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Dineta Babarskienė
„Aš tokia keistoka“, – sako
šypsodamasi Roma Stankauskienė, pradėdama
pasakoti apie savo tušinukų
kolekciją, kurioje sukaupta
per 400 šių rašymo priemonių. Ji vis pagalvodavo, jog
žmonės kolekcionuoja, kažką renka, o ji – nieko. „Kartą tvarkiau savo vaikų rašomąjį stalą ir betvarkydama
suradau dvidešimt skirtingų
šratinukų su logotipais bei
užrašais. Geniali mintis šovė
galvon: pamaniau, kad visai
įdomu būtų juos rinkti“, –
pasakoja apie pirmuosius
savo kolekcijos eksponatus
ponia Roma. Anot jos, ji nė
pati nežino, kodėl, bet nuo
pat mažens kanceliarinėms
prekėms silpnybę jaučianti.

–3

Mokytojo padėjėja kanceliarinėms
prekėms jaučia silpnybę nuo mažens
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Nors jau praėjo nemažai laiko nuo 2015-ųjų lapkritį visą Lietuvą apskriejusios naujienos apie Lazdijuose kuriamą Sovietinio genocido aukų ir laisvės kovų
muziejų, iki šiol muziejus dar neatidarytas, o jo eksponatai, sudėti viename iš Kauno gatvėje esančių patalpų, vis dar laukia nuolatinių savo namų.

Tel. 8 605 81979.

Kepyklos g. 17, Alytus
Tel. (8 315) 55970
www.lankava.lt
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Savaitės komentaras

Diena, kai Lietuvos kultūra buvo palikta už durų (beje, ir Lazdijuose)

Algimantas Mikelionis
Praėjusią savaitę Prezidentūroje ypač Lietuvos kultūrai nusipelniusiems menininkams buvo įteiktos Nacionalinės kultūros
ir meno premijos. Atrodo, dar viena puiki
proga ne tik prisiminti ir paminėti geriausius mūsų šalies kultūros žmones, bet ir
gražiai jiems padėkoti. Viskas būtų buvę
puiku, bet tą dieną sugadino faktas, kad
viena garsiausių šalies aktorių V. Kuodytė
nebuvo įleista į Prezidentūrą dėl kažkokio
eilinio Kultūros ministerijos biurokrato
klaidos. Na, aktorė tiesiog buvo neįtraukta
į sąrašą. Techninė klaida ir tiek, kam nepasitaiko... Juk yra sakoma, kad tas neklysta,
kas nedirba. Bet vėlgi tuos premijos laureatus buvo galima suskaičiuoti ant dviejų
rankų pirštų, be to, tokias įžymybes turi
atpažinti iš veido, net jiems per klaidą
nepatekus į sąrašus. Valstybės apsaugos
departamento vyrams gal ir nėra būtina
žinoti visus Lietuvos valstybei nusipelniusius kultūros žmones, bet Prezidentūra
šią klaidą turėjo ištaisyti tą pačią dieną.
Prezidentas pats turėjo paskambinti į Prezidentūrą neįleistai V. Kuodytei ir paprašyti
asmeniškai jos sugrįžti atgal.
Bet ne visai čia esmė. Klaida buvo atitaisyta, o šį pirmadienį Prezidentas G. Nausėda Prezidentūroje asmeniškai įteikė V. Kuodytei Nacionalinę kultūros ir meno premiją
ir aktorės atsiprašė. Vis dėlto šis aktorės
neįleidimas į Prezidentūroje vykusią ceremoniją puikiai parodo, kurioje vietoje mūsų
valstybėje yra kultūra ir kaip įvairaus rango
valdininkams į ją yra nuoširdžiai nusispjaut.

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

Jeigu vietoj V. Kuodytės į Prezidentūrą būtų
atėjusi N. Bunkė, O. Pikul ar K. Krysko,
galima net neabejoti, kad apsauginiai jas tikrai būtų pažinę. Šiuolaikinės informacinės
technologijos ir visokie socialiniai tinklai
taip iškreipė mūsų vertybių sistemą, kad
didžiausiomis įžymybėmis tapo visiškai to
nevertos asmenybės, o tikri menininkai liko
žinomumo ir populiarumo paraštėse.
Kodėl taip atsitiko? Juk tai įvyko ne
konkrečią dieną, kai į Prezidentūrą nebuvo
įleista V. Kuodytė. Tai, kad meno žmonės
ir pati kultūra iš didžiosios raidės yra palikta užribyje, byloja įvairūs faktai. Apie
pastovų kultūros finansavimo mažėjimą
nėra ko ir kalbėti. Biurokratams ir valdininkams kultūros žmonės nereikalingi, o
jų prireikia tik tuomet, kai šalia jų galima
pasipuikuoti. Kad ir, pavyzdžiui, sublizgėjus kur nors užsienyje ar pelnius prestižinį
apdovanojimą.
Kokią vietą Lietuvos kultūra ir jos žmonės užima paprastų žmonių gyvenime, gerai atspindi ir prieš kelias dienas gyvųjų
pasaulį palikęs pasaulinio lygio poetas
Kęstutis Navakas. Baisiai liūdna ir kraupu
buvo skaityti straipsnio apie jo mirtį komentarus. Kažkokie tipai rašė, kad jis buvo
turbūt žinomas savam rate, vietinio lygio
menininkas. Taip kalbama apie pasaulinio
lygio talentą, kurį tokiu galima vadinti
visiškai to neperdedant.
Gal kuo nors, sakysite, išsiskiria Lazdijų
rajonas? Gal čia tikri menininkai, o ne
tokiais save įsivaizduojantys ar norintys
tokiais būti, yra žinomi ir įvertinti. Nieko
panašaus. Štai pernai Veisiejai buvo paskelbti Lietuvos mažąją kultūros sostine.
Na, mielieji, ar buvo tinkamesnė vieta ir
laikas prisiminti tikrus savo meno žmones,
kurie yra Lietuvos kūrybinių sąjungų nariai, o ne kokie nors vietinio lygio rašeivos
ar savo kalbose su nostalgija sovietines
šventes prisimenantys veikėjai, kurie Vasario 16-sios proga iš tribūnų liaupsina
išdavikę S. Nėrį ir piktinasi tuo, kad dabar

Adomo Žilinsko piešinys.
norint gauti darbą reikia mokėti anglų kalbą. Na, atrodytų, kodėl pernai Veisiejuose
negalima buvo surengti literatūrinės diskusijos ir į ją pakviesti du veisiejiečius,
kurie yra Lietuvos rašytojų sąjungos nariai.
Negi toks renginys būtų buvęs per prastas
tokia proga? Apskritai, neįmanoma nustoti
stebėtis, kodėl šiuo metu vienas geriausių
ir produktyviausiai rašantis iš Veisiejų kilęs
Lietuvos rašytojas G. Bleizgys dar nėra
tinkamai įvertintas aukščiausiu lygiu savo
gimtajame miestelyje ir Lazdijų rajone?!
Gal netinka jaunas amžius ir reikia laukti
pensijos??? Toks įspūdis, kad susibūrusi
vietinė kompanija pati save vertina ir apdovanoja, kitų lyg tyčia nė nepastebėdama.
O gal čia tinka I. Krylovo pasakėčios pavyzdys, kai jos herojus, apsilankęs parduotuvėje, stebisi: kiek daug ten smeigtukų,
adatų, blizgučių... Jo paklausė: „O kaip

tau patiko dramblys?“ „Atleiskit, dramblio
nepastebėjau“, – atsakė jis.
Pabaigai pats šviežiausias pavyzdys,
kaip į aukšto lygio kultūrą ir jos atstovus
žvelgiama Lazdijuose. Šiandien Vilniuje
prasideda tarptautinė knygų mugė, kurioje
dalyvaus ir Lazdijų kultūros centras. Lyg ir
viskas čia tvarkoj. Ar tikrai? Tik kažkodėl
atrodo, kad Lazdijų kultūros centras galėjo
bent pasiūlyti šiame renginyje kartu dalyvauti pripažintiems respublikiniu mastu
menininkams, gyvenantiems ar kilusiems
iš Lazdijų rajono. Galėjo, bet to nepadarė.
Eilinį kartą tikroji aukšto lygio kultūra ir
jos atstovai liko už durų. O gal Lazdijų kultūros centro darbuotojai net nežino, kokie
iš Lazdijų rajono kilę ar jame gyvenantys
asmenys priklauso Lietuvos rašytojų sąjungai? Bent knygų mugės proga galėjo
tuo pasidomėti.
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Telefonu sumušusiam sugyventinę — 80 parų arešto
Vytautas Šeštokas
Lazdijų rajono gyventojas A. M. jau
buvo triskart teistas už įvairius nusikaltimus, kai šių metų pradžioje
jam dar kartą teko sėsti į teisiamųjų suolą. Šįkart Alytaus apylinkės
teismo Lazdijų rūmuose vykusiame
teismo posėdyje A. M. teko aiškintis dėl jam pareikšto kaltinimo
– nežymiai sutrikdžius savo gyvenimo partnerei S. K. sveikatą.
Rajono policijos komisariato pareigūnai
nustatė, kad kaltinamasis A. M. praeitų
metų gruodžio 26 dieną gyvenamojo namo
kambaryje smurtavo artimoje aplinkoje
prieš savo šeimos narį – asmenį, su kuriuo
gyvena bendrai neįregistravęs santuokos,
(partnerę) S. K., kuriai tyčia trenkė telefonu
į veidą ir ją sužalojo. Jai tuomet sužeistas
kairės akies vokas, nubrozdinta oda nosies
srityje ir sumušta veido kairė pusė.
Kaltinamasis A. M., pareiškus jam įtarimą ir apklausus įtariamuoju, savo kaltę
pripažino visiškai. Paaiškino, kad gyvena
su drauge S. K. Kartu gyvena apie šešerius
metus, nesusituokę, tačiau veda bendrą ūkį.
Kartu gyvena draugės mama ir neįgalus
brolis. A. M. prisiminė, kad tą dieną grįžo
iš buvusio bendradarbio, su kuriuo vartojo
alkoholinius gėrimus. Būdamas neblaivus,

Asociatyvi nuotr.
pradėjo kibti prie savo gyvenimo draugės,
jai priekaištavo ir jie susipyko dėl asmeninių priežasčių. Supykęs paėmė nuo stalo
jos mobiliojo ryšio telefoną ,,Samsung
Galaxy A7“ ir maždaug iš 3–4 metrų atstumo metė jai į veidą. Ši pradėjo verkti, jie
pradėjo dar labiau konfliktuoti, ji jį išvarė
iš namų. Jis atsiprašė, tačiau ji nereagavo.
Tada išėjo iš namų, nuėjo į lauko virtuvę, kur ir praleido naktį. Konfliktas vyko
kambaryje. S. K. mama ir brolis tuo metu
buvo savo kambaryje, konflikto nematė.
Kitą dieną į namus vėl grįžo neblaivus,
namuose buvo draugė su mama ir broliu.
Ant jos veido, po kaire akimi, matė kraujosruvą, suprato, kad ji atsirado nuo jo

suduoto smūgio telefonu. Ji su mama vartojo alkoholį. Supykęs, kad draugė vartojo
alkoholį, pradėjo su ja konfliktuoti, smurto
nenaudojo, įvyko žodinis konfliktas, kurio
metu S. K. pasakė, kad iškvies policiją. Ji
paskambino policijai, todėl jis išsigandęs
išėjo iš namų ir vėl nuėjo į lauko virtuvėlę.
Kuomet atvyko pareigūnai, pats nuėjo prie
jų ir viską paaiškino. Tuomet pareigūnai
A. M. nustatė 2,44 promilių girtumą, o jo
sugyventinei S. K. 2,55 promilių girtumą.
S. K. pristatyta į VšĮ „Lazdijų ligoninė“
priėmimo skyrių apžiūrai.
Teismas A. M. pripažino kaltu dėl
padaryto pažeidimo ir paskyrė 80 parų
arešto.

•
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V. Semeškos planas neišdegė —
Redakcijos
„Dzūkų
žinios“
nepavyko atsiriekti storesnės
riekės iš valstybės biudžeto
ŽVILGSNIS

Į Seimo nario kėdę — per Lazdijus
Arba politiniame meniu — nė vieno viecinio

Ar Lazdijai pasitikės atėjūnais?
V. Semeškai nepavyko iš Vyriausiosios rinkimų komisijos gauti pastovios
algos. (J. Stacevičiaus nuotr.)
Pinigai mokami už nuveiktą darbą, o ne už mandatą.
Tai konservatoriui Viliui
Semeškai priminė dviejų
teismų teisėjai, atmetę jo
prašymus iš Vyriausiosios
rinkimų komisijos kas
mėnesį gauti vienodą atlyginimą.

