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Jei A. Margelis būtų meras, šiemet švęstume Sporto centro įkurtuves

Nors paskutiniajame tarybos posėdyje buvo pritarta sporto centro įrengimui policijos pastate, tačiau iki tol, kol centras
atvers duris, praeis daug laiko, nes viską teks pradėti iš naujo. Naujoji valdžia dėl sunkiai suvokiamų priežasčių atsisakė
prieš kelerius metus parengto naujo Sporto centro projekto, kurio visi darbai jau buvo pajudėję į priekį, dabar viskas pradedama nuo nulio. Niekas negali prognozuoti, kada šis projektas bus užbaigtas.
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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.

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

Prenumeruokite naujienų
savaitraštį „Dzūkų žinios“!!!
Prenumerata — tai ne tik aktualios žinios, atkeliaujančios
į Jūsų namus ir biurus, bet ir originali bei praktiška dovana
bet kokia proga.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik Lietuvos pašto
ar „PayPost“ skyriuose, bet ir telefonu 8 700 55 400 bei
internetu, www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.
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Savaitės komentaras

Pats ilgiausias rajono tarybos posėdis Lazdijų savivaldos istorijoje

Algimantas Mikelionis
Lygiai prieš savaitę, balandžio 30
dieną, ketvirtadienį, vyko eilinis
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdis. Tiesa, jis buvo neįprastas tuo, kad vyko karantino
sąlygomis ir nuotoliniu būdu, kai
visi rajono tarybos nariai buvo
prie skirtingų kompiuterių ekranų. Gal todėl, bet gal ir dėl to, kad
buvo svarstoma net daugiau nei
septyniasdešimt klausimų, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos
posėdis truko rekordiškai ilgą
laiką – net septynias valandas!
Prasidėjo dešimtą valandą ryto,
o baigėsi septynioliktą valandą
po pietų. Galima drąsiai teigti,
kad buvo pasiektas rekordas ir šis
Lazdijų rajono tarybos posėdis
tapo pačiu ilgiausiu per trisdešimt Lazdijų rajono savivaldos
metų. Taip pat šis posėdis galbūt
tapo ir ilgiausiu tarybos posėdžiu
ne tik Lazdijų, bet ir visos Lietuvos savivaldos istorijoje. Lietuvos įvairių rekordų fiksavimo
agentūra turėtų pasidomėti šiuo
faktu ir įtraukti į savo žinynus.
Minėtame Lazdijų rajono tarybos posėdyje buvo išnagrinėta
daug klausimų, bet bene svarbiausiu tapo itin ilgai trukusi

diskusija dėl Lazdijų sporto centro statybos. Atrodo, jau seniai
dabartinė rajono valdžia galėjo
pasinaudoti paliktu buvusios
valdžios įdirbiu sprendžiant šį
klausimą, bet vietoj to yra trypčiojama vietoje, brangus laikas
bėga, o ankstesnės valdžios gauta
piniginė parama Lazdijų sporto
centro statybai byra kaip smėlis
pro pirštus.
Dar praėjusią kadenciją Lazdijų
valdžia apsisprendė dėl naujojo
Lazdijų sporto centro statybos.
Pernai, 2019 metais, Sporto centro
perspektyvos buvo aiškios. Buvusi
valdžia buvo parengusi visą naujojo sporto centro statybų planą,
suruošusi dokumentus ir gavusi
Valstybės investicinės programos
(VIP) paramą. Buvo nuspręsta
naująjį sporto centrą statyti senojo pastato vietoje ir jį praplėsti
dvigubai. Buvo atlikti visi parengiamieji darbai, ekspertizės, techninis projektas ir daug kitų būtinų
darbų. Šiam reikalui buvo išleista
apie 100 tūkstančių eurų. Projekto
sąmata siekė apie 3 mln. eurų. Jau
buvo gauta per 90 tūkst. eurų iš
VIP lėšų, tad buvo galima pradėti
darbus. Taip pat buvo numatytas
30 procentų dydžio savivaldybės
kofinansavimas. Jei viskas būtų
vykę pagal planą, jau gal net šiais,
o kitais metais tai tikrai būtume
turėję naują sporto centrą. Be to,
prieš metus Lazdijuose lankėsi
premjeras S. Skvernelis. Lyg ir
buvo gautas jo pritarimas sporto
centro statybai.

Bet atėjus naujajai rajono valdžiai situacija iš esmės pasikeitė.
Senasis projektas buvo išmestas
į šiukšlių dėžę ir apsispręsta nestatyti naujo sporto centro, bet jį
įkurti policijos pastate. Kadangi
pastatą savivaldybė savo žinion
perims tik metų pabaigoje, sporto
centro įkurdinimo ir įrengimo
klausimas nusikelia neribotam
laikui. Naujoji valdžia kažkodėl
nusprendė, jog buvusios valdžios
parinkta vieta netinka sporto centrui, ir vicemeras A. Klėjus su
kompanija ėmė ieškoti jam kitos
vietos. Kadangi darbai neprasidėjo, VIP skirtų pinigų savivaldybė neteko.
Tad lieka neatsakytas itin
svarbus klausimas: kodėl naujoji valdžia atsisakė naujo sporto
centro statybos? Buvusi rajono
valdžia buvo atlikusi tikrai nemažai darbų ir, atrodo, beliko
juos tęsti ir sėkmingai pabaigti
Lazdijams itin svarbaus objekto
statybą. Deja, šia tema naujoji
rajono valdžia tyli lyg vandens
į burną prisisėmusi.
Taigi naujas sporto centras
nebus statomas. Dabartinė valdžia kalba apie tai, kad jis bus
perkeltas į policijos pastatą. Valdantieji sporto salės įrengimui
siūlo skirti 2,5 milijono eurų.
Susidaro įspūdis, kad nebuvo
atlikti jokie skaičiavimai, o ši
suma buvo paimta nežinia iš kur.
Kas gali pasakyti, ar buvo atlikta
ekspertizė ir parengtas techninis
projektas?

Adomo Žilinsko piešinys.
Savaime aišku, kad netekus
Vyriausybės skirtų pinigų, nėra
garantijos, kad po naujų Seimo rinkimų suformuota nauja
Vyriausybė skirs pinigų sporto
centro statybai, nes nepradėtam
projektui pinigai skiriami itin
sunkiai. Prabėgo jau vieneri nau-

jos Lazdijų rajono valdžios darbo
metai, ir nėra jokio, net paties
menkiausio, žingsnio į priekį.
Apskritai galima drąsiai teigti,
kad tokiais tempais dirbdama
Lazdijų rajono savivaldybė per
šią kadenciją sporto centro tikrai
nepastatys.

•

Seni daiktai — naujos galimybės. Atraskime jas kartu!

„TikoTiks“ – erdvė ir galimybė veikloms, susijusioms su daiktų pakartotiniu naudojimu. (ARATC nuotraukos)
Gyvename daugybės daiktų
apsuptyje – vienus išmetame, kitus perkame. Tačiau
visame pasaulyje vis labiau
populiarėja įvairi veikla,
susijusi su naudotų daiktų
pakartotiniu naudojimu,
juos taisant, atnaujinant,
kuriant naujus produktus
ir atrandant naujas verslo
galimybes.

Tokių galimybių toli ieškoti nereikia – jų yra ir pas mus. Ne
vieną gali pasiūlyti Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
(ARATC), jau sukūręs daiktų
mainų infrastruktūrą – regione

veikia 19 daiktų mainų punktų
„Mainukas“ bei pakartotinio naudojimo centras „TikoTiks“ – ir
ieškantis tolesnio jų panaudojimo
modelio.
„Norime sukurti veiklos modelį, kuris būtų patrauklus, priimtinas ir naudingas tiek verslu
užsiimantiems asmenims, tiek ir
ne pelno siekiančioms organizacijoms, norinčioms kurti ir gaminti
iš naudotų daiktų“, – sakė ARATC
direktorius Algirdas Reipas.
Anot jo, aukštą atliekų tvarkymo kultūrą turinčiose šalyse yra
įkurti prekybos centrai, kuriuose
prekiaujama tik iš naudotų daiktų,
nereikalingų medžiagų sukurtais

gaminiais. Tokiuose centruose
vyksta mokymai ir edukacijos,
organizuojamos konferencijos
specialiai tam įrengtose salėse.
Čia sudaromos galimybės dirbti
asmenims iš socialiai pažeidžiamų visuomenės grupių, kuriami
verslo startuoliai, telkiantys gamintojus ir kūrėjus iš atliekų.
„Pavyzdžių yra įvairių. Pasinaudodami jų patirtimi, įvertindami savo galimybes turime
sukurti tai, kas atitiktų mūsų regiono žmonių ir verslo įmonių
lūkesčius“, – sakė A. Reipas.
Tai išsiaiškinti padės ir ARATC
atliekamas tyrimas „Pakartotinio
naudojimo veiklos modelis Aly-

taus regione“, kuriame kviečiami
dalyvauti visi regiono gyventojai
ir verslo įmonės – jiems tereikia
atsakyti į apklausos klausimus.
„Atsakymai į pateiktus klausimus padės suprasti, koks yra
gamyba iš naudotų daiktų užsiimančių ar norinčių užsiimti verslo įmonių požiūris į tokią veiklą,
kuo galime būti naudingi, kokios
bendradarbiavimo galimybės ir
formos jiems būtų priimtinos.
Taip pat svarbu išsiaiškinti, kuo
šia veikla galime būti naudingi
gyventojams ir ne pelno siekiančioms organizacijoms“, – sakė
tyrimo koordinatorė, ARATC
aplinkosauginio ugdymo ir pa-

kartotinio naudojimo padalinio
vadovė Agnė Jučienė.
Anot jos, vykdant tyrimą, bus
siekiama išsiaiškinti, kokia pakartotinio naudojimo veikla žmonės
užsiima arba norėtų užsiimti, iš
kur gauna daiktų pakartotiniam
naudojimui, kokie veiksniai, jų
manymu, stabdo pakartotinio
naudojimo vystymąsi šalyje bei
regione ir kas skatintų šį procesą,
kokia ekonominė bendradarbiavimo su ARATC forma jiems būtų
priimtina ir kt.
Pirmosios bendradarbiavimo tiek su verslo įmonėmis,
tiek su socialinių paslaugų bei
Nukelta į 5 psl.
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Jei A. Margelis būtų meras, šiemet Redakcijos „Dzūkų žinios“
švęstume Sporto centro įkurtuves ŽVILGSNIS
Nors paskutiniajame tarybos posėdyje buvo pritarta
sporto centro įrengimui
policijos pastate, tačiau iki
tol, kol centras atvers duris, praeis daug laiko, nes
viską teks pradėti iš naujo.
Naujoji valdžia dėl sunkiai
suvokiamų priežasčių atsisakė prieš kelerius metus
parengto naujo Sporto
centro projekto, kurio visi
darbai jau buvo pajudėję į
priekį, dabar viskas pradedama nuo nulio. Niekas negali prognozuoti, kada šis
projektas bus užbaigtas.

Nesulaukė aiškaus
atsakymo
Buvęs Lazdijų meras Artūras Margelis įsitikinęs, jog, jei būtų toliau
vykdomas jau parengtas Sporto
centro projektas, jau šių metų pabaigoje buvo galima tikėtis šio
svarbaus objekto įkurtuvių.
Praėjusią savaitę vykusiame tarybos posėdyje dėl sporto centro
statybos užvirė karšta diskusija.
A. Margelis tiesiai šviesiai merės paklausė, kodėl buvo atsisakyta parengto sporto centro projekto ir imtasi jo įkūrimo sename
pastate. Tačiau merė nesugebėjo
konkrečiai atsakyti, kodėl naujoji
valdžia priėmė tokį sprendimą.
„Pernai tikrai būtume gavę pinigų iš Vyriausybės sporto centro
statybai, nes nemažai savivaldybių nesugebėjo panaudoti jiems
skirtų lėšų. Šios lėšos perskirstomos, pinigų gauna tie, kas aktyviai vykdo projektus“, – kalbėjo
opozicijos lyderis.
Jam daug abejonių kelia ministerijos pažadėti 800 tūkst. eurų
šio centro sutvarkymui, nes lėšų
skyrimas paskirstytas trejiems
metams.
„Nėra jokių garantijų, kad kiekvienais metais bus skiriami tie
pinigai, kita vertus, reikia įvertinti
infliaciją, per trejus metus ji gali
toli pažengti. O svarbiausia, kad
dar nėra parengti dokumentai šio
objekto statybai. Kol dokumentų
nėra, bet kokios prognozės yra labai
rizikingos“, – sakė A. Margelis.
Kaltina laiko tempimu
Kadangi neparengti dokumentai,
neatlikti tyrimai, negali vykti centro projektavimo darbai, negalima
skelbti konkursų, gali tekti atlikti

Penkiasdešimt

dienų, pakeitusių pasaulį

ir mus

Kada šiame policijos administraciniame pastate bus įrengtas sporto centras,
dar nėra aišku.
sklypų jungimo procedūrą.
A. Margelio nuomone, viskas
gali nusitęsti iki ateinančių savivaldos rinkimų.
„Matau naujosios valdžios neveikimą, gumos tempimą, norą
sporto centro statybą užbaigti
prieš pat 2023 metų savivaldos
rinkimus, kad pademonstruotų
atliktą darbą. Bet rajono žmonėms sporto centro reikia dabar,
o ne po trejų metų. Tikrai jis
šiemet būtų buvęs pastatytas, jei
tęstume pradėtą projektą“, – sakė
A. Margelis.
Dėl to, kad senasis projektas
buvo nutrauktas, A. Margelis
įžvelgia ir naujosios valdžios lėšų
švaistymo požymius, nes už atliktus projektavimo, dokumentų
parengimo ir kitus darbus savivaldybė buvo sumokėjusi nemažas
pinigų sumas.

