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Pirmieji merės metai: abejotini sprendimai, pasivažinėjimai po užsienį,
nesutarimai su žiniasklaida ir išskirtinis dėmesys savo įvaizdžiui

Liūdnos merės veiklos metinės:
į „Dzūkų žinių“ klausimus neatsakinėja,
net negali išvardinti penkių reikšmingiausių
darbų per vienerius kadencijos metus, nes
nuveiktų darbų tiesiog nėra?
Klausimai, į kuriuos merė neatsakė:
– Kadencijos pradžioje daug keliavote po užsienį – JAV, Pietų Afrikos Respubliką, tuo keldama nemažos dalies
rajono gyventojų nepasitenkinimą. Kokia tų kelionių nauda Lazdijams?
– Jums pradėjus vadovauti savivaldybei, darbą savivaldybėje ir jos valdomose įstaigose paliko ne viena dešimtis
kvalifikuotų darbuotojų. Ar pakeisti darbuotojus buvo Jūsų plano dalis?
– Jūs ilgai ir atkakliai gynėte buvusį ligoninės vadovą V. Šimkonį, jį atleidote tik tada, kai ligoninė buvo finansiškai
ir moraliai nuvaryta į dugną. Ar neįžvelgiate čia savo delsimo?
Skaitykite 6 psl. »
Teikiame visas kapų
įrengimo, restauravimo ir
priežiūros paslaugas
pagal kliento finansines
galimybes.

Tel. 8 605 81979.

UAB „Autofejera“
Važiuok be rūpesčių

AUTOSERVISAS
Turistų g. 3A, Lazdijai
(prie tech. apžiūrų centro)
lazdijuservisas@gmail.com
Darbo laikas
I–V 8.00–18.00 val.,
VI 8.00–14.00
Transporto priemonę
grąžinsime dezinfekuotą.

Lietuvos Vyriausybė karantino metu neleido
Lenkijos ūkininkams dirbti žemės Lietuvoje

DĖMESIO!

Karantino metu į techninę apžiūrą
galima užsiregistruoti tik internetu,
bet tai ne bėda!!!
Jūsų automobilį techninei apžiūrai
užregistruosime internetu ir ją atliksime
jums neišėjus iš namų.
Automobilį pasiimsime iš jūsų namų
ir grąžinsime į juos suremontuotą ir su
atlikta technine apžiūra.
Tereikia jums paskambinti tel.:
8 620 51998, (8 318) 53013.

ISSN 2538-6980

9  771648   848019

Turite naujieną,
nuomonę, nuotrauką?
Skambink tel.
(8 318) 53085

(A. Liaukaus nuotr.)

Skaitykite 5 psl. »
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Savaitės komentaras

Karantinas parodė, kad mokiniams yra mielesnis gyvas bendravimas

Algimantas Mikelionis
Niekas tikrai nesiginčys, kad
dabartiniai mokiniai yra puikiai
įvaldę šiuolaikines informacines technologijas. Jie daug laiko
skiria virtualiam bendravimui su
draugais, tad visai nenuostabu,
kad prie tokio bendravimo yra
puikiai pripratę ir jaučiasi jame
kaip žuvys vandenyje. Jaunimas ilgai sėdi prie kompiuterių,
nepaleidžia iš rankų išmaniųjų
telefonų, aktyviai naršo internete, žaidžia įvairius žaidimus ir
bendrauja socialiniuose tinkluose. Netgi galima teigti, kad šiuolaikiniai vaikai ir paaugliai yra
neįsivaizduojami be išmanaus
telefono rankose.
Šiuolaikinės informacinės technologijos suteikė žmonėms ypač
daug galimybių, bet vis dėlto nereikia pamiršti, kad kas per daug,
tas nesveika. Tą puikiai jaučiu
savo kailiu. Prie kompiuterio praleidžiu žymiai daugiau laiko nei
turėčiau, bet kažkada pats itin aktyviai kritikavęs kitus dėl per ilgo
sėdėjimo prie kompiuterių ekranų
galiu prisipažinti nemušamas, kad
internete lindžiu ne mažiau kaip
šešias valandas per parą, dažnai
šį rodiklį viršydamas keliomis
valandomis. Pats suprantu to žalą,
bet juk niekaip negaliu atsilaikyti
prieš naujienų ir įvairių straipsnių skaitymą portaluose, žinių
ir politinių diskusijų žiūrėjimą,
sporto varžybų transliacijas, įdomių filmų ir serialų žiūrėjimą.

Ačiū Dievui, nors knygas skaitau
popierines, jų jokiu būdu neiškeisčiau į elektronines. Manau,
kad kiti virtualiame pasaulyje
praleidžia ne mažiau laiko, o ne
retas gal ir daugiau.
Dabartinė pandemija yra didelė ir baisi nelaimė, ištikusi visą
žmoniją. Deja, ji neaplenkė ir
Lietuvos ir atėmė iš mūsų tiesioginio bendravimo džiaugsmą
arba jį stipriai apribojo. Karantinas laiko mus įkalinęs namuose
ir atima iš mūsų gyvenimo malonumus. Kai kurie mokiniai net
apsidžiaugė, kad nereikės eiti į
mokyklą, bet ta laimė truko trumpai, nes mokytis reikia nuotoliniu būdu. Daug kas manė, kad
nuotolinis mokymasis bus gera
alternatyva gyvam bendravimui
klasėje. Buvo manoma, kad kas
jau kas, bet dabartiniai vaikai ir
jaunimas, įpratę prie bendravimo
šiuolaikinėmis informacinėmis
technologijomis, tikrai neprapuls
ir nepatirs didelių nepatogumų.
Galbūt nuotolinis mokymas net
taps puikia alternatyva tradiciniam ugdymo procesui.
Bet reikia pasidžiaugti tuo, kad
taip maniusieji klydo, ir vis dažniau girdėti mokinių skundų, kad
nuotolinis mokymas jiems nepatinka ir tikrai visiškai ar bent iš dalies nepakeičia realaus mokymosi
klasėje, kur visuomet yra gyvas
kontaktas su mokytojais ir klasės
draugais. Karantinas mokiniams į
naudą jau išėjo tuo, kad jie kuo toliau, tuo vis labiau supranta gyvo
bendravimo naudą ir malonumą,
nes ilgą laiką buvo galvojama,
kad šiuolaikinės informacinės
technologijos yra kone visagalės
ir jau negrįžtamai pakeitė žmonių
bendravimą gyvo bendravimo nenaudai. Žinoma, dalis vaikų, jeigu

Adomo Žilinsko piešinys.
patys galėtų rinktis, mielai iš viso
nesimokytų, bet, jeigu jau reikia
mokytis, mokiniai renkasi gyvą
bendravimą klasėje, o ne jo ne itin
vykusį nuotolinį variantą.
Kad mokiniai mieliau renkasi gyvą bendravimą klasėje, itin
sustiprina mokytojų autoritetą ir
jų neabejotiną ir išskirtinę darbo
reikšmę. Mokykla be mokytojų
yra niekas – tik tuščios patalpos,
kad ir kokios jos puikiai techniškai įrengtos ir paruoštos. Be mokytojų niekas ir mokymo procese
naudojami kompiuteriai ir planšetės. Gerai, kad mokiniai tai supras

ar jau suprato besimokydami mokykloje. Juk dar prieš pandemiją
buvo tokių gudruolių net suaugusiųjų tarpe, kurie mokytojus
klasėje laikė vos ne nereikalinga
interjero dalimi, kurios vaidmuo
mokinių ugdymo procese kuo toliau, tuo labiau menksta.
Šiuo atveju pasitvirtino senas
išmintingas posakis, kad nėra to
blogo, kas neišeitų į gera. Pasaulinė koronaviruso pandemija ir su
ja susijęs karantinas įkalinęs mus
namuose turės ir milžinišką naudą
ta prasme, kad visi žmonės po šios
ligos protrūkio dar labiau mėgau-

sis gyvenimu ir gyvu bendravimu
su kitais žmonėmis – kaimynais,
bičiuliais, kolegomis, praeiviais.
Kartais, kai žmogus pats bėga
nesustodamas ir neturėdamas
laiko nors trumpam stabtelėti ir
pamąstyti apie tai, kas jis esąs
ir kur beeinąs, koks nors įvykis
ima žmogų ir sustabdo prievarta.
Iš trumpos perspektyvos tai atrodo kaip didelė nelaimė ar katastrofa, bet tik prabėgus metams,
keleriems ar net dešimtmečiams
suprantama, kad toje didelėje nelaimėje galbūt slypėjo nemaža
dalis laimės.

•

Lazdijų policijos viršininkas pasakė,
kiek automobilių bandė įvažiuoti į Lazdijus
Alius Mikelionis
„Važiuoju detalės“, – sako
Luksnėnuose gyvenamąją
vietą deklaravęs vyras,
tačiau Simno–Seirijų žiedinėje sankryžoje dirbanti
policininkė paaiškina, kad
tai ne tas atvejis, kai leidžiama įvažiuoti į miestą,
ir nurodo apsisukti. „Skubu tėvui vaistų nuo širdies
nupirkti“, – pareigūnams
aiškina vykimo į Dzūkijos
sostinę priežastį visureigio
„Mercedes Benz“ vairuotojas.
Nuo penktadienio 20 valandos
trims paroms blokuoti įvažiavimai į šalies miestus, dirbo gausios policijos pajėgos. Alytaus
mieste patruliuota ties keturiais
įvažiavimais, dirbo mobilūs policijos ekipažai. Kaip praneša Aly-

taus apskrities VPK atstovė K.
Janulevičienė, Velykų savaitgalio
metu visoje apskrities VPK kontroliuojamoje teritorijoje buvo
sustabdyta ir patikrinta apie 18
000 automobilių, iš jų 600 neįleista. Daugiausia Alytaus miesto
prieigose – 300.
Lazdijų rajone švenčių dienomis budėję ir eismo ribojimą į
miestą kontroliavę rajono policijos komisariato pareigūnai
rimtesnių pažeidimų nenustatė.
Lazdijų rajono policijos komisariato viršininkas Vidmantas Kondrackis informavo, jog nuo penktadienio, balandžio 10 dienos, kai
eismas buvo griežtai kontroliuojamas, per parą tekdavo neleisti
įvažiuoti į Lazdijus vos keletui
automobilių. Policijos pareigūnai
nesurašė nė vieno administracinės teisės pažeidimo protokolo
ir dėl kaukių nedėvėjimo ar sa-

viizoliacijos taisyklių pažeidimo.
Savivaldybės parūpintas medicinines kaukes policijos patruliai
jų neturintiems asmenims dalijo
per visas šventines dienas.
Postuose dirbo Alytaus apskrities VPK viršininkas Alvydas Jurgelevičius. Jo teigimu,
patruliuodamas geriau pažįsta
pareigūnus, geriau žino jų poreikius. Dzūkijos sostinės prieigose
patruliavo Lietuvos generalinio
policijos komisaro pavaduotojas
Saulius Tamulevičius. Pareigūno teigimu, visiems, dirbusiems
šventiniu laikotarpiu, bus mokamas įstatymo numatytas atlyginimas bei maistpinigiai. Sugriežtinto karantino metu mūsų
mieste darbavosi daugiau nei
įprasta pareigūnų. Dėl sukoncentruoto dėmesio į kelių blokavimą nusikalstamumas mieste
nepadidėjo.

•

Lazdijų rajone švenčių dienomis budėję ir eismo ribojimą į miestą
kontroliavę rajono policijos komisariato pareigūnai rimtesnių pažeidimų
nenustatė.
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ARATC iniciatyva dezinfekuojami atliekų konteineriai
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras, norėdamas užtikrinti maksimaliai
saugų atliekų surinkimą
ir tvarkymą, savo iniciatyva dezinfekuoja naujus
regione įrengtus antžeminius, požeminius ir pusiau
požeminius konteinerius.

„Siaučiant pavojingai infekcijai būtina imtis visų įmanomų
saugumo priemonių. Nusprendėme savo jėgomis ir lėšomis
dezinfekuoti konteinerius, kad
jų naudojimas ir naudojimasis
jais būtų maksimaliai saugus“, –
sakė ARATC direktorius Algirdas
Reipas.
Dezinfekavimo darbus atlieka
visomis apsaugos priemonėmis
aprūpinti ARATC darbuotojai.
Jie jau dezinfekavo visose Laz-

dijų rajone įrengtose 23 naujose
aikštelėse eksploatuojamus 115
konteinerių.
„Dezinfekavome visus konteinerių aikštelėse įrengtus konteinerius, o po dviejų savaičių dezinfekavimo darbus vėl kartosime“,
– pabrėžia A. Reipas.
Anksčiau pastatytų, kai kuriose savivaldybėse dar naudojamų
„varpo“ formos konteinerių valymu ir dezinfekavimu turi pasirūpinti įmonės, su kuriomis savivaldybės yra sudariusios atliekų
surinkimo ir išvežimo paslaugų
sutartis.
Individualių namų gyventojai
savo naudojamų konteinerių priežiūra rūpinasi patys.
ARATC specialistai primena,
kad plintant infekcijai, atsakingas
atliekų rūšiavimas ir jų tvarkymas
tampa kaip niekad svarbus.

Neišrūšiuotos, prie konteinerių
paliktos atliekos gali tapti užkrato
šaltiniu. Todėl visas išrūšiuotas
atliekas reikia dėti į joms skirtus
konteinerius, o dideles vežti į rūšiavimo centrus.
Visas atliekas reikia rinkti į
maišelius, kuriuos prieš metant į
konteinerius sandariai užrišti.
Būtina atskirai rinkti ir į joms
skirtus konteinerius mesti maisto atliekas – išmestos kartu su
bet kuriomis kitomis atliekomis
maisto atliekos viską užteršia.
„Pandemija parodė, kokia svarbi mūsų sveikatai yra tiek asmens
higiena, tiek švari aplinka, kuri
neįsivaizduojama be atliekų rūšiavimo. Rūšiuokime, kad būtume sveiki ir saugūs“, – kviečia
ARATC vadovas A. Reipas.

•

ARATC inf.

Konteinerių dezinfekavimo darbus atlieka visomis saugos priemonėmis
aprūpinti ARATC darbuotojai.

Tyrimų rezultatai suteikė vilties, kad koronavirusas aplenks Lazdijus
Prieš savaitę paskelbta
informacija, jog Lazdijų
ligoninėje dirbo gydytojas,
kuriam buvo nustatytas
COVID-19 virusas, sukėlė mūsų krašto žmonių
nerimą, kad koronavirusas
gali išplisti ir Lazdijuose,
tačiau vėliau atlikti tyrimai
suteikė vilties, kad virusas
nepasisėjo mūsų rajone.
Turime pasitikėti medikais
ir išlikti ramūs.

Prieš savaitę, praėjusio trečiadienio rytą, Marijampolės ligoninės
gydytojui, kuris balandžio 5 dieną
iki pirmadienio, balandžio 6-osios
ryto, budėjo Lazdijų ligoninėje,
buvo diagnozuotas COVID-19
susirgimas.
Minėtas gydytojas, budėjęs
Lazdijų ligoninės Chirurgijos
skyriuje, tikėtina, užsikrėtė savo
pagrindinėje darbovietėje – Marijampolės ligoninėje, kur oficialiai
fiksuotas koronaviruso protrūkis.
Čia serga ligoniai, personalas, susirgimų kasdien daugėja. Vienas
žmogus ligoninėje mirė, jis sirgo
koronavirusu.
Praėjusios savaitės pradžioje
buvo testuojami visi Marijampolės ligoninės medikai, paaiškėjo,
jog gydytojo, balandžio 5 d. budėjusio Lazdijuose, testas buvo teigiamas. Apie tai Lazdijų ligoninės

vadovą V. Vabuolą informavo tyrimų rezultatus gavęs gydytojas.
Iškart po šios nemalonios naujienos, pasak V. Vabuolo, Lazdijų
ligoninėje vyko dezinfekcijos
darbai, buvo aiškinamasi bent
mažiausi kontaktai, kurie galėję
būti su minėtu gydytoju.
„Ligoniai buvo izoliuoti, personalas instruktuotas saviizoliavimuisi ir savo būklės stebėjimui.
Šiuo metu sprendžiama dėl algoritmą atitinkančių asmenų testavimo. Gyventojų prašome laikytis
rimties. Ligoninė ne popieriuose,
bet realybėje žino, kaip turime
elgtis situacijoje kaip ši. Personalas instruktuotas, srautai atskirti
dar iki šio įvykio, dezinfekcijos
ir apsaugos priemonių pakanka,
jomis buvo naudojamasi jau seniai“, – sakė neseniai ligoninei
vadovauti pradėjęs V. Vabuolas.

