N e p r i k l a u s o m a s L a z d i j ų r a j o n o l a i k r a š t i s www.dzukuzinios.lt

Nr. 22 (8480)
2020 05 28, ketvirtadienis
Leidžiamas ketvirtadieniais
Kaina 0,35 Eur / 1,50 zl

Klastingas virusas prisėlino prie Veisiejų apylinkių

Jau atrodė, kad COVID-19 slopsta ir palieka mus ramybėje, tačiau nusiraminimas buvo apgaulingas. Praėjusią savaitę
pavojingasis virusas pasibeldė ir į Lazdijų kraštą. Savaitgalį buvo nustatyti du nauji užsikrėtimų virusu atvejai – teigiamą
testo atsakymą gavo vyras ir žmona iš Veisiejų seniūnijos. Sergantieji lankėsi degalinėje, Veisiejų turguje, kuriame ketvirtadieniais ypač gausu žmonių. Ar virusas pasklis po Lazdijus, parodys ateitis, o užsikrėtusieji užsidarė savo namuose ir
stebi sveikatos būklę. Antradienį gauti rezultatai parodė, kad serga ir poros sūnus, studentas, kuris dabar dėl nuotolinio
mokymosi gyvena su tėvais. Kartu gyvenančios dukros mėginys neigiamas, ji neserga.
Apie tai jie pasakojo ir pokalbyje su „Dzūkų žiniomis“.
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Savaitės komentaras

Tik laiku apginta laisvė nulėmė dabartinę suomių laimę

Algimantas Mikelionis
Šiemet Jungtinės Tautos paskelbė
laimingiausių pasaulio šalių sąrašą.
Suomija trečią kartą iš eilės tapo
laimingiausia šalimi pasaulyje, o
Lietuva užima 41-ąją vietą ir yra
laimingiausia iš Baltijos šalių, sakoma paskelbtoje Jungtinių Tautų
ataskaitoje. Pirmasis JT „Pasaulio
laimės indeksas“ buvo paskelbtas
2012 metais. Sąrašas sudaromas
remiantis įvairiais veiksniais: vienam gyventojui tenkančia BVP dalimi, duomenimis apie gyventojų
sveikatą ir medicinos prieinamumą, socialines pašalpas, pilietines
laisves ir korupcijos paplitimą. Šių
metų ataskaitoje buvo įvertintos
153 valstybės.
Į laimingiausių šalių dešimtuką
taip pat patenka Danija, Šveicarija,
Islandija, Norvegija, Nyderlandai,
Švedija, Naujoji Zelandija, Liuksemburgas, Austrija. Tuo metu
nelaimingiausios šalys – Afga-

nistanas, Pietų Sudanas, Zimbabvė. Tarp trijų Baltijos valstybių
aukščiausiai – į 41-ą vietą – pakilo Lietuva, Latvijai atiteko 57-a
vieta, o Estija liko 51-a. Rusijai
šį kartą teko 73-a, Baltarusijai –
75-a, o Lenkijai – 43-ia vieta.
Panagrinėjus šį tarptautinės
organizacijos pateiktą laimingiausių pasaulio valstybių sąrašą galima iš karto atkreipti
dėmesį į tai, kad laimingiausios
pasaulyje yra tos šalys, kurios
išvengė ilgus metus trukusios
sovietinės okupacijos ir turėjo
galimybę ilgą laiko tarpą laisvai
vystytis. Galima neabejoti, kad
Lietuva irgi būtų tarp pirmaujančių pasaulio laimingiausių
valstybių sąraše, jeigu būtų išvengusi pusę amžiaus trukusios
sovietinės okupacijos. Pastaroji
lėmė ne tik materialinį mūsų atsilikimą nuo laisvojo demokratinio
Vakarų pasaulio valstybių, bet
ir dvasinių vertybių iškraipymą
ir išsigimimą. Galima pažymėti, kad laisva ir nepriklausoma
tarpukario Lietuva savo ekonominiu išsivystymu niekuo neatsiliko nuo tokių valstybių kaip
Danija, Suomija ar Norvegija.
Kitokia buvo ir tarpukario Lie-

Adomo Žilinsko piešinys.
tuvos dvasinė gyventojų būklė.
Jeigu dabar pirmaujame pasaulyje pagal savižudybių skaičių, tai
tarpukario Lietuvoje savižudybių
skaičius buvo vienas mažiausių
visoje Europoje.
Jeigu laisvoje tarpukario Lietu-

Politiniai susidorojimai tęsiasi
Sakyčiau, kad pandemija susuko
protą, bet ne, protą valdžiai susuko kerštas tiems, kurie nepatenka
į sąrašą „savi“. Todėl dalinuosi
įžvalgomis ir noriu panagrinėti
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų
centro naują struktūrą, kuri bus
pristatyta ir greičiausiai patvirtinta rytojaus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdyje. Nauja
pateikiama struktūra keičiama
dėl to, kad reikia, labai reikia
„atsikratyti“ dviem konkrečiais
žmonėmis – kol kas esama viešosios įstaigos direktoriaus pavaduotoja Odeta Lenkauskiene
ir Informacinių technologijų ir
darbuotojų saugos ir sveikatos
specialistu (vardas ir pavardė redakcijai žinoma), kurie priklauso
nepartiniam judėjimui „Pirmyn!
Kartu mes galime“. Ką pastebiu,
tai šis skambus pavadinimas
žiauriai naikina nervų ląsteles
valstiečiams ir ne tik jiems, bet
ir daugeliui kitų politinių jėgų
atstovų, netgi nepartinio judėjimo
kai kuriems nariams, paprastai
sakant, persivertėliams.
„Gerbiami“ valdžios atstovai,
ar tik tokiu niekingu ir lengviausiu
būdu sugebate trypti tuos Lazdijų
rajono gyventojus, kurie jums kelia blogas emocijas? Bet patikėkit
manim, jūs jų tikrai nesutrypsite,
nes jie yra per daug stiprios asmenybės. Ir tik nepradėkite man
čia liūliuoti, kad keisdami naują
struktūrą jūs racionaliau naudosit
materialinius, finansinius, informacinius ir žmogiškuosius išteklius, mažinsit įstaigos valdymo
išlaidas – šios nuolatos iš vienos

personos girdimos frazės jau taip
įkaltos gyventojams į galvas, kad
klausant jų bloga darosi.
Tad kyla retorinis klausimas,
tai vis dėlto, kokiu tikslu pertvarkoma viešosios įstaigos Lazdijų
socialinių paslaugų centro struktūra?
Dėl įstaigos lėšų taupymo? Ar
todėl, kad dėl struktūros keitimo
pateiktame projekte reikia atleisti
du konkrečius darbuotojus?
Jeigu aiškiai pasisakote, kad dėl
„įstaigos lėšų taupymo“, tuomet
iškyla kitas klausimas.
Ar jūs iš esmės peržiūrėjote ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę
globą teikiančių darbuotojų darbo
laiko sąnaudų normatyvus? Manau, kad tikrai ne. Tuomet paprasta matematika: jeigu VšĮ Lazdijų
socialinių paslaugų centro Socialinės globos namuose gyvena iki
50 paslaugų gavėjų, tuomet vyr.
socialinio darbuotojo ar vadovo
pareigybė turėtų užimti nuo 0,5
iki 1 etato. Šiuo metu VšĮ Lazdijų
socialinių paslaugų centro Socialinės globos namuose užimta vyr.
socialinio darbuotojo 0,5 etato ir
vadovo 1 etatas, iš viso 1,5 etato.
Tai vis dėlto, gal tikslinga palikti
tik vyr. socialinio darbuotojo 0,5
etato (kaip yra šiuo metu), nes
jis tiesiogiai dirba su paslaugų
gavėjais ir koordinuoja socialinių
darbuotojų padėjėjų darbo funkcijas, o Socialinės globos namų
vadovo pareigybę naikinti, nes ji
yra perteklinė, tuomet per metus
jūs dar sutaupytumėt 9,600 Eur +
mokesčiai. Tuo labiau, kad Lazdijų socialinių paslaugų centras

turi direktorę, kuri turi daugelio
metų vadovaujamos praktikos
ir užtektinai kompetencijos vadovauti visai įstaigai, o palikti
dar ir socialinės globos vadovę
yra netikslinga (nes gi susitaupo
įstaigos lėšos). Tuo labiau, kad
susitaupytų žmogiškieji ištekliai,
tuomet atsilaisvintų erdvus kabinetas, kuriame galėtų įsikurti
relaksacijos kambarys Socialinės
globos namų gyventojams, nes
viską reikia daryti dėl gyventojų
gerovės, sukuriant jiems geresnes
gyvenimo sąlygas, o ne išlaikyti
perteklinius vadovus. Argi ne to
jūs siekiate, keisdami struktūrą?
Tuo labiau, kad Socialinės globos namuose turėtų dirbti bent
0,25 etato masažuotojas arba kineziterapeutas, kuris dirbo praeitais metais, bet atsitiko taip, kad
kažkieno ambicijos paėmė viršų
ir masažuotojo pareigybės atsisakyta, net neatsižvelgta į paslaugų
gavėjų nuomones, kad toks žmogus jiems buvo labai reikalingas.
Bet vėlgi retorinis klausimas, ar
svarbu, kad paslaugų gavėjams
paslaugos būtų kokybiškos ir
prieinamos, ar viršų ima ambicijos, kad kažkas gražesnis, energingesnis, galbūt ne toks savas ar
draugiškiau sutaria su Socialinės
globos namų gyventojais?
Tuomet jūs drąsiai galėtumėte pasakyti, kad naujai teikiamą
struktūrą peržiūrėjote iš esmės
ir taupote įstaigos lėšas, o dabar
tai visiškas farsas, tai viso labo
kerštas ir dar kartą kerštas, bet,
kaip sakoma, vienam nueinant,
kitam pareinant.

•

voje vyravo tokios savybės kaip
sąžiningumas, žodžio laikymasis,
padorumas ir kitos panašios dorybės, tai sovietmečiu įsivyravo melas, vagystės ne tik iš darboviečių,
bet ir apskritai, žodžio nesilaikymas, apgavystės, korupcija.
Tad ir dabar tenka pastebėti, kad
materialiai atsigauti po okupacijos yra žymiai lengviau. Praėjus
trims dešimtmečiams po nepriklausomybės atkūrimo pasiekėme
septyniasdešimt penkis procentus
labiausiai išsivysčiusių pasaulio
valstybių išsivystymo lygio. Žy-

miai sunkiau sekasi susidoroti su
blogu sovietmečio dvasiniu palikimu. Tam įveikti prireiks žymiai
daugiau metų.
Jeigu Suomija irgi būtų pavergta sovietinio Stalino režimo, ji
būtų sulaukusi tokio pat liūdno
likimo, kaip ir Lietuva, Latvija
ir Estija. Suomių garbei reikia
pasakyti, kad jie stojo į aršų ir itin
daug aukų pareikalavusį karą su
sovietine imperija ir didvyriškai
kaudamiesi apgynė savo šalį ir
galimybę laisvai ir demokratiškai
gyventi ir vystytis.

•

Karantino metu dirbame nuo 9 iki 14 val.

Seinų g. 12,
Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
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Lazdijų specialistai sensta.
Ar bus kam juos pakeisti?
Pesimistinius statistikos
duomenis, kad Lietuva
sensta, žinome visi. Pastebėta, jog vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių dirba
ypač atsakingose – sveikatos apsaugos ir švietimo –
sistemose.

Tai, kad vyresnio amžiaus žmonėms sunku susirasti darbą, taip
pat faktas, o per karantiną paaiškėjo, jog vyresnio amžiaus
žmonėms keliama daugiau apribojimų nei kitiems žmonėms,
jie buvo įrašyti į rizikos grupę.
Karantino sąlygomis rizikos
grupės asmenims buvo įvesta
daugiau draudimų. Tai sukėlė dviprasmišką visuomenės
reakciją ir buvo prabilta apie
vyresnio amžiaus žmonių diskriminaciją.
Ką daryti 60 metų sulaukusiam chirurgui, jei jam nerekomenduojama atlikti operacijos?
Kaip jaustis 60 metų sulaukusiai
klasės vadovei, jei jai siūloma
neateiti į savo auklėtinių paskutinį skambutį? Ką daryti vyresnio
amžiaus bendrovės darbuotojui,
kai darbdavys nepageidauja, jog
šis sugrįžtų į darbą?
„Dzūkų žinios“ domėjosi, ar
mūsų rajono gydymo ir švietimo
įstaigose kyla problemų, susijusių
su specialistų amžiumi. Kokios
jaunų specialistų pritraukimo į
Lazdijus galimybės? Šiomis ir
kitomis temomis kalbėjomės
su savivaldybės gydytoja Lina
Džiaukštiene bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju
Daliumi Mockevičiumi.

Dėl medikų amžiaus
problemų nekilo
– Koks yra Lazdijų medikų,
sulaukusių per 60 metų, skaičius?
– VšĮ Lazdijų ligoninėje dirba
16 gydytojų ir 6 slaugytojos, kurie yra vyresni nei 60 metų.
– Ar tai, jog A. Veryga tokio
amžiaus žmones priskiria rizikos
grupei, nekelia problemų Lazdijų sveikatos priežiūros sistemos
funkcionavimui?
– Problemų nekelia, nes visi
darbuotojai nuo karantino pradžios yra aprūpinti asmens ap-

Redakcijos „Dzūkų žinios“

ŽVILGSNIS

Gražios

moters išlaikymas —
brangus malonumas
DŽ redakcijos nuomonė
Jaunystė – ne yda, ypač
moteriai. Norisi puoštis,
rodyti savo apdarus ir
sulaukti kuo didesnio aplinkinių dėmesio. Panašu,
kad mūsų jaunajai merei
tai irgi aktualu ir svarbu.
Kartais atrodo, kad jos
išorinis vaizdas ir noras
save pateikti viešumoje
kuo dažniau ir kuo gražiau tampa svarbesnis už
nuveiktus darbus.