Parengė vizualizaciją
Kad sporto centro projektas yra
embriono stadijoje, rodo ir tas
faktas, kad dabar tik dėliojama
šio objekto vizualika, o iki projektavimo dar labai toli.
„Dzūkų žinios“ kreipėsi į savivaldybę, prašydamos suteikti
informacijos apie šį projektą ir
atliktus darbus.
– Ar yra atlikta pastato, kuriame planuojamas sporto salės
įrengimas, ekspertizė?
– Šiuo metu yra planuojamas
įgyvendinti projektas „Viešosios
įstaigos Lazdijų sporto centro
sporto salės pastato Lazdijuose,
Lazdijos g. 5, rekonstravimas“.
Projektui yra parengtas investicinis projektas, o jam finansuoti
pasirašyta finansavimo sutartis

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.

su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
Šiuo metu vyksta paruošiamieji
darbai, kad būtų galima skelbti
projekto techninės dokumentacijos parengimo paslaugų pirkimą.
Parengtam techniniam projektui
bus atlikta ekspertizė.
– Kodėl salės rekonstrukcijos
idėjos sukūrimui buvo pasirinkta
bendrovė „Lazdijų projektai“?
Ar buvo skelbta užsakovo atranka?
– Lazdijų rajono savivaldybės
administracija pirko paslaugą
parengti projekto idėjai ir vizualizacijai, norėdama matyti sprendinius ne tik esamam ir būsimam
pastatui, bet ir visai teritorijai,
todėl buvo nuspręsta įsigyti paslaugą.
– Kodėl idėjos sukūrimui buvo
pasirinkta viena bendrovė, o nebuvo skelbtas idėjų konkursas
bent regiono lygmeniu?
– Lazdijų rajono savivaldybės
administracija vykdydama mažos vertės pirkimus vadovaujasi
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d.
įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos
vertės pirkimų tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
– Kokios sąlygos buvo pateiktos idėjos kūrėjams?
– Parengti Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimo idėjos
– koncepcijos suformulavimo,
vaizdinės informacijos projektiniams pasiūlymams parengimo
projektinę dokumentaciją.
– Ar jau užsakovas pateikė idėjas sporto salės rekonstrukcijai?
Ar su jomis bus supažindinta
Lazdijų bendruomenė?
– Projekto idėjos yra pateiktos,
o artimiausiu metu planuojame
projekto vizualizaciją pristatyti
visuomenei.
– Kas rengs sporto salės rekonstrukcijos projektą?
– Rekonstrukcijos darbų techninis projektas bus perkamas
pagal Viešųjų pirkimų įstatymą
per CPO sistemą, projekto rengėjas bus žinomas po viešojo
pirkimo procedūrų, todėl šiuo
metu rengėjas nėra ir negali būti
žinomas.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

DŽ redakcijos nuomonė
Praėjo penkiasdešimt dienų nuo
tada, kai gyvename visai kitaip.
Jau galime teigti, kad korona pakeitė mūsų gyvenimą, kai kam
– negrįžtamai. Kadangi krizinėse
situacijose dažnai išryškėja, kas
yra kas ir kas yra ne taip, tai šios
penkiasdešimt dienų atidengė
didžiausius mūsų skaudulius ir
neatliktus namų darbus.
Didžiausias krūvis per šią krizę teko mūsų medikams. Korona
parodė, kad jie buvo labiausiai
neapsaugotos profesijos atstovai.
Pandemijos pradžioje medikams
trūko visko – pradedant nuo vienkartinių pirštinų, apsauginių kaukių, specialiųjų kostiumų, baigiant
reagentais, skirtais atlikti tyrimus.
Ypač palikti ant ledo pasijuto medikai rezidentai, kurie buvo siunčiami į pirmąsias kovos su korona
gretas, tačiau neturėjo elementarių
apsaugos priemonių, o vienkartiniai apsaugos kostiumai buvo
paverčiami daugkartiniais.
Tokios situacijos vaisius netrukome pajusti – mes tapome pirmaujančiais pagal apsikrėtusių
medikų skaičių. Su šia situacija
susidūrė ir Lazdijai, kai infekuotas
Marijampolės ligoninės gydytojas
budėjo Lazdijuose, nežinodamas
apie užsikrėtimą.
Korona tapo tikru išbandymu
ir rajonų gydymo įstaigoms, kaip
jos sugebėjo mobilizuotis, maksimaliai išnaudoti savo galimybes.
Ši situacija savivaldybių gyventojams padėjo suvokti, kokio lygio
gydymo paslaugos yra teikiamos
žmonėms.
Nors Lazdijų valdžia stengėsi
sąžiningai vykdyti ministro Aurelijaus nurodymus, tačiau korona
parodė, jog Lazdijuose pagalba
nebuvo sisteminė, o kartais atrodydavo, jog viskas buvo daroma
pro forma, kad gerai atrodytų
ataskaitos, o ne dėl lazdijiečių
gerovės.
Prisiminkime, kaip rajono merė
blaškėsi dėl karščiavimo klinikos
steigimo – pradžioje pasigyrė, kad
tuoj klinika veiks Lazdijuose, paskui staiga nusprendė, jog rajono
žmonėms teks važiuoti tikrintis į
Alytų. Paskui vėl naujas sprendimas – įkurti kliniką Lazdijuose,
tuberkulioze sergančių ligonių
kontrolės kabinete.
Nors buvo paskelbta, kad karščiavimo klinika jau veikia Lazdijuose, viena rajone gyvenanti
moteris, panorusi savo negaluojančius tėvus patikrinti dėl galimo COVID-19, buvo priversta
juos vežti į Alytų, nes Lazdijai
nepriėmė.
Į panašią situaciją pateko ir
vienas lazdijietis, kuris pasijuto
blogai ir pranešė apie tai Karšto-

sios linijos telefonu. Nors Lazdijai jau buvo pasigyrę, kad rajone
veikia mobilioji tyrimų paėmimo
brigada, Karštosios linijos administratoriai negaluojantį vyriškį
nukreipė į Alytų, nors tyrimą jam
galėjo paimti ir Lazdijų medikai.
Kodėl taip nutiko, sunku atsakyti – gal mobili brigada tuo metu
jau nedirbo, gal Vilnius nežinojo,
kad Lazdijai turi tokią brigadą?
Faktas tas, kad, kaip ir anksčiau
aprašytu atveju, žmogui reikėjo
važiuoti į Alytų, nes vietoje pagalbos negavo.
Jei palyginsime situaciją kaimyninėje Druskininkų savivaldybėje, turinčioje beveik tokį patį
gyventojų skaičių, tai kontrastas
akivaizdus. Čia pagalbos sistema
veikia kaip šveicariškas laikrodis
– puiki karščiavimo klinika, ne
viena mobilioji tyrimų paėmimo
brigada ir jokių žmonių siuntinėjimų į Alytų ar Vilnių.
Akivaizdu, jog tokioje situacijoje daug kas priklauso nuo
sveikatos priežiūros įstaigų – poliklinikos ir ligoninės vadovų, jų
vadybinių sugebėjimų, kolektyvo
formavimo ir mobilizavimo galimybių. Žinoma, Druskininkams
galima tik pavydėti jaunų ir gabių
ligoninės ir poliklinikos vadovų.
Lazdijus šioje situacijoje tenka
užjausti – ligoninė kelerius metus
neturi normalaus vadovo, ten ilgą
laiką svarbiausia buvo ne ligoniai,
stiprus ir susitelkęs personalas,
bet vadovo noras bet kokia kaina
išsilaikyti klibančioje savo kėdėje.
Rajono vadovai tai matė, bet ilgai
toleravo. Poliklinika irgi ilgą laiką
neturėjo rimtos vadybos.
Turime tai, ką turime. Nugyventa ligoninė su neskalbta patalyne
ir vis silpstantis lazdijiečių tikėjimas, kad Lazdijuose galima gauti
visavertę medicinos pagalbą.
Karantinas tikrai pasibaigs. Būsime kitokie nei kovo viduryje.
Labiau pasiilgę, labiau mylintys,
labiau vertinantys tai, ką turime, ir
suvokiantys, ko galime neturėti.
Penkiasdešimt dienų žmogaus
gyvenime yra tik trumpa akimirka, tačiau ji gali daug ką mumyse
pakeisti. Tikėkime, kad pakeis, ir
į gerą.

•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) – redakcijos nuostatas atspindintis,
jos vardu parašytas, neretai nenurodant
konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai
atsiliepiantis į kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems
leidinio redakciniams straipsniams
apimtis, glaustas minčių dėstymas,
tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės retorikos elementai.
Įprasta pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindinčius redakcijos nuostatas.
/ Žurnalistikos enciklopedija /
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UAB „Lazdijų autobusų parkas“ nuo pirmadienio atnaujino
vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus
Lietuvoje sušvelninus dėl COVID-19 viruso pandemijos įvesto karantino sąlygas, UAB „Lazdijų autobusų parkas“ atnaujino autobusų
eismą vietiniais (priemiestiniais) maršrutais.
LAIKINI VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAI IR TVARKARAŠČIAI, KURIAIS UAB „LAZDIJŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ PRIKLAUSANTYS
AUTOBUSAI VAŽIUOS NUO 2020 M. GEGUŽĖS 4 D. IKI 2020 M. RUGPJŪČIO 31 D.

Eil.
Nr.

Maršrutas

Išvykimo
Išvykimo lailaikas iš
kas iš galuLazdijų
tinės
stotelės
autobusų
ir atvykimo
Maršruto
stoties ar
į Lazdijų
ilgis (km)
pradinės
autobusų
stotelės ir
stotį ar kitą
atvykimo į
stogalutinę sto- pradinę
telę laikas
telę laikas

Važiavimo
dienos

1

Lazdijai–Šventežeris–Avižieniai–Buteliūnai–Šventežeris–
Lazdijai

25,0
(29,0)

6.10–6.47

6.50–7.50

T

2

Lazdijai–Veisiejai per Mikyčius

40,0
(40,0)

11.00–12.00

14.00–15.00

T

3

Lazdijai–Veisiejai–Leipalingis–
Druskininkai–Leipalingis–Veisiejai–Lazdijai

52,0
(62,0)

6.45–7.52

8.20–9.30

PR, A, T,
K, P

4

Lazdijai–Veisiejai–Varnėnai–
Leipalingis–Veisiejai–Lazdijai

(34,0) 40

11.55–12.36

12.40–13.30

40,0
(34,0)

15.30–16.25

16.30–17.20

PR, A, T,
K, P
PR, A, T,
K, P

5

Lazdijai–Kapčiamiestis per
Leipalingį, Veisiejus

88,0

6.25–7.32

7.32–8.20

A, K

6

Lazdijai–Kapčiamiestis per
Veisiejus, Leipalingį

88,0

14.20–15.00

15.00–16.10

A, K

7

Lazdijai–Veisiejai per Kučiūnus 30,0 (30,0)

6.10–7.00

7.05–7.55

PR, P

8

Lazdijai–Veisiejai per Kučiūnus 30,0(30,0)

15.00–15.49

15.50–16.40

PR, P

9

Lazdijai–Kučiūnai

14,0(14,0)

10.15–10.35

10.40–10.40

P

10

Lazdijai–Gudeliai–Avižieniai–
Seirijai–Meteliai–Seirijai–
Krikštonys–Noragėliai–Seirijai–Šventežeris–Lazdijai

44,0
(51,0)

6.30–7.32

7.34–8.40

P

Lazdijai–Šventežeris–Seirijai–
Noragėliai–Krikštonys–Seirijai–Meteliai–Seirijai–Avižieniai–Gudeliai–Lazdijai

51,0
(44,0)

11

Eil.
Nr.

14.52–15.55

P

Važiavimo
dienos

12

Lazdijai–N. Kirsna–Šeštokai–
Mikniškiai–Rudamina–Lazdijai

31,0
(31,0)

6.55–7.35

7.35–8.25

PR, P, T

13

Lazdijai–Būdvietis per Rudaminą

20,0
(20,0)

6.45–7.20

7.22–7.50

PR, P, T

14

Lazdijai–N. Kirsna–Šeštokai–
Mikniškiai–Būdvietis–Rudamina–Lazdijai

39,0
(20,0)

14.20–15.14

15.15–15.38

PR, P, T

15

Lazdijai–Rudamina–Būdvietis–
Mikniškiai–Šeštokai–N. Kirsna–
Lazdijai

20,0
(39,0)

17.15–17.44

17.45–18.35

PR, P, T

16

Lazdijai–Verstaminai–Krosna–Ramanavas–Krosna–Biruta–Verstaminai–Lazdijai

24,0
(30,0)

6.35–7.03

7.05–7.50

T

17

Lazdijai–Verstaminai–Biruta–
Krosna–Ramanavas–Krosna–
Verstaminai–Lazdijai

30,0
(24,0)

15.45–16.23

16.24–16.55

T

22,0 (22,0)

18

Lazdijai–Stebuliai per Šventežerį

6.45–7.15

7.18–7.45

A

19

Lazdijai–Stebuliai per Šventežerį 22,0 (22,0)

14.50–15.20

15.22–15.50

A

20

Lazdijai–Rudamina–A. Kirsna–
Vidzgailai–Zelionka–Kalvarija–Zelionka–A. Kirsna–Rudamina–Lazdijai

22,0
(21,0)

11.50–12.46

13.04–14.00

A, P

Lazdijai–Rudamina–Slabadėlė–Vidzgailai–A. Kirsna– Rudamina–Lazdijai

21,0
(22,0)

7.48–8.05

8.10–8.40

A, P

21
13.40–14.51

Maršrutas

Išvykimo
Išvykimo lailaikas iš
kas iš galuLazdijų
tinės
stotelės
autobusų
ir atvykimo
Maršruto
stoties ar
į Lazdijų
ilgis (km)
pradinės
autobusų
stotelės ir
stotį ar kitą
atvykimo į
stogalutinę sto- pradinę
telę laikas
telę laikas

Paaiškinimai: „PR“ – pirmadienis; „A“ – antradienis; „T“ – trečiadienis; „K“ – ketvirtadienis; „P“ – penktadienis.

