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Jauna lazdijiečių pora metė verslo iššūkį karantinui

T

uo metu, kai pandemija sukaustė
visą verslą draudimų pusnyse, ar
gali atsirasti tokių
žmonių, kurie per
patį karantiną pradėtų naują verslą?
Sakysite, jog tai – beprotybė. Tačiau du jauni Lazdijų krašto žmonės galvoja kitaip – sausio mėnesį,
per patį verslo sąstingį, jie pradėjo teikti mobilios pirtelės nuomos
paslaugas ir jau džiaugiasi pirmaisiais verslo sėkmės vaisiais.

Du jauni Lazdijų krašto žmonės, Mantas ir Eglė, nepabūgo karantino, įkūrė verslą ir jau džiaugiasi pirmaisiais verslo sėkmės vaisiais.
Tarptautinį verslą Vilniaus
kolegijoje studijuojantis Mantas
ir Vilniaus universitete kūrybos
komunikacijos paslaptis kremtanti Eglė Jarmalaitė jau antras

mėnuo šalia nuotolinių akademinių studijų turi ir kitą rimtą
užsiėmimą – įsteigę firmą „Briedinukė“, nuomoja Lazdijų krašto
žmonėms mobilią pirtelę. Jaunuo-

liai džiaugiasi, jog visi sausio savaitgaliai buvo sėkmingi, pirtelė
pirmąjį metų mėnesį buvo labai
paklausi.
Nukelta į 6 psl.

»
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Savaitės komentaras

Jau pusę metų baltarusiai aktyviai kovoja prieš A. Lukašenkos režimą

Algimantas Mikelionis
2020 metų rugpjūčio 9 dieną
Baltarusijoje įvyko prezidento
rinkimai. Skandalingai ir atvirai
suklastojus jų rezultatus, prezidentu paskelbtas jau ne vieną
dešimtmetį juo esantis A. Lukašenka. Tą pačią dieną visoje
Baltarusijoje kilo aktyvūs opozicijos ir jai pritariančių protestai. Visoje šalyje kilę didžiuliai
protestai, kartais pritraukdavę iki
200 000 dalyvių, tapo didžiausiu
ilgalaikiu iššūkiu A. Lukašenkai
per visus dvidešimt šešerius jo
represinio valdymo metus. Šiuo
metu protestai nuslopo, atšalus
orams ir baltarusiams pavargus
nuo dažno ir itin žiauraus milicijos smurto – suėmimų, tardymų, mušimo, kankinimų ir net
žudynių. Sausio pabaigoje įvyko
nedidelių ir padrikų protestų, per
kuriuos buvo sulaikyta apie 250
žmonių. Per ilgą, kelis mėnesius

trukusią, ir įnirtingą protestų
bangą buvo suimta daugiau nei
30 000 žmonių, kurių daugelis
buvo sumušti ir patyrė kitas negandas. Nors opozicijos lyderiai
pasirinko taikią taktiką, Baltarusijos milicija stiprino represijas ir
demonstracijoms išsklaidyti naudojo vandens patrankas, dujas ir
gumines kulkas.
Masinių protestų laikotarpiu
A. Lukašenka kalbėjo apie „prezidentavimo nuosmukį“ ir galimą atsistatydinimą, tačiau vėliau
tokių pareiškimų atsisakė. „Lukašenka atsisako vadinamosios
konstitucinės reformos, apie kurią dažniausiai kalbėjo Rusijos
lyderiai, kadangi protestai buvo
numalšinti ir nebeliko tokio poreikio.
Baltarusija ir Rusija yra susijusios glaudžiais, tačiau nelygiaverčiais ryšiais. Maskva tiekia
Minskui pigias paskolas, naftą
ir dujas, išlaikydama reformuotą sovietinio stiliaus Baltarusijos ekonomiką. Visgi nuolatiniai
ginčai dėl naftos ir dujų kainų
dažnai įžiebia viešus skandalus
ir A. Lukašenkos pareiškimus,
kad Rusija nori „absorbuoti“ ir
prisijungti Baltarusiją. Tuo tar-

pu Kremliui nerimą kelia A. Lukašenkos nepastovumas. Kad ir
koks nepatogus Lukašenka gali
būti Putinui, jie priversti kęsti
vienas kitą. „Garsūs kaltinimai
ir skandalingas Lukašenkos būdas
verčia Kremlių ieškoti pakaitalo,
– teigia nepriklausomas analitikas Aliaksandras Klaskovskis. –
Tačiau Putinas negali atsisakyti
paremti Lukašenką neturėdamas
aiškios alternatyvos ir savo scenarijaus.“
Vis dėlto Baltarusijoje taikus
protestas ir mėginimai surengti
visos šalies streiką žlugo, pareigūnai ir saugumo darbuotojai neperėjo į opozicijos pusę, o
giežtos represijos ir opozicijos
lyderių įkalinimas sudarė sąlygas
valdžios institucijoms išlaikyti
padėties kontrolę. Nepaisant to,
opozicija mano, kad A. Lukašenka prarado daugumos baltarusių
palaikymą ir tai galiausiai paskatins pokyčius šalies viduje.
„Kiekvieną dieną mūsų ištekliai
didėja, o režimo ištekliai mažėja.
Kiekvieną dieną jis turi mažiau
pinigų, mažiau žmonių, mažiau
šalininkų viduje ir užsienyje, jo
reputacija vis blogėja ir atitinkamai mažėja galimybės“, – pareiš-

Adomo Žilinsko piešinys.
kė S. Cichanouskaja. Opozicija
planuoja atnaujinti masines akcijas kovo 25-ąją, kai bus minima
1918-aisiais trumpam paskelbtos
Baltarusijos nepriklausomybės

sukaktis. Šią dieną tradiciškai
vyksta didelės opozicijos demonstracijos. „Esame nusiteikę
ilgalaikiams veiksmams“, – sakė
S. Cichanouskaja.

•

Kodėl tos konteinerių angos tokios mažos? Kad stabteltume...
Na, o dabar apie konteinerių angas. Tų naujų, modernių atliekų konteinerių
angas. Daugeliui jos atrodo
per mažos: didelis šiukšlių
maišas netelpa, didelės
atliekos nelenda. Todėl
kažkas, tik, žinoma, ne
aš, jas numeta prie konteinerių. Todėl kažkas, tai
jau galiu būti ir aš, dėl to
supyksta.

Bet konteinerių angos nei dėl to,
kad vieni šiukšlina, nei dėl to, kad
kiti pyksta, nepraplatės. Jos yra
standartinio dydžio. Tokius konteinerius, su būtent tokio dydžio
atsidarymo būgnais, sukonstravo
europiečių elgsenos su atliekomis
ypatumus išstudijavę konstruktoriai, o jų „būgnus“ pagamino
vienas didžiausių jų gamintojų
Europoje, Vokietijos įmonė „Plano Metall GmbH“.
Alytaus regiono savivaldybėse įrengti požeminiai ir pusiau
požeminiai konteineriai nebuvo
sukurti specialiai Lietuvai ar,
juo labiau, mūsų regionui. Tokie
konteineriai naudojami daugelyje
Europos valstybių, kurių gyventojai kruopščiai rūšiuoja atliekas
ir į konteinerius meta tik tai, kas
gali būti į juos metama.
Išrūšiuotos atliekos nesunkiai
telpa į nedidelius maišus, o jie – į
atliekų konteinerius. Lygiai taip
pat į konteinerius telpa išlankstytos, sukarpytos dėžės, suspaustos
plastikinės pakuotės. Konstruojant konteinerius, apskaičiuojant
jų angų dydį, ir buvo siekta, kad
į juos nebūtų galimybės įmesti
bet ko ir bet kaip.

„Konteineriai kuriami taip, kad
jie verstų žmogų sustoti, mąstyti
ir rūšiuoti“, – taip jų pristatymuose teigia konstruktoriai.
Pastebėta, kad nuo to, kokie
konteineriai naudojami, priklauso, ir kaip žmonės elgiasi
su atliekomis. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia – kol mūsų regione
stovėjo kubo formos konteineriai
didžiuliais dangčiais, atliekas
atnešusiam žmogui tereikėdavo
kilstelėti šį dangtį ir, ilgai negalvojant, išmesti į jį atneštas
atliekas. Jei konteineris būdavo
neuždarytas, tai net prie jo nesiartinant buvo galima švystelėti ką
tik nori – viskas įkrisdavo.
Pastačius naujos kartos pusiau
požeminius ir požeminius konteinerius, situacija pasikeitė. Didesniems kaip 20 litrų talpos maišams, didžiulėms kartoninėms
dėžėms, senoms pagalvėms ar
kitoms didelėms atliekoms šie
konteineriai nėra pritaikyti ir kiekvienąkart prie jų atėjus tarytum
primena: „Žmogau, sutvarkyk
savo atliekas“.
Ir jų būgnas koja pedalą paspaudus neatsidaro – tai todėl,
kad žmogus, prie konteinerio atėjęs, stabteltų, dangtį atidarytų
ir, viena ranka jį prilaikydamas,
pagalvotų, kur savo atneštas atliekas dėti, kaip jas kitąsyk namuose
išrūšiuoti ir paruošti, kad visos be
vargo į konteinerį sutilptų.
Netelpančių, didelių prie jo net
nėra ko nešti – tam yra rūšiavimo
centrai, kurie ir karantino metu
veikia ir visas didžiules, elektroninės įrangos ar pavojingas
atliekas priima nemokamai.
Jei tokias ar neišrūšiuotas ir

Konteinerių angos yra standartinio dydžio, pritaikytos tinkamai išrūšiuotoms komunalinėms atliekoms išmesti.
(ARATC nuotr.)
surinktas į vieną didžiulį maišą
atliekas kažkas vis tiek bando
pro nedidelę konteinerio angą į jo
vidų sugrūsti ir dėl to ji užsikerta,
tai jau ne konteineriai dėl to kalti. Kaip nekalti jie ir dėl to, kad
žmonės tas netilpusias atliekas
prie konteinerių sukrauna ir visų
pykčiui palieka. Konteineriai nuo
to nepasikeis – jie yra tokie, kokie yra, ir teks išmokti bei įprasti
jais naudotis.
Reikšti pretenzijų gamintojams dėl jų kokybės nėra jokio
pagrindo – kiek kartų specialistai
tikrino, būgnas nė sykio nebuvo

užstrigęs be priežasties. Taip nutinka tik prigrūdus per daug, per
didelių atliekų, kurios nenuslenka
žemyn.
Kai kurie gyventojai skundžiasi, kad, atidarius būgną, jis neužsifiksuoja, bet tai leidžia išvengti
situacijų, kai užsifiksavęs dangtis
taip ir lieka, o į paliktą atidarytą
konteinerį ir prilyja, ir prisninga.
Tokios patirties daug būta naudojant kubinius konteinerius, kurių
dangčiai, ko gero, dažniau būdavo atidaryti nei uždaryti.
Nauji konteineriai nori, kad ir
elgiamasi su jais būtų naujoviš-

kai. Beje, pastebėta, kad, įrengus
naujus konteinerius, atliekų rūšiavimas regione pagerėjo.
„Žmonės labai aiškiai ima suvokti, kad be rūšiavimo nieko
nebus. Visas pasaulis eina šiuo
keliu, ir mūsų pasirinkimas taip
pat yra vienas – rūšiuoti visas
atliekas, kurios susidaro, ir siekti,
kad jų susidarytų kuo mažiau“,
– pastebi Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius
Algirdas Reipas.

•

Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro inf.
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Mieli laisvos šalies Lazdijų krašto žmonės,
LIETUVA yra žemė, kurioje gyveno ir gyvena mūsų seneliai, tėvai, broliai
ir sesės. Mūsų ŽEMĖ, kurioje gyvens mūsų ateinančios kartos.
LIETUVA yra Tėvynė mūsų. Vasario 16-oji yra LIETUVOS valstybės
atkūrimo diena.
Džiaukimės atkurta nepriklausoma valstybe, džiaukimės laisve, branginkime
ją stiprindami kasdieniniais savo darbais!

Didžiausia pagarba tiems Didžiadvasiams, kurių dėka Lietuvoje
suplazdėjo Nepriklausomybės ir Laisvės vėliava.
Vasario 16-osios šventė – tai įpareigojimas mums savo gyvenimu tarti tvirtą
TAIP gimtajai kalbai, kultūrai, žemei ir joje gyvenantiems žmonėms.
Su artėjančia Lietuvos valstybės atkūrimo diena!
Pagarbiai
Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus, 2021 m. vasaris

Su artėjančia švente, su atkurtos nepriklausomos LIETUVOS valstybės
diena!
Artūras Margelis
Frakcijos savivaldybės taryboje „Pirmyn!“ vardu

Asmeniniai skelbimai nemokamai!

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

Vilties vakcina mažais žingsneliais keliauja per Lazdijų rajoną
Kiekvieną savaitę Lazdijų
rajone mažėjant susirgimų
koronavirusu ir daugėjant
pasiskiepijusių lazdijiečių
skaičiui, atsiranda vilties,
jog mūsų rajonas gali tapti
vienu iš tų, kuriems Vyriausybė leis taikyti regioninius
karantino atlaisvinimus.

Nors vis dar atsiranda žmonių,
nenorinčių skiepytis nuo koronaviruso, tačiau tie, kurie jau pasiskiepijo, sako, nors ir pajutę tam
tikras reakcijas į skiepus, vis dėlto
įsitikinę, jog tai yra geriau nei sirgti
sunkia liga.

Gavo po antrą skiepą
Lazdijų rajono savivaldybės gydytoja Lina Džiaukštienė, paprašyta
pakomentuoti epidemiologinės situacijos pokyčius Lazdijuose per
paskutinę savaitę, pastebėjo, jog situacija Lazdijų rajone gerėja. Šiuo
metu 14 dienų sergamumo rodiklis
Lazdijų rajone 152,8 susirgimo 100
tūkst. gyventojų, kai visoje Lietuvos šis rodiklis siekia 339,0 100
tūkst. gyventojų. Šiuo metu serga
73 gyventojai, pasveiko 556.
Paklausta, kiek ir kokių grupių

žmonių buvo vakcinuota pirmą ir
antrą kartą, savivaldybės gydytoja
teigė, jog iš viso vakcinuoti 429
Lazdijų rajono įstaigų gyventojai,
iš jų 352 gavo jau antrą dozę.
Gydytoja sakė, kad suvakcinuoti
medikai, socialiniai darbuotojai,
globos namų gyventojai, farmacininkai, odontologai ir kt. prioritetinėse grupėse esantys asmenys.
110 prioritetinių grupių Lazdijų
rajono gyventojų suvakcinuoti ne
mūsų savivaldybėje.
Savivaldybės gydytojos paklausėme, apie kokius pašalinius poveikius pasakojo vakcinuotieji.
„Absoliuti dauguma nejautė
jokių simptomų, tačiau buvo tokių paskiepytų žmonių, kurie juto
skausmą dūrio vietoje, mieguistumą, pakildavo temperatūra. Apie
sunkias reakcijas į skiepą neteko
girdėti“, – sakė L. Džiaukštienė.