Lazdijų savivaldybė
pranešė:
Operatyviai imtasi visų reikalingų
veiksmų – ligoninės darbuotojai
ir pacientai, turėję kontaktą su
koronavirusine infekcija užsikrėtusiu gydytoju, identifikuoti, informuoti ir šiuo metu izoliuoti.
9 asmenims, kurie turėjo kontaktą su COVID-19 sergančiu
gydytoju, jau atlikti ėminiai
koronavirusinei infekcijai (COVID-19) nustatyti. Rezultatai

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.

Iš viso Lazdijų ligoninėje jau atlikti 32 tyrimai dėl COVID-19. Visų tyrimų rezultatai NEIGIAMI. (Lazdijų r. sav. nuotr.)
NEIGIAMI.
Iš viso Lazdijų ligoninėje jau
atlikti 32 tyrimai dėl COVID19. Visų tyrimų rezultatai NEI-

GIAMI.
Tyrimai dėl COVID-19 bus
atliekami ir toliau. Gydytojai ir
kitas ligoninės personalas dirba

Dėl koronaviruso galimo užkrato buvo sunerimę
Veisiejų gyventojai. Pasirodo, vienas asmuo, kuriam
buvo nustatytas koronavirusas, kovo 27 dieną lankėsi
vienoje iš Veisiejų maisto prekių parduotuvių, priklausančiai „Aibės“ grupei. Įdomu tai, jog parduotuvės
savininkai apie infekuotą klientą negavo oficialios
informacijos nei iš Nacionalinio sveikatos centro, nei
iš Lazdijų rajono savivaldybės. Apie šį faktą parduotuvės atstovai sužinojo tik po savaitės, kai viešojoje
erdvėje buvo skelbiamos užsikrėtusių asmenų judėjimo kryptys. Parduotuvė buvo dezinfekuota. Iki šiol
nebuvo gauta informacijos, kad infekuotas asmuo
būtų užkrėtęs ką nors iš veisiejiškių.

su apsaugos priemonėmis.
Chirurginio profilio skyriaus su
operacine ir intensyviąja terapija
personalas sukomplektuotas, tad
minėtas skyrius dirba.
Asmenys, kurie galėjo turėti
kontaktą su minėtu gydytoju
arba lankėsi ligoninėje balandžio 5-ąją, turėtų atidžiai
stebėti savo būklę ir iškart imtis 14-os dienų saviizoliacijos
(skambinti savo šeimos gydytojui arba 1808 ir jiems bus išduotas nedarbingumo pažymėjimas), kad maksimaliai būtų
užkirstas galimas ligos plitimas.
Turintieji klausimų ar norėdami
pasikonsultuoti galite skambinti Lazdijų rajono savivaldybės
karščiavimo klinikos koordinatorei Aušrai Dainauskienei,
tel. 8 616 74 803, arba karštąja
linija 1808.
„Dzūkų žinių“ informacija

•
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Per karantiną rajono miesteliuose kyla problemų dėl tvarkos
Visi puikiai supranta, jog
gyvename sudėtingą laikotarpį, sustojo daugelis
darbų, žmonės užsidarė
savo namuose, sutriko
aplinkos tvarkymo darbai, kai kurie miesteliai
tampa apleisti.

Į redakciją kreipėsi Seirijų gyventojai, kurie pastebėjo, jog
niekas netvarko šio miestelio
aplinkos. Savaitraščio skaitytojų teigimu, jie nepastebi, kad

Seirijų viešose erdvėse dirbtų
socialines pašalpas gaunantys
asmenys.
„Dzūkų žinios“ kreipėsi į
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos direktorę Iloną
Šaparauskienę, prašydamos atsakyti į klausimus:
1. Ar vyksta viešieji darbai
karantino laikotarpiu?
2. Kas tvarko Lazdijus ir kitas
rajono gyvenvietes šiuo laikotarpiu?
3. Seirijų gyventojai skundžia-

si, jog niekas netvarko miestelio,
nedirba už pašalpas turintys atidirbti bedarbiai. Kaip ketinama
spręsti šią situaciją?
Pateikiame iš savivaldybės
pateiktus atsakymus:
„Atsakydami į pateiktus klausimus informuojame, kad vadovaujantis Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos prašymu
ir rekomendacija, esant ekstremaliai situacijai dėl COVID-19
pandemijos ir siekiant maksimaliai sumažinti tikimybę už-

sikrėsti, prašoma išvengti visų
socialinių kontaktų, įskaitant
viešuosius darbus. Dėl to Lazdijų rajono, kaip ir kitose savivaldybėse, kurios laikosi nustatytų
karantino laikotarpiu draudimų
ir rekomendacijų, visuomenei
naudinga veikla neorganizuojama ir piniginės socialinės paramos gavėjai nepasitelkiami
jai atlikti.
Taip pat informuojame, kad
tiek Lazdijus, tiek kitas rajono
gyvenvietes pagal poreikį ir ga-

limybes tvarko seniūnijų darbuotojai. Šiuo sunkiu laikotarpiu
svarbiausia gyventojų sveikata.
Jei sugebėsime ją apsaugoti, visus darbus galėsime atlikti karantinui pasibaigus.“
Redakcijos duomenimis,
Seirijų seniūnijoje labai trūksta
darbuotojų, todėl tvarkos šiame
rajono miestelyje teks palaukti.
Nebent patys miestelio gyventojai imtųsi iniciatyvos.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Antibiotikai: atsisakyti negalima, pamilti draudžiama
Kai gydytojai paskiria
vaikams antibiotikų, jų tėvai
neretai susimąsto: ar tokie
stiprūs vaistai nepakenks
vaiko imunitetui dar labiau,
ar tikrai jie yra būtini ir
galbūt yra įmanomi kiti gydymo metodai. Pasak kompetentingų gydytojų, toks
nerimas dažniausiai būna
visiškai nepagrįstas, todėl
vertėtų atsakingai vertinti
visas visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų rekomendacijas ir jokiu būdu
šios grupės vaistais nepiktnaudžiauti.
Apie tai, kaip savo vaikų
sveikata rūpinasi ir kokiais
pagrindiniais
antibiotikų
vartojimo principais vadovaujasi, pasakoja vaikų mados ir gyvenimo būdo tinklaraščio autorė, keturių vaikų
mama Ieva Arnauskienė.

Auga taip pat, tačiau
imunitetai – skirtingi
Kone visi vaikai vienaip ar
kitaip yra sirgę tam tikromis
ligomis, tačiau dažniausiai tai
suaktyvėja pradėjus lankyti
darželį arba mokyklą, kitaip
tariant, kai padidėja tikimybė
pasigauti kokį nors virusą ar
bakteriją. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai pataria dėl to labai nesijaudinti, nes
šio etapo ligos padeda natūraliai
formuotis vaiko imunitetui.
Taip pat svarbu suprasti, kad
kiekvieno žmogaus organizmas
yra unikalus ir nevertėtų vieno
lyginti su kitu, net jei ir abu yra
iš tos pačios šeimos – vienas
identišką ligą gali įveikti labai
lengvai, o kitam gali prireikti
stipresnių vaistų. Tai puikiai
iliustruoja tinklaraštininkės
I. Arnauskienės šeima, kurioje
yra dvi dvynukų poros: dešimtmečiai berniukai Džiugas ir
Mažvydas bei keturmetės mergaitės Mėta ir Ula.
Anot mamos, kai augo berniukai, būdami tokio amžiaus
kaip mergaitės, jie sirgdavo labai dažnai, o dukros, palyginti
su broliais, dabar beveik visai
neserga. „Visus vaikus auginame vienodai, tačiau berniukų
imunitetas tikrai prastesnis nei
mergaičių. Prie berniukų greitai prikimba įvairūs peršalimai,

Tinklaraštininkė, keturių vaikų mama I. Arnauskienė teigia, kad vaikui
susirgus svarbiausia sąmoningai vertinti kiekvieną situaciją, konsultuotis
su kompetentingais specialistais ir atsakingai laikytis jų rekomendacijų
vartojant nurodytus vaistus. (Nuotrauka iš asmeninio archyvo)
roto virusas ar kitos ligos, o mergaitės kažkaip atsparesnės, bent
jau kol kas“, – pasakoja I. Arnauskienė.

Neprieštarauja, kai
gydytojas paskiria
antibiotikų
Vos tik atsiradus pirmiesiems
ligos simptomams – dažniausiai tai būna pirminiai peršalimo požymiai, tokie kaip sloga,
kosulys, gerklės perštėjimas ar
nedidelis karščiavimas, – keturių vaikų mama I. Arnauskienė
iš pradžių stengiasi gydyti atžalas naminiais metodais – duoda
daug įvairių žolelių arbatų ir kitų
skysčių, kokybiško maisto, papildomų vitaminų, jei prireikia,
ir nereceptinių vaistų.
Kaip bebūtų, dėl pačių įvairiau-

sių dvejonių mama konsultuojasi
su gydytojais nuo pat vaikų gimimo, nes pasitiki jų žiniomis ir
kompetencija, tačiau kiekvieną
kartą stengiasi sąmoningai vertinti situaciją ir pati.
„Jei gydytojas sako, kad antibiotikus tam tikru ligos atveju
vertėtų gerti, aš tikrai neprieštarauju ir nesakau ne, o sąžiningai
ir atsakingai juos duodu vaikams.
Juk negalime vaiko palikti likimo
valiai ir galvoti, kad išgysime su
tomis žolelėmis, nors matome,
kad jos jau tikrai nebepadeda ir
liga toliau progresuoja, silpnindama vaiko organizmą“, – teigia
I. Arnauskienė.

Griežtai laikosi
rekomendacijų
I. Arnauskienė prisipažįsta ne-

mėgstanti improvizacijų, juolab
kai kalbama apie vaikų sveikatą, todėl itin griežtai laikosi
gydytojų nurodymų: kaip, kiek
ir kada vaikams duoti paskirtus
antibiotikus, žino, kad reikia
pabaigti visą jų kursą, papildomai vartoti daug skysčių ar
nepamiršti gerti gerųjų bakterijų.
„Jeigu būna kažkas neaišku,
visuomet papildomai paklausiu gydytojos ir išsiaiškinu,
tikrai nenumoju ranka. Juk
per ilgą laiką susidraugauji ir
su tomis gydytojomis, kurios
rūpinasi tavo vaikų sveikata
nuo pat mažens. Be to, jos
pačios dažniausiai irgi būna
mamos, todėl visus iškylančius klausimus kuo puikiausiai
supranta“, – pasakoja I. Arnauskienė.
Tiesa, mama atvirauja, kad
kartą su vyru buvo rimtai sunerimę, kai atsikėlę ryte pamatė
sūnaus Džiugo išbertą kūną.
Tačiau tėvai pasikonsultavę su
gydytojais suprato, kad visa tai
yra tik šalutinis antibiotikų poveikis, todėl gerai, kad vaikui
jis pasireiškė paskutinę antibiotikų kurso dieną, o bėrimai
praėjo patys savaime.
Kaip bebūtų, pasak specialistų, pastebėjus nepageidaujamą
vaiko reakciją į antibiotikus ar
kitus paskirtus vaistus, būtina
kuo skubiau pranešti savo gydytojui, kuris paaiškins, kaip
teisingai pasielgti. Gydytojas
informaciją apie šalutinį vaisto
poveikį suveda į sistemą, kuria naudojasi ir kiti sveikatos
priežiūros specialistai, todėl
pranešdami apie šalutinį vaisto poveikį, padedate ir kitiems
medikams paskirti savo pacientams tinkamesnius vaistus
bei įvertinti galimą papildomą
vaisto poveikį.

„Vaikų tikrai neauginame
šiltnamio sąlygomis“
Pasak visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų, tėvai stipriai prisideda prie vaikų imuniteto ir gali paveikti didžiąją
dalį jį silpninančių veiksnių,
tokių kaip neteisinga mityba,
skatinanti mažą naudingųjų
medžiagų įsisavinimo kiekį bei
vitaminų trūkumą, netinkama
šeimos atmosfera, stimuliuojanti
įvairias psichologines traumas,
ir panašiai.
I. Arnauskienė stengiasi grūdinti vaikų imunitetą naudodamasi keliomis pagrindinėmis taisyklėmis. „Esu už tai,
kad vaikai visuomet pabūtų
gryname ore, ir vadovaujuosi
taisykle, kad blogo oro nėra
– yra tik netinkama apranga.
Stengiuosi, kad viskas vyktų
sąmoningai, todėl, pavyzdžiui,
jei vaikas perbėgo per balą ar
nukrito ant žemės ir šiek tiek
sušlapo, tikrai nebėgu jo iškart
perrengti“, – pasakoja keturių
vaikų mama.
Taip pat kiekvieną dieną ji
duoda vaikams žuvų taukų ir
vitamino C, prižiūri, kad jie
vartotų pakankamai skysčių, o
kai senelių darže jau atsiranda
šviežių uogų ar vaisų, visuomet
skuba į kaimą pasinaudoti šia
vitaminų gausa.
„Savo vaikų tikrai neauginame šiltnamio sąlygomis, tačiau
kartu ir besąlygiškai rūpinamės jų imunitetu bei sveikata,
o užklupus ligoms, visuomet
konsultuojamės su savo gydytojais ir atsakingai laikomės jų
nurodymų. Jeigu kompetentingas specialistas ir savo srities
profesionalas rekomenduoja
antibiotikus ar kitokius vaistus,
vadinasi, jis žino, ką daro“, –
tvirtina I. Arnauskienė.
Užs. Nr. 12
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Lietuvos Vyriausybė karantino metu neleido Dzūkai
Lenkijos ūkininkams dirbti žemės Lietuvoje kalba, kad...
g Lazdijų rajono savivaldybėje į atsilaisvinusią
vienos seniūnijos seniūno
vietą yra keli kandidatai.
Seniūnijos gyventojai tampa intriguojančio konkurso
„Pasimatuok seniūno kėdę“
stebėtojais. Kas laimės konkursą: buvęs seniūnijos
darbuotojas ar bendruomenės aktyvistė?
g Vieno kaimo parduotuvėje, kuri priklauso aršiai
valstiečių rėmėjai, pirkdamas 40 laipsnių „dezinfekcinio skysčio“, vartojamo į vidų, dovanų gausi
ir apsauginę kaukę. Kad
nesijaustų „dezinfekcijos“
kvapas.
g Sunku patikėti, jog
Lazdijams jau ištisus metus
vadovauja nauja merė, nes
iš esmės Lazdijuose niekas
nepasikeitė. Hipodrome
koncesininko nėra, sporto
centro projektas išmestas į

šiukšlyną, autobusų stoties
nėra, darbo vietų, išskyrus
savivaldybės konkursines,
irgi nėra.
g Lazdijuose ypač gerai
sekasi gyvenimą tvarkytis
vienos partinės linijos atstovams. Akivaizdu, jog „žaliai valstietiškos“. Vietinio
partijos vaduko pusseserė
tapo vienos švietimo įstaigos pavaduotoja, sako, jog
parvykusi iš Dzūkijos sostinės, ji žada įpūsti naujų
vėjų kolektyve. Kas netinka
sostinėje ar Alytuje, darbuką gauna Lazdijuose.