Savivaldybės gydytoja Lina Džiaukštienė.
saugos priemonėmis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad lemiamas
veiksnys – žmogaus imuninė
sistema, kuri silpna gali būti ir
jauno žmogaus. Taip pat norime
priminti, kad ne sveikatos apsaugos ministras skirsto asmenis į
rizikos grupes. Tai daro imunologijos ir epidemiologijos mokslas,
įvertinus ne tik asmens amžių, bet
ir sunkias lėtines, autoimunines,
onkologines ligas.
– Ar tiesa, kad ligoninėje daug
chirurgų yra rizikos amžiaus
grupės?
– Jūsų turima informacija klaidinga – VšĮ Lazdijų ligoninėje
dirba 10 chirurgų, iš jų 2 yra vyresnio amžiaus.
– Kiek medikų atvažiuoja į
Lazdijus konsultuoti iš kitų šalies ligoninių?
– Į VšĮ Lazdijų ligoninę atvažiuoja konsultuoti 31 gydytojas.
– Ar buvęs ligoninės vadovas
V. Šimkonis ir jo žmona dar dir-

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

Vienos tonos kaina —
19,97 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.

ba Lazdijų ligoninėje?
– Buvęs VšĮ Lazdijų ligoninės
vadovas šiuo metu dirba ligoninėje chirurgu. Jo žmona dirba
gydytoja neurologe.
– Ar per praėjusius dvejus
metus į Lazdijus atvyko nuolatiniam darbui nors vienas
jaunas medikas (slaugytojas,
gydytojas)?
– Taip, nuo 2018 metų dirba
šeimos gydytojas K. Juška.
– Kaip pritraukti jaunus medikus atvykti dirbti į Lazdijus? Ar
nenumatoma jiems skirti butus
ar patrauklius atlyginimus?
– Šiuo metu jau yra paruoštos dvi gydytojų pritraukimo į
Lazdijų rajono gydymo įstaigas
programos. Jas artimiausiu metu
planuojama teikti svarstyti tarybos komitetams ir tarybai.

Mokyklose dirba nedaug
senjorų
– Koks yra Lazdijų pedagogų,
sulaukusių per 60 metų, skaičius?
Kiek procentų tai sudaro visų rajono pedagogų kontekste?
– Lazdijų rajono savivaldybės
švietimo įstaigose dirba apie 40
pedagogų, kurių amžius yra 60
metų ir daugiau. Tai sudaro apie
14 proc. visų pedagoginių darbuotojų.
– Ar tai, jog A. Veryga tokio
amžiaus žmones priskiria rizikos grupei, nekelia problemų
Lazdijų ugdymo sistemos funkcionavimui? Ar susidūrėte su
problema, kai vyresnio amžiaus
pedagogai negali dalyvauti tam
tikruose viešuose renginiuose?
– Kadangi Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose ugdymas
Nukelta į 5 psl.
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Kad mūsų merė turi skoningų ir
jai tinkančių drabužių arsenalą,
tikrai nepaneigsi – kiekvienoje
nuotraukoje ją galime matyti
dėvinčią vis kitą apdarą. O tų
apdarų daug, kaip ir nuotraukų
viešojoje erdvėje.
Merės atvaizdas puikuojasi
vos ne kiekvienoje savivaldybės tinklapio informacijoje, jos
nuotraukos užpildė savivaldybės
socialinio tinklo paskyrą, rajono
valdžialaikraštį. Merė skinasi kelią ir į nacionalinę spaudą. Žinoma, už pinigus, Lazdijų rajono
mokesčių mokėtojų.
Neseniai pasirodė užsakomasis tekstas apie Lazdijus „Lietuvos ryte“. Į Lazdijus atvykęs
dienraščio fotoreporteris pasistengė ir surengė ponios Ausmos
fotosesiją, kad Lietuva matytų,
kokią žavią merę turi Lazdijai.
Teisybės dėlei reikia pasakyti,
kad sesija pavyko visai neblogai. Ko negalėtume pasakyti apie
daugelį kitų merės nuotraukų,
kurias darė neprofesionalai.
Ypač graudų juoką sukėlė savivaldybės tinklapyje paviešinta
nuotrauka, kurioje kaip stulpai
sustatyti naujieji savivaldybės
skyrių vedėjai, o centre – tokia pati statiška merė. Pakvipo
sovietmečiu ir neprofesionalia
komunikacija.
Vengiama merės situacinių fotografijų, stengiamasi išsiversti su pozavimo nuotraukomis,
kurios kartais labai neskaniai
atrodo. Štai Kalniškės mūšio
minėjimo nuotraukoje merė su
kolegomis demonstratyviai pozuoja prie paminklo – stovėdama, o paskui ir pritūpusi.
Tiesa, kartais merė laikosi patikrintų metodų – fotografuotis
su dukra. Tokių nuotraukų tikslas – sukelti šiltus jausmus jas
žiūrintiems, nes vaikai, pagal
klasikinę žurnalistinę rinkodarą
(kaip ir gyvūnai), labiau nei bet
kas traukia nuotrauką matančio
žmogaus akį ir atlieka tam tikrą
pasąmonės dirginimą.
Kartais merė ryžtasi ir netikėtiems savieksponavimo metodams.

Štai abiturientų vaizdo sveikinimui
ji užsiropštė net ant savivaldybės
stogo, ko gero, nusižengdama darbų saugos taisyklėms. Panašiai pasielgė ir jos buvęs šefas Giedrius
Surplys, Vyriausybės informaciją
irgi pateikęs nuo vieno sostinės
pastato stogo. Gal tai nauja mada,
kaip ir koncertai ant prekybos centro stogo?
Merės sveikinimo abiturientams tekstas nebuvo niekuo
ypatingas ar originalus, tačiau
jos kūno kalba demonstravo jaunystę – ji nerūpestingai, kaip jauna mergina, nubraukė nuo akių
vėjo plaikstomų plaukų sruogą,
neprašiusi perfilmuoti šios nenumatytos detalės.
Dar netikėčiau merė pozavo
fotoaparatui per Maisto banko
akciją. Prisikrovusi į parduotuvės vežimėlį ne kruopų, aliejaus
ar miltų, o prabangos prekių, ponia Ausma užfiksuota šiek tiek
palinkusi prie vežimėlio ir lengvai parietusi kairę koją. Jei jos
koja būtų buvusi pariesta šiek
tiek daugiau, turėtume klasikinę
viliokės moters pozą, kuria puošiami madų žurnalai ar pusiau
erotiniai leidiniai.
Tarp Lietuvos savivaldybių
merų nėra daug moterų, o akį
traukiančių dar mažiau. Žinoma,
šioje srityje lyderiauja Širvintų Živilė. Ir apranga, ir nenuspėjamais poelgiais, ir aštriais
pasisakymais bei pasitikėjimu
savimi. Mūsų merė – jaunesnė
už ponią Živilę, todėl jos rankose
visi šansai.
Savivaldybė už tūkstantį eurų
nusipirko reklamą viename mažą
tiražą, bet daugeliui lazdijiečių
sunkiai suvokiamą pavadinimą
turinčiame žurnale. Įdomu, kokia
ten bus merės nuotrauka – ant
stogo, prie paminklo, prie darbo
stalo? Svarbiausia, kad gražiai
atrodytų. O straipsnio tekstas
visai nesvarbus.
Liaudyje sakoma, jog gražios
moters išlaikymas brangiai kainuoja. Ir vyrui. Ir savivaldybei.
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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Laima Jancaitė. Karantinas. Kaip ištverti?

Vilius Grigaliūnas.
Šis laikas sukėlė nemažai
iššūkių. Kai kurie pasijutome suvaržyti, pasiilgome
artimųjų, kiti bijome dėl
ateities, yra praradusiųjų
darbą arba paprasčiausiai – labai bijančiųjų dėl
savo sveikatos… Svarbu,
kad šiuo laikotarpiu reikia
rūpintis ne tik pinigų klausimu ar fizine sveikata, bet
ir psichologine sveikata
– kad būtume laimingi ir
įgytume vidinės stiprybės,
o ne susilpnėtume. Patarimų, kaip pasirūpinti savo
savijauta per karantiną,
pateikė Vilius Grigaliūnas,
psichologas konsultantas,
įgijęs medicinos psichologo specialybę.

1. Svarbu neužmiršti, kad esame stiprūs – mes kaip visuomenė gebame susivienyti ir įveikti
pasaulio iššūkius. Įveiksime ir

šį iššūkį.
2. Verta pagalvoti, kad galbūt
karantinas suteikė ir antrinės
naudos – galbūt sumažėjo darbo
krūvis, atsirado galimybė pakeisti
aplinką nuo biuro ar mokyklos?
Galbūt tai galimybė sustoti ir
pamąstyti, ką gyvenime norima
keisti, ko apskritai trokšta širdis.
3. Reikia mokytis mąstyti
pozityviai, ieškoti gerų dalykų
gyvenime, matyti pozityvias situacijos puses. Kai įprotis mąstyti
pozityviai lavinamas, su laiku jis
stiprėja – panašiai, kaip raumenys
tvirtėja, kai yra naudojami. Taigi,
pasak psichologo, pradėti galima
sau užduodant klausimus: kas yra
gerai? Kas gero šiandien įvyko?
Pašnekovas teigia, kad galima
pasidžiaugti „ir įprastais dalykais,
kuriuos kartais pamirštame. Galbūt šiandien susisiekiau su seniai
matytais man artimais žmonėmis.
Galbūt praeivis gatvėje nusišypsojo. Galbūt šiandien apsimoviau
mėgstamiausias kojines. Galbūt
patalpos, kurioje esu, sienos yra
mano mėgstamiausios spalvos.“
Svarbu pastebėti šiuos dalykus
ir tai netgi galima atlikti kaip
pratimą – lavinti savo gebėjimą
mąstyti pozityviai.
4. Užduokime sau klausimus,
ką gavau per karantiną – kas
pagerėjo, galbūt ko nors naujo
sužinojote apie save, aplinkinius
ar pasaulį? Nebijokite patyrinėti
savo vidaus.
5. Be abejo, karantino laikotarpiu labai svarbu palaikyti fizinį
aktyvumą. Pasak pašnekovo, „tai
padės „išdeginti“ besikaupiančius
streso hormonus, įveikti įtampą,
pagerins nuotaiką ir padės išlikti

optimistiškiems“. Taip pat tyrimais įrodyta, kad dėmesingo
įsisąmoninimo pratimai, joga,
relaksacija taip pat yra efektyvūs būdai, padedantys kovoti su
patiriamu stresu.
6. Karantino laikotarpiu galima atrasti naujų hobių – galbūt
pradėti mokytis naują kalbą? Gal

paskaityti knygą? Susidaryti vietų, kurias norėtume aplankyti, sąrašą? Ar užsiimti rankdarbiais ir
kūryba? Nauji įgūdžiai gali padėti
ir tiems, kurie ieško savo karjeros
kelio – kas žino, galbūt taip per
karantiną jį atrasite?
Psichologas pataria neužmiršti,
kad pasaulis nėra vien juoda ar

balta. Iššūkiai grūdina – tačiau
reikia nepamiršti, kad pasaulyje yra ir tiek gražių dalykų. Tad
būkime stiprūs, įkvėpkime oro
ir tikėkime, kad įveiksime ir šį
žmonijai sunkų laikotarpį. Ir neužmirškime, kad, nepaisant to,
gyvenimas toks gražus!
Laima Jancaitė, punskas.pl

Lenkijoje pradinių klasių mokiniai grįžta į mokyklas

Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla.
Nuo gegužės 25 d. jauniausių (I–III) klasių mokiniai
bei aštuntokai gali (jei
nori) lankyti mokyklą.

Punske
Kaip mus informavo Punsko
Dariaus ir Girėno pagrindinės
mokyklos direktorius Jonas Vydra, mokytis panoro 27 proc.
vaikų: 17 mokinių iš lietuviškų

ir 5 iš lenkiškų klasių. Dalis jų
(16) turės normalius, nors sumažinto krūvio, užsiėmimus
klasėse. Mokslas vyks dviejose grupėse. Keliems vaikams
(6) numatyti užsiėmimai svetainėje.
Aštuntokams rengiamos konsultacijos prieš birželio mėnesį
vyksiančius baigiamuosius egzaminus. Beveik visi Punsko mo-

Seinų „Žiburio“ mokykla.
kyklos aštuntokai (20) panoro jas
lankyti. Konsultacijų tvarkaraštis
paskelbtas mokyklos interneto
svetainėje http://sppunsk.pl/.

Vidugiriuose
Pasak Vidugirių mokyklos direktorės Onutės Samulevičienės,
pamokas šioje švietimo įstaigoje
nori lankyti 12 iš 13 pradinių klasių mokinių. Mokytojai, mokiniai

bei jų tėvai turės laikytis saugos
taisyklių, kurios paskelbtos mokyklos tinklalapyje: http://spwidugiery.pl/. Visi mokyklos aštuntokai (7) pareiškė norą naudotis
konsultacijomis prieš artėjančius
baigiamuosius egzaminus.

Seinuose
Seinų „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas

pranešė, jog į mokyklą sugrįžo 30
pradinių klasių mokinių.
I kl. – 6 mokiniai iš 9,
II kl. – 10 mokinių iš 11,
III kl. – 14 mokinių iš 15.
Seinų „Žiburio“ mokykloje,
kaip ir kitose švietimo įstaigose, vyksta konsultacijos aštuntokams.

•
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Lazdijų specialistai sensta.
Ar bus kam juos pakeisti?
pedagogas?
– Taip, per pastaruosius metus buvo keletas naujai priimtų
pedagogų.

– Ar nemanote, jog tokios rekomendacijos – vyresnio amžiaus
žmonėms ypač vengti viešų kontaktų – diskriminuoja juos?
– Riboti viešuosius kontaktus karantino laikotarpiu, mano
turimomis žiniomis, rekomenduojama visiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų amžiaus.
Žinoma, ypatingą dėmesį tam
rekomenduojama skirti vyresnio
amžiaus asmenims, asmenims,
sergantiems lėtinėmis ligomis ir
pan.

– Nors dėl mokyklų tinklo
optimizavimo sumažės pedagogų, tačiau, ko gero, pedagogų
bendruomenė neatjaunės. Kaip
pritraukti jaunus pedagogus
atvykti dirbti į Lazdijus? Ar nenumatoma jiems skirti butus ar
patrauklius atlyginimus?
– Atlyginimai pedagogams nustatomi vadovaujantis valstybės
lygmens teisės aktais. Reikėtų
prisiminti, kad atlyginimai pedagogams auga, numatomas pakėlimas ir nuo šių metų rugsėjo.
Džiaugiuosi tuo. Taip pat noriu
priminti, kad vienas iš savivaldybėje vykdomos mokyklų tinklo pertvarkos tikslų yra švietimo
reikmėms skiriamų lėšų efektyvesnis panaudojimas, o tai apima ir pedagogų darbo užmokestį.
Atkreipiu dėmesį, kad Lazdijų
rajono savivaldybės administracija, tarybos sprendimu, patvirtino Lazdijų rajono savivaldybės
studijų rėmimo tvarkos aprašą,
įgyvendina studijų rėmimo priemonę, pagal kurią iš biudžeto lėšų
dalinai finansuojamos studijos pagal trūkstamų specialybių studijų
programas. Finansuojamų specialybių sąraše yra nemažai ir pedagoginių specialybių, tad tai puiki
galimybė jauniems žmonėms, norintiems tapti pedagogais.