Pakeitė nuomonę dėl skiepų
„Dzūkų žinios“ nusprendė pasidomėti, kaip jaučiasi žmonės, kurie
du kartus buvo paskiepyti vakcina
nuo COVID–19.
Socialinių paslaugų centro darbuotoja Vilma Kubilienė teigė,
jog yra gavusi jau dvi vakcinos

Savivaldybės gydytoja L. Džiaukštienė.
dozes.
Nors moteris teigė, jog anksčiau
nebuvo skiepų šalininkė, tačiau šį
kartą pakeitė savo nuostatas.
„Mano nuostata dėl skiepų anksčiau buvo kiek kitokia,
niekada nesiskiepydavau nuo
gripo, tačiau dabar, kai pamačiau, kaip sunkiai žmonės serga
koronavirusu, mano nuomonė pasikeitė. Nusprendžiau, jog reikia
skiepytis“, – pasakojo moteris.
Ponia Vilma sakė, jog po pirmojo skiepo jokių išskirtinių pojūčių
nepajuto, išskyrus tai, jog visą dieną jautėsi mieguista.
„Man, kaip ir kai kurioms kitoms paskiepytoms kolegėms, labai norėjosi miego. Tai atsiguliau
ir puikiai išsimiegojau. Rytą viskas
buvo kuo puikiausiai“, – pasakojo
moteris.

Buvo pakilusi temperatūra
Po antrojo skiepo, anot Vilmos,
buvo šiek tiek rimtesnė organizmo
reakcija – vakare pakilo temperatūra iki 380 C.
„Padidėjusi temperatūra laikėsi

visą naktį, bet paskui nukrito. Atrodė, jog būčiau persirgusi kokia
liga“, – apie savo pojūčius pasakojo ponia Vilma.
Paklausta, ar visos įstaigos darbuotojos buvo paskiepytos nuo koronaviruso, V. Kubilienė teigė, jog
keturios jos kolegės nesiskiepijo,
nes pateikė gydytojų pažymas, jog
yra alergiškos.
„Kai kurios kolegės buvo įsitikinusios, kad jau yra persirgusios
paslėpta COVID–19 forma, bet,
atlikus antikūnų testą, paaiškėjo,
jog jos nesirgo koronavirusu“, –
pasakojo Socialinių paslaugų centro darbuotoja.
Pasidomėjus, kodėl ji vis dėlto
apsisprendė skiepytis, moteris sakė,
jog jai tenka bendrauti su daugeliu
žmonių, yra didesnė tikimybė užsikrėsti, todėl ji nusprendusi geriau
apsidrausti ir pasiskiepyti.
„Dabar turiu du skiepus, netrukus būsiu saugi ir neužsikrėsiu.
Nenorėčiau sunkiai sirgti“, – sakė
V. Kubilienė.

•
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Nevalytų šaligatvių skauduliai drebina ir socialinius tinklus
Šią žiemą kaip niekad užderėjo sniego. Kai kam tai
kelia džiaugsmą, nes galima žiemos malonumais
paįvairinti rūškaną karantino kasdienybę. Tačiau
daugeliui žmonių, ypač
tiems, kas kasdien vaikščioja Lazdijų gatvėmis ar
automobiliu važinėja po
rajoną, ši sniego apgultis
nekelia teigiamų emocijų.

Per pirmąjį snygį Lazdijai šiaip
ne taip susitvarkė su užsnigtomis
gatvėmis ir keliais, tačiau miesto
šaligatviai vis dar apgailėtinos
būklės.
Lazdijų žmonės žeria kritiką
šaligatvių valytojams ir negaili
aštrių žodžių rajono seniūnei.
„Dzūkų žinios“ pateikia vieno
lazdijiečio komentarą, kuris buvo
paliktas socialiniuose tinkluose
(kalba netaisyta).
„Nemėgstu vaikščioti, bet
šiandien parūkiau, paglosčiau
svetimą katę, ir ėjau namo pėstute nuo Parūriškės iki Dzūkų. Nu
ir... Dvi savaitės po snygio, o šaligatviuose velniai su politikais
rupūžias gimdo – nebesuradau
nei vienos vietos, kur žmogus,
savivaldybės pilnateisis pilietis,
galėtų praeiti neišsisukęs kojos,
ar nenusilaužęs sprando. Neesu
piktas, bet juokauti jau nebesinori. Pikta ir noris kažkam veidą
išmalti. Dvi savaitės po snygiaus,
bet Lazdijai skęsta purvinų pusnių kokafonijoje. Blyn... rėkiu
visiems tiems kurie skaito nuomonę, rėksiu ir toliau – NIEKAD
GYVENIME DAUGIAU NEBALSUOKITE UŽ ŠIUOS ASMENIS,
ESANČIUS ŠIANDIEN LAZDIJŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOJE!!! Nei už vieną... nes jei jie
nesugebėjo susitvarkyti su keletu
šiūpelių sniego, nesugebėjo užtikrinti savivaldybės žmonėms jų
socialinių poreikių – vadinasi jie
mulkiai ir melagiai, jie neverti
atstovauti mūsų interesams, ir jie
nesugeba ir neturi kompetencijos
atstovauti mūsų kraštui... Velniop

juos – lai eina pas Margelį į ūkį
ir mokosi ūkiškumo, nes būtent
Artūro laikais, žmonės vaikščiojo
sveikomis kojomis, nuvalytais
keliais/takais...
Tai ne pretenzijos – tai absoliutus nepasitikėjimas JUMIS,
ponai politikai, nes Žmogus yra
svarbiausia, o jūs jį šiai dienai
pastatėte į pačią paskutinę vietą...
Man gėda, nes esame iš to
pačio krašto. Ir šiandien apsisprendžiau (po daugelio metų...)
balsuoti eisiu – ir balsuosiu, ir
agituosiu kitus balsuoti ne už
jus, o PRIEŠ jus, nes jūs neverti
to!!!“
Autoriaus asmenybė redakcijai žinoma, dėl tam tikrų priežasčių autorius nenori viešinti
savo vardo ir pavardės.
Nors įrašas emocingas ir piktas, tačiau jame pasakyta nemažai skaudžios tiesos, ypač dėl
blogai nuvalytų šaligatvių, todėl
ta tema kreipėmės į už Lazdijų
miesto tvarką atsakingą seniūnę
Vaidą Gazdziauskienę ir pateikėme jai klausimų apie šaligatvių
valymą.
– Lazdijų gyventojai piktinasi
nevalytais šaligatviais. Jau praėjo savaitė po didžiojo snygio,
bet miesto šaligatviai yra baisūs.
Kokių priemonių imasi seniūnija
situacijai pagerinti?
– Valydami šaligatvius, prioritetą teikiame tiems, kuriais
praeina daugiausiai žmonių. Vis
tik, reikia suprasti, kad dirbame
žiemos sąlygomis ir tikrai gali
taip pasirodyti, kad ne viską
spėjame nuvalyti. Šiais metais
sniego daug, o dabar dar ir prasidėjo pustymas, tad sukamės,
kaip galime. Nepaisant to, mūsų
žmonės ir technika dirba, tačiau,
kaip teisingai pastebėjote, ruošiamės ir naujiems iššūkiams,
nes žiema dar nežada trauktis.
Suprantame, kad žmonių lūkesčiai gali būti aukšti, kad ne
visus gali tenkinti mūsų darbų
planavimas, tačiau stengiamės ir

Lazdijų miesto parkas pirmadienio vakarą, snygio metu.(„Dzūkų žinių“
redakcijos nuotr.)

prašome visų kantrybės. Tiesa,
kaip ir minėjau, sulaukiame ne
tik pastabų, bet ir padėkų. Labai
norėčiau padėkoti visiems žmonėms, kurie nusikasa sniegą prie
savo namų.
– Ar šaligatvių valymui naudojamas smėlis ir druska? Ar bus
išvežti ant šaligatvių susikaupę
sniego kalnai?
– Smėlio ir druskos mišinius
naudojame pėsčiųjų perėjose ir
kitose akivaizdžiai slidžiose šaligatvių vietose. O susikaupus
šalia šaligatvių didelėms sniego
krūvoms, svarstome jas išvežti.
Tiesa, kol kas, stebėdami orų
prognozes, nuo to susilaikome,
nes žadama ir pūgų, ir naujo
sniego, tad taupome mokesčių
mokėtojų pinigus ir stengiamės
dirbti efektyviai.
– Savivaldybė pasirašė sutartį
dėl gatvių valymo. Kodėl nebuvo
pasirašyta sutartis su tvarkdariais dėl šaligatvių valymo?
– Seniūnija sniego valymui
nuo šaligatvių ir aikštelių naudoja turimą minitraktoriuką ir
sniego pūstuvą. Be šios technikos pasitelkiam 4 asmenis sniego valymui ten, kur su technika
neįmanoma privažiuoti. Aprimus
pirmam snygiui, darbų spartinimui praeitą savaitę padedant
Lazdijų rajono savivaldybės Vietinio ūkio skyriui buvo pasitelkta
papildoma įmonės UAB „Lazdijų
vanduo“ technika. Šios savaitės
pradžioje, pasikeitus gamtinėms
sąlygoms, vėl reikėjo perdėlioti
seniūnijos darbų prioritetus. Sustojus stichiniam snygiui, sniego
tvarkymui šaligatviuose ir aikštelėse vėl planuosime pasitelkti
papildomas pajėgas.
– Prasidėjo naujas snygis,
nenuvalyti šaligatviai vėl bus
užsnigti. Ką darysite?
– Darbus organizuosime prioriteto tvarka. Pradėsime valyti
tuos šaligatvius, kuriais praeina
daugiausiai žmonių. Kantriai

Lazdijų miesto seniūnė Vaida Gazdziauskienė.
dirbsime ir stengsimės nuvalyti
kuo greičiau. Tam esame nusiteikę. Šaligatvius valysime, o
pasibaigus sniegui, slidžiausias
vietas barstysime tam skirtu mišiniu. Šaligatvius valys ir barstys
tiek mūsų technika, tiek ir darbuotojai.
– Administracijos direktoriaus
pavaduotojas viešai gyrėsi, jog
gatvių valymui buvo išleista per
30 tūkst. eurų. Ar neprašėte savivaldybės bent dalį kovai su sniegu skirtų pinigų skirti šaligatvių

priežiūrai?
– Kiekvienos savaitės pradžioje ir pabaigoje šaligatvių
priežiūros darbus aptariame su
Vietinio ūkio skyriaus specialistais ir savivaldybės vadovybe.
Nuolat stebime orų prognozes,
įvertiname atliktus darbus bei
planuojame jų tolimesnę eigą.
Skirtas lėšas stengiamės naudoti racionaliai, o kiek jų reikės,
priklausys nuo gamtos nusiteikimo.

•

„Dzūkų žinių“ informacija

Alytaus rajono savivaldybės nupirktais mažaisiais traktoriukais šaligatvius valo gretimame Simne ir kituose Alytaus
rajono didesniuose miesteliuose.
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Valdas Vabuolas: „Į ligoninę guldome ir Dzūkai
COVID–19 testo neturinčius pacientus“ kalba, kad...
g Elektros energijos taupymas rajono gyventojams labai
aktualus klausimas. Jiems rūpi
ne tik savo namų elektros skaitliuko rodmenys, bet ir rajono
kišenė. Vienas Mikniškių kaimo
gyventojas dievagojosi, kad
seniūnė apšvietimą blogai reguliuoja, nes Mikniškiuose apšvietimas įjungiamas per anksti,
kada dar būna šviesu, o išjungiamas per vėlai, kai jau būna
šviesu. Įdomu, kur seniūnė laiko
tą stebuklingą mygtuką? O gal
jis visai kitoje vietoje?
g Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas,
kaip koks sovietinis partorgas,
nusprendė viešai pasigirti, kiek
valdiškų pinigų buvo paleista į
kovą su sniegu, bei pasidžiaugti
liaudies vienybe, kaip buvo bendromis pastangomis nuvalytas
sniegas. Gerai, kad savivaldybė
skyrė dešimtis tūkstančių eurų
keliams ir gatvėms valyti, bet
blogai, kad pamiršo šaligatvius.
Ko gero, derėtų girtis ne išleistais
pinigais, bet pasiektu rezultatu.
Deja, rezultato visiems norisi geresnio, švelniai tariant.
g Iš Lazdijų sniegas išvežamas labai „originaliu“ būdu
– nuo gatvės ant šaligatvio.
Miesto gyventojai pasibaisėję
miesto šaligatvių slidumu bei
nevalymu. O per karantiną taip
norėtųsi pasivaikščioti nuvaly-

Stebint situaciją, bendraujant su Lazdijų rajono
gyventojais, kyla nemažai
klausimų dėl pacientų stacionarizavimo praktikos
karantino laikotarpiu. Ar
gali taip būti, jog ligoniai, kurie neatliko PGR
( COVID–19 susirgimui
nustatyti) testo ar kreipiasi į ligoninę po pietų, kai
testai nebeatliekami, nebus
guldomi į ligoninę, bet bus
siunčiami namo?

Gauname ne vieno paciento skundą, kad dėl skubios medicininės
pagalbos stacionarizuojamiems
pacientams nesudaryta galimybė
atlikti PGR tyrimą visą parą, kad
galėtų būti perkeliami gydyti į
atitinkamą skyrių.