•

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

Sankūrų kaimo lietuvė ūkininkė Dalia Pečiulienė su dukra Rita.
Vaidotas Morkūnas
Lietuvos Vyriausybė atsuko nugarą ir neleido Lenkijoje gyvenantiems mūsų
tautiečiams ūkininkams
karantino metu dirbti
žemę, kurios jie šimtus
hektarų yra išsinuomoję
mūsų rajone bei Kalvarijos
savivaldybėje.
Visi pasienio keliai dėl koronaviruso epidemijos užtverti
ir Lenkijos ūkininkams patekti
į Lietuvos teritoriją su žemės
dirbimo technika neįmanoma.
Lenkijos Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas laišku
kreipėsi į Lietuvos Respublikos
ministrą pirmininką Saulių Skvernelį, prašydamas surasti galimybę
ir leisti Punsko, Seinų, Rūdelės
ir Vižainio valsčių ūkininkams
pervažiuoti Lietuvos-Lenkijos
sieną ir dirbti pavasarinius žemės
darbus. Punsko valsčiaus viršaitis
pateikė 102 Lenkijos ūkininkų
sąrašą, kurie nori pervažiuoti
pasienį ir dirbti žemę Lietuvoje.
„Kiek teko sužinoti, sieną gali
kirsti ūkininkai tik BudziskoKalvarijos ir Aradnykų-Lazdijų
perėjomis, o žinome, kad su žemės apdirbimo technika reikės
važiuoti apie 35–40 kilometrų į
vieną pusę ir darbui liks mažai
laiko. Tokiu būdu gali kilti ir kitų
bėdų, pavyzdžiui, suges technika,
pablogės orai, reikės ilgą laiką
palaukti, kol ūkininkai sugrįš į
laukus dirbti. Gerai būtų, kad
nors kiekvienoje savivaldybėje
būtų pravažiavimas į Lietuvą,
pavyzdžiui, Punsko savivaldybėje Kreivėnų kaime“, – rašė

viršaitis. Tačiau dar balandžio 8
dieną vykusiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarime
šį klausimą iškėlęs žemės ūkio
ministras Andrius Palionis teigė,
kad Seimo Žemės ūkio reikalų
komitetas anksčiau yra priėmęs
sprendimą neleisti Lenkijos ūkininkams atvažiuoti ir čia dirbti
žemę. „Tegul pavasarinius žemės
darbus organizuoja ir dirba tie,
kurie šią žemę deklaruoja“, – sakė
ministras. Ministras pirmininkas
S. Skvernelis pritarė tokiai žemės
ūkio ministro pozicijai.
Lenkijoje gyvenantys mūsų
tautiečiai ūkininkai nesitikėjo tokio akibrokšto ir liko pasipiktinę
Vyriausybės nutarimu neįsileisti
jų dirbti žemės. Vakar kalbintas
vienas jaunas ūkininkas, gyvenantis vos už 5 kilometrų nuo
Lenkijos sienos, aiškino, kad jie
dabar rimtai galvoja, kaip atsisakyti nuomoti žemę iš vieno
Lazdijų rajono gyventojo. „Prieš
kelerius metus prie Galadusio
ežero išsinuomojau keliolika
hektarų žemės ir pievų. Lenkijoje
laisvos žemės nėra, su žiburiu jos
nerasi, nes daug ūkininkaujančių,
todėl man labai tiko jūsų rajone,
visai netoli, patogu nuvažiuoti. Kadangi užsiimu gyvulininkyste, man labai trūko pašarų
galvijams, todėl pjoviau šieną,
sukau į rulonus ir vežiau. Dabar
gi nežinau, ką daryti. Ne išeitis
man samdytis – mokėti pinigus
ir prašyti jūsų rajono gyventojų,
kad ją apdirbtų. Man bus nuostolis. Aš kartu su visa savo šeima
žemę dirbau, taip pat pašarus pasigamindavau. Taip pigiau. Todėl
dabar galvoju, ką daryti. Jeigu

pašarų nepasigaminsiu tiek, kiek
pernai, teks mažinti karvių bandą. Aišku, karantinas amžinai
nebus, jis vis tiek baigsis, turim
vilties, kad pora mėnesių neužtruks. Teks dar palaukti“, – mąstė
ūkininkas iš Lenkijos.
Nelinksmi ir Lenkijoje, visai
netoli Lenkijos-Lietuvos sienos,
gyvenantys ūkininkai Dalia ir
Valdas Pečiuliai. Jie iš viso dirba 120 hektarų žemės, laiko 250
raguočių, 100 karvių, nemažai
prieauglio.
„Galvojome, kad netrukus
galėsime kirsti sieną per Galinių–Burbiškių perėją, kuri yra
pusantro kilometro nuo mūsų
sodybos. Sienos perėjos komendanto leidimas atrodė tik formalumas. Sutvarkyti Lietuvos leidimą
ėmėsi Punsko valsčiaus viršaitis
Vytautas Liškauskas, kuris šiuo
reikalu raštu kreipėsi į Lietuvos
Ministrą Pirmininką. Į galvą neatėjo mintis, kad Lietuva gali mūsų
neįsileisti“, – portalui punskas.pl.
sakė ūkininkė D. Pečiulienė. Ūkininkė teigė, kad pernai Lietuvos
pusėje 10 hektarų apsėję buvo
žiemkenčiais, o šį pavasarį tokį
plotą ketino užsėti kukurūzais,
kurie būtini pašarams gaminti.
„Be mūsų, niekas tos žemės
Lietuvoje nedirbs, – tikino žinių
portalą punskas.pl Dalia Pečiulienė. – Ir nerealu ką nors pasamdyti Lietuvoje. Čia turime nupirkę
trąšų, herbicidų, sėklų. Neturėtume kuo sumokėti žmonėms už
darbą, neapsimokėtų. O laikas
bėga. Sausra neišpasakyta. Tuoj
bus per vėlu tręšti žiemkenčius
ir žolę. Kukurūzai, žinoma, gali
dar kiek palaukti.“

•

Imdamasis ko nors sunkaus, pirma pradėk nuo lengvo. Ketindamas nuveikti ką nors didelio, pradėk nuo mažo.
Lao Dzė

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

T

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

Rūšiuokite!
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Pirmieji merės metai: abejotini sprendimai,
nesutarimai su žiniasklaida ir išskirtinis
stažuotės JAV tikslas? Kokios
naudos Lazdijams iš jos tikitės?
– Stažuotė, į kurią esu kviečiama vykti, yra sudėtinė JAV
vyriausybės ir JAV ambasados
įgyvendinamos tarptautinės lyderystės programos „Viešasis
administravimas ir ekonomikos
vystymas savivaldybių lygiu“
dalis. Stažuotės metu bus pristatomos sėkmingos, ir ne tik, JAV
mažųjų savivaldybių patirtys,
atitinkamų savivaldybių vadovai
dalinsis patirtimi ir pasiekimais
viešojo administravimo ir ekonomikos vystymo srityse. Lazdijų
rajone gausu problemų, dauguma
jų įsisenėjusios. Vis dėlto mūsų
krašto problemos nėra unikalios,
dauguma jų JAV jau seniai ir sėkmingai išspręstos.

E. Kubilius: „Merė laidoje nedalyvavo. Belieka tik apgailestauti, kad Lazdijų rajono žmonės neturėjo galimybės išgirsti savo pačių išrinktos merės pozicijos
įvairiais rajonui aktualiais klausimais.“
Praėjo lygiai metai, kai
Lazdijų krašto žmonės
valdžią savo krašte patikėjo Ausmai Miškinienei.
Prieš metus ji pradėjo eiti
Lazdijų rajono savivaldybės merės pareigas. Metai
– ketvirtadalis kadencijos
laiko, per kurį išryškėja
pirmieji naujojo vadovo
veiklos principai, veiklos
kryptys, santykiai su pavaldiniais ir krašto žmonėmis.

tarybos veiklos reglamento 222
punktu mano, kaip Lazdijų rajono savivaldybės merės, metinė
veiklos ataskaita ir svarbiausi pirmųjų metų veiklos rezultatai bus
pristatyti savivaldybės tarybos
posėdyje vos tik pasibaigs karantinas. Kviečiu dalyvauti vyksiančiame posėdyje arba stebėti jo
transliaciją. Po pristatymo rajono
tarybai minėta ataskaita bus patalpinta viešai savivaldybės tinklalapyje. Taip pat bus pristatoma
gyventojams susitikimų metu.

Pirmųjų metinių proga „Dzūkų
žinios“ paprašė merės pasidalinti
savo įspūdžiais ir atsakyti į klausimus.

– Su kokiomis didžiausiomis
problemomis susidūrėte dirbdama mere? Kokių klaidų padarėte?
– Atsakydama į 3–9 klausimus,
geranoriškai pažymiu, kad tokio
paties konteksto klausimus jau
esate uždavę man metų eigoje,
kuomet rengėte straipsnius atitinkamomis temomis. Patvirtinu,
kad mano pozicija nepasikeitė, ji
išliko tokia pati, papildomų aplinkybių paminėti negalėčiau. Dėl to
maloniai prašau, esant poreikiui,
dar kartą publikuoti mano atsakymus naudojant Jūsų savaitraščio
archyvinę informaciją. Taip pat
atkreipiu dėmesį, kad aktualią ir
teisingą informaciją visuomet galite rasti savivaldybės tinklalapyje
ir socialinio tinklo paskyroje.

– Lygiai prieš metus buvote
išrinkta Lazdijų mere. Kaip pasikeitė Jūsų įsivaizdavimas apie
Lazdijus ir rajono problemas per
tuos metus?
– Pirmieji darbo metai buvo
tikrai ypatingi, kupini iššūkių ir
jau reikšmingų rezultatų. Įsivaizdavimas apie Lazdijų kraštą
nepasikeitė – man tai pats nuostabiausias rajonas visoje Lietuvoje, kuriame gausu galimybių,
darbščių ir nuoširdžių gyventojų
bei atvykstančių svečių. Sugrįžusi į savo gimtąjį rajoną jame
radau įvairių problemų, dalį jų
jau pavyko išspręsti, įsisenėjusios
problemos sprendžiamos nuosekliai, atidžiai planuojant, tariantis
ir ieškant geriausių rajono gyventojams sprendimų.
– Įvardinkite penkis svarbiausius darbus, kuriuos Jums pavyko atlikti per tuos metus.
– Pažymiu, kad vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės

– Liko treji darbo metai. Ko
norėtumėte palinkėti sau ir lazdijiečiams per ateinančius trejus
metus?
– Lazdijų krašto gyventojams,
sau, tarybos nariams ir visiems
tiems, kuriems iš tikrųjų rūpi rajonas ir jo žmonės, linkiu susitelkimo, geranoriškumo ir sugebėti
net esant itin sudėtingoms aplin-

kybėms ir nuomonių skirtumams
nestokoti pagarbos pašnekovui.
Kiekvienas žmogus sprendžia,
kokie jo tikslai ir prioritetai.
Mano pasirinkimas – dirbti negailint laiko diskusijoms, ieškoti sprendimų ir visada palaikyti
mūsų krašto žmones.

Klausimai, į kuriuos merė
neatsakė:
– Kadencijos pradžioje daug
keliavote po užsienį – JAV, Pietų
Afrikos Respubliką, tuo keldama nemažos dalies rajono
gyventojų nepasitenkinimą.
Kokia tų kelionių nauda Lazdijams?
– Pasirašėte bendradarbiavimo sutartį su niekuo neišskirtinu Lenkijos miesteliu, nutolusiu per kelis šimtus kilometrų
nuo Lazdijų. Kokia tos sutarties
prasmė ir nauda?
– Per Prezidento rinkimus
buvote S. Skvernelio rinkimų
štabe, agitavote lazdijiečius
balsuoti už S. Skvernelį, tačiau
rajono žmonės pasirinko kitą
kandidatą. Kodėl taip atsitiko,
kokios šių rinkimų pamokos?
– Jums pradėjus vadovauti savivaldybei, darbą savivaldybėje
ir jos valdomose įstaigose paliko
ne viena dešimtis kvalifikuotų
darbuotojų. Ar pakeisti darbuotojus buvo Jūsų plano dalis?
– Jūs ilgai ir atkakliai gynėte buvusį ligoninės vadovą
V. Šimkonį, jį atleidote tik tada,
kai ligoninė buvo finansiškai ir
moraliai nuvaryta į dugną. Ar
neįžvelgiate čia savo delsimo?
– Jums sunkiai sekėsi bendrauti su žiniasklaida – turėjote
skandalingą konfliktą su LRT
žurnalistu E. Kubiliumi, kai ne-

atvykote į tiesioginę transliaciją
Veisiejuose, taip pat įsivėlėte į
diskusiją su žinoma žurnaliste
Rita Miliūte, savivaldybės įstaigoms rekomendavote skaityti tik vieną rajone leidžiamą
savaitraštį. Ko pasimokėte iš
šių situacijų?
Nors Visuomenės informavimo įstatymas įpareigoja valdžios
atstovus atsakyti į visus žiniasklaidos pateiktus klausimus, tačiau merė nusprendė atsakyti tik
į tuos klausimus, kuriuos norėjo
atsakyti, todėl „Dzūkų žinios“
primins tas situacijas, kurios buvo
minimos merei pateiktuose klausimuose.

Iš darbo išėjo kelios
dešimtys specialistų
– Gerb. mere, pradėjus dirbti
naujai tarybai, naujai savivaldybės administracijai, tam tikra
dalis administracijos specialistų išėjo iš darbo. Kaip galvojate
užpildyti trūkstamų specialistų
etatus, ar Lazdijuose yra pakankamai specialistų, galinčių
profesionaliai atlikti darbą savivaldybėje?
– Kiekvienas yra laisvas pasirinkti, kur dirbti. Žmonės visada
ieško jiems palankesnių sąlygų ir
jei jie randa ir renkasi geriau apmokamą arba arčiau gyvenamosios vietos esantį darbą, negaliu jų
neišleisti. Laisvus etatus planuojame užpildyti skelbdami atvirus
konkursus. Tikiu, kad norinčių
ir galinčių dirbti Lazdijų krašto
labui rasime tiek Lazdijuose, tiek
gretimuose rajonuose.
Keliavo po JAV ir Pietų
Afriką
– Gerb. mere, koks yra Jūsų

Atsisakė dalyvauti radijo
laidoje
Lietuvos radijas pradėjo įdomų
projektą – tiesioginiame eteryje pasišovė pristatyti mažąsias
kultūros sostines. Transliacijai
nuspręsta skirti dvi valandas,
per kurias tiesioginiame eteryje
bendraujama su mažųjų sostinių
kultūros, bendruomenė atstovais, rajono vadovais. Pirmajai
šio ciklo laidai buvo pasirinkti
Veisiejai.
Laidos vedėjas – profesionalus,
kultūringas žurnalistas Edvardas
Kubilius – intensyviai rengėsi šiai
transliacijai, į kurią nusprendė
pakviesti ir Lazdijų merę Ausmą
Miškinienę.
Liepos 23 dieną E. Kubilius
pakvietė A. Miškinienę dalyvauti
tiesioginėje laidoje, numatytoje transliuoti iš Veisiejų. Merė
sutiko dalyvauti laidoje. Buvo
sutarta, jog žurnalistas vėliau
detalizuos temas, kurios bus paliestos pokalbyje su mere.
Laidos išvakarėse E. Kubilius
priminė merei apie vyksiančią
tiesioginę laidą ir nusiuntė jai
klausimus, kuriais planuojama
diskutuoti tiesioginiame eteryje.
Jis labai nustebo, kai gavo merės atsakymą, jog ji, anksčiau nesulaukusi patvirtinimo, jog laida
tikrai įvyks, kitaip suplanavo savo
darbotvarkę ir laidoje nedalyvaus.
Kitaip tariant, nusprendė paauklėti žurnalistą, kuris elgėsi ne taip,
kaip ji įsivaizdavo.
Tada E. Kubilius jai parašė, jog
jis praneš per radiją, kad Lazdijų
merė atsisakė dalyvauti laidoje.
Po šios frazės prasidėjo batalijos socialiniuose tinkluose. Merė
kaip įsižeidusi mergaitė suskubo apie susidariusią situaciją ir
žurnalisto ketinimą paviešinti
jos atsisakymą dalyvauti laidoje parašyti tekstą socialiniuose
tinkluose, ko gero, tikėdamasi
sulaukti grupelės savo fanų palaikymo ir žurnalisto pasmerkimo. Tačiau jos pasiskundimas
socialiniuose tinkluose sulaukė
prieštaringų vertinimų, didesnė
dalis internautų neįžvelgė žurnalisto klaidų, o kai kas kaltino
merę susireikšminimu.

