošėme sutaupyti padėsiančių pasiūlymų, kuriuose dalyvauja vienų stipriausių rinkoje gamintojų išmanieji“, – sakė
Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.

„Samsung“ telefonai – tik už 1 Eur
pradinę įmoką
„Samsung“ gerbėjai turėtų suskubti –
šiuo metu sudarant 24 mėn. sutartį su
bet kuriuo operatoriaus mokėjimo planu,
skelbiamu www.tele2.lt, net tris pasiūlyme dalyvaujančius išmaniuosius galima įsigyti už simbolinę 1 Eur pradinę
įmoką.
Vienas tokių – stilingas ir lengvas
„Samsung“ modelis „Galaxy A51“. Šis
išmanusis išsiskiria galinga keturguba
kamera, ryškiu 6,5 colių įstrižainės ekranu ir aštuonių branduolių procesoriumi.
Rinktis galima iš trijų veidrodinio efekto
spalvų: juodos, baltos ir mėlynos.
Norintiems įsigyti dar didesnį ekraną
ir talpesnę bateriją turintį išmanųjį verta
rinktis modelį „Galaxy A71“. Jame ne tik
įdiegta 4500 mAh talpos baterija, bet ir
greitasis įkrovimas. Beje, dėl „Game Booster“ funkcijos, skirtos pagerinti žaidimų
patirtį, šis telefonas itin tiks mobiliųjų
žaidimų mėgėjams.
Mėgstantiems fotografuoti ir filmuoti
pasiūlymas taip pat yra. Dabar vos už 1
Eur pradinę įmoką galima įsigyti elegantiško dizaino modelį „Samsung Galaxy

S10+“. Šis išmanusis turi trijų akių galinę
ir dvigubą asmenukių kamerą, taip pat
integruotą vaizdų redagavimo paketą.

Nuolaidos naujausiems „iPhone“
išmaniesiems
Tai dar ne viskas. Viliojantis pasiūlymas
yra paruoštas ir „Apple“ gerbėjams –
dabar naujausiems „iPhone“ modeliams
yra taikomos iki 100 Eur siekiančios nuolaidos.
Pasiūlymas galioja sudarant 24 mėn.
sutartį su bet kuriuo operatoriaus mokėjimo planu, skelbiamu www.tele2.lt.
Didžiausia nuolaida šiuo metu taikoma
64 GB atmintinę turinčiam „iPhone 11“.
Šio modelio telefonai ypač tiks mėgstantiems išsiskirti – juk rinktis galima net iš
6 ryškiaspalvių korpusų. Svarbu ir tai, jog
šiame flagmane naudojamas greičiausias
„Apple“ kada nors pagamintas lustas, o
baterija, gamintojo teigimu, turėtų tarnauti visą dieną.
Sutaupys ir šiuo metu įsigysiantys
„Pro“ serijos „Apple“ flagmanus. Norintiems kompaktiškesnio telefono, tačiau
turinčio trigubą kamerą, pažangų „Super
Retina XDR“ ekraną ir stiklinę nugarėlę
rekomenduojama rinktis „iPhone 11 Pro“
modelį su 64 GB vidine atmintine.
Tuo tarpu svajojantiems apie didžiausią ekraną verta rinktis „iPhone 11 Pro
Max“. Jame sutalpintos visos geriausios
„iPhone 11“ flagmanų serijos savybės: net
6,5 colių įstrižainės „Super Retina XDR“
ekranas, triguba kamera ir itin galingas
telefono procesorius „A13 Bionic“.
Daugiau apie pasiūlyme dalyvaujančius
išmaniųjų modelius, taip pat nuolaidų
sąlygas, mokesčius ir taisykles sužinosite www.tele2.lt, „Tele2“ salonuose ar
paskambinę 117.
Telefonams papildomai taikomas vienkartinis laikmenos mokestis. Akcijos laikas bei įrenginių kiekis – riboti.
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tvarka“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė 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.
15.00 Lietuvos nacionalinių kultūros
ir meno premijų
įteikimo iškilmės.
16.00 Žinios. Sportas.
Orai.
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“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Ponas Bynas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia
meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.

17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.20 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 „Lūžio taškas“.
0.40 „Akloji zona“.
1.30 „Pasaulinis karas
Z“.
3.25 Alchemija XVI.
Mada yra menas.
3.55 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.
TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
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 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „12 galimybių 3.

Padėtis be išeities“.
23.50 „„Majų“ baikerių
klubas“.
1.00 „Makgaiveris“.
1.50 „Legendos“.
2.35 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.45 „„Majų“ baikerių
klubas“.
4.45 „Naujakuriai“.
5.35 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 „Mano virtuvė

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

šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Roninas“.
23.20 „Kovotojas“.
1.15 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
1.55 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.