– Ar per praėjusius dvejus
metus į Lazdijus atvyko nuolatiniam darbui nors vienas jaunas

– Dėkojame pašnekovams už
atsakymus.
„Dzūkų žinių“ informacija

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius.

»Atkelta iš 3 psl.

vykdomas ir šiais mokslo metais
bus užbaigtas nuotoliniu būdu,
problemų dėl vyresnio amžiaus
pedagogų nekilo. Jie, kaip ir kiti
pedagogai, sėkmingai dalyvauja
ugdymo procese. Renginiai, laikantis karantino metu nustatytų
draudimų, nebuvo organizuojami.
– Kaip manote, ar rekomendacijos vyresnio amžiaus žmonėms
vengti viešų renginių paskatins
kai kurių pedagogų išėjimą į
pensiją?
– Manau, kad pedagogų išėjimas į pensiją, kaip ir dalyvavimas
renginiuose, yra kiekvieno žmogaus asmeninis apsisprendimas.
Mano nuomone, saugoti savo
bei aplinkinių žmonių sveikatą

vienodai svarbu visų amžiaus
grupių pedagogams bei visiems
gyventojams.

•

Įsijunk naujienas! PIGIAU už ELEKTRą.
Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose,
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu:
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

Politinės aktualijos

Naujienos apie politikų gyvenimą, rajone
priimamus sprendimus ir jų vykdymą.

Bendruomenių naujienos

Visos aktualijos, susijusios su rajono
bendruomenėmis, informacija apie projektus,
organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

Karščiausios nuogirdos ir ne tik. Istorijos,
sklindančios iš vienų lūpų į kitas.
Kiekvieni iš jų turi dalį tiesos.

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Dzūkai

kalba, kad...
g Savivaldybė už tūkstantį eurų nusipirko reklamą viename mažą tiražą,
bet daugeliui lazdijiečių
sunkiai suvokiamą pavadinimą turinčiame žurnale.
Įdomu, kokia ten bus merės
nuotrauka – ant stogo, prie
paminklo, prie darbo stalo?
Svarbiausia, kad gražiai atrodytų. O straipsnio tekstas
visai nesvarbus. Liaudyje
sakoma, jog gražios moters
išlaikymas brangiai kainuoja. Ir vyrui. Ir savivaldybei.
g Į Noragėlių seniūnijos
seniūno konkursą dokumentus pateikė gretimos
seniūnijos gyventojas, buvęs didelis viršininkėlis. Ar
gali būti, kad žmogus, nepažinodamas tos seniūnijos
gyventojų ir nežinodamas
jų problemų, galėtų gerai
atlikti darbą ir užsitarnauti
jų pasitikėjimą? Supranta-

ma, paragavęs viršininkavimo skonio, negali sustoti.
g Miesto centre esantys gėlynai pagaliau atsinaujina, aikštėje ir aplink
ją sodinamos pavasarinės
gėlės. Reikalai pajudėjo, kai
spauda pavanojo miesto
seniūnę ir kitą, viršesnę,
valdžią.
g Rajono taryboje bręsta sensacija. Vienas tarybos
narys, kuris deputato kėdę
trina jau trečią kadenciją,
pagaliau parengė tarybai
pirmą savo sprendimo
projektą. Valio! Ir sėkmės
Seimo rinkimuose.
Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir
asmenų sutapimai su tikrove yra atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais: (8
318) 52260, 8 670 38882.

•

Auksinės mintys
Stiprūs žmonės – nepatogūs.
Jie negali būti kontroliuojami! Jie girdi save, žino, ko yra verti,
ir nėra pasirengę to atsisakyti.
Viduje jie turi inkarus, su kuriais tvirtai laikosi noro gyventi be
purvo ir būti laimingi, nepaisant visko.
Viduje jie turi tvirtas šaknis, kurių negalima nuplėšti ar sunaikinti. Neįmanoma sunaikinti jų geležinių principų, savigarbos,
moralės ir tikėjimo savimi.
Stiprieji gali atlaikyti bet kokią tiesą, likimo smūgius, kankinimus, išdavystę ir jų pačių emocijų audras. Jie nebijo skausmo, nes
išgyvenę karą savo širdyje ir išgyvenę asmeninį pragarą, išmoko
žaizdas paversti išmintimi ir džiaugtis gyvenimu, išsaugodami
širdyje grožį ir švelnumą.
Stiprieji neseka kitų žmonių keliais, neprekiauja laime, neprašo
meilės – jei Dievas siųs jiems šį jausmą, jie priims tai kaip puikią
dovaną ir niekada neišduos to, kurį myli.
Jie gyvena sąžiningai, elgiasi sąžiningai, negyvena praeitimi,
tik nori tobulėti. Jie neša savo kryžių, nekeldami jo ant kitų pečių,
nes yra atsakingi už tai, ką pasakė ir padarė. Ir, jei krenta, nekaltina kitų, o mokosi iš klaidų – stipriems žmonėms būdinga daryti
teisingas išvadas, o ne tuščius apgailestavimus.
Jie yra išrankūs visame kame. Jie negali žeminti savęs – niekada,
jokiomis aplinkybėmis. Ir jie žino, kaip palikti. Stiprieji žino, kaip
palikti kartą ir visiems laikams. Netikrinkite jų jausmų, charakterio
ir kantrybės – jūs pralaimėsite.
Lija Russ

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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Sanitarinė miško želdinių apsauga ir priežiūra
Šiame straipsnyje trumpai aptarsime pagrindines vabzdžių
ir miško ligų rūšis, darančias
didžiausius nuostolius jaunuose miškuose, bei jų kontrolės
priemones. Tai aktuali tema, nes
natūraliai gamtoje dideli želdinių plotai sutinkami retai. Tokie
jaunuolynų plotai (ypač vienarūšiai) pritraukia didelę augalus
pažeidžiančių vabzdžių ir miško
ligų sukėlėjų koncentraciją ir yra
lengvai pažeidžiami. Dėl to, norint išvengti nuostolių, veisiant ir
ugdant jauną mišką reikia laikytis
tam tikrų reikalavimų, kuriuos
taip pat galima rasti ir miškininkui, ir privataus miško savininkui
privalomose laikytis „Miško sanitarinės apsaugos taisyklėse“ (LR
aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. D1-204).
Paminėtina, kad, pagrindinių ligų
sukėlėjų ir augalus pažeidžiančių
vabzdžių stebėseną ir paplitimo
prognozavimą Lietuvoje atlieka
Valstybinė miškų tarnyba, kuri
šiuos duomenis kasmet skelbia
savo interneto puslapyje. Taip pat
Valstybinė miškų tarnyba savo
puslapyje yra paskelbusi pagrindinių augalų ligų ir kenkiančių
vabzdžių aprašus, kuriuos visiems
besidomintiems rekomenduojame
paskaityti. Pastarieji metai rodo,
kad miškuose vabzdžių kenkėjų,
grybinių ligų pažeidimų daugėja.
Daugiausia priežiūros reikalauja
naujai atkuriamas arba įveisiamas
miškas. Jautriausi įvairiems aplinkos veiksniams bei vabzdžių kenkėjų ir ligų sukėlėjų pažeidimams
yra miško želdiniai ir jaunuolynai
iki 20 metų amžiaus.
Turbūt pavojingiausi pušų ir
eglių želdiniams vabzdžiai yra
straubliukų šeimos vabalai: didysis pušinis, mažasis pušinis
ir eglinis. Didžiausią žalą želdiniams pirmaisiais–antraisiais
metais po įveisimo daro didysis
pušinis straubliukas (Hylobius
abietis L.). Sodmenys labiausiai
nukenčia, kai priekelminėje dalyje šie vabzdžiai stiebelį apgraužia
žiedu, pasmerkdami juos žūčiai.
Pažeidžia ir vyresnio amžiaus medelių pumpurus, spyglius, žievę,
tačiau vyresni augalai paprastai
išgyvena. Straubliukų išplitimo

gausą želdomuose plotuose lemia tais pačiais metais nukirstų
medžių kelmų tankis, nes šių
vabzdžių vystymasis daugiausia
vyksta kelmų šaknyse, lervoms
išgraužiant gilius ir ilgus takus.
Dieną, ypač saulėtą, suaugusių
vabalų, darančių pažeidimus,
nerasime. Tai daugiau prieblandos ar naktiniai vabzdžiai. Todėl,
apžiūrint želdinius, reikia ieškoti pažeidimų, o ne pačių vabalų.
Norint apsaugoti želdinius nuo
straubliukų, reikėtų atlikti šiuos
veiksmus: biržes, jeigu nėra suvelėnėjimo ar grambuolių įsiveisimo pavojaus, želdinti antraisiais–
trečiaisiais metais po nukirtimo;
pavasarį (kovo–balandžio mėn.)
šviežiose biržėse su biraus smėlio dirvožemiu kasti 40 cm gylio
duobutes – gaudykles (100 vnt./
ha), į jas įdedant šviežios žievės
ir nuolat prižiūrint nuo pavasario
iki rudens, arba apie visą želdinių
plotą iškasti tokio pat gylio gaudomąjį griovelį; prieš sodinimą
medelių šaknis ir kamienus iki
šakelių apvelti molio tyre; pasodintų sodmenų kamienėlius iš
visų pusių apipurkšti insekticidais. Želdinių kamienėlius nuo
straubliukų galima apsaugoti
ir tam skirta polimerine danga,
vašku arba uždedamais plastikiniais gaubteliais, kurie po kelerių
metų, atlikę savo darbą, natūraliai
suyra.
Kai miškas sodinamas atviruose
žemės ūkio plotuose, buvusiuose
dirvonuose, galime rasti šaknų
kenkėjo – paprastojo grambuolio (Melolontha melolontha L.), o
kirtavietėse, gaisravietėse – miškinio grambuolio (Melolontha
hippocastani F.) įvairų ūgių lervų.
Grambuoliai suaugėliai gausaus
skraidymo metais gali padaryti
žalos lapuočiams medžiams nugrauždami lapus, tuo tarpu grambuolių lervos pažeidžia augalų
šaknis. Labiausiai pažeidžia pušį,
eglę ir beržą. Grambuolių populiaciją reguliuoti sunku. Norint
želdinius apsaugoti nuo grambuolių, reikėtų atlikti šiuos veiksmus:
biržes stengtis želdinti grambuolių
gausaus skraidymo metais; įveisti
greitai susiveriančius želdinius;
ištisai ir giliai įdirbti dirvą; prieš

sodinimą sodinukų šaknis mirkyti humuso ir insekticido tyrėje;
saugoti grambuoliais mintančius
gyvūnus ir paukščius.
Pušų želdiniams nuo 5 metų
amžiaus gali kenkti ūgliagraužiai, dar vadinami evetrijomis.
Pažeidimus daro drugių vikšreliai. Jų dažniausiai aptinkama 4
rūšys: vasarinė, pumpurinė, žiemojanti, sakinė. Iš jų labiausiai
paplitusi ir žalingiausia vasarinė
evetrija, tačiau pastaruoju metu
dažnai randama ir sakinės evetrijos pažeidimų. Bendras šių
kenkėjų bruožas yra tas, kad jie
pažeidžia pumpurus, šiųmetinių
ūglių paviršinius audinius, įsigraužia į ūglius. Dėl to pažeisti
ūgliai nudžiūva, nulinksta, formuojasi daug viršūnių, medeliai
pasidaro kreivi, krūmiški. Prieš
išsiritant vikšreliams, reikia naudoti kontaktinius, vėliau sisteminius insekticidus.
Nuo maždaug 10 metų amžiaus pušaitėms pradeda kenkti
pušinė požievinė blakė (Aradus
cinnamomeus Panz.). Blakės,
čiulpdamos pušaičių sultis, į medelius suleidžia savo pagamintą
specialų skystį, kuris formuoja
žaizdeles ir užkemša vandens
indus. Dėl to medeliai deformuojasi, sumažėja prieaugis,
sutrumpėja spygliai, jų lieka tik
šakučių viršūnėse. Vėliau pradeda džiūti ir viršūnės, medelių
augimas labai susilpnėja, tampa
neatsparūs kitiems parazitams ir
gali žūti. Apsaugos priemonės
yra profilaktinės ir naikinamosios. Profilaktiniais tikslais rekomenduojama veisti tankesnius
ir mišrius pušų želdinius, pietvakarinėje sklypo dalyje sudaryti
kelių eilių beržų juostas. Atsiradus aikštelių, reikia jas apsodinti
lapuočiais. Reguliariai stebėti
želdinius, ypatingą dėmesį skiriant medynams, esantiems šalia ankstesniais metais buvusių
šio kenkėjo židinių. Svarbiausia
priemonė – laiku pašalinti apniktų medžių, šakų ir kirtimo atliekas iš miško arba jas susmulkinti
iki vabalų išskridimo.
Jaunuose drebulių, tuopų,
gluosnių plantacijų želdiniuose
kenkia mažasis drebulinis ūsuo-