7

Nr. 16 / 2020 04 16 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

pasivažinėjimai po užsienį,
s dėmesys savo įvaizdžiui
Kitą rytą, gal supratusi, jog iš
vakaro padarė klaidų ir atsisakydama dalyvauti laidoje, ir socialiniuose tinkluose paviešinusi
savo susirašinėjimą su žurnalistu,
ji bandė užglaistyti situaciją. Panašu, jog galimų savo klaidų merė
nepripažino bei neatsisakė minties
priminti žurnalistams, kaip reikia
anonsuoti laidas, bei dėliojo savo
pastabas apie kitus žurnalistikos
profesinius aspektus.
Tiesioginė transliacija iš Veisiejų įvyko. Joje pasisakė daug Lazdijų krašto žmonių, tačiau merės
tarp kalbėjusiųjų nebuvo, nors,
pagal laidos planą, pokalbiui su
ja buvo skirtos net 25 minutės.
Maža to, į Veisiejus buvo atvykusi LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė,
su kuria buvo galima pasikalbėti
apie įvairias galimybes per nacionalinį transliuotoją pristatyti
Lazdijų kraštą.
Nenorėdami būti šališki, nusprendėme išklausyti abiejų pusių
– LRT žurnalisto E. Kubiliaus ir
Lazdijų merės A. Miškinienės –
pozicijas apie audrą socialiniuose tinkluose ir merės atsisakymą
dalyvauti radijo laidoje.
E. Kubilius:
„Merė laidoje nedalyvavo.
Mano supratimu, aš kaip LRT
atstovas merę laidoje dalyvauti
pakviečiau tinkamai – taip, kaip
įprastai kviečiu kitų savivaldybių
vadovus ar kitus pašnekovus. Iki
šiol per 10 metų darbą žurnalistikoje tokių atvejų man nėra pasitaikę, su pašnekovais kažkaip
sugebėdavome susitarti, jei reikėdavo, ir po darbo valandų.
Belieka tik apgailestauti, kad
Lazdijų rajono žmonės neturėjo
galimybės išgirsti savo pačių išrinktos merės pozicijos įvairiais
rajonui aktualiais klausimais.“
A. Miškinienė:
„Dalyvauti radijo laidoje, transliuojamoje iš Veisiejų, negalėjau,
nes tuo metu buvau kitoje Lazdijų
rajono vietoje. Noriu pabrėžti,
kad liepos 23 dieną, gavusi LRT
žurnalisto kvietimą, tikrai ketinau dalyvauti laidoje. Vis dėlto
sutartu laiku nesulaukusi žadėtos
tikslesnės informacijos, maniau,
kad interviu su manimi nebenumatytas ir suplanavau kitus tos
dienos darbus. Liūdna, kad taip
nepalankiai susiklostė aplinkybės, tačiau paskutinę naktį keisti
suplanuotos dienotvarkės tikrai
negalėjau.“

Nuskambėjo per visą
Lietuvą
Skandalinga istorija, kai Lazdijų
rajono merė savivaldybės įstaigoms neleido pasirinkti, kurį rajono laikraštį prenumeruoti, bet
rekomendavo rinktis „Lazdijų
žvaigždę“, tuo sumindydama
laisvos spaudos ir demokratijos
principus, nuskambėjo ne tik
rajone, apskrityje, bet ir visoje
Lietuvoje. Šiai išskirtinei situacijai buvo skirta speciali Lietuvos
nacionalinio radijo laida, kuri

buvo transliuota klausomiausiu
laiku.
Apie skandalą ir demokratijos
laidotuves Lazdijų rajone išgirdo šimtai tūkstančių klausytojų
visoje Lietuvoje.
Pateikiame „Dzūkų žinių“
skaitytojams šios laidos tekstinį
variantą. Laidą vedė žurnalistė
Madona Lučkaitė.
Žurnalistė: Lazdijų rajono
valdžia kitais metais siūlo prenumeruoti vieną iš dviejų rajono
laikraščių ir rinktis ne „Dzūkų
žinias“, kurios merę vis pakritikuoja, o kitą laikraštį – „Lazdijų
žvaigždė“, kuri merės paprastai
nekritikuoja. Lazdijų savivaldybės merė Ausma Miškinienė šiandien nereagavo į mūsų
skambučius. Tuo metu „Dzūkijos
televizijai“ Ausma Miškinienė
pripažįsta, kad rekomendacijos
savivaldybės įmonėms rašytos
buvo ir rekomenduota rinktis vieną laikraštį.
Ausma Miškinienė: Tokio
nurodymo prenumeruoti vieną
ar kitą nebuvo, administracijoje
diskutuodami priėmėme sprendimą peržiūrėti visą spaudą, ką
prenumeruoja iš mūsų mokėtojų pinigų išlaikomos įstaigos. Ir
mes matome, kad prenumeratoms išleidžiamas pinigų kiekis
tikrai yra didelis. Per metus apie
9 tūkst. eurų – praeitais metais
spaudai tai yra tikrai daug, mes
galime taupyti spaudai. Administracija dėliodama ir skaičiuodama tikrai parašė Dokumentų
valdymo skyriaus vedėjai rinktis
vieną. Kadangi renkamės vieną,
tai pagal tiražą, ir rekomendacijos
įstaigoms rinktis vieną. Kiekvienas vadovas priima sprendimą.
Ir yra atsakingas už tą sprendimą. Tai bet kuriuo atveju, jei yra
asignavimai, sprendžiama, kaip
juos naudoti. Ir vadovai turi teisę
nuspręsti. Pabrėžiu, kad visose
bibliotekose bus užprenumeruoti visi laikraščiai, dėl mokyklų
prenumeratos sprendžia įstaigų
vadovai. Jie pasirinks, ką prenumeruoti. Bet mes kaip lyderiai,
kaip rajono vadovai sakome argumentus. Skaičiavimai tikrai yra
ekonominiai, ir mes atsisakome
ne tik vieno rajoninio laikraščio,
mes atsisakome regioninių laikraščių ir nacionalinių laikraščių. Lazdijų rajono biudžetinės
įstaigos, mano manymu, tikrai
turi skirti laiko pažinimui tiek pasaulio, tiek kas vyksta aplink arti,
bet mes turime puikų bibliotekų
tinklą ir jame visą eilę rajono ir
regiono žiniasklaidos. Kviečiu
ten eiti visus ir skaityti.
Žurnalistė: Tai buvo merės
pasisakymas per „Dzūkijos televiziją“. Į laidos „Lietuvos diena“
redaktoriaus skambučius merė
Ausma Miškinienė neatsakinėjo.
Situaciją komentavo Vilniaus
universiteto Komunikacijos
fakulteto docentas dr. D. Jastramskis.
D. Jastramskis: Tai turėtų aiškintis Vyriausioji tarnybinės eti-

kos komisija. Jie aiškinasi vienokį
ar kitokį politikų elgesį, ar tai nėra
kokių nors interesų konfliktas,
ar tai nėra nusižengimas. Bet
įvertinus merės rekomendaciją,
tai ji nėra korektiška. Pasireiškia
požiūris į žiniasklaidą ir jis nėra
kažkoks išskirtinis. Iš politikų
girdime norus, kokia ta žiniasklaida turėtų būti, kad ji būtų
palankesnė ir apskritai įsiterptų
į jų politinę komunikaciją. Lazdijų atveju matome, kad valdžios
kai kas netenkina ir atliekamas
ekonominis veiksmas. Tai vėl
nieko originalaus, tokie metodai
yra taikomi prie pačių įvairiausių
valdžios formų. Priklauso nuo
to, kas toje valdžioje sėdi ir tuos
metodus taiko.
Žurnalistė: Ar jus įtikina merės argumentai, kad per daug
spaudos prenumeruoja įmonės,
kad bibliotekose gali pasiskaityti
iš mokesčių mokėtojų pinigų išlaikomų įstaigų vadovai?
D. Jastramskis: Ekonominiai
argumentai yra tik pretekstas,
reikia juk paaiškinti simpatijų ir
antipatijų principus, tada ištraukiamas ekonominis argumentas.
Tai nėra išsamus ir korektiškas
aiškinimas siekiant, kad gražiau
atrodytų toks sprendimas.

Beveik metus palaikė
V. Šimkonį
Praėjusį lapkritį buvo pasklidę
gandai, neva merės netenkina tuometinio ligoninės vadovo V. Šimkonio veikla ir ji rimtai svarsto jo
atleidimo klausimą. Tada „Dzūkų
žinios“ pateikė merei klausimus
dėl ligoninės veiklos, tačiau tuomet merė paneigė šiuos gandus.
Panašu, jog tada ją dar tenkino
V. Šimkonio darbas:
– Gerbiamoji mere, kaip vertinate Lazdijų ligoninės veiklą?
Ar, Jūsų nuomone, jos veikla
pateisina rajono žmonių lūkesčius? Ar Jus tenkina ligoninės
vadyba?
– Ligoninė yra viena svarbiausių įstaigų mūsų rajone.
Šiuo metu joje dirba daug tiek
Lazdijų rajone gyvenančių, tiek
atvykstančių gydytojų, visi jie –
aukštos kvalifikacijos, ligoninės
paslaugų spektras pakankamai
platus, kokybiškas, paslaugos
teikiamos laiku. Susitikimuose
su gyventojais girdžiu įvairių atsiliepimų. Žmogus yra pats svarbiausias, dėl to ligoninės vadovą
ir personalą skatinu ne tik gerai
atlikti tiesioginį savo darbą, bet
ir nepristigti atjautos žmogui bei
jo negalavimams.
– Kaip vertinate V. Šimkonio
įvykdytus teisiniu požiūriu neteisėtus darbuotojų atleidimus? Ar
nesvarstote galimybės pasiūlyti
V. Šimkoniui sumokėti iš savo
kišenės ligoninės patirtus nuostolius, susijusius su išmokomis
neteisėtai atleistiems darbuotojams?
– Neigiamai vertinu tiek neteisėtą darbuotojų priėmimą, tiek

Šių metų vasario 1 d. V. Šimkonis pagaliau buvo atleistas iš darbo. Tam,
kad suprastų, jog šis žmogus nebuvo tinkamas šiam postui, merei prireikė
beveik metų.
atleidimą. Jei tik būtų teisinės
galimybės, ligoninei padarytus
nuostolius iš savo kišenės pasiūlyčiau atlyginti visiems, kurių
sprendimai tuos nuostolius sąlygojo. Jei klausiate apie patarėjus, tai, visų pirma, jie priimti
buvo neteisėtai ir tai padarė ne
V. Šimkonis.
– Ar tiesa, kad Jūs esate užsiminusi, jog pasibaigus nedarbingumo pažymai V. Šimkoniui bus
pasiūlyta atsistatydinti?
– Netiesa. Pasibaigus V. Šimkonio nedarbingumo pažymai pasiūlysiu jam dar daugiau dėmesio
skirti ligoninėje dirbančiam personalui, jo motyvavimui, darbo
sąlygų gerinimui bei pacientų ir jų
artimųjų lūkesčių pateisinimui.
Šių metų vasario 1 d. V. Šimkonis pagaliau buvo atleistas iš
darbo. Tam, kad suprastų, jog šis
žmogus nebuvo tinkamas šiam
postui, merei prireikė beveik
metų.
„Dzūkų žinios“ pateikė tik
nedidelę dalį situacijų, apie kurias buvo rašoma laikraštyje, kurias įvertino ekspertai, pasisakė
merė.
Pateikiame Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos opozicijos
pastabas apie merės darbą:
1. Nesutvarkytas Barčių kelias,
nors viskas buvo parengta.
2. Netinkamai parengtas ir
vykdomas švietimo tinklo optimizavimas.
3. Perdėtas dėmesys merės savireklamai ir savo įvaizdžiui.
4. Netinkamas kai kurių sa-

vivaldybės biudžeto segmentų
formavimas.
5. Sporto centro projekto atsisakymas, nors viskas buvo parengta.
6. Labai rizikingas ir neperspektyvus sprendimas pritaikyti
policijos pastatą sporto centrui
ir autobusų stočiai.
7. Ligoninės vadovo problemos
sprendimo vilkinimas.
8. Nesavalaikis ir neatsakingas karščiavimo klinikos kūrimo
procesas.
9. Abejotino naudingumo užsienio kelionės, nuslėptas įsakymas dėl dienpinigių.
10. Neadekvačiai didelės premijos paskyrimas vos pusmetį
dirbusiai administracijos direktorei.
11. Elektrinio autobuso atsisakymas.
12. Socialiai neteisingas savivaldybės ir įstaigų darbuotojų metinių premijų paskirstymo
principas.
P. S. Gaila, kad negalėjome
skaitytojams pateikti merės nuveiktų darbų sąrašo, ko gero,
vienas kitas lazdijietis sugebės
perskaityti keliolikos ar keliasdešimties puslapių apimties oficialią merės veiklos ataskaitą ir
apie svarbiausius merės darbus
papasakos savo šeimos nariams,
pacituos socialiniuose tinkluose,
o pasibaigus karantinui detaliai ir
plačiai apšvies savo draugus ir
bendradarbius. Tad kokia prasmė merei apie nuveiktus darbus
pasakoti rajono laikraščiui? Ir dar
ne tam, su kuriuo savivaldybė
palaiko broliškus santykius...
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Jėzuitų patarimai jaunam žmogui
Knygoje „Jėzuitų patarimai visiems gyvenimo atvejams“ yra trys
patarimai jaunam žmogui, ateinančiam gyventi į bendruomenę:
pirmasis – tu ne Dievas, antrasis – čia ne dangus, trečiasis – nebūk
asilas.
Pirmasis reiškia, jog ne prisitaikydami prie tavęs kiti jaučia,
galvoja, nori ir pasirenka, tad turi duoti laisvę kiekvienam gyvenančiam šalia.
Pagal antrąją taisyklę turime suvokti, jog visi žmonės turi trūkumų ir kuo toliau, tuo labiau išryškėja, tad geriau susitelkti į geras
žmonių savybes ir nepamiršti savo trūkumų.
Trečioji taisyklė sako nebūti asilu: labai daug sumaišties sukelia
tokie, kurie bando visiems įtikti, patikti, padėti, už visus viską
padaryti ir galiausiai tampa pačiais pikčiausiais.

8

Dzūkų žinios Nr. 16 / 2020 04 16 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Vaikščiodamas po gimtąjį miestelį vis prisimenu buvusius pastatus ir mielas vietas, kuriose
lankydavausi prieš daugiau nei
trisdešimt metų būdamas vaikas
ar paauglys. Iš jų telikę pastatai,
kuriuose nieko nėra arba įsikūrusios kitos įstaigos ar įmonės. Bet
atsidūrus šalia jų prisiminimai
užplūsta nelyg stipri upės srovė
ir joje pasineriu iki kaklo.
Nuo mažens itin pamėgau
lankytis Veisiejų kino teatre,
kuris buvo įsikūręs prie pat
Ančios ežero, šalia miestelio
parko. Eidavom vakarais ten
kartu su tėčiu, o kiek ūgtelėjęs
traukdavau ten vienas. Kino
salėje buvo penkiolika eilių,
o kiekvienoje iš jų po dvylika
vietų. Nuo vienuoliktos eilės
buvo pakilimas, tad ši eilė būdavo laikoma pačia geriausia
ir patogiausia norint mėgautis
kino filmais. Joje paprastai
sėdėdavo miestelio grietinėlė.
Aš pamėgau dvyliktos eilės
dvyliktą vietą, nes iš jos stebėdavau ne tik kino filmus, bet ir
tai, kas vyksta salėje. Įdomu
būdavo sekti salės reakciją į
įvairius kino filmo epizodus.
Žiūrėdavau į iš salės galinės
sienos angų skleidžiamą kino
projektorių šviesą, kuri ekrane virsdavo vaizdu. Prieš kiekvieną filmą būdavo rodomas
žurnalas, kuriame dažniausiai
pasakodavo apie sovietinės
liaudies pasiekimus. Jie būdavo
tokie vienodi ir nuobodūs, kad
daug kas į juos visai neidavo
arba vėluodavo, o susėdę salėje kino žurnalo metu garsiai
šnekučiuodavosi ar laidydavo
taiklius sąmojus. Po kino filmo
dažniausiai jau sutemus išėjęs
į lauką eidavau namo mintyse
vis persukdamas ką tik matyto
filmo įdomiausius epizodus.
Keli žingsniai nuo kino teatro
yra Veisiejų parkas. Jame man
itin patikdavo prekybos paviljonas, kuris veikdavo šiltuoju
metų laiku. Tuo metu dar neragavau alkoholinių gėrimų, nes
buvau vaikas, tad į paviljoną su
dviračiu važiuodavau pirkti sausainių ir limonado, kurį gamin-