Iš Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) neseniai pasitraukusiam konservatoriui V. Semeškai
nepavyko atsiriekti storesnės riekės iš šios įstaigos biudžeto.
Apie dalyvavimą artėjančiuose Seimo rinkimuose paskelbęs
47 metų V. Semeška iš VRK
pasitraukė sausio pabaigoje, dar
turėdamas vilčių, kad teismas
įpareigos Rinkimų komisiją perskaičiuoti jo atlyginimą.

Visi uždirba skirtingai
Bet Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) nutarė,
kad V. Semeškos reikalavimas už
darbą VRK mokėti jam nuolatinį
atlyginimą – nepagrįstas.
Neskundžiama nutartimi LVAT
nusprendė, kad V. Semeškai, kaip
ir kitiems VRK nariams, atlyginimas mokamas tik už jo atliktą
darbą – dalyvavimą komisijos
posėdžiuose ir kituose pasitarimuose, skundų nagrinėjimą.
VRK interneto tinklalapyje nurodyta, kad 2018 metais vidutinė
komisijos narių alga – 590 eurų,
2019 metais ji pakilo dvigubai –
iki 1250 eurų.
Įstatymai numato, kad fiksuotas
darbo užmokestis mokamas tik
VRK pirmininkui ir jo pavaduotojams.
Eidami šias pareigas, jie negali
dirbti jokio kito darbo.
Mandato atsisakė po metų
Aktyvus Druskininkų konservatorius V. Semeška teismams taip
pat įrodinėjo, kad VRK – vienintelė jo darbo vieta, todėl už
šį darbą jam turėtų būti mokama
nuolatinė alga.
Dėl atlyginimo skaičiavimo
tvarkos VRK į Vilniaus apygardos administracinį teismą (VAAT)
V. Semeška kreipėsi 2018 metų
gegužę, tačiau tuo metu jis dar
buvo Druskininkų savivaldybės

tarybos narys.
Iš Druskininkų tarybos konservatorius pasitraukė tik 2018-ųjų
lapkritį.
Įstatymuose numatyta, kad už
darbą savivaldybės taryboje ir jos
komitetuose mokama.
Tačiau net jei atlygio už tai
druskininkietis ir nebūtų gavęs,
VAAT neįžvelgė jokio teisinio
pagrindo už darbą VRK mokėti
jam fiksuotą atlyginimą.

Kratėsi papildomų darbų
Teismas nustatė, kad VRK nario
darbas nėra tik dalyvavimas posėdžiuose. Dėl to VRK narys kas
mėnesį privalo užpildyti žurnalą
ir nurodyti atliktus darbus, jų datą
ir trukmę.
VAAT nusprendė, kad „toks
atliktų darbų žurnalo pildymas
– būtinas ir pagrįstas, nes taip
užtikrinamas skaidrus ir racionalus apmokėjimas už atliktus darbus, o ne už einamas pareigas“.
Su tokia išvada sutiko ir vėliau
V. Semeškos skundą išnagrinėjęs
LVAT.
Teismas sulaukė VRK atsakymo, kad atlyginimų skaičiavimo
tvarka nepatenkintas V. Semeška
nedalyvavo jokiuose VRK pateiktų skundų tyrimuose, nerengė
atsakymų į paklausimus.
Atsakyme teigiama, kad papildomų darbų šis VRK narys nesiimdavo netgi prašomas komisijos
pirmininkės.
1250. Tiek eurų vidutinį atlyginimą VRK nariai gaudavo 2019
metais.
Galvosūkis dėl diplomų
Nuo 2017 metų rugsėjo VRK dirbantis V. Semeška šią vietą vos
išsaugojo, kai politikams kilo
įtarimų, kad jis pateikė tikrovės
neatitinkančią informaciją apie
savo išsilavinimą.
Žinios apie tai, kad ekonomikos
mokslų magistru jis galėjo tapti
nebaigęs vidurinės mokyklos,
buvo pasiekusios ir prokuratūrą.
Aiškintis politiko studijų
aplinkybes prokuratūra atsisakė,
o Seimo nariams pritrūko balsų
atleisti V. Semešką iš VRK nario
pareigų.

•
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DŽ redakcijos nuomonė
Jau po aštuonių mėnesių –
svarbiausias politinis metų
karnavalas – Seimo rinkimai. Vienas po kito iš įvairių pašalių lenda būsimieji
kandidatai, vėl ketinantys
siūlyti mūsų tautiečiams
gausybę gėrybių.
Lazdijai kartu su Druskininkais
šį rudenį turės į Seimą pasiųsti
savo atstovą – žmogų, puikiai
žinantį šio regiono problemas ir
turintį konkrečius šių problemų
sprendimus. Kas šiemet bus šis
stebukladarys?
Jau žinomi trys pirmieji kandidatai į Seimą nuo Druskininkų ir
Lazdijų. Pesimistiškai nuteikia tai,
kad visi trys kandidatai – nevieciniai, bent jau Lazdijų atveju. Kandidatai gyvena ir dirba Vilniuje.
O gal nuo sostinės bokštų geriau
matyti provincijos problemos ir
aiškiau girdimos dzūkų godos?
Atidžiau pasidomėkime, kas
siūloma dzūkams politiniame
meniu.
Visai neseniai Lazdijų „valstiečiai“ nusprendė ant Seimo
laktų siūlyti tikrą žemaitį, buvusį
žemės ūkio ministrą ir du kartus
(bet nesėkmingai) į Seimą kandidatavusį Giedrių Surplį. Įdomu
tai, jog „valstiečiai“ Lazdijų ir
Druskininkų regione buvo numatę
kitą kandidatą, tačiau greituoju
būdu buvo pasirinktas būtent šis
žmogus.
Kad Lazdijų „valstiečiai“ pasirinko G. Surplį, nieko stebėtina,
reikia priminti, jog šis buvęs ministras ranka rankon dirbo su dabartine
Lazdijų mere Ausma Miškiniene,
abu „išgarsėjo“ kontraversiškai vertinamoje už ekologišką ūkį atsakingos įmonės direktoriaus „nuėmimo“
istorijoje. Kita vertus, ko buvo galima tikėtis iš ministro, iki tol nieko
bendra neturėjusio su žemės ūkiu,
o ketverius metus rašiusiu kalbas
prezidentei D. Grybauskaitei, patarinėjusiam tuometiniam užsienio
reikalų ministrui V. Ušackui, redagavusiam pramogines televizijos
laidas bei per rinkimus dainavusiam
daineles?
Žemės ūkio ministru šis „valstietis“ ilgai nedirbo, pasikeitus
koziriams politinėje kortų kaladėje, jis buvo nukirstas socdemų
bartuko.
Per praėjusius Seimo rinkimus
jis bandė savo jėgas Vilniuje,
kur iki šiol gyvena, bet į Seimą
nepateko. Vėliau dalyvavo rinkimuose Suvalkijoje – Zanavykų

vienmandatėje apygardoje. Bet ir
čia liko it musę kandęs, nepateko
net į antrą turą.
Dabar, panašu, jog žemaitis panoro išmėginti dzūkų nuotaikas.
Gal jo buvusi bendražygė Ausma
surengs kandidatui ekskursiją po
savo gimtąjį rajoną, gal imsis agitacijos? Juk, jei ir šį kartą G. Surpliui nepasiseks, beliks tik vienas
neišbandytas regionas – gimtoji
Žemaitija.
Dar spalvingesnis – konservatorių kandidatas. Tai vėl su Lazdijais
nieko bendra neturintis, tik druskininkiečiu kartais save vadinantis
Vilius Semeška. Druskininkuose
šį žmogų daugelis pažįsta, tačiau
vertina nevienareikšmiškai. Jis
išgarsėjo dėl savo skandalingų
žygių prieš Druskininkų merą ir
tarybą, dėl savo paslėptų diplomų
sukėlė daug problemų ir saviems,
ir svetimiems. Koks šio žmogaus
tikrasis išilavinimas – iki šiol neįminta paslaptis.
Šis žmogus dirbo Vyriausiojoje
rinkimų komisijoje, tačiau pagarsėjo tuo, jog iškart, pradėjęs ten
dirbti, padavė į teismą VRK, nes
jam neva nemokėjo jo pageidaujamos algos, o mokėjo atlygį, kaip
ir numato įstatymas, už konkretų
darbą.
Prieš atsistatydindamas iš VRK
narių, V. Semeška dar kartą parodė
savo, kaip skandalisto veidą – savo
asmeninei žurnalistei apskundė
savo vadovę – VRK pirmininkę
dėl jos komadiruočių. „Skundikas
su nardymo kostiumu“ – taip šį
žmogų apibūdina jį gerai pažįstantieji.
Įdomu tai, kad šis kandidatas
yra ypač artimas konsevatorių
vado Gabrieliaus bičiulis. Buvo
pasklidusios kalbos, jog V. Semeška tvarko su Gabrieliumi ir
partija susijusius ofšorus vienoje iš Viduržemio jūros salų. Pats
V. Semeška tokius įtarimus visada
neigdavo.
Akivaizdu, jog Druskininkai
tikrai nepalaikys šio kandidato, o
kaip elgsis Lazdijų žmonės?
Socialdemokratai Lazdijams
ir Druskininkams siūlo Lazdijų
rajono tarybos nario Justo Pankausko kandidatūrą. Nors Justas
savo gyvenamąją vietą deklaravęs Lazdijuose, tačiau jis gyvena
Vilniuje. Jis – nuo pat jaunų dienų kryptingai eina politikos keliu.
Nuo jaunojo socdemo iki LSDP
pirmininko pavaduotojo. Justas
– akivaizdus politinis karjeristas
– eina į visus postus, kuriuos pateikia partija.

Nesulaukęs nė keturiasdešimties, jis jau spėjo pasėdėti vidaus
reikalų viceministro, teisingumo
ministro pavaduotojo kėdėse,
dalyvavo Seimo, Europos Parlamento ir Lazdijų savivaldybės
rinkimuose. Per savo politinę
karjerą J. Pankauskas patarinėjo
daugeliui socdemų funkcionierių
– J. Paleckiui, G. Kirkilui, A. Butkevičiui.
O dabar jis dirba Seimo nario
A. Salamakino patarėju. Įdomu
tai, kad J. Pankauskas įformintas
1,5 patarėjo etato. Kitaip sakant,
turėtų dirbti apie 60 valandų per
savaitę. Tik ar tiek dirba? Jei važinėjimas su partijos bičiuliais
po susitikimus ir renginius visoje
Lietuvoje yra Seimo nario patarėjo
darbas, tai tada tikrai daug dirba.
Kadangi socialdemokratai
Lazdijų krašte neturi didelio palaikymo, o Druskininkuose šio
jauno socdemo pavardė daugeliui
nekelia jokių asociacijų, tai kelias į Seimą šiam politikui nebus
lengvas.
Įdomu, ką Lazdijų žmonėms
pasiūlys kitos politinės jėgos?
Iškrikę ir prie valdančiųjų prisiglaudę liberalai, panašu, nesugalvos kandidato pavardės. Nelikus
nei tvarkos, nei teisingumo, buvę
Pakso partijos likučiai irgi nukeliavo į politines paraštes ir neturės
rimtų pasiūlymų.
Tiesa, Lazdijuose ne kartą buvo
pastebėtas buvęs konservatorius,
o dabar naujo krikščioniškos pakraipos darinio gimdytojas Jonas
Dagys. Ar gali taip atsitikti, jog
tradicinėmis partijomis nusivylę
žmonės patikės tradicinės šeimos
ir katalikiško tikėjimo vertybes
propaguojančiais politikais?
Kai kurie aktyvūs ir pilietiški
Lazdijų krašto žmonės jau susidomėjo šia nauja komanda. Kas
žino, gal šios komandos kandidatas, jei bus patikimas ir viecinis,
sulauks mūsų krašto žmonių pasitikėjimo?

•

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 /
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Keičiasi rūšiavimo centrų (atliekų surinkimo aikštelių) darbo laikas
Nuo šių metų kovo 1 dienos
keičiasi kai kurių rūšiavimo centrų darbo laikas.

Pasak Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro Rūšiavimo centrų veiklos organizavimo padalinio vadovo Lino Brazausko, nuo
šiol visi rūšiavimo centrai bus
atidaryti tik tuo metu, kai juose
dirbs atsakingas darbuotojas.
„Pokyčių imamės norėdami užtikrinti geresnį į rūšiavimo centrus
atvežamų ir čia paliekamų atliekų
rūšiavimą. Iki šiol šie rūšiavimo
centrai būdavo atrakinti visą
darbo dieną, o jų prižiūrėtojas
dirbdavo kelias nustatytas valandas per dieną. Šiuose centruose
surenkamų atliekų kiekiai nėra
dideli, tad nėra tikslinga įdarbinti

žmogų visai darbo dienai“, – sakė
L. Brazauskas.
Iki šiol rūšiavimo centrai būdavo atidaryti visą darbo dieną.
Tačiau patirtis parodė, kad kai
kurie asmenys, atvežę atliekas
tuo metu, kai rūšiavimo centre
nėra darbuotojo, jų neišrūšiuoja,
o tiesiog sumeta, kur papuola.
Kartais tuo bando piktnaudžiauti juridiniai asmenys, rūšiavimo
centruose palikdami padangas
ar kitas jų veikloje susidarančias
atliekas, už kurių sutvarkymą
jie privalo mokėti. Pastebėjus,
kad tokių atvejų ima daugėti, nuspręsta keisti mažesnių rūšiavimo
centrų darbo laiką.
Atsakingai tvarkykime ir rūšiuokime savo atliekas!
ARATC inf.