18.30 „Laisvės kaina.
Dzūkijos
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 „Žolė po sniegu“.
12.10 TV parduotuvė.
13.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
14.00 Oponentai.
15.00 „Pavojingi

jausmai“.
16.00 Reporteris.
16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Žolė po sniegu“.
18.00 „Gyvenk taupiau“.
18.25 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone prezidente“.
21.30 Skyrybos.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
0.00 „Pone prezidente“.
0.30 „Pavojingi

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

istorija“.
3.55 „Žolė po sniegu“.
4.45 Skyrybos.
5.25 „Pone prezidente“.
5.45 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

Savanoriai“.
19.25 „Sen Mišelio

kalnas. Neištyrinėtas stebuklas“.
20.20 Muzikinis intarpas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 „Chuljeta“.
23.10 „Čia kinas“.
23.35 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Euromaxx.
1.15 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019.
2.00 „Vladas Garastas.
Komandos Tėvas“.
3.15 Duokim garo!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stilius.
TV1
6.30 „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 „Kandisė Renuar“.
21.00 PREMJERA. „Bro-

kenvudo paslaptys.
Tikras detektyvas“.
23.05 „Gyvenimo daina“.
1.00 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.00 „Kapitonė Marlo.
Ūkas sanatorijoje“.
4.35 „Tėvas Motiejus“.

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Proto džiunglės.
8.50 „Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Veranda.
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 „Romas, Tomas ir
Josifas“.
14.55 „Pasaulio teisuoliai“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Gatvės mokslas“.
17.05 „Dvynukės“.
18.00 Kultūros diena.

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

Magikianų“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Kulinarijos meis-

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

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

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

Magikianų“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Brangus krovinys“.
22.55 „Rouzvudas“.
0.50 „Amerikiečiai“.
1.40 „Paskutinis iš

vyrų“.
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LRT TV

Plačiakelnis“.
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 „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 „Dangoraižio
apiplėšimas“.
0.35 „Giliam dugne“.
2.10 „Rimas“.
2.45 Po pamokų.
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“.

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

nepabėgsi“.
12.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
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 „Dama ir valkata“.
21.05 „Mažoji Italija“.
23.15 „Brangusis
Džonai“.
1.25 „12 galimybių 3.
Padėtis be išeities“.
2.55 „Lūšnynų milijonierius“.
5.05 „Makgaiveris“.
5.50 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.50 „Paskutinis faras“.
10.50 „Gelbėtojai – 112“.
11.50 „Jūrų pėstininkai“.
12.50 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Trigubas X“.
23.50 „Roninas“.
2.00 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.40 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.

6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Ponas Bynas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia
meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Laiko ribos“.
22.50 „Vingiuotas kelias
namo“.
0.45 „Naujoji karta Z“.
2.40 „Lūžio taškas“.
TV3
6.25 „Keršytojų

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

Dzūkijos
6.29 Programa.
6.30 „Pasaulis iš

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

jausmai“.
11.00 „Žolė po sniegu“.
12.10 TV parduotuvė.
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 „Žolė po sniegu“.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
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.

šeštadienis

, vasario 15 d. Saulė teka 7.44, leidžiasi 17.24, dienos ilgumas 9.40.
Pilnatis. Vardadieniai: Faustinas, Jordanas, Zygfridas, Girdenis, Girdenė, Jovita, Jurgina, Jurgita, Vytis.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Proto džiunglės.
7.30 Premjera. „Karalius

Laurinas“.
9.00 Labas rytas,

„Dama ir valkata“, 19.30, TV3
20.48 Sportas.
21.00 „Pone prezidente“.
21.30 Kitoks pokalbis su

23.20 Meilės dainos.
0.50 DW naujienos rusų

Edvardu Žičkumi.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
0.00 „Pone prezidente“.
0.30 „Pavojingi
jausmai“.
1.30 Skyrybos.
2.30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
3.10 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.55 „Žolė po sniegu“.
4.45 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.25 „Pone prezidente“.
5.35 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
6.25 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.50 „Pasaulio turgūs“.

1.05 Dabar pasaulyje.
1.35 Stop juosta.
2.00 Klaipėdos pilies

kalba.

džiazo festivalis
2019.
2.40 „Chuljeta“.
4.15 Linija. Spalva.
Forma.
4.40 7 Kauno dienos.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.
TV1
6.25 „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

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Indivizijos.
8.50 „Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.05 Mūsų miesteliai.
Plateliai.
14.00 „Laisvės kaina.
Savanoriai“.
14.55 „Sen Mišelio
kalnas. Neištyrinėtas stebuklas“.
15.50 „Džiunglių
knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Gatvės mokslas“.
17.05 „Dvynukės“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 Istorijos
detektyvai.
19.25 Poeto Algimanto
Baltakio 90-mečiui.
Legendos.
20.10 ...formatas. Poetas
Algimantas Baltakis.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Išdavystė“.