davo netoli mano namų esanti
limonadinė, joje prieš tai buvo
kepykla, o po duonos kepimo
ir vėlesnio limonado gaminimo ji virto laidojimo namais.
Veisiejų parko paviljone vasarą rinkdavosi vyno, alaus ar ko
nors stipresnio mėgėjai, kurie
susėsdavo prie esančių staliukų ir tęsdavo ilgai trunkančias
tarpusavio bendravimo sesijas.
Būdavo įprasta, kad nelabai kas
pirkdavo po butelį ar kelis vyno
arba alaus. Dažniausiai vienas
žmogus iš karto pirkdavo dėžę
vyno ar alaus arba darydavo tai
susimetę.
Dabar telikę paviljono pamatai, bet ši itin patogi ir ypač graži vieta prašyte prašosi jaukios
kavinukės, tik iki šiol stovi tuščia. Palikę seno paviljono vietą
einame keliuku pro kino teatrą
ir priėję sovietmečiu buvusius
kultūros namus, kurie dar anksčiau buvo škala (žydų maldos
namai), dabar čia įsikūrę miestelio baptistų maldos namai.
Sukame į kairę ir kiek pažingsniavę prikiūtiname grožio saloną, kuriame sovietmečiu buvo
užeiga, visų neoficialiai vadinta
„Mordaboike“. Joje savo laiku
itin gausiai lankydavosi mėgėjai
išlenkti ko nors stipresnio. Jeigu
dabar čia įsikūręs grožio salonas, kuriame gali pasigražinti
tiesiogine žodžio prasme, tai sovietmečiu susirinkę mėgėjai čia
gražindavosi į savo skrandžius
pildami įvairius alkoholinius
gėrimus, o vėliau savo fizionomijoms suteikdavo dar didesnio
grožio puošdami jas kumščių
smūgiais. Laikai pasikeitė, bet
grožio siekimas nepavaldus laikui ir santvarkai.
Prieiname Veisiejų skverą,
kuriame stovi trijų senovės
išminčių ir karžygių medinės
skulptūros. Sovietmečiu miesteliui vadovavusi moteris buvo
praminta Tečer, o kartu su ja
dirbo vyras pavarde Čekys ir
sekretorė Milda. Tad kiekvienas
save gerbiantis veisiejietis žino
dvieilį: „Skvere stovi visi trys:
Milda, Tečer ir Čekys“.
Palikę šias tris garbias personas toliau rymoti, pagrindine
Veisiejų gatve kylame į kalniuką, o nusileidę nuo jo dešinėje
randame kavinę „Venecija“.
Sovietmečiu čia buvo miestelio pirtis. Penktadieniais į ją
praustis eidavo moterys, šeštadieniais – vyrai. Tėtis su savo
„Moskvičiumi“ penktadienį į
pirtį veždavo mamą ir abi seseris, o šeštadienį važiuodavome
dviese. Jeigu tėtis po pirties norėdavo atsigerti alaus, eidavome
pėsčiomis.
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Agnė Širinskienė. Arogancijos evoliucija:
nuo „šunaujos“ iki iškoneveiktų medikų

Agnė Širinskienė. (DELFI / Andriaus Ufarto nuotr.)
Agnė Širinskienė,
Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
pirmininkė
Filosofas Juozas Girnius
yra rašęs, kad ribinės situacijos apnuogina žmones
– jose tenka būti savimi
„pačiu“. Tas pasitvirtina
politikų bei jų šeimų gyvenime: pandeminis virusas,
privertęs visą Lietuvą užsidėti kaukes, vienos rankos
mostu jas plėšte nuplėšė
nuo konservatorių politikų
ir jų šeimos narių veidų.
Antai, tuo pat metu, kai vis daugiau žmonių ryžtasi savanorystei,
konservatorių lyderio G. Landsbergio šeimos verslas reikalauja
už nuotolinį namuose sėdinčių
ir tėvelių prižiūrimų mažamečių
darželinukų ugdymą susimokėti
beveik visą privataus darželio
kainą (o tai yra daugiau nei 500
eurų) ir, nutraukdamas sutartis,
išmeta tuo pasipiktinusių tėvelių
vaikus į gatvę.
Kai visa Lietuva meldžiasi už
gydytojų ištvermę ir taria jiems
sveikatos linkinčius žodžius, kitas
įtakingas konservatorių politinis
rėmėjas ir G. Landsbergio gana
artimas giminaitis – žmonos seserį vedęs Liudvikas Andriulis
– savo „Facebook“ paskyroje
visokiais epitetais iškeikia šalies
medikus, esančius pirmose kovos

su koronavirusu fronto linijose.
„Tarybinės šlykščios bobos
akušerės“<….>, „trečiam vaikui
teks gimti prakeiktoje valstybinėje sistemoje“ <…>, „a priori
manau, kad visi ten dirbantys yra
įtartini smurtautojai“, <…> „aš
asmeniškai ir labai viešai sunaikinsiu jų gyvenimus ir karjeras
be jokios atodairos, naudodamas
visus savo viešumo, finansinius
ir teisinius resursus, kurių turiu
daug“ <…>, „ir aš naudosiu viską
savo galioje, kad keršyti, skaudinti
ir naikinti, jei kas nors bus ne taip“
– liejasi prakeiksmai L. Andriulio
„Facebook“ paskyroje. Kokia tokio pykčio proveržio priežastis?
O ji – paprasta: pastarojo žmonai,
skirtingai nei daugumai Lietuvos
moterų, yra akivaizdžiai per prasta
gimdyti valstybinėje klinikoje, kai
tuo tarpu privati šiuo metu neveikia. Tad tenka rinktis valstybinę.
Tiesa, susilaukęs visuotinio
(pradedant A. Tapinu ir baigiant
K. Krivicku) pasmerkimo, L. Andriulis po pusę paros trukusių
apmąstymų šiaip ne taip atsiprašė, kaltę suversdamas ne sau,
bet mėnulio pilnačiai, nėštumui
ir kitiems „išorės“ veiksniams.
Tad akivaizdu, kad atsiprašymai
ir gražūs lozungai, kurie pasirodo
pamačius visuomenės pasmerkimą, – tik poza, bandymas atsitraukti ir pasirodyti gražesniu.
Bandymas vėl užsidėti tą kaukę,

Didelis biuro popieriaus pasirinkimas
KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

kuri ką tik nukrito miniai pradėjus
šaukti, kad karalius nuogas.
Tą supranta visi. Tokių atsiprašymų juk nebuvo, kai, pavyzdžiui,
tas pats L. Andriulis prieš 2016
m. rinkimus viešai džiaugdamasis galima svainio Gabrieliaus
Landsbergio pergale į šuns dienas išdėjo konservatorių senbuvę Ireną Degutienę ir viešai gyrė
savo svainio gebėjimus atsikratyti
jam politikoje neparankių žmonių. Kam atsiprašyti? Juk tuomet
viešai apie tokį akibrokštą niekas
nekalbėjo, o I. Degutienė suskubo pareikšti daugiau rinkimuose
nedalyvausianti.
Tad kuo skiriasi Austėjos
Landsbergienės pasakymas, kad
krizėje gyvenantys ir prašantys
sumažinti įmokas už namuose
vykstantį nuotolinį darželį tėvai
yra „apgailėtini“ arba L. Andriulio prakeiksmai, skriejantys
gydytojų atžvilgiu, nuo senelio
anksčiau ištartų epitetų „šunauja“,
„runkeliai“ ar „apačios“? Arogancijos mastu? Pažeminimo laipsniu? Noru bet kokia kaina būti ir
pasirodyti „privilegijuotu“? Juk
ir vienais, ir kitais žodžiais menkinami Lietuvos žmonės: tėvai,
regionų gyventojai, gimdymus
priimantys ir mums visiems besiaukojantys medikai arba senjorai,
vis balsuojantys „blogai“ ir išrenkantys „ne tuos“.
delfi.lt
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Miško voniose „maudysimės“ ir Lazdijuose
Dineta Babarskienė
Kalbinu pirmojo plantariumo įkūrėją Aistę Virketę, prasitarusią, jog jos
tėvonija – senelių kraštas
– Klepočių kaime. „Buvau šventėje Stebuliuose,
skaičiau paskaitą“, –
sako ji vos išgirdusi man
minint Lazdijų kraštą.
– Prasitarėte, kad mūsų krašte
Jūsų šaknys?
– Esu gimusi Joninių išvakarėse pušų apsuptyje – Druskininkų ligoninėje. Kiti galbūt nesureikšmina savo gimimo vietos.
Tačiau aš tikiu, kad kiekvieno
mūsų gimtis turi lemties mūsų
gyvenimams. Ir, nors šiuo metu
gyvenu Jonavos rajone, tačiau
grįždama į Dzūkiją, ties Alytaus
miestu, jaučiu, kaip mano siela
atsigauna, akyse prašviesėja.
Atrodo, kad čia esu sava. Taip
jaučiuosi ir Druskininkuose, ir
Leipalingyje, ir Veisiejuose, ir
Lazdijuose. Nepaisant to, kad
čia, Dzūkijoje, mano kilmė,
jaučiu ypatingą šių miestelių
atmosferą: žmonės atrodo laimingesni, mėgaujasi lėtesniu
gyvenimo būdu, elgiasi paprasčiau ir nuoširdžiau.
– Jūs – aristokratė, priklausote
Lietuvos aristokratų sąjungai?
– Aš ir mano vyras Evaldas
buvome legitimuoti Lietuvos
bajorais. Mano vyras Evaldas
yra senos ir kilmingos Juškevičių giminės, tad nuo šiol mūsų
šeimos herbas – Leliva. Turbūt
atrodo keistai, kad šiais laikais
dar tebevyksta legitimacijos, vis
tik mes nusprendėme, kad verta
tęsti šeimos tradicijas ir taip atiduoti pagarbą protėviams. Bajoro
titulas skirtas ne pasididžiuoti,
o atsigręžti į kilmingą, turtingą
savo kultūra Lietuvos istoriją, į
savo šeimos šaknis. Aš pati apie
savo giminės ištakas žinau mažai, bet bręsta mintis ieškoti, kiek
įmanoma, platesnio giminystės
medžio.
– Net neįsivaizduoju, kokia
Jūsų specialybė?
– 2006-aisiais įstojau į Lietuvių
filologijos bakalaurą Vytauto Didžiojo universitete, vėliau studijas
tęsiau Kauno technologijos universitete. Čia pabaigiau medijų
filosofijos magistrą. Visą tą laiką
mano mokslinių tyrinėjimų sritis
buvo sąsajų tarp kūrybingumo,
vaikščiojimo ir gamtos paieškos.
Tada dar mažai siejau, kad kūrybingumas susijęs su žmogaus
savijauta, sveikata, tam tikromis
cheminėmis reakcijomis jo kūne.
Mane labiau domino filosofinis,
literatūrinis požiūris į tai. Nepaisant to, atradau daugybę akademinių straipsnių, kurie vedė
domėtis japonų kultūra bei jų ilgaamžiškumo ir geros sveikatos
paslaptimis.
– Iš kur Jumyse susidomėjimas mišku: miško terapija, miško voniomis?
– Kai žmogų nuolatos gena tos
pačios mintys, jis nebeatlaiko –
pasiduoda joms. Taip nutiko ir
man. Kai dar vaikystėje mano tė-

čio mama sėdėdavo, kaip šiandien
atsimenu, po ąžuolu, sakydama,
jog tai jai teikia sveikatos, man
atrodė natūralu eiti pabūti prie
medžių, juos apkabinti, po jais
skaityti knygą, ilsėtis po darbų.
Vaikystėje kiekviena vasara buvo
praleista miškuose renkant grybus
ir uogas. O kur dar vaistažolės,
kurias su sese parduodavome.
Kažin, ar galėčiau savo žiniomis
lygintis su Eugenija Šimkūnaite,
tačiau kaskart stengiuosi kuo daugiau sužinoti apie mūsų augmeniją: augalų teikiamą tiesioginę
naudą – vitaminus, energiją, jėgas valgant vietoje salotų, geriant
arbatas, taip pat ir netiesioginę
naudą – tai žmogaus psichologinio ryšio su gamta atnaujinimas,
nervų sistemos atstatymas, geros
nuotaikos pasisėmimas. Tačiau
į tai, ką miško vonios arba kitaip miško terapija (japoniškai
„shinrin-yoku“) teikia žmogui,
šiuo metu gilinasi nemažai universitetų, tyrėjų, medikų. Vienas
svarbiausių dalykų, kad miškuose, ypač pušynuose, esti medžio
veikliosios dalelės – fitoncidai,
kurių įkvėpus pažadinama žmogaus imuninė sistema, gaminasi
ir aktyvuojasi „ląstelės žudikės“,
sunaikinančios vėžines ląsteles
žmogaus organizme.
– Jūs esate pirmojo Lietuvoje
plantariumo „Gyvybės langelis“
steigėja. Kaip Jums gimė tokia,
sakyčiau, neįtikėtina idėja? Žinau, kad čia vyksta ir edukacijos,
ir mokymai, ir dar daug įvairių
veiklų...
– Buvimą gamtoje matau kaip
prasmę žmogui gauti naudos. Net
ir žmogus, būnantis tarp augalijos, yra lyg gražesnis. Žalioji
erdvė su 400 augalų, kuriuos man
padovanojo jų atsisakę žmonės,
tapo plantariumu. Čia laukiami
tiek maži, tiek dideli. Tiesa, šiuo
metu plantariume dirbu viena –
laistau ir prižiūriu augalus. Karantino metu negali vykti jokia
edukacinė ar pramoginė veikla
mano erdvėje.
– Girdėjau, pradėjote ekoterapijos studijas? Kas tai?
– Domiuosi, ką kitose valstybėse siūlo klientams miško
medicinos bazės, kurių yra ir
Anglijoje, ne tik Japonijoje. Tai
nereiškia, kad miško vonios skirtos tik nuo gamtos atitrūkusiems
žmonėms. 2020-ieji jau yra tas
metas, kai maždaug 90 procentų
dienos laiko mes praleidžiame
patalpoje. Nekalbu apie žmones,
kurie dirba tik lauke. Tai yra jau
retas reiškinys, beveik išimtis.
Juk kaimuose žmonių beveik
nebelikę. Tad nerimas, panikos
atakos, depresija, perdegimas,
nervingumas, susijęs su telefonų,
kompiuterių, televizoriaus ekranais, – tai yra medijų pašalinis
poveikis. Kaip „išsielektrinti“?
Pasitelkti tam tikrą praktiką, pratimus miške, gamtoje, paežerėje.
Kad apie tai pagilinčiau žinias,
pasirinkau ekoterapijos studijas
„Earthbody Institute“ organizacijoje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šios studijos keičia mano
pačios supratimą, kaip iš mūsų
elgesio su gamta kyla asmeninės

problemos. Tad pabaigusi studijas
ir tapusi ekoterapeute tikiuosi,
jog galėsiu pagelbėti žmonėms
sprendžiant jų problemas. Taip
pat padėsiu ir gamtai.
– O ar paprastas pasivaikščiojimas po mišką taip pat gerai,
kaip ir miško terapija?
– Paprastas pasivaikščiojimas,
kad būtų terapinis jo poveikis, turėtų būti be telefono ar fotoaparato naudojimo. Taip pat pasivaikščiojimo metu neturi būti trikdžių,
pašalinių žmonių, pokalbių. Geriausia, kad tuo metu būtumėte
sustelkęs į gamtą, panirtumėte į
ją tarsi į vonią – būtent todėl tai ir
vadinama miško voniomis. Tam
tikrai gali trukdyti ir augintinis,
ir plepus ar triukšmingas bendražygis. Grybavimas bei uogavimas
taip pat neprilygsta miško terapijai su gidu.
Ėjimo į mišką tikslas – atsipalaiduoti ir neturėti jokio išankstinio tikslo. Tiesiog reikia būti čia
ir dabar. Klausyti, ragauti, regėti,
uostyti, paliesti. Tai penki pagrindiniai dalykai, ką reikia daryti
miško terapijos metu, bet labai
lėtai ir intuityviai.
Miško terapijos metu yra žmogui pateikiama visa programa,
kurios pagrindą sudaro penki
pojūčiai – rega, lytėjimas, uoslė,
klausa, skonis. Kiekvienam šiam
sensoriui yra sudaryta atskira
pratimų programa, kurią gidas
ar terapeutas kuria pats individualiai tam žmogui ar visai grupei,
lėtai einančiai mišku. Japonijoje
į miško medicinos bazę atvykusiam žmogui yra parenkama
speciali programa, atitinkamas
kelias ir atkarpa tam tikru mišku.
Tačiau pirmiausia yra ištiriama jo
kraujas, jo pulsas, kraujo spaudimas bei šlapimo duomenys.
Netgi gydytojai receptų lapelyje
gali išrašyti miško vonias. Tad
vaikščioti po mišką reikia labai
lėtai, giliai, atsipalaidavus, savo
ritmu. Ne veltui visi kurortai esti
pušynuose – juose daugiausiai
galima įkvėpti minėtų fitoncidų.
Anksčiau mes intuityviai ėjome į
mišką sveikatintis, o šiandien jau
tai ištirta mokslininkų ir įrodyta
to nauda. Yra įrodyta, kad dviejų
valandų pasivaikščiojimas miške
sveikatą palaiko dvi savaites.
– Ar be vadovo gali pats žmogus pradėti užsiimti miško terapija?
– Šiandien miške galima rasti
visko – ir kirtaviečių, ir brakonierių paliktų medžioklės įrodymų,
ir žmonių su piktais keturkojais,
ir keturračių motociklų. Suprantama, kad tai kelia mums, to
nedarantiems žmonėms, stresą.
Juk kažkada šventomis laikytos
girios šiandien yra niokojamos.
Tad miško vonioms siūlau pasirinkti ramų, mažiau žmonių „nulankytą“ mišką. Šiuo klausimu,
žinoma, visada padeda miško terapijos gidas. Jis taip pat rūpinasi,
kad būtų užtikrintas, kiek įmanoma, saugumas. Jis atsakingas
už maršrutą miške, jis rūpinasi,
kad terapijos metu atliktumėte
tam skirtus pratimus, kad giliai
atsipalaiduotumėte, negalvotumėte apie rūpesčius. Taip pat