•

Nuo 2020 metų kovo 1 dienos keičiasi Lazdijų
rajono Seirijų rūšiavimo centro darbo laikas.
Centras dirbs:
Antradieniais nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
Trečiadieniais nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
Ketvirtadieniais nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
Penktadieniais nuo 9.00 val. iki 12.00 val.
Šeštadieniais nuo 9.00 val. iki 18.00 val. (pietų pertrauka nuo
13.00 iki 14.00 val.).
Nedarbo dienos – sekmadienis ir pirmadienis.

Sovietų genocidą menanti istorija vis dar neturi savo namų
Nors jau praėjo nemažai
laiko nuo 2015-ųjų lapkritį
visą Lietuvą apskriejusios
naujienos apie Lazdijuose
kuriamą Sovietinio genocido aukų ir laisvės kovų
muziejų, iki šiol muziejus dar neatidarytas, o jo
eksponatai, sudėti viename
iš Kauno gatvėje esančių
patalpų, vis dar laukia
nuolatinių savo namų.

Apžiūrėjo būsimojo
muziejaus patalpas
2015 metų lapkričio 4 dieną
Lazdijų savivaldybės internetinė svetainė rašė: „Lazdijų
rajono savivaldybėje viešėjo
Lietuvos gyventojų genocido
ir rezistencijos tyrimo centro
generalinė direktorė Teresė Birutė Burauskaitė, Memorialinio
departamento direktorė Gintarė
Jakubonienė bei Genocido aukų
muziejaus direktorius Eugenijus
Peikštenis.
Svečiai susitiko su Lazdijų rajono savivaldybės meru Artūru
Margeliu bei Lazdijų krašto muziejaus direktore Daina Plediene.
Susitikimo metu buvo aptarta galimybė Lazdijuose, Vytauto g. 18,
esantį pastatą pritaikyti muziejaus
veiklai.
Prieš susitikimą ekspertų grupė apžiūrėjo šį pastatą, kuriame
sovietmečiu veikė KGB, buvo
įsikūrusi sovietinė milicija. Šį
pastatą įsigijus Lazdijų rajono
savivaldybei, buvo svarstoma
galimybė jame įrengti ekspozicijas, supažindinančias su nepriklausomybės praradimu XX
a. viduryje, sovietų valdžios

represijomis, pasiaukojama ir
atkaklia kova dėl nepriklausomybės atgavimo.
Ekspertų teigimu, minėtasis
pastatas yra unikalus, nes jame
yra išlikę daug autentikos, menančios sovietų valdžios represijų laikus: autentiškos kalinimo
kameros, grotos, durys, kalinių
pasivaikščiojimo kiemelis. Todėl
buvo aptariamos galimybės bendradarbiaujant su Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos
tyrimo centru bei Genocido aukų
muziejumi surinkti kuo daugiau
archyvinės medžiagos bei šiame
pastate atkurti autentiškas patalpas, kurios liudytų apie tautos istorinę praeitį. Remiantis ekspertų
išvadomis, pastato infrastruktūra
tam puikiai tinka.“
Pagal optimistines prognozes,
naująjį muziejų planuota suremontuoti ir atidaryti per trejus
metus. Tačiau taip neįvyko. Nuo
sprendimo steigti muziejų jau
praėjo 52 mėnesiai, o muziejaus
įkurtuvių diena dar skęsta rūke.

Vasario 16-oji Lazdijuose. (Vilmos Danauskienės nuotr.)
vyksmo stadija?
– Primename, kad sprendimas
dėl pritarimo projektui „Pastato
rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms" ir jo dalinio
finansavimo buvo priimtas mažiau nei prieš ketverius metus.
Parengta techninė dokumentacija,
pradėti pastato rekonstrukcijos
darbai.

Muziejaus atidarymo data
nežinoma
Gal naujoji valdžia greitai sugebės užbaigti šį patriotinį projektą? Juk viešai kalbama, kad šiam
projektui savivaldybės biudžete
šiemet skirta beveik 80 tūkst.
eurų. Apie muziejaus situaciją
kalbamės su Lazdijų rajono savivadybės atstovais.

– Kas atlikta nuo priimto
sprendimo steigti muziejų iki
dabar?
– Parengta techninė dokumentacija, pradėti pastato rekonstrukcijos darbai.

– Prieš beveik penkerius metus
buvo nuspręsta steigti sovietinio
genocido aukų ir laisvės kovų atminimui įamžinti skirtą muziejų.
Kokia dabar yra šio muziejaus

– Kiek kainuos muziejaus
įsteigimas ir įrengimas?
– Šiuo metu vykdomas projektas, kurio metu bus rekonstruotas
pastatas, kuriame, įgyvendinus

– Kada ketinama jį atidaryti?
– Kol kas nėra numatyta konkreti muziejaus atidarymo data.

projektą, lankytojus I ir II aukšte
pasitiks inovatyvios ekspozicijos
bei lankytojams pritaikytos muziejaus erdvės. Bendra projekto
vertė beveik 500 000 eurų.
– Kur šiuo metu yra šiam muziejui skirti eksponatai?
– Šiuo metu muziejui skir-

ti eksponatai saugomi Laisvės
kovų muziejuje bei Lazdijų
krašto muziejui pagal panaudą
perduotose Lazdijų rajono savivaldybei priklausančiose patalpose, esančiose adresu: Kauno
g. 8, Lazdijai.

•

„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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„Krašto aukso“ apdovanojimuose —
gausus lazdijiečių derlius

Už sėkmingai įvykdytus
projektus, įgyvendinant
Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programą,
skleidžiant gerąją patirtį,
praėjusią savaitę Veisiejuose vykusiame renginyje
buvo apdovanoti Žemės
ūkio ministerijos inicijuoto
konkurso „Krašto auksas“
Alytaus apskrities nugalėtojai. Beveik pusė apdovanojimų buvo įteikta Lazdijų rajono atstovams.

Konkurse dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos projektų vykdytojai arba
paramos gavėjai iš visų Lietuvos
apskričių. Apdovanojimų atran-

kos komisija išrinko po 9 kiekvienos apskrities nugalėtojus.
Net keturi apdovanojimai iš
visų, skirtų Alytaus apskričiai,
liko Lazdijų krašte. Jie įteikti
UAB „Sprendimai verslo plėtrai“
(projektas ,,SIP plokščių gamybos įdiegimas“), Lazdijų rajono
savivaldybės viešajai bibliotekai (projektas „Lazdijų rajono
kaimų patrauklumo didinimas
atnaujinant bibliotekas“), VšĮ
„Kultūros kalnelis“ (projektas
„VšĮ „Kultūros kalnelis“ veiklos
įvairinimas, siekiant padidinti
jaunimo užimtumą ir praplėsti
kokybiško laisvalaikio praleidimo galimybes“) ir Menų inkubatoriui (projektas „Rudaminos
etnografinių tradicijų sklaidos ir

Dzūkai

kalba, kad...

aktyvinimo programa „Čia mūsų
namai“).
Į Veisiejus pagerbti ir pasveikinti apdovanotųjų bei pasiklausyti žinomų atlikėjų koncerto
susirinko gausus būrys Lazdijų
krašto gyventojų bei svečių iš
kaimyninių rajonų. Renginio
svečiams koncertavo žinomų
dainininkų Norvilų ir Tarasovų
šeimyniniai duetai.
Konkursas ir dešimties renginių
ciklas „Krašto auksas“ surengtas siekiant didinti 2014–2020 m.
Lietuvos kaimo plėtros programos žinomumą, viešinti programos įgyvendinimo gerąją patirtį
bei pasiektus rezultatus, skatinti
inovacijas kaimo vietovėse.
„Dzūkų žinių“ informacija

g Visoje Lietuvoje skaitomame skelbimų portale pasirodė informacija apie Lazdijuose
parduodamas patalpas su namų
valda. Patalpų kaina 21 tūkst.
eurų. Įdomu, kas susigundys
buvusį tirą paversti šokių sale, o
gal naktiniu klubu? Gal kaimynams lenkams tai būtų įdomu?
g Paskelbus informaciją,
jog biudžete planuojama skirti
20000 eurų Lazdijų senjorams,
kilo nemažas sąmyšis ir rimtų
abejonių dėl tokio mokesčių
mokėtojų pinigų panaudojimo. Pasigirdo balsų, kad būtų
geriau tuos pinigus skirti vaikų
ir jaunimo užimtumui, neįgaliesiems ir vienišiems žmonėms.
Ko gero, gyventojų apklausos
šiuo klausimu rengti nederėtų,
nes daug laisvo laiko turintys
senjorai savo nuomonėmis užbombarduos apklausos organizatorius.
g Vienintelis Lazdijų restoranas „Gojus“ kyla į aukštesnį

lygį. Ten ne tik skanus maistas, bet savaitgaliais jau galima paklausyti ir house ritmu
skambančios muzikos. Jaukių
vakarėlių ištroškusiems lankytojams nebereiks važiuoti į
Alytų ar Druskininkus.
g Po biudžeto projekto pateikimo lengviau atsiduso Lazdijų
ligoninės darbuotojai. Gal jiems
nebereiks stovėti ištiestomis
rankomis laukiant savo sąžiningai uždirbtų pinigų. Naujajame biudžete Lazdijų ligoninės
veiklai gerinti numatyta skirti
100 000 eurų. Tik įdomu, kam
bus skirti tie pinigai – veiklai
gerint ar algoms išmokėti?

•

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

•

Geros žinios iš Žemės ūkio ministerijos
Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas žemės ūkio
subjektams, užsiimantiems
pirmine žemės ūkio produktų gamyba, pasiskolinti
lėšų žemės ūkio technikai
ir įrangai įsigyti, UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų
fondas“ įgyvendina finansinę priemonę „Paskolų
žemės ūkio technikai ir
įrangai įsigyti teikimas“.
Visoms paskoloms, suteiktoms pagal šią priemonę,
nuo šiol taikoma 80 proc.
kredito įstaigai sumokėtų
palūkanų kompensacija.

Palūkanų kompensavimas
pagal šią priemonę patvirtintas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2020 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 3D-70. Remiantis šiuo
įsakymu, žemės ūkio subjektams
kompensuojamos palūkanos už
visas paskolas, suteiktas pagal
Paskolų teikimo priemonę, nepriklausomai nuo to, ar paskola
suteikta su UAB „Žemės ūkio
paskolų garantijų fondo“ garantija ar be garantijos.
Dalinis palūkanų kompensavimas už paskolas, suteiktas žemės
ūkio technikai ir įrangai įsigyti
pagal šią teikimo priemonę, taiko-

mas tik naujai paimtoms paskoloms. 80 proc. palūkanų gali būti
kompensuojama už tinkamas finansuoti išlaidas, kurios gali būti
daromos tik po „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo“ sprendimo
teikti pagalbą paskolomis.
Pagrindinės palūkanų kompensavimo sąlygos:
kompensuojama 80 proc. kredito įstaigai sumokėtų palūkanų už
ne ilgesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį; maksimali palūkanų norma,
kuri kompensuojama – 4 proc.;
ūkio subjektas, norėdamas gauti
palūkanų kompensaciją, kredito įstaigai kartu su dokumentais
dėl paskolos pateikia paraišką
dėl dalies palūkanų kompensavimo; palūkanų kompensacijas
paskaičiuoja ir taiko Žemės ūkio
paskolų garantijų fondas.
Žemės ūkio subjektai kviečiami aktyviai naudotis šia teikimo
priemone skolinantis žemės ūkio
technikai ir įrangai įsigyti. Pagal
šią priemonę iki 2020 m. pabaigos planuojama suteikti beveik
2,7 mln. Eur lengvatinių paskolų.
Pagal Paskolų teikimo priemonę
teikiamoms paskoloms taikomos
mažesnės palūkanos, mažesnis
administravimo mokestis, o dalinis palūkanų kompensavimas
dar sumažins paskolos aptarna-

vimo sąnaudas, kas ypač aktualu
siekiant efektyviau modernizuoti
ūkius.
Pagrindinės Paskolų teikimo
priemonės sąlygos:
paskolos paskirtis – žemės ūkio
technikai ir įrangai įsigyti; paskolos trukmė – iki 72 mėn.; didžiausia paskolos suma – 70.000,00
Eur; palūkanų dydis negali būti
didesnis kaip 5,0 proc.; paskolos
administravimo mokestis negali
būti didesnis kaip 0,5 proc. paskolos sumos; paskolų gavėjai
savo vardu turi būti įregistravę
žemės ūkio valdą.
Dėl lengvatinių paskolų žemės
ūkio technikai ir įrangai įsigyti galima kreiptis į šias kredito
unijas:
» Raseinių kredito unija
» Ignalinos kredito unija
» Biržų kredito unija
» Kredito unija Zanavykų bankelis
» Kredito unija „Kupiškėnų
taupa“.
Išsami informacija apie palūkanų kompensavimą bei finansinę
priemonę „Paskolų žemės ūkio
technikai ir įrangai teikimas“ – tinklalapyje www.garfondas.lt.