Nepaguldė į ligoninę
Į redakciją kreipėsi viena lazdijietė (pavardė redakcijai žinoma),
kuri susidūrė su rimta problema.
Ji savo garbaus amžiaus sunegalavusią tetą praėjusią savaitę po
pietų norėjo paguldyti į Lazdijų
ligoninę, tačiau senutė į ligoninę
nebuvo paguldyta, nes jai nebuvo
galimybės padaryti PRG tyrimą,
kadangi šie atliekami tik iki 12
val. Pacientei buvo pasiūlyta atvykti kitą dieną iki 12 val., kad ji
pasidarytų testą, tada ją galimai
paguldyti į ligoninę.
„Lazdijuose PGR tyrimai
atliekami iki 12 val., todėl, jeigu
užimtos visos izoliacinės palatos,
pacientas paprasčiausiai išrašomas namo arba liepiama atvykti
kitą dieną iki 12 val., kad būtų
galima padaryti PGR tyrimą. Nejaugi greitoji medicinos pagalba
sergančiuosius į ligoninę gali
vežti tik iki 12 val., nes vėliau
nebus galimybės stacionarizuoti?
Lazdijų rajono gyventojams turi
būti sudarytos tinkamos sąlygos
gydytis savo ligoninėje, ir pasiteisinimai, kad nėra galimybės
atlikti PGR tyrimą vėliau, nes laboratorija nepriima tyrimų, čia
netinka“, – teigė susijaudinusi
lazdijietė.
Visiems suteikia pagalbą
Papasakojome šią situaciją Lazdijų ligoninės vadovui Valdui
Vabuolui. Jis buvo nemaloniai
nustebęs ir teigė, jog taip neturėjo
nutikti.
„Tie ligoniai, kurie guldomi pas
mus planiniam gydymui, prieš
atsiguldami į stacionarą, turi pasidaryti testą. Tokia praktika pas
mus egzistuoja. Tačiau tie ligoniai, kuriems reikia stacionare
suteikti būtinąją pagalbą, pas mus
priimami bet kuriuo paros metu.
Jei jie nepasidarę testo, ne bėda,
mes jį atliksime ligoninėje“, –
sakė V. Vabuolas.
Jis teigė, jog tie ligoniai, kuriems neatliktas testas, yra guldomi į izoliavimo patalpas. Jiems
paimami tepinėliai iš nosiaryklės
ir kasdien po pietų išvežami tyrimams į Kauną.
„Dar taip nėra buvę, jog būtinosios pagalbos ligoniams, kurie
neatlikę testo, neturėtume vietos

tais šaligatviais. Socialiniuose
tinkluose net siūloma pasimokyti iš buvusio mero ūkiškumo.
Seniūne, gal, niekam nematant
ir negirdint, pasiskambinkit
A. M., jis galėtų patarti.
g Lazdijiečiai labai nudžiugo sužinoję, jog nuo praėjusio
penktadienio pradėjo veikti
Druskininkų „Snow Arenos“ lauko slidinėjimo trasa, kur galima
nusileisti nuo 600 metrų ilgio
kalno ir paskui pasikelti elektriniu keltuvu. Kai kurie lazdijiečiai
buvo pasirengę šeštadienį lėkti
į Druskininkus. Bet prisiminė,
jog negalima kirsti kitos savivaldybės ribų. Viena ranka leidžia,
kita – draudžia.
g Pagrindinėje Lazdijų aikštėje atsirado keistas darinys iš
šiaudų rulonų. Patriotiškesni
miestiečiai ten įžvelgia tautinės simbolikos požymius, o
kiti galvoja, jog tai sietina su
Užgavėnėmis. Kadangi šiemet
Vasario 16-oji sutampa su Užgavėnėmis, tai gal ta kompozicija
simbolizuoja Morę, kuri bus viešai sudeginta?
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
Valdas Vabuolas, Lazdijų ligoninės direktorius.
izoliavimo patalpose. Turime
pakankamai tų patalpų. Kritiniu
atveju dar galėtume paguldyti
ir į reanimacijos skyrių. Rimtai
sergančių ligonių nepaliekame
likimo valiai“, – sakė ligoninės
vadovas.
Jis teigė neturintis pakankamai informacijos, kad galėtų
komentuoti situaciją, dėl kurios
į redakciją kreipėsi skaitytoja, nes
nėra iš savo pavaldinių apie tai

girdėjęs.
„Negaliu už visus savo darbuotojus garantuoti. Galėjo būti taip,
jog jūsų minimai ligonei nebuvo
reikalinga būtinoji pagalba, todėl
jai galėjo būti pasiūlyta atvykti kitos dienos rytą ir pasidaryti
testą. Mes tikrai visus guldome į
stacionarą, jei specialistai nustato, jog tai yra būtina“, – svarstė
V. Vabuolas.
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Paslauga teikiama nelaukiant testo atsakymo
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, esant Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai
situacijai organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu
Nr. v-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo,
esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio
ekstremaliajai situacijai, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
aktuali redakcija:
„Į stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią
asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl skubiosios medicinos pagalbos stacionarizuojamiems pacientams, o jeigu stacionarinėje ASPĮ
kartu su pacientais jų slaugyti ar prižiūrėti lieka kiti asmenys, ir
tiems asmenims atliekamas viruso sars-cov-2 tyrimas (tiriant PGR
metodu). Tepinėlis viruso sars-cov-2 tyrimui atlikti iš paciento nosiaryklės ir ryklės paimamas stacionarines paslaugas teikiančioje
tyrimą paskyrusioje ASPĮ. Pacientui stacionarinė paslauga dėl
skubiosios medicinos pagalbos pradedama teikti nelaukiant viruso
sars-cov-2 tyrimo atsakymo.“ (...) „Kol negautas viruso sars-cov-2
tyrimo (tiriant PGR metodu) atsakymas, stacionarizuojamas pacientas palatoje gali būti kartu su kitais tą pačią dieną hospitalizuotais
pacientais, neturinčiais COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)
klinikinių simptomų (...)“.

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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Jauna lazdijiečių pora metė verslo iššūkį karantinui
»Atkelta iš 1 psl.

Apie jaunų lazdijiečių sukurtą
verslą, jo perspektyvas, norą tobulėti ir plėsti paslaugų spektrą
kalbamės su Egle, viena iš „Briedinukės“ įkūrėjų.
– Egle, kaip judviem kilo
mintis imtis šio verslo?
– Mantas rado informacijos
apie tai, jog galima gauti ES paramą steigiamiems projektams.
Tada ir kilo mintis, jog galėtume
užsiimti mobilios pirties nuoma.
Mantas parašė projektą, pateikė
vertinti. Gavome paramą. Žemaitijoje nusipirkome mobilią
pirtį, paskui visureigį, kuris galėtų tą pirtelę nutempti į reikiamą
vietą. Pradžioje kiek skeptiškai
žiūrėjau į šį sumanymą, tačiau
vėliau viskas atsistojo į savo
vietas.
– Kodėl pirtis? Gal esate dideli
pirties mėgėjai?
– Mano tėvų namuose visada
buvo pirtis, bet aš nebuvau di-

delė mėgėja ten lankytis, man
buvo per karšta. Mantas mėgo
pirtį, jis su draugais dažnai eidavo pasikaitinti. Dabar aktyviai
domimės pirties suteikiamomis
galimybėmis, renkame informaciją apie tai, ką naudinga galima
veikti pirtyje.
– Ar nebuvo baisu pradėti
verslą per karantiną?
– Kol parengėme paramos projektą, kol gavome lėšas, atėjo karantinas. Kadangi per karantiną
nebuvo uždrausta bendrauti vienos šeimos nariams, tai pirtelėje
jie gali būti, nepažeisdami draudimų. Viskas išėjo į gera.
– Ar tikitės gerai uždirbti iš
šio verslo?
– Dabar svarbiausias mūsų
tikslas – ne vaikytis pinigų, bet
susikurti bendruomenę, kuriai
būtų įdomu tai, ką mes darome
ir ką galima nuveikti pirtyje. Mes
norime būti įdomūs ir naudingi
Lazdijų krašto žmonėms.

Iškirpę šį kuponą ir parodę jį Eglei arba Mantui sulauksite dovanos.
Nesidrovėkite kirpkite, paskambinkite tel. 8 620 79294 ir gaukite nuolaidą
„Briedinukės“ — NUOMAI.

– Tai gal ir jūsų pavadinimas
„Briedinukė“ susijęs su Lazdijų
simboliu – briedžiu? O kas sugalvojo šį pavadinimą?
– Mantui labai patinka miškas, gamta, o ir Lazdijų herbe
yra briedis, tai mes be didesnių ieškojimų nusprendėme,
jog vadinsimės „Briedinuke“:
briedis plius garinukė bus Briedinukė.
– Kaip su Mantu savo versle
pasiskirstėte pareigomis?
– Dirbame kiekvienas pagal
savo studijuojamą specialybę
– aš rūpinuosi informacija socialiniuose tinkluose, o Mantas tvarko finansus, verslo ir
techninius reikalus. Šis verslas
mums abiems yra puiki praktika,
tiesiogiai susijusi su mudviejų
studijomis.
– Kas jūsų klientai?
– Neilgi dirbam, dar sunku
spręsti, bet pastebime, jog pirtelę dažniau užsakinėja 30–40
metų žmonės. Tai šeimos, kurios
savaitgalį nori saugiai papramogauti pirtelėje. Nemažai yra žmonių, kurie gyvena didmiesčiuose,
tačiau turi sodybas mūsų rajone,
jiems labai reikia pirtelės. Dabar
vežame pirtelę į įvairias Lazdijų
rajono vietas. Gal vėliau praplėsime paslaugų geografiją.

Firma „Briedinukė“ Lazdijų krašto žmonėms nuomoja mobilią pirtelę.
ir panašiai.

– Kaip reklamuojate savo
verslą?
– Daugiausia informacijas pateikiame „Briedinukės“
Facebook paskyroje. Rengiu
edukacinius tekstus, kuriuos
ten publikuoju, per mėnesį jau
turime per 800 sekėjų, tai nėra
mažai.

– Ar turite rajone konkurentų?
– Jų tikrai yra, tačiau tai mūsų
negąsdina, visiems darbo užteks.
Norime klientus patraukti savo
išskirtinumu, paslaugų kokybe
ir unikalumu. Norime sukurti nuolatinių klientų ratą, kurie
taptų mūsų draugais ir bendraminčiais.

– Kokias paslaugas siūlote
kartu su pirtele?
– Pirtelėje klientai randa rankšluosčių, eterinių aliejų, vantų,
pirties kepurių. Jei reikia, kartu
su pirtele atvežame malkų jai
užkaitinti. Pirtelėje vienu metu
gali kaitintis 6–8 žmonės. Galvojame apie kai kuriuos paslaugos
patobulinimus – atsivėsinimą
po pasikaitinimo, gal šašlykinę

– Bet juk verslo pradžiai neužteko projektui skirtų europinių
pinigų? Kas jums finansiškai
padėjo, gal tėvai parėmė?
– Smagu, kad mūsų šeimos
labai palaiko šį mūsų sumanymą, tačiau lėšų verslo pradžiai
turėjo Mantas, kuris jų užsidirbo
per praėjusius metus dirbdamas
dviejuose darbuose. Žinau, kad
dar reiks nemažai investicijų, ta-

čiau tikimės šiek tiek užsidirbti iš
pirtelės nuomos.
– Ar turite planų plėsti verslą?
– Būtų gerai įsigyti dar vieną
pirtelę, nes būna taip, jog užsakymų daugiau nei yra savaitgalių, kai kam tenka atsakyti. Tada
pagalvojam, jei būtų antra pirtelė, galėtume daugiau užsakovų
patenkinti.
– Ar pirtelė nuomojama tik
savaitgaliais?
– Ją galima išsinuomoti bet
kurią savaitės dieną, bet žmonės
dažniausiai tai daro savaitgaliais,
nors darbo dienomis jos nuoma
yra pigesnė.
– Ačiū už pokalbį, sėkmės ir
gero garo „Briedinukei“!
„Dzūkų žinių“ informacija

•

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Kasmet Valentino dienos proga dovanojama daug širdelių,
jomis puoštų minkštų žaislų. Kur viskas atsiduria vėliau?

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS
Prenumeruokite!!!
Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu
8 700 55 400, internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.

Kaip ir absoliuti dauguma daiktų – atliekų konteineriuose. Tiesa,
širdelėmis puoštų ar šiaip mielai
atrodančių žaislų daugelis nesiryžta mesti į konteinerius – neretai
palieka juos šalia, vildamiesi, kad
kas nors pasiims. Be reikalo. Medžiaginius žaislus reikia mesti į tekstilės atliekų konteinerius, o jei jų
nėra, vežti į rūšiavimo centrus ir palikti čia esančiuose „Mainukuose“.
Minkštų žaislų „Mainukuose“ surenkama labai daug, bet norinčių jų
pasiimti nėra. Perdirbimui jie netinka. Tad geriausia – mažiau tokių žaislų
pirkti. Ir švariau bus, ir širdies neskaudės išmetant.
Įvairiausios širdelės, kurios Valentino dieną masiškai klijuojamos ir
dovanojamos, paskui taip pat masiškai išmetamos. Iš folijos, plastiko
pagamintas, kaip lipdukai klijuojamas širdeles reikia mesti į plastiko
konteinerį. Bet dar prieš perkant verta žinoti, kad tiek lipdukai, tiek visi
spalvoti plastikai yra neperdirbami, tad jausmams išreikšti geriau rinktis
aplinkai draugiškesnes dovanas.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
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Vyriausybė imasi laisvinti karantino varžtus
Mažėjant sergamumo COVID–19 atvejų, Vyriausybė
nusprendė atlaisvinti kai
kurias veiklas bei nustatė
rodiklius, kuriuos pasiekus bus galima plėsti laisvinimo sričių skaičių.

Nuo ateinančio pirmadienio,
laikantis nustatytų reikalavimų,
galės veikti grožio salonai, nedidelės parduotuvės, galės vykti
lauko prekyba ir individualios
treniruotės.
Grožio salonai. Siūloma leisti
duris atverti grožio salonams, vienam paslaugos gavėjui užtikrinant
ne mažesnį kaip 20 kv. m tenkantį
plotą ir vienu metu aptarnaujant
tik vieną klientą.
Parduotuvės. Bus siūloma
leisti dirbti prekybos vietoms,
turinčioms atskirą įėjimą iš lauko pusės, kai vienam klientui taip
pat tenka ne mažesnis kaip 20 kv.
m plotas. Atverti būtų galima tik
tas parduotuves, kurių dydis yra
iki 300 kv. m. Ministrės pirmininkės teigimu, iki kito trečiadienio
taip pat bus pateiktas siūlymas dėl
atviros prekybos lauke.
Treniruotės. Vyriausybė spręs
dėl galimybės treniruotis lauke,
kai paslaugą teikia vienas treneris
vienam klientui.
Kaip teigė Vyriausybė, tolesnis apribojimų atlaisvinimas
vyks priklausomai nuo sergamumo lygio. Šiuo metu sergamumo rodiklis per 14 dienų
Lietuvoje yra 350 atvejų 100
tūkst. gyventojų. Mažėjant sergamumo lygiui, palaipsniui bus
atlaisvinami įvairūs apribojimai. Iš šio plano matyti, jog į
normalų gyvenimą sugrįšime
tik tada, kai sergamumo rodiklis per 14 dienų bus mažesnis
nei 25 atvejai 100 tūkst. žmonių.
Žmonių bendravimas. Pagal
VESK siūlomą planą, visos Lietuvos mastu namų ūkio kontaktai
draudžiami išskyrus vadinamuosius socialinius burbulus bus iki
tol, kol per 14 dienų sergančiųjų
skaičius pasieks 25–100 atvejų
100 tūkst. gyventojų. Pasiekus šį
skaičių, kontaktus galėtų palaikyti du pastovūs namų ūkiai (įskaitant asmenines šventes, bendrus
pasivaikščiojimus ir kt.). Esant
mažiau nei 25 atvejams per 14
dienų, bendravimo apribojimai
Lietuvoje būtų panaikinti. Savivaldybių mastu reguliavimai