„Veiną““.
14.25 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
15.25 „Kandisė Renuar“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.55 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Fargo“.
23.20 „Kovos su

mafija būrys. Bosas
grįžta“.
1.10 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.15 „Brokenvudo
paslaptys. Tikras
detektyvas“.
4.50 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

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

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

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

vaikų“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Naktinis pasima-

tymas“.
23.50 „Nepatyręs“.
1.55 „Jaunavedžiai“.
3.30 „Amerikiečiai“.

Lietuva.
12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera.
„Banginių išmintis“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Kantabrijos
kalnų gyvūnija ir
augalija“.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 „Citadele“ Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
Pusfinalis.
16.15 Žinios. Orai.
16.30 „Citadele“ Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
Pusfinalis.
19.00 „Aš – dalis Tavęs“.
Vasario 16-osios
minėjimo koncertas.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Pabandom iš naujo!
2020. Eurovizijos
nacionalinė
atranka. Finalas.
23.30 „Laiškai Sofijai“.
1.35 „Dangoraižio
apiplėšimas“.
3.15 „Vladas Garastas.
Komandos Tėvas“.
4.30 „Karalius Laurinas“.
LNK
7.00 „Linksmieji Tomas

ir Džeris“.
7.25 „Zigis ir Ryklys“.
7.50 „Ogis ir tarakonai“.
8.10 „Neramūs ir

triukšmingi“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.05 „Beprotiškos
melodijos“.
9.35 „Ponas Bynas“.
10.00 „Debesuota,
numatoma mėsos
kukulių kruša“.
11.45 „Džekis Čanas.
Pirmasis smūgis“.
13.30 „Ieškokit Gudručio!“.
15.45 PREMJERA.
„Staigmena“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA. „Lego
Betmenas“.
21.40 „Kvaišų atostogos“.
23.45 „Didingiausias
filmas“.
1.10 „Laiko ribos“.
TV3
6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
7.30 „Aladinas“.

8.00 „Ilgo plauko

istorija“.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių
būstas.
11.30 Mano pinigai.
12.00 „Riešutėlių filmas“.
13.40 „Užburta meilė“.
14.45 „Netikra vienuolė“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Uošvių nepasirinksi“.
21.00 „Šventoji žemė“.
23.05 „Kodas 999“.
1.25 „Mažoji Italija“.
3.15 „Šeima“.
5.10 „Naujakuriai“.
5.30 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.00 „Galiu rytoj“.
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 „Galiu rytoj“.
9.00 Baltijos galiūnų
čempionatas.
Radviliškis.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Arabijoje su
Levisonu Vudu“.
11.35 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.40 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.45 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.45 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.45 „Laukiniai maištautojai“.
17.00 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
18.15 „Kas žudikas?“.
19.30 Muzikinė kaukė.
Geriausieji.
22.05 „Pabėgimas“.
23.50 „Amerikos
kiborgas. Plieninis
karys“.
1.40 „Trigubas X“.
Dzūkijos
7.19 Programa.
7.20 „TV Europa

pristato. Nepriklausomybės
kovų verpetuose.
Lietuva XIX–XX a.
pradžioje“.
7.55 „TV Europa
pristato. Nepriklausomybės kovų verpetuose. 1918–1920
m. savanoriai“.
8.30 Nauja diena.
Rubrikos.
9.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Lietuvos komiko

vakaras.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 Gyvenimas.
15.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai. E. Užaitė.
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. Elza –
žvalgybininkė
Marcelė Kubiliūtė“.
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. V. Juozapaitis.
0.00 „Tu esi mano“.
1.00 „Šelesto bylos“.
2.50 „Pasaulis iš
viršaus“.
3.15 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
3.55 Gyvenimas.
4.35 Kryptys LT.
4.55 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
5.15 Skyrybos.
5.55 Oponentai.
6.35 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.55 „Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

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

tinės fenomenas.
9.30 Pradėk nuo savęs.
10.00 „Čia kinas“.
10.30 Tarp dalių (ne)
plojama.
11.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 ARTS21.
13.30 Indivizijos.
14.00 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
16.05 Mūsų gyvūnai.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
19.00 Lietuvos naciona-

linio simfoninio
orkestro koncertas
„Skiriama Nepriklausomybei“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Oro uostas 1975“.
22.45 Andriaus
Mamontovo
„Elektromechaninis
koncertas“.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Legendos.
1.45 „Giliam dugne“.
3.20 Indivizijos.
3.50 ARTS21.
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.
TV1
6.20 „Akloji“.
7.50 „Pragaro katytė“.
8.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.50 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
13.00 „Akloji“.
14.45 Sveikatos namai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 PREMJERA.
„Purpurinės upės.
Pelenų diena“.
23.05 „Beverli Hilso
policininkas 2“.
1.05 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
2.50 „Fargo“.
TV6
6.20 Rinkis gyvenimą.
6.30 „Candy Crush“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

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

žaidynės.
11.00 „Prakeikti II“.
12.00 „Candy Crush“.
13.00 „Upės ir žmonės“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 Amerikos

talentai.
21.00 Žinios.
22.00 „Greitis“.
0.15 Formulės E lenk-

tynės Meksikoje.
1.30 X Faktorius.