Gastrolės mopedu brangiai kainavo
Vytautas Šeštokas
Yra žmonių, kurie nieko
nepaiso ir išgėrę tampa
itin drąsūs ir agresyvūs –
sėsdami vairuoti automobilio ar kitos transporto
priemonės nepagalvoja,
kad gali prisidaryti didelių nemalonumų, patekti į
policijos pareigūnų akiratį
ir atsakyti už savo nusikalstamus veiksmus teismo
salėje.
Taip atsitiko I. A., kuris šių metų
kovo 24 dieną girtas (nustatytas
2,15 promilės neblaivumas) vairuodamas mopedą įkliuvo policijos pareigūnams. Pasirodo, vyriškis, šįkart pažeidęs Kelių eismo
taisykles, yra gerai pažįstamas
policijos pareigūnams, nes jau
dukart teistas.
Policijos pareigūnams I. A.
pareiškus įtarimą ir apklausus
įtariamuoju, savo kaltę pripažino
visiškai. Paaiškino, kad kovo 24
dieną apie 15 valandą su pusbroliu išgėrė butelį 0,7 litro talpos
40 laipsnių stiprumo degtinės.
Po to pusbrolį mopedu parvežė
namo. Važiuodami dar nusipirko

alaus, tačiau jo negėrė. Apie 15
valandą 40 minučių jį sustabdė
policijos pareigūnai, kurie paprašė mopedo dokumentų, tačiau jis jų neturėjo. Vėliau buvo
patikrintas girtumas, tačiau kiek
įpūtė, neprisimena. Su alkotesterio parodymais sutiko. Mopedas,
kurį vairavo, priklauso pačiam,
tačiau transporto priemonė neregistruota jau pusę metų. Šiuo
metu mopedas vertas 100 eurų,
kadangi labai nusidėvėjo. Koks
mopedo galingumas, I. A. nežino, kaip ir mopedo markės, nes
jo visos plastmasės nulūžinėjusios. Jam mopedą, kiek žino,
atvežė iš Marijampolės. Pirkimo–pardavimo sutarties su pardavėju nerašė. 2017 metais I. A.
buvo teistas dėl to, kad vairavo
automobilį neblaivus; paskirta
1 807,68 euro bauda bei atimta
teisė vairuoti transporto priemones dvejiems metams. Vyras baudos nemokėjo. Taip pat teistas
už tai, kad smurtavo prieš brolį,
paskirta bausmė – 6 mėnesiai
viešųjų darbų, kuriuos atliko.
Savo turto neturi, nedirba, neregistruotas kaip bedarbis. Užsidirba dirbdamas atsitiktinius

darbus.
Policijos pareigūnai patvirtino, kad tą dieną patruliuodami
pastebėjo važiuojantį ir įtartinai
manevruojantį mopedą be valstybinių numerių, todėl nusprendė
jį patikrinti. Sustabdžius minėtą
mopedą nustatyta, kad jį vairavo
I. A., nuo jo sklido stiprus alkoholio kvapas, todėl buvo pasiūlyta
pasitikrinti blaivumą. Vairuotojas
sutiko, alkoholio kiekio matuokliu 15 valandą 44 minutės jam
nustatytas 2,27 promilės, o 16
valandą 13 minučių – 2,15 promilės neblaivumas, su prietaiso
parodymais sutiko. I. A. nepateikė vairuotojo pažymėjimo, registracijos liudijimo, techninės
apžiūros talono bei draudimo
poliso, nurodė, kad mopedas neįregistruotas, neatlikta techninė
apžiūra, neapdraustas; teisės vairuoti transporto priemones nėra
įgijęs.
Teismas konstatavo, kad I. A.
padarė nusikaltimą, kuris pagal
pavojingumo visuomenei laipsnį
priskiriamas prie nesunkių nusikaltimų. Jis teistas, teistumas
neišnykęs, baustas administracine
tvarka, turi galiojančių adminis-

Asociatyvi nuotr.
tracinių nuobaudų, nedirba, Užimtumo tarnyboje neregistruotas,
gyvenamosios vietos seniūnija
nurodo, kad gyvena kartu su motina ir broliu, kartais papiktnaudžiauja alkoholiu, seniūnija nusiskundimų dėl jo elgesio nėra
gavusi.
Alytaus apylinkės teismo Laz-

dijų rūmų teisėjai, išnagrinėję
baudžiamąją bylą, I. A. pripažino
kaltu ir paskyrė subendrintą bausmę – 30 parų arešto ir 48 MGL
dydžio, t. y. 1 807,68 eurų, baudą,
uždraudė naudotis teise vairuoti
visų rūšių kelių transporto priemones 3 metus bei konfiskavo
mopedą.

•
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Trečias kartas nemelavo — virusas Dzūkai
atkeliavo į Kapčiamiesčio kraštus kalba, kad...
Pusantro mėnesio be COVID-19 užkrato gyvenę Lazdijai sulaukė blogos žinios –
iš užsienio į Kapčiamiesčio
seniūniją su šeima sugrįžusiai moteriai buvo nustatytas koronavirusas. Įdomu
tai, kad apie tai, jog moters
koronatestas teigiamas,
Lazdijų valdžiai pranešė ne
pati moteris, bet epidemiologai. Kaip paaiškėjo vėliau,
moteris ir visa šeima jau
mėnesį sirgo gyvendami užsienyje. Galimai kiti šeimos
nariai pasveiko, o moteris
dar ne. Tokia serganti ji
sugrįžo į Kapčiamiestį, kur
šeima turi sodybą.

Pervažiavo pusę Europos?
Balandžio 30 d. moteris su vyru ir
vaiku atplaukė keltu iš Vokietijos
į Klaipėdą. Redakcijos duomenimis, šeima į keltą atvyko nuosavu
automobiliu, kuris kartu atkeliavo iki Klaipėdos. Pagal nustatytą
tvarką, Klaipėdoje visai šeimai
buvo atliktas koronatestas. Kadangi iš užsienio grįžusi šeima
turi 14 dienų karantinuotis, mūsų
žemietė su šeima pranešė, kad
saviizoliuosis Kapčiamiesčio
seniūnijoje esančioje nuosavoje
sodyboje.
Gegužės 1 d. šeima automobiliu pasiekė sodybą ir joje įsikūrė.
Gegužės 2 dieną buvo gauti testų
rezultatai: moters – teigiamas,
kitų šeimos narių – neigiami.
Epidemiologams ir rajono
vadovams kilo problemų identifikuojant tikslią sugrįžusiųjų
gyvenamąją vietą, pasirodė, jog
Lazdijų rajone yra du tokio paties
pavadinimo kaimai, kurie buvo
nurodyti sugrįžusiųjų pateiktoje
informacijoje epidemiologams.
Vienas kaimas Seirijų seniūnijoje,
kitas – Kapčiamiesčio.
Po užtrukusių paieškų, padedant vietos bendruomenės nariams, buvo nustatyta tiksli sergančiosios moters saviizoliacijos
vieta.

Buvo kilusi panika
Viešojoje erdvėje buvo pasklidusios kalbos, neva iš užsienio
sugrįžusi šeima buvo surengusi
sutiktuvių vaišes savo bičiuliams
ir giminėms, kuriose galimai dalyvavo Lazdijų rajono parduotuvių
pardavėjos. Tai sukėlė apylinkės
žmonių paniką, tačiau „Dzūkų žinių“ kalbinti vietiniai gyventojai
tokius gandus paneigė.
Tiesa, pas infekuotą moterį
lankėsi keletas žmonių, kurie dabar jau užsidarę saviizoliacijoje.
Jiems paimti mėginiai infekcijai
nustatyti. Tikimybė, kad virusas
galėtų išplisti, anot epidemiologų, nėra didelė. Pagal oficialią
informaciją, infekuotos moters
sveikata yra gera.
Redakcijos duomenimis, grįždama iš Klaipėdos uosto, šeima

buvo užsukusi į viešas įstaigas,
esančias ne Lazdijų rajono teritorijoje.

Kilo nemažai klausimų
Įdomu tai, kaip šeima galėjo savo
automobiliu visuotinio karantino laikotarpiu pervažiuoti visą
Europą ir pasiekti Vokietijos
uostą? Juk visos valstybės yra
įvedusios griežtą sienų kontrolę
ir riboja asmenų judėjimą savo
valstybėse.
Kitas retorinis klausimas: kodėl
moteris, visą mėnesį užsienyje
jautusi COVID-19 būdingus negalavimus, nusprendė važiuoti
į Lietuvą, rizikuodama užkrėsti
aplinkinius? Reikia tikėtis, kad
vėliau sulauksime atsakymų į
šiuos ir dar kitus su šia mįslinga
istorija susijusius klausimus.

•

Dukart buvo kilęs nerimas

neįgaliųjų organizacijomis užuomazgos Alytaus regione jau yra.
ARATC vykdoma veikla pakartotinio naudojimo srityje sudomino senų baldų atnaujinimu
užsiimančius verslininkus, dėl
mainų punktuose surinktų daiktų tolesnio naudojimo tariamasi
su nakvynės namais, su Alytaus
neįgaliųjų užimtumo dienos centru bendradarbiauta iš užuolaidų atraižų siuvant daugkartinio
naudojimo maišelius vaisiams ir
daržovėms.
Tačiau tikslas yra išvystyti
daug platesnę pakartotinio naudojimo veiklą ir po „TikoTiks“
ženklu sutelkti kuo daugiau ja

liukų, narcizų, kurios taip
gražiai puošia kaimynines
savivaldybes, auga tik laukiniai rapsai arba garstyčios. Žinoma, grožį kiekvienas suvokia savaip.
g Vis dažniau Lazdijų rajono gyventojai siunčiami į
kaimyninę savivaldybę pasitikrinti sveikatos. Mieste
įrengta karščiavimo klinika,
veikia mobili brigada, atrodo, kad visa tai sukurta ne
gyventojų patogumui, bet
užsidėti tam tikras varneles
ant valdiškų raštų šalia grafos „Įvykdyta“.

•

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.

Pirmas kartas

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, priklausančioje „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
negauta informacijos, kad infekuotas asmuo būtų užkrėtęs ką nors
iš veisiejiškių.

Antras kartas
Balandžio 8 dieną Marijampolės ligoninės gydytojui, kuris balandžio 5-ą dieną iki pirmadienio, balandžio 6-osios, ryto budėjo
Lazdijų ligoninėje, buvo diagnozuotas COVID-19 susirgimas. Apie
tai ligoninės vadovybei pranešė pats infekuotas gydytojas.
Minėtas gydytojas, budėjęs Lazdijų ligoninės Chirurgijos skyriuje,
tikėtina, užsikrėtė savo pagrindinėje darbovietėje – Marijampolės
ligoninėje, kur oficialiai fiksuotas koronaviruso protrūkis.
Ligoniai buvo izoliuoti, personalas instruktuotas saviizoliavimuisi
ir savo būklės stebėjimui. Devyniems asmenims, kurie turėjo
kontaktą su COVID-19 sergančiu gydytoju, buvo atlikti ėminiai koronavirusinei infekcijai (COVID-19) nustatyti. Rezultatai
neigiami. Iš viso Lazdijų ligoninėje buvo atlikti 32 tyrimai dėl
COVID-19. Visų tyrimų rezultatai buvo neigiami.

Seni daiktai — naujos
galimybės. Atraskime jas kartu!
»Atkelta iš 2 psl.

g Į Lazdijų rajoną užsukę
keliautojai gali pasijusti tarsi nuodėmingajame Amsterdamo kvartale. Vienas
svarbiausių rajono pastatų nušvito ryškia raudona
spalva. Gal taip ryškiai savivaldybė pažymi naujosios
valdžios darbo pirmąsias
metines?
g Savivaldybėje užbaigta daug triukšmo sulaukusi
administracijos reforma –
paskutinis skyriaus vedėjas atsisėdo į jam paruoštą
kėdę. Iš buvusių 15 skyrių
liko tik 12. Skyrių vedėjų
varžytuves santykiu 9:3
laimėjo moterys. Vyrai tyliai mintija: „Pažiūrėsim, kai
dugną dėsim“.
g Lazdijų rajone savivaldybės valdymą parėmus
valstiečiams, pasikeitė augmenijos stilius – vietoj
gražių gėlių: tulpių, bro-

užsiimančių žmonių, kurie pakartotiniam naudojimui ruoštų
ir naudotų elektros ir elektroninę
įrangą, baldus, namų apyvokos
ir interjero daiktus, statybinių ir
remonto medžiagų likučius, audinių atraižas, vaikų priežiūros
reikmenis, žaislus, drabužius,
avalynę, dviračius, laikrodžius
ir kitus nereikalingus bei nepavojingus daiktus.
„Esame pradiniame naujos
veiklos kūrimo etape. Žmonių
nuomonė, pastebėjimai ir patirtis
yra labai svarbi, atrandant visoms
pusėms naudingą, suprantamą ir
priimtiną bendradarbiavimo formą“, – kalbėjo A. Jučienė, kviesdama dalyvauti apklausoje. Tą

padaryti galite, atsidarę vieną iš
žemiau esančių nuorodų.
Klausimai verslo veikla užsiimančioms organizacijoms ir
asmenims
https://forms.gle/RjyAh3SBo4BmLodk7
Klausimai ne pelno siekiančioms organizacijoms (viešoji
įstaiga, asociacija, visuomeninė
organizacija, paramos fondas,
iniciatyvos ir pan.)
https://forms.gle/CbH5gzNk4nUHUeZX9
Klausimai gyventojams
https://forms.gle/URt4y1L4XaTtqv9H8

•

ARATC inf.