tis (Saperda populnea L.) bei
mažasis tuopinis stiklasparnis
(Paranthrene tabaniformis). Šie
kenkėjai pažeidžia jaunų medelių
liemenėlius ar šakas. Pažeidimo
vietose susidaro iki 2,5 cm išsipūtimai, dėl to liemenėliai ir
šakos kreivėja, nudžiūva. Apsaugos priemonės ūkinės – iškirsti
ir sunaikinti užpultus medelius.
Vyresnio amžiaus apkrėstus medelius galima genėti. Medžius
apdoroti insekticidais.
Miškų produktyvumui taip pat
didelės įtakos turi plintančios
neinfekcinės ir infekcinės ligos.
Daugiausia žalos padaro įvairių
parazitinių grybų sukeltos ligos.
Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje
daugiausiai nuostolių miškuose
padaranti liga yra šakninė pintis
(Heterobasidion sp.), sukelianti
šaknų ir apatinės kamieno dalies medienos puvinį. Efektyvių
kovos priemonių prieš šios ligos
židinius nėra, tačiau galima kontroliuoti jos plitimą kirtimus vykdant šaltuoju metų laiku ir tam
skirtais preparatais apdorojant
ką tik nupjautų medžių kelmus.
Lapuočių medžių rūšys šakninei
pinčiai yra ženkliai atsparesnės,
nei spygliuočių, todėl šios ligos
židiniuose būtina mišką sodinti
lapuočių medžių rūšimis.
Iš lapų ligų žalingiausia yra
ąžuolų lapų miltligė, kurios sukėlėjas – ąžuolinis pelenis (Microsphaera alphitoides Griff. Et
Maubl.). Susirgus miltlige, lapų
paviršius tampa baltai dėmėtas
ir jie atrodo lyg apibarstyti miltais. Nuo ligos ypač nukenčia
1–3 metų sėjinukai bei sodinukai.
Esant grybo vystymuisi palankioms klimato (didelė santykinė
oro drėgmė) sąlygoms, pažeidžia
ir ūglius, jie nespėja sumedėti ir
žiemą nušąla. Ąžuoliukai tampa keružiais. Miško želdiniuose ąžuoliukus rekomenduojama
4–5 kartus purkšti sieros grupės
fungicidais arba panaudojant biologinį preparatą – miltliges parazituojantį grybą Ampelomyces
quisqualis.
Pavojingiausia pušų spyglių
liga yra paprastoji pušų spygliakritė, priklausanti Lophodermium
genties grybams. Ligos pažeisti

spygliai paruduoja, nudžiūva ir
per anksti nukrinta. Ligoti augalai
nusilpsta, sumažėja jų prieaugis,
o sėjinukai dažnai net žūva. Ši
liga pušų želdiniuose aptinkama
beveik kasmet. Norint išvengti
spygliakričio židinių želdiniuose,
reikia mažinti tarp augalų esančio
oro santykinį drėgnumą, kuris esminis faktorius, reikalingas ligos
plitimui, t. y. neauginti pušaičių
žemesnėse ir šlapesnėse vietose,
nesodinti pernelyg tankiai, kontroliuoti žolinės dangos aukštį.
Šios priemonės mažina rasos
ir kritulių drėgmės bei sniego
užsilaikymą ant spyglių. Ligos
profilaktikai medelynuose svarbiausia sodmenis kokybiškai apdoroti fungicidais. Kuo šiltesnis ir
ilgesnis ruduo, tuo ilgiau turi būti
tęsiami vėlyvieji purškimai.
Kita paplitusi liga, pažeidžianti
1–10 metų amžiaus pušaites, yra
pušų ūgliasukis. Ligą sukelia
rūdinis grybas Melampsora pinitorqua Rostr. Pirmieji ligos požymiai pasirodo gegužės mėnesį.
Ant pušaičių ūglių atsiranda oranžinių pūslelių, kuriose susikaupia
sporos. Joms išbyrėjus susidaro
nedidelės žaizdelės. Jeigu ūglis
nenudžiūva, nulinksta žemyn,
o vėliau augdamas išsikreipia,
dažnai sudarydamas S raidės pavidalo ūglį. Pažeidimų randama
pušų želdiniuose, kuriuose yra
drebulių atžalų, nes drebulių lapai
– pagrindinis infekcijos šaltinis.
Norint apsaugoti želdinius nuo
ligos, pirmiausia reikia naikinti
drebulių atžalas bent 50 m atstumu nuo želdinių ir pačiuose želdiniuose. Ten, kur drebulių atžalos
nesunaikintos, jaunus pušaičių
želdinius galima apsaugoti apipurškiant fungicidais.
Informacija parengta Aplinkos
ministerijos užsakymu.

Patėviui, sumušusiam posūnį, laisvės apribojimo bausmė
Vaidotas Morkūnas
Alytaus apylinkės teismo Lazdijų
rūmų teisėjai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje M. B. buvo
kaltinamas nežymiu sveikatos
sutrikdymu. Ikiteisminio tyrimo
metu nustatyta, kad kaltinamasis
M. B., būdamas apsvaigęs nuo
alkoholio, šių metų balandžio 11
d. apie 20 val. 30 min. sodybos
kieme tyčia sudavė vieną smūgį kumščiu į veidą G. K., dėl ko
nukentėjusysis griuvo ant žemės
ir griūdamas susitrenkė dešinės
kojos blauzdą, tokiais veiksmais
nukentėjusiajam G. K. sukėlė fizinį skausmą.
Tiek ikiteisminio tyrimo metu,
tiek nagrinėjant šią baudžia-

mąją bylą teisme M. B. savo
kaltę pripažino visiškai. Paaiškino, kad gyvena su žmona D.
B. bei jos sūnumi iš ankstesnės
santuokos G. K. Gyvenamasis
namas priklauso jam su žmona,
moka būsto paskolą. Šių metų
balandžio 11 dieną žmona išėjo
į darbą, o jis sugalvojo išvalyti
žmonai priklausantį automobilį
„VW Passat“ ir paprašė G. K.,
kad padėtų. Šis sutiko, pradėjo
valyti automobilio saloną. Atėjęs
kaimynas pasiūlė išgerti alaus,
abu išgėrė po du butelius 0,5 litro
talpos alaus, po to kaltinamasis
dar valė automobilį ir toliau girtavo. Kadangi buvo neblaivus,
neprisimena, ar kabinėjosi prie

G. K., mano, kad galėjo taip
būti. Su juo sutaria normaliai,
bendrauja mažai, tik dėl namų
buities ir ūkio. Po kurio laiko vėl
ėjo link kaimyno tvoros, galbūt
norėdamas dar išgerti, ir pamatė,
kad šis lipa per tvorą. Tai pamatęs tyčia trenkė kumščiu jam į
veidą, dėl to G. K. nukrito. Vėliau matė, kad atsistojo. Viskas
įvyko labai staigiai, pamena,
kad žmona atbėgo juos skirti,
tikriausiai dėl to, kad neįvyktų
didesnis konfliktas. Kodėl trenkė, neprisimena, mano, kad taip
atsitiko, nes buvo neblaivus ir
dėl kažko supykęs. Abu buvo
neblaivūs, galėjo vienas kitam
kažką pasakyti. Kur po G. K. su-

duoto smūgio nuėjo, nepamena.
Policijos pareigūnai, patikrinę
blaivumą, nustatė apie dviejų
promilių girtumą.
Apklaustas pareigūnų nukentėjęs G. K. pasakojo, kad tą dieną
jis paprašytas patėvio valė automobilį, o patėvis su kaimynu
gėrė alų. Baigęs valyti automobilį, jis taip pat nuėjo pas kaimyną,
išgėrė šiek tiek alaus, daugiausia
bendravo su kaimynu, nes su
patėviu beveik nebendrauja ir
namuose. Būnant pas kaimyną,
patėvis ne vieną kartą bandė jį
pašiepti, vis pasijuokdavo iš jo,
vadino įžeidžiančiais žodžiais.
Vakare mama pakvietė jį grįžti į namus. Iš kaimyno kiemo

lipdamas per tvorą, matė, kad
link jo ateina patėvis. Perkėlė
vieną koją, baigiant kelti kitą
koją per tvorą, prie jo prisiartino patėvis ir nieko nesakęs,
be jokios priežasties kumščiu
sudavė jam vieną smūgį į veidą,
taip sukeldamas fizinį skausmą.
Nuo suduoto smūgio jis krito
ant žemės, krisdamas atsitrenkė į tvorą, susitrenkė dešinę
koją, dėl ko taip pat jautė fizinį
skausmą. Kai atsistojo, patėvis
bandė dar kartą jam suduoti, tačiau nepataikė. Mama neleido,
kad įsipliekstų didesnis konfliktas. Po to jis nuėjo į namus,
o patėvis pas kaimyną. Mama
Nukelta į 10 psl.
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Klastingas virusas prisėlino prie Veisiejų apylinkių
Nerimo būta triskart

Aplinkinių santykis
nepasikeitė
„Dzūkų žinioms“ pavyko susi-

– Ką patartumėte žmonėms,
kad jie išvengtų viruso?
– Saugokite save ir kitus. Vis
dėlto dar derėtų vengti susibūrimų. Jei pajusite nors menkiausius
su šiuo virusu susijusius požymius, skubiai atlikite testą.
– Ačiū už pokalbį ir linkime
kuo greičiau pasveikti.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

ta

e

– Kokia dabar Jūsų savijauta?
– Ligos požymius dar juntame,
trūksta jėgų, jaučiasi, kad virusas
atliko savo darbą. Po dviejų savaičių darysime testą, tada bus
matyti. Visą reikiamą informaciją mums suteikia su pandemija
kovojančios institucijos. Dabar
esame namie ir su niekuo nekontaktuojame.

Visada šviežios ir skanios

Vi

s
ė
v
l
u
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– Kiek žinoma iš viešosios erdvės informacijos, užsikrėtusieji
lankėsi Veisiejų turguje. Ar savivaldybei žinoma apie tai, kad šiame turguje ypač didelė žmonių
sankaupa ir nesilaikoma saugios
prekybos taisyklių? Ar kas nors
tikrina šios turgavietės darbą?
– Mūsų turimomis žiniomis,
policijos pareigūnai lankosi minėtoje turgavietėje ir prižiūri, kaip
asmenys laikosi numatytų taisyklių, rekomendacijų ir draudimų.
Policijos pareigūnai Veisiejuose
esančioje turgavietėje lankėsi ir
praeitą ketvirtadienį.

– Veisiejai – nedidelis miestelis, informacija greitai plinta. Ar
pasikeitė jūsų pažįstamų santykis, kai jie sužinojo, kad esate
užsikrėtę virusu?
– Noriu pasidžiaugti, kad santykis nepasikeitė. Niekas nuo mūsų
kaip kokių raupsuotųjų nenusigręžė. Visi puikiai supranta, kad taip
gali nutikti kiekvienam iš mūsų.

Vineta Vine

– Kur šie žmonės saviizoliavosi – namuose ar savivaldybės
nustatytose vietose?
– Informuojame, kad minėti
asmenys nebuvo išvykę į užsienį, dėl to saviizoliuotis iki nustatant COVID-19 jiems nebuvo
būtinybės. Šiuo metu minėti asmenys gydosi savo namuose.

– Ar tai pirmieji vietinio užsikrėtimo atvejai Lazdijų rajone?
– Taip.

– Koks buvo jausmas, kai sužinojote, jog esate užsikrėtę virusu? Ar tai buvo baimė, panika?
– Baimės didelės nebuvo, tačiau nerimą tikrai pajutome.

a
et

– Ar Veisiejuose gyvenantys
užsikrėtusieji pajuto ligos požymius? Kodėl jie nusprendė atlikti
tyrimą?
– Asmenys išsitirti nuvyko pajutę susirgimo simptomus.

– Ar žinomos aplinkybės, kaip
šie žmonės galėjo apsikrėsti virusu? Juk jie nebuvo niekur
išvykę?
– Konkrečios aplinkybės savivaldybei kol kas nėra žinomos.

– Kodėl nusprendėte atlikti
COVID-19 testą?
– Kai aplinkui nuolat kalbama
apie virusą, nusprendėme, jog
mūsų savijauta panaši į tą, kuri
gali būti užsikrėtus šiuo virusu.
Atlikome testą ir gavome teigiamus rezultatus.

n

Pirmasis vietinis
užsikrėtimas
– Kada savivaldybė sužinojo
apie naujus užsikrėtimo atvejus?
– Informacija apie du patvirtintus COVID-19 atvejus gauta
gegužės 24 dieną.

– Kokių priemonių imtasi dėl
galimo užkrato plitimo sustabdymo?
– Siekiant sustabdyti plitimą
nedelsiant imtasi visų tokiu atveju būtinųjų apsaugos priemonių.
Taip pat svarbu tai, kad sergantieji
geranoriškai bendradarbiauja su
atsakingų įstaigų darbuotojais,
griežtai laikosi gydytojų nurodymų, dėl to tikimės, kad užkrato
plitimo išvengsime.

siekti su veisiejiškių šeima, kuriai
buvo diagnozuotas COVID-19
virusas.
Pasidomėjus, dėl kokių priežasčių jie nusprendė atlikti COVID19 testą, Algis (vardas pakeistas)
sakė, jog abu su žmona ėmė stebėti pakilusią kūno temperatūrą
ir atsiradusį silpnumą.

n

„Dzūkų žinios“ kreipėsi į savivaldybę, prašydamos pakomentuoti
su šiais COVID-19 atvejais susijusią situaciją.

– Kuriose vietose lankėsi šie
žmonės iki tol, kol jiems buvo
nustatytas virusas?
– Šiuo metu jau yra žinoma,
kad šeima gegužės 13, 14 ir 18
dienomis lankėsi degalinėje „Viada“, esančioje Lazdijuose, Turistų
gatvėje, o ketvirtadienį – Veisiejų
miesto turguje. Išsamų epidemiologinį tyrimą atlieka Visuomenės
sveikatos centro darbuotojai, jie,
tikimės, greitai nustatys susirgusiųjų judėjimo maršrutus, taip pat
sieks išsiaiškinti, kur minėti asmenys galėjo užsikrėsti.

Vi

Jau atrodė, kad COVID19 slopsta ir palieka mus
ramybėje, tačiau nusiraminimas buvo apgaulingas.
Praėjusią savaitę pavojingasis virusas pasibeldė ir į
Lazdijų kraštą. Savaitgalį
buvo nustatyti du nauji
užsikrėtimų virusu atvejai
– teigiamą testo atsakymą gavo vyras ir žmona iš
Veisiejų seniūnijos. Sergantieji lankėsi degalinėje,
Veisiejų turguje, kuriame
ketvirtadieniais ypač gausu
žmonių. Ar virusas pasklis
po Lazdijus, parodys ateitis, o užsikrėtusieji užsidarė savo namuose ir stebi
sveikatos būklę. Antradienį gauti rezultatai parodė,
kad serga ir poros sūnus,
studentas, kuris dabar
dėl nuotolinio mokymosi
gyvena su tėvais. Kartu gyvenančios dukros mėginys
neigiamas, ji neserga. Apie
tai jie pasakojo ir pokalbyje su „Dzūkų žiniomis“.

Vineta

Šeima gegužės 13, 14 ir 18 dienomis lankėsi degalinėje „Viada“, esančioje Lazdijuose, Turistų gatvėje.