•

Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos informacija

Tai, ko bijai, tikrovėje niekada nebūna taip baisu. Baimė, kurią tu
kaupi savo mintyse, yra baisesnė už tai, kas egzistuoja tikrovėje.
Spencer Johnson

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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Valstybės atkūrimo dieną —
Laisvės angelai ir originali iniciat
Praėjusį sekmadienį
Lazdijuose, kaip ir visoje
Lietuvoje, buvo paminėta
Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Kaip jau įprasta,
šventė prasidėjo Šv. Mišiomis Lazdijų Šv. Onos
bažnyčioje, į kurią susirinko gausus būrys šventiškai nusiteikusių Lazdijų
krašto žmonių.

Iš bažnyčios šventės dalyviai
patraukė prie generolo Adolfo
Ramanausko-Vanago paminklo
ir Nepriklausomybės kovų savanoriams skirtų atminimo lentų,
kur savivaldybės vadovai padėjo
gėlių, o Nepriklausomybės aikštėje šventės proga aidėjo atminimo salvės.
Paskui Vasario 16-osios minėjimas persikėlė į Lazdijų kultūros
centrą,. Ten buvo pristatyta šiai
progai skirta programa „Su lietuviška laisvės dvasia“. Svarbiu
šventės akcentu tapo Laisvės angelo statulėlių įteikimo ceremonija, kurios metu trims iškiliems
Lazdijų krašto žmonėms buvo
padėkota už jų nuoširdžius ir

prasmingus darbus.
„Esame laisvi. Laisvi džiaugtis
savo valstybingumu, tradicijomis
ir kalba. Puoselėkime tai, ką paveldėjome, ir didžiuokimės tuo,
ką turime. Su švente Jus visus“, –
kalbėjo merė Ausma Miškinienė.
Laisvės angelo statulėlėmis,
padėkos raštais ir piniginiais
prizais savivaldybės merė
A. Miškinienė apdovanojo
Oną Urbonavičienę, Vytautą
Valukonį ir Juozą Megelinską.
Šventiniame renginyje buvo
paskelbta ir originali iniciatyva
– Vienybės akcija, skirta Kovo
11-osios 30-mečiui paminėti. Šios akcijos metu per visas
savivaldybės seniūnijas keliaus
naminės duonos kepalas bei drobės ritinys, ant kurio savo delnų trispalvius atspaudus galės
įspausti visi rajono gyventojai.
Šventės proga Lazdijų kultūros
centre buvo rodomas praėjusią
savaitę didžiuosiuose šalies kino
teatruose pasirodęs dokumentinis
filmas „Partizanas“, pasakojantis žinomo partizanų vado Juozo
Paliūno-Ryto kovų istoriją.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Iškilminga eisena Lazdijų Nepriklausomybės aikštės link.
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Dekoracijos prie Lazdijų kultūros centro.

tyva
Eisenos dalyviai.

Suaugusiųjų šokių kolektyvo „Lazdija“ pasirodymas.

7

8

Dzūkų žinios Nr. 8 / 2020 02 20 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Buvo 1986 metų ruduo. Antrus
metus iš eilės lankiau krepšinio
treniruotes pas įžymų ir garsų
krepšinio trenerį A. Gedminą
netoli Druskininkų esančiame
Vieciūnų miestelyje. Po eilinės
treniruotės prausėmės duše ir
rengėmės, kai į rūbinę įėjo pats
treneris ir visiems pasakė eiti į
aktų salę, kur žiūrėsime NBA
krepšinio įrašus. Pastaruosius
treneriui paskolino legendinis
Lietuvos krepšininkas Valdemaras Chomičius. Netrukus visi
sugužėjome į salę ir iš nuostabos susižavėję pirmą kartą gyvenime pamatėme, kaip žaidžia
stipriausios pasaulio krepšinio
lygos meistrai. Pasakyti, kad
NBA komandų rungtynių įrašai mums padarė milžinišką
įspūdį, pritrenkė ir sužavėjo,
reiškia, pasakyti labai mažai.
Iki tol apie NBA buvome tik
girdėję ar matę kelias akimirkas
per Lenkijos televizijos sporto
žinias. Tas krepšinio deserto
vakaras truko beveik penkias
valandas. Pamatėme kelių 1986
metų NBA finalo serijos tarp
Bostono „Celtics“ ir Hiustono
„Rockets“ rungtynių įrašus. Šią
NBA grandų dvikovą 4–2 laimėjo Bostono ekipa.
Tuo metu atkreipiau dėmesį
į „Celtics“ lyderį, aukštą blondiną žaliais krepšinio bateliais
Larry Birdą. Šis 33 numeriu pažymėtus marškinėlius vilkintis
dviejų metrų šešių centimetrų
ūgio baltaodis krepšininkas tuo
metu buvo geriausias NBA, o
tai reiškė, kad buvo geriausias
ir visos planetos krepšininkas.
Jis nebuvo pats greičiausias,
vikriausias ar aukščiausiai šokantis krepšininkas ir iš pirmo
žvilgsnio atrodydavo visai nepanašus į krepšininką, o į kokį
nors ūkininką, bet pasižymėjo
labai taiklia ranka, kurią lavino
itin ilgai trunkančių treniruočių
metu, bei puikiu krepšinio mąstymu. Bostono komandos startinį
penketuką dar sudarė šalia krašto
puolėjo Larry Birdo rungtyniaujantis kitas krašto puolėjas, 32
numeris Kevinas McHaleas, 00
numeriu pažymėtus marškinėlius
vilkintis Robertas Parishas bei
du gynėjai: 44 numeris Danny
Aingeas ir 3 numeris Dennisas
Johnsonas. Tuo metu „Celtics“
krepšinio klubas išsiskyrė visoje
NBA tuo, kad net trys iš penkių

starto penketo žaidėjų buvo
baltaodžiai, kas tuo metu NBA
klubams nebuvo būdinga.
To 1986-ųjų eilinio rudens vakaro metu pamatyti NBA rungtynių įrašai daug kam iš mūsų,
jaunųjų krepšininkų, padarė didelę įtaką. Bent aš, įkvėptas tų
įsimintinų ir jaudinančių akimirkų pradėjau treniruotis žymiai
noriau ir atkakliau, nes supratau,
kad norint gerai žaisti krepšinį
reikia negailėti savęs per treniruotes ir krepšinio aikštelėje
plušėti su dviguba energija.
Juk kai pagalvoji, krepšinis
labai paprastas žaidimas, o
svarbiausia jame yra pataikyti į
krepšį. Tad kai mokiausi mokykloje, pamėgęs krepšinį, kiauras
vasaras praleisdavau krepšinio
aikštelėje miške, netoli namų.
Žaisdavome tarpusavyje penki
prieš penkis, trys prieš tris, vienas prieš vieną, o kai būdavome
trise, stodavau vienas prieš du.
Kai aikštelėje būdavau vienas,
valandų valandas mėtydavau
į krepšį tol, kol pajėgdavau, o
neretai ir po to – iki kol sutemdavo.
1987 metų rudenį Milvokyje įvyko pirmasis tarptautinis
krepšinio turnyras „Mcdonalds
Open“, kuriame dalyvavo trys
komandos: NBA atstovavo Milvokio „Bucks“, o Europai – Sovietų Sąjungos rinktinė ir Milano „Tracer“ klubas. Be didelio
vargo šio turnyro nugalėtoju
tapo NBA klubas. Finalo rungtynes tarp „Bucks“ ir Sovietų
Sąjungos rinktinės 27 taškų
skirtumu laimėjo amerikiečiai.
Šio mačo vaizdo įrašą rodė ir
sovietinės Lietuvos televizija.
Raudonojoje rinktinėje tuomet
žaidė R. Kurtinaitis, V. Chomičius ir Š. Marčiulionis.
Po metų šis turnyras persikėlė į Europą. 1988-ųjų rudenį
į Madridą atvyko tas pats garsusis Bostono „Celtics“, kuris
rezultatu 113:85 nugalėjo tuometinės Jugoslavijos rinktinę,
o finale 111:96 įveikė Madrido
„Real“ krepšinio klubą su šviesaus atminimo krepšinio Mocartu Draženu Petrovičiumi.
Nuo 1986 metais matytų NBA
įrašų Bostono klubas nelabai
pasikeitė – startinis komandos
penketas išliko tas pats. Abejose
rungtynėse išsiskyrė Larry Birdas, eilinį kartą sužavėdamas
publiką Madride ir prie televizijos ekranų. Jis itin galingai
ir patikimai rungtyniavo svarbiausiomis mačų akimirkomis
ir pataikė net pačius sudėtingiausius metimus būtent tada,
kai labiausiai to reikėjo. Tuo
metu krepšinis dar nebuvo tokių fiziškai galingų krepšinio
monstrų varžybos. Krepšininkai
greičiau panašėdavo į ištįsusius
makaronus, bet tų laikų krepšinis buvo lengvas, elegantiškas
ir itin mielas akiai.

•

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,

Seinų g. 12, Lazdijai.

Surinktos akcijos lėšos — ir vieniems
vaikus auginantiems vyrams

Daina Baranauskaitė
Tryliktą kartą organizuota
kalėdinė paramos akcija
„Gerumo žvaigždė 2019“
baigėsi, o organizatorė
bendrovė „Lankava“, susumavusi rezultatus, džiaugiasi galėjusi prisidėti prie
sunkiai besiverčiančių
šeimų gyvenimo, jų buities
pagerinimo.
Tryliktą kartą organizuota paramos akcija „Gerumo žvaigždė
2019“ baigėsi prieš praėjusias
Kalėdas, o susumavus rezultatus dovanos Alytaus Raudonojo
Kryžiaus globojamoms šeimoms
įteiktos prieš keletą dienų. Įmonės „Lankava“ klientų, akcijos
rėmėjų dėka buvo surinkta 6500
eurų, už kuriuos buvo nupirkta
dovanų čekių, kad šeimos, ypač
vienos mamos ar vieni vyrai tėvai, auginantys net po keletą atžalų, galėtų išsirinkti labiausiai
trūkstamų daiktų.
„Kalėdų visi laukiame, o štai
jos pas mus atėjo antrą kartą, mat
mūsų globojamos šeimos gaus dovanų. Esame labai dėkingi ir laimingi, kad Kalėdas vėl sugrąžino
„Lankava“, kad atkreipė dėmesį“,
– sakė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyriaus
vadovė Aldona Turauskytė.

UAB „Lankava“ marketingo
vadovas Rimas Švedkauskas, kartu su įmonės kolektyvu įteikdamas čekį teigė, jog su šeimomis,
gausiančiomis paramą, jau yra
susipažinę. „Kai kurias šeimas
aplankėme. Kai kurių šeimų pavyzdžiu, nenurodant konkrečiai,
kas jie, kvietėme klientus atkreipti
dėmesį, kad parama tikrai tikslinga“, – sakė R. Švedkauskas.
„Jau prisilietėme prie šių šeimų.
Džiaugiamės, kad gražiai auklėjate
vaikus, kad Alytuje yra tokios šeimos, tokie vaikai, stebėsime, kaip
jūs augate. Jeigu reiks – padėsime“,
– sakė UAB „Lankava“ personalo
vadovė Marija Jurgelionienė.
Beveik kiekvieno paramos gavėjo istorija verta atskiro pasakojimo, o gal net ir aštraus siužeto
filmo. Tiesa, dabar jau su laiminga
pabaiga. Štai Gediminas Maksimavičius vienas augina tris sūnus,
ir ne našlys...Tačiau nesiskundžia,
džiaugiasi pagalba iš šalies.
„Malonu, kai kažkas padeda
iš šalies. Man auginti tris sūnus
sekasi puikiai, nesiskundžiu. Buitis yra, toks gyvenimas, tačiau
eini tuo keliu. Sunku nėra, patys
sūneliai daug ką pasidaro, aš, žinoma, kontroliuoju, prašau, kad
mokytųsi, stengtųsi. Derinu darbą
ir veiklas su vaikais“, – kalbėjo
G. Maksimavičius.