„Lego Betmenas“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, vasario 16 d. Saulė teka 7.42, leidžiasi 17.26, dienos ilgumas
9.44. Delčia. Vardadieniai: Julijona, Julijonas, Tautvydė.
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. Sultenė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Valstybės atkūrimo
diena. Trijų
Baltijos valstybių
vėliavų pakėlimo
ceremonija Simono
Daukanto aikštėje
Vilniuje. Lietuvos
Respublikos
Prezidento Gitano
Nausėdos kalba.
12.30 Lietuvos Nepriklausomybės diena.
13.40 Dainuoju Lietuvą.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Valstybės atkūrimo
diena. Vasario
16-osios minėjimas
prie Lietuvos
nepriklausomybės
signatarų namų
Vilniuje.
14.30 Dainuoju Lietuvą.
14.45 „Citadele“ Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
Rungtynės dėl
3-ios vietos.
16.50 „Citadele“ Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
Snaiperių konkursas.
17.30 Žinios.
17.50 „Citadele“ Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
Finalas.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Kelionės namo“.
22.00 Istorijos detektyvai.
22.50 „Nenugalimas“.
23.50 „Kaunas. Sugiharos
ir Japonijos
ženklai“.
0.55 „Dypanas“.
2.45 Dainuoju Lietuvą.
3.00 Pasaulio dokumentika. „Banginių
išmintis“.
3.50 „Laiškai Sofijai“.
LNK
6.55 „Linksmieji Tomas

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

triukšmingi“.
8.35 „Tomo ir Džerio

pasakos“.
9.00 Sveikatos namai.
10.00 „Didysis Tomo ir

Džerio nuotykis“.

11.05 „Žmogus-voras 3“.
13.55 „Tarp žvaigždžių“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.55 PREMJERA. „Diun-

kerkas“.
1.00 „Šešėlių namai“.
2.55 „Kvaišų atostogos“.
TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Bakuganas. Kovos

planeta“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko

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

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Undinė“.
14.00 „Briusas Visagalis“.
16.00 „Aplink pasaulį per

80 dienų“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Tadas Blinda.

Pradžia“.
21.50 „Grąžinti nepriklau-

somybę“.
23.15 „Pirmoji eskadrilė“.
2.00 „Kodas 999“.
4.00 „Brangusis

Džonai“.
BTV
6.30 Baltijos galiūnų

čempionatas.
Radviliškis.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų
komandinis čempionatas. Žagarė.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Arabijoje su
Levisonu Vudu“.
11.35 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.40 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.45 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.40 „Baltieji lokiai“.
15.50 „Laukiniai maištautojai“.
17.00 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
18.15 „Kas žudikas?“.
19.30 „Tėtušiai“.
21.25 „Narkotikų prekeiviai“.
22.35 „Antrininkas“.
23.45 „Pabėgimas“.
1.30 „Amerikos
kiborgas. Plieninis
karys“.
Dzūkijos
7.19 Programa.
7.20 „TV Europa

pristato. Nepriklausomybės
kovų verpetuose.
Nepriklausomybės
kovų krikštas“.
7.55 „TV Europa
pristato. Nepriklausomybės kovų
verpetuose. Kovos
su bolševikais“.

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 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Julija
Beniuševičiūtė
Žymantienė-Žemaitė“.
12.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Marija
Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana“.
13.10 „Skrydis per
Atlantą“.
15.15 Laikykitės ten.
Pokalbiai. V. Juozapaitis.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Archeologė
Marija Gimbutienė“.
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. E. Užaitė.
0.00 „Tu esi mano“.
1.00 „Detektyvas Linlis“.
2.50 „Pasaulio turgūs“.
3.15 „24/7“.
3.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
4.35 „Pasaulio turgūs“.
4.55 Kaimo akademija.
5.15 Oponentai.
5.55 Skyrybos.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Jurgos albumo

„Not perfect“ pristatymo koncertas.
7.10 ...formatas. Poetas
Algimantas Baltakis.
7.25 Poezija. LRT aukso
fondas.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
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.
15.05 Istorijos detektyvai.

15.55 Poezija.
16.00 „Nenugalimas“.
17.00 Dokumentinė

apybraiža „Mes
nugalėjom“.
17.30 Veranda. Programa
apie aplinkos
estetiką.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
Plateliai.
19.45 Premjera. „Frenki
Dreik paslaptys“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Kaunas.
Sugiharos ir
Japonijos ženklai“.
22.05 Misterija „Dievai ir
žmonės“.
23.35 „Oro uostas 1975“.
1.20 „Dypanas“.
3.10 Lietuva mūsų
lūpose.
3.35 Šventadienio
mintys.
4.00 Koncertas „Open to
the World“.
TV1
6.20 „Akloji“.
7.50 „Pragaro katytė“.
8.50 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.50 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Džinas. Nepažintoji Italija“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 PREMJERA. „Prie
amžinybės vartų“.
23.15 „Anoniminis tėtis“.
1.15 „Beverli Hilso
policininkas 2“.
3.05 „Purpurinės upės.
Pelenų diena“.
TV6
6.30 „Candy Crush“.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Prakeikti II“.
12.00 „Candy Crush“.
13.00 „Upės ir žmonės“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 Amerikos talentai.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
22.00 „Nepriklausomybės
diena. Atgimimas“.
0.25 NBA Action.
0.55 „Greitis“.
2.55 „Naktinis pasimatymas“.