*Dėl koronaviruso galimo užkrato pačioje karantino
pradžioje jau buvo sunerimę Veisiejų gyventojai. Pasirodo, vienas asmuo, kuriam buvo nustatytas koronavirusas,
kovo 27 dieną lankėsi vienoje iš Veisiejų maisto prekių
parduotuvių, priklausančiai „Aibės“ grupei. Įdomu tai,
jog parduotuvės savininkai apie infekuotą klientą negavo oficialios informacijos nei iš Nacionalinio sveikatos
centro, nei iš Lazdijų rajono savivaldybės. Apie šį faktą
parduotuvės atstovai sužinojo tik po savaitės, kai viešojoje
erdvėje buvo skelbiamos užsikrėtusių asmenų judėjimo
kryptys. Parduotuvė buvo dezinfekuota. Iki šiol nebuvo
gauta informacijos, kad infekuotas asmuo būtų užkrėtęs
ką nors iš veisiejiškių.
*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.
*Balandžio 30 d. moteris su vyru ir vaiku atplaukė keltu
iš Vokietijos į Klaipėdą ir grįžo automobiliu į Kapčiamiestį.
Pagal nustatytą tvarką, Klaipėdoje visai šeimai buvo paimtas 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.
Viešojoje erdvėje buvo pasklidusios kalbos, neva iš
užsienio sugrįžusi moteris surengė sutiktuvių vaišes savo
bičiuliams ir giminėms, kuriose galimai dalyvavo Lazdijų rajono parduotuvių pardavėjos. Tačiau tai buvo tik
gandai.
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Tris be tėvų globos likusius broliukus priglaudęs

Marius: esu laimingas, kad galiu pakeisti jų gyvenimą
Savo namų duris trims
be tėvų globos likusiems
broliukams atvėręs žurnalistas, tekstų rašytojas Marius Kuitniauskas
prisipažįsta – abu su
žmona vos spėja suktis.
Iššūkių ir pradžioje, ir
dabar netrūksta. Tačiau
visus sunkumus atperka
galimybė gyventi prasmingą gyvenimą, tobulėti
visomis prasmėmis. Vaikų
auginimo iššūkiai, pasak
Mariaus, padeda stiprėti ir
santykiams šeimoje, rašoma interviu žiniasklaidai.

– Kaip nutiko, kad į savo namus nusprendėte priimti be tėvų
globos likusius berniukus? Ar
jie visi vienu metu pas jus apsigyveno?
– Sukūrę šeimą planavome
turėti vaikų, tačiau bandymai
susilaukti biologinių vaikų buvo
nesėkmingi. Net ir po dirbtinio
apvaisinimo operacijų, kurios tęsėsi kelerius metus, vaikų nesusilaukėme. Tada ir nusprendėme
įsivaikinti. Tačiau ne vieną vaiką,
bet du iš karto.
Tai pasakėme ir socialiniams
darbuotojams įtėvių ir globėjų
kursuose. Kursams vos pasibaigus, jau važiavome į kūdikių
namus susitikti su savo būsimaisiais vaikais. Skamba keistokai,
tačiau iš karto žinojome, kad taip
tapsime tikra šeima. Įvaikinimo
procesas su kursais užtruko 10
mėnesių.
Po kelerių metų sulaukėme
skambučio, kad mūsų įvaikinti
berniukai turi brolį tuose pačiuose
kūdikių namuose. Nors žmona
labai norėjo mergaitės, bet sutikome paimti globai ir jų brolį. Čia
procesas truko kur kas greičiau,
porą mėnesių ir prieš kelerius metus mūsų šeimoje apsigyveno ir
trečiasis broliukas.
– Kieno idėja – jūsų ar žmonos
– buvo priglausti vaikus?
– Tiksliai neprisimenu, bet
greičiausiai mano. Žmona stengėsi galvoti, kad medicina per
kelerius metus pasikeis ir dirbtinį
apvaisinimą bandysime dar kartą.
Bet mano požiūris buvo neskirti pinigų dirbtinio apvaisinimo
operacijoms, o geriau už tuos pinigus sukurti gerovę įvaikintiems
vaikams.
Prieš dešimtmetį dirbtinio apvaisinimo operacijų niekas nekompensavo, išleidome tiek, kad
būtume nusipirkę naują automobilį iš salono. Pasakiau: geriau jau
įsivaikinkime, o po kelerių metų
žiūrėsime... Kai šeimą papildė
trečiasis vaikas, „žiūrėti“ tiesiog
nebeliko poreikio.
– Kaip berniukai pas jus pateko, kaip vyko pats procesas?
Iš kur sužinojote apie šiuos vaikus?
– Suradome po kopūstų lapais
Dzūkijoje, tik jau ūgtelėjusius
(juokiasi). Lietuvoje apie globojamus ir įvaikinamus vaikus
galima sužinoti tik gavus kon-

kretų pasiūlymą. Nueiti į Sutrikusio vystymosi kūdikių namus
ir išsirinkti pirmą patikusį vaiką,
kaip kokį kačiuką iš veislyno, negalima.
Įvaikinimo tarnybos atstovai
atsiuntė porą nuotraukų elektroniniu paštu, charakteristikas.
Mes sutikome juos įvaikinti. Tada
gavome leidimą važiuoti į kūdikių namus, kur jie gyveno. Taip
susipažinome. Kadangi procesas
su dokumentais užsitęsė, juos lankėme kiekvieną savaitgalį. Buvome svečio teisėmis parsivežę
ir namo.
Per Jonines įvyko teismo procesas ir juos leido įvaikinti. Tada
parsivežėme namo visam laikui.
Apie trečiąjį brolį informavo įvaikinimo tarnybos darbuotojai. Gavome nuotrauką, nuvažiavome,
sulaukėme teismo ir parsivežėme
ir trečiąjį. Taip vyksta procesas.
– Kokia buvo vaikų gyvenimo
pas jus pradžia? Ar buvo adaptacijos, kitokių problemų?
– Šokas. Ir tėvams, ir vaikams... Tėvams šokas, kad iš
karto pasikeičia gyvenimas.
Vieną dieną gyvenome normalų bevaikės poros gyvenimą, o
kitos dienos vakarą jau vakarienę
ruošėme ne dviem, o keturiems,
guldėme į lovytes du berniukus
šalimais.
Kaimynams irgi kilo nemažai
klausimų, iš kur tie ūgtelėję vaikai
– pirmuosius berniukus įvaikinome 2,5 ir 3,5 metų. Vaikams šokas
dėl pasikeitusios aplinkos. Jie nebuvo matę automobilio, lifto, o ir
maudynės vonioje buvo katastrofa, o ne džiaugsmas. Mane vadino
„mama“, kaip ir kitus dėdes, su
kuriais noriai bendravo.
Vaikai suaugusiųjų nebijojo,
tačiau pamatę balandį kieme klykė nesavu balsu: „Įkąs, įkąs!!!“
Net baisu pagalvoti, ką iki tol jie
buvo patyrę, jei paniškai bijojo bet kokių gyvūnų ir vandens.
Adaptacijos problemų buvo tikrai
nemažai. Jų patiriame iki šiol,
nes jie suaugusiaisiais nelabai
pasitiki.
– Kas jiems padėjo adaptuotis?
– Adaptuotis padėjo mūsų
su žmona šeimos – seneliai ir
močiutės. Taip pat labai padėjo ėjimas į darželį. Jie pateko į
jiems pažįstamą aplinką su panašia rutina: pusryčiai, žaidimai,
pietų miegas, pietūs, žaidimai,
pavakariai.
Sovietiniais metais projektuoti kūdikių namai savo išvaizda
beveik nesiskyrė nuo darželio
Vilniuje, todėl jie gana greitai
ten pritapo. Tiesa, vaikai yra aktyvūs, išdykę, tad ne kartą teko
aiškintis ir su tėvais, ir su pedagogais, kaip mažiausias grupėje
berniukas sugeba prikrėsti tokių
didelių eibių.
– Kas jums šiuo metu yra sunkiausia auginant berniukus?
– Šiuo metu vyriausieji pradeda jausti paauglystės simptomus.
O mažasis sparčiai iš jų mokosi.

Marius Kuitniauskas su šeima. (Asmeninio archyvo nuotr.)
Skaudu tai, kad mes vis niekaip
negalime tapti jiems autoritetais,
iš kurių jie imtų pavyzdį. Iš kitos
pusės, kodėl turėtų? Suaugusieji jų gyvenimą pavertė pragaru
jiems esant mažiems, tad kodėl
jie jais turėtų tikėti dabar?
Suaugusieji nuvilia, kažko reikalauja, trukdo išdykauti, verčia
mokytis, tvarkytis namus. Be
to, esame skirtingų kartų atstovai, tad konfliktas yra natūralus.
Bandome konstruktyviai spręsti
konfliktus.
– O kas atsitiko berniukų biologiniams tėvams?
– Berniukų biologinė motina
yra socialinėms tarnyboms gerai
žinoma, pametusi 8 vaikus. Jai
vaikų neatiduoda jau gimdymo
namuose, tad visi jos pagimdyti
vaikučiai keliauja į kūdikių namus nuo pat mažumės. Alkoholis
jai mielesnis nei vaikai.
Vaikams aiškiname, kad ji tik
pagimdė juos ir atidavė į kūdikių
namus, o mes ten juos suradome.
Jei kada nors vėliau norės savo
gimdytoją surasti – padėsiu. Mes
esame šių vaikų tėvai.
– Jūsų auginami vaikai, žinoma, lanko mokyklą. Kaip juos
priima mokyklos bendruomenė?
– Mokykloje žino, kad jie yra
įvaikinti. Keletą kartų susidūrėme
su patyčiomis, tačiau šiam atvejui
ruošėme juos nuo pat mažens.
Visą laiką sakėme, kad kažkas
bandys jiems pasakoti, jog tėvai – „netikri“. Ir iš tikrųjų tokių
bandymų buvo. Jie net ne visada
pasiskundžia socialinei darbuotojai – tiesiog bando praleisti pro
ausis ir tiek.
Juokingiausia būna, kai kalba
pasisuka apie genus. Pedagogai
rečiau apie tai kalba, bet kiti dažnai nustemba, kad vaikai neatsigimė nei į mane, nei į mano
žmoną.
– Kodėl nusprendėte berniukus įsūnyti? Ar ketinate įsūnyti

ir trečiąjį?
– Įsisūnyti vaikus norėjome
dėl kelių priežasčių. Pirmiausia,
norėjome suteikti jiems savo
pavardę. Tada niekam nereikia
aiškinti, kodėl pavardė skirtinga.
Žmonės dažnai įsitikinę, kad tai
vaikas iš kitos santuokos, tačiau
pamatę teismo nutartį dėl globos,
nustemba.
Dar viena priežastis buvo socialinių tarnybų vizitai. Dabar mažąjį lanko socialinės darbuotojos
kartą per metus. Nors vizitai reti,
tačiau šiokį tokį stresą šeimoje
jaučiame. Dar viena priežastis –
baimė, kad gimdytoja pasikeis
ir juos grąžins jai. Bet dabar ši
priežastis atrodo nebereikšminga, nes per tiek metų ta moteris
nerodė jokių pastangų keistis ar
kurti gerovę savo vaikams. Priešingai, paliko mums dar vieną
sūnų.
Įsisūnyti trečiąjį žadame vėliau. Valstybės parama, kuri dabar
yra mokama už globojamą vaiką,
mums yra tikrai svari. Iš visų gaunamų vaikų pinigų visi trys broliai ne kartą atostogavo Egipte ir
Turkijoje, Lietuvos pajūryje, taip
pat vyresnieji vasarą lanko bent
po dvi tris stovyklas. Jau nekalbu
apie reikalingus daiktus – telefonus, kompiuterius, dviračius, taip
pat pramogas, kurias mūsų vaikai
saikingai gauna.
– Ar turite viziją, kuo jūsų berniukai užaugę taps, kokias profesijas pasirinks, kokį kelią?
– Skaudi tema. Motyvacijos
mokytis vaikinai turi nedaug, nors
galvas ant pečių turi. Labai norėtume, kad jie mokytųsi Vakarų
Europos pavyzdžiu – pirmiausia
gautų kokią nors amatininko profesiją, o tada nuspręstų, ar tęsti
mokslus aukštesniuoju ar aukščiausiu lygiu. Kol kas dideliu
noru ką nors dirbti jie nedega,
bet gal dar kiek anksti.
Man svarbu, kad sulaukę pilnametystės jie patys bandytų stotis ant kojų ir kurti savo gerovę.
Nelabai svarbu, ar po vidurinio

mokslo taps staliais, statybininkais, policininkais ar mokytojais.
Svarbu, kad jų profesija jiems
teiktų malonumą ir atsirastų noras
tobulėti patiems, o ne dėl to, kad
tėvai verčia baigti universitetus.
– Ką patartumėte žmonėms,
kurie svarsto į savo namus priimti be tėvų globos likusius vaikus,
bet nesiryžta?
– Taip suteiksite savo gyvenimui prasmę. Vaikų atsiradimas
atveria galimybes dideliems
iššūkiams ir savęs tobulėjimui.
Priėmęs į savo šeimą du pirmuosius vaikus, staiga turėjau išmokti
vaikų psichologijos, maisto gaminimo, o vėliau tapau visų dalykų
pedagogu, nes vis dar reikia padėti ruošti namų darbus.
Žmona tapo ir medike, ir auklėtoja, ir animatore. Tikrai turėjome tobulėti kiekvienoje srityje.
Per koronaviruso pandemiją likę
namuose nėrėmės iš kailio, kad
užimtume nuobodžiaujančius
vaikus.
Jei norite išvengti nuobodžios
gyvenimo rutinos, priimkite į
savo namus vaikų. Liūdna nebus.
Jei dabar per metus sau keliate 10
tikslų, tai su vaikais reikės kelti
dar daugiau.
Nemeluosiu – ir lengva nebus.
Įsitikinsite, kad šeima jus palaiko.
Tvirta šeima yra būtent ta aplinka,
kurioje turi augti tokie vaikai.
Aplinkinių požiūris irgi pasikeičia, nes vaikų turintys žmonės
yra laikomi gerbtinais ir rimtais.
Jei norite pakeisti savo gyvenimą
į teigiamą pusę, bet nežinote kaip
– įsivaikinkite (arba paimkite globoti) du vaikus.
– Ar esate laimingas, pasirinkęs tapti įtėviu, priglausti vaikus?
– Taip. Bet turbūt taip jaučiasi visi tėvai, nesvarbu, ar vaikus
gimdė patys, ar priglaudė be tėvų
globos likusius. Aš laimingas, kad
kartu su žmona galiu pakeisti trijų
mažų žmogiukų gyvenimą.
15min.lt
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Išleista penkta veisiejiečio knyga
„Druskų kambarys“ – jau penkta veisiejiečio, Lietuvos rašytojų
sąjungos nario, spaudos bendradarbio, apžvalgininko Algimanto Mikelionio kūrybos knyga,
pasirašyta Aido Kelionio slapyvardžiu. Šioje knygoje autorius
panyra į prisiminimus – aprašo
mokyklinius metus, kai mokėsi
tuometinėje Veisiejų vidurinėje
mokykloje (dabar Veisiejų Sigito
Gedos gimnazija), kaip susirgo
chroniška liga, todėl jam teko
važiuoti į Druskininkus, lankyti
druskų kambario procedūras ir
dažnai užsukti į vieną itin mėgstamą šio kurorto kavinę, kaip mokykloje buvo tuomet nužiūrėtas
žinomo trenerio A. Gedmino ir
pakviestas lankyti krepšinio treniruotes Druskininkuose, kaip mokykloje pradėjo lankyti pučiamųjų orkestrą ir grojo klarnetu. Daug
šioje knygoje yra atsiminimų apie
sportą, ypač Algimanto mėgstamą
futbolą, futbolo žvaigždes Ronaldo, Platini, šiek tiek apie krepšinį,
tenisą, ledo rutulį. Neišvengta ir
aktualijų, nes rašoma ir apie koronę. Knyga lengvai skaitoma,
tekstai trumpi, ilgiausi užima