būtų tokie patys, tačiau pasiekus
25–50 sergamumo rodiklį bendrauti galėtų du pastovūs namų
ūkiai (įskaitant asmenines šventes, bendrus pasivaikščiojimus ir
kt.) tol, kol galioja žmonių judėjimo šalies viduje ribojimai.
Judėjimas tarp savivaldybių.
Judėjimo apribojimų nacionaliniu
mastu bus atsisakoma tik tada, kai
sergamumo rodiklis 14 dienų bus
mažesnis nei 25. Plane teigiama,
kad iki kovo mėnesio judėjimo
ribojimai tarp savivaldybių galios su mažomis išimtimis. Vėliau numatyta galimybė judėjimo
priemones taikyti savivaldybių
lygiu atitinkamai pagal kiekvienos savivaldybės sergamumo
rodiklius ir (arba) nacionaliniu
lygmeniu. Tai bus galima daryti
esant 200–500 atvejų rodikliui ir
vėliau, pasiekus dar mažesnius
rodiklius.
Maitinimo paslaugos. Maistas,
kaip ir dabar, galės būti siūlomas
išsinešimui esant daugiau nei 50
atvejų per 14 dienų. Peržengus šį
skaičių mažėjimo linkme ir pasiekus 25–50 atvejų rodiklį, galės
atsiverti lauko kavinės, o esant
mažiau nei 25 atvejams per 14
dienų, galės atsidaryti maitinimo
įstaigos.
Žmonių susibūrimai. Kol bus
pasiektas 100–150 atvejų rodiklis, susibūrimai, kaip ir dabar,
būtų draudžiami. Tačiau jam sumažėjus, būtų leidžiamas galerijų,
muziejų, kitų ekspozicijų erdvių
lankymas, bibliotekų skaityklų
veikla, užtikrinant 2 asmenų arba
šeimos grupavimąsi, operacijų
vadovo sprendimų reikalavimus,
testavimą. Leidžiami renginiai,
kai neišlipama iš automobilio.
Tais atvejais, kai veikla vykdoma
uždaroje erdvėje, užtikrinamas ne
mažesnis kaip 20 kv. m vienam
žmogui reikalavimas (atvejais,
kai bendras plotas iki 20 kv. m. –
vienas žmogus). Pasiekus 50–100
atvejų skaičių būtų leidžiamos
individualios treniruotės su treneriu, laisvalaikio veiklos atvirose
erdvėse, užtikrinant OV (operacijų vadovo) reikalavimus. Viešose
vietose būriavimasis ribojamas iki
5 asmenų. Tais atvejais, kai veikla
vykdoma uždaroje erdvėje, turėtų
būti užtikrinamas ne mažesnis
kaip 15 kv. m vienam žmogui
reikalavimas (atvejais, kai bendras plotas iki 15 kv. m. – vienas
žmogus). Esant 25–50 atvejų būtų
leidžiamos individualios treniruo-

REIKIA
KOMPOSTO?

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

Vienos tonos kaina —
19,97 Eur (su PVM).
Alytaus žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje,
Karjero g. 2, Takniškių kaime, Alovės sen., Alytaus rajone.
Tel. (8 315) 50331.
Aikštelės darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

tės su treneriu, laisvalaikio veiklos atvirose erdvėse, užtikrinant
OV reikalavimus. Viešose vietose
būriavimasis ribojamas iki 5 asmenų. Tais atvejais, kai veikla
vykdoma uždaroje erdvėje, turėtų
būti užtikrinamas ne mažesnis
kaip 10 kv. m vienam žmogui
reikalavimas (atvejais, kai bendras plotas iki 10 kv. m. – vienas
žmogus). Pasiekus mažesnį kaip
25 atvejų rodiklį, būtų leidžiami
renginiai uždarose erdvėse iki 50
žmonių, atvirose – iki 100. Taip
pat būtų leidžiamos kitos sporto
ir laisvalaikio veiklos.
Kaukių dėvėjimas. Vyresniems nei 6 metų žmonėms kaukes visur teks dėvėti iki tol, kol
bus pasiektas mažesnis nei 25
atvejų rodiklis, bet ir tada kaukes
dėvėsime viduje.
Darbas. Nuotolinis darbas tiek
viešajame, tiek privačiame sektoriuje, nebent jo neįmanoma atlikti
iš namų, galios, kol nepasieksime
25 ir mažesnio atvejų rodiklio.
Pasiekus šį rodiklį, bus galimas
mišrus darbas, atliekant darbuotojų testavimą.
Ugdymas. Bendrasis (pradinis,
pagrindinis, vidurinis) ugdymas

be abiturientų nuotoliniu būdu
vyks, kol pasieksime 25–100
atvejų rodiklį. Tuomet jis galės
vykti mišriu būdu, o pasiekus
mažiau kaip 25 atvejus, moksleiviai galės grįžti į mokyklas.
Abiturientai mišriu būdu galės
mokytis jau tuomet, kai bus pasiektas 100–150 atvejų skaičius.
Grįžusieji į mokyklas privalės
būti testuojami, kontaktinis visų
abiturientų mokymas galės vykti
pasiekus 25 ir mažiau atvejų. Ikimokyklinis ugdymas, numatyta,
esant bet kokiems rodikliams,
vyks užtikrinant operacijų vadovo
nustatytas sąlygas.
Aukštasis mokslas. Iki 150–
200 atvejų per dieną profesinis
mokymas ir aukštojo mokslo studijos vykdomi nuotoliniu būdu,
išskyrus pirminį profesinį mokymą, vykdomą kartu su socialinių
įgūdžių programa, privalomąsias
praktikas, praktinius mokymus ar
kompetencijų vertinimą, kurių
neįmanoma įgyvendinti nuotoliniu būdu pagal OV sąlygas. Pasiekus mažesnius sergamumo rodiklius, aukštasis mokslas vyksta
nuotoliniu būdu, bet leidžiamos
išimtys ir tik pasiekus 25–50 ir

mažiau atvejų leidžiamas mišrus
mokymasis atliekant reguliarius
testavimus.
Sveikatinimo paslaugų centrai, teikiantys poilsio paslaugas. Veikla draudžiama iki tol,
kol pasieksime 25–50 atvejų ir
mažiau nei 25 atvejų rodiklius.
Tuomet veikla bus galima, bet
tik paisant OV nustatytų sąlygų,
vykdant infekcijų kontrolę ir testavimą.
Neformalus vaikų ir suaugusiųjų švietimas. Esant daugiau
kaip 100 atvejų rodikliui, galimas
praktinio vairuotojų mokymo ir
vairavimo egzaminų atnaujinimas, kartu derinant su vairavimo
mokymo atnaujinimu, užtikrinant
operacijų vadovo sprendimų laikymąsi ir testavimą. Pasiekus
50–100 atvejų rodiklį, leidžiamas
neformalus ugdymas mažose, ne
daugiau kaip 5 asmenų, grupelėse, užtikrinant testavimą. Atvejų
skaičiui nukritus mažiau nei 50,
veiklą atnaujinti galima, bet tik
užtikrinant operacijų vadovo nustatytų reikalavimų laikymąsi ir
testuojant.
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KETVIRTADIENIS SU AIDU
(Apysaka „Lyno uodega“, 4 dalis)

Aidas Kelionis
Mama atidarė trobos langą ir
šūktelėjo vaikams, kad eitų
valgyti. Du kartus nereikėjo
sakyti, nes šie greitai nulėkė į
virtuvę. Stalo gale jau sėdėjo
tėtė. Vaikai susėdo ant kėdžių
ir sužiuro į mamą, kuri nuo židinio nuėmė didelė keptuvę ir
priėjusi prie stalo į kiekvieno
dubenėlį pradėjo dėti gražiai
apskrudusius vėdarus. Paskui
iš mažesnės keptuvės juos
apkrovė spirgučiais. Visiems
įdėjusi ir pati atsisėdo. Tėtė
sukalbėjo maldą ir padėkojo
Aukščiausiajam už maistą, kurį
šiandien ruošėsi valgyti. Jam
pabaigus visi persižegnojo.
Vaikai buvo ne juokais praalkę,
tad vėdarus dorojo labai greitai.
Vyravo tyla, tik buvo girdėti jų
čepsėjimas ir sriūbtelėjimai,
kai kas nors iš puodelio atsigerdavo rūgpienio. Suvalgiusiems
mama įdėjo dar. Netrukus vienas po kito vaikai sotūs atsilošė. Pavalgę neskubėjo eiti nuo
stalo ir tingiai šnekučiavosi.
Mama atsistojusi pradėjo nurinkinėti indus. Vaikai ir tėtis
nuėjo prigulti, nes nuo skanaus
ir sotaus valgio apėmė snaudulys, o lauke tvyrojo neišpasakytas karštis. Mergaitės dviese atsigulė į vieną lovą, Vytas
tame pačiame kambaryje į kitą.
Brolis, kurio lova buvo prie pat
lango, pasivertė ant šono ir pradėjo žiūrėti į saulės kepinamas
pušis. Langas buvo praviras,
o medžiai nuo stiproko vėjo
ošė kurdami nuostabią muziką. Netrukus Vytas užsnūdo.
Miegodamas dieną niekuomet
nesapnuodavo, bet šiandien pasitaikė išimtis. Karštą popietę
jį aplankė keistas sapnas. Jis
keliuku vėl važiavo parduoti
lynų, bet stipriai mindamas pedalus nei kiek nepasistūmėjo į
priekį. Kažkas jį vijosi, sėlino
už nugaros. Kad ir kaip stengėsi, negalėjo pabėgti nuo per-

sekiotojų. Viskas aplink buvo
raudonos spalvos. Dangus ir
saulė, pušys, keliuko smėlis.
Kai kažkas prie jo priartėjo ir
jau ruošėsi čiupti, prabudo. Apsidžiaugė ir atsiduso pamatęs
įvairiaspalvį ir gražų pasaulį.
Delnu perbraukė prakaito lašeliais išpiltą kaktą. Išsitiesęs
nutarė dar pagulėti keliolika
minučių. Sesės dar miegojo –
viena iš jų kartais pradėdavo
garsiai šnopuoti. Atsibodus gulėti Vytas atsisėdo ir nuleido
kojas ant grindų. Nuėjo į lauką
ir iš šulinio pasisėmė šalto vandens. Sriūbtelėjo porą gurkšnių
tiesiai iš kibiro. Šaltas vanduo
net užėmė kvapą. Viena ranka
prilaikydamas kibirą jį palenkė,
o kita apsišlakstė veidą. Atsisėdęs pavėsyje pradėjo dairytis po
kiemą. Mama džiaustė skalbinius ir vargu ar po pietų nors
šiek tiek buvo prigulusi. Staiga
pro duris garsiai juokdamasis
išbėgo broliukas ir kiek įkabindamas pasileido link Vyto. Pribėgęs iš visų jėgų jį apkabino.
Vytas ilgokai nepaleido broliuko iš glėbio, glostė jo plaukus.
Paskui mažylis pradėjo rankyte
rodyti į mišką. Vyresnysis atsigręžęs pamatė iš jo pareinant
dar dvi savo seseris. Viena už
jį buvo vyresnė, kita pora metų
jaunesnė. Nors jau dvi savaites
nebuvo iškritę nė lašo lietaus,
šiandien vos prašvitus jos išėjo į mišką pažiūrėti, ar dar yra
mėlynių. Su savimi nešėsi po
nedidelį kibirėlį. Kieme priėjusios prie brolių parodė jų
turinį. Kiekviename buvo po
kelis litrus uogų. Mažylis ištiesęs ranką pagriebė saujelę.
Pradėjo čiaumoti ir liežuvis,
dantys ir lūpos nusidažė mėlyna
spalva. Sesės nuėjo valgyti palikusios broliams puodelį uogų.
Nors dangus buvo giedras ir
nesimatė nei vieno debesėlio,
lauke pradėjo darytis tvanku.
Panašiai kaip prieš didelį lietų
ar audrą. Lietaus buvo seniai
laukiama tikintis, kad po jo
miškas atsigaus ir atsiras ne
tik grybų, bet pagausės ir uogų
derlius. Tolumoje nudundėjo
griaustinis ir broliai dar kartą pažvelgė į dangų. Per dvi
sausros savaites ne kartą toli
griaudė, bet lietus vis aplenkdavo vienkiemį ir jo apylinkes
prie Vidugirio ežero.
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Gausus kanceliarinių prekių pasirinkimas.

Viskas vienoje vietoje!

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

Pirmoji balinių vėžliukų žiema

Nubristi dabar iki vėžliukų buveinių sunku, sniego iki juosmens. Aš šeštadienį pabandžiau, tiesą sakant, atsitiktinai
radau beklampodama po mišką, išėjusi į pamiškę.
Dineta Babarskienė
Ant kalnelio po storu
sniego sluoksniu žemėje
esančiose dėtyse pavasario laukia rudenį išsiritę
baliniai vėžliukai. Baliniai
vėžliukai dar nėra matę šio
pasaulio – tai pirmoji jų
gyvenimo žiema. Pavasarį
mažyliai pasklis po vietos
pelkutes, balas.
Veisiejų regioninio parko direkcijoje vykdanti direktorės funkcijas
Irma Maciulevičienė sako, kad
dabar baliniai vėžliukai žiemoja 6
teritorijose, esančiose Veisiejų regioniniame parke, suskaičiuota 12
dėčių. 28 „veisiejiškiai“ baliniai
vėžliukai žiemą leidžia Kauno
zoologijos sode, prižiūrimi prityrusių specialistų, mat jie buvo
iškasti iš nesaugių dėčių, kaip
taisyklė, esančių kelkraščiuose,
šalia dirbamų laukų.