pirmadienis
, vasario 17 d. Saulė teka 7.40, leidžiasi 17.28, dienos ilgumas 9.48.
Delčia. Vardadieniai: Aleksas, Vaišvilas, Viltė, Donatas, Donata.
LRT TV
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 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Naujasis
popiežius“.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.50 Kūrybingumo
mokykla.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Daiktų istorijos.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Naujasis popiežius“.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Ponas Bynas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 KK2 penktadienis.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Žaliasis žibintas“.
0.40 „Juodasis sąrašas“.
1.30 „Diunkerkas“.
TV
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.

7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 La Maistas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 Žinios.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 Žinios.
19.30 Visi mes žmonės.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro Žinios.
22.00 „Vyriausiasis
vadas“.
23.45 „„Majų“ baikerių
klubas“.
0.55 „Makgaiveris“.
1.45 „Legendos“.
2.30 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.45 „„Majų“ baikerių
klubas“.
4.45 „Naujakuriai“.
5.30 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
7.00 „CSI. Majamis“.
7.55 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.55 „Stoties policija“.
9.55 „Paskutinis faras“.
10.50 „Gelbėtojai – 112“.
11.50 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
12.50 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Pragaro vaikis“.
23.25 „Tėtušiai“.
1.10 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.50 „Narkotikų prekeiviai“.
2.35 „Antrininkas“.
3.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
6.00 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
6.30 Šiandien kimba.
7.30 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
8.30 Apie tave.
9.30 „24/7“.
10.30 „Pavojingi

jausmai“.
11.30 „Žolė po sniegu“.
12.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.00 Nauja diena.

Rubrika.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti.
15.00 „Prokuroras“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.

18.30 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.45 „Vaikystės
spalvos“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
21.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
22.30 Reporteris.
23.30 Delfi dėmesio
centre.
0.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
0.30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
1.30 Nauja diena.
2.00 Nauja diena.
Rubrika.
2.10 Delfi dėmesio
centre.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.15 „Prokuroras“.
4.00 „Netikėtas teisingumas“.
4.50 Nauja diena.
Rubrika.
5.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.40 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.

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

čios uolos“.
23.15 Mano tėviškė. Sta-

nislovas ir Liudvika
Didžiuliai.
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. Finalas.
3.25 „Kelionės namo“.
4.25 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kauno kurortinė
architektūra“.
4.50 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
5.05 Mūsų miesteliai.
Plateliai.
TV1
6.40 „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

LRT PLIUS
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
6.45 ...formatas. Poetas
Vladas Braziūnas.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.50 „Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
12.40 Linija. Spalva.
Forma.
13.05 Stambiu planu.
14.00 Po pamokų.
14.10 Nenugalimas.
15.10 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15.35 Mano tėviškė. Stanislovas ir Liudvika
Didžiuliai.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Gatvės mokslas“.
17.05 Premjera. „Dvynukės“.
17.50 Po pamokų.
18.00 Kultūros diena.
18.30 „Laisvės kaina.
Savanoriai“.
19.25 Premjera. „Pasaulio

„Veiną““.
14.25 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
15.25 „Kandisė Renuar“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.55 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Sklinda gandai“.
23.00 „Gyvenimo daina“.
1.00 „Senojo Tilto

paslaptis“.
3.00 „Prie amžinybės

vartų“.
4.45 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Kulinarijos meis-

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

vaikų“.
13.30 „Kobra 11“.
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 „Pavojingasis

Bankokas“.
23.00 „Paktas 2“.
1.00 „Svieto

lygintojai“.
1.45 „Nepriklausomybės

diena. Atgimimas“.
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Eteris
Antradienis, vasario 18 d. Saulė teka 7.37, leidžiasi 17.30, dienos ilgumas
9.53. Delčia. Vardadieniai: Bernadeta, Simeonas, Lengvenis, Gendrė, Simas.

Trečiadienis
, vasario 19 d. Saulė teka 7.35, leidžiasi 17.32, dienos ilgumas 9.57.
Delčia. Vardadieniai: Konradas, Šarūnas, Nida, Zuzana.

LRT TV

LRT TV

0.25 „Juodasis sąrašas“.
1.15 „Žaliasis žibintas“.

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 Premjera. „Paskutinė karalystė“.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.50 Kūrybingumo
mokykla.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Paskutinė karalystė“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Ponas Bynas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia
meilės“.
12.20 „Būrėja“.
14.00 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „MS1: kalėjimo
griūtis“.

TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Elena iš Avaloro“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Visi mes žmonės.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
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 „Teta Helena“.
0.20 „„Majų“ baikerių
klubas“.
1.30 „Legendos“.
2.20 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.20 „„Majų“ baikerių
klubas“.
4.20 „Naujakuriai“.
5.10 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
7.00 „CSI. Majamis“.
7.55 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.55 „Stoties policija“.
9.55 „Paskutinis faras“.
10.50 „Gelbėtojai – 112“.
11.50 „Jūrų pėstininkai“.
12.50 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Deganti žemė“.
22.50 „Pragaro vaikis“.
1.05 „Didžiojo sprogimo

teorija“.
1.45 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.59 Programa.
6.00 Kaimo akademija.
6.30 Nauja diena.
7.00 Nauja diena.

Rubrika.
7.30 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
8.30 Puikūs pralaimė-

jimai.
9.30 „Tu esi mano“.
10.30 „Prokuroras“.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.00 Nauja diena.
Rubrika.

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

gumas“.
18.00 „Jaunimo banga“.
18.45 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Dzūkiška pynė“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš

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

perskambinsiu“.
0.30 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
1.30 Nauja diena.
2.00 Nauja diena.

Rubrika.
2.10 Lietuva tiesiogiai.
2.30 „Vieno nusikaltimo

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

gumas“.
4.50 Nauja diena.
Rubrika.
5.00 Oponentai.
5.40 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 „Čia kinas“.
8.50 „Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.05 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 „Laisvės kaina.
Savanoriai“.
14.55 „Pasaulio karalienė“.
15.40 Po pamokų.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Gatvės mokslas“.
17.05 „Dvynukės“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 „Laisvės kaina.
Savanoriai“.
19.25 „Aštuntasis dešimtmetis“.
20.10 Muzikinis intarpas.
20.30 Panorama.

21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Genijus. Einš-

teinas“.
23.20 Veranda.
23.45 ...formatas. Poetas
Vladas Braziūnas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Mokslo sriuba.
1.15 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019.
2.00 Misterija „Dievai ir
žmonės“.
3.30 Auksinis protas.
4.40 Krikščionio žodis.
4.55 „Kaunas. Sugiharos
ir Japonijos
ženklai“.
TV1
6.40 „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 „Sveiki atvykę į
„Veiną““.
14.05 „Ogis ir tarakonai“.
14.25 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.55 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Kapitonė Marlo.
Apgaulingas
įspūdis.
23.20 „Gyvenimo daina“.
1.15 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.15 „Sklinda gandai“.
4.50 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

Magikianų“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Kulinarijos 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.
20.58 Orai.
21.00 „Naša Raša“.
21.45 UEFA čempionų
lygos rungtynės. „Borussia
Dortmund“–„Paris
Saint-Germain“.
0.10 „Rouzvudas“.
1.10 „Svieto
lygintojai“.
2.00 „Amerikiečiai“.
2.50 „Paskutinis iš
vyrų“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir
tvarka“.
10.00 Rinkimai ir LRT.
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 Mokslo ekspresas.
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 Premjera. „12
beždžionių“.
23.45 Klausimėlis.
24.00 „Kelionės namo“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „12 beždžionių“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

TV3
6.25 „Keršytojų

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

Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 Žinios.
16.25 TV3 Orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 Žinios.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro Žinios.
21.52 TV3 Sportas.
21.57 TV3 Orai.
22.00 „Dredas“.
22.25 Vikinglotto.
23.55 „„Majų“ baikerių
klubas“.
1.05 „Makgaiveris“.
2.00 „Legendos“.
2.50 Amerikietiška
siaubo istorija.
3.45 „„Majų“ baikerių
klubas“.
4.45 „Naujakuriai“.
5.30 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
7.00 „CSI. Majamis“.
7.55 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.55 „Stoties policija“.
9.55 „Paskutinis faras“.
10.50 „Gelbėtojai – 112“.
11.50 „Jūrų pėstininkai“.
12.50 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė

geriausia“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Ponas Bynas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo

policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia
meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.15 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.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Vyras su
krepšiu“.
0.40 „Juodasis sąrašas“.
1.30 „MS1: kalėjimo
griūtis“.

14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Reindžeriai“.
23.05 „Deganti žemė“.
0.50 „Nusikaltimų

miestas“.
1.45 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
6.00 Kryptys LT.
6.30 Nauja diena.
7.00 Nauja diena.

Rubrika.
7.30 Oponentai.
8.30 Sėkmės gylis.
9.30 „Tu esi mano“.
10.30 „Prokuroras“.
11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.00 Nauja diena.
Rubrika.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti.
15.00 „Prokuroras“.
16.00 Reporteris.