Visiems susirinkusiems pagrojo
be galo talentingos, tėvelio auginamos Romualda ir Kristina.
Romualdas Vadapolas, matydamas, kaip groja dukros, nesuvaldo
pasididžiavimo ašarų. Jo kelyje
buvo visko, tačiau pasirinko šviesų ir prasmingą, rūpinasi dukrų
auklėjimu ir išsilavinimu.
„Iš pradžių maniau, kad bus
sunkiau. Man teko rinktis tarp
pelningo darbo užsienyje ir mergaičių auginimo. Vienai buvo
pusė metukų, kitai dveji. Dabar,
žiūrint iš šios pozicijos, džiaugiuosi, kad pasirinkau šį kelią.
Kai pasišvenčiau jas auginti, pradėjau leisti į įvairius užsiėmimus.
Muzikos mokykloje mokytojai
pastebėjo, kad mergaitės turi ir
klausą, ir balsą. Abi įstojo į Čiurlionio meno mokyklą“, – kalbėjo
R. Vadapolas.
Dėkodamos už paramą, šeimos
ir jų vaikai „Lankavos“ kolektyvui išsakė padėkos žodžius.
Taip pat visiems kaip dėkingumo ženklą padovanojo medaus,
vėliau visi pasivaišino arbata ir
saldumynais.
UAB „Lankava“ kolektyvas dėkoja savo klientams ir rėmėjams,
kurie savo indėliu prisidėjo prie
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Alytaus padalinio globojamų
šeimų ir asmenų gerovės.

•
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Iš Kultūros rėmimo fondo programos Lazdijams — „zuikio ašaros“
Nuolat viešojoje erdvėje
virkaujant, kad regionų
kultūrai labai trūksta
pinigų, į pagalbą ateina
Kultūros rėmimo fondas,
siūlantis dalinį projektų
finansavimą. Tačiau ne visi
sugeba deramai pasinaudoti tokia galimybe. Gal pritrūksta noro ar fantazijos?

Neseniai buvo paskelbti Kultūros
rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimas Alytaus
apskrityje“ projektų konkurso
rezultatai. Visiems projektams
paskirstyta per 120 tūkst. eurų.
Lazdijų rajonas šiame kontekste
atrodo liūdnai – patvirtinti tik 5
projektai, o paskirta suma – tik
13,3 tūkst. eurų.
Daugiausia lėšų gavo Alytaus
miestas – net 50, 7 tūkst. eurų, už
šiuos pinigus bus finansuojami 8
projektai.
Druskininkų savivaldybė laimėjo net 11 projektų, kuriems
finansuoti bus skirta 36,1 tūkst.
eurų.
Lazdijus šioje srityje aplenkė ir
Varėna, gavusi 22,2 tūkst. eurų,

už kuriuos bus finansuojami 6
projektai.
Analizuojant pateiktų projektų tematiką, reikia pastebėti, jog
profesionalios kūrybos skatinimui ir sklaidai nebuvo patvirtintas nė vienas Lazdijų projektas.
Tai reiškia, kad Lazdijų kultūros
politikai neturi ambicijų rajone
plėtoti profesionalaus meno.
Lazdijų krašto muziejaus projektui „Kryždirbystės amato tradicija Lazdijų krašte“ iš fondo
gauti 3 tūkst. eurų, o tos pačios
įstaigos edukacinei programai
„Vilnos pusny“ – 2 tūkst. eurų.
Lazdijų kultūros centras gavo
po 3 tūkst. eurų dviem renginiams – respublikiniam liaudiško
smuikavimo konkursui „Griežkit,
skripkos“ ir liaudiško muzikavimo konkursiniam festivaliui
„Muzikantų suspiescinis“.
Dar 2,3 tūkst. eurų buvo paskirta Lazdijų kultūros centro rengiamam festivaliui „Kino sakmės“.
Kas galėtų atsakyti, kodėl
Lazdijai nesugebėjo pasinaudoti
siūloma parama ir šiek tiek kilstelti renginių įvairovę į aukštesnį
lygį?
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Lazdijų krašto muziejaus projektui „Kryždirbystės amato tradicija Lazdijų krašte“ iš fondo gauti 3 tūkst. eurų, o tos
pačios įstaigos edukacinei programai „Vilnos pusny“ – 2 tūkst. eurų.

Mokytojo padėjėja kanceliarinėms prekėms jaučia silpnybę nuo mažens
»Atkelta iš 1 psl.

Kolekcijoje: net iš banko
„pavogtas“ šratinukas
„Kai pas sūnų į Angliją nuskrendu, tai jie man jau pririnkę būna,
o ir aš pati einu į turizmo centrus, ieškau, kokių dar neturiu,
perku. Kartą banke „pasivogiau“
šratinuką. Marti patikino, kad
ten galima pasiimti – jokia čia
vagystė“, – šypsodamasi apie
savo nuotykius pildant kolekciją pasakoja kolekcionierė.
Apsirgo šia liga ponia Roma ir
niekaip nepasveiksta – jau kokie 4, o gal jau ir 5 metai. „Iš
pradžių rinkau tik su logotipais,
dabar, pavyzdžiui, ir su miestų
paveikslėliais, ir pieštukus dar
paimu“, – vis pasakoja ji. O ar
brangus malonumas kolekcionuoti šratinukus? „Vieną pirkau
už 10 svarų“, – tarsteli pašnekovė. Moteris buvo maloniai
nustebinta, kai po egzamino
grupiokė iš visų surinko tušinukus – apie 30 žmonių buvo
– ir padovanojo jai. Mat Roma –
studentė, Kauno kolegijoje pirmame kurse studijuoja socialinį
darbą. „Man tai užsiėmimas. Aš
juk viena tik su katinu gyvenu,
tad turiu veiklos ir po darbo –
mokausi“, – sako pašnekovė.
Ji – mokytojo padėjėja Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijoje. „Man taip čia patinka, gera,
nemoku apsakyti. Mane „veža“
mano darbas, aš čia atsigavau“,
– sako ji ir tris kartus į medinį
stalą pabeldžia, nors sakosi neprietaringa esanti. Na, dėl viso
pikto! „Aš dar jauna, tik pirmakursė, kol baigsiu, liks darbuotis
pora metų ir į pensiją, tuomet
šturmuosiu doktorantūrą”, – ir
rimtai, ir juokais kalba ponia
Roma, taip praskaidrindama

nuotaiką.

Rašo tik rašaliniu parkeriu
„Aš taip įpratusi“, – tarsteli ji rodydama savo rašymo priemones.
Paklausus, kad turbūt jos raštas
gražus, ponia Roma tik trukteli
pečiais: „Nežinau...“. Atverčia
sąsiuvinį – jos raštas iš tikrųjų
gražus, lygus, tik pažvelgus, iškart pasakysi: mokytojos raštas.
Sakosi, nuo mažens mėgo raityti
žodžius baltuose lapuose. „Man
patinka rašyti ranka. Kai buvau
maža, nusižiūrėdavau kokį gražų
parkerį, mesdavau turėtąjį ir naujo
bėgdavau pirkti – juk neturiu kuo
rašyti“, – prisimena ji. Sakosi,
rinktų ir rašalinius parkerius, bet
su logotipais nerandanti.
20 skirtingų vėduoklių, senoviniai „daikčiukai“, na, dar užrašų
knygelės. Užrašų knygelės – tik 5.
„Čia net ne kolekcija, labiau jau
sena meilė kanceliarinėms prekėms. Tiesiog man patinka jas
turėti“, – patikina ponia Roma.
Vėduoklių daugiau – 20. „Tai ir
interjero detalės, tad svarbu, kad
būtų visos skirtingos, nenoriu
dviejų vienodų. Tokių ir neturiu“,
– patikina pašnekovė.
Silpniausia, anot pačios Romos,
jos senovinių eksponatų kolekcija.
„Turiu caro laikų pinigų, medalių,
turiu senovinių leidinių. Anksčiau
pirkau istorines knygas, kaupiau,
dabar dalinu istorikams. Man istorija labai patinka“, – pasakoja
ji ir prisipažįsta, jog dėl kažkokių
kartais jai ir pačiai nesuprantamų
priežasčių ji taip ir netapusi diplomuota istorike.
Eksponatai į jos kolekcijas keliauja į Lazdijus iš viso pasaulio:
iš tolimosios Amerikos, Prancūzijos, Tenerifės, žinoma, Anglijos,
kur pati Roma dažnai svečiuojasi,

net Japonijos, Tailando, Kinijos.
„Kas kur važiuoja, iš ten ir veža.
Aš jiems visiems be galo dėkinga,
– sako kolekcininkė ir prisipažįsta, jog Anglijoje sendaikčių turgeliuose mėgsta ir pati pasikuisti,
daug eksponatų į jos kolekcijas
atkeliauja iš vietinių, Lazdijų,
skudurynų. „Ten dirbančios moterys žino, kad renku, palieka“,
– sako ji. Tačiau, pasak pačios
kolekcijų savininkės, ji viešai
niekur nesigarsino, jog renka
kažką. „Tik draugai, pažįstami,
artimieji žinojo, kad aš renku tušinukus. Gimnazijoje apie mano
tušinukų krepšį prasitarė mokytoja Audronė Pileckienė, taip mano
kolekcija ir nukeliavo į Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos
skaityklą“, – pasisako kolekcionierė. „Namuose juos krepšyje
sandėliuke laikau. Kai penkiametė anūkėlė pas mane parvažiuoja,
tuomet išpilame visus svetainėje
ir suskaičiuojame. Laukiu anūkės
– tada tiksliai suskaičiuosime“,
– sako ji ir patikina, jog mananti, kad šiandien jos kolekcijoje
daugiau nei 400 tušinukų. O štai
kėdainiečio Juozo Baniotos kolekcija, ko gero, didžiausia šalyje. Savo tušinukų kolekcijoje
kolekcininkas sukaupęs net 17
275 rašymo priemones. Vokietijoje viena kolekcininkė dar prieš
porą metų skelbėsi turinti apie
300 tūkstančių tušinukų.
Tačiau juk ponia Roma ne tik
savo kolekcijas pildanti ir eksponatų ieškanti – anksčiau mėgo
kryžiažodžius spręsti, dabar sudoku. „Mąstymui“, – tarsteli ji.
Jai patinka palinkti prie langelių,
kuriuose slypi žodžiai, skaičiai, o
kad jie pasirodytų, kaip ryškalą
naudoja savo smegenis, užrašo,
žinoma, šratinuku. Ir dar vasaro-

Mokytojo padėjėja Roma Stankauskienė.
mis ji savanoriaujanti vaikų stovykloje daugiau nei dešimtmetį,
o gal jau kokia 13 metų. „Na,

man tai taip pat labai patinka“,
– sako entuziasmo nestokojanti
moteris.
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Nors dažniausiai esate nieko prieš pabūti
dėmesio centre, šiuo metu atsigręšite į
intymius dvasinius aspektus. Daugiau
ilsėsitės ir mąstysite apie gyvenimo
prasmę, galvosite apie savo pašaukimą,
svajones ir būdus jas įgyvendinti. Savaitei įpusėjus, puikiai pasižymėsite darbe,
padarydami kur kas daugiau, nei galėjote
patys iš savęs tikėtis.
Jautis (04.21—05.21)
Jūs puikiai jaučiate, kuo esate unikalūs
ir kas jus padaro išskirtiniais. Kai darote
tai, kas jums prie širdies, jaučiate, kad
gyvenate. Drąsiai darykite tai ir dabar:
išeikite iš savo komforto zonos, būkite
spontaniški ir nevenkite išmintingai rizikuoti, siekdami savo svajonių.
Dvyniai (05.22—06.21)
Savaitės pradžioje jūsų jausmai mylimam
žmogui nekels jokių abejonių - jausitės
esantys laimingi ir užtikrinti dėl to, ko norite. Kiek vėliau gerai seksis siekiantiems
karjeros – tiek kalbantis su vadovybe
dėl ilgalaikių planų, tiek su artimiausiu
bičiuliu svajojant apie pirmąjį žingsnį,
siekiant gyvenimo tikslų.
Vėžys (06.22—07.22)
Norėsite sulaužyti jums įprastą rutiną ir
patirti kažką naujo, kas apverstų jūsų pasaulį aukštyn kojomis ar bent jau atvertų
naują suvokimo lygmenį. Pavyzdžiui,
galite pradėti mokytis naują užsienio
kalbą arba paduoti paraišką tolimai komandiruotei. Savaitei baigiantis, norėsis
kuo daugiau laiko praleisti su mylimu
žmogumi, kartu nuveikti ką nors, kas praturtintų jūsų sielą ir žinias apie meną.
Liūtas (07.23—08.23)
Savaitės pradžioje derėtų pasirūpinti
savo fiziniu ir emociniu gerbūviu. Galbūt jau esate pagalvoję apie tai, kokias
treniruotes ar užsiėmimus norite lankyti
– padarykite tai dabar. Tai puikus metas
įsitikinti, ar tai, apie ką mąstėte, jums iš
tiesų tinka ir patinka.
Mergelė (08.24—09.23)
Šią savaitę svarbu skirti pakankamai laiko tiek mylimam žmogui, tiek verslo ar
sporto partneriui ar partnerei. Būdami
kartu, ne tik patirsite daug džiaugsmo,
bet ir prisirinksite pakankamai idėjų, kad
galėtumėte kiekvienas atskirai pradėti savo projektus. Ypač daug reikš tai,
kad palaikysite vienas kito sumanymus,
nuolat stebėsite, kaip sekasi kitam – tai
bus stiprus motyvuojantis veiksnys jums
abiem.
Svarstyklės (09.24—10.23)
Savaitės pradžioje prioritetu taps džiaugsmingai leisti laiką su mylimiausiais žmonėmis, o nuo savaitės vidurio bus palanku

imtis gerinti tuos savo sveikatos aspektus, kurie jau galbūt senokai neduoda
ramybės. Savaitgalį vėl reikėtų prisiminti
artimiausius žmones.