Smarkiau atšilus, vėžliukai
patrauks link balų
Balinių vėžlių dėtavietės Ringėliškės botaniniame-zoologiniame draustinyje aptvertos vielos
tinklu, tikimasi, kad mažyliai
saugiai peržiemos. Dėtavietės
aptvertos taip todėl, kad dėčių
ir jauniklių nesunaikintų šernai,
lapės, barsukai, usūriniai šunys,
neištryptų elniniai žvėrys.
Vėžlienės kiaušinius paprastai
sudeda gegužės-birželio mėnesiais. „Rugsėjo pabaigoje, spalį
vėžliukai jau būna išsiritę, žiemoti lieka po žeme“, – paaiškina
Veisiejų regioninio parko direkcijoje vykdanti direktorės funkcijas
Irma Maciulevičienė.
„Šiuo metu Dzūkijoje po žeme

baliniai vėžliukai miega. Nesimaitina. Jie kaip išskilo iš kiaušinukų, taip ir liko savo kamerose – patelės būna suformavusios
tokią kamerą – „oro duobutę“
po žeme“, – paaiškina Lietuvos
zoologijos sodo Šaltakraujų gyvūnų sk. vedėja Alma Pikūnienė.
Ten, anot specialistės, jie laukia
pavasario, kol oro temperatūra
pakankamai įšils ir tada mažyliai išlįs iš po žemių. Tačiau I.
Maciulevičienė prisimena ir tokį
atvejį: vasara buvo labai karšta,
ruduo ilgas, šiltas, tada mažyliai
pradėjo lįsti iš žemės dar vasaros
pabaigoje – rugpjūtį. „2018 metais rugpjūčio 22 dieną radau jau
išėjusius vėžliukus. Šilta tuomet
buvę, tad jie ir pradėjo keliauti į
balas“, – sako I. Maciulevičienė.
Ar išgyveno? „Maisto medžiagų
turėjo pakankamai. Išgyvena paprastai“, – teigia ji.
Praeitų metų rudenį išsiritę
vėžliukai kol kas tūno po žeme,
o dabar dar ir po sniego patalais.
„Paprastai maždaug balandį jie
pradeda lįsti iš po žemės. Tačiau
2017 metais pirmieji vėžliukai
buvo pastebėti jau kovo 21 dieną“, – sako I. Maciulevičienė
pridurdama, kad gamtoje visko
pasitaiko – visaip būna.
Kauno zoologijos sode žiemojantys vėžliukai jau žadinami,
kad stipresni ir didesni sugrįžtų
gimtinėn.
Lietuvos zoologijos sodo Šaltakraujų gyvūnų sk. vedėja Alma
Pikūnienė sako, kad balinius
vėžliukus, žiemojančius Kauno zoologijos sode, migdantys
trumpesniam laikotarpiui – 12
savaičių. „Praeitą savaitę jau pradėjau žadinti. Dalis jau prižadin-

tų yra. Dalis dar miega“, – sako
vedėja.
„Miega jie vandenyje, nedideliame kiekyje vandens. Dar
pridedame ąžuolo lapų, šakelių,
kad turėtų, kur pasislėpti. Jų žiemojimo patalpoje – 6 laipsniai
šilumos. Na, nėra taip, kad jie
visiškai užmigtų ir absoliučiai
nereaguotų. Aišku, tuo metu nesimaitina. Šviesos negalima degti,
nes gali pakenkti gyvūnui, gali
net mirtį sukelti. Kai einame jų
apžiūrėti, jungiame mėlyną lemputę – tokią „mėnulio šviesą“,
– pasakoja A. Pikūnienė.
Anot specialistės, vėžliukai zoologijos sode žadinami anksčiau
nei gamtoje tam, kad sustiprėtų
ir užaugtų didesni. „Tada jie turi
daugiau šansų išlikti“, – teigia
pašnekovė.
Iš Dzūkijos „pasisvečiuoti“ į
Kauno zoologijos sodą atkeliavę
vėžliukai sėkmingai auga – visi
išgyveno. „Kad tik neprasišnekėčiau“, – prisipažįsta pašnekovė.
Šie vėžliukai birželį sugrįš į
savo gimtąsias pelkes, namo,
Dzūkijon, kur praleis visą savo
gyvenimą. „Į tas vietas, iš kurių ir buvo paimti, arba artimas
teritorijas, kur yra vandeningų
pelkučių“, – patikina Veisiejų regioninio parko direkcijoje vykdanti direktorės funkcijas Irma
Maciulevičienė.
Baliniai vėžliai saugomi ne tik
Lietuvoje, bet ir Europoje. Mūsų
šalyje jie buvo beveik išnykę.
Šiuo metu populiacijai grėsmės
nebėra. Tikslių skaičių nėra, tačiau manoma, kad dabar natūralioje gamtoje gyvena apie 700
vėžlių. Dauguma jų – Dzūkijoje,
Lazdijų rajone.

•

9

Nr. 6 / 2021 02 11 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Dėl buvusios valdžios klaidų — Lazdijų ligoninės pralaimėjimas teisme
Ilga, klaidingų ir neteisėtų
buvusios Lazdijų rajono valdžios sprendimų
nulemta istorija pasiekė
atomazgą. Šių metų vasario 5-ąją Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė
galutinę ir neskundžiamą
nutartį byloje, kurioje
Lazdijų ligoninė turės buvusiam darbuotojui atlyginti žalą dėl buvusio šios
įstaigos vadovo sprendimo
jį atleisti.

Neteisėtai paskirto laikinojo Lazdijų ligoninės vadovo sprendimas
į darbą priimti pažįstamą žmogų,
o vėliau nuolatinio ligoninės vadovo, kaip paaiškėjo, neteisėtas
sprendimas jį atleisti šiai gydymo
įstaigai kainuos arti 40 tūkstančių
eurų. Ligoninė šį Teismo sprendimą vykdys, o buvęs darbuotojas, įvertinęs ligoninės prašymą,
žodžiu sutiko sudaryti susitarimą

dėl pinigų išmokėjimo dalimis.
Įvykiai, lėmę šį teisminį ginčą, prasidėjo gerokai anksčiau
nei 2019 m. gegužės 7-ąją, kai
tuometinis ligoninės direktorius
Vitas Šimkonis atleido darbuotoją iš užimamų pareigų. Istorijos
ištakos – 2018 m. lapkričio 19
d., kuomet susirgus V. Šimkoniui
tuometis Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis
pavaduoti ligoninės direktorių
paskyrė Kęstutį Mazurkevičių.
Kadangi toks mero potvarkis
buvo neteisėtas, Vyriausybės
atstovė Alytaus apskrityje nedelsiant pareikalavo potvarkį
atšaukti, o A. Margeliui to nepadarius kreipėsi į teismą ir 2019 m.
liepos 3-ąją šis neteisėtas mero
potvarkis teismo sprendimu buvo
panaikintas.
Tačiau iki neteisėto mero potvarkio panaikinimo K. Mazurkevičius suspėjo priimti ne vieną
sprendimą, dėl kurių ligoninei

teko minti teismų slenksčius.
Taip neprabėgus nei mėnesiui
nuo paskyrimo laikinai vadovauti
ligoninei, K. Mazurkevičius į direktoriaus patarėjo pareigas pusei
etato priėmė darbuotoją, kurį po
ligos į darbą grįžęs direktorius
V. Šimkonis atleido. Tuometinis
ligoninės vadovas laikė, kad darbuotojas padarė šiurkštų darbo
drausmės pažeidimą – neatvykdavo į darbą. Pastarasis dėl atleidimo kreipėsi į teismą ir nurodė,
kad tuo metu jis atostogavęs, o jį
atostogų išleido tas pats laikinai
direktorių pavadavęs K. Mazurkevičius.
Prasidėjus šiam teisminiam
ginčui Lazdijų ligoninė teismui
pateikė priešieškinį ir prašė su
darbuotoju sudarytą darbo sutartį
pripažinti negaliojančia, kadangi
ligoninės vardu ją sudarė įgaliojimų neturėjęs asmuo. Atmosferą
kaitino ir viešai prasidėję tarpusavio vaidai tarp tuometinio mero

A. Margelio, ligoninės vadovo
V. Šimkonio ir jį neteisėtai pavadavusio K. Mazurkevičiaus.
Vis tik pirmosios instancijos
teismas patenkino atleisto darbuotojo ieškinį, net ir sutikęs su
ligoninės argumentais, kad darbuotojas neatitiko reikalavimų,
būtinų dirbti šį darbą, buvo priimtas be konkurso, o aptariamus
santykius galimai siejo draugiški
ryšiai. Apeliacinis teismas, sutikęs, jog darbo sutartis buvo nutraukta neteisėtai, nusprendė, kad
Lazdijų rajono mero potvarkio
panaikinimas reiškia, jog ligoninės direktoriaus pareigas ėjęs
K. Mazurkevičius neturėjo teisės
eiti šių pareigų ir neturėjo įgaliojimų sudaryti darbo sutartį su
darbuotoju.
Bylai pasiekus Aukščiausiąjį
Teismą buvo konstatuota, kad
anksčiau bylą nagrinėję teismai
nenustatė aplinkybės, kad darbuotojas galėjo ar turėjo žinoti, jog

darbo sutarties sudarymo metu
ligoninei atstovavęs K. Mazurkevičius viršija savo įgaliojimus.
Todėl galutinis teismo verdiktas
– darbo sutartis su darbuotoju
buvo nutraukta neteisėtai ir darbuotojui priteisiamos nutartyje
nurodytos sumos.
„Ši nemaloni istorija yra puikus pavyzdys, kokią žalą gali
padaryti neapgalvoti, emocijomis grįsti sprendimai, kai nesivadovaujama teisine nuovoka“,
– sako dabartinis Lazdijų ligoninės vadovas Valdas Vabuolas,
pareigas pradėjęs eiti nuo praėjusių metų balandžio. Pasak jo,
buvusiam darbuotojui priteista
suma yra didelė ir ligoninės biudžetui skausminga, tačiau nepaisant to, ligoninė ir toliau, kaip ir
planuota, pacientams teiks visas
numatytas paslaugas ir vykdys
suplanuotus projektus.

•

Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Atliekų išvežimo grafikai derinami su kelių valymo darbais
Dėl apsnigtų, užpustytų, sunkiai išvažiuojamų
kelių stringa atliekų surinkimas ir jų išvežimas.
Didžiausia problema tai
tapo kaimiškose vietose.
Jų gyventojai skundžiasi
laiku neišvežtomis atliekomis, tačiau to padaryti
neįmanoma, nes nėra galimybės prie konteinerių
privažiuoti.

Atliekas surenkantys vežėjai kelių nevalo – jų priežiūra rūpinasi
savivaldybės. Todėl šioje situacijoje visi atliekų vežimo grafikai derinami su savivaldybių
organizuojamais kelių valymo
darbais.
Tik gavus savivaldybės ar seniūnijos patvirtinimą, kad kelias
yra nuvalytas ir juo gali važiuoti
sunkiasvoris automobilis, organizuojamas papildomas konteinerių
apvažiavimas ir ištuštinimas.

Neretai gyventojai, norintys,
kad atliekos būtų kuo greičiau
išvežtos, skambina ir sako, kad
kelias iki jų konteinerių traktoriumi jau nuvalytas. Tačiau paaiškėja, kad taip nuvalytu keliu
sunkiasvorė technika išvažiuoti
negali – norint ja pasiekti konteinerius, kelias turi būti nuvalytas
greideriu, nustumdytas sniegas,
kad automobilis neužklimptų.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras patikina, kad visos
atliekos bus surinktos, konteineriai ištuštinti, kai tik bus galimybė prie jų privažiuoti, o apie tą
galimybę gauta informacija iš
savivaldybės ar seniūnijos.
Atėjusi gili žiema ir sudėtingas
metas iš visų reikalauja supratingumo ir kantrybės. Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras
atsiprašo už laikinus nepatogumus.

•

ARATC inf.

Vežėjai atliekų konteinerių ištuštinti važiuoja tik gavę iš savivaldybės ar seniūnijos informaciją, kad yra nuvalyti keliai.

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS
Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,
telefonu 8 700 55 400,
internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.
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Spręskite ir laimėkite
savaitraščio
„Dzūkų žinios“
1 mėn. prenumeratą!!!

Eteris
Ketvirtadienis
, vasario 11 d. Saulė teka 7.52, leidžiasi 17.15, dienos
ilgumas 9.23. Delčia. Vardadieniai: Teodora, Algirdas, Algirdė, Adolfas, Liucijus, Evelina.
LRT TV
2021.02.11
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Alpių

Atsakymus su savo vardu ir pavarde
siųskite el. p. dzukuzinios@gmail.com.

Praeito numerio kryžiažodžio laimėtoja Reda Padgurskaitė.
Sveikiname!

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS

Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto skyriuose, telefonu
8 700 55 400, internetu www.prenumerata.lt,
www.prenumeruok.lt.

detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir
ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vakaras su
Edita.
13.00 Pasaulio puodai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Gėrio ir
blogio kova“.
16.40 „Kalnų
daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 (Pra)rasta karta.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Širdyje lietuvis.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kai nusėda
dulkės“.
24.00 „Alpių detektyvai“.
0.45 Dizaino dokumentika. Mados
dizainas.
0.50 Dizaino dokumentika. Paslaugų ir
socialinis dizainas.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 (Pra)rasta karta.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Vakaras su
Edita.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena

22.30 „Sakalo akis“.
0.50 „Narkotikų prekei-

viai“.
1.50 „Misija „Neįmanoma“ 3“.
3.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.30 Alchemija. VDU
karta.
5.00 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.25 „Magiškoji

komanda“.
6.55 „Ilgo plauko

istorija“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro

šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai 14.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Žudymo žaidimai“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Žudymo žaidimai“.
0.10 „Rezidentas“.
1.10 „Rouzvudas“.
2.00 „Bibliotekininkai“.
2.50 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
3.15 „Rezidentas“.
4.10 „Rouzvudas“.
5.00 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
5.55 „Atsargiai! Mer-

Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
7.00 #NeSpaudai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su
rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Oponentai.
18.00 „Dainuok, Dzūkija“.
18.20 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Norim žinoti“.
19.50 „Skinsiu raudoną
rožę“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Jaunimo banga“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Oponentai.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Oponentai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Kaimo akademija.
4.50 „Reali mistika“.

ginos“.
BTV
6.20 „Gimę laisvėje“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Atsargiai –

giminės!“.

12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė

9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Pragaro virtuvė“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė

varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.

geriausia“.
14.50 „Atsargiai –
giminės!“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Karo menas.
Atpildas“.
22.50 „Kautynės mažajame Tokijuje“.

naktis“.

0.30 „Iš visų jėgų“.
1.20 „CSI. Majamis“.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Džiazo muzikos
vakaras.
7.00 „Heidė“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.45 LMŽ.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.40 Lietuva mūsų
lūpose.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 „Paslaptingi atradimai Didžiojoje
piramidėje“.

15.50 „Džiunglių būrys

skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 Klausimėlis.lt.
16.55 FIFA klubų Pasaulio

taurė. Rungtynės
dėl 3 vietos.
19.00 Premjera. „Klasikinės muzikos
istoriniai centrai.
Didieji kompozitoriai. Mozartas“.
19.55 FIFA klubų Pasaulio
taurė. Finalas.
22.15 3 minutės iki kino.
22.18 Premjera. „Vasara“.
0.25 DW naujienos rusų
kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.05 Džiazo muzikos
vakaras.
2.05 Duokim garo!
3.30 Lietuva mūsų
lūpose.
4.00 Dizaino dokumentika. Baldai ir
šviestuvai.
4.10 Procesai. Parko
gimimas ir mirtis.
4.40 Veranda.
5.05 Legendos. Šiandien
ir visados.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Brokenvudo
paslaptys. Ančių
medžioklė“.
23.05 „Paskolinta meilė“.
1.05 „Našlaitės“.
2.50 „Kasandra.
Pamokos baigtos“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
21.00 „Išminuotojų

būrys“.
23.40 „Gelbėtojai“.
1.30 „Įrodytas nekal-

tumas“.
3.10 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.

11

Nr. 6 / 2021 02 11 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Eteris
Penktadienis, vasario 12 d. Saulė teka 7.50, leidžiasi 17.17, dienos ilgumas 9.27.
Jaunatis. Vardadieniai: Benediktas, Reginaldas, Mantminas, Deimantė, Eulalija, Deimantas.