vos pusantro puslapio. Knygą
sudaro 160 puslapių – labai tinka lengvam pasiskaitymui ir atsipalaidavimui po sunkių darbų.
Algimantas šia knyga tarsi greitai
perbėga per savo gyvenimą, prisimindamas gražiausias akimirkas, ką išgyveno, patyrė, kokioje
aplinkoje formavosi, kaip tapo
metalo muzikos gerbėju.
Taigi, skaitant šią knygą supranti, kad Algimantas jau mokykloje buvo gabus – galėjo
būti neblogas krepšininkas, geras muzikantas, o rašytoju tapo
sulaukęs 35 metų. Jis pats sako,
kad rašytoju nei svajojo, nei planavo tapti. Tik 35 metų sulaukęs
sugalvojo tikrovišką istoriją apie
sargą, kuri jo nepaliko ramybėje.
Pats netikėdamas pagal ją parašė
pirmą savo romaną, kuris buvo
išleistas. A. Mikelionis ne kartą tvirtino, jog dėl to, kad tapo
rašytoju, pats nekaltas, o kalta
aplinka. Jį visą gyvenimą nuo
mažumės lydėjo knygos, namuose jų buvo labai daug. Mama
dirbo lietuvių kalbos mokytoja, tėtis vairuotoju, tačiau labai
mėgo skaityti.

•
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Atnaujintos rekomendacijos, kaip saugotis koronaviruso infekcijos
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), atsižvelgdama į dabartinę epidemiologinę situaciją Lietuvoje,
teikia atnaujintas rekomendacijas, kaip elgtis
toliau siekiant sėkmingai
suvaldyti koronaviruso
infekcijos (COVID-19)
plitimą visuomenėje. Rekomendacijose patariama,
kaip naudoti asmenines apsaugos priemones, rūpintis
asmenine ir aplinkos higiena, kokiais būdais išlaikyti
saugų socialinį atstumą,
kaip elgtis turėjus artimą
sąlytį su koronavirusu
užsikrėtusiu žmogumi ir
taisyklingai dėvėti asmens
apsaugos priemones.

Rekomendacijos, kaip naudoti
asmenines apsaugos priemones,
rūpintis asmenine higiena:
• Dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones, ypač
tose vietose, kur nėra galimybės
išlaikyti saugaus (daugiau nei 2
metrų) atstumo nuo kitų asme-

nų, ir vietose, kuriose sutinkami
žmonės, su kuriais įprastai nebendraujama.
• Laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti
prisidengus vienkartine servetėle
arba į sulenktos alkūnės vidinę
pusę).
• Kuo dažniau plauti rankas
su muilu ir vandeniu, rankas
muiluojant ne trumpiau nei 20
sekundžių. Jei nėra galimybės
nusiplauti rankų, naudoti rankų
antiseptikus (dezinfekavimo priemones).
• Vengti liesti neplautomis rankomis veidą, akis, nosį, burną.
Rekomendacijos, kaip išlaikyti socialinį atstumą:
• Apsvarstyti su darbdaviu
galimybę karantino metu dirbti
nuotoliniu būdu.
• Turintiems ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas
ir pan.) likti namuose ir konsultuotis Koronos karštąja linija
tel. 1808 arba susisiekti su savo
šeimos gydytoju konsultacijai

nuotoliniu būdu.
• Lankantis parduotuvėse, vaistinėse, turguose, kitose viešose
atvirose ir uždarose vietose laikytis saugaus, ne mažesnio kaip 2
metrų atstumo nuo kitų žmonių.
• Žmonėms, kuriems yra privaloma izoliacija, griežtai laikytis
izoliavimo taisyklių visą izoliavimo laikotarpį.
Rekomendacijos, kaip rūpintis aplinkos higiena:
• Dažnai vėdinti patalpas, ypač
tas, kuriose būna didesnis srautas
skirtingų žmonių, pvz., darbovietėje, daugiabučių laiptinėje ir
pan.
• Kasdien valyti dažnai naudojamus paviršius gyvenamojoje ar
darbo vietoje, pvz., durų rankenas, laiptinės turėklus, elektros
jungiklius, pultelius, šaldytuvo
rankenas ir kt. Valyti įprastu
muilu ar įprastiniais paviršiams
skirtais valikliais.
Rekomendacijos, kaip laikytis
reikalavimų po artimo sąlyčio
su sergančiuoju koronaviruso
infekcija:
• Izoliuotis namuose ar kitoje

gyvenamojoje vietoje 14 dienų po
paskutinės sąlyčio dienos.
• Griežtai laikytis izoliavimo
taisyklių visą izoliavimo laikotarpį.
• Jei izoliavimo laikotarpiu
pasireiškia bent vienas iš ūmios
virusinės kvėpavimo takų infekcijos požymių (karščiavimas,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas
ir pan.), nedelsiant skambinti į
Koronos karštąją liniją telefono
numeriu 1808, pateikti susirgimo aplinkybes (turėtą sąlytį su
sergančiuoju) ir vykdyti medikų
rekomendacijas.
• Jei per 14 d. nuo paskutinės
sąlyčio dienos neatsiranda simptomų, asmuo nebelaikomas turinčiu
susirgimo riziką ir galima grįžti į
įprastą gyvenimo režimą.
Rekomendacijos, kaip tinkamai naudoti veido kaukes:
• Kaukę reikia užsidėti kruopščiai, kad pilnai dengtų burną ir
nosį.
• Dėvint kaukę, negalima jos
liesti rankomis.
• Nusiimant kaukę, negalima
liesti rankomis pačios kaukės, tik

raištelius.
• Nusiėmus kaukę arba ją palietus, reikia nusiplauti rankas.
• Reikia pakeisti kaukę nauja,
kuomet dėvimoji tampa drėgna.
• Vienkartinių kaukių pakartotinai naudoti negalima, panaudotas
po kiekvieno naudojimo reikia
išmesti.
SAM primena, kad privaloma
dėvėti nosį ir burną dengiančias
apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius, kitas priemones) atvirose erdvėse (turgavietėse
ir kitose viešose prekybos vietose,
renginiuose, ekskursijose, viešojo
transporto įlaipinimo vietose) ir
viešose uždarose erdvėse. Visais
kitais atvejais dėvėti nosį ir burną
dengiančias priemones neprivaloma, tačiau ir toliau rekomenduojama.
Už karantino taisyklių pažeidimą žmonės gali būti traukiami
administracinėn atsakomybėn ir
jiems gali būti skiriama 500–1500
eurų bauda.

•

Visuomenės informavimo grupės (VIG)
informacija

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

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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KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
2018 metų rugpjūčio mėnesį mano
pats mėgstamiausias futbolo klubas
pasaulyje Vilniaus „Žalgiris“ išėjo į
UEFA Europos taurės trečiąjį atrankos
etapą, kuriame jo laukė du mačai su
garsiuoju ir tituluotu Ispanijos futbolo
klubu „FC Sevilla“. Pastarasis klubas
laimėjo net penkias UEFA Europos lygos taures – 2006, 2007, 2014, 2015 ir
2016 metais. Kartą Andalūzijos klubas
iškovojo UEFA Supertaurę – 2006 metais. Žaisdama, mano nuomone, pačioje
stipriausioje futbolo lygoje (La Liga)
pasaulyje ši komanda dažnai itin sėkmingai rungtyniauja ir su ja aikštėje
vargsta tokie pasaulio futbolo klubų
grandai kaip Madrido „Real“ ir „FC
Barcelona“, o kartais andalūzams jie
ir pralaimi.
Tad kai Vilniaus „Žalgirio“ fanai
sužinojo, kad jų numylėtiniams teks
rungtyniauti su šiuo Ispanijos klubu,
visi suprato, kad mūsų klubo šansai
išeiti į kitą etapą lygūs praktiškai nuliui. Pirmoji „Žalgirio“ ir „FC Sevilla“
akistata įvyko garsiojo Sevilijos kirpėjo mieste rugpjūčio devintą dieną.
Daug kas tikėjosi, kad „Žalgiris“ bus
sumaltas į miltus, bet mūsiškiai rungtyniavo puikiai ir pralaimėjo minimaliu
rezultatu 0:1. Po savaitės, rugpjūčio 16
dieną, Vilniuje turėjo įvykti atsakomasis
mačas. Atšventę Žolinę kitą dieną su
futbolo fanais Zeniumi ir Mantu vėlyvą
popietę išvažiavome iš Veisiejų į Vilnių
stebėti atsakomųjų „Žalgirio“ ir „FC
Sevilla“ rungtynių. Oras žaisti futbolą
ir jį stebėti iš tribūnų buvo idealus – 20
laipsnių Celsijaus šilumos pavėsyje. Atsisėdome už vartų, netoli ištikimiausių
ir triukšmingiausių Vilniaus „Žalgirio“ fanų. Iš čia stebėti rungtynes nėra
patogiausia, bet smagiausia tai tikrai.
Pagal komandų biudžetą susitiko absoliučiai skirtingo rango komandos. Jeigu
„Žalgirio“ metinis biudžetas tebuvo 2,2
milijono eurų, tai Sevilijos klubo net

220 milijonų! Su humoru į tai reagavo
ištikimiausi „Žalgirio“ fanai. Jie iškėlė
iš kartono iškirptus pinigų kapšus, ant
kurių buvo užrašytas dolerio simbolis:
vertikaliu brūkšneliu perbraukta S raidė.
Taip pat fanai iškėlė sąmojingą užrašą:
„Sevilla – ne, negirdėjome“. Stebėti šių
rungtynių susirinko beveik pilnas LFF
stadionas – 5000 žiūrovų. Mačui teisėjavo arbitrų brigada iš Albanijos.
Nuo pat rungtynių pradžios Sevilijos
futbolininkai įsitaisė vilniečių aikštės
pusėje ir jautėsi ne kaip svečiai, o kaip
tikri šeimininkai. Tad nieko nuostabaus,
kad jau 6-ąją žaidimo minutę rezultatas
tapo 1:0 ispanų naudai – įvartį iš nedidelio atstumo į tuščius vartus įmušė
Nolito. Po minutės pastarojo komandos draugas Sarabia vienu lietimu iš
10 metrų atstumo tiksliai pataikė į žemutinį vartų kampą. Tiesa, žalgiriečių
vartininkas nematė smūgio momento,
nes jį buvo užstojęs vilniečių žaidėjas.
Vartininkas kamuolį lietė, bet išvengti
įvarčio nepavyko. Ispanai šeimininkavo
aikštėje visiškai laisvai ir akivaizdžiai
išvydus tokį klubų meistriškumo skirtumą teliko mėgautis „Sevilla“ futbolo
virtuozų šokiu su kamuoliu. Tik 26-ąją
žaidimo minutę žalgiriečiai pirmą kartą pasiekė ispanų klubo aikštės pusę.
Kitaip ir negalėjo būti, nes pasakykite,
ką gali Lietuvos futbolo klubas prieš
stipriausios pasaulio futbolo lygos komandą. Baigiantis pirmajam rungtynių
kėliniui, 44-ąją minutę, ispanas Sarabia
pelnė trečią komandos, o savo antrą įvartį stipriu smūgiu iš 18 metrų į apatinį
vartų kampą. Antrajame kėlinyje Sevilijos klubo futbolininkai visai nesiplėšė
ir ramiai bei elegantiškai kontroliavo
rungtynių eigą, o mačo pabaigoje pelnė
dar du įvarčius. 80-ąją žaidimo minutę
Sevilijos klubo legionierius iš Brazilijos
Arana pelnė labai gražų įvartį – iš arti
netikėtai smūgiavo išorine kairės pėdos
puse į artimą viršutinį vartų kampą, vadinamą „deviatke“ arba „devyniuke“.
Žalgiriečius, pelnydamas savo antrąjį
įvartį iš 16 metrų atstumo, baigė triuškinti Nolito.
Atrodytų, rezultatas 0:5 turėjo visiškai
nuvilti ir nuliūdinti vilniečių fanus, bet
niekas per daug nenusiminė, nes žinant,
kad šios komandos priklauso skirtingoms
futbolo galaktikoms, nebuvo visiškai
ko stebėtis. Užtat visi tą šiltą ir malonų
vasaros vakarą į Vilniaus LFF stadioną
susirinkę futbolo aistruoliai turėjo progą
pamatyti, kaip žaidžiamas futbolas iš
didžiosios raidės.
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Patėviui, sumušusiam posūnį,
laisvės apribojimo bausmė
»Atkelta iš 6 psl.

sūnų apžiūrėjo, matė, kad veido vieta, į kurią sudavė, yra šiek tiek patinusi, todėl nusprendė, kad apie įvykį
reikia pranešti bendruoju pagalbos
telefonu. Į bendrąjį pagalbos centrą
paskambino mama. Po kurio laiko į
jų namus atvyko policijos pareigūnai,
kurie sulaikė patėvį. Atvykę greitosios medicinos pagalbos darbuotojai
konstatavo dešinės pusės veido srities
ir dešinės kojos blauzdos sumušimus.
M. B. po šio įvykio jo atsiprašė, labai
gailėjosi dėl tokio poelgio, pažadėjo
daugiau taip nesielgti, pripažino, jog
dėl įvykio kaltas alkoholio vartojimas.
Nukentėjusysis patėviui atleido. Įvykio

dieną ir pats buvo neblaivus. Apie šį
įvykį ikiteisminį tyrimą atliekantiems
pareigūnams papasakojo ir policininkai,
gavę pranešimą ir atvykę į M. B. namus.
Teismas konstatavo, kad kaltinamasis M.
B. padarė nusikaltimą, kuris pagal pavojingumo visuomenei laipsnį priskiriamas
prie nesunkių nusikaltimų, neteistas,
administracine tvarka nebaustas, gyvenamosios vietos seniūnija nurodo, kad
nusiskundimų ar neigiamų atsiliepimų
dėl jo elgesio nėra gavusi, kaimynų ir
miestelio bendruomenės narių charakterizuojamas teigiamai.
Teismas M. B. pripažino kaltu padarius
nusikaltimą ir paskyrė laisvės apribojimą
keturiems mėnesiams.
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blikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 Proto džiunglės.
7.25 Po pamokų.
7.40 „Mokytojas Keisas
stato spektaklį“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Didžiųjų kačių
žaidynės“.
12.45 Pasaulio dokumentika. „Neįtikėtinos
gyvūnų draugystės
3. Geriausi žmogaus draugai“.
13.30 Klausimėlis.
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 „Toks gyvenimas!“.
0.50 „Šindlerio sąrašas“.
4.00 Pasaulio dokumentika. „Didžiųjų kačių
žaidynės“.
4.45 „Mokytojas Keisas
stato spektaklį“.
LNK
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Saugokis meš-

kinų“.