Auksinės mintys

Emocijų kartais ilgai negalime nuslopinti dėl paties požiūrio
aštrumo ir minčių nusistatymo, bet požiūrį galima lavinti. Visame
pasaulyje žmonės ieško emocinės ramybės.
Tačiau negali būti nė kalbos apie emocinę ramybę, nestiprinant
knygomis mąstymo.
Mindaugas Čekanauskas

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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Greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius vairuotojui buvo atlaidus
Vaidotas Morkūnas
Alytaus rajono greitosios
medicinos pagalbos stoties
darbuotojus, kurių ekipažai
dirba ir skuba aptarnauti
mūsų rajono gyventojus,
turinčius įvairių sveikatos
problemų, ištinka ir nesėkmės. Greitosios pagalbos
automobiliai su medikais
skubėdami į iškvietimus pas
ligonius patenka ir į autoįvykius bei kitokias situacijas, kurių numatyti tiesiog
neįmanoma.

Neseniai greitosios medicinos pagalbos automobilis, kurį
vairavo šioje stotyje dirbantis
rajono gyventojas, kelyje Lazdijai–Krosna, lenkdamas traktorių,
neišsiteko ant kelio, nuvažiavo
nuo jo ir apvirto griovyje. Autoįvykio metu nepataisomai buvo
sugadintas greitosios medicinos
pagalbos „Volkswagen“ markės
automobilis. Vairuotojas ir medicinos darbuotoja nenukentėjo.
Apie šį įvykį „Dzūkų žinioms“
patvirtino ir Alytaus rajono
greitosios medicinos pagalbos

stoties direktorius Aleksandras
Bružas. „Manau, kad avarija
įvyko dėl greičio. Kaip ten bebūtų ir kur beskubėtų medikai,
reikia vairuoti atsargiau. Kita
vertus, džiaugėmės, kad avarija
baigėsi laimingai – nei vairuotojas, nei medicinos darbuotoja
nenukentėjo, jiems nereikėjo
imti nedarbingumo pažymėjimo.
O iš automobilio liko tik geležų
krūva – taip jis sudaužytas. Jis
iš tiesų dar nebuvo toks senas
– greitajai medicininei pagalbai
jis spėjo atitarnauti trejus metus.

Žinot, mes naujais greitosios pagalbos automobiliais vadiname
iki vienerių metų, nes jie per
metus nuvažiuoja iki 80 tūkstančių kilometrų, todėl greitai
nusidėvi. Autoavarijoje sulamdytas automobilis buvo draustas,
todėl dabar laukiame draudimo
ir atgausime pinigus už jį. Padariusio avariją vairuotojo nebaudžiau, jis pats supranta, kad
visad reikia stengtis vairuoti atidžiau ir kuo saugiau. Reikia suprasti, kad greitosios medicinos
pagalbos automobilių vairuotojų

darbas yra atsakingas, sudėtingas ir rizikingas, nes dažnai nuo
jų vairavimo įgūdžių, kaip jie
greitai pas medikus pristatys
ligonį, priklauso žmonių gyvybės“, – sakė A. Bružas, nepuolęs kaltinti greitosios medicinos
pagalbos vairuotojo, padariusio
avariją.
A. Bružas tvirtino, kad mūsų
rajone jau buvo tokių autoavarijų, į kurias pateko greitosios
medicinos pagalbos darbuotojai, bet, laimei, jie išvengdavo
sužalojimų.

•

Negerk, vaikeli, negerk pirmos...
Nors jau daugiau nei
penkerius metus alkoholio
vartojimas šalyje mažėja,
tačiau Lietuva vis dar išlieka daugiausiai alkoholį
vartojančių šalių sąrašo
pirmose vietose. Pasaulio
sveikatos
organizacijos
(PSO) duomenimis, dėl alkoholio vartojimo sukeliamų problemų kasmet pasaulyje miršta 3 milijonai
žmonių ir skaičiai kiekvienais metais tik auga.
Apie tai, kokios grėsmės slypi anksti pradėjus
vartoti alkoholį ir kokių
priemonių imtis susidūrus
su šia problema, pasakoja
gydytoja psichiatrė Vilma
Andrejauskienė.

Žaloja organizmą
Ne paslaptis, kad žmogaus
organizmas auga, atsinaujina
ir formuojasi visą gyvenimą
ir alkoholis tam naudos neatneša. Atlikti tyrimai rodo, jog
egzistuoja penkiolika genų,
lemiančių organizmo reakciją
į alkoholį. Net ir vienkartinis alkoholio padauginimas
lemia blogą savijautą – sunkumą skrandyje, sutrikusią
koordinaciją, suprastėjusią
regą ar atmintį. Visa tai yra
organizmo apsauginė reak-

cija, kuria siekiama sumažinti
norą vartoti alkoholį.
Ilgalaikis svaigalų vartojimas turi kiek rimtesnių pasekmių – nyksta baltoji smegenų
medžiaga, sutrikdoma hormonų sistemos veikla, prarandami
vitaminai bei mineralai, tirpsta
širdies raumenų ląstelės, didinančios miokardo infarkto
išsivystymo riziką, kaupiasi
riebalai, mat 1 gramas etilo
alkoholio turi maždaug 7 kilokalorijas.

Apsvaigimas tampa tikslu
Anot gydytojos V. Andrejauskienės, ankstyvas vartojimas
yra tarsi starto signalas pradėti
veikti dėmesio, hiperaktyvumo,
valgymo, procesiniams ir emociniams sutrikimams. Svaigalų
paveiktas organizmas negalės
taip greitai susiorientuoti savipagalbai ir netrukus paciento
sveikatos kortelėje nuguls visas ligų rinkinys.
Specialistės teigimu, ankstyvo vartojimo grėsmė slypi
besiplečiančiuose normų supratimo rėmuose. Jauni žmonės didžiąją dalį organizmo
atsako į gaunamus nuodus
įvardija kaip tinkamą ir priimtiną normą, todėl didesnis ir
malonesnis apsvaigimas tampa
tikslu, kurį bandoma įgyven-

Nuo ankstyvo amžiaus pradedamas ir ilgus metus trunkantis alkoholio
vartojimas lemia rimtas sveikatos problemas. (Nuotrauka iš „Santarvės“
redakcijos archyvo)

Gydytoja psichiatrė Vilma
Andrejauskienė pastebi, kad
visuomenė sąmoningėja – dėl
priklausomybės nebebijoma kreiptis
pagalbos. (Nuotrauka iš www.pkc.lt)
dinti vartojant keletą psichotropinių medžiagų vienu metu,
sukeliančių nemenkų iššūkių
organizmui.

Ragina ieškoti pagalbos
Susidūrus su alkoholizmu ar
jaučiant artėjančią problemą,
gydytoja V. Andrejauskienė ragina nedelsti ir nebijoti kreiptis pagalbos. Pirmoji kelionės
stotelė – šeimos gydytojas,
būtent jis įvertins esamą situaciją ir nukreips reikiamu
keliu. Atsisakyti alkoholio ir
susidoroti su šia problema galima ir savarankiškai, tačiau
specialistai pataria kelionėje
iki savarankiško sprendimo pakeliauti kartu su jais, siekiant
išvengti klaidingų sustojimų
bei turint nuolatinį palaikymą
ir supratimą
Visuomenė sąmoningėja
Gydytoja pažymi, kaip svarbu
pokyčių siekiančiam žmogui
suvokti, kad efektyvus rezultatas nebus pasiekiamas greitai ir
lengvai. „Asmuo laukia greito
rezultato, jo nesulaukęs greit
nusivilia, o nesulaukęs norimų
pokyčių, grįžta prie vartojimo,
sukūręs nesėkmės istoriją bandydamas pabėgti nuo į nugarą
alsuojančios problemos“, – teigia specialistė.

Anot psichiatrės, kiekvienais
metais visuomenė vis labiau
sąmoningėja, nebijo pripažinti
savo problemų ir kovoti su jomis. Ji ypač džiaugiasi pagalbos besikreipiančiais kančiose
užstrigusiais 18–25 metų asmenimis: „Intensyvėjant gyvenimo tempui jauni žmonės kelia sau didžiulius reikalavimus,
nenumatydami rizikų patiria
nuostolius, nesusitvarko su
emocijų kiekiu, kaitomis, dėl
to atsiranda nepasitikėjimas
savo jėgomis bei galimybėmis.
Tačiau džiugu, kad didėja supratimas, jog alkoholio ir kitų
svaigalų vartojimas atima dar
daugiau laiko, pajamų ir problemų neišsprendžia.“
Remiantis 2016 metų Lietuvos statistikos departamento
tyrimų duomenimis, vienas
15 metų ir vyresnis Lietuvos
gyventojas suvartoja 12,3 litro
gryno alkoholio. Šio ir kitų atliktų panašių tyrimų rezultatai
tik dar kartą pagrindžia šalyje
esančios alkoholio problemos
egzistavimą ir mastą. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija stengiasi kovoti
su šia problema jau ne vienerius metus, tačiau didžiausi pokyčiai prasidėjo prieš kelerius
metus.

Imamasi griežtų priemonių
Nuo 2018 metų sausio 1 dienos įsigaliojo įstatymai, kurie
apribojo ir sutrumpino prekybos alkoholiu laiką, panaikino
ir uždraudė alkoholinių gėrimų reklamą, taip pat naujasis
įstatymas nurodė, jog alkoholį vartoti ir pirkti gali tik
20 metų sulaukę asmenys, o
ne 18 metų, kaip buvo įprasta iki tol. Nuo praėjusių 2019

metų lapkričio mėnesio šalyje
uždrausta gaminti ir platinti
maisto produktus, žaislus bei
kitas vaikams ir paaugliams
skirtas prekes, kurių dizaine
yra alkoholinius gėrimus imituojančių detalių.
Naujausias nuo šių metų
pradžios įsigaliojęs įstatymas
panaikino prekybą alkoholiu
nestacionariuose statiniuose ir prekybą sezono metu
kurortų lauko kavinėse bei
poilsio ir turizmo zonose.
Tačiau draudimas negalioja
viešojo maitinimo įstaigoms,
prekiauti alkoholiu lauke leidžiama iki 40 m nuo pastato
su palikta galimybe savivaldybėms šį atstumą sumažinti
ar panaikinti prekybos teisę.

Teigiamai vertina
pokyčius
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento
užsakymu 2020 metų vasario mėnesį tyrimų bendrovės
„Spinter tyrimai“ atlikto tyrimo rezultatai rodo, jog daugiau nei pusė šalies gyventojų
teigiamai vertina su alkoholiu
susijusius pokyčius valstybės
viduje. Tyrimas buvo atliktas
2018 metais ir šiemet buvo
tik kartojamas. Rezultatas –
vis daugiau šalies gyventojų
yra patenkinti draudimais.
Kone svarbiausias rodiklis
atskleidė, jog net 35 procentams nuolatinių 18–74 metų
amžiaus gyventojų nauji įstatymai ir apribojimai pagerino gyvenamąją aplinką. To ir
yra siekiama, kad Lietuvoje
gyventi būtų gera, malonu ir
saugu!
Užs. Nr. 13
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose
Suvalkai — istorijos ir ekonominio turizmo properšoje

Bažnyčia, kurioje vyksta lietuviškos pamaldos.

Suvalkų rotušė.
Sigitas Birgelis
Prieš 30 ir daugiau metų
Suvalkuose retokai besutikdavai lietuviškai kalbančių žmonių. Rečiau,
daug rečiau nei dabar, šiais
koronaviruso laikais, kai
nėra atvykstančių iš Lietuvos prekeivių srauto.
Kelyje į Suvalkus ir pačiame
mieste kabo daugybė reklaminių užrašų lietuvių kalba. Niekas
jų šiandien nenuima, nes, žinia,
karantiną atšaukus, jie vėl pravers.
Net neprisimenu, kada prasidėjo tas masinis mūsų tautiečių
apsipirkinėjimas Suvalkuose. Savaitgaliais, būdavo, visi, kas gyvas, urmu traukia į Lenkiją. Vieni

tenkindavosi Seinų „Biedronka“,
kiti nėrė tiesiai į Suvalkus, dar
kiti kiek tolėliau – į Balstogę.
Kaip anekdotas šiandien skamba vienos kelionių agentūros
pasiūlymas, atsiųstas el. laišku,
kuriame mums, gyvenantiems
Punske, buvo pasiūlyta kelionė į
Suvalkus apsipirkti! Mandagiai
padėkojome, bet pasiūlymo nepriėmėme.
Ypač daug Lietuvos piliečių į
Suvalkus suvažiuodavo per svarbias valstybines šventes. Vasario
16-ąją automobiliais (su lietuviškais valstybiniais numeriais)
būdavo apstatytos visos sustojimo aikštelės, parduotuvėse ir
turgavietėse skambėdavo beveik
tik lietuvių kalba. Suvalkai tomis dienomis tapdavo lietuvišku

Suvalkų archyvas — vieta, kur pasirašyta Suvalkų sutartis.

miestu, daug lietuviškesniu nei
prieš 100 metų, kai čia, šiame
mieste, šeimininkavo Lietuvos
kariuomenė, lietuvių valdžia ir
administracija.
Iki karantino į Suvalkus atvykstantys mūsų tautiečiai nesivargino
ieškoti mieste lietuviškumo pėdsakų. Daugeliui daug kas mažai
terūpėjo, išskyrus maisto ir kitų
prekių kainas. Žinoma, buvo ir
kitokiais principais besivadovaujančių žmonių. Masinės lietuvių
išvykos į Suvalkus pagerino žmonių namų biudžetą, bet, deja, sumažino Lietuvos iždo įplaukas.
Visai netikėtai dėl šio ekonominio turizmo Suvalkuose pradėjo
augti lietuvių kalbos prestižas,
teigiamai keitėsi Lietuvos ir lietuvio įvaizdis. Vietiniai lenkai

susidomėjo savo kaimynais, apie
kuriuos, poeto Adomo Mickevičiaus žodžiais tariant, žinojo
„mažiau nei apie Kiniją“. Šituos
žodžius rašytojas pavartojo „Vėlinėse“ beveik prieš 200 metų.
Jie neprarado aktualumo ir šiandien. Lenkijos visuomenės žinios
apie Lietuvą yra kupinos stereotipų. Statistinis lenkas yra kažką
girdėjęs apie Vytautą, Žalgirio
mūšį ir kryžiuočius. Beveik visi iš
mokyklos laikų moka atmintinai
pirmuosius „Pono Tado“ invokacijos žodžius. Ne vienas kada
nors yra nusipirkęs „Švyturio“
ar „Suktinės“ butelį. Daug kam
neteko susidurti su Maironio,
Marcinkevičiaus ar Martinaičio
pavardėmis, bet tikriausiai girdėjo
apie Tomaševskį ir skriaudžiamus

lenkus, o tikrai visi iki vieno žino,
kad „Vilnius buvo (yra) mūsų“.
Žinoma, yra Lietuvoje žmonių,
kuriems Lenkija yra ir kitaip įdomi, kaip yra ir Lenkijoje lenkų,
kuriems pati Lietuva patraukli.
Būtina tai pastebėti.
Karantino laikais pravartu stabtelti ir iš naujo permąstyti savo
gyvenimą. Ne viskas, kas iki
šiolei mums atrodė neišpasakytai svarbu, pasirodė verta mūsų
triūso ir pastangų.
Atidėtų ekonominių kelionių į
Suvalkus laikotarpiu įdomu pamatyti šį miestą kitoje perspektyvoje. Pavyzdžiui, pasidomėti
jo vardo etimologija. Pasak žymaus lenkų kalbininko Tadeuszo
Zdancewicziaus (jam pritaria ir

Suvalkų kultūros centras.

Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 000 Eur.

Nukelta į 8 psl.

»
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose

Suvalkai – istorijos ir ekonominio

Lietuvių kalbos pamokos Suvalkuose.

»Atkelta iš 7 psl.

Lietuvos kalbininkai), Suvalkų
vardo šaknis yra lietuvių kalbos
daiktavardis valka, reiškiantis
balą, liūną, pelkę, kūdrą. Suvalkų vardo priešdėlis su- yra kilęs
iš lietuvių kalbos prielinksnio su.
Remiantis lenkų ir kitų kalbininkų išvadomis, galima konstatuoti, jog Suvalkai – tai vietovė prie
drėgnos, „liumpsinčios vietos“

Dailidės kapas.

Suvalkų mokiniai per Vasario 16-ąją.
arba „prie ežerėlio“. Panašių vietovardžių esama ir Lietuvoje: tai
Suvalkėliai, Suvalkynė, Suvalkų
gyvenvietė (Vilkaviškio rajone).
Taigi, pirmoji išvada – Suvalkus
įkūrė ne Vygriuose reziduojantys
kamaldulių vienuoliai, kaip daug
kur rašoma, bet lietuviai, kurie šiai
vietovei ir lietuvišką vardą davę.
Kamalduliai lietuvių nemėgo ir
buvo jų atžvilgiu priešiškai nusi-

teikę. Lietuviškai šios vietovės jie
niekaip nebūtų pavadinę.
Suvalkai yra vidutinio dydžio
miestas, maždaug du kartus didesnis už Marijampolę. Šiuo
metu čia įregistruota per 70 000
gyventojų.
Štai keletas įsimintinų su Suvalkais susijusių datų.
1688 m. – pirma užuomina apie
Suvalkus.
1710 m. – Suvalkuose leidžiama organizuoti turgus.
1715 m. – Suvalkams suteikiamos miesto teisės.
1816 m. – Įkuriama Augustavo
vaivadija su būstine Suvalkuose.
1827 m. – Suvalkuose įregistruota 3753 gyventojai.
1866 m. – Suvalkai paskiriami
Suvalkų gubernijos sostine.
1919 m. – Suvalkus užima Lietuvos kariuomenė. Miestą perima
Lietuvos valdžia ir administracija.
Lietuviai atiduoda Suvalkus lenkams be kautynių.
1975 m. (iki 1999 m.) – Suvalkai yra vaivadijos centras.
Viduramžiais šis kraštas buvo
apgyvendintas jotvingių. Šiurpilyje (14 km nuo Suvalkų) buvo jų
galinga gynybinė tvirtovė, kurią
1283 m. kryžiuočiai 9 mėnesius
laikė apsupty ir paėmė tik Skomantui išdavus savo gentį. Dabar
ten stūkso 3 įspūdingi narsiosios
genties piliakalniai, kurių gyventojus kryžiuočiai iškeldino
į Sembos pusiasalį. Po Melno
taikos sutarties Suvalkų kraštas
liko Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtyje. XVI amžiuje vyko šio krašto kolonizacija.
Iš šiaurės atvykdavo lietuviai, iš
pietų – lenkai.
Apylinkės pradėjo lenkėti po
to, kai 1667 m. į Vygrius atsikėlė

vienuoliai kamalduliai. Istoriniai
šaltiniai pasakoja, kad Suvalkuose dar XIX a. pabaigoje ir XX a.
pradžioje turguose buvo dažniau
kalbama lietuviškai negu lenkiškai ar gudiškai.
1857 metais Varšuvos žurnalistas rašė: „Jeigu kas važiuoja į
Augustavo guberniją, tai mano,
kad važiuoja į Lietuvą <...>, o
lietuvių kalbą išgirsi tik apie Suvalkus. Bemaž iki šio miesto tęsėsi mozūrų ir jotvingių gyvenamosios vietos. O čia, apylinkėse
ir toliau į šiaurę, pakrikai gyvena
lietuviai.“
Istoriniuose šaltiniuose galima rasti informacijos, kad XIX
a. pabaigoje Suvalkų lietuviai
bendraudavo gimtąja kalba, bet
mieste ir dvare su dvarininkais
kalbėdavo lenkiškai. Lenkai stengėsi primesti požiūrį, kad lietuvių kalba yra prasta, netinkama
nei mokslui, nei literatūrai, nei
Dievui garbinti. Lietuvių kalbos
niekinimas veikė čia gyvenančių
lietuvių sąmonę. Jie ėmė savo
gimtosios kalbos gėdytis ir vengė
viešose vietose ja kalbėti.
XX amžiaus pradžioje (1907
arba 1908 m., tiksli data nėra
žinoma) Suvalkuose kurį laiką
gyveno Jonas Basanavičius, kuris
į Suvalkus buvo atvykęs Dūmos
rinkimų reikalu. Čia jis parašė
rusų valdžiai rezoliuciją, kad Suvalkų gubernija nebūtų atskirta
nuo Lietuvos.

***
Seinuose leidžiamame „Šaltinyje“ galima aptikti informacijos
apie XX a. pradžioje Suvalkuose
vykusius lietuviškus renginius.
Pirmasis „Lietuviškas vakaras“
šiame mieste surengtas 1907 m.
„Lietuviški vakarai“ Lietuvos tau-

tinio atgimimo laikotarpiu atliko
labai svarbų vaidmenį. Jų metu
buvo rodomi vaidinimai, sakomi
monologai, dainuojama, šokama.
„Lietuviški vakarai“ greitu laiku
išpopuliarėjo visur, kur gyveno
lietuviai.
Po 111 metų pertraukos, 2018
m. birželio 28 d., atkurtos Lietuvos 100-mečio proga Suvalkuose
vėl įvyko „Lietuviškas vakaras“.
Suvalkų kultūros centro salė buvo
sausakimša. Nemažai į renginį
atvykusių žmonių liko stovėti už
durų.
Šiuo metu Suvalkuose veikia
„Vienybės“ klubas, kasmet pasirodo dainų ansambliai, teatro
ir šokių grupės.
Lietuvių švietimo tradicijos
Suvalkuose gilios. Jos sietinos
su Seinų gimnazijos perkėlimu
į Suvalkus 1839 m. Po 1863 m.
Suvalkų gimnazijoje dar vyko
lietuvių kalbos pamokos. Joje
mokėsi apie 50 lietuvių. Tarp
šios gimnazijos absolventų buvo
žymių lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjų bei rašytojų, kaip
antai: redaktorius ir švietėjas Jonas Kriaučiūnas, rašytojas Vincas
Pietaris, pedagogas ir kultūros
veikėjas Tomas Žilinskas, poetas
Adomas Lastas ir kiti. Šioje gimnazijoje dirbo nemažai lietuvių
mokytojų. Po sukilimo prasidėjo
represijos, spaudos draudimas,
buvo vykdoma rusifikacija.
Naujas lietuvių švietimo Suvalkuose periodas prasidėjo po spaudos atgavimo. Jis sietinas su lietuvių kultūros ir švietimo draugijos
„Vienybė“ veikla. 1908–1912 m.
„Vienybė“ organizavo kursus, kuriuos lankė lietuvių vaikai, nemokantys nei skaityti, nei rašyti. Tuo
metu Suvalkuose gyveno per 400
lietuvių. Gimnazijoje dirbo penki
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Lietuviškos tapatybės išsaugojimas
Lenkijos paribio kaimuose

turizmo properšoje
lietuviai mokytojai.
Po Antrojo pasaulinio karo
(1953 m. gruodžio 1 d.) Suvalkų bendrojo lavinimo licėjuje
pradėjo darbą pedagoginė klasė su lietuvių dėstomąja kalba.
Ją lankė 23 aštuntokai. Panašią
klasę bandyta suorganizuoti ir
1954–1955 mokslo metais, tačiau susirinko vos keli kandidatai.
1955–1956 mokslo metais buvo
pakankamai norinčių (15 moksleivių), bet moksleiviams leista
mokytis tik lietuvių kalbos kaip
dalyko. Suvalkų lietuviška klasė
suvaidino svarbų vaidmenį, nes
tai buvo pirmas žingsnis organizuojant lietuvišką Punsko licėjų.
Jis įsteigtas 1956 m.
1975 m., kai įsikūrė Suvalkų
vaivadija ir miestas pradėjo augti, į jį atsikėlė daug Punsko ir
Seinų krašto lietuvių. Sustiprėjo
ir Suvalkų lietuvių veikla. Nuo
1985 m. rudens mieste pradėta
organizuoti lietuvių kalbos pamokos, kurios vykdavo šeštadieniais ir sekmadieniais moksleivių tėvų butuose. Vėliau lietuvių
kalbos buvo mokoma Draugijos
patalpose bei Suvalkų 5-ojoje pagrindinėje mokykloje. Nemažai
vaikų nenorėjo mokytis ir praleisdavo pamokas. Mokykloje
pamokų metu buvo rengiamos
diskotekos, kurios trukdė ir mokytojams, ir mokiniams. Neretai
vaikai tarpusavy kalbėjosi lenkiškai, prastai skaitydavo, dar
prasčiau rašydavo, nesuprasdavo daug žodžių. Pasitaikydavo
ir incidentų, kai kiti mokyklos
mokiniai per lietuvių kalbos pamokas daužydavo į klasės duris
arba prie langų įvairiai trukdydavo. 1991 m. bandyta Suvalkuose įsteigti lietuvišką pagrindinę

Lietuviška parduotuvė Suvalkuose.

mokyklą. Deja, dėl nedidelio
tėvų susidomėjimo to padaryti
nepavyko. Dauguma tėvų, turbūt
patogumo sumetimais, nenorėjo tokios mokyklos ir šiai idėjai
buvo abejingi.
Nors Suvalkuose gyvena daugiau kaip 1000 lietuvių, lietuvių
kalbos pamokos vedamos kelioms tarpmokyklinėms grupėms.
Šių metų balandžio 1 d. norėta
atidaryti Suvalkuose lietuvišką
darželį, tačiau dėl karantino jo
atidarymas atidėtas.
Ne vienam gali būti staigmena,
kad Suvalkai garsėjo leidybine
veikla. Iki Pirmojo pasaulinio
karo čia veikė 14 spaustuvių, kai
Marijampolėje tuo metu buvo
vos keturios. 1833 m. buvo išleista M. P. Marcinskio lenkų
kalbos gramatika „Gramatyka
polska dla Litwinów, uczących
się języka polskiego“ (Lenkų
kalbos gramatika lietuviams,
besimokantiems lenkų kalbos).
1836–1859 m. Suvalkų Sverčevskio spaustuvėje išspausdinta
nemažai lietuviškų knygų, tarp
jų: Antano Tatarės „Žiburys
rankoje dūšios krikščioniškos“,
„Tiesiausias kelias į dangaus karalystę“, „Pamokslai išminties ir
teisybės“, kun. Motiejaus Brundzos elementorius „Lamentorius
lietuviškas dėl mažų vaikų“ ir
maldų knyga.
Šiuo metu Suvalkų lietuviai
leidžia ketvirtinį leidinį „Suvalkietis“. Punsko „Aušros“ leidykloje yra pasirodžiusi ne viena
jų parengta knyga.

Minint Suvalkų sutarties
100-metį
Miesto centre stovi Suvalkų archyvo rūmai, kuriuose 1920 m.