LRT TV
2021.02.13
6.00 Lietuvos Respu-

13.00 „Parduotas gyve6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Prikąskite liežuvį“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Pasaulio pabaiga“.
0.45 Premjera. „Partenonas“.
2.40 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Prikąskite liežuvį“.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vartotojų kontrolė.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena

naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –

mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.30 PREMJERA. „Vagys
melagiai“.
23.35 „Snaiperis 3“.
1.25 „Anabelė 2“.
3.20 „Sakalo akis“.
5.10 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Magiškoji

komanda“.
6.55 „Ilgo plauko

istorija“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrįžimas“.

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Mažoji undinėlė“.
21.10 „Mano numeris
ketvirtas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Mano numeris
ketvirtas“.
23.30 „Maikas ir Deivas
ieško pamergių“.
1.30 „Devintojo legiono
erelis“.
3.30 „Matau tik tave“.
5.20 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Atsargiai –
giminės!“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Atsargiai –
giminės!“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Mirties apsuptyje“.
23.35 „Karo menas.
Atpildas“.
1.20 „Iš visų jėgų“.
2.10 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Deutsche Welle

pristato. Greitis.
7.00 Oponentai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių. 2020.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.

šeštadienis
, vasario 13 d. Saulė teka 7.48, leidžiasi 17.19, dienos ilgumas 9.31.
Jaunatis. Vardadieniai: Kotryna, Algaudas, Ugnė, Benignas.

„Mano numeris ketvirtas“, 21.10, TV3
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
4.00 Bušido ringas.
4.25 Vantos lapas.
4.50 „Reali mistika“.
5.35 Kaimo akademija.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Džiazo muzikos
vakaras.
7.00 „Heidė“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.45 Gyvenk kaip galima
švariau.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.40 Stop juosta.
Prienai.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Pasivaikščiojimai.
14.30 Procesai. Parko
gimimas ir mirtis.
15.00 Tarptautinis
literatūros festivalis
„Vilniaus lapai
2020“.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Stop juosta.
Prienai.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Tarp

mūsų – siena“.
23.25 Jurgos albumo

„Not perfect“ pristatymo koncertas.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.10 „Kviečia Londonas.
Nepapasakota britiškos popkultūros
istorija. Jūs puikiai
atrodote!“.
2.00 „Kviečia Londonas.
Nepapasakota britiškos popkultūros
istorija. Lėlininkas“.
2.55 „Vasara“.
5.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 PREMJERA. „Privatus detektyvas
Dengleris. Dvyliktą
dieną“.
22.55 „Vienišas vilkas“.
1.00 „Našlaitės“.
2.45 „Brokenvudo
paslaptys. Ančių
medžioklė“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Fizrukas“.
10.00 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni

šeima“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Siuntėjas“.
23.55 „Kikboksininkas“.
1.45 „Vyras už pinigus“.

blikos himnas.
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.25 „Bethoveno
lobis“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Klausimėlis.
12.10 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Šnipai gamtoje.
Ašigaliai“.
13.05 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Neaprėpiama
Afrika. Mala Mala
rezervatas“.
14.00 Karaliaus Mindaugo krepšinio
taurė. Pusfinalis.
Panevėžio
„Lietkabelis“–
Utenos „Juventus“.
16.00 „Sporto galia“.
16.30 Karaliaus Mindaugo krepšinio
taurė. Pusfinalis.
Kauno „Žalgiris“–
Klaipėdos
„Neptūnas“.
19.00 „Sporto galia“.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Dainuok su
manim.
22.40 „Viskas, ko nori“.
0.30 „Pasaulio
pabaiga“.
2.15 „Tarp mūsų –
siena“.
4.05 Pasaulio dokumentika. „Šnipai
gamtoje. Ašigaliai“.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.40 „Stivenas Visata“.
7.10 „Berniukas Blo-

giukas“.
7.35 „Ogis ir

tarakonai“.

7.30 „Monstrų vieš-

butis“.
8.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.30 Virtuvės
istorijos.
9.00 Gardu Gardu.
10.00 Tėvų darželis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Penkių žvaigždučių
būstas.
11.30 „Tylūs geradariai.
Tvarumo istorijos“.
12.00 „Pandų mažyliai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Pandų mažyliai“.
13.00 „Undinė“.
15.00 „Garfildas 2“.
16.45 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 Ekstrasensai.
Stipriausių mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 galvOK.
19.35 Eurojackpot.
19.40 galvOK.
21.30 „Gaujų karai.
Princai“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Gaujų karai.
Princai“.
22.40 „Apdovanotoji“.
0.50 „Mano numeris
ketvirtas“.
2.45 „Geras žmogus“.
4.40 „Bibliotekininkai“.
BTV
6.30 „Atranka. Išlieka

stipriausi“.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 „Varom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.00 „Pakvaišusi porelė“.
10.55 „Gimę laisvėje“.
12.00 „Atranka. Išlieka

stipriausi“.
12.55 „Gordonas Ramzis.

Iki pragaro ir atgal“.
13.55 „Pragaro

virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami

sala“.
8.25 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
8.50 „Žaislų parduotuvės paslaptis“.
10.50 „Tomas ir Džeris
lobių saloje“.
12.15 „Išsinuomokit
vaiką!“.
14.05 „Geras vyrukas“.
16.00 „Staiga trisdešimties“.
17.55 Gyvūnų
pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Šiurpuliukai“.
21.35 „Rožinė pantera 2“.
23.25 „Pasižadėjęs
kitai“.
1.40 „Vagys
melagiai“.

įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
16.00 „Nepamirštamas
tyrimas“.
17.10 „Kas žudikas?“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Kapitonas
Filipsas“.
0.45 „Nuo sutemų iki
aušros. Budelio
duktė“.
2.25 „Mirties apsuptyje“.

Plačiakelnis“.
7.00 „Benas Tenas“.

istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Vyrų šešėlyje. Ona

Jogailaitė“.
19.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 #NeSpaudai.
21.30 Oponentai.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.35 Gyvenimas.
4.20 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
5.00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
5.40 Vantos lapas.
6.00 „Paslaptys“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Auksinis protas.
7.15 Klausimėlis.
7.30 Vilniečiai. Liuba

Nazarenko.
8.00 Premjera.

7.55 „Vasaros stovyklos

TV3
6.30 „Kempiniukas

teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo

Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.00 Vantos lapas.
10.30 Deutsche Welle

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Netikėtas

„Didingas gamtos
grožis. Mūsų
nacionaliniai parkai.
Žmonių ir gyvūnų
buveinė. Abruco,
Lacijaus ir Molizės
nacionalinis parkas.
Italija“.
8.30 Premjera. „Susipažink su mano
pasauliu. Simono
parkuro iššūkis“.
9.00 Į sveikatą!
9.30 Gyvenk kaip galima
švariau.
10.00 Čia – kinas.
10.30 Pasivaikščiojimai.
11.00 Kas geresnio,
kaimyne?
11.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
13.00 Išpažinimai.
13.30 Proto džiunglės.
14.00 Euromaxx.
14.30 Gražiausios poetų
dainos.
16.00 „Klasikinės muzikos
istoriniai centrai.
Didieji kompozitoriai. Mozartas“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien
ir visados.
18.30 Procesai. Šeimos
samprata.
19.00 Istorijos perimetrai.
Pirčiupiai.
19.30 Istorijos perimetrai.
Upeiviai.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.

20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Oro uostas

1977“.
22.50 Koncertas. LRT

OPUS ORE. Grupė
„Fusedmarc“.
23.45 Vilniečiai. Liuba
Nazarenko.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Partenonas“.
2.35 Dizaino dokumentika. Baldai ir
šviestuvai.
2.45 „Didingas gamtos
grožis. Mūsų
nacionaliniai parkai.
Žmonių ir gyvūnų
buveinė. Abruco,
Lacijaus ir Molizės
nacionalinis parkas.
Italija“.
3.15 Pasivaikščiojimai.
3.45 Proto džiunglės.
4.15 Euromaxx.
4.45 Auksinis protas.
TV1
7.15 „Akloji“.
8.45 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas
Motiejus“.
11.00 „Gaminame namie
su Reičele Alen“.
12.00 „Gordono, Džino ir
Fredo kulinarinės
kelionės“.
13.00 „Akloji“.
14.45 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Keršto gėlės“.
19.20 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Kapitonė Marlo.
Palaidota atmintis“.
22.55 „Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir Šiaurės
šventė“.
0.50 „Vienišas vilkas“.
2.35 „Privatus detektyvas Dengleris.
Dvyliktą dieną“.
TV6
6.00 Jukono vyrai.
7.00 Visureigiais per

Aliaską.
9.00 Nematoma

pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Dramblys. Kala-

hario karalius“.
11.30 „Kietuoliai“.
13.00 „Svečiuose dram-

bliai“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 „Žaidimų žaidimas

su Ellen“.
20.00 „Antinų dinastija“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Narkotikų

karas“.
0.30 „Išminuotojų

būrys“.
2.50 „Siuntėjas“.
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Eteris
Sekmadienis, vasario 14 d. Saulė teka 7.46, leidžiasi 17.21, dienos ilgumas
9.35. Jaunatis. Vardadieniai: Kirilas, Valentinas, Saulius, Saulė, Liliana, Lijana, Valius.
15.15 „Kaip pavogti
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime
gera.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 Brolių Grimų
pasakos. „Jorindė ir
Joringelis“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Ką veikti?!
12.00 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Paslaptinga
peizažų istorija.
Madagaskaro Cinži
uolos“.
12.55 Pasaulio dokumentika. Premjera.
„Egiptas iš
paukščio skrydžio“.
13.50 „Sporto galia. Su
banglente į geresnę
ateitį. Maroko
istorija“.
14.15 „Sporto galia. Kamuoliuko metikas
ar atmušėjas?
Indijos aistra
kriketui“.
14.45 Karaliaus Mindaugo krepšinio
taurė. Rungtynės
dėl 3 vietos.
16.50 Karaliaus Mindaugo krepšinio
taurė. Snaiperių
konkursas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
17.50 Karaliaus Mindaugo krepšinio
taurė. Finalas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas.
Orai.
21.00 RUSIJA bunda.
22.35 „Mažoji Maskva“.
0.30 „Viskas, ko nori“.
2.15 „Oro uostas 1977“.
4.05 Pasaulio dokumentika. „Egiptas iš
paukščio skrydžio“.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.35 „Stivenas Visata“.
7.05 „Berniukas Blo-

giukas“.
7.30 „Ogis ir tarakonai“.
7.50 „Vasaros stovyklos

sala“.
8.20 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
8.50 „Beprotiškos

melodijos“.
9.20 „Neramūs ir
triukšmingi“.
9.45 „Srovės nublokšti“.
11.25 „Užsispyrusi
blondinė 2“.
13.20 PREMJERA.
„Neįtikėtina fakyro
kelionė“.

nuotaką“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
22.05 „Šnipas iš
U.N.C.L.E.“.
0.25 „Beverli Hilso
policininkas 3“.
2.20 „Rožinė pantera 2“.
TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Benas Tenas“.
7.30 „Monstrų vieš-

butis“.
8.00 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Geri metai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Geri metai“.
14.20 „Ana ir karalius“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Ana ir karalius“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Gražuolė ir
pabaisa“.
22.00 „Valentinas
Vienas“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Valentinas
Vienas“.
0.10 „Vedybos, skyrybos
ir barsukas“.
1.35 „Maikas ir Deivas
ieško pamergių“.
3.25 „Apdovanotoji“.
BTV
6.30 „Gordonas Ramzis.

Iki pragaro ir atgal“.
7.30 STIHL Savickas
Classic 2020.
Panevėžys.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Pasaulio taurė
2020. Kaunas.
10.00 „Pakvaišusi
porelė“.
10.55 „Gimę laisvėje“.
12.00 „Atranka. Išlieka
stipriausi“.
12.55 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
15.55 „Nepamirštamas
tyrimas“.
17.05 „Kas žudikas?“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Legendų
biuras“.
22.40 „Gyvi numirėliai“.
23.40 „Kapitonas
Filipsas“.
2.05 „Nuo sutemų iki
aušros. Budelio
duktė“.
2021 02 14
6.59 Programa.

7.00 „Paslaptys“.
8.00 „Vyrų šešėlyje. Ona

Jogailaitė“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 Eko virusas.
9.30 Skonio reikalas.
10.00 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
10.30 Deutsche Welle

pristato. Greitis.
11.00 Lietuvos ženklai
prie Laptevų jūros.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Netikėtas teisingumas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „24/7“.
17.30 Nauja diena.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Mūsų gyvūnai.
19.00 Gyvenimas.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Laikykitės ten.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
0.00 „Netikėtas teisingumas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.35 Lietuvos ženklai
prie Laptevų jūros.
3.55 Mūsų gyvūnai.
4.20 Laikykitės ten.
Pokalbiai.
5.00 Kaimo akademija.
5.20 Mažos Mūsų
Pergalės.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Dizaino doku-

mentika. Baldai ir
šviestuvai.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
9.55 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Lietuva mūsų
lūpose.
11.00 Stop juosta.
Punia.
11.30 7 Kauno dienos.
Aktualijų programa.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus Šv. Juozapo
bažnyčios.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.05 Klausimėlis.
14.25 „Bethoveno
lobis“.
16.00 XVI vaikų ir
jaunimo muzikos
festivalis „Mes –
Pasaulis“. Legenda
Lietuvai.
17.25 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.

pirmadienis

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

18.25 2021-ieji – Lietuvos

valstybės archyvų
metai.
18.30 Stambiu planu.
19.30 Tarptautinis
literatūros festivalis
„Vilniaus lapai
2020“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Meilės dainos.
22.35 Romualdas
Granauskas.
„Duburys“.
0.40 „Mažoji Maskva“.
2.35 Kūrybingumo
mokykla.
2.45 Mokslo sriuba.
3.10 7 Kauno dienos.
Aktualijų
programa.
3.40 Lietuva mūsų
lūpose.
4.05 Kelias.
4.35 Duokim garo!
TV1
7.15 „Akloji“.
8.45 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.40 „Tėvas
Motiejus“.
11.00 „Džeimio ir
Džimio kulinarinės
dvikovos“.
12.00 Vaikystės langas.
12.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Keršto gėlės“.
19.20 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Bel Canto“.
23.05 „Valstybės
galva“.
1.00 „Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir Šiaurės
šventė“.
2.40 „Kapitonė Marlo.
Palaidota atmintis“.

LRT TV
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų
kontrolė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Pietūs
virš debesų“.
16.40 „Kalnų
daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Užkluptas“.
23.45 „Alpių
detektyvai“.
0.30 Išpažinimai.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Daiktų istorijos.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 LRT forumas.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.