18.45 „Nina“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 PREMJERA.

7.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.05 „Neramūs ir

„Vyriausias tyrėjas
Vistingas 1“.
23.05 „Tiltas“.
1.00 „Rožių karas“.
2.35 „Į šiaurę per šiaurės
vakarus. Deimantų
krovinys“.
4.05 „Tėvas
Motiejus“.

8.30 „Tomo ir Džerio

TV6
6.30 „CSI kriminalistai“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „X mutantai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Topmodeliai.
13.30 „Mikė“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Mikė“.
19.00 „Pašėlęs polici-

ninkas“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Apgaulės meis-

trai“.
0.15 „Transformacija“.
2.05 „Paskutiniai

riteriai“.
4.00 „Legendos“.

triukšmingi“.
šou“.
8.55 „Obuolys ir
Svogūnas“.
9.25 „Avelės ir vilkai“.
11.05 „Šnipų vaikučiai 2.
Prarastų svajonių
sala“.
13.15 „Kas aš esu?“.
15.45 „Tai kur po velnių
tie Morganai?“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Žvėrelių maištas“.
21.20 PREMJERA. „Vagių
karalius“.
23.30 „Traukinys į Holivudą“.
1.25 „Aviatorius“.
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 „Alfa ir Omega“.

12.45 „Veiverlio pilies

burtininkai“.
14.40 „Aš ir Erlas, ir
mirštančioji“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 Eurojackpot.
19.30 galvOK.
21.00 „Mančesteris prie
jūros“.
23.55 „Fanatikė“.
1.45 „Devintojo legiono
erelis“.
3.40 „Ginkluotas
atsakas“.
5.15 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.

Pokalbiai.
0.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
1.00 „Kelrodė žvaigždė“.
2.50 „Pasaulis iš

viršaus“.
3.15 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
3.55 Gyvenimas.
4.35 Pinigų karta.
4.55 Bušido ringas.

Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
5.15 Skyrybos.
6.00 „Gluchariovas“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
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 „Bero Grilso ke-

lionės po Britaniją“.
11.30 „Spec. būrys.

Išlieka stipriausi“.
12.35 „Gordonas Ramzis.

Iki pragaro ir atgal“.
13.35 „Reali mistika“.
14.40 „Ekstrasensų

mūšis“.
17.20 „Amžiaus nusikal-

timai“.
18.20 „Kvapų detek-

tyvas“.
19.30 Lietuvos balsas.
21.50 „Tamsioji banga“.
0.05 „Bijok jo vardo“.
1.45 „Rokis 4“.
Dzukijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Pone prezidente“.
7.20 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Sofija
Vytautaitė“.
7.55 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO
KOK 2020“.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Pagaliau savaitgalis.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
14.00 „Dvaro rūmai“.
15.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Pinigų karta.
17.00 Skyrybos.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
19.30 TV Europa pristato.
Vyrų šešėlyje. Ramutė StačiokaitėLedienė“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 „Gluchariovas“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

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

tinės fenomenas.
Profesorius Tadas
Ivanauskas“.
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.
17.55 Poezija.
18.00 Stambiu planu.
18.55 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Stasys Šilingas“.
19.45 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Istorinės FIFA Pasaulio čempionato
rungtynės. 2018 m.
B grupė. Ispanija–
Portugalija.
23.00 Andriaus
Mamontovo
„Elektromechaninis
koncertas“.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 „Tumo kodeksas“.
2.40 Mano tėviškė.

Simonas Stanevičius ir Simonas
Daukantas.
2.55 Brandūs pokalbiai.
3.25 Pradėk nuo savęs.
3.50 Į sveikatą!
4.15 Kelias.
4.45 Auksinis protas.
TV1
6.10 „Akloji“.
7.40 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
8.40 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas Motiejus“.
10.50 „Merės meilė
virtuvei“.
11.50 „Kai norisi
žalumos“.
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 „Nusikaltimo vieta
– Berlynas. Nuslėpta tapatybė“.
22.55 „Muškietininkų
žiedas“.
0.35 „Tiltas“.
2.20 „Vyriausias tyrėjas
Vistingas 1“.
TV6
6.30 „Taikinys“.
7.30 Jukono vyrai.
8.30 „Simpsonai“.
9.00 Vienam gale

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

žaidynės.
11.00 „Prakeikti II“.
12.00 „Taikinys“.
13.00 „Žydrosios pla-

netos stebuklai“.
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.

Čempionai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Šnipų tiltas“.
0.55 „Prarastasis

miestas Z“.
3.15 „Apgaulės meis-

„Vagių karalius“, 21.20, LNK

trai“.

12

Dzūkų žinios Nr. 22 / 2020 05 28 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Eteris
Sekmadienis
, gegužės 31 d. Saulė teka 4.51, leidžiasi 21.43, dienos ilgumas
16.52. Priešpilnis. Vardadieniai: Petronėlė, Gintautas, Rimvilė, Angelė, Petrė, Nojus.

pirmadienis
, birželio 1 d. Saulė teka 4.50, leidžiasi 21.44, dienos ilgumas 16.54.
Priešpilnis. Vardadieniai: Justinas, Jogaila, Galindė, Konradas, Juvencijus.

7.00 „Galingieji reindže6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Gyvenimo spalvos.
7.00 Šventadienio

mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Į sveikatą!
8.30 Ryto suktinis su

Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų

pasakos. Henzelis ir
Grėtel“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Šventadienio
mintys.
12.30 Sekminės iš
Vilniaus Kalvarijų.
13.50 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno
Loto“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.35 Pasaulio puodai.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.30 Premjera. „Meilė
be pavadėlio“.
24.00 „Nesaugus prieglobstis“.
1.50 Šoka Lietuva.
2.05 „Vieno buto istorija.
V. Mykolaitis-Putinas“.
3.35 Šventadienio
mintys.
4.05 „Toks gyvenimas!“.
LNK
6.55 „Tomas ir Džeris“.
7.25 „Saugokis meš-

kinų“.
7.55 „Ogis ir tarakonai“.
8.15 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.40 „Tomo ir Džerio
šou“.
9.05 „Obuolys ir
Svogūnas“.
9.35 „Bunikula“.
10.00 PREMJERA.
„Sniego karalienė
2“.
11.35 „Agentas Kodis
Benksas. Užduotis
Londone“.
13.40 „Bukas ir bukesnis.
Kai Haris sutiko
Loidą“.
15.25 „Moteris-Katė“.
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Džekas milžinų
nugalėtojas“.
21.45 „Slaptas keleivis“.
23.55 „Laukinės aistros“.
1.50 „Vagių karalius“.
TV3
6.00 Sveikatos medis.

riai. Žvėries galia“.
7.30 „Supermergaitės“.
8.00 „Ančiukų istorijos“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Netikras princas“.
13.55 „Ponia Dautfajė“.
16.25 „Havajai 5.0“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Lietuvos talentai.
Supervaikai.
Superfinalas.
22.00 „Žudikas“.
0.15 „Insurgentė“.
2.20 „Kryžminė ugnis“.
BTV
6.30 Tarptautinis

galiūnų turnyras
„Savickas Classic“.
Panevėžys.
7.30 „Kvapų detektyvas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas.
Šilalė.
10.05 „Varom!“.
10.35 „Bero Grilso kelionės po Britaniją“.
11.40 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.50 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.55 „Reali mistika“.
14.55 „Ekstrasensų
mūšis“.
17.15 „Amžiaus nusikaltimai“.
18.20 „Kvapų detektyvas“.
19.30 „Trumano šou“.
21.35 „Narkotikų prekeiviai“.
22.40 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VII“.
23.40 „Tamsioji banga“.
1.40 „Bijok jo vardo“.
Dzukijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Gluchariovas“.
8.00 Pagaliau savait-

galis.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Laikykitės ten su

Andriumi Tapinu.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Jūreivio keliai.

Krepšinio uoste“.
12.00 „Kelrodė žvaigždė“.
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 Protų kovos su
Robertu Petrausku.
19.30 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Emilija
Pliaterytė“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Oponentai.

policija“.
LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

„Trumano šou“, 19.30, BTV
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

pavadėlio“.
2.10 Čia – kinas.
2.40 Euromaxx.
3.10 Kultūringai su

Pokalbiai.

Nomeda.

0.00 Protų kovos su

4.05 Šventadienio

Robertu Petrausku.
1.00 „Kelrodė žvaigždė“.
2.50 „Pasaulio turgūs“.
3.15 „24/7“.
3.55 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
4.35 Kaimo akademija.

mintys.
4.30 Duokim garo!
TV1
6.10 „Akloji“.
7.40 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
8.40 „Daktaras Ozas.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Tu dalis manęs.
7.30 Krikščionio žodis.
7.45 Prisikėlimo

liudytojai. Lietuvos
kankinystės kelias.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Pasaulio Lietuva.
10.00 Atspindžiai.
10.30 Lietuva mūsų
lūpose.
11.00 Stop juosta. Farmacijos pramonė
tarpukariu.
11.30 Nacionalinis turtas.
Fotografas Romualdas Požerskis.
12.00 Nacionalinis turtas.
Kompozitorius
Faustas Latėnas.
12.30 Mokslo sriuba.
13.00 Šventadienio
mintys.
13.30 Stilius.
14.30 Euromaxx.
15.00 Teatras.
15.55 Poezija. LRT aukso
fondas.
16.00 Muzikos talentų
lyga 2018.
17.30 Veranda.
17.55 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Legendos. Šiandien
ir visados.
19.45 „Ten, kur namai“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Istorinės FIFA
Pasaulio čempionato rungtynės.
2018 m. D grupė.
Argentina–Nigerija.
23.00 Koncertas „Simfoninė salvė“.
0.45 „Meilė be

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas
Motiejus“.
11.00 „Merės meilė
virtuvei“.
12.00 „Kai norisi
žalumos“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Uždrausto miesto
intrigos“.
18.50 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 PREMJERA. „Taurių
riteris“.
23.20 „Dama furgone“.
1.20 „Muškietininkų
žiedas“.
2.45 „Nusikaltimo vieta
– Berlynas. Nuslėpta tapatybė“.

Lietuva.
9.00 „Džesika Flečer“.
9.50 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Komisaras
Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
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 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Komisaras
Reksas“.
0.35 Stop juosta.
Šokolado pramonė.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Kas ir kodėl?
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Kostiumuotieji“.
4.45 Stop juosta.
Šokolado pramonė.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.00 „Iš širdies į širdį“.
7.30 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
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 Candy Crush.
13.00 „Žydrosios planetos stebuklai“.
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.
Čempionai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Karo žirgas“.

10.00 „Rosenheimo

policija“.
11.00 „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 „Turtuolė varguolė“.
21.00 „Atsargiai – mo-

terys!“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija

1634.
22.30 „Pradink“.
0.40 „Antrininkas“.
1.40 „Slaptas keleivis“.
3.20 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.50 „Rosenheimo

TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
9.00 „Šviesoforas“.
10.00 „Nuo likimo

nepabėgsi“.
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 „Gyvenimo

išdaigos“.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Gerumo stebu-

klas“.
0.15 „Kalėjimo bėgliai“.
1.15 „X mutantai“.
2.05 „Rouzvudas“.
2.55 „Tėvynė“.
3.50 „Kalėjimo bėgliai“.
4.40 „Paskutinis žmogus
Žemėje“.
5.25 „Rouzvudas“.
BTV
6.40 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.00 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Įteisintas faras“.
11.00 „Reali mistika“.
12.00 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
12.55 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Rūkstantys tūzai“.
23.10 „Trumano šou“.
1.10 „Narkotikų prekeiviai“.
2.10 „Karo vilkai.
Likvidatoriai VII“.
3.00 „Kobra 11“.
3.45 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 4 kampai.
6.00 Šiandien kimba.
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21.00 „Rebeka Martinson.

Pralietas kraujas“.
22.55 „Garbės reikalas“.
0.50 „Rožių karas“.
2.30 „Paslėptas gyve-

nimas“.
4.30 „Tėvas

Motiejus“.
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 „Gelbėtojai“.
14.30 „Saša ir Tania“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Virtuvė“.
19.05 „Gelbėtojai“.
20.00 „Rytojus priklauso

mums“.
21.00 „Kol nenuėjau

miegoti“.
22.55 „X failai“.
0.45 „Tironas“.
1.40 „Svieto

lygintojai“.
2.30 „Legendos“.
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Savaitės horoskopas

PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

namų valdos skly•pus•Gretimus
Panarvės k. (0,27 ha ir 0,46
••3 k. butą Veisiejuose (3
ha), kainos: 2 200 Eur, 3 000 Eur. aukštas, netoli pušynas, ežeŠalia – 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.

Avinas (03.21—04.20)
Savaitės pradžia nuteiks meditatyviems pasivaikščiojimams ar širdingiems pokalbiams. Be
abejo, visa tai bus naudinga jūsų protui, kūnui,
sielai ir santykiams su žmonėmis. Nuo savaitės vidurio daugiau dėmesio skirsite namams,
artimųjų saugumui ir patogumui. Visą savaitę
svarbu atidžiai vertinti jus pasiekiančią informaciją ir neskubėti pasirašinėti sutarčių.