Ūkininkas iš Lietuvos parduoda savo kepinius Kaziuko mugėje Suvalkuose.
spalio 7 dieną buvo pasirašyta
Suvalkų sutartis. Deja, nedaug
atvykstančių į Suvalkus lietuvių
apie tai žino, nes prie šio objekto
nėra jokio užrašo nei atminimo
lentos.
Neįmanoma keliais sakiniais
aptarti sudėtingą anų laikų tarptautinę padėtį. Lietuva pirmaisiais
nepriklausomybės metais visų pirma siekė įtvirtinti savo sienas, o
lenkams rūpėjo Lietuvą inkorporuoti į Lenkiją arba sudaryti su ja
federacinę valstybę. Konfliktas
buvo neišvengiamas. Prasidėjo
lenkų ir lietuvių kovos. Kariniams
veiksmams nutraukti surengta keletas derybų, tarp jų Kaune, Kalvarijoje ir Suvalkuose.
Suvalkų sutartyje numatyta,
kad didelė Vilniaus krašto dalis
atiteks Lietuvai (Vilniaus priklausomybės klausimas nebuvo keliamas). Vilniaus krašto dalis į pietus nuo Varėnos–Eišiškių linijos
turėjo atitekti Lenkijai. Lenkija

įsipareigojo per Varėną praleisti
iš Alytaus į Vilnių vykstančius
Lietuvos traukinius.
1920 m. spalio 9 d. Želigovskis,
J. Pilsudskio nurodymu, užėmė
Vilnių, sulaužydamas vos prieš
dvi dienas pasirašytą sutartį.
Vilniaus Lietuva nesugebėjo apginti, nes ten buvo dislokuoti tik
3 Lietuvos kariuomenės batalionai, tačiau ties Giedraičiais ir
Širvintais sustabdė Želigovskio
„maištininkų“ veržimąsi į Lietuvos gilumą.

***
Nuo anų įvykių prabėgo 100 metų.
Jie užrašyti mūsų tautos kolektyvinėje atmintyje bei istorijos puslapiuose. Laikas nestovi vietoje.
Pasikeitė Suvalkai ir jų gyventojai. Suvalkuose daugėja lietuviškų
elementų. Lietuviai gali laisvai
kalbėtis ir melstis gimtąja kalba.
Švenčiausiosios Jėzaus Širdies
bažnyčioje nuo 1992 metų yra

atnašaujamos lietuviškos pamaldos. Jos vyksta 15.30 val. pirmą ir
trečią mėnesio sekmadienį.
Daug kas prieš karantiną atvykdavo į šeštadieniais vykstantį Suvalkų turgų, daugelis,
panaikinus apribojimus, čia ir
vėl atvyks. Ne visi žino, kad prie
pat automobilių stovėjimo aikštelės esančiose miesto kapinėse
yra simbolinis kapas Lietuvos
partizanams Jurgiui Krikščiūnui
ir Vytautui Prabuliui. Jie žuvo
1949 m. gruodžio 13 d. Šlynakiemyje ir palaidoti, tiksliau,
saugumiečių užkasti nežinomoje
vietoje.
Šiose kapinėse amžinojo poilsio vietą taip pat yra radę: 1863
m. sukilimo dalyvis kun. Jurgis
Dailidė, sušaudytas Suvalkuose
1864 m., kraštotyrininkas ir mokytojas Juozapas Radziukynas
bei kiti žymūs lietuviai. Verta
ten, progai pasitaikius, užsukti,
uždegti žvakelę.

Prekybos centras „Plaza“.
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„Tele2“ atnaujina prekybos tinklo veiklą
klientams — atidaromas salonas Lazdijuose

Eteris
Ketvirtadienis, gegužės 7 d. Saulė teka 5.28, leidžiasi 21.03, dienos ilgumas
15.35. Pilnatis. Vardadieniai: Domicelė, Domicijonas, Butautas, Rimutė, Danutė, Stanislovas.
ketvirtadien
LRT
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Sušvelninus karantino apribojimus verslui mobiliojo ryšio
operatorius „Tele2“ atnaujina
savo prekybos tinklo veiklą –
atidaromas operatoriaus salonas
Lazdijuose.

„Puikiai suprantame, kad didelei daliai
mūsų klientų salonai – ypač svarbūs.
Reaguodami į klientų poreikius, laikydamiesi naujausių Vyriausybės nutarimų
ir griežtų sveikatos apsaugos reikalavimų, atnaujiname salonų veiklą“, – sakė
Petras Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.
„Tele2“ salonai veiklą atnaujino nuo
balandžio 23 dienos.
Palaipsniui bus atidaryti ir kiti salonai,
pilną veikiančių pardavimo vietų sąrašą
ir jų darbo laiką rasite https://tele2.lt/
privatiems/kontaktai.
Operatorius atidarė saloną Lazdijuose
adresu Seinų g. 4. Salono darbo laikas:
nuo pirmadienio iki penktadienio 9:00–
18:00 val. (pietų pertrauka 13:00–14:00
val.).
Iš viso šiuo metu atidaryti jau 59 „Tele2“ salonai. Vilniuje atidaryta vienuolika
salonų, Kaune – penki salonai, Klaipėdoje – trys salonai, po du salonus atidaryta
Šiauliuose ir Panevėžyje.
Taip pat po vieną saloną atidaryta
Alytuje, Anykščiuose, Druskininkuose,

Elektrėnuose, Gargžduose, Ignalinoje,
Jonavoje, Joniškyje, Jurbarke, Kaišiadoryse, Kėdainiuose, Kretingoje, Kupiškyje, Kelmėje, Šilalėje, Marijampolėje,
Mažeikiuose, Palangoje, Pasvalyje, Plungėje, Prienuose, Rokiškyje, Šakiuose,
Šalčininkuose, Šilutėje, Širvintose, Skuode, Švenčionyse, Tauragėje, Telšiuose,
Ukmergėje, Utenoje, Vilkaviškyje, Visagine ir Zarasuose.
Kiekviename salone siekiant užtikrinti
klientų ir darbuotojų saugumą bus įrengtos specialios saugų atstumą užtikrinančios pertvaros.
Salone vienu metu lankytis galės tiek
klientų, kiek jame yra laisvų pardavėjų.
Tarp darbuotojų bus laikomasi saugaus
2 metrų atstumo. Taip pat dėl saugumo
reikalavimų per dieną bus aptarnaujamas
ribotas kiekis klientų.
Operatorius ragina klientus būti supratingus ir pasirūpinti savo ir aplinkinių
sveikatos saugumu – vizito salone metu
mūvėti vienkartines pirštines ir dėvėti
kaukes.
Salonuose bus laikomasi ir kitų saugumo priemonių – dezinfekuojamos patalpos ir dažnai liečiami paviršiai. Salonus
patys darbuotojai dezinfekuos dienos
metu, po kiekvieno kliento apsilankymo. Taip pat kiekvieną vakarą, užbaigus
darbą, dezinfekcinius darbus atliks ir profesionali valymo komanda.
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.. 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

Lietuva.
9.15 „Džesika
Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras
Reksas“.
11.35 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 Čia – kinas.
16.00 Žinios. Sportas.
Orai.
16.30 Šoka Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio puodai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija“.
23.50 Šoka Lietuva.
0.05 „Komisaras
Reksas“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Vakaras su
Edita.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija“.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.10 „Iš širdies į

širdį“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo
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 Valanda su Rūta.
21.00 „Monikai reikia

meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Vaikinas iš gretimo

namo“.
0.20 „Antrininkas“.
1.20 „Šalta naktis“.
2.40 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.10 „Rosenheimo
policija“.
4.55 Alchemija XVI.
Mada yra menas.
5.25 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.
TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

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

nepabėgsi“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyve-

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

medžiotojas“.
0.05 „Kaulai“.
1.05 „APB“.
1.50 „Rouzvudas“.
2.40 „Pasitikėjimas“.
3.40 „Kaulai“.
4.30 „Grainderis“.
4.50 „Paskutinis žmogus

Žemėje“.
5.40 „Rouzvudas“.
BTV
6.25 „Mano virtuvė

geriausia“.
7.35 „Asmens sargybinis“.
8.35 „Pėdsakas“.
9.35 „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 „Taikdarys“.
23.25 „Baimės kaina“.
1.35 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.

mokykla.
5.19 Programa.
5.20 Nauja diena.
7.00 Lietuva

tiesiogiai.

18.00 Stop juosta.
18.30 Istorijos perimetrai.
19.25 Kūrybingumo

mokykla.

7.30 Gyvenimas.
8.30 „Vieno nusikaltimo

19.35 „Kino istorija.

istorija“.
9.30 Vyriausybės
spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai.
Kijevas. „Sidabrinis
durklas“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
18.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.
20.58 Orai.
21.00 „Moterų daktaras“.
22.00 Lietuva tiesiogiai.
22.30 Reporteris.
23.18 Sportas.
23.28 Orai.
23.30 Skyrybos.
0.30 „Moterų daktaras“.
1.30 Gyvenimas.
2.30 Lietuva tiesiogiai.
3.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.45 „Mentų karai.
Kijevas. „Sidabrinis
durklas“.
4.30 „Kelrodė žvaigždė“.

20.20 Prisiminkime.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
7.05 Proto džiunglės.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
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.

Trembita.
12.40 Veranda.
13.05 Pasaulio Lietuva.
14.00 „Laisvės kaina.

Sąjūdis“.
14.55 „Po milijono

metų“.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
17.05 „Dvynukės“.
17.50 Kūrybingumo

Aukso amžius“.
J. Grušas. Barbora
Radvilaitė (fragmentas).
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Tai tik
pasaulio pabaiga“.
23.10 Koncertas. Manto
Jankavičiaus
akustinis koncertas.
0.40 DW naujienos rusų
kalba.
0.55 Dabar pasaulyje.
1.20 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
2.00 Prisiminkime.
J. Grušas. Barbora
Radvilaitė (fragmentas).
2.10 „Trys Claros Schumann gyvenimai“.
3.10 Duokim garo!
4.40 Stop juosta.
5.05 Stilius.
TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Dvi širdys“.
9.50 „Akloji“.
12.05 „Marija Vern“.
13.10 „Visa menanti“.
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 PREMJERA. „Į

šiaurę per šiaurės
vakarus. Kapitonas
Kablys“.
22.55 „Garbės reikalas“.
0.45 „Rožių karas“.
2.25 „Midsomerio
žmogžudystės XIX.
Paskutinė kliūtis“.
4.05 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Topmodeliai.
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 „Matau tik tave“.
23.10 „Gelbėtojai“.
1.05 „Tironas“.
2.00 „Svieto

lygintojai“.
2.45 „Imperija“.
3.35 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Plačiakelnis“.
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė 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 Stop juosta.
16.00 Žinios. Sportas.
Orai.
16.30 Šoka Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 Šoka Lietuva.
23.00 „Sikarijus: narkotikų
karas“.
1.00 „Baigiamieji
egzaminai“.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Beatos virtuvė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.
LNK
6.10 „Iš širdies į širdį“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo

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 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Agentų žaidimai“.
23.15 „Praradimas“.
1.10 „Artėjant prie
nežinomybės“.
2.35 „Vaikinas iš gretimo
namo“.
4.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

šeštadienis
LRT
6.00 Lietuvos Respu-

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo

blikos himnas.

nepabėgsi“.

6.05 Daiktų istorijos.
7.00 LRT radijo žinios.
7.05 Proto džiunglės.
7.35 „Mumija Dumis ir

12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
14.30 „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 „La troškinys“.
21.45 „Karibų piratai.
Salazaro kerštas“.
0.15 „Devynioliktasis
stalas“.
1.55 „Taksi 3“.
3.20 „Pabėgimas į
Galvestoną“.
4.55 „APB“.
5.40 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Asmens sargybinis“.
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 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Rokis“.
23.55 „Taikdarys“.
2.05 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.20 Programa.
6.00 Nauja diena.
7.00 Lietuva tiesiogiai.
7.30 Skyrybos.
8.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
9.30 Vyriausybės
spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai.
Kijevas. „Sidabrinis
durklas“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.15 Sportas.
20.20 Orai.
20.30 Reporteris.
20.48 Sportas.

šeštadienis

, gegužės 9 d. Saulė teka 5.25, leidžiasi 21.07, dienos ilgumas
15.42. Pilnatis. Vardadieniai: Beatas, Edita, Mingailas, Austėja, Grigalius.

„La troškinys“, 19.30, TV3
20.58 Orai.
21.00 „Moterų daktaras“.
22.00 Nauja diena.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
0.30 „Moterų daktaras“.
1.30 Skyrybos.
2.30 Bušido ringas.
3.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.45 „Mentų karai.
Kijevas. „Sidabrinis
durklas“.
4.30 Laikykitės ten su
Andriumi Tapinu.
5.15 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
6.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
6.45 Klausimėlis.
7.00 Mokslo sriuba.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
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.
Rusų gatvė.
12.40 7 Kauno dienos.
13.05 Legendos.
14.00 Istorijos perimetrai.
14.55 Mūsų miesteliai.
Užventis.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
17.05 „Dvynukės“.
17.55 Trys minutės
poezijos. Poetas
Jonas Strielkūnas.
18.00 Tarp dalių (ne)
plojama.
18.30 „Istorijos perimetrai“.
19.20 Prisiminkime.
J. Grušas. Barbora
Radvilaitė (fragmentas).

19.30 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Gyveno kartą

Uvė“.
23.25 Jurgos albumo

„Not perfect“ pristatymo koncertas.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
2.35 „Tai tik pasaulio
pabaiga“.
4.10 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
Laivininkystė Nemunu tarpukaryje.
4.40 7 Kauno dienos.
5.05 Nacionalinė ekspedicija.
TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.50 „Dvi širdys“.
9.50 „Akloji“.
12.05 „Marija Vern“.
13.10 „Visa menanti“.
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“.
23.30 „Tiltas“.
1.30 „Rožių karas“.
3.00 „Į šiaurę per
šiaurės vakarus.
Kapitonas Kablys“.
4.30 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Topmodeliai.
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 „Svetimas kūnas“.
23.50 „Pjūklas 6“.
1.30 „Pasitikėjimas“.
3.00 „Imperija“.