16.23 Sportas.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 „Gyvenk taupiau“.
18.20 „Dzūkiška pynė“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Brangioji, aš

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

perskambinsiu“.
0.30 Skyrybos.
1.30 Nauja diena.
2.00 Nauja diena.
Rubrika.
2.10 Lietuva tiesiogiai.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.15 „Prokuroras“.
4.00 „Netikėtas teisingumas“.
4.50 Nauja diena.
Rubrika.
5.00 Gyvenimas.
5.40 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
6.55 Poezija. LRT aukso
fondas.
7.00 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Tarp dalių (ne)
plojama.
8.50 „Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo
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 „Anapus Žemės.
Kosmoso apgyvendinimas“.

20.20 Muzikinis intarpas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Hiphopo evoliu-

cija“.
23.10 Legendos.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Lietuva mūsų

lūpose.
1.15 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
2.05 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
4.15 „Čia kinas“.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.
TV1
6.40 „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 „Sveiki atvykę į

„Veiną““.
14.05 „Ogis ir tarakonai“.
14.25 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Keršto gėlės“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.55 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Kapitonė Marlo.

Kruvinojo mėnulio
naktis“.
23.10 „Gyvenimo daina“.
1.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.25 „Kapitonė Marlo.
Apgaulingas
įspūdis“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

Magikianų“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Kulinarijos meis-

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

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

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

Magikianų“.
20.30 Žinios.
21.00 „Naša Raša“.
21.45 UEFA čempionų

lygos rungtynės.
„Atalanta BC“–
„Valencia CF“.
0.10 „Rouzvudas“.
1.00 „Svieto lygintojai“.
2.00 „Amerikiečiai“.
2.50 „Paskutinis iš vyrų“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

Tel.: (8 318) 53058, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

centre
•(tvarkingas,
•3 k. butą Lazdijų
5 a., su baldais

ir buitine technika), kaina
20 000 Eur. Tel. 8 679 08011.
namų valdos
•sklypus:
•Gretimus
0,27 ha ir 0,46 ha,

Panarvės k., kainos: 2 200 Eur,
3 000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir
1,06 ha žemės ūkio paskirties
sklypus, kaina – po 4 200 Eur.
Visi sklypai tinkami namų statybai. Arti Lazdijų miestas bei
miškas. Tel. 8 679 08011.
sklypą Žagarių k.
•(sklypo
•Žemėsplotas
6,12 ha, iš jų

2,23 ha miško, sklypas šalia
asfaltuoto kelio, yra elektros
įvadas, galimos statybos).
Tel. 8 633 55550.

••

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

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

Parduoda
sėklines VINETA
veislės bulves.
Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.

Gervėnų k., Lazdijų
•r. (70
•Sodybą
••Žemės sklypą Nemajūnų k.
a, medinis namas, ūkinis (80 a, žemės ūkio paskirtis, su
pastatas, svirnas, du garažai,
galima papildomai pirkti 10 ha
žemės). Tel. 8 614 04094.

10 Eur/cnt,
•,,žirnių-avižų
•Kviečius , kaina
mišinį , kaina 8
Eur/cnt. Galiu atvežti.
Tel. 8 645 49627.

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

PE R K A

pievos
rekreacinės
NEKILNOJAMASIS TURTAS
•Kamarūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
Leipalingio sen.
sklypą prie
Aliejinius ridikus, kaina 1
•
•
Eur/kg. 1,5 t rugių, kaina 130
Tel. 8 614 04094.
ežero (iki vandens apie 50 m,
•Tel.•Žemę.
8 688 80688.
Eur/t.
sklypą iš vienos pusės riboja
Puikų
didelį
sklypą
statybai
Tel.
8
698
50782,
Leipalingis.
keliukas,
iš
dviejų
pusių
juosia
•Lazdijuose.
• Tel. 8 686 70841. natūralus griovys, einantis iki
••Žemės ūkio paskirties
ežero, idealus variantas sklype ••G. Vasiukonio gėlininkystės žemę.
bendrijoje
ūkis prekiauja viržiais.
Tel.: 8 615 94920,
turėti tvenkinį, patogus priva•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).
Tel. 8 626 02129,
8 614 56206.
žiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 656 12800.
Staidarų g. 8, Staidarų k.,
Tel. 8 686 70841.
Brangiai mišką (gali būti
Lazdijų r.
•
•
bendraturčių,
neatidalytas, su
Namą
su
15
a
sklypu
Lazdijų
Gyvenamąjį
namą
Mikniš•mieste.
•
•kių•k., Šeštokų sen. (87 kv. m, ••Žieminius kviečius.
skolomis) Sutvarkau dokumenTel. 8 662 39070.
Tel. 8 603 24679.
63 a sklypas, gera būklė, patus.
keisti langai, tinkamas gyventi
Tel. 8 644 55355.
Pašarinius
runkelius.
Žemės
sklypus
namų
iš
karto,
ūkiniai
pastatai),
kaina
•statybai
• šalia Lazdijų (įvairaus sutartinė.
•Tel.• 8 617 01065.
••Žemę. Atsiskaitau iš
dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė.
Tel. 8 616 33781.