Jautis (04.21—05.21)
Savaitės pradžioje gali susvyruoti jūsų įprasta
kantrybė artimųjų atžvilgiu. Nenusėdėsite vietoje, norėsite pakeisti kasdienę rutiną, patirti
kažką naujo ir jaudinančio. Darykite, ką norite,
tik išlikite supratingi savo šeimos nariams, kurie
galbūt nusiteikę visiškai kitaip nei jūs. Savaitei
įpusėjus, labai norėsite išmokti kažką naujo,
diskutuoti ir nuveikti daug darbų vienu metu,
būsite itin pozityviai nusiteikę. Pasistenkite
laiku susitvarkyti su pareigomis ir nepalikti
jokių darbų kitai savaitei.

Dvyniai (05.22—06.21)
Jausmas, kad nesugebate išreikšti savo jausmų
ar mėgautis bendra veikla su mylimais žmonėmis – ne iš maloniausių. Geriausiai susitvarkysite su situacija pripažinę, kad momentas išties
sunkiai nusakomas ir pasirūpindami savo vidine
ramybe bei stabilumu: pavyzdžiui, apeidami
kvartalą arba susitelkdami į savo kvėpavimą.
Nuo savaitės vidurio reikalai gerės: norėsis stiprinti tarpusavio ryšius, fantazuoti apie naujas
keliones ar mokslus. Kartu su antrąja puse galite
imtis meninės, kūrybinės veikos.

Vėžys (06.22—07.22)
Jūsų troškimas tyrinėti, ieškoti naujų ryšių,
keistis patirtimi su kolegomis, draugais ar mylimaisiais padidės nuo pat savaitės pradžios ir
jai įpusėjus pasieks piką. Jei jau senokai norėjote sukurti savo veiklos ar naujo projekto
pristatymą, bet iki šiol neprisiruošėte, dabar
labai palanki proga tai padaryti. Savaitgalis
bus paženklintas reikšmingo pokalbio su artimu žmogumi. Jis stipriai paveiks jūsų santykius – jie stipriai pajudės į priekį ir pereis į
kitą lygmenį.

arba patys to nežinodami atsisakydavote.

Svarstyklės (09.24—10.23)
Savaitės pradžioje būsite pasiruošę imtis ryžtingų veiksmų, kurie padėtų jūsų karjerai. Šauksite
susitikimus, skelbsite ambicingus planus. Patikrinkite viską dukart ir – pirmyn. Būsite įkvėpti
palikti savo komforto zoną ir santykiuose su
artimu žmogumi. Jūsų sėkmė versle įkvėps
jus tapti spontaniškesniais, atsipalaidavusiais,
norėsite daugiau improvizuoti. Meilės ryšiui
sutvirtinti vargu ar galima sugalvoti geresnį
derinį.

Skorpionas (10.24—11.22)
Savaitė gali prasidėti nepritariančiais žvilgsniais
tarp jūsų ir jūsų viršininkų ar kolegų. Pasistenkite reaguoti kuo ramiau ir žvelgti į viską kiek
galima pragmatiškiau, be nereikalingo emocinio
krūvio. Tai padės sureguliuoti galimą konfliktą.
Savaitei įpusėjus, norėsis siekti žinių, mokytis.
Patirsite daug džiaugsmo ir praplėsite akiratį
net tuo atveju, jei tai būtų nauji treniruočių
pratimai ar dar nebandyti maisto receptai.

Šaulys (11.23—12.21)
Šią savaitę Visata ragins jus atvirai kalbėti apie
savo jausmus. Darykite tai, ką liepia širdis, ir
drąsiai išsakykite savo poziciją. Tai padės sustiprinti santykius su artimaisiais bei praturtins
jūsų asmenybę visa puokšte naujų atspalvių.
Nuo trečiadienio vis dažniau pamąstysite apie
sveikesnę gyvenseną ar teigiamas įvaizdžio
permainas. Tai ypač palankus metas išbandyti naują sporto šaką ar pasidaryti įmantrią
šukuoseną.

Ožiaragis (12.22—01.20)
Marso ir Mėnulio paveikti šią savaitę trokšite gilaus artimo ryšio, tad praleisite valandų
valandas bendraudami su šeima ir geriausiais
draugais. Būkite atviri dėl savo ketinimų ir nustebsite, kaip greitai sulauksite jiems teigiamo
palaikymo. Savaitgalį jums pasitaikys unikali
galimybė prisijungti prie pelningo projekto
ar prisiimti daugiau profesinės atsakomybės.
Pasinaudokite tuo ir parodykite pasauliui, iš
kokio molio esate drėbti.

Liūtas (07.23—08.23)

Vandenis (01.21—02.19)

Šį kartą jausitės kur kas patogiau būdami mažiau socialūs, išlaikydami daugiau privatumo
ir geriau atsirinkdami, su kuo bendraujate. Tai
ženklina jūsų vidinio augimo laikotarpį. Mėginsite ieškoti naujų streso valdymo technikų
ir suprasti, kokie jūsų tikrieji emociniai poreikiai.
Kuo daugiau apie visa tai sužinosite, tuo geriau susitvarkysite su atūžiančia informacijos
lavina, kuri jus užgrius ateinantį mėnesį. Tuo
tarpu šiai savaitei baigiantis norėsite atsikratyti
nusistovėjusių savo profesinės veiklos metodų
ir išmėginti naujus, kūrybiškesnius.

Šią savaitę planetos ragins jus susitelkti į savo
gerovę. Pabandykite daugiau pajudėti, sveikiau
maitinkitės, venkite stresinių situacijų. Kiekvienas žingsnis į priekį suteiks jums daugiau
pasitikėjimo savimi bei įkvėps įveikti didžiulius
iššūkius. Nuo ketvirtadienio turėsite puikią progą parodyti aplinkiniams savo organizacinius
gebėjimus. Neabejokite savo sprendimais ir
nesikuklinkite pasinaudoti sukauptomis pažintimis.

Mergelė (08.24—09.23)
Savaitės pradžioje įsitrauksite į grupinius projektus ir iniciatyvas, ypač tas, kurios susijusios
su labdaringa, humanitarine veikla. Kuo toliau,
tuo labiau įtikėsite, kad jūsų turima patirtis ir
įgūdžiai puikiai tinka kurti gėrį savo bendruomenėje, maža to – tai jums teikia didelį džiaugsmą. Paprastai jūs atidžiai pasveriate kiekvieną
žingsnį tačiau šįkart nebūdingai sau norėsite
žengti tolyn į nežinomybę. Tai jums atvers labai
daug galimybių, kurių iki šiol nepastebėdavote

••

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų
r. (70 a, medinis namas, ūkinis
pastatas, svirnas, du garažai,
galima papildomai pirkti 10 ha
žemės). Tel. 8 614 04094.

••

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

ras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

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

Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
valda 34 a,

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

gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 650 Eur
už a. Tel. 8 686 70841.
namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
k., Šeštokų sen. (87 kv.

m, 63 a sklypas, gera būklė,
pakeisti langai, tinkamas gyventi iš karto, ūkiniai pastatai),
kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

(su lengvojo ly•dinio•Padangas
ratlankiais, 195-60, R15,

••

penkių skylių, japoniškos).
Tel. 8 626 60208.

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

Tel. 8 686 54040.

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

sklypą statybai
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
•Lazdijuose.
•Puikų didelį
Tel. 8 686 70841.
Presą „Walger“ (kitkos),
•
•
Sodo
namelį
bendrijoje
melžimo
aparatą, 2-jų vietų
•„Baltasis“
• (11 a žemės).
Grūdų
pikiavimo
sandėlį
melžimo
aikštelę, 3 kub. van•Nemajūnų
• k. (su grūdų pikiavi- dens cisterną.
Tel. 8 656 12800.
mo malūnu arba atskirai), kaina Tel. 8 618 15188.
Namą
su
15
a
sklypu
Lazdi•jų •mieste. Tel. 8 603 24679. sutartinė. Tel. 8 698 78040. ••Grėblį-vartytuvą (penkių
Nedidelį rekreacinės
ratų), kaina 125 Eur.
•
•
Žemės
sklypus
namų
paskirties
žemės
sklypą
netoli
•statybai
• šalia Lazdijų (įvairaus ežero (iki vandens apie 50 m, Tel. 8 613 14567.
T40, kaina 1 000
dydžio, visos komunikacijos,
sklypą iš vienos pusės riboja
•Eur.•Traktorių
Priekabą, kaina 800 Eur.
šalia interneto linija), kaina
keliukas, iš dviejų pusių juosia
sutartinė. Tel. 8 616 33781.

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

Informuojame žemės sklypų, kadastro Nr.5938/0005:70 ir
5938/0005:130, esančių Lazdijų r. sav., Seirijų sen., Vainiūnų
k., savininkus A. R. ir J. M., kad UAB „Toposfera“ matininkas
Arūnas Kričena (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2346)
2020 m. birželio 8 d. 9.00 val. vykdys žemės sklypo, kadastro
Nr.5938/0005:68, esančio Lazdijų r. sav., Seirijų sen., Vainiūnų
k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į UAB „Toposfera“, Raudondvario pl. 150
(315 kab.), el. paštu kricena31@gmail.com arba telefonu 8 657
71175.

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

Žuvys (02.20—03.20)
Šią savaitę planetos ragins jus išlaisvinti savo
vidinį vaiką bei praleisti daugiau laiko su artimiausiais žmonėmis. Jausitės tvirtesni nei
bet kada, todėl drąsiai dalinsitės idėjomis ir
imsitės jas įgyvendinti nelaukdami aplinkinių
palaikymo. Savaitei artėjant į pabaigą, daugiausiai dėmesio verta skirti meilės ryšiams.
Savo svajones ir troškimus pateikite išradinga
forma, tarkim, eilėraščio ar meno kūrinio pavidalu. Tai išlaisvins jūsų mintis ir suteiks sparnus
jūsų sielai, o jūsų santykiai su artimu žmogumi
pasieks kitą lygį.

sklypą namo
•statybai
•ŽemėsLazdijų
mieste (30 a,

Laukiame Jūsų!
Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

„Class“ (tvarkin•gas).•Kombainą
Tel. 8 604 43571.

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

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

malkas: skro•blines,
•Skaldytas
ąžuolines, beržines,

alksnines, drebulines. Mažais
ir dideliais kiekiais. Stambias
ir smulkias atraižas. Perkame
mišką Tel. 8 699 59135.

••Ėringas avis. Tel. 8 642 07624.
karvę, kaina
•600•Pirmaveršę
Eur. Tel. 8 679 11673.
•trimerį.
•Mažai naudotą batutą ir
AUGALAI

■ ■Miežius, kviečius, maistines bulves „Vineta“, avižų
ir vikių mišinį (likę apie 150
kg). Tel. 8 623 21314.

••

Maistines bulves, kaina
0,30 Eur už kg. Pašarines bulves, kaina 0,07 Eur už kg.
Tel. 8 686 59283.
įvairių gėlių
•daigais,
•Prekiaujame
skaldele kapams, bal-

tarusiškais durpių briketais ir
akmens anglimis. UAB „MARTAS“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721,
8 652 51721.

••
kaina 8 Eur už
•cnt.•Kviečius,
Galiu atvežti.
Žieminius kviečius.
Tel. 8 662 39070.

Tel. 8 645 49627.

grikių sėklai, kaina
•400•1 toną
Eur. Tel. 8 619 66433.

KITI

lapuočio malkas,
•mėsines
•Kapotaskarves
su prieaugliu ir
avieną. Tel. 8 687 86601.

••

Presą Welger (kitkos), melžimo aparatą, 2 vietų melžimo
aikštelę, 3 kub. m vandens
cisterną.
Tel. 8 618 15188.

Tel. 8 674 97626.

gaminius: lauko
•baldus,
•Medienos
sūpynes, pavėsines,
lauko tualetus, šulinio apdailas. Turime pagamintų.
Tel. 8 617 93249.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

geros būklės
•šienapjovę
•Pakabinamą
(bent 2,40 m plo-

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
••Dengiame stogus iš
ŽŪKB „Kreke- savo ir užsakovo medžiagų.

čio). Tel. 8 685 14100.

navos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.

Lankstinių gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

ūkio
•techniką.
•Bet kokiąPerkužemės
traktorių,

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

tinkuotų, medi•nių•DAŽOME
namų fasadus ir jų

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

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

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

••

stogus. Tel. 8 621 99958.

NU O M A
SIŪLO

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

išnuomojamos
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
Lazdijų

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.

šildymas). Tel. 8 698 78040.

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

••
Išnuomoju gamybines-san•
•
Palečių
vežimėlį,
suvirinimo
dėliavimo
patalpas Radvilų g.,
KITI
•aparatus.
• Tel. 8 698 78040.
Veisiejuose. Tel. 8 698 78040.
Superkame visų markių
Naudotą pianiną.
•
•
•
•
Pigiai
labradorito
akmens
automobilius:
„Mazda“,
Tel.
8 659 60507.
betono maišy•plokštes
• iš Ukrainos Lzdijuose. „Audi“, BMW, „Mitsubishi“,
•klę.•Nuomoju
Tel. 8 614 56206.
Tel. (8 318) 52156.
„Renault“, „Volkswagen“ ir kt. ••Metalo laužo supirkimas:
Išnuomojamas nestandartijuodojo metalo laužas – 150–
Pasiimame patys, sutvarko•
•
nio
išplanavimo butas Lazdijų
Šieną,
šienainį.
Daugiau
170
Eur/t,
skarda
–
120–140
me
reikiamus
dokumentus,
•informacijos
•
tel. 8 622 33441.
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame miesto centre (autonominis
atsiskaitome iš karto. DirbaKetinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Žemę. Tel. 8 688 80688.

8 614 56206.

(gali būti
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
neatidalytas, su
skolomis) Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.

me savaitgaliais ir šventinėmis dienomis.
Tel. 8 681 20546.

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

••
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
PERKAME miškus
•visoje
•Brangiai
Lietuvoje. Atsiskaitome
iš karto. Tel. +370 699 29992.

GYVULIAI

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

••

PA Ž INT YS

Moteris ieško aukšto,
nerūkančio, 63 metų gyvenimo
draugo rimtai draugystei.
Tel. 8 603 82711.

••

PA S LAU G O S

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

••

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

IEŠKO

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti ap-

leista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.
išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų
sen. Tel. 8 688 80688.

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

• 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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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. knygynelis@dzukuzinios.lt

Tel. 8 646 71 901.

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

FACEBOOK, MESSENGER
Lazdijų knygynėlis

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.
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