Achnetuto kapas“.
9.00 LRT radijo žinios.
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 Po pamokų.
11.15 „Kino istorija.
Aukso amžius“.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas.
Mūšio linijos“.
13.00 Pasaulio dokumentika. „Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės.
Miela katytė“.
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 „Be abejo, turbūt“.
0.40 „Sikarijus: narkotikų
karas“.
2.40 „Gyveno kartą
Uvė“.
4.35 „Mumija Dumis ir
Achnetuto kapas“.
LNK
7.00 „Tomas ir Džeris“.
7.30 „Saugokis meš-

kinų“.
8.00 „Ogis ir tarakonai“.
8.20 „Riterių princesė

Nela“.
8.50 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.15 „Beprotiškos
melodijos“.
9.40 „Bunikula“.
10.05 „Varlių karalystė“.
11.55 „Monte Karlas“.
14.10 PREMJERA. „Delfinukas Bernis“.
16.00 „Kvailių apsauga“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Šrekas Trečiasis“.
21.15 „Pikseliai“.
23.25 „Kaimynai“.
1.15 „Agentų žaidimai“.
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 Skaniai ir paprastai.

9.30 Tėvų darželis.
10.00 Būk sveikas!
10.30 Penkių žvaigždučių

būstas.
11.00 „Kapitonas Trum-

pakelnis“.
12.45 „Gražuolė ir Sebas-

tianas. Nuotykiai
tęsiasi“.
14.40 „Netikra vienuolė“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 galvOK.
21.00 „Povandeninis
horizontas“.
23.05 „Pranašas“.
1.00 „Paskutinis raganų
medžiotojas“.
2.50 „Povandeninis
horizontas“.
4.40 „Pasitikėjimas“.
BTV
6.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Kvapų detek-

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

televitrina.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Gyvūnai. Laukinė
širdis“.
11.30 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.35 „Pragaro viešbutis“.
13.30 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.00 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
18.20 „Kvapų detektyvas“.
19.30 Lietuvos balsas.
22.50 „Kaubojai ir
ateiviai“.
1.05 „Banga“.
2.45 „Rokis“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Brangioji, aš

perskambinsiu“.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų šešėlyje. Archeologė
Marija Gimbutienė“.
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. Rožė

Parčevskytė“.
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“.

pasaulį.
0.30 Dabar pasaulyje.
0.55 „Baigiamieji

egzaminai“.
3.00 Brandūs pokalbiai.
3.25 Pradėk nuo savęs.
3.50 Į sveikatą!
4.15 Kelias.
4.40 Auksinis protas.
TV1
6.00 „Akloji“.
7.30 „Pasisvėrę ir

3.15 Kitoks pokalbis su

laimingi“.

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“.

8.30 „Daktaras Ozas.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

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

sostinės fenomenas. Architektai
Sprindžiai“.
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 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
14.00 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
16.00 Brandūs pokalbiai.
16.30 Proto džiunglės.
17.00 Klauskite daktaro.
18.00 Stambiu planu.
18.55 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Jonas Vailokaitis“.
19.45 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Istorinės FIFA
Pasaulio čempionato rungtynės.
2014 m. D grupė.
Urugvajus–Italija.
22.55 „Quorum“ jubiliejinė kelionė po

„Pikseliai“, 21.15, LNK

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.45 „Merės meilė
virtuvei“.
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 PREMJERA. „Nusikaltimo vieta –
Hamburgas. Viskas,
ką pasakysite“.
22.55 „Tūkstančiai mylių
iki tavęs“.
1.10 „Tiltas“.
3.00 „Kol mes gyvi“.
TV6
6.30 „Taikinys“.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Žūklė laukinėje

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

žaidynės.
11.00 „Prakeikti II“.
12.00 „Taikinys“.
13.00 „Gelmėse

slypinčios unikalios
istorijos“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Ledo kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Ekspedicija su
Stevu Backshallu“.
19.05 Amerikos talentai.
20.05 Gero vakaro šou.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Pjūklo ketera“.
0.50 „Svetimas
kūnas“.
2.15 „Matau tik tave“.
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LRT TV

22.00 „Šaunioji septy6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Gyvenimo spalvos.
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. Jorindė ir
Joringelis“.
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.
Paslaptingi pasauliai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Gyvūnų
dinastijos“.
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 Daiktų istorijos.
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 „Rožinė pantera 2“.
24.00 „Svajonių komanda“.
1.50 Pasaulio dokumentika. „Įstabiausios
Indonezijos salos“.
2.45 Pasaulio dokumentika. „Gyvūnų
dinastijos“.
3.40 Šventadienio
mintys.
4.10 „Be abejo, turbūt“.
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“.
9.00 „Beprotiškos
melodijos“.
9.25 „Bunikula“.
09.50 „Srovės nublokšti“.
11.30 „Beprotiškiausios
melodijos. Nuotykiai tęsiasi“.
13.20 PREMJERA.
„Laukinių žmonių
medžioklė“.
15.25 „Laris Kraunas“.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Tarzanas“.
13.45 „Gražuolė ir Se-

bastianas. Draugai
visam gyvenimui“.
15.35 „Jaunavedžiai“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Lietuvos talentai.
Supervaikai.
21.30 „Olimpo apgultis“.
23.50 „Persekiojama
daktaro. Pacientės
kerštas“.
1.35 „Karibų piratai.
Salazaro kerštas“.
3.45 „Prezidento
medžioklė“.
5.15 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
BTV
6.30 Baltijos galiūnų

čempionatas.
7.30 „Kvapų detektyvas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų
komandinis čempionatas.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Gyvūnai. Laukinė
širdis“.
11.30 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.35 „Pragaro viešbutis“.
13.30 „Reali mistika“.
14.35 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.00 „Nusikaltimų
tyrėjai“.
18.20 „Kvapų detektyvas“.
19.30 „Pasikeisti vietomis“.
21.50 „Narkotikų prekeiviai“.
23.05 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VII“.
0.05 „Kaubojai ir
ateiviai“.
2.00 „Banga“.
Dzūkijos 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“.

3.50 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.

niukė“.
0.45 PREMJERA.
„Nekviesti svečiai“.
2.15 „Pikseliai“.

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

pirmadienis
, gegužės 11 d. Saulė teka 5.21, leidžiasi 21.11, dienos ilgumas 15.50.
Pilnatis. Vardadieniai: Mamertas, Skirgaudas, Miglė, Pilypas.

„Pasikeisti vietomis“, 19.30, BTV
14.00 „Dvaro rūmai“.
15.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
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. Vanda
Mingailaitė-Tumėnienė“.
19.00 „Tu esi mano“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Tu esi mano“.
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 Koncertas. Manto

Jankavičiaus
akustinis koncertas.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo liudytojai.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Lietuva mūsų
lūpose.
11.00 Stop juosta.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Linija. Spalva.
Forma.
12.30 Šv. Mišios iš Dievo
Gailestingumo
šventovės Vilniuje.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.05 Mokslo sriuba.
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 Pa-

saulio čempionato
rungtynės. 2014
m. Aštuntfinalis.
Brazilija–Čilė.
23.40 J. S. Bach Mišios
h-moll.
1.40 „Praėjusios dienos
atminimui“.
2.20 „Rožinė pantera 2“.
3.50 Klausimėlis.
4.05 Šventadienio
mintys.
4.30 Duokim garo!
TV1
6.00 „Akloji“.
7.30 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
8.30 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.30 „Tėvas Motiejus“.
10.45 „Merės meilė
virtuvei“.
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 PREMJERA.
„Serena“.
23.10 „Bel Canto“.
1.00 „Tūkstančiai mylių
iki tavęs“.
2.55 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Viskas, ką pasakysite“.
TV6
6.30 „Taikinys“.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 „Prakeikti II“.
12.00 „Taikinys“.
13.00 „Galapagai“.
14.00 Išlikimas.
15.30 Žūklė laukinėje
gamtoje.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Ekspedicija su
Stevu Backshallu“.
19.00 Amerikos
talentai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Karaliaus Saliamono kasyklos“.

TV3
6.25 „Keršytojų

Lietuva.
9.00 „Džesika Flečer“.
9.50 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „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.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
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 Klausimėlis.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.50 Kūrybingumo
mokykla.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Daiktų istorijos.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Apgavikai“.
4.45 Šoka Lietuva.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
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 „Sušalusi žemė“.
0.05 „Kaulai“.
1.05 „APB“.
1.55 „Rouzvudas“.
2.40 „Pasitikėjimas“.
3.40 „Kaulai“.
4.30 „Grainderis“.
4.55 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
5.40 „Rouzvudas“.

LNK
6.00 „Iš širdies į širdį“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Saugotojas“.
22.55 „Pasikeisti vie-

BTV
6.25 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Asmens sargy-

binis“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Reali mistika“.
12.35 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.55 „Asmens sargy-

binis“.

reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo
policija“.
11.00 KK2 penktadienis.
12.10 „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 Nuo... Iki...
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Skola“.
0.45 „Antrininkas“.
1.45 „Šaunioji septyniukė“.

tomis“.
1.00 „Narkotikų prekeiviai“.
2.00 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VII“.
2.50 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.19 Programa.
5.20 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

11.00 „24/7“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai.

Kijevas. Sidabrinis
durklas“.
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
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. Sidabrinis
durklas“.
4.30 „Kelrodė žvaigždė“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
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 albumas.
12.40 Linija. Spalva.

Forma.
13.05 Kultūros diena.
14.00 Mano tėviškė.

Sofija ir Marija
Ivanauskaitės.
14.15 Muzikos talentų
lyga 2019.
15.40 ...formatas. Poetė
Dalia Teišerskytė.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Smurfai“.

16.40 „Ieškok manęs

Paryžiuje“.
17.05 „Dvynukės“.
17.50 Po pamokų. Apie

mus supantį pasaulį – suprantamai
ir žaismingai.
18.00 Čia – kinas.
18.30 „Istorijos perimetrai“.
19.25 Muzikinis intarpas.
19.35 „Popiežius. Galingiausias visų laikų
žmogus. Pažangos
kaina“.
20.15 Klausimėlis.
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 „Svajonių komanda“.
4.40 Muzikinis intarpas.
4.50 Prisikėlimo
liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
5.05 Mūsų miesteliai.
Užventis.
TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
8.00 „Dvi širdys“.
10.00 „Akloji“.
12.15 „Marija Vern“.
13.20 „Visa menanti“.
14.20 „Alisa Never“.
15.30 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Paskolinta meilė“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Norbitas“.
23.00 „Garbės reikalas“.
0.55 „Rožių karas“.
2.30 „Serena“.
4.15 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Topmodeliai.
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 „Transporteris 3“.
23.05 „Pjūklas 8“.
1.15 „Svieto

lygintojai“.

6.00 Šiandien kimba.
7.00 Nauja diena.
7.30 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
8.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
9.30 Vyriausybės

spaudos konferencija.
10.00 Mokslo ritmu.
10.30 Kaimo akademija.

„Transporteris 3“, 21.00, TV6
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Eteris
Antradienis
, gegužės 12 d. Saulė teka 5.19, leidžiasi 21.13, dienos ilgumas
15.54. Pilnatis. Vardadieniai: Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys, Nerijus.
Antradienis
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.

5.05 „Rosenheimo

7.25 „Kempiniukas

reindžeris“.
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 „Apalūza“.
0.50 „Antrininkas“.
1.50 „Skola“.
3.35 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.

6.02 Labas rytas,

Lietuva.

komanda“.

nalinė policija“.
10.35 „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.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
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 „Eurovizija“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Apgavikai“.
23.45 Klausimėlis.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
0.50 Kūrybingumo
mokykla.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Apgavikai“.
4.45 Šoka Lietuva.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

10.00 „Rosenheimo

blikos himnas.

TV3
6.25 „Keršytojų
6.55 „Čipas ir Deilas

LNK
6.00 „Iš širdies į širdį“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

Trečiadienis
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

policija“.

9.00 „Džesika Flečer“.
9.50 „Miuncheno krimi-

skuba į pagalbą“.
Plačiakelnis“.
7.55 #IšNamų.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
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 „Geras žmogus“.
0.10 „Kaulai“.
1.05 „APB“.
1.55 „Rouzvudas“.
2.45 „Pasitikėjimas“.
3.45 „Kaulai“.
4.30 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
5.20 „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 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 „Niekada nepasiduok 3“.
23.05 „Saugotojas“.
0.50 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.19 Programa.
5.20 Nauja diena.
7.00 Lietuva tiesiogiai.
7.30 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
8.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
9.30 Vyriausybės
spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 2020.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai.
Kijevas. Sidabrinis
durklas“.

Trečiadienis

, gegužės 13 d. Saulė teka 5.17, leidžiasi 21.14, dienos ilgumas 15.57.
Pilnatis. Vardadieniai: Tautmilas, Alvydė, Milda.

„Apalūza“, 22.30, LNK
16.00 Reporteris.
16.48 Sportas.
16.58 Orai.
17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
18.00 „Tai – sportas“.
18.25 „Gyvenk taupiau“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.20 Orai.
19.25 „Laisvės keliu“.
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. Sidabrinis
durklas“.
4.30 „Kelrodė žvaigždė“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Čia – kinas.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
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.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
13.05 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 „Istorijos perimetrai. Vasario 16-oji“.
14.55 „Popiežius. Galingiausias visų laikų
žmogus. Pažangos
kaina“.
15.40 Muzikinis intarpas.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
17.05 „Dvynukės“.
17.50 Po pamokų.
18.00 Linija. Spalva.
Forma.
18.30 „Istorijos perimetrai. Jūros vartai“.
19.25 Muzikinis intarpas.
19.35 „Septintasis

dešimtmetis. Ilgas
kelias į laisvę“.
20.15 Mano tėviškė.
Sofija ir Marija
Ivanauskaitės.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Bankas“.
23.15 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Jonas Vailokaitis“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Mokslo sriuba.
1.10 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
2.20 Stambiu planu.
3.15 Muzikinis intarpas.
3.25 Auksinis protas.
4.40 „Laikinosios
sostinės fenomenas. Architektai
Sprindžiai“.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
TV1
6.45 „Tėvas Motiejus“.
7.55 „Dvi širdys“.
10.00 „Akloji“.
12.15 „Marija Vern“.
13.20 „Visa menanti“.
14.20 „Alisa Never“.
15.30 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 PREMJERA. „Nina“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Midsomerio

žmogžudystės XIX.
Žvėrys“.
22.55 „Garbės reikalas“.
0.40 „Rožių karas“.
2.10 „Norbitas“.
3.45 „Tėvas Motiejus“.
TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Bibliotekininkai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Topmodeliai.
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 „Antrininkas“.
23.00 „Gelbėtojai“.
0.55 „Tironas“.
1.45 „Svieto lygintojai“.
2.35 „Imperija“.
3.25 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.