Aistė Virketė prasitarė, jog jos tėvonija — senelių kraštas — Klepočių kaime.
turėtų supažindinti, kokie medžiai yra miško terapijos metu
matomi, kokie augalai, išmanyti,
kurie valgomi, o kurie – ne. Tad
renkantis miško gidą reikia būti
apdairiems. Žmonėms be miško
gido patariu neeksperimentuoti
patiems, kadangi ne veltui miško
gidai ir terapeutai yra ruošiami
specialiuose kursuose. Jeigu norite pabūti vieni, užteks paprasto pabuvimo ir pasivaikščiojimo
miške.
– Kodėl toks keistas tas žmogaus mąstymas: šiukšles miškan ima ir įsigudrinę nuveža,
o dabar, kai sunku, kai blogai,
kai esame pavargę, išsekę, visi
ten traukiame? Ypač dabar, per
karantiną...
– Kiekvienas esame gamtos
dalis. Tad natūralu, kai mums
blogai, einame į ten, kur gamtos
daugiau. Mūsų kūnas intuityviai
veda mus semtis energijos iš ten,
kur jos yra. Tad, nepaisant to, kad
prieš savaitę išvežėme šiukšlių
maišą į mišką, po savaitės atgailaudami galime vykti į mišką
pasivaikščioti, nes kažkodėl nėra
jėgų. Tačiau tai yra labai susiję
dalykai.
Pasak ekopsichologijos, žmonės, kurie jaučiasi bejėgiai, išsekę, nuvargę, netikintys geresniu
rytojumi, dažniausiai ir teršia
aplinką. Pasirodo, jie galvoja, kad
jau yra blogai, tad nuo jų atvežtų
šiukšlių nepasidarys dar blogiau.
Nebandau tokių žmonių pateisinti, tačiau jiems reikalingas susitaikymas su gamta. Ir paradoksas:
jei mes juos gėdinsime, jie dar
labiau kenks aplinkai. Deja, tokia
realybė. Žmonės bando įrodyti
visomis priemonėmis savo tiesą,
kokia ji bebūtų. Retas prisipažįsta
klydęs.
– Pasipylė žmonės į miškus,
dabar jų ten daugiau nei mieste sutiksi? Ar tai jau savotiška
mada?
– Tai ne tik mada, bet ir žinios.
Amerikos, Australijos, Anglijos,

Austrijos, Vokietijos, Japonijos,
Skandinavijos piliečiai jau seniai
praktikuoja miško terapiją, tad
mūsiškiai ne tik parsiveža naujas
tradicijas, bet ir perskaito jas internete. Visi supranta, kad mieste
jau senokai nebėra gryno oro, tiršta nuo emocijų, nuo technostreso
nepailsima, todėl miškai, ypač
pušynai bei eglynai, tapo mūsų
užuovėja.
– Kaip pasikeitė Jūsų gyvenimas karantino metu? Kaip
patartumėte mums visiems šį
laikotarpį išgyventi?
– Galiu patarti kiekvienam,
liekančiam namuose, pamėginti
bent vėdinti kambarius, klausytis
audioįrašų su miško garsais, dažniau liesti ir apžiūrinėti augalus,
juos persodinti, o gal pasisodinti
naujų. Taip pat patariu difuzoriais
namus pripildyti miško kvapų –
pušų, kedro, kipariso ar čiobrelių
eterinių aliejų garų. Jeigu turite
nuosavą kiemą, gaudykite saulės
spindulius, dažniau būkite prie
medžių, sodininkaukite, pasisėkite naujų augalų. Sodininkavimas
taip pat turi terapinį poveikį, ypač
senjorams.
Na, o jei dar arti yra ir miškas,
kuriame nesutiksite kitų žmonių
arba pavyks išlaikyti dviejų metrų atstumą, galite pasivaikščioti
– tai padeda nurimti, sumažinti
streso hormono (kortizolio) kiekį kraujyje, pagerina nuotaiką ir
miegą.
– Lazdijų kraštas miškingas.
Ar niekad nemąstėte, jog ir čia
galima būtų surengti miško terapijos užsiėmimų?
– Žinoma, kad karantino metas – pats geriausias laikas kurti
planus ateičiai. Tad šiuo metu ne
tik rašau knygą apie miško privalumus, bet ir ruošiu programą,
kurią pabandysiu įgyvendinti, jei
tik pavyks pasinaudoti situacija,
kai karantinas aprims. Lazdijai
mane traukia, čia jaučiuosi sava.
Tad vesti praktikas čia – viena iš
veiklos perspektyvų.

•
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Savaitės horoskopas
Avinas (03.21—04.20)
Šią savaitę planetos skatins jus atidžiau
patyrinėti savo finansinius reikalus. Ko
gero, visiškai naujai pažvelgsite į galimus
pajamų šaltinius, paramas, paskolas ar net
savo kasdienes išlaidas. Artėjant savaitgaliui Visata paveiks jūsų komunikacijos
sferą, todėl iš naujo permąstysite santykius
su žmonėmis, darbą arba sveikatingumo
įpročius. Galbūt kai kurios išvados jus
suglumins, bet ilgalaikėje perspektyvoje
ši savianalizė jums padės gyventi kokybiškiau.
Jautis (04.21—05.21)
Šią savaitę it pakvaišę dirbsite dėl užtikrintos ateities. Kaip bebūtų, persistengti nereikėtų. Mąstykite kūrybiškai – juk
net ir sudėtingiausios užduotys gali tapti
smagiu žaidimu! Pagalvokite, galbūt kai
kuriuos darbus pavyktų atidėti kitai savaitei, o per sutaupytą laiką galėtumėte
patobulinti savo profesinius įgūdžius?
Nebijokite eksperimentuoti ir jauskitės
laisvai darydami tai, ką mėgstate ir puikiai
sugebate! Savaitgalį paskirkite bendraminčių paieškai. Gyvename socialinių
tinklų laikais, kuomet tai padaryti kaip
niekad lengva!
Dvyniai (05.22—06.21)
Savaitės pradžioje Visata skatins jus iš
naujo atrasti save, kad galėtumėte su naujomis jėgomis imtis užsibrėžtų asmeninių
tikslų. Kai suprasite, kokie esate ir ko
jums galbūt trūksta, bus žymiai paprasčiau
pakelti save į visiškai naują lygmenį. Savaitei artėjant į pabaigą, planetos privers
pergalvoti išlaidų ir investicijų planus.
Atidžiai stebėkite savo banko sąskaitas ir
pabandykite aptikti, kur dingsta pinigai.
Aptikę spragas ir tinkamai perorganizavę
savo išlaidas, gyvensite žymiai ramiau. Ne
šiaip sau sakoma: žinojimas – jėga.
Vėžys (06.22—07.22)
Šią savaitę jūsų tikėjimas šviesesniu rytojumi gerokai susvyruos. Nesvarbu, ar
planavote išsiskirti su nebemylimu žmogumi, ar ketinote atsikratyti nepasiteisinusio projekto, atėjus lemiamai minutei,
pristigsite ryžto. Laimei, Visata suves
jus su autoritetingais žmonėmis, kurių
patarimo išties verta paklausyti. Jūs ne
vieni! Savaitgalį daug galvosite apie jus
supančius žmones. Esate jautrios ir kilnios
asmenybės, dažnai dėl kitų pasirengusios kalnus nuversti. Deja, pasaulyje ne
visų širdys kupinos gėrio. Pagalvokite,
dėl kokių žmonių aukojate savo laiką ir
energiją.
Liūtas (07.23—08.23)
Šią savaitę meilė taps jūsų gyvenimo epicentru. Labai tikėtina, kad jūsų dėmesį
patrauks priešingos lyties atstovas, į kurį
anksčiau nė nebūtumėte pažvelgę. Žinoma, vaikams vardų dar nerinkite. Greitai
įsiplieskęs romanas sušildys sielą, bet
meilės kerai gali išsisklaidyti kartu su
pavasario vėjais. Savaitgalį ypač palankus metas gražinti savo gyvenamąją erdvę. Darykite tai ne vieni – kuo daugiau
artimųjų dalyvaus šiame kūrybiškame
procese, tuo daugiau smagių akimirkų
išgyvensite!
Mergelė (08.24—09.23)
Savaitė bus gana įtempta. Nors niekada nebijojote sunkiai dirbti, dabar vien tik jėgų
nepakaks. Pagalvokite, kaip taupesnėmis
priemonėmis ir per trumpesnį laikotarpį
galėtumėte nuveikti daugiau. Planuokite
kiekvieną žingnį ir galiausiai džiaugsitės
pasiektais rezultatais! Savaitgalį trokšite
skirti gyvenimo malonumams, tačiau kartu
nuolat galvosite apie savo sveikatą. Pasistenkite surasti aukso viduriuką.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Šią savaitę Visata suteiks jums energijos
pliūpsnį siekti ambicingiausių asmeninių
tikslų. Nesvarbu, ar tai naujas mitybos,
treniruočių, gyvensenos planas, ar bandymas gauti išsvajotą darbą – dabar turite
galimybę paversti savo viziją jaudinančia
tikrove. Kita vertus, savaitės pabaigoje
planetos paskatins užsiimti savianalize ir
atsakyti patiems sau: ar tai, ko siekiate,
tikrai yra tai, ko jūs norite? Kaip jūsų
dabartinis troškimas dera su ilgalaikiais
tikslais ar vertybėmis? Viską suderinę
tarpusavyje, galėsite žymiai užtikrinčiau
judėti pirmyn.
Skorpionas (10.24—11.22)
Šią savaitę planetų dermė dangaus skliaute
labiausiai paveiks jūsų intymiąją sferą,
todėl ypač norėsite pagilinti sąjungą su
savo dabartiniu partneriu arba potencialiu
mylimuoju. Suderinkite savo širdies balsą
su karščiausiais troškimais ir išdrįskite
atvirai tuo pasidalinti. Neabejotinai tai
pakreips jūsų santykius tinkama linkme.
Savaitei baigiantis, skirkite daugiau dėmesio profesiniams reikalams.
Šaulys (11.23—12.21)
Savaitės pradžioje Visata skatins jus
peržengti savo komforto zonos ribas ir
išbandyti ką nors nauja. Trokšite nuotykių ir egzotikos, tad noriai bendrausite
su svetimtaučiais, domėsitės tolimais
kraštais. Savo šeimoje tapsite savotiškais
kultūros ambasadoriais, supažindinančiais
namiškius su negirdėtais papročiais ir tradicijomis. Savaitgalis bus gana permainingas. Viena vertus, planetos skatins jus
įsipareigoti ir puoselėti šeimos židinį, kita,
trokšite laisvės ir naujų pojūčių. Venkite
kraštutinumų!
Ožiaragis (12.22—01.20)
Šią savaitę vertėtų susimąstyti, kaip rūpinatės savo sveikata ir fizine forma. Nekantrausite iš esmės pakoreguoti mitybą,
daugiau sužinoti apie naują sporto programą arba telefonu pasikalbėti su gydytoju dėl nerimą keliančių dalykų. Savaitei
persiritus į antrąją pusę, planetos privers
atsigręžti į emocines problemas, kylančias
iš praeities. Išgydę senas žaizdas, jausitės
ir laimingesni, ir sveikesni.
Vandenis (01.21—02.19)
Šią savaitę puikiai tvarkysitės su profesinėmis užduotimis. Visata uždegs žalią
šviesą jūsų idėjoms, tad pristatydami jas
platesnei klausytojų auditorijai jausitės
tvirtai, kalbėsite argumentuotai ir, svarbiausia, įtaigiai. Nepaisant karantino,
dabar puikus metas imtis naujo projekto. Pasinaudokite socialiniais tinklais
populiarindami savo sumanymus ir juos
realizuodami! Savaitgalį atsidėsite savišvietai. Daugiau skaitysite, žiūrėsite
dokumentines laidas ir filmus, tyrinėsite
aplinką pačiais įvairiausiais būdais. Jūsų
netenkins kasdienė žiniasklaida, trokšite
gilesnių žinių, tad negailėsite tam nei laiko, nei pinigų.
Žuvys (02.20—03.20)
Iš prigimties esate ypač jautrūs, tad kuo
daugiau apsikraunate materialiais dalykais, tuo labiau esate prislėgti. Tai žinodami, peržiūrėkite daiktus, apsitvarkykite
ir atsikratykite perteklinių rūbų ar buities
rakandų. Pagalvokite, kai kurie iš jų vis
dar šio to verti, tad vienu ypu galite ne
tik atlaisvinti vietos, bet ir užsidirbti.
Savaitgalį niekaip negalėsite apsispręsti, ko norite labiau: drybsoti ant sofos
su mėgstama knyga rankose ar išbandyti
naują sporto programą. Įdomu tai, kad jūsų
planus daugiausiai nulems kiti žmonės.
Laukite skambučio!
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geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Niekada nepasi-

duok“.
23.15 „Sala“.
1.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
Dzukijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
7.00 Gyvenimas.

8.00 „Mentų karai.
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kareivėliai“.
9.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
10.00 Vyriausybės
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12.30 Lietuva tiesiogiai.
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14.45 TV parduotuvė.
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20.30 „Moterų daktaras“.
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23.18 Sportas.
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0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 Gyvenimas.
2.00 Skyrybos.
2.40 Lietuva tiesiogiai.
3.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.45 „Mentų karai.
Kijevas. Užmušti
blogį“.
4.30 „Černobylis.
Juodoji gėlelė“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

17.50 Kūrybingumo

mokykla.
18.00 Stop juosta.
18.30 „Laisvės kaina.

Sąjūdis“.
19.25 Muzikinis intarpas.
19.35 Premjera.

„Daktaras Jackas ir
ponas Nicholsonas“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Šokėja“.
23.20 Neda. (Ne)viena
diena rojuj.
0.25 DW naujienos rusų
kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
2.05 Euromaxx.
2.35 Brandūs pokalbiai.
3.00 Muzikinis intarpas.
3.10 Duokim garo!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stilius.
TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Dvi širdys“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Tik tu ir aš“.
13.00 „Bunikula“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
13.55 „Saugokis meš-

kinų“.
14.10 „Alisa Never“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
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8.20 „Džeronimas“.
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14.00 „Laisvės kaina.
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15.50 „Džiunglių
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16.15 „Smurfai“.
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Paryžiuje“.
17.05 „Dvynukės“.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Gyvenimo

išdaigos“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Amerikos

talentai.
13.30 „Moderni šeima“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Univeras“.
18.00 „Moderni

šeima“.
19.00 „Svotai“.
20.00 „Gyvenimo

išdaigos“.
21.00 „Konanas bar-

baras“.
23.10 „Gelbėtojai“.
1.05 „Kaip išsisukt

įvykdžius žmogžudystę“.
1.55 „Svieto
lygintojai“.
2.40 „Kvantikas“.
3.30 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

11

Nr. 16 / 2020 04 16 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Eteris
Penktadienis
, balandžio 17 d. Saulė teka 6.13, leidžiasi 20.25, dienos
ilgumas 14.12. Delčia. Vardadieniai: Anicetas, Dravenis, Skaidra, Robertas.
10.00 „Guliverio
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir

tvarka“.
10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.45 „Komisaras

Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
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0.55 „Sieranevada“.
3.45 Stiprūs kartu.
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reindžeris“.
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policija“.
11.00 „Monikai reikia
meilės“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
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TV3
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6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
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12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
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16.25 TV3 orai.
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Atpildas“.
2.50 „Kingsman. Aukso
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5.20 „Rouzvudas“.
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8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Kobra 11“.
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imtynės“.
21.30 „Pasmerktieji 2“.
23.15 „Niekada nepasiduok“.
1.15 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzukijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
7.00 Skyrybos.
8.00 „Mentų karai.