Skorpionas (10.24—11.22)
Savaitės pradžioje būsite ekspresyvūs ir
atviri spontaniškai veiklai, kuri suteiks
jums daug džiaugsmo. Galbūt tai bus kūrybinis proveržis darbe, o gal neplanuota
kelionė. Kiek vėliau šią savaitę suprasite,
kad norite imtis veiksmų vieni, be savo
įprastų partnerių pagalbos. Būtinai apie
tai juos informuokite ir aptarkite – tai
suteiks jums daugiau pasitikėjimo savimi.
Elgtis sąžiningai visada verta, nes tai galų
gale užtikrina vidinę ramybę.
Šaulys (11.23—12.21)
Savaitės pradžią palankiausia praleisti
kuo daugiau puoselėjant namus ir bendraujant su artimaisiais. Tiesą sakant, ši
veikla netgi šiek tiek užgoš jūsų kasdienes
pareigas, tad pasistenkite pastebėti, kada
peržengiate ribą, ir raskite teisingą darbo
pareigų ir tarnystės namams balansą. Antrojoje savaitės pusėje gerai seksis verslo
sandoriai, su pinigais susijusi veikla.
Ožiaragis (12.22—01.20)
Nors esate pragmatiški, neatsukite nugaros savaitės pradžioje užplūdusiam optimizmui – jis tikrai nėra tik „nepamatuota
emocija“. Jei ketinte stipriai padirbėti jus
dominančioje srityje, pasitelkite optimizmą kaip priemonę, kuri paskatins jūsų
produktyvumą. Energijos nestokosite ir
antroje savaitės pusėje, bet seksis ypač
gerai, jei į pagalbą pasitelksite geriausius
draugus ar kolegas. Savaitgalį skirkite
poilsiui, nes įtemptai dirbdami rizikuojate
perdegti.
Vandenis (01.21—02.19)
Savaitė prasidės emociniu bloku, kuris
neleis jums atsiverti savo mylimai antrajai pusei. Lyg ir suvoksite, ką jaučiate,
tačiau vos sumanysite apie tai prabilti,
pasijusite „iškalbūs“ lyg medžiai. Ko
gero, šis laikotarpis geriausiai tinka apmąstyti, ko iš tiesų norite, suprasti, ką
iš tiesų byloja jūsų jausmai. Tuo tarpu
finansų srityje seksis kuo puikiausiai,
ypač antroje savaitės pusėje. Svarbu
apsispręsti, ko labiausiai norite: naujų
klientų, daugiau atsakomybės. Tuomet
jau galite raitotis rankoves ir imtis darbo.
Nustebsite, kaip greitai pildosi aiškiai
išreikšti norai.
Žuvys (02.20—03.20)
Tikėkite savimi ir gausite tai, ko norite –
ar tai būtų pripažinimas darbe, ar naujas
romantiškas nuotykis. Svarbiausia – pasikliauti savo intuicija ir visiškai atvirai
pripažinti savo tikruosius troškimus. Toliau telieka žingsnis po žingsnio eiti savo
gyvenimo svajonės link.

savaitės anekdotai
Mergina ateina pas daktarą ir klausia:
– Daktare, ar galima miegoti su atidarytu langu?
– Galima, jei daugiau nėra su kuo
miegoti.
☺☺☺
Kalbasi du darbuotojai:
– Tai sakai, viršininkas buvo geros
nuotaikos, kai paprašei jo padidinti atlyginimą?
– Taip, jis vos nenumirė iš juoko.
☺☺☺
Petriukas parašė Kalėdų Seneliui:
„Prašau atsiųsti man broliuką.“
Kalėdų Senelis atsakė: „Jokių problemų. Atsiųsk man savo mamytę.“

Eteris
Ketvirtadienis
, vasario 20 d. Saulė teka 7.33, leidžiasi 17.34, dienos ilgumas
10.01. Delčia. Vardadieniai: Leonas, Visgintas, Eitvydė, Aidas.
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 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Mokslo ekspresas.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio puodai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Nuostabioji draugė“.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.50 Kūrybingumo
mokykla.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Visi kalba.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Nuostabioji
draugė“.
5.00 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“.

☺☺☺
–Skambina iš gimdymo namų:
– Praneškite Petraičiui, kad jam
gimė trynukai – mergaitės.
– Tik ne dabar. Jis skutasi.
☺☺☺
– Pasiruoškite blogiausiam!
– Gydytojau, aš mirsiu?
– Ne, rytoj – į darbą!
☺☺☺
Kalbasi statybininkai:
– Žinai, daugelį teatrų tikriausiai bepročiai statė.
– Kodėl taip manai?
– O tu darytum balkonus pastato viduje?

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 „Pagrobimas“.
0.25 „Juodasis sąrašas“.
1.15 „Vyras su krepšiu“.

3.05 Alchemija XVII.

Niekam nežinomas
menininkas.
3.35 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 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 Farai.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro Žinios.
21.52 TV3 Sportas.
21.57 TV3 Orai.
22.00 „Kikboksininkas“.
0.00 „„Majų“ baikerių
klubas“.
1.15 „Makgaiveris“.
2.05 „Greislendas“.
2.50 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.45 „„Majų“ baikerių
klubas“.
4.50 „Naujakuriai“.
5.35 „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 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
12.50 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai – 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Prezidento patikėtinis“.
22.55 „Reindžeriai“.
0.50 „Nusikaltimų
miestas“.
1.45 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.59 Programa.
6.00 Vantos lapas.
6.30 Nauja diena.
7.00 Nauja diena.

Rubrika.
7.30 Gyvenimas.
8.30 Visi savi.
9.30 „Gluchariovas“.
10.30 „Prokuroras“.
11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo

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

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

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

Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 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 Gyvenimas.
1.30 Oponentai.
2.10 Lietuva tiesiogiai.
2.30 „Vieno nusikaltimo

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

gumas“.
4.50 Nauja diena.

Rubrika.
5.00 Skyrybos.
5.40 „Pone prezidente“.
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 Proto džiunglės.
8.50 „Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Veranda.
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 „Laisvės kaina.
Savanoriai“.
14.55 „Anapus Žemės.
Kosmoso apgyvendinimas“.
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“.
19.20 „Iš užmaršties
prikeltas Versalis.
Dingęs Karaliaus
Saulės dvaras“.
20.15 Mano tėviškė. Stanislovas ir Liudvika

Didžiuliai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
22.00 Premjera. „Nuolan-

kioji“.
0.20 DW naujienos rusų

kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Euromaxx.
1.35 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
2.30 „Hiphopo evoliucija“.
4.10 Linija. Spalva.
Forma.
4.40 Stop juosta.
5.05 Stilius.
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 PREMJERA. „Bro-

kenvudo paslaptys.
Ančių medžioklė“.
23.05 „Gyvenimo daina“.
1.00 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.10 „Kapitonė Marlo.
Kruvinojo mėnulio
naktis“.
4.45 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

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

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

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

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

Magikianų“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Povandeninis

horizontas“.
23.05 „24 valandos.

Palikimas“.
0.00 Eurolygos

rungtynės. Vitorijos
„Baskonia“–Kauno
„Žalgiris“.
2.10 „Svieto lygintojai“.
2.50 „Amerikiečiai“.
3.40 „Paskutinis iš vyrų“.
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Eteris
Penktadienis
, vasario 21 d. Saulė teka 7.31, leidžiasi 17.36, dienos ilgumas
10.05. Delčia. Vardadieniai: Eleonora, Kęstutis, Žemyna, Feliksas.
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 Mokslo ekspresas.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos
virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
23.00 „Purpurinė
kalva“.
1.00 „Visą ilgą naktį“.
2.25 Euromaxx.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Ponas Bynas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia
meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 PREMJERA. „Teisingumo lyga“.
23.20 „Akivaizdus ir
tikras pavojus“.
2.00 „Pagrobimas“.
TV3
6.25 „Keršytojų

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

Plačiakelnis“.

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.
17.55 Namų idėja su
IKEA.
18.30 TV3 Žinios.
19.22 TV3 Sportas.
19.27 TV3 Orai.
19.30 „Ilgo plauko
istorija“.
21.30 Europos vyrų krepšinio čempionato
atrankos rungtynės.
Belgija–Lietuva.
23.30 „Persekiotoja už
objektyvo“.
1.15 „Teta Helena“.
3.20 „Dredas“.
5.00 „Makgaiveris“.
5.45 „Naujakuriai“.
BTV
6.45 „CSI. Majamis“.
7.40 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai – 112“.
11.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
12.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.25 „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.
Aukštesnis lygis“.
23.35 „Prezidento patikėtinis“.
1.20 „Nusikaltimų
miestas“.
1.45 „Nusikaltimų
miestas“.
2.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.59 Programa.
6.00 „Pasaulis iš

viršaus“.
6.30 Oponentai.
7.30 Skyrybos.
8.30 Greiti pietūs.
9.30 „Gluchariovas“.
10.30 „Prokuroras“.
11.30 „Netikėtas teisingumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.00 Kryptys LT.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori
būti.
15.00 „Prokuroras“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Netikėtas teisingumas“.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.

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

Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Pone
prezidente“.
21.30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
23.30 Vantos lapas.
0.00 „Pone
prezidente“.
0.30 Skyrybos.
1.30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
2.10 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.15 „Prokuroras“.
4.00 „Netikėtas teisingumas“.
4.50 Nauja diena.
Rubrikos.
5.15 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.55 „Pone
prezidente“.
6.25 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.50 „Pasaulio turgūs“.
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“.
14.45 Muzikinis
intarpas.
14.55 „Iš užmaršties
prikeltas Versalis.
Dingęs Karaliaus
Saulės dvaras“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Gatvės
mokslas“.
17.05 „Dvynukės“.

šeštadienis

, vasario 22 d. Saulė teka 7.28, leidžiasi 17.38, dienos ilgumas 10.10.
Delčia. Vardadieniai: Darvydas, Gintautė, Elvinas, Margarita.
12.00 „Asteriksas olimpi-

18.00 Metų knygos apdo-

vanojimai. Speciali
LRT „Kultūros
dienos“ transliacija.
19.00 „Tumo
kodeksas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Velnio meilužė“.
23.15 Metų knygos apdovanojimai. Speciali
LRT „Kultūros
dienos“ transliacija.
00.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Stop juosta.
1.30 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019.
2.20 „Nuolankioji“.
4.40 7 Kauno dienos.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.
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 „Fargo“.
23.15 „Paryžiaus
paslaptys. Eifelio
bokšto paslaptis“.
1.05 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.05 „Brokenvudo
paslaptys. Ančių
medžioklė“.
4.40 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

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

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

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

vaikų“.
19.00 „Fizrukas“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Mašina“.
23.50 „Povandeninis
horizontas“.
1.45 „Pavojingasis
Bankokas“.
3.30 „Amerikiečiai“.

LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Proto džiunglės.
7.30 „Mažylis“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Miesto gyvūnai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Kantabrijos
kalnų gyvūnija ir
augalija“.
13.50 „Džesika Flečer“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Gyventi gera.
Paramos fondo
„Mamų unija“ labdaros ir paramos
koncertas.
23.10 „Karalius Ralfas“.
0.45 „Purpurinė kalva“.
2.40 „Velnio meilužė“.
4.25 „Mažylis“.
LNK
6.40 „Ponas Bynas“.
7.05 „Saugokis meš-

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

pasakos“.
8.45 „Šnipė Harieta“.
10.50 „Tomas ir Džeris.
Šnipų žaidimai“.
12.20 „Katės ir šunys.
Kačių kerštas“.
14.00 „Ponas auklė“.
15.45 „Gražuolė ir
pabaisa“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Monstrų viešbutis“.
21.20 PREMJERA.
„Šnipas, kuris mane
išdūrė“.
23.40 „Nubusti Meksikoje“.
1.20 „Teisingumo lyga“.
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.

nėse žaidynėse“.
14.25 „Netikra vienuolė
2“.
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 „Švyturys tarp
dviejų vandenynų“.
23.50 „Ženklai“.
1.50 „Kikboksininkas“.
3.35 „Persekiotoja už
objektyvo“.
5.10 „Makgaiveris“.
BTV
6.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Muchtaro

sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 „Pričiupom!“.
9.00 Baltijos galiūnų
komandinis čempionatas. Žagarė.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Arabijoje su
Levisonu Vudu“.
11.40 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.45 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.50 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.50 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.50 „Rykliai“.
17.00 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
18.15 „Kas žudikas?“.
19.30 Lietuvos balsas.
Senjorai.
21.50 „Šakalas“.
0.15 „Nuo sutemų iki
aušros“.
2.10 „Trigubas X.
Aukštesnis lygis“.
Dzūkijos TV
7.19 Programa.
7.20 „TV Europa

pristato. Nepriklausomybės kovų
verpetuose. Kovos
su bermontininkais“.
7.55 „TV Europa
pristato. Nepriklausomybės kovų
verpetuose. Vladas
Putvinskis-Pūtvis“.
8.30 „Neprijaukinti“.
9.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Nauja diena.
Rubrikos.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Dvaro rūmai“.
15.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. M. Katleris.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Mokslo ritmu.
16.50 Mažos Mūsų

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. Filomena
Grincevičiūtė“.
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. L. Somovas.
0.00 „Tu esi mano“.
1.00 „Šelesto bylos“.
2.50 „Pasaulis iš
viršaus“.
3.15 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
3.55 Gyvenimas.
4.35 Mokslo ritmu.
4.45 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.55 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
5.15 Skyrybos.
5.55 Oponentai.
6.35 „Pasaulis iš
viršaus“.
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.
Kristaus Prisikėlimo
bažnyčia“.
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.
18.55 „Pasaulio teisuoliai“.
19.45 „Frenki Dreik
paslaptys“.
20.30 Panorama.

20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Midvėjaus

mūšis“..
23.10 LRT studija Vilniaus

knygų mugėje
2020. Mariaus
Povilo Elijaus Martynenko kūrybos
vakaras.
23.55 Klausimėlis.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Tumo kodeksas“.
2.15 „Visą ilgą naktį“.
3.40 Muzikinis intarpas.
3.50 ARTS21.
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.
TV1
6.25 „Akloji“.
7.55 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
8.55 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.55 „Tėvas Motiejus“.
11.00 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
13.00 „Akloji“.
14.45 Sveikatos namai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 PREMJERA. „Purpurinės upės. Vaikų
kryžiaus keliai“.
23.10 „Beverli Hilso
policininkas 3“.
1.10 „Paryžiaus
paslaptys. Eifelio
bokšto paslaptis“.
2.50 „Fargo“.
TV6
6.30 „Candy Crush“.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

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

žaidynės.
11.00 „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.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Vienišas klajūnas“.
1.00 X Faktorius.

„Monstrų viešbutis“, 19.30, LNK
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Eteris
Sekmadienis
, vasario 23 d. Saulė teka 7.23, leidžiasi 17.40, dienos ilgumas
10.14. Jaunatis. Vardadieniai: Gantautas, Butvilė, Severinas, Romana, Roma.
21.45 PREMJERA.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Veranda.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų
pasakos. Batuotas
katinas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Žemė. Mūsų
planetos prigimtis“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Didžioji Britanija iš
paukščio skrydžio“.
13.45 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos
detektyvai.
16.35 Pasaulio
puodai.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.30 „Viskas įskaičiuota“.
0.20 „Nekaltosios“.
2.15 Pasaulio dokumentika. „Žemė. Mūsų
planetos prigimtis“.
3.05 Pasaulio dokumentika. „Didžioji Britanija iš paukščio
skrydžio“.
3.55 Šventadienio
mintys.
4.25 „Karalius
Ralfas“.
LNK
6.55 „Ponas Bynas“.
7.20 „Saugokis meš-

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

pasakos“.
9.00 Sveikatos
namai.
9.55 „Ragai ir
kanopos“.
11.35 „Trys nindzės.
Pusdienis pramogų
parke“.
13.30 „Užsispyrusi
blondinė 2“.
15.25 „Keista porelė 2“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos
balsas.

„Ilgas Bilio Lino
pasivaikščiojimas“.
0.05 „Raudonojo spalio
medžioklė“.
2.35 „Šnipas, kuris mane
išdūrė“.
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 „Princesė ir
drakonas“.
13.25 „Čihuahua iš
Beverli Hilso“.
15.10 „Oskaras“.
17.25 „Įrodytas nekaltumas“.
18.30 TV3 Žinios.
19.22 TV3 Sportas.
19.27 TV3 Orai.
19.30 „Maksas
Stilas“.
21.15 „Mechanikas“.
23.10 „Henrio nusikaltimas“.
1.20 „Vyriausiasis
vadas“.
2.50 „Oskaras“.
4.45 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
6.30 Baltijos galiūnų

komandinis čempionatas. Žagarė.
7.30 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai. Pasaulio
rąsto kėlimo
čempionatas.
Panevėžys.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Arabijoje su
Levisonu Vudu“.
11.40 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.45 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
13.50 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.50 „Muchtaro
sugrįžimas. Naujas
pėdsakas“.
15.50 „Rykliai“.
17.00 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
18.15 „Kas žudikas?“.
19.30 „Bėgliai“.
21.20 „Narkotikų prekeiviai“.
22.25 „Antrininkas“.
23.35 „Šakalas“.
1.50 „Nuo sutemų iki
aušros“.
Dzūkijos TV
7.19 Programa.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Laikykitės ten su

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

Pergalės.
11.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
12.00 „Šelesto bylos“.
14.00 „Dvaro rūmai“.
15.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. L. Somovas.
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. Jadvyga
Juškytė-Širšė“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai. M. Katleris.
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 „2 Donatai“ –
grupė, verta
milijono!
7.15 ...formatas. Poetas
Eugenijus Ališanka.
7.30 Krikščionio
žodis.
7.45 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Lietuva mūsų
lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Linija. Spalva.
Forma.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 „Vytautas Paukštė.
Įslaptintas gyvenimas“.
14.00 Šventadienio
mintys.
14.30 Euromaxx.
15.00 Stilius.
16.00 „Dainų dainelė
2020“.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Mūsų miesteliai.
Plateliai.
19.45 „Frenki Dreik
paslaptys“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.

pirmadienis
, vasario 24 d. Saulė teka 7.24, leidžiasi 17.42, dienos ilgumas 10.18.
Jaunatis. Vardadieniai: Demetrija, Gedmantas, Goda, Motiejus, Matas.

21.00 Premjera. „Burmis-

tras. Konstantinas
Stašys“.
22.00 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2020. Renginys
profesoriui Arvydui
Šliogeriui atminti.
22.45 Pažaislio muzikos
festivalis 2019.
0.15 „Midvėjaus
mūšis“.
2.20 „Nekaltosios“.
4.15 Muzikinis
intarpas.
4.30 Duokim garo!
TV1
6.25 „Akloji“.
7.55 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
8.55 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.55 „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.
„Paskutinis veidas“.
23.40 „Didžioji
skola“.
1.55 „Beverli Hilso
policininkas“.
3.40 „Purpurinės upės.
Vaikų kryžiaus
keliai“.
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 „Skilusios kaukolės
ranča“.
12.55 „Upės ir
žmonės“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 Amerikos
talentai.
20.00 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 NBA Action.
22.30 NBA rungtynės.
Bostono „Celtics“
– Los Andželo
„Lakers“ (The
Machine).
1.00 „Mašina“.

komanda“.
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 Mokslo ekspresas.
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 „Naujasis popiežius“.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.50 Kūrybingumo
mokykla.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Naujasis popiežius“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Ponas Bynas“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 KK2 penktadienis.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Kontrabanda“.
0.45 „Juodasis sąrašas“.
1.35 „Ilgas Bilio Lino
pasivaikščiojimas“.
TV3
6.25 „Keršytojų

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“.
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 Europos vyrų krepšinio čempionato
atrankos rungtynės.
Lietuva–Čekija.
21.30 TV3 Vakaro žinios.
21.52 TV3 Sportas.
21.57 TV3 Orai.
22.00 „Pagrobti vaikai“.
23.55 „Majų“ baikerių
klubas“.
1.05 „Makgaiveris“.
1.50 „Greislendas“.
2.40 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.40 „Majų“ baikerių
klubas“.
4.40 „Naujakuriai“.
5.25 „Tarp mūsų mergaičių“.
BTV
6.30 „CSI. Majamis“.
7.25 „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 „Greitojo reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Pabėgimo planas“.
23.15 „Bėgliai“.
1.05 „Nusikaltimų
miestas“.
2.00 „Narkotikų prekeiviai“.
2.55 „Antrininkas“.
3.50 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.59 Programa.
6.00 Šiandien kimba.
7.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
8.00 Apie tave.
9.00 „24/7“.
10.00 „Prokuroras“.
11.00 „Pone prezidente“.
11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.00 Nauja diena.
Rubrika.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti.

Rubrika.
15.00 „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.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Delfi dėmesio

centre.
0.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
0.30 Kitoks pokalbis su

18.30 „Laisvės kaina.

Partizanai“.
19.25 „Pasaulio kara-

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

čios uolos“.
23.15 LRT studija Vilniaus

knygų mugėje
2020. Matildos
Olkinaitės knygos
„Atrakintas
dienoraštis“
(sud. Mindaugas
Kvietkauskas)
pristatymas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Kelias.
1.10 Pažaislio muzikos
festivalis 2019.
2.40 „Viskas įskaičiuota“.
4.30 ...formatas. Poetas
Eugenijus Ališanka.
4.50 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
5.05 Mūsų miesteliai.
Plateliai.

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 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
LRT +
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
7.00 Euromaxx.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
8.50 „Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
12.40 Linija. Spalva.
Forma.
13.05 Savaitė.
14.00 Po pamokų.
14.15 „Dainų dainelė
2020“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Gatvės mokslas“.
17.05 „Dvynukės“.
17.50 Po pamokų.
18.00 Kultūros diena.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Alisa Never“.
13.10 „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“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Tu esi čia“.
23.20 „Gyvenimo daina“.
1.10 „Senojo Tilto

paslaptis“.
3.15 „Paskutinis veidas“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Kulinarijos meis-

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

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

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

Magikianų“.
20.30 Žinios.
20.58 Orai.
21.00 „Žudymo žaidimai“.
23.00 „Nebylios dvasios“.
1.00 „Svieto lygintojai“.
1.50 Vienišas klajūnas.
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komanda“.
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 Stilius.
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 (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 „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 3“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo

policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia
meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Keršto valanda“.
0.05 „Juodasis sąrašas“.
0.55 „Kontrabanda“.

6.55 „Supermergaitės“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
12.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
13.30 „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 „Saugus prieglobstis“.
0.20 „Majų“ baikerių
klubas“.
1.30 „Makgaiveris“.
2.20 „Greislendas“.
3.10 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
4.00 „„Majų“ baikerių
klubas“.
5.00 „Naujakuriai“.
5.25 „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 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
12.50 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė

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

vimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Karo menas“.
23.25 „Pabėgimo planas“.
1.30 „Nusikaltimų
miestas“.
2.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.59 Programa.
6.00 Nauja diena.
6.30 Nauja diena.

Rubrika.
7.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
8.00 Puikūs pralaimė-

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

gumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
TV3
6.25 „Keršytojų

13.30 Nauja diena.
14.00 Nauja diena.

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

gumas“.
18.00 „Jaunimo banga“.
18.45 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.25 „Dzūkiška pynė“.
20.00 Žinios.
20.30 Reporteris.
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 teisingumas“.
4.50 Nauja diena.
Rubrika.
5.00 Oponentai.
5.40 Kaimo akademija.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

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

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

Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.05 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 „Laisvės kaina.
Partizanai“.
14.55 „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 Muzikinių vaizdo
klipų konkurso
„KlipVid“ apdovanojimai.
19.30 Mes nugalėjom.
20.00 „Lietuvos Prezidentas Aleksandras
Stulginskis“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Genijus. Einšteinas“.
23.10 LRT studija Vilniaus

knygų mugėje
2020. Tomo
Venclovos knygos
„Lietuvos istorija
visiems. T. II“
pristatymas.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Mokslo sriuba.
1.10 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2019.
2.15 „Vytautas Paukštė.
Įslaptintas gyvenimas“.
3.15 Krikščionio žodis.
3.30 Auksinis protas.
4.40 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kristaus Prisikėlimo
bažnyčia“.
5.05 „Burmistras. Konstantinas Stašys“.
TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

vardo“.
8.50 „Meilės sparnai“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Alisa Never“.
13.05 „Riterių princesė
Nela“.
13.35 „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 „Balta – meilės
spalva“.
18.50 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Kapitonė Marlo.
Laisvas kritimas“.
23.05 „Gyvenimo daina“.
0.55 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.05 „Tu esi čia“.
4.55 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „Kobra 11“.
8.30 „Paskutinis iš

Magikianų“.
9.00 Praeities žvalgas.
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.
„SSC Napoli“–„FC
Barcelona“.
0.00 „24 valandos.
Palikimas“.
0.50 „Svieto lygintojai“.
1.40 „Amerikiečiai“.
2.50 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.