TV3
6.25 „Magiškoji

komanda“.
6.55 „Ilgo plauko

istorija“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.
12.00 „Lialios sugrį-

žimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrį-

žimas“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Karštai su tv3.lt.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Nepriklausomybės

diena“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Nepriklausomybės

diena“.
1.00 „Žudymo žaidimai“.
2.45 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
3.10 „Rouzvudas“.
4.05 „Bibliotekininkai“.
4.55 „Vaiduoklių ieškotojai“.
5.40 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
TV6
6.00 Jukono vyrai.
7.00 Visureigiais per

Aliaską.
8.00 Pavojingiausi

Indijos keliai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Svečiuose drambliai“.
11.30 „Kietuoliai“.
12.30 „Naujakuriai“.
13.00 „Kuprotieji
banginiai. Kodo
įminimas“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Jukono vyrai.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Vienas“.
19.00 „Žaidimų žaidimas
su Ellen“.
20.00 „Antinų
dinastija“.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 NBA Action.
22.30 NBA rungtynės.
Portlando „Trail
Blazers“–Dalaso
„Maverics“.

LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

7.20 „Mano virtuvė

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė
varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Godzila“.
0.55 „Narkotikų prekeiviai“.
1.55 „Šnipas iš
U.N.C.L.E.“.
3.45 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

8.35 „Atsargiai –

geriausia“.
giminės!“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Nepaaiškinami

įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Atsargiai –
giminės!“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Baltųjų rūmų
šturmas“.
23.40 „Akloji zona“.
0.35 „Legendų biuras“.
1.40 „Gyvi numirėliai“.
2.25 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
6.00 Bušido ringas.

6.30 Vantos lapas.
7.00 Skonio reikalas.
7.30 Vyrų šešėlyje.

Gerarda Elena
Šuliauskaitė.
8.00 Eko virusas.
8.30 Mūsų gyvūnai.
9.00 „Netikėtas teisingumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Mokslo ritmu.
12.30 Kaimo akademija.
13.00 Nauja diena.
14.00 „Teisingumo
agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 Laikykitės ten.
18.00 Paskutinė instancija.
18.30 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.
19.45 „Pasakadienis“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkja“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laikykitės ten.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laikykitės ten.
4.00 Alfa taškas.
4.25 „Partizanų keliais“.
4.50 „Reali mistika“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Legendos. Šiandien

ir visados.
7.00 „Heidė“.
7.25 „Džiunglių būrys

16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 Išpažinimai.
19.35 „Dešimtasis

dešimtmetis. Ar ne
ironiška?“.
20.20 Dizaino dokumentika. Industrinis
dizainas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Kazys Binkis.
„Atžalynas“.
23.45 „Dainų dainelės“
akimirkos.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Dainuok su manim.
2.10 Meilės dainos.
3.45 „Didingas gamtos
grožis. Mūsų
nacionaliniai parkai.
Žmonių ir gyvūnų
buveinė. Abruco,
Lacijaus ir Molizės
nacionalinis parkas.
Italija“.
4.15 „Susipažink su
mano pasauliu.
Simono parkuro
iššūkis“.
4.40 Mokslo sriuba.
5.05 Širdyje lietuvis.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Šalia tavęs“.
0.10 „Paskolinta meilė“.
1.10 „Našlaitės“.
3.00 „Bel Canto“.

skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
9.10 Labas rytas,

Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kas geresnio,

kaimyne?
12.40 Krikščionio žodis.
12.55 „Dainų dainelės“

akimirkos.
13.10 Kultūros diena.
14.00 Ką veikti?!
14.30 Pasivaikščiojimai.
15.00 Lietuvos nacio-

nalinių premijų
laureatų pagerbimo
ceremonija.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.

TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Greitis“.
23.30 „Tūnąs tamsoje“.
1.30 „Skubi pagalba“.
3.10 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Antradienis
, vasario 16 d. Saulė teka 7.42, leidžiasi 17.26, dienos ilgumas
9.44. Jaunatis. Vardadieniai: Julijona, Julijonas, Tautvydė.

Trečiadienis
, vasario 17 d. Saulė teka 7.40, leidžiasi 17.28, dienos ilgumas 9.48.
Jaunatis. Vardadieniai: Aleksas, Vaišvilas, Viltė, Donatas, Donata.

LRT TV
2021.02.16  
6.00 Lietuvos Respu-

LRT TV
2021.02.17
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Ryto suktinis su

Zita Kelmickaite.
6.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. Gediminaičių
Europa.
7.25 „Zalcburgo istorija“.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
11.00 Valstybės apdovanojimų ceremonija.
11.40 Gražiausios poetų
dainos.
12.00 Trijų Baltijos
valstybių vėliavų
pakėlimo ceremonija. Lietuvos
Respublikos
Prezidento kalba.
12.30 Šv. Mišios iš Vilniaus šv. vyskupo
Stanislovo ir šv.
Vladislovo arkikatedros bazilikos.
14.00 Vasario 16-osios
minėjimas Lietuvos
nepriklausomybės
signatarų namuose
Vilniuje.
14.40 „1920. Didžioji
diena“.
15.50 „Aš – dalis
Tavęs“.
16.30 Įdomiosios
pamokos. Vasario
16-oji.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Premjera. „Nova
Lituania“.
20.05 Mano Lietuva.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Lietuvos valstybės
keliu.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukinis
rajonas“.
23.50 „Nepaprasta
auka“.
1.05 „Partizanas“.
2.10 Uosis iš Dievogalos. Apie
partizaną Vytautą
Balsį-Uosį.
3.00 Panorama.
3.22 Sportas. Orai.
3.30 Šventadienio
mintys.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.00 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
6.55 „Mėnulio užkariautojai“.
8.45 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
10.30 „Madagaskaras 2“.
12.15 „Spaidervikų
kronikos“.
14.05 „Paskutinės
atostogos“.
16.20 „Paskutinis jaunikio
išbandymas“.
18.30 Žinios.

19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Vasario 16-osios

koncertas „Laisvės
alėja“ ir iškilminga
apdovanojimų
ceremonija „Aš –
dalis tavęs“.
21.30 PREMJERA.
„Papuolei!“.
23.35 „Žinių vedėjas 2.
Legenda tęsiasi“.
1.45 „Godzila“.
TV3
6.10 „Magiškoji

komanda“.
6.40 „Aviukas Šonas.

Filmas“.
8.15 „Garfildas 2“.
10.00 „Meškiukas

Padingtonas 2“.
12.10 „Džiunglių kara-

lius“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Džiunglių kara-

lius“.
14.05 „Šuns tikslas 2“.
16.15 „Pito drakonas“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Pito drakonas“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Aš tikrai myliu

Lietuvą.
21.00 „Tadas Blinda.

Pradžia“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Tadas Blinda.
Pradžia“.
23.20 „Rezidentas“.
0.25 „Rouzvudas“.
1.20 „Bibliotekininkai“.
2.10 „Vaiduoklių ieškotojai“.
2.35 „Rezidentas“.
3.25 „Rouzvudas“.
4.20 „Vaiduoklių ieškotojai“.
4.45 „Tai – mes“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.30 „Gordonas Ramzis.

Iki pragaro ir atgal“.
7.25 „Pragaro
virtuvė“.
9.25 „Gimę
laisvėje“.
11.40 „Policininkai ir
Robersonai“.
13.30 „Nacionalinis
saugumas“.
15.20 „Gyvūnas“.
17.00 „Lėktuvai, traukiniai
ir automobiliai“.
18.50 „Bėgimas džiunglėse“.
21.00 „Eliziejus“.
23.10 „Baltųjų rūmų
šturmas“.
1.35 „Policininkai ir
Robersonai“.
3.05 „Iš visų jėgų“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo

akademija.
7.00 Laikykitės ten.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
10.00 Gyvenimas.
11.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 TV Europa pristato.

„Lietuvos gelmių
istorijos“.
14.00 „Atėjo. Sabas“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Nauja diena.
17.00 „Nepriklausomybės
kovos Lietuvoje.
Operacijos bolševikų fronte“.
17.30 „Nepriklausomybės
kovos Lietuvoje.
Valstybės kūrimasis“.
18.00 „Vanagai“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Tai – sportas“.
19.40 „Pasakėlės“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Jaunimo banga“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Miegančių
drugelių tvirtovė“.
23.50 Gyvai Rondo.
0.50 Gyvai Vairas.
1.50 „Nepriklausomybės
kovos Lietuvoje.
Operacijos bolševikų fronte“.
2.15 „Nepriklausomybės
kovos Lietuvoje.
Valstybės kūrimasis“.
2.40 Koncertas „Jonis“.
3.20 Koncertas „Liveta ir
Petras Kazlauskai“.
4.00 Mažos Mūsų
Pergalės.
4.10 Gyvenimas.
4.50 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

14.45 Dainos Lietuvai.

Partizanų dainos.
15.10 Premjera. „Nepaprasta auka“.
16.25 Dainos Lietuvai.
17.05 Premjera. „Partizanas“.
18.10 Lietuvos nacionalinio simfoninio
orkestro koncertas
„Skiriama Nepriklausomybei“.
19.35 Nepažintoji
Žemaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Pasirinkau muziką“.
22.00 „Tikrasis genijus“.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos
vakaras.
1.40 Auksinis protas.
2.50 Kultūringai su
Nomeda.
3.45 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.10 Į sveikatą!
4.40 Stop juosta. Punia.
5.05 Stambiu planu.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Kasandra. Amžinasis sniegas“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.45 „Šalia tavęs“.

blikos himnas.
6.05 Vyskupo

M. Valančiaus 220mečiui. „Kultūros
metraščiai. Mirtis
– gyvenimo durys.
M. Valančius“.
6.55 „Heidė“.
7.20 „Smurfai“.
8.10 „Aukštyn
kojom“.
9.15 Valstybinio choro
„Vilnius“ 50-mečio
koncertas „Nakties
rapsodija“.
11.05 „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Jonas
Basanavičius“.
11.50 Vyskupo M. Valančiaus 220-mečiui.
„Kai Lietuvos
nebuvo. Motiejus
Valančius“.
12.20 Juozas Tumas-Vaižgantas. „Dėdės ir
dėdienės“.
13.50 Uosis iš Dievogalos. Apie
partizaną Vytautą
Balsį-Uosį.

TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Gyvūnų

manija.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni
šeima“.
12.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni
šeima“.
20.00 Nuogi ir
įbauginti.
21.00 „Nepriklausomybės
diena. Atgimimas“.
23.25 „Gelbėtojai“.
0.20 „Skubi
pagalba“.
2.00 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

Lietuva.

7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukš-

čiai“.

9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno krimi-

12.00 „Lialios sugrį-

nalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Valstijų
pasididžiavimas“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Nuostabioji
draugė“.
0.10 „Alpių detektyvai“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Klauskite daktaro.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Pasaulio puodai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Gimę tą pačią
dieną.
5.00 Klausimėlis.lt.
5.15 „Ponių rojus“.

12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrį-

LNK
6.30 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai –
mano likimas“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Kontrabanda“.
0.45 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
1.55 „Žinių vedėjas 2.
Legenda tęsiasi“.
3.40 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
TV3
6.25 „Magiškoji

komanda“.
6.55 „Ilgo plauko

istorija“.

žimas“.
žimas“.
13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Džiunglės“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „Džiunglės“.
23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
23.18 „Džiunglės“.
0.30 „Rezidentas“.
1.25 „Rouzvudas“.
2.20 „Bibliotekininkai“.
3.10 „Rezidentas“.
4.00 „Rouzvudas“.
4.50 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

„Kontrabanda“, 22.30, LNK
14.00 „Teisingumo

agentai“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 Reporteris.
16.20 Sportas.
16.28 Orai.
16.30 Alfa taškas.
17.00 #NeSpaudai.
18.00 „Dzūkiška pynė“.
18.30 „Jaunimo banga“.
19.00 Žinios.
19.15 Sportas.
19.18 Orai.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinos.
20.15 Sportas.
20.18 Orai.
20.20 „Dainuok, Dzūkija“.
21.00 Transliacijos
pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Alfa taškas.
23.30 #NeSpaudai.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 #NeSpaudai.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Mūsų gyvūnai.
4.50 „Reali mistika“.

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Atsargiai –
giminės!“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Atsargiai –
giminės!“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Apsuptyje“.
23.05 „Eliziejus“.
1.15 „Iš visų jėgų“.
2.05 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.30 Gyvenimas.
6.30 Mūsų gyvūnai.
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.
12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių.
12.30 Alfa taškas.
13.00 Nauja diena.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 „Pasirinkau

muziką“.
7.00 Ką veikti?!
7.25 „Džiunglių būrys

skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 Į sveikatą!
9.10 Labas rytas,

Lietuva.
11.45 Klausimėlis.lt.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
12.40 Proto džiunglės.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
14.55 „Dešimtasis

dešimtmetis. Ar ne
ironiška?“.
15.40 Dizaino dokumentika. Industrinis
dizainas.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 LMŽ.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Klausimėlis.lt.
19.05 7 Kauno dienos.
19.40 EHF vyrų rankinio
Čempionų lyga.
Vesprėmo „Ves-

zprém KC“–Zaporožės „Motor“.
21.30 „Bitlai. Pagaminta
Mersisaide“.
23.00 3 minutės iki
muzikos.
23.03 Premjera. „Meilės
vasara. Laisva
meilė“.
23.55 Premjera. „Meilės
vasara. Komunos“.
0.50 DW naujienos rusų
kalba.
1.05 Dabar pasaulyje.
1.30 Gražiausios poetų
dainos.
3.10 Stambiu planu.
4.05 „Pasakojimai iš
Japonijos“.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Vilniečiai. Liuba
Nazarenko.
5.05 Kultūringai su
Nomeda.
TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Mentalistas“.
13.25 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.20 „Rozenheimo
policija“.
15.20 „Sugrįžimas į salą“.
16.30 „Mano vienintelė“.
18.00 „Akloji“.
19.00 „Stebuklas“.
19.55 „Sugrįžimas į salą“.
21.00 „Kasandra. Sukrėtimai“.
23.05 „Paskolinta meilė“.
1.05 „Našlaitės“.
2.45 „Kasandra. Amžinasis sniegas“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 „Havajai 5.0“.
14.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
21.00 „Siuntinys“.
22.55 „Gelbėtojai“.
23.55 „Skubi pagalba“.
1.40 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(vasario 8—14 d.)