Kijevas. Užmušti
blogį“.
9.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
10.00 Vyriausybės
spaudos konferencija.
10.30 Nauja diena.
12.00 Baltijos kelias.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai.
Kijevas. Užmušti
blogį“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Nauja diena.
17.00 „Černobylis.
Juodoji gėlelė“.
18.00 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
18.50 Kapeliono Arnoldo
Valkausko komentaras.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.

šeštadienis

, balandžio 18 d. Saulė teka 6.10, leidžiasi 20.27, dienos ilgumas
14.17. Delčia. Vardadieniai: Apolonijus, Eitvilas, Girmantė.
šeštadienis
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 LRT radijo žinios.
7.05 Proto džiunglės.
7.30 Premjera. „Pašėlu-

„Išvirkščias pasaulis“, 19.30, TV3
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 „Moterų daktaras“.
21.30 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Vantos lapas.
0.00 „Moterų daktaras“.
1.00 Skyrybos.
2.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
2.40 Bušido ringas.
3.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.45 „Mentų karai.
Kijevas. Užmušti
blogį“.
4.30 „Černobylis.
Juodoji gėlelė“.
5.20 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
6.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
7.00 Mokslo sriuba.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.10 „Aviukas Šonas.
Samanotos fermos
istorijos“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.05 „Legendos. Šiandien ir visados“.
14.00 „Laisvės kaina.
Sąjūdis“.
14.55 „Daktaras Jackas ir
ponas Nicholsonas“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Apolono vabaliukų
istorijos“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
17.05 „Dvynukės“.
17.50 Kūrybingumo
mokykla.
18.00 Tarp dalių (ne)
plojama.
18.30 Istorijos detektyvai.
19.20 Klausimėlis.
19.35 „Gyvenimo simfonijos

sūkuryje“.
20.20 Dalios Kasčiūnaitės
simbolių pasaulis.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Stiklapūtė“.
23.00 Domanto Razausko
ir Sauliaus Petreikio
koncertas.
0.45 DW naujienos rusų
kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.25 Stop juosta.
1.50 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Tyrimų laboratorija“.
2.20 „Šokėja“.
4.10 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.40 7 Kauno dienos.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.
TV1
6.40 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Dvi širdys“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Tik tu ir aš“.
13.00 „Bunikula“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
13.55 „Saugokis meš-

kinų“.
14.10 „Alisa Never“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Fargo“.
23.05 „Tiltas“.
1.10 „Rožių karas“.
2.50 „Nusikaltimo vieta
– Hanoveris. Dingęs
vaikas“.
4.20 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Gyvenimo

išdaigos“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Amerikos talentai.
13.30 „Moderni šeima“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Svotai“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Drakono kelias“.
0.10 „Konanas bar-

baras“.
2.15 „Imperija“.

sios gastrolės“.
9.05 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.30 Veranda.
10.00 LRT radijo žinios.
10.05 Beatos virtuvė.
11.00 LRT radijo žinios.
11.05 „Legendiniai
megastatiniai“.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas.
Dramblių užkalbėtoja“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Laukinės Arkties
gamtos įdomybės“.
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 Dainuokim kartu!
22.50 „Amžinybė“.
0.50 „Užmirštieji“.
2.55 „Stiklapūtė“.
4.25 „Pašėlusios
gastrolės“.
LNK
6.45 „Tomas ir Džeris“.
7.15 „Saugokis meš-

kinų“.
7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Riterių princesė
Nela“.
8.35 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.05 „Beprotiškos
melodijos“.
9.35 „Bunikula“.
10.00 „Leo da Vinčis.
Misija Mona Liza“.
11.45 „Antroji džiunglių
knyga. Mauglis ir
Balu“.
13.35 „Laisvės troškimas“.
15.50 „Šokis hip-hopo
ritmu. Revoliucija“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Didžiapėdžio
vaikis“.
21.15 PREMJERA. „Laisvo
elgesio tėvai“.
23.10 „Atrastoji žemė“.
1.00 „Pašėlęs Maksas.
Įtūžio kelias“.
TV3
6.30 „Ančiukų istorijos“.
7.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.

7.30 „Supermergaitės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Virtuvės istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.30 Mano pinigai.
12.00 „Fiksikai. Didžioji

paslaptis“.
13.40 „Auklių nuotykiai“.
15.40 „Havajai 5.0“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Lietuvos talentai

#IšNamų.
22.30 „Angelas“.
0.45 „Svetimas. Covenant“.
2.50 „Sugrįžimas“.
4.20 „Havajai 5.0“.
5.15 „Vieniši tėvai“.
BTV
6.30 „Pričiupom!“.
7.30 „Pragaro vieš-

butis“.
8.30 „Pričiupom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Kalnų šventovė.
Išgyventi Alpėse“.
11.30 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.30 „Pragaro viešbutis“.
13.30 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.00 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
18.20 „Kvapų detektyvas“.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 „Juodosios mišios“.
0.35 „12 pėdų po
vandeniu“.
2.10 „Pasmerktieji 2“.
Dzukijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Lazdynų
Pelėda“.
7.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Baltijos kelias.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Dvaro rūmai“.
15.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
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. Marija Kazimiera Kaupaitė“.
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.
0.00 „Tu esi mano“.
1.00 „Kelrodė žvaigždė“.
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.
6.00 „Gluchariovas“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Auksinis protas.
8.45 Klausimėlis.
9.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Kauno meno
mokykla“.
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 Į sveikatą!
13.30 Premjera. „Žemaitis
fizikas su etnografo
pašaukimu“.
14.00 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
15.50 Dalios Kasčiūnaitės
simbolių pasaulis.
16.00 Brandūs pokalbiai.
Kultūros programa.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Antanas Smetona“.
19.45 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Istorinės FIFA Pa-

saulio čempionato
rungtynės. 2010
m. FIFA Pasaulio
futbolo čempionato aštuntfinalis.
Vokietija–Anglija.
23.30 Dūšelės. Grupės
„Skylė“ koncertas.
1.05 Dabar pasaulyje.
1.30 „Sieranevada“.
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.
TV1
6.00 „Akloji“.
7.30 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
8.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.25 „Tėvas Motiejus“.
10.35 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
11.45 „Didelės svajonės,
mažos erdvės“.
13.00 „Akloji“.
14.45 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Vienišas vilkas“.
23.10 „Degantis
žmogus“.
1.50 „Tiltas“.
3.40 „Fargo“.
TV6
6.30 Skilusios kaukolės

iššūkis.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 „Gyvenimo

išdaigos“.
9.00 Žūklė laukinėje

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

žaidynės.
11.00 „Prakeikti II“.
12.00 Skilusios kaukolės

iššūkis.
13.00 „Žmogus, ge-

pardas, gamta“.
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 „Bado žaidynės.

Ugnies medžioklė“.
0.55 „Drakono kelias“.

„Laisvo elgesio tėvai“, 21.15, LNK
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LRT TV

21.45 PREMJERA. „Kodas
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija.
7.00 LRT radijo žinios.
7.05 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 LRT radijo žinios.
8.05 Į sveikatą!
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų pasakos. Žvaigždžių
taleriai“.
10.00 LRT radijo žinios.
10.05 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Įstabiausios
Indonezijos salos.
Musonų srities
salos“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Kelionė po
Mianmarą“.
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 Svajonių šalis.
Lietuva prieš 30
metų ir dabar.
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 „Marija Terezė“.
0.10 „Trumanas“.
1.55 Pasaulio dokumentika. „Kelionė po
Mianmarą“.
2.45 „Gyvenimo simfonijos sūkuryje“.
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 „Amžinybė“.
LNK
6.50 „Tomas ir Džeris“.
7.20 „Saugokis meš-

kinų“.
7.50 „Ogis ir tarakonai“.
8.10 „Riterių princesė
Nela“.
8.40 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.10 „Beprotiškos
melodijos“.
9.40 „Bunikula“.
10.05 „Visa tiesa apie
ryklį“.
11.55 „Mano blogiausi
metai mokykloje“.
13.45 „Aš – šnipas“.
15.40 „Jaunavedžiai“.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.

211. Banko apiplėšimas“.
23.35 „Vienveidis“.
1.10 „Laisvo elgesio
tėvai“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
7.30 „Supermergaitės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Kumba“.
13.40 „Maloningasis

vaiduoklis“.
15.40 „Gatvės šokiai“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Lietuvos talentai.
Supervaikai.
21.30 „Tamsos pakraštys“.
23.50 „Mitas“.
2.05 „Karibų piratai.
Pasaulio pakrašty“.
BTV
6.30 Galiūnai. Mačas

Lietuva–Latvija.
Skuodas.
7.30 „Kvapų detektyvas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai. Europos
dvejetų taurė.
Lazdijai.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Kalnų šventovė.
Išgyventi Alpėse“.
11.30 „Negyvenamose
salose su Beru
Grilsu“.
12.30 „Pragaro viešbutis“.
13.30 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.00 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
18.20 „Kvapų detektyvas“.
19.30 „Po kauke“.
21.35 „Narkotikų prekeiviai“.
22.40 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VII“.
23.40 „Juodosios mišios“.
1.40 „12 pėdų po
vandeniu“.
Dzukijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Baltijos kelias.
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 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Dvaro rūmai“.
15.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.

pirmadienis
, balandžio 20 d. Saulė teka 6.06, leidžiasi 20.31, dienos ilgumas
14.25. Delčia. Vardadieniai: Gostautas, Eisvydė, Marcijonas, Agnė.

„Jūrų pėstininkas“, 22.00, TV6
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. Marijona
Rakauskaitė“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Dekonstrukcijos.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Tu esi mano“.
1.00 „Kelrodė žvaigždė“.
2.50 „Pasaulio turgūs“.
3.15 „24/7“.
3.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
4.35 „Pasaulio turgūs“.
4.55 Kaimo akademija.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Neda. (Ne)viena

diena rojuj.
7.05 Mes nugalėjom.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai.
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 Mokslo sriuba.
12.30 Dievo Gailestingumo sekmadienis.
Šv. Mišių iš Dievo
Gailestingumo
šventovės tiesioginė transliacija.
13.45 Šventadienio
mintys.
14.15 Klausimėlis.
14.30 Euromaxx.
15.00 Teatras.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2019.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Legendos. Šiandien
ir visados.
19.45 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Istorinės FIFA Pasaulio čempionato

rungtynės. 2010
m. FIFA Pasaulio
futbolo čempionato ketvirtfinalis.
Urugvajus–Gana.
23.00 Lietuvos valstybinio simfoninio
orkestro koncertas.
0.10 „Mūsų nedaug“.
1.45 „Marija Terezė“.
3.25 Dalios Kasčiūnaitės
simbolių pasaulis.
3.35 Brandūs pokalbiai.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!
TV1
6.00 „Akloji“.
7.30 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
8.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.25 „Tėvas Motiejus“.
10.35 „Gordono Ramzio
virtuvės pamokos“.
11.45 „Didelės svajonės,
mažos erdvės“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Viskas prarasta“.
23.05 „Una“.
0.50 „Degantis
žmogus“.
3.15 „Vienišas vilkas“.
TV6
6.30 Skilusios kaukolės

iššūkis.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 „Gyvenimo
išdaigos“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
11.30 „Prakeikti II“.
12.00 Skilusios kaukolės
iššūkis.
13.00 „Gelmėse
slypinčios unikalios
istorijos“.
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 „Jūrų pėstininkas“.

Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir
tvarka“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios
pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.30 Euromaxx.
15.00 Žinios. Orai.
15.25 7 Kauno dienos.
16.00 Žinios. Sportas.
Orai.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 „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 „Apgavikai“.
23.45 Muzikinis
intarpas.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.45 Stiprūs kartu.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Svajonių šalis.
Lietuva prieš 30
metų ir dabar.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Apgavikai“.
4.50 Muzikinis
intarpas.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo

policija“.
10.50 KK2 penktadienis.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė
varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis
miestas“.
16.30 Labas vakaras,

12.40 Brandūs

Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Monikai reikia

meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija

1634.
22.30 „Mirties lenktynės“.
0.40 „Kortų namelis“.
1.40 „Kodas 211. Banko

apiplėšimas“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Išvirkščias
pasaulis“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 #IšNamų.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Sumokėti vaiduokliui“.
23.50 „Kaulai 11“.
0.55 „24 valandos.
Palikimas“.
1.45 „Rouzvudas“.
2.35 „Amerikiečiai“.
3.25 „Kaulai 11“.
4.15 „Vieniši tėvai“.
5.05 „Rouzvudas“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Vanity Fair. Visiškai

slaptai“.
12.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Žmogus iš
plieno“.
23.50 „Po kauke“.
1.40 „Narkotikų prekeiviai“.
2.30 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VII“.
3.20 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.

Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

pokalbiai.
13.05 Teatras.
14.00 Mano tėviškė.

Povilas Višinskis.

6.00 Šiandien kimba.
7.00 Kitoks pokalbis su

14.15 Muzikos talentų

Edvardu Žičkumi.
8.00 „Mentų karai.
Kijevas. Klusnūs
kareivėliai“.
9.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
10.00 Vyriausybės
spaudos konferencija.
10.30 Kaimo akademija.
11.00 „24/7“.
12.00 Dekonstrukcijos.
13.00 Nauja diena.
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai.
Kijevas. Klusnūs
kareivėliai“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Černobylis.
Juodoji gėlelė“.
18.00 „Žemės ir laiko
apkabinimas“.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.40 „Gyvenk taupiau“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
0.30 „Moterų daktaras“.
1.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
3.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.45 „Mentų karai.
Kijevas. Klusnūs
kareivėliai“.
4.30 „Černobylis.
Juodoji gėlelė“.

15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Aviukas Šonas“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Ieškok manęs

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Akacijų alėja 2016.
6.45 Klausimėlis.
7.00 Pradėk nuo savęs.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Apolono vabaliukų

istorijos“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Gustavo enciklope-

dija.
9.10 „Aviukas Šonas.

Samanotos fermos
istorijos“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.

lyga 2019.

Paryžiuje“.
17.05 „Dvynukės“.
17.50 Kūrybingumo

mokykla.
18.00 Čia – kinas.
18.30 „Laisvės kaina.

Sąjūdis“.
19.25 Kūrybingumo

mokykla.
19.35 „Pokyčių karta“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Prieš audrą“.
23.30 Veranda.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Kelias.
1.10 Dainuokim kartu!
2.50 „Trumanas“.
4.35 Mano tėviškė.

Povilas Višinskis.
4.50 Prisikėlimo

liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
5.05 Mūsų miesteliai.
Daugėliškis.
TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Dvi širdys“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Marija Vern“.
13.00 „Bunikula“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
13.55 „Saugokis meš-

kinų“.
14.10 „Alisa Never“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Šeimos savait-

galis“.
23.10 „Garbės reikalas“.
1.05 „Rožių karas“.
2.50 „Viskas

prarasta“.
4.30 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Amerikos talentai.
12.30 „Svotai“.
13.30 „Moderni šeima“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Svotai“.
20.00 „Gyvenimo

išdaigos“.
21.00 „Jūrų pėstininkas

2“.
23.00 „Pjūklas 3“.
1.15 „Svieto

lygintojai“.
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antradienis
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 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios
pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.30 Euromaxx.
15.00 Žinios. Orai.
15.25 Veranda.
16.00 Žinios. Sportas.
Orai.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 „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“.
0.45 Stiprūs kartu.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Istorijos
detektyvai.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Paskutinė karalystė“.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 „Monikai reikia
meilės“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė
varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.