5.05 „Rosenheimo

policija“.
TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.

9.00 „Džesika Flečer“.
9.50 „Miuncheno krimi-

6.55 „Čipas ir Deilas

nalinė policija“.
10.35 „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.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
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 „Apgavikai“.
23.45 Šoka Lietuva.
24.00 „Komisaras
Reksas“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Apgavikai“.
4.45 Šoka Lietuva.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

7.25 „Kempiniukas

LNK
6.00 „Iš širdies į širdį“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo
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 Dydžio (r)evoliucija.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Išrinktųjų medžioklė“.
0.45 „Antrininkas“.
1.45 „Apalūza“.
3.35 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

skuba į pagalbą“.
Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo
nepabėgsi“.
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 „Romo dienoraštis“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Romo dienoraštis“.
0.30 „Kaulai“.
1.25 „APB“.
2.15 „Rouzvudas“.
3.00 „Pasitikėjimas“.
3.55 „Kaulai“.
4.45 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
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“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Skiriamoji juosta“.
23.00 „Niekada nepasiduok 3“.
0.50 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.19 Programa.
5.20 Nauja diena.
7.00 Oponentai.
8.30 „Vieno nusikaltimo

durklas“.
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. Sidabrinis
durklas“.
4.30 „Kelrodė žvaigždė“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Teatras.
7.00 Tarp dalių (ne)

plojama.
7.30 „Džiunglių knyga“.
7.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
7.55 „Smurfai“.
8.20 „Džeronimas“.
8.45 Gustavo enciklope-

dija.
9.15 Labas rytas,

Lietuva.

19.20 Dainuoju Lietuvą.
19.35 „Po milijono metų“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Tolyn į kosmosą“.
23.30 Proto džiunglės.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Lietuva mūsų

lūpose.
1.10 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
2.10 Muzikinė pramo-

ginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
4.15 Linija. Spalva.
Forma.
4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.
5.05 Klauskite daktaro.
TV1
6.20 „Tėvas Motiejus“.
7.30 „Dvi širdys“.
10.00 „Akloji“.
12.15 „Marija Vern“.
13.20 „Visa menanti“.
14.20 „Nina“.
15.30 „Kandisė Renuar“.
16.40 „Būk su manim“.
17.40 „Balta – meilės

spalva“.
18.45 „Nina“.
19.50 „Kandisė Renuar“.
21.00 „Midsomerio

žmogžudystės
XIX. Mirtis dėl
įtikėjimo“.
23.00 „Garbės reikalas“.
0.45 „Rožių karas“.
2.15 „Midsomerio
žmogžudystės XIX.
Žvėrys“.
3.50 „Tėvas Motiejus“.

12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 Prisikėlimo liudy-

tojai.
13.10 Stambiu planu.
14.00 „Istorijos perime-

trai. Nepriklausomybės kovos“.
15.00 „Septintasis
dešimtmetis. Ilgas
kelias į laisvę“.
15.45 Trys minutės
poezijos. Poetas
Jonas Strielkūnas.
15.50 „Džiunglių knyga“.
16.00 „Alvinas ir patrakėliai burundukai“.
16.15 „Smurfai“.
16.40 „Ieškok manęs
Paryžiuje“.
17.05 „Dvynukės“.
17.50 Po pamokų.
18.00 7 Kauno dienos.
18.30 „Istorijos perimetrai“.

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „X mutantai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Topmodeliai.
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 „Tiksinti bomba“.
22.55 „Gelbėtojai“.
0.55 „Tironas“.
1.40 „Svieto

lygintojai“.
2.25 „Imperija“.
3.15 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.

istorija“.
9.30 Vyriausybės

spaudos konferencija.
10.00 Nauja diena.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Lietuva tiesiogiai.
13.00 Nauja diena.
15.00 „Mentų karai.
Kijevas. Sidabrinis

„Romo dienoraštis“, 22.00, TV3
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PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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.

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

••

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

••

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

••

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

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

••

Namą Vainiūnų k. (buvusi
valgykla, namų valda 34 a,
trifazis elektros įvadas, atlikti
geodeziniai matavimai), kaina
16 000 Eur. Tel. 8 686 70841.
sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su

tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.
rekreacinės
•paskirties
•Nedidelįžemės
sklypą netoli

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

Vytauto g. 41, Laz•dijai•Namą
(15 a namų valda) ir 15 a
namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

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

••

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

63 a sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina
sutartinė.
Tel. 8 698 78040.
sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
k. (su grūdų pikiavimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

namų valdos
bulves, kaina
gaminius: lauko
•sklypus
•Gretimus
•0,30•Maistines
•baldus,
•Medienos
Panarvės k. (0,27 ha
Eur už kg. Pašarines bulsūpynes, pavėsines, lauko
ir 0,46 ha), kainos: 2 200 Eur,
3 000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir
1,06 ha žemės ūkio paskirties
sklypus, kaina po 4 200 Eur.
Visi sklypai tinkami namų statybai. Arti Lazdijų miestas bei
miškas. Tel. 8 679 08011.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

•dujos,
•„Audi1997A6“m.,(2,8TA l,ikibenzinas202010), kaina 700 Eur.
Tel. 8 667 23693.

(2003 m., 2,2
•l, dyzelinas,
•„Opel Zafira“
92 kW) dalimis.
Tel. 8 667 23693.

(1999 m., dyze•linas,•„VW1,9Passat“
l, TA iki 2020 m. rugpjūčio mėn.). Tel. 8 622 71562.

GYVULIAI

avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

AUGALAI

ves, kaina 0,07 Eur už kg.
Tel. 8 686 59283.

tualetus, šulinio apdailas. Turime
pagamintų. Tel. 8 617 93249.

žoliapjoves.
„Vineta“ veislės
•bulves.
•Sėklines
•Tel.•Naudotas
Tel. 8 623 21314.
8 674 97626.
radiatorius.
įvairių gėlių
•daigais,
•Prekiaujame
•Tel.•Ketinius
skaldele kapams,
8 614 56206.
baltarusiškais durpių brisuvirinimo
ketais ir akmens anglimis.
•aparatus.
•PalečiųTel.vežimėlį,
8 698 78040.
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,
Lazdijai. Tel.: (8 318) 51721,
akmens
8 652 51721.
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuo„Vineta“ veislės se. Tel. (8 318) 52156.
•bulves.
•Maistines
Tel. 8 614 80988.
Segvėjų (naudotas, vaikiš•
•
Žirnius.
Miežius.
Kviečius.
kas,
2019 m), kaina 150 Eur.
•Tel.• 8 623 21314.
Kalnų dviratį (naudotas, paaugliui), kaina 70 Eur. Galima
Avižų
ir
vikių
mišinį.
derėtis. Tel. 8 670 21874.
•Tel.• 8 614 80988.
sausuolių malkas,
•atvežu.
•Pušines
Tel. 8 624 71375.
KITI
PE R K A
••Sausas skaldytas malkas. 3
vagų bulvių kaupiklį.
Tel. 8 678 30989.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žieminius kviečius.
Tel. 8 662 39070.

Duris (rudos spalvos, standartinės, 5 vnt.), kaina už visas
50 Eur. Tel. 8 684 12694.

••

••Žemę. Tel. 8 688 80688.
ūkio paskirties
•žemę.
•Žemės
Tel.: 8 615 94920,

nemokamai.
Tel. 8 600 25710.

ir smulkias atraižas. Perkame
mišką Tel. 8 699 59135.

iš karto.
Tel. +370 699 29992.

••
Galiu atvežti.
•Tel.•Kviečius.
••Vonią (naudota, akrilinė, su 8 614 56206.
8 645 49627.
priekine sienele), kaina 30
Brangiai mišką (gali būti
Eur. Tel. 8 684 12696.
•
•
Daugiamečių
žolių
sėklas.
bendraturčių,
neatidalytas, su
•Auginame
• dobilus, motiejukus, ••Geros būklės medinius skolomis). Sutvarkau
dokusienojus (2,5 m ilgio), kaina
svidres, eraičinus, turime ir žomentus. Tel. 8 644 55355.
sutartinė. Tel. 8 684 12694.
lių mišinių gyvuliams, pievoms
Žemę. Atsiskaitau iš karto.
ir ganykloms, žaliosioms trą•
•
Tel.
8 614 80988.
Skaldytas
malkas:
skrošoms, vejoms. Galime sudaryti
••
blines, ąžuolines, beržines,
jūsų norimos sudėties mišinį.
PERKAME miškus
Konsultuojame pievų ir ganyklų alksnines, drebulines. Mažais
•visoje
•Brangiai
Lietuvoje. Atsiskaitome
įrengimo klausimais. Pristatome ir dideliais kiekiais. Stambias

• 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
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

100“, pagamintos iki
•1990•„Audi
m., galinį dešinės pusės
posūkio žibintą.
Tel. 8 656 68604.

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. Pasiimame
patys, sutvarkome reikiamus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto. Dirbame savaitgaliais ir
šventinėmis dienomis.
Tel. 8 681 20546.

••

Visų markių automobilių
supirkimas. Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, pasiimame, sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 686 94982.

GYVULIAI

PA SL AUGOS

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

••

Įmonė tiesiogiai – galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.
telyčią nuo
•6 mėn.
•Veršelįiki 3arba
metų tolesniam

auginimui. Taip pat pienines
melžiamas karves arba visą
bandą.
Tel. 8 625 93679.
superka karves,
•bulius
•Įmonė
ir telyčias AB „Kre-

kenavos agrofirma“ supirkimo kainomis. Atsiskaito iš
karto.
Tel.: 8 685 86131,
8 698 28063.

Tel. 8 623 00597.

išsinuomočiau
dažau bei galiu
•dirbti
•Glaistau,
••Brangiai išsinuomočiau •žemės
•Brangiai
kitus statybinius darbus. žemės ūkio paskirties žemės.
Krosnos, Šeštokų
Tel. 8 622 60230.

KITI

••
laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 130–
Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

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.

Gali būti apleista.
Tel. 8 614 80988.

sen.
Tel. 8 688 80688.

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

sutartą nuomos mokestį.
Tel. 8 671 50589.

medines duris
•namams,
•Gaminame
ūkiniams pastatams. ••Išsinuomočiau žemės ūkio
žemės
•Šventežerio
•Išsinuomočiau
paskirties žemės. Gali būti
sen. Laiku moku
Žiemą ir pavasarį durys pigesnės, su nuolaidomis. 27 metai
darbo patirtis.
Tel. 8 686 71689.

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

N UOMA
SIŪLO

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

karves (ne•melžiamas,
•Pieninių veislės
bergždžias arba
gamybines-san•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,
neveršingas).
Tel. 8 605 67294.

Mirus Albertui URMANAVIČIUI, nuoširdžiai užjaučiame žmoną Stasę, dukras Astą, Jurgitą, sūnų Saulių bei
artimuosius.
Lina ir Artūras MARGELIAI

Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų
miesto centre (autonominis
šildymas). Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

butą pirma•me•Išsinuomočiau
arba antrame aukšte.
Tel. 8 626 79757.

Lazdijų rajono gyventojų
dėmesiui!
Pagal Lazdijų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo
taisykles, Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje stambiosios
atliekos (stambūs buities apyvokos daiktai: baldai, langai, durys,
dviračiai, indai, talpos, buitinė technika, namų ūkio santechnikos
įrenginiai: kriauklės, praustuvai, vonios ir pan., televizoriai, kompiuteriai ir kitos elektroninės įrangos atliekos) yra surenkamos 2
kartus per metus: pavasarį ir rudenį.
Dėl stambiųjų atliekų surinkimo kreiptis į seniūnijas.
Pateikiame 2020 m pavasarinio rinkimo grafiką:
1) Kučiūnų seniūnija – gegužės 13 d.
2) Noragėlių seniūnija – gegužės 15 d.
3) Šventežerio seniūnija – gegužės 19 d.
4) Lazdijų seniūnija – gegužės 21 d.
5) Seirijų seniūnija – gegužės 26 d.
6) Krosnos seniūnija – gegužės 28 d.
7) Būdviečio seniūnija – birželio 2 d.
8) Šeštokų seniūnija – birželio 4 d.
9) Veisiejų seniūnija – birželio 9 d.
10) Kapčiamiesčio seniūnija – birželio 11 d.
Pastaba: Dėl vykstančio karantino grafikas gali keistis, apie
pasikeitimus informuosime.
Lazdijų padalinio vadovė Zita Matulevičienė

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

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

Karantino metu dirbame
nuotoliniu būdu
Skelbimus priimame:

8 670 38882 8 670 38882

Tel. 8 670 38882.
E. p. dzukuzinios@gmail.com

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

Parduoda maistines VINETA
veislės bulves.
Tel. 8 614 80988.
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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.

Jau dirbame!

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Tel.: (8 343) 21847,
8 699 88498.
Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame.
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

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

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

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
ose

alp
pat

e
jos
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

Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,
užpildyti tonerį? Susisiekite:

Antspaudų
gamyba pagal
užsakymą

Tel. 8 646 71901.

Seinų g. 12, Lazdijai.

E. p. knygynėlis@dzukuzinios.lt

Tel. 8 646 71 901.

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

FACEBOOK, MESSENGER
Lazdijų knygyn
knygynėlis
lis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

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.

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
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