Avinas (03.21–04.20)
Jus kankins abejonės, ar einate tinkamu keliu. Tai, ką anksčiau atlikdavote
be didelių pastangų, dabar bus gana
sudėtinga įgyvendinti, ir tai gali išmušti iš vėžių. Nesisielokite, jei ne
viskas vyksta būtent taip, kaip esate
numatę, nes būtent tai paskatins tikrojo kelio paieškas. Netikėtai gauta
žinia gali įkvėpti imtis naujų idėjų
įgyvendinimo, ir galbūt tai taps pakilesnės nuotaikos priežastimi.
Jautis (04.21–05.21)
Juodi debesys pagaliau atsitrauks, ir
jūs galėsite mėgautis paprastomis
gyvenimiškomis smulkmenomis. Nors
didelių pokyčių žvaigždės kol kas nenumato, tačiau pagerėjusi nuotaika
leis nuveikti kur kas daugiau. Džiugins
ir tai, kad sulauksite didelio draugų
ir artimųjų palaikymo, todėl rutina
nebeatrodys tokia slegianti. Jei turite
idėjų, kurias vis delsiate įgyvendinti,
dabar bus tikrai palankus metas imtis
veiksmų.
Dvyniai (05.22–06.21)
Tiesiog spinduliuosite optimizmu, ir
jums bus sunku paaiškinti, kas yra
tikroji tokios pakilios nuotaikos priežastis. Vis dėlto žvaigždės pataria
per daug apie tai negalvoti ir tiesiog
pasimėgauti džiaugsmo kupinomis
akimirkomis. Dabar turėsite ne vieną
progą imtis naujų sumanymų įgyvendinimo, todėl neatidėkite to neribotam
laikui: jei veiksmų imsitės jau dabar,
labai greitai galėsite pasigirti puikiais
rezultatais.
Vėžys (06.22–07.22)
Pajusite energijos stygių. Atrodys, kad
šiuo laikotarpiu neturite jėgų net ir
pačioms elementariausioms užduotims, ir tai tikrai vargins. Vis dėlto,
jei per daug savęs nekankinsite, ir
pasistengsite atrasti laiko kokybiškam
poilsiui, jau netrukus galėsite tiesiog
kalnus nuversti. Nesisielokite, jei ne
viskas einasi pagal jūsų numatytą
planą: kartais tam tikri pokyčiai yra
tik į naudą.
Liūtas (07.23–08.23)
Nerimausite dėl savo finansinės situacijos. Paskutiniu metu teko plačiau
atverti piniginę, todėl dabar galite
pajusti to pasekmes. Žvaigždės pataria kurį laiką neplanuoti stambių
pirkinių ir pasvarstyti, kurios išlaidos
nėra būtinos. Jei laiku susiimsite, labai
greitai situacija pakryps į gerąją pusę.
Šiuo laikotarpiu galite sulaukti netikėto darbo pasiūlymo, tačiau prieš jį
priimdami turėtumėte pasverti visus
„už“ ir „prieš“.
Mergelė (08.24–09.23)
Žvaigždės žada reikšmingus pokyčius
karjeros srityje. Nors iš pirmo žvilgsnio jie gali atrodyti ganėtinai gąsdinantys, tačiau turite suprasti, kad
visa tai gali atverti kur kas platesnes
ateities perspektyvas. Šiuo laikotarpiu
galite pajusti energijos trūkumą, todėl
turėtumėte labiau susirūpinti savo
sveikata. Venkite rizikingos veiklos ir
būkite atsargesni vairuodami.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Jus džiugins draugų ir artimųjų dėmesys, todėl įvairūs kasdieniai rūpesčiai
neatrodys tokie dideli. Šiuo laikotarpiu
turėsite daugiau laiko bendravimui,
todėl tai gali tapti jūsų įkvėpimo šaltiniu. Kurį laiką nerimavote dėl savo
karjeros, ir svarstėte, kaip turėtumėte
pasielgti, tačiau dabar priimti spren-

skelbimai

Tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PA RD UODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

namų valdos
•sklypus:
•Gretimus
0,27 ha ir 0,46 ha

dimą tikrai nebus sunku. Nebijokite
didelių pokyčių, nes būtent jie gali suteikti daugiau pasitikėjimo savimi.

Skorpionas (10.24–11.22)
Gali tekti susidurti su pavydžiais
žmonėmis, kurie bandys jums pakenkti. Žvaigždės pataria šiuo laikotarpiu nepriimti svarbių sprendimų,
nepradėti naujų projektų ir nepasirašyti reikšmingų sutarčių. Vėliau gali
paaiškėti, kad už gražiai pristatytos
„tiesos“ slėpėsi didelė apgavystė,
todėl būkite atsargūs ir neskubėkite
imtis ryžtingų veiksmų. Jei jus ims
kankinti abejonės, kreipkitės pagalbos į artimuosius ar į teisėsaugos
specialistus.
Šaulys (11.23–12.21)
Jūsų pečius gali užgriūti netikėti rūpesčiai, kurie ne tik vargins, bet taip
pat privers gerai pasukti galvą, kaip
rasti išeitį iš susiklosčiusios situacijos.
Nors esate pratę įvairias problemas
spręsti savarankiškai, tačiau dabar
tam gali pritrūkti kompetencijos. Jei
nesate užtikrinti, kad einate teisingu
keliu, nebijokite prašyti kitų žmonių
pagalbos: atminkite, kad dvi galvos
visada yra geriau ne viena, todėl kartu
galite atrasti tinkamiausius sprendimus.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Galite sulaukti netikėtos gerbėjo žinios, kuri jus tiesiog išmuš iš vėžių.
Kurį laiką gyvenote ramų gyvenimą, ir
net atrodė, kad nieko aplinkui nevyksta, tačiau dabar žvaigždės žada tikrai
reikšmingus pokyčius. Asmeniniame
gyvenime galite tikėtis tikrai malonių permainų, kurios stums judėti į
priekį ir leis iš naujo atrasti gyvenimo
džiaugsmą. Net ir tada, jei esate įsipareigoję ir į gerbėjo jausmus negalite
atsakyti tuo pačiu, prisipažinimas apie
puoselėjamus jausmus tikrai paglostys savimeilę.
Vandenis (01.21–02.19)
Būsite nervingi ir lengvai pažeidžiami,
todėl bendravimas su aplinkiniais gali
būti komplikuotas. Vis dėlto žvaigždės
pataria nesiteisinti suprastėjusia nuotaika ir pasistengti išlaikyti pagarbą.
Tik jūs patys galite rasti būdų, kurie
jums padėtų nusiraminti ir į situaciją
pažvelgti visai kitomis akimis, todėl
nelaukite, kol kas nors jums pagelbės.
Jei bendravimas su artimaisiais ims
kelti įtampą, nelaukite, kol situacija
taps nevaldoma: jei reikia, tiesiog atsitraukite, ir šiek tiek laiko praleiskite
vienumoje.
Žuvys (02.20–03.20)
Gali atrodyti, kad aplinkiniai tik ir siekia jums pakenkti, tačiau žvaigždės
pataria pirmiausia keisti požiūrį. Ne
viskas yra būtent taip, kaip jums gali
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, todėl
pasistenkite nedaryti skubotų išvadų.
Tikėtina, kad paaiškės, jog už kritikos
slepiasi nuoširdus noras jums padėti,
taigi, pasistenkite nesivelti į konflik-

sklypą namo
avižų ir žirnių
•statybai
•ŽemėsLazdijų
•mišinį,
•Kvietrugius,
mieste (30 a,
kaina 8 Eur/cnt. Galiu
gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a.
Tel. 8 686 70841.

Panarvės k., kainos: 2 200 Eur,
3 000 Eur. Šalia – 1,23 ha ir
1,06 ha žemės ūkio paskirties
sklypus, kaina po 4 200 Eur.
Visi sklypai tinkami namų
statybai. Arti Lazdijų miestas
bei miškas.
Tel. 8 679 08011.

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su

••

••

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

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

tvenkiniu ir nedideliu statiniu),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.
Nedidelį rekreacinės
paskirties žemės sklypą šalia
ežero (iki vandens apie 50 m,
sklypą iš vienos pusės riboja
kelias, iš dviejų pusių juosia
natūralus griovys, einantis
iki ežero, idealus variantas
sklype turėti tvenkinį, patogus
privažiavimas), kaina 12 000
Eur.
Tel. 8 686 70841.

sumalti ir atvežti.
Tel. 8 678 30989.

KITI

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

Pragulinį beveik naują čiuži•nį,•kaina
55 Eur.
Tel. 8 674 31138.

Kineskopinių televizo•rių•„Panasonic“
ir LG ir TV

priedelio „TV Star“ distancinius pultelius. SCART laidą.
Mobiliojo telefono „Nokia“
įkroviklį ir ausinukus, kaina
nuo 2 Eur. Pakabinamus
šviestuvus, kaina nuo 5 Eur.
Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

namo statybai Laz•dijų•Sklypą
mieste.
sandėlį
•Nemajūnų
•Grūdų pikiavimo
k. (su grūdų pikiaTel. 8 686 70841.
Beržo bei juodalksnio
vimo malūnu arba atskirai),
•
•
malkas.
Sodo
namelį
bendrijoje
kaina
sutartinė.
•„Baltasis“
• (11 a žemės).
Tel.: 8 686 12417,
Tel. 8 698 78040.
Tel. 8 656 12800.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

8 694 98803.

neapdirbtas labrado•mieste.
•Namą su 15 a sklypu Lazdijų ••Lengvojo automobilio
•rito•Pigiai
akmens plokštes Lazdipriekabą.
Tel. 8 603 24679.
juose.
Tel. 8 698 78040.
Tel. 8 686 70841.
Žemės
sklypus
namų
•statybai
• šalia Lazdijų (įvairaus ••„VW Golf III“ (1997 m.) ir ••Pigiai – kioską.
„VW Passat“ skardinių ratlanTel. 8 698 78040.
dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė.
Tel. 8 616 33781.

••

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

kių plastikinius gaubtus (R14,
4 vnt.), kaina po 2 Eur. Plastikines slenksčių juostas, kaina po
8 Eur. Dvejas priekinio bamperio groteles („Audi A6“, 2002
m.), kaina po 5 Eur.
Tel. 8 686 43600.

GYVULIAI

Lazdijuose arba kei•čiu•Sodybą
į 2 k. butą I arba II aukšte.
avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.
Tel. 8 670 61649.
Gudelių k. (30 a
AUGALAI
•namų
•Sodybą
valda, 2,25 ha žemės
ūkio paskirties žemės).
••Bulves.
Tel. 8 623 04363.
Tel. 8 615 96091.
••Šviežias ,,Vineta“ veislės
bulves. Pristatome į namus.
Tel. 8 614 56206.

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

•Lazdijuose.
•Namų valdos žemės sklypą
Tel. 8 627 22229.

•Tel.•Žemę.
8 688 80688.
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties
Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

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

žolių sėklas.
•Auginame
•Daugiamečių
dobilus, motiejuAtsiskaitau iš karto.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
kus, svidres, eraičinus, turime
ir žolių mišinių gyvuliams,
pievoms ir ganykloms, žaliosioms trąšoms, vejoms.
Galime sudaryti mišinį pagal
jūsų norimą sudėtį. Konsultuojame pievų ir ganyklų įrengimo
klausimais. Pristatome nemokamai. Tel. 8 600 25710.

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai.
Tel. (8 318) 53085.
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Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

Perku namų valdos žemės
sklypą Lazdijuose.
Tel. 8 627 22229.

Klasifikuoti

skelbimai

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

••

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

GYVULIAI

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

••

Taisome automatines
skalbimo mašinas. Atvykstame
į namus.
Tel. 8 615 73404.
visus vidaus
•apdailos
•Atliekame
darbus.
Tel. 8 623 00597.

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

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

NU O MA
SIŪLO

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

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

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

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

ė
v
l
u
b
ų
ij

d
z
a
L

e

••

Superkame visų markių automobilius: „Mazda“, „Audi“,
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“,
„Volkswagen“, kemperius ir
kt. Pasiimame patys, sutvarkome reikiamus dokumentus,
atsiskaitome iš karto. Dirbame savaitgaliais ir šventinėmis
dienomis. Tel. 8 681 20546.

PASLAUGOS

IEŠKO

n

••

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

230 Eur/t, skarda – 170–190
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame
patys. Ežero g. 39, Lazdijai.
Svėrimo paslaugos iki 60 t.
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00
val., VI – 8.00–12.00 val.
Tel. 8 698 30902.

Vi

TRANSPORTO PRIEMONĖS

ta Vineta

žemės ūkio
pianiną.
administraci•techniką:
•Bet kokiątraktorių,
•Tel.•Naudotą
•nes•Komercines
priekabą,
8 659 60507.
patalpas Lazdijuose (15 kv.
sunkvežimį ir jų padargus. Gali
m, I aukštas).
Metalo
laužo
supirkimas:
būti neveikianti, su defektais.
•juodojo
• metalo laužas – 200– Tel. 8 698 78040.
Tel. 8 680 77728.

ne

ne

KITI

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

n

Vi

a
et

Vi

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

betono maišyklę.
•Tel.•Nuomoju
8 614 56206.
nestandar•tinio•Išnuomojamas
išplanavimo butas Lazdijų

ta

Veršelį arba telyčią nuo 6
mėn. iki 3 metų auginti. Taip
pat pienines melžiamas karves
arba visą bandą.
Tel. 8 625 93679.

Vi

••

nuolynus, miškus draustiniuose, parkuose. Žemę: apleistą,
nederlingą, apaugusią krūmais
ir medžiais.
Tel. 8 641 55554.

pas Radvilų g., Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

eta Vinet
a

PERKA miškus:
•brandžius,
•Brangiaibręstančius,
jau-

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

Prekiaujame šviežiomis „Vineta“ veislės bulvėmis

Vi n

NEKILNOJAMASIS TURTAS

– galvijus
•aukščiausiomis
•Įmonė tiesiogiai
••Išnuomoju arba parduodu
ŽŪKB „Kreke- gamybines sandėliavimo patal-

ta

PER K A

6.

620
5
4
61
8
.
l
Te

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

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

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

Parduodamas
antikvarinis
traktoriukas
„McCormick
D-326“, puikiai
veikiantis. Padargai
— kultivatorius,
vartomas dviejų
korpusų plūgas.
Jei domina,
skambinkite tel.
8 615 39794.

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS
Prenumeruokite visuose Lietuvos pašto skyriuose,
telefonu 8 700 55 400,
internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.
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Dėmesio!
Kalvarijoje organizuojami
mokymai
TR1, TR2, SZ kategorijų traktorininkų
mokymo kursai;
A, B, BE, C, CE kategorijų vairuotojų mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Virtuvės baldai, sofos, lovos,
kampai, lentynos, komodos,
kėdės, prieškambariai, šaldytuvai, šaldikliai, trimeriai.
Atvežame. Galima išsimokėtinai.

Ulonų g. 16 ir
Naujoji g. 50, Alytus.
Telefonas 8 674 05844

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. ...

Pasiilgome jūsų!
Reikia knygos, biuro popieriaus, spaudo,
užpildyti tonerį? Susisiekite:

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

Tel. 8 646 71901.

UAB „Galvijų eksportas“

E. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

FACEBOOK, MESSENGER
.
Lazdiju, knygynelis

Tel. 8 612 34503.

Laukiame Jūsų!

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
El. p. 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

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.

MALKOS,
MALKOS,
MALKOS,

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

Turite
naujieną,
nuotrauką –
siųskite
dzukuzinios@gmail.com

„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.

Tel. 8 657 88458.

PARDUODA

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

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.

• 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
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