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

Tel. 8 698 78040.

Tel. 8 670 61649.

(3
•aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
pušynas, ežeras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

••

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

••

Žemės sklypą 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.

kaina 16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

KITI

sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
k. (su grūdų pikia••Televizorių „Orion“ (Color
2051Stereo), kaina 5 Eur.
vimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Lazdijuose arba kei- ••Žolės, šieno smulkintuvą
•čiu•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukšte.
su elektros varikliu, akmeni-

Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
valda, 30 a),

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.

tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

AUGALAI

nes girnas su elektros varikliu,
arklinę pjaunamąją.
Tel. 8 628 40634.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

A6“ (2,8 l, benzinas
•ir dujos,
•„Audi1997
m., TA iki 2020

m. spalio mėn.), kaina 950 Eur.
Tel. 8 667 23693.

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

(2003 m., 2,2
•l, dyzelinas),
•„Opel Zafira“
kaina 1 000 Eur.
Tel. 8 647 85950.

Tel. 8 612 41428.

••
••Pigiai labradorito akmens
plokštes iš Ukrainos LazdiKetinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.

juose. Tel. (8 318) 52156 (po
darbo valandų ir savaitgaliais).

••

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

karto.
Tel. 8 614 80988.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

kokią žemės ūkio tech•niką.•BetPerku
traktorių, priekabą,

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

arba
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą

nuo 1985 m. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.

2020-03-06 12.00–13.00 val. UAB „RAMLINA“ atliks kadastrinius matavimus sklypui, esančiam Lazdijų r. sav., Būdviečio
sen., Būdviečio k., proj. Nr. 171-5, kad. Nr. 5903/0007:236. Reikalingi suderinimai su gretimų sklypų (kad. Nr. 5903/0007:166
ir 5903/0007:163) savininke – A. K. (mirusi).
Savininkus ar įgaliotus asmenis prašome pretenzijas bei pastabas
pareikšti per 30 dienų po matavimų dienos tel. 8 677 40362 arba
Europos pr. 91, Kaunas, el. p. ramlina@inbox.lt. Apie matavimus
paskelbta ir seniūnijos lentoje.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

G. Vasiukonio
gėlininkystės ūkis
prekiauja
viržiais.
Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8,
Staidarų k.,
Lazdijų r.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

NU O MA

GYVULIAI

SIŪLO

– pienu girdomus
išnuomojamos
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
(2–8
Lazdijų
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.

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.

veršelį.
•Tel.•Mėsinį
8 682 48657.

AUGALAI

mišinį sėklai.
•Tel.•Javų
8 688 11982.

KITI

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

gamybines-san•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

••

Nuomoju betono
maišyklę.
Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

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.

Ar jau
užsiprenumeravote
„Dzūkų žinias“
2020 metams?

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

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

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

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

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

išsinuomočiau
paslaugos
•žemės
•Brangiai
•(3,8•Ekskavatoriaus
ūkio paskirties žemės.
t, grunto kasimas, lyginiGali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

mas, gręžimas ir t. t.).
Tel. 8 640 31717.

žemės
•ūkio•Išsinuomočiau
paskirties žemės. Gali

sukapotas beržo
•ir juodalksnio
•Supjautas, malkas.
Ąžuolo

būti apleista. Apleistą žemę
sutvarkyčiau.
Tel. 8 680 77728.

pjuvenų briketus. Nemokamas
ir greitas pristatymas. Vežame
ir savaitgaliais.
Tel. 8 600 70500.

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
•Pardavimas-Dengimas.
•Skiedrų Stogai. GamybaTel. 8 688 80688.
Tel. +486 632 01446,
Išsinuomočiau
žemės
•Šventežerio
• sen. Laiku moku www.skiedrinis-stogas.lt.
sutartą nuomos mokestį.
būdu restauruo•jame•Karštuoju
vonias. Dengiame imporTel. 8 671 50589.

••
ieško
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 150–
nudirbti ūkio
•darbus
•Padėčiau
arba prižiūrėčiau
170 Eur/t, skarda – 120–130
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

••

PA SL AUG OS

darbas

sodybą.
Tel. 8 605 76237,
skambinti po 18 val.

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

„Lazdijų vanduo“
•teikia
•UABvandens
atvežimo pa-

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

Informuojame, kad 2020-02-21 9.30 val. bus atliekami žemės
sklypo, kurio kadastrinis Nr. 5920/0002:135, esančio Nemajūnų
k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. Sklypas
ribojasi su žemės sklypu, kurio kadastrinis Nr. 5920/0002:134,
kviečiame dalyvauti žemės sklypo savininkus. Darbus atliks
matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.
2M-M-2008). Smulkesnė informacija el. paštu, kurio adresas
geo.lazdijai@gmail.com arba tel. 8 680 83000.
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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.
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..
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