Trečiadienis
, vasario 26 d. Saulė teka 7.19, leidžiasi 17.46, dienos ilgumas 10.27.
Jaunatis. Vardadieniai: Aleksandras, Jogintas, Aurimė, Izabelė, Sandra, Alius.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

TV3
6.25 „Transformeriai.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir
tvarka“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 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 „12 beždžionių“.
23.45 Klausimėlis.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.50 Kūrybingumo
mokykla.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „12 beždžionių“.
4.50 Kūrybingumo
mokykla.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Supermergaitės“.
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.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 Žinios.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 Vakaro žinios.
22.00 „Taksi“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 „Taksi“.
0.00 „Majų“ baikerių
klubas“.
1.10 „Makgaiveris“.
2.00 „Greislendas“.
2.50 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
3.40 „Majų“ baikerių
klubas“.
4.40 „Naujakuriai“.
5.30 „Tarp mūsų mergaičių“.

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.
19.25 KK2 vaikai.
19.30 KK2.
20.00 Leo ir Bružo nuotykiai Madagaskare.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Bornas. Sunaikinta
tapatybė“.
0.50 „Juodasis sąrašas“.
1.40 „Keršto valanda“.

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

geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.50 „Paskutinis faras“.
10.50 „Gelbėtojai – 112“.
11.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
12.50 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė

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

vimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Jūrų pėstininkai“.
23.20 „Karo menas“.
1.30 „Nusikaltimų

miestas“.
2.25 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
Dzūkijos TV
6.00 Nauja diena.
6.30 Nauja diena.

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

perskambinsiu“.
11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
12.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
13.30 Nauja diena.
14.00 Nauja diena.

Rubrika.
14.30 TV parduotuvė.
14.45 Antanas nori būti.
15.00 „Prokuroras“.
16.00 Reporteris.

16.30 Lietuva tiesiogiai.
17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
18.00 „Gyvenk taupiau“.
18.20 „Dzūkiška pynė“.
19.00 Žinios.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.30 Reporteris.
21.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
21.30 Gyvenimas.
22.30 Reporteris.
23.30 Lietuva tiesiogiai.
0.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
0.30 Skyrybos.
1.30 Nauja diena.
2.00 Nauja diena.

kronikas“ LRT
Radijo teatre.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Lietuva mūsų
lūpose.
1.10 Tarptautinis
bigbendų festivalis
„Big Band festival
Šiauliai 2015“.
2.10 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
4.10 „Čia kinas“.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.

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 Gyvenimas.
5.40 Kryptys LT.

TV1
6.40 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Neklausk meilės

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

tynės“.
13.35 „Sveiki atvykę į

„Veiną“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2019.
7.05 Kultūros diena.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 Tarp dalių (ne)
plojama.
8.50 „Gatvės mokslas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Pasaulio teisuoliai.
14.55 Mes nugalėjom.
15.20 „Lietuvos Prezidentas Aleksandras
Stulginskis“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.05 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.45 „Gatvės mokslas“.
17.05 „Dvynukės“.
18.00 Kultūros diena.
18.30 „Laisvės kaina.
Partizanai“.
19.15 Prisiminkime. „J.
Grušas. Barbora
Radvilaitė (fragmentas)“.
19.25 „Ar galima sustabdyti alzheimerį?“.
20.20 Muzikinis intarpas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Hiphopo evoliucija“.
23.10 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2020. Glamonės
balsu. „Pietinia

14.05 „Ogis ir tarakonai“.
14.25 „Pasisvėrę ir

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

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

Kambarys su
vaizdu“.
23.10 „Gyvenimo daina“.
1.00 „Senojo Tilto
paslaptis“.
3.10 „Kapitonė Marlo.
Laisvas kritimas“.
4.45 „Tėvas Motiejus“.
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.
„Olympique
Lyonnais“–
„Juventus“.
0.00 „24 valandos.
Palikimas“.
0.50 „Svieto lygintojai“.
1.40 „Amerikiečiai“.
2.30 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
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Tel.: (8 318) 53058, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

2 aukštų mūrinį namą
•N.•Kirsnos
kaime, Lazdijų r.

(įrengtas, galima gyventi iš
karto, tvarkingas, su baldais ir
buitine technika, centrinis šildymas kietu kuru, vandentiekis
ir šulinys, garažas, ūkiniai pastatai, šaltas rūsys, prižiūrėtas
sodas ir aplinka, geri, draugiški
kaimynai, geras privažiavimas,
40 a žemės prie namų). Yra
galimybė šalia įsigyti 7 ha
žemės. Kaina sutartinė.
Tel. 8 611 50514.

••

3 k. butą Lazdijų centre
(tvarkingas, 5 a., su baldais
ir buitine technika), kaina
20 000 Eur. Tel. 8 679 08011.

••

Žemės sklypą Žagarių k.
(sklypo plotas 6,12 ha, iš jų
2,23 ha miško, sklypas šalia
asfaltuoto kelio, yra elektros
įvadas, galimos statybos).
Tel. 8 633 55550.

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

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.

••

2 k. butą Veisiejuose (30
kv. m, III a., netoli ežero), kaina
5 300 Eur. Tel. 8 626 79757.
Gervėnų k., Lazdijų
•r. (70
•Sodybą
a, medinis namas, ūkinis
pastatas, svirnas, du garažai,
galima papildomai pirkti 10 ha
žemės).
Tel. 8 614 04094.

••

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

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

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

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

Parduoda
sėklines VINETA
veislės bulves.
Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.

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

••

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

••

Sodybą Lazdijuose arba keičiu į 2 k. butą I arba II aukšte.
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.

vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 650 Eur
už a. Tel. 8 686 70841.

arba dalimis. Tel. 8 614 53597.

••

„Audi A6“ (2,8 l, benzinas
ir dujos, 1997 m., TA iki 2020
m. spalio mėn.), kaina 950 Eur.
Tel. 8 667 23693.

dijos, labai gera būklė, daug
privalumų, 2003 m.), kaina
1 550 Eur. Tel. 8 623 23430.

GYVULIAI

Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
valda 34 a,
avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
trifazis elektros įvadas, atlikti
geodeziniai matavimai), kaina
16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••
sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su
tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą netoli

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

••

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

Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

(gali būti
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
neatidalytas, su

skolomis) Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

AUGALAI

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

••

Aliejinius ridikus, kaina 1
Eur/kg. 1,5 t rugių, kaina 130
Eur/t.
Tel. 8 698 50782, Leipalingis.

Vasiukonio gėlininkystės
•ūkis•G.prekiauja
viržiais.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su
defektais.
Tel. 8 680 77728.
MTZ.
•Tel.•Traktorių
8 686 70818.
•sėjamąją.
•Traktorių MTZ ir rusišką
Tel. 8 630 93471.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

arba
•mikroautobusą.
•Lengvąjį automobilį
Gali būti tech-

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

niškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.

runkelius.
•Tel.•Pašarinius
8 617 01065.

markių automobi•lius:•Visų
„Mazda“, „Audi“, BMW,

••

KITI

2 aliuminius bidonus (po
25 Eur), geros kokybės ketaus
vonią (50 Eur).
Tel. 8 684 12694.

„Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“ ir kt. Pasiimame
patys, sutvarkome reikiamus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto. Dirbame savaitgaliais ir
šventinėmis dienomis.
Tel. 8 681 20546.

sandėlį Ne- ••Ketinius radiatorius.
supirkimas
•majūnų
•Grūdųk. pikiavimo
•(visų
•Automobilių
(su grūdų pikiavimo
Tel. 8 614 56206.
markių). Gali būti
malūnu arba atskirai), kaina
nevažiuojantys, be technikiPigiai
labradorito
akmens
sutartinė. Tel. 8 698 78040.
nės apžiūros, po autoįvykio.
••
plokštes iš Ukrainos LazdijuoAtsiskaitome vietoje, pasi-

Š. m. vasario 25 d. (antradienį)..

11.15 val. – Kapčiamiestyje,
11.45 val. – Lazdijuose
(centriniame turguje),
12.20 val. – Rudaminoje,
12.35 val. – Šeštokuose.

Gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (54 EUR), dvigules
(60 EUR), vaikiškas (35 EUR) antklodes, vilnonius čiužinius (paklotus,
įvairių išmatavimų, 47–61 EUR), vilnones pagalves (19 EUR), patalynės
komplektus (28–31 EUR), vilnonius suktus siūlus (19 EUR/kg).
Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji
higroskopiška (gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva,
šilta, gerai praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi
bakteriostatinėmis savybėmis, tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.
Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai.
Tel. 8 698 71270.
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

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.

„VW Golf“ (1994
•m.,•Parduodu
dyzelis, 1,9 l variklis) visą

•žemę.
•Žemės ūkio paskirties

sklypą namo
Žemę. Atsiskaitau iš
•statybai
•ŽemėsLazdijų
•
•
mieste (30 a,
karto.
„Renault
Megane
Scenic“
•(1,6• l, benzinas, ką tik iš Olan- Tel. 8 614 80988.
gražioje vietoje, prie miško ir

VILNONĖS ANTKLODĖS
9.00 val. – Krosnoje,
10.00 val. – Šventežeryje,
10.20 val. – Avižieniuose,
10.40 val. – Veisiejuose (turguje),
11.00 val. – Viktarine,

TRANSPORTO PRIEMONĖS

TVENKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.
• Vežame smėlį,
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.

se. Tel. (8 318) 52156.

••

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

••

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

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••Žemę. Tel. 8 688 80688.

imame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

GYVULIAI

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

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

arba telyčią nuo 6
•mėn.•Veršelį
iki 3 metų auginti. 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.

kiaulę.
•Tel.•Mėsinę
+370 645 93659.

AUGALAI

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

KITI

••
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 150–
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

170 Eur/t, skarda – 120–130
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V 8.00–16.00
val., VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

NUO MA
SIŪLO

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

••

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

dažau bei galiu
•maišyklę.
•NuomojuTel.betono
•dirbti
•Glaistau,
8 614 56206.
kitus statybos darbus.
Tel. 8 622 60230.
Nestandartinio
išplanavimo
•butą• Lazdijų miesto centre ••Ekskavatoriaus paslaugos
(3,8 t, grunto kasimas, lygini(autonominis šildymas).
Tel. 8 698 78040.

••

IEŠKO

Brangiai išsinuomočiau
žemės ūkio paskirties žemės.
Gali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

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

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti
••Skiedrų Stogai. Gamybaapleista. Apleistą žemę sutvar- Pardavimas-Dengimas.
kyčiau. Tel. 8 680 77728.

Tel. +486 632 01446,
www.skiedrinis-stogas.lt.

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
būdu restauruo•jame•Karštuoju
vonias. Dengiame imporTel. 8 688 80688.
tinėmis medžiagomis. Spalvų
Išsinuomočiau
žemės
įvairovė, garantija. Darbo patir•Šventežerio
•
sen. Laiku moku
tis 27 metai.
sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

darbas
ieško

darbo pas ūki•ninką.
•VyrasTel.ieško
8 653 59669.

PASLAUGOS

, tel. 8 603 11 510.

Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

„Lazdijų vanduo“
•teikia
•UABvandens
atvežimo pa-

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

PRAŠO
PA D OVA N OT I

automatines skalsunkiai
•bimo
•Taisome
•vaikštantis,
•Esu stambus,
mašinas. Atvykstame į
norėčiau, kad kas
namus. Tel. 8 615 73404.

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

nors padovanotų kompiuterį, ir
susirasti draugų.
Tel. 8 601 71805.

PA ŽI N T YS

stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
••53 metų vyras ieško rimtos
medžiagų. Lankstinių moters draugystei ir gyvenimui
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

iki 50 metų.
Tel. 8 692 44465.

Ar jau
užsiprenumeravote
„Dzūkų žinias“
2020 metams?

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

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

16

Dzūkų žinios Nr. 8 / 2020 02 20 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

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

Nau

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

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

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

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

Tel. 8 634 23551.

PERKAME
MIŠKĄ.

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

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

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

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

MALKOS, MALKOS,
MALKOS,

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

Tel. 8 657 88458.

„Sūduvos galvijai“

brangiai perka.

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

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

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

PARDUODA

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

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

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

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

Direktorius
Darius Brindza.
Reklamos vadybinikė
Inga Liaukevičienė
Tel.: (8 318) 53 085,
8 670 38882

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