19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Monikai reikia

meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Bėgte visą naktį“.
0.50 „Kortų namelis“.
1.45 „Mirties lenktynės“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 #IšNamų.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Auklių nuotykiai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Maikas ir Deivas
ieško pamergių“.
0.05 „Kaulai 11“.
1.05 „24 valandos.
Palikimas“.
1.55 „Rouzvudas“.
2.45 „Amerikiečiai“.
3.35 „Kaulai 11“.
4.25 „Grainderis“.
4.50 „Vieniši tėvai“.
5.35 „Rouzvudas“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Paskutinis laivas“.
12.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Asmens sargybinis“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Los Andželo
katastrofa“.
22.50 „Žmogus iš plieno“.
1.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
7.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
8.00 „Mentų karai.
Kijevas. Klusnūs
kareivėliai“.
9.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
10.00 Vyriausybės

spaudos konferencija.
10.30 Nauja diena.
12.00 Baltijos kelias.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai.
Kijevas. Užmušti
blogį“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Černobylis.
Juodoji gėlelė“.
18.00 „Laisvės keliu“.
18.45 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Dzūkiška pynė“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 Oponentai.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
0.30 „Moterų daktaras“.
1.30 Oponentai.
3.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.45 „Mentų karai.
Kijevas. Užmušti
blogį“.
4.30 „Černobylis.
Juodoji gėlelė“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Čia – kinas.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Aviukas Šonas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Gustavo enciklope-

dija.
9.15 Labas rytas,

Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
Lygumai ir
Žeimelis: raudonų
plytų pastatų
istorijos.
13.05 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 „Laisvės kaina.
Sąjūdis“.
14.55 „Pokyčių karta“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Aviukas Šonas“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
17.05 „Dvynukės“.
17.50 Kūrybingumo
mokykla.
18.00 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kauno meno
mokykla“.
18.30 „Laisvės kaina.

Sąjūdis“.
19.25 Kūrybingumo

mokykla.
19.35 „Septintasis

dešimtmetis. Prezidento Kennedy
nužudymas“.
20.20 ...formatas. Poetė
Nijolė Daujotytė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Genijus. Pikasas“.
23.05 Stambiu planu.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mokslo sriuba.
1.10 Žagarės vyšnių
festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
2.10 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Antanas Smetona“.
2.55 Mano tėviškė.
Povilas Višinskis.
3.10 Krikščionio žodis.
3.25 Auksinis protas.
4.40 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Kauno meno
mokykla“.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Dvi širdys“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Marija Vern“.
13.00 „Bunikula“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
13.55 „Saugokis meš-

kinų“.
14.10 „Alisa Never“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės
spalva“.
18.45 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Kol mes gyvi“.
23.15 „Garbės reikalas“.
1.10 „Rožių karas“.
2.55 „Šeimos savaitgalis“.
4.35 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Amerikos talentai.
13.30 „Moderni šeima“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Moderni

Trečiadienis
, balandžio 22 d. Saulė teka 6.01, leidžiasi 20.35, dienos ilgumas
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trečiadienis
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 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios
pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.30 Euromaxx.
15.00 Žinios. Orai.
15.25 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
Laivininkystė Nemunu tarpukaryje.
16.00 Žinios. Sportas.
Orai.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 „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 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.45 Stiprūs kartu.
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“.
4.45 Stiprūs kartu.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

16.30 Labas vakaras,

Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Dydžio (r)evoliucija.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Skundikas“.
0.45 „Kortų namelis“.
1.45 „Bėgte visą naktį“.
TV3
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Kumba“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kulka į galvą“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Kulka į galvą“.
23.55 „Kaulai 11“.
0.55 „24 valandos.
Palikimas“.
1.45 „Rouzvudas“.
2.35 „Amerikiečiai“.
3.30 „Kaulai 11“.
4.20 „Grainderis“.
4.45 „Vieniši tėvai“.
5.35 „Rouzvudas“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Asmens sargy-

binis“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Paskutinis laivas“.
12.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Asmens sargy-

binis“.

šeima“.
19.00 „Svotai“.
20.00 „Gyvenimo

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

išdaigos“.
21.00 „Adrenalinas“.
22.50 „Gelbėtojai“.
0.35 „Kaip išsisukt
įvykdžius žmogžudystę“.
1.30 „Svieto
lygintojai“.
2.15 „Imperija“.
3.05 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

šviesa“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo
policija“.
11.00 „Monikai reikia
meilės“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.

16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Vendeta“.
22.50 „Los Andželo

katastrofa“.
0.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.

5.30 Nauja diena.
7.00 Oponentai.
8.00 „Mentų karai.

Kijevas. Užmušti
blogį“.
9.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
10.00 Vyriausybės
spaudos konferencija.
10.30 Nauja diena.
12.00 Baltijos kelias.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
14.45 TV parduotuvė.
15.00 „Mentų karai.
Kijevas. Užmušti
blogį“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Gyvenk taupiau“.
18.20 „Dzūkiška pynė“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Moterų daktaras“.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Gyvenimas.
0.30 „Moterų daktaras“.
1.30 Oponentai.
3.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.45 „Mentų karai.
Kijevas. Užmušti
blogį“.
4.30 „Kelrodė žvaigždė“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Žagarės vyšnių

festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
7.00 Tarp dalių (ne)
plojama.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Aviukas Šonas“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Gustavo enciklopedija.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudytojai.
13.10 Stambiu planu.
14.00 „Laisvės kaina.
Sąjūdis“.
14.55 „Septintasis
dešimtmetis. Prezidento Kennedy
nužudymas“.
15.35 ...formatas. Poetė
Nijolė Daujotytė.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Aviukas Šonas“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.

17.05 „Dvynukės“.
17.50 Kūrybingumo

mokykla.
18.00 7 Kauno dienos.
18.30 „Laisvės kaina.

Sąjūdis“.
19.25 Kūrybingumo

mokykla.
19.35 „Po milijono metų

1“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Meru“.
23.00 Brandūs pokalbiai.
23.30 Proto džiunglės.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Lietuva mūsų

lūpose.
1.10 Žagarės vyšnių

festivalis 2016
„Viskas yra gerai“.
2.10 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
4.00 Klausimėlis.
4.15 Čia – kinas.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.
TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Dvi širdys“.
9.50 „Akloji“.
12.00 „Marija Vern“.
13.00 „Bunikula“.
13.30 „Tinginių miestelis“.
13.55 „Saugokis meš-

kinų“.
14.10 „Alisa Never“.
15.20 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Kol mes gyvi“.
23.20 „Garbės reikalas“.
1.15 „Rožių karas“.
2.55 „Kol mes gyvi“.
4.45 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Amerikos talentai.
12.30 „Svotai“.
13.30 „Moderni šeima“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Moderni šeima“.
19.00 „Svotai“.
20.00 „Gyvenimo

išdaigos“.
21.00 „Universalus karys.

Regeneracija“.
23.00 „Gelbėtojai“.
0.55 „Kaip išsisukt

įvykdžius žmogžudystę“.
1.40 „Svieto
lygintojai“.
2.30 „Imperija“.
3.20 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Kirsnos k., ••Namą su 15 a sklypu Lazdijų
•Lazdijų
•Namąr. (2Naujosios
aukštų, tvarkingas, mieste.
galima apsigyventi iš karto: su
baldais ir buitine technika, centrinis šildymas kietuoju kuru,
vandentiekis ir šulinys, ūkiniai
pastatai, garažas, rūsys, lauko
virtuvėlė, sodas, sutvarkyta
aplinka, prie namų 45 a žemės
sklypas, geras asfaltuotas privažiavimas, tvarkingi, draugiški
kaimynai).
Tel. 8 612 88149.

••

Namą Naujosios Kirsnos k.,
Lazdijų r. (mūrinis, 2 aukštų,
galima apsigyventi iš karto, su
baldais ir buitine technika, centrinis šildymas kietuoju kuru,
vandentiekis ir šulinys, ūkiniai
pastatai, garažas, rūsys, sodas,
sutvarkyta aplinka, geras privažiavimas, prie namo yra 45
a sklypas, šalia galima įsigyti
7,5 ha žemės ūkio paskirties
žemės, tvarkingi, draugiški
kaimynai).
Tel. 8 611 50514.

Tel. 8 603 24679.

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

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

••

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

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
••Pašarinius runkelius, kaina •atvežu.
•Pušines sausuolių malkas,
a, žemės ūkio paskirtis, su 4 Eur už cnt. Vasarinius kvietvenkiniu 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.

namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
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.

(3
sandėlį
•aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
pušynas, ežek. (su grūdų pikiaras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••
Gervėnų k., Lazdijų
•r. (70
•Sodybą
a, medinis namas, ūkinis ••Žemės sklypą namo
statybai Lazdijų mieste (30 a,
pastatas, svirnas, du garažai,
galima papildomai pirkti 10 ha
žemės).
Tel. 8 614 04094.
pievos
•Kamarūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
Leipalingio
sen.
Tel. 8 614 04094.

••

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

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 650 Eur
už a. Tel. 8 686 70841.
Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
valda 34 a,

trifazis elektros įvadas, atlikti
geodeziniai matavimai), kaina
16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

„VW Passat“ (1999 m.,
dyzelinas, techninė apžiūra
iki 2020 m. rugpjūčio mėn.),
kaina 650 Eur.
Tel. 8 622 71562.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

••

AUGALAI

Maistines bulves 0,30 Eur /
kg. Pašarinės bulves 0,07 Eur /
kg. Tel 8 686 59283.

čius. Tel. 8 658 12097.

Tel. 8 624 71375.

žolių sėklas.
gaminius: lauko
•Auginame
•Daugiamečių
•baldus,
•Medienos
dobilus, motiejukus,
sūpynes, pavėsines,
svidres, eraičinus, turime ir žolių mišinių gyvuliams, pievoms
ir ganykloms, žaliosioms trąšoms, vejoms. Galime sudaryti
mišinį pagal jūsų norimą sudėtį.
Konsultuojame pievų ir ganyklų
įrengimo klausimais. Pristatome
nemokamai. Tel. 8 600 25710.

pušis (0,5–0,8 m,
•kaina
•Kalnines
3 Eur), pocūges, egles, lazdynus (raudonlapius), ąžuolus
ir kitus dekoratyvinius augalus.
Marijampolė. Tel. 8 610 98306.

lauko tualetus, šulinio apdailas.
Turime pagamintų.
Tel. 8 617 93249.
radiatorius.
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
•aparatus.
•Palečių vežimėlį, suvirinimo
Tel. 8 698 78040.

akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuose.
Tel. (8 318) 52156.

„Vineta“ veislės
•bulves.
•Sėklines
Tel. 8 623 21314.
anglis ir
•baltarusiškų
•Fasuotas akmens
durpių briketus.
UAB „Martas“,
••Miežius. Tel. 8 623 21314. Atvežame.
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
rugius, kviečius.
Tel.: 8 652 51721,
•Tel.•Miežius,
8 662 39070.
(8 318) 51721.
Užsakymus prii(naudotas, vaikiš•mame
•Našlaites.
•kas,•Segvėjų
nuotoliniu būdu.
2019 m.), kaina 150 Eur.
Tel. 8 626 02129.

(likę apie 1500 kg).
•Tel.•Žirnius
8 623 21314.
žieminius ir vasa•rinius
•Parduodu
kviečius.Galiu atvežti.
Tel. 867830989.

••

KITI

Skaldytas malkas: skroblines, ąžuolines, beržines,
alksnines, drebulines. Mažais
ir dideliais kiekiais. Stambias
ir smulkias atraižas. Perkame
mišką. Tel. 8 699 59135.

Kalnų dviratį (naudotas, paaugliui), kaina 70 Eur. Galima
derėtis.
Tel. 8 670 21874.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

skolomis) Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

• Politinės aktualijos
• Rajono bendruomenių naujienos
• Kultūrinių renginių anonsas
• Dzūkai kalba, kad...
Lazdijų krašto
naujienų savaitraštis
Savaitės rajono naujienų bankas
Prenumerata priimama pas mobiliuosius laiškininkus,
telefonu 8 700 55 400, internete: www.prenumerata.lt,
www.prenumeruok.lt.

Informacija tel. 8 670 38882.
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PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

superka karves, bumedines duris
•lius•Įmonė
•namams,
•Gaminame
ir telyčias AB „Krekenavos
ūkiniams pastatams.
agrofirma“ supirkimo kainomis. Atsiskaito iš karto.
Tel.: 8 685 86131,
8 698 28063.

Žiemą ir pavasarį durys pigesnės, su nuolaidomis. 27 metai
darbo patirtis.
Tel. 8 686 71689.

neveršingas).
Tel. 8 605 67294.

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

KITI

N UOMA

••Žemę. Tel. 8 688 80688.
Atsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
karves (ne- ••Dengiame stogus iš savo ir
•melžiamas,
•Pieninių veislės
bergždžias arba
užsakovo medžiagų. Lankstinių
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

visų markių au•tomobilius:
•Superkame„Mazda“,
„Audi“,

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

pianiną.
SIŪLO
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
Nebrangiai išnuomojamos
•
•
Metalo
laužo
supirkimas:
salės-klubo
•juodojo
• metalo laužas – 130– miesto centrepatalpos Lazdijų
140 Eur/t, skarda – 100–110
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.

IEŠKO DA RBO

•ūkininką.
•Vyras ieško darbo pas
Tel. 8 653 59669.

PASLAUGOS

automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
••Atliekame visus vidaus
Gali būti nevažiuo- apdailos darbus.
jantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

••

GYVULIAI

Nebrangiai – ėringas arba
apsiėriavusias avis.
Tel. 8 604 00145.

– 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.

telyčią nuo
•6 mėn.
•Veršelįiki 3arba
metų tolesniam

auginimui. Taip pat pienines
melžiamas karves arba visą
bandą. Tel. 8 625 93679.

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

Tel. 8 623 00597.

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

(„Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

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

•maišyklę.
•Nuomoju betono
Tel. 8 614 56206.

nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų

Informuojame, kad 2020 m. balandžio 27 d. 16 val. bus
atliekami žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5905/0003:276, esančio
Jazminų g. 2, Lazdijų k., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame gretimos žemėvaldos, esančios Seinų g. 88, Lazdijų
m., naudotojos V. M. (mirusi) turtinių teisių paveldėtojus dalyvauti ženklinant žemės sklypo ribas. Darbus atliks UAB „Hanis“,
Seinų g. 3, Lazdijai, tel. 8 610 88554, el. paštas uab.hanis@
gmail.com.

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

Tel. 8 602 21748.
G. Vasiukonio
gėlininkystės ūkis
prekiauja našlaitėmis.
Tel. 8 626 02129,
Staidarų g. 8, Staidarų k.,
Lazdijų r.

miesto centre (autonominis
šildymas).
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

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

būdu restauruo•jame•Karštuoju
••Išsinuomočiau žemės ūkio
vonias. Dengiame impor- paskirties žemės. Gali būti
tinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis 27 metai.
Tel.: 8 617 78494,
8 636 79331.
Greitai ir kokybiškai išpjau•nu•medžius
gyvenamosiose ir
sunkiai prieinamose teritorijose bei kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

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

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

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

Parduoda
sėklines VINETA
veislės bulves.

Tel. 8 614 80988.

palaiko

Karantino metu dirbame
nuotoliniu būdu
Skelbimus priimame:

8 670 38882 8 670 38882

Parduodame
Našlaites
Užsakymus priimame
nuotoliniu būdu.
Telefonas pasiteirauti
8 626 02129.

Tel. 8 670 38882.
E. p. dzukuzinios@gmail.com
FACEBOOK, MESSENGER
Savaitraštis „Dzūkų žinios“
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai.
traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų
mokymo kursai;
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Karantino metu dirbame
nuotoliniu būdu

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

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

Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,

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

A. Kašalyno PĮ teikia

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

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

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

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

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

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

užpildyti tonerį? Susisiekite:

Tel. 8 646 71901.
E. p. knygynėlis@dzukuzinios.lt

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

FACEBOOK, MESSENGER
Lazdijų knygynėlis
knygyn lis

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
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.

Prekių pasiėmimas vykdomas susitarus iš anksto.
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.

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

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

• 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

beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

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

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
nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

Direktorius
Darius Brindza..
Reklamos vadybinikė.
Inga Liaukevičienė
Tel.. (8 318) 53 085,
8 670 38882.
Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos

