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Visiems aktualus šiukšlių mokestis tampo gyventojų nervus
Drama Lazdijuose — kalnai neišvežtų dvokiančių šiukšlių. Kils surinkimo kaina?
Savivaldybė apskųsta teismui

V

isai nedaug trūko, kad Lazdijus būtų ištikęs
toks pats baisus likimas, ką
prieš kelerius
metus išgyveno kai kurie Italijos
regionai, dėl neišvežtų atliekų paskendę šiukšlių smarvėje. Lazdijų
rajono gyventojai irgi pateko į nepavydėtiną situaciją dėl šiukšlių
– senoji sutartis dėl mišrių atliekų
išvežimo jau pasibaigė, o naujoji
iki šiol nepasirašyta. Ir neaišku,
ar kada nors bus pasirašyta, nes
dėl šiukšlių išvežimo operatoriaus
konkurso vyksta ginčai teisme.
Jei ne Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro principingumas ir atsakingumas bei skubiai
ištiesta pagalbos ranka, netrukus
visi Lazdijai paskęstų šiukšlių
kalnuose.

ARATC metė gelbėjimosi ratą
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) direktorius
Algirdas Reipas pripažino, jog
Lazdijuose dėl atliekų išvežimo susiklostė ypatinga situacija. Pasibaigus Lazdijų rajono
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Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras įsigijo naujos technikos, suformavo brigadas, kurios rūpinsis buitinėmis atliekomis Lazdijuose. Nuotraukoje
Transporto ir konteinerių eksploatavimo padalinio vadovas Janis Laurinaitis (pirmas iš dešinės) su kolegomis.
Daiva Kričeniene,
50-mečio proga
norime palinkėti visko, kas
gyvenime svarbiausia: tvirtos
sveikatos, begalinio džiaugsmo,
amžinos jaunystės, plačios
šypsenos ir tiesiog laimės!
Tegul visi vargai aplenkia, o
laimės akimirkų netrūksta, juk
esi verta tik geriausio!

Gražaus jubiliejaus
proga sveikina
vyras, dukra ir
sūnus su šeimomis

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

Politinės aktualijos

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

Bendruomenių naujienos

Rajono bendruomenių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

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

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
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Savaitės komentaras

Protestuodama prieš Astravo AE Lietuva riebiai moka už jos elektrą

Algimantas Mikelionis
Energetikos ministerija pranešė,
jog, „Litgrid“ duomenimis, sausio
1–18 dienomis į Lietuvą pateko
33 milijonai kWh baltarusiškos
elektros – tai sudarė 17,5 procento viso per „Nord Pool Spot“ Latvijos prekybos zonoje su Rusija
suprekiauto ir iš Baltarusijos atitekėjusio kiekio, tuo metu sausio
21 dieną Astravo AE atnaujinus
darbą, per 10 dienų baltarusiškos elektros importas į Lietuvą
išaugo iki 71 milijono kWh ir tai
sudarė jau 5o procentų Latvijoje
suprekiauto kiekio. Šis baltarusiškos kilmės elektros eksportas
į Lietuvą biržos Latvijos zonoje
apskaitomas kaip „rusiška“ elektra, teigia ministerija.
„Išvertus į pinigus yra beveik
4 milijonai eurų. Jeigu ir toliau
taip tęstųsi, per metus būtų 120
milijonų eurų. Tiek bus sumokė-

ta Astravo tolimesnei statybai,
todėl tam svarbu užkirsti kelią,
kad Astravo AE antras, o galbūt
ateityje ir trečias blokas nebūtų
finansuojami“, – tvirtino energetikos ministras D. Kreivys.
NSGK pirmininkas konservatorius Laurynas Kasčiūnas skaičiuoja, kad baltarusiška elektra
sudaro apie 12 procentų viso
Lietuvoje suvartojamo elektros
kiekio. „Dabartiniame visame
Lietuvos suvartojamos elektros
balanse apie 12 procentų yra
baltarusiška arba Astrave pagaminta elektra – tai per mėnesį
11 milijonų eurų. Galima sakyti,
kad vartotojai moka už Astravo
elektrinę“, – komentavo jis. Pasak
D. Kreivio, tai, kad turimi tikslūs
duomenys, kiek Astrave pagamintos elektros patenka į Lietuvą,
yra didžiulis proveržis.
„Tada buvo ekspertiniai skaičiavimai, pagal kuriuos nepatvirtino metodikos. Tie ekspertiniai
skaičiavimai pasitvirtino ir dabar
turime faktą“, – kalbėjo ministras.
Šiuos faktus, anot D. Kreivio, planuojama padėti ant derybų stalo
su Latvija bei Estija kaip įrodymą, kad pernai parengta trišalė

prekybos elektra su trečiosiomis
šalimis metodika, kurios nepatvirtino Lietuva, yra prasta, tuo
metu Lietuvos vis dar pripažįstama 2018 metų metodika būtų
užtikrinusi, kad Astravo elektra
nepatektų į regioną.
„Paskutiniai duomenys rodo,
kad 50 procentų visos elektros, o
tai sudaro 77 milijonus kilovatvalandžių, kuri patenka per Lietuvos
ir Baltarusijos skerspjūvį, yra iš
Astravo, antra tiek – iš Rusijos.
Lygiai tiek pat suprekiaujama Latvijos biržoje. Ta elektra fiziškai
teka ne į Latviją, o per mūsų sieną
atiteka į Lietuvą, kadangi pas mus
yra didžiulis elektros deficitas, mes
tą elektrą sunaudojame ir už ją
susimokame“, – sakė D. Kreivys
trečiadienį po Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto
posėdžio, kur svarstytos Astravo
AE keliamos grėsmės Lietuvos
nacionaliniam saugumui.
Pasak ministro, 77 milijonai
kilovatvalandžių į Lietuvą pateko
per pastarąsias 10 dienų, kai Astravo jėgainė dirbo stabiliai.
Anot energetikos ministro
D. Kreivio, smarkiai išaugę
elektros srautai iš kontinentinės

Į seniūnijas keliauja pirmoji šiais
metais parama maisto produktais
Į Lazdijų rajono centrinį
sandėlį pristatyta pirmoji
šiais metais paramos maisto produktais ir higienos
prekėmis siunta iš Europos
socialinio fondo vykdomo
projekto.

Paramą numatoma išdalinti 2379
asmenims. Maisto davinį vienam
asmeniui sudaro 8 rūšių maisto
produktai ir vienkartinės apsauginės veido kaukės (jų bus dalinama
po 3 vienetus vienam paramos
gavėjui).
Šią savaitę, iki ketvirtadienio,
parama pasieks visas seniūnijas ir
bus pradėta dalinti gyventojams:
seniūnijose dirbantys socialinio
darbo organizatoriai susisieks su
savo seniūnijų gyventojais ir juos
informuos apie tai, kada ir kur bus
galima atvykti ir pasiimti jiems priklausančius davinius.
Primename: dalijant paramą privaloma laikytis visų karantino metui
nustatytų saugos reikalavimų.

•

Adomo Žilinsko piešinys.
Rusijos bei Baltarusijos kelia
grėsmę Baltijos šalių elektros
energetikos sistemų adekvatumui,
įsipareigojimams plėsti elektros

gamybą iš atsinaujinančių šaltinių
bei Baltijos šalių elektros tinklų
sinchronizavimo su Europa projektui.

•

Atliekų reikalai: klausiate – atsakome

Artėja pavasaris, vėl peržiūrėsime savo daiktus.
Vienus norėsis išmesti, kitų įsigyti.
Gal jau bus galima apsilankyti ir „Mainukuose“?
Taip, nuo kovo mėnesio
bus atidaryti rūšiavimo
centruose esantys daiktų
mainų punktai „Mainukai“.
Į juos prašome atnešti jums
nereikalingus, bet dar gerus, tolesniam naudojimui
tinkamus ar nedidelio
remonto reikalaujančius
daiktus.
Tokių daiktų čia galima
ateiti ir pasiimti nemokamai, tik vertėtų prisiminti, kad „Mainukai“ – ne tik daiktų pasiėmimo,
bet pirmiausia – keitimosi jais punktai, tad eidami pasiimti, pagalvokite,
ką galėtumėte ir atnešti. Neskubėkite pirkti, neskubėkite išmesti –
mainykitės!
„Mainukai“ veikia kiekviename rūšiavimo centre jų darbo laiku.

Antspaudų gamyba
Tel.
(8 318) 53085.
El. p.
dzukuzinios@gmail.com

Lazdijų r. sav. inf.

prenumeruoti leidinius galite ne tik Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, bet ir telefonu

8 700 55 400 bei internetu, www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.
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Renata Rudienė: „Bibliotekų lankytojai labai pasiilgo knygų kvapo“
Trečią mėnesį besitęsiantis karantinas atėmė iš
mūsų galimybę visavertiškai bendrauti, apsunkino
mūsų laisvalaikį ir pakeitė
malonius įpročius. Nuo karantino pradžios negalime
lankyti nei spektaklių, nei
parodų, nei muziejų, taip
pat uždarytos ir bibliotekų
erdvės. Tačiau bibliotekos
sugeba veikti ir ekstremaliomis sąlygomis ir sudaro
sąlygas savo skaitytojams
mėgautis knygų skaitymu.

Apie tai, kaip pandemijos metu
gyvena Lazdijų bibliotekos, su
kokiais iššūkiais susiduria, kokius
uždavinius sprendžia, kalbamės
su Lazdijų rajono viešosios bibliotekos direktore Renata Rudiene.
– Kaip gyvena Lazdijų rajono
viešoji biblioteka ir jos filialai
pandemijos metu?
– Mūsų rajono bibliotekos,
kaip ir visos Lietuvos, viso pasaulio bibliotekos, dėl užklupusios pandemijos buvo uždarytos
fiziniams lankytojams, tačiau
galime sakyti, kad laikinų apribojimų sąlygomis kūrybingai
perėjo į naująją realybę – teikė
aktualias nuotolines paslaugas
virtualioje erdvėje, bekontaktį
knygų išdavimą, knygų karantinavimą, nuotolinius informacinio raštingumo mokymus. Per
karantino laikotarpį atsiskleidė
bibliotekininkų socialinė atsakomybė – 3D spausdintuvu bibliotekos informacinių technologijų
specialistų pagaminti apsauginiai
veido skydeliai sveikatos apsaugos sistemos darbuotojams.
Bibliotekų sektoriui svarbu tai,
kad bibliotekų paslaugos prilygintos būtinosioms paslaugoms,
todėl rajono bibliotekos antrojo
karantino metu visą laiką veikia
ir užsakytas knygas išduoda savo
skaitytojams bekontakčiu būdu
bibliotekų vestibiuliuose.

– Teko girdėti, jog pernai bibliotekoms buvo skirta daugiau
pinigų naujoms knygoms įsigyti.
Kiek ir kokių knygų įsigijo Lazdijų biblioteka?
– Taip, mūsų rajono bibliotekų
fondams pagausinti buvo skirtas papildomas finansavimas 13
557,00 eurais daugiau negu kasmet. Už šias papildomas lėšas
įsigijome 1716 vnt. naujų knygų
– grožinės literatūros, filosofijos,
psichologijos, religijos, visuomenės mokslų, geografijos, istorijos
tematika.
Perkant naujas knygas, atsižvelgiama į rajono bibliotekininkų rekomendacijas ir skaitytojų
poreikius.
– Kaip vyksta skaitytojų aptarnavimas pandemijos metu?
Ar padaugėjo skaitytojų? Kaip
jie pasikeičia knygas?
– Karantino metu skaitytojai
aptarnaujami bekontakčiu būdu.
Iš anksto priimami užsakymai
telefonu, el. paštu. Skaitytojai
parašo į bibliotekos Facebook
paskyrą ir užsisako knygų, taip
pat užsisako integralioje elektroninėje bibliotekų sistemoje
(LIBIS). Paruoštus užsakymus
skaitytojai atsiima sutartu laiku bibliotekos vestibiulyje, ant
paruoštų staliukų. Knygos grąžinamos į dėžę, esančią šalia bibliotekos, ir karantinuojamos 72
val. atskiroje patalpoje. 2020 m.
viešojoje bibliotekoje skaitytojų
padaugėjo.
– Ar tiesa, kad per pandemiją
skaitoma daugiau lengvesnio turinio knygų? Ar yra tokių knygų,
kurių tenka laukti eilėje?
– Pandemijos laikotarpiu skaitytojai skaito įvairaus turinio
knygas. Nepastebėta, kad mūsų
bibliotekose pasikeitė skaitytojų
skaitymo įpročiai. Gal kiek daugiau buvo išduota psichologinių
knygų. Yra tokių knygų, kurių
reikia laukti eilėje. Populiarios
knygos, kaip K. Sabaliauskaitės

Žiniasklaidoje jau pasirodė informacija apie bibliotekų atvėrimą nuo kovo 1 d., planuojama leisti teikti bibliotekų
skaityklų paslaugas, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus asmenų
srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitus reikalavimus. Bibliotekininkai nekantriai laukia susitikimų su
skaitytojais!
„Petro imperatorė“, kartais tenka
laukti mėnesį ir daugiau. Taip pat
tarp populiarių knygų yra Kimberly Belle „Sumeluotas gyvenimas“, Hether Morris romanas
„Aušvico tatuiruotojas“, Nora
Ikstena „Motinos pienas“.
– Kaip vyksta bibliotekos filialų darbas? Ar kaimo vietovėje
per pandemiją padidėjo skaitytojų skaičius?
– Rajono bibliotekininkai priima knygų užsakymus telefonu
ir susitartu laiku knygas ant staliukų palieka skaitytojams. Kaimo vietovėse žmonės atsargesni,
mažiau lankosi viešose erdvėse,
tačiau, kas ima knygas, pasiima
po daugiau, kad galėtų ilgesnį
laiką skaityti.
– Kai kurios šalies bibliotekos
taiko praktiką, kai bibliotekos
knygas išvežioja skaitytojams. Ar
Lazdijuose tai neišbandėte?
– Taip, ši praktika išbandyta dar

Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnaus nuo kovo 1 d.
Pasiilgome!
Knygynėlis,
Seinų g. 12, Lazdijai

pirmojo karantino metu. Visos
rajono bibliotekininkės stengiasi
dėl savo skaitytojų, dirba knygnešių darbą, nuveža knygas senjorams. Visada paklausia, ar knygas
atsiims patys, ar pageidauja, kad
atvežtų. Tokių skaitytojų turime
ištisus metus, bet karantino laikotarpiu ši paslauga padažnėjo.
– Bibliotekos užsiima ne tik
knygų išdavimu, bet ir rengdavo gausybę įvairių renginių. Ar
per pandemiją vyksta renginiai
nuotoliniu būdu? Kokie?
– Labai intensyviai visus metus
vykdomi projekto „Prisijungusi
Lietuva“ informacinio raštingumo mokymai. Vyksta glaudus
bendradarbiavimas su Užimtumo tarnyba, bendruomenėmis.
Suorganizuota 312 grupių ir
apmokyta 1500 gyventojų. Šio
projekto lektorės – bibliotekos
darbuotojos Asta Mickevičienė
ir Ilona Salatkienė.
Vyksta virtualūs, dažnai tiesio-

giniai susitikimai su rašytojais,
vieni iš įdomesnių buvo susitikimas su žurnaliste, istorinių bei
dokumentinių filmų kūrėja G. Sviderskyte ir jos knygos „Lituanica. Nematoma pusė“ pristatymas.
Kraštietis J. Žitkauskas pristatė
2021 metų „Dzūkų kalendorių“.
Organizuojami susitikimai su
psichologais, kūrybininkais, savanoriais.
Labai pasiteisinęs renginys
virtualūs „Literatūriniai pietūs
su krašto kūrėjais“. Savo kūrybos ištraukas skaitė lazdijiečiai
G. Vžesniauskas, K. Sukackas,
kraštietis G. Bleizgys ir kiti krašto
kūrėjai.
Įkūrėme virtualų knygų mėgėjų
klubą, kuriame bibliotekininkai ir
skaitytojai biblioterapinių pokalbių principu aptaria perskaitytas
knygas, pasikalba apie šių dienų
aktualijas.
– Ar bibliotekos darbuotojai
Nukelta į 7 psl.
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Lazdijų rajono savivaldybėje
įsibėgėja senjorų vakcinacija

Siekiant kuo greičiau suvaldyti
visą pasaulį sukausčiusią koronaviruso sukeltą pandemiją, labai svarbu skiepytis nuo
COVID-19 ligos. Kaip žinia,
vakcinos jau daugiau nei du
šimtus metų yra laikomos saugiausia ir patikimiausia natūralia
sukurta apsauga nuo gyvybei
pavojingų užkrečiamųjų ligų.
Norint sumažinti susirgimų ir
mirčių skaičių nuo COVID-19
ligos labai svarbu kaip galima
daugiau suvakcinuoti vyresnio
amžiaus ir didžiausios rizikos
– vyresnius kaip 65 metų – asmenis.
Skiepo nauda yra dvejopa:
apsaugo žmogų nuo susirgimo arba nuo sunkios ligos

formos. Pasiskiepijus sumažėja
galimybė užsikrėsti ir susirgti
COVID-19 liga. Taip galime apsaugoti ne tik save, bet ir savo
artimuosius.
Šiuo metu skiepijami vyresnio
amžiaus asmenys, kurių sąrašus
sudarė Lazdijų rajono savivaldybėje veikiančios asmens sveikatos
priežiūros įstaigos, pagal toje įstaigoje pas šeimos gydytoją prisirašiusius pacientus. Kiekvieną
savaitę gaunant vakcinos siuntas,
asmenys bus informuojami dėl
tikslaus atvykimo laiko skiepytis. Kad susiformuotų imunitetas
COVID-19 ligai, po pirmo skiepo
jį reikia pakartoti.
Senjorai, kurie dėl sveikatos
būklės nevaikščioja, bus skiepija-

mi namuose, atvykus sveikatos
priežiūros įstaigos darbuotojui.
Su šiais senjorais taip pat bus
susisiekta, jie bus informuoti ir
apie vakcinacijos eigą, ir apie
vakciną, kuria bus vakcinuojami.
Atkreipiame dėmesį, kad
COVID-19 liga persirgę asmenys bus skiepijami praėjus trims
mėnesiams nuo ligos (koronaviruso infekcijos) nustatymo
dienos, o asmenys, kurie turi
antikūnų, bus skiepijami praėjus
60 dienų nuo teigiamo IgG antikūnų tyrimo rezultato dienos.
Raginame senjorus kreiptis į
savo šeimos gydytoją ir išreikšti
sutikimą vakcinacijai.
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

•

Visos savaitės NAUJIENŲ BANKAS

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

nuomonė

Ne konservatoriai mane
mokys, kokią nuomonę turėti

Benius Rūtelionis,
rajono savivaldybės tarybos narys,
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Lazdijų skyriaus pirmininkas
„Kai prieš dvi savaites viešai
pasipiktinau vienos komisijos
sprendimu perkelti atminimo
lentas nuo bažnyčios tvoros į
niekam nežinomą skverelį prie
gimnazijos, sulaukiau vietos
konservatorių nepasitenkinimo.
Gindamas savo protėvių,
kovojusių už Lietuvos laisvę,
atminimą, sakiau ir dabar pakartoju, jog atminimo lentos
perkėlimas į kažkokią dykvietę yra netikęs sprendimas,
kurį priėmė iš konservatorių
sudaryta komisija. Ta vieta, kur
buvo atidengta lenta, puikiai
tam tiko, nes šalia – partizanų
vado Adolfo Ramanausko-Vanago skveras. Jiems atrodė, jog
lentą reikia perkelti į kitą vietą,
o man atrodo, jog lenta turi būti
ten, kur buvo. Tai ne tik vieno
mano nuomonė, man pritaria
daug žmonių. Noriu pasakyti:
komisijos nariai, pasižiūrėkit į
save, kas jūs esate, ką jūs išdarinėjote tam tikrais savo gyve-

nimo momentais.
Prie manęs kabinasi konservatoriai, jie mane moko, kur turiu
eiti, ką daryti, kaip kalbėti. Aš
esu „valstietis“, skyriaus pirmininkas ir su konservatoriais
neturiu nieko bendra. Tegul jie
sako Klėjui, kitiems partinukams aiškina, ką šie turėtų daryti, aš išreiškiau savo nuomonę.
Jei jiems nepatinka, tai ne mano
reikalas. Tai ne merės, partijos,
bet mano, Beniaus Rūtelionio,
nuomonė.
Viena partija, viena nuomonė,
kaip prie komunistų, tas dabar
vyksta su konservatoriais. Visi
toje komisijoje vaidina didelius patriotus, tačiau daugelis
vietinių atsimena, kas jie buvo
anksčiau. Nenoriu detalizuoti,
nes vėl išsišauksiu ugnį į save.
Nereikėtų jiems įsivaizduoti, jog
jie vieninteliai patriotai. Prisiminkim Sąjūdį, juk tada visi
vieningai stovėjom už Lietuvą
ir vienodai stipriai ją mylėjome.
Atminimo įamžinimas – ne partinis klausimais, čia padorumo
ir žmogiškumo klausimas, negalima vieniems nuspęsti, kur turi
būti lenta mūsų didvyriams.
Nemačiau tos komisijos posėdžio protokolo, nežinau, kas
tą komisiją sudarė. Tokioje komisijoje turėtų būti ne vienos
partijos atstovai, o visų rajone
veikiančių politinių jėgų, visuomeninių judėjimų atstovai,
visuomenės deleguoti žmonės, kaip tai buvo padaryta su
Antikorupcijos komisija. Tada
galime tikėtis išmintingų ir visiems rajono žmonėms priimtinų sprendimų. Ir pagarbos mūsų
didvyriams.“

•

Lazdijai ypač skaudžiai
nukentėjo nuo pandemijos
Lietuvos analitikai, vertindami pandemijos įtaką
šalies regionams, pastebėjo, jog kai kurie regionai
nukentėjo labiau, kiti –
mažiau.

Tarp labiausiai nukentėjusiųjų
minimi visi šalies kurortai, taip
pat ir Lazdijų rajonas. Lazdijuose
– daugiausia bedarbių tarp visų
Lietuvos rajonų.
Vieni svarbiausių rodiklių, vertinant savivaldybių ekonominę
padėtį, nedarbo rodikliai. Pasak
Užimtumo tarnybos, sausio mėnesį registruoto nedarbo rodikliai
augo keturiasdešimt dviejose
šalies savivaldybėse, keturiose
išliko nepakitę ir keturiolikoje
mažėjo.
Didžiausias nedarbo augimas
fiksuotas Druskininkuose, Kauno, Pakruojo rajonų, Birštono,
Palangos miesto savivaldybėse.
Didžiausias mažėjimas – Ukmer-

gės rajone.
Vasario 1 d. daugiausiai darbingo amžiaus gyventojų buvo
registruota bedarbiais Lazdijų
(25 proc.), Ignalinos ir Kelmės
(po 22,2 proc.) rajonų savivaldybėse. Mažiausias nedarbas
išlieka Neringoje (8,2 proc.) ir
Klaipėdos rajone (10,1 proc.).
Iš penkių didžiųjų šalies miestų mažiausiai darbo ieškančių
asmenų buvo Šiauliuose – 12,5
proc., daugiausiai Kaune – 17,1
proc.
Štai daugiausiai jaunimo iki 29
m. darbo neturi Kaune ir Alytuje.
Mažiausiai – Pakruojo ir Varėnos
rajonuose.
Didžiausias vyresnių nei 50 m.
asmenų nedarbas fiksuotas Lazdijų, Kelmės ir Ignalinos rajonuose.
Mažiausiai vyresnių kaip 50 m.
amžiaus asmenų neturi darbo Neringoje ir Klaipėdos rajone.

•
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Dzūkai

Redakcijos „Dzūkų žinios“

kalba, kad...

ŽVILGSNIS
Šimtas dienų su beviltiškos rutinos
ir nepasitenkinimų ženklu
DŽ redakcijos nuomonė
„Drakonas mirė. Tegyvuoja drakonas!“. Taip galima
apibūdinti šimtą dienų, kurias be didesnių kataklizmų, skandalų, prasmingų
darbų išgyveno naujasis
Seimas.
Gedimino prospekte nieko nauja.
Tie patys barniai, jėgos ir valdžios
demonstravimas, arši kritika vieni
kitų atžvilgiu ir nepasitenkinimas
vieni kitais.
Naujojo Seimo pradžia nebuvo
labai graži – naujieji drakonai neleido opozicijai į Seimo vicepirmininkus išrinkti savo numatyto
kandidato. Tada Ramūnas Karbauskis suvaidino didžiai supykusį ir, cituojant buvusį Seimo
vedėją Valinską, atliko veiksmą:
„Jei taip, tai nafik“. Ir užtrenkė
Seimo rūmų duris.
Paskui jo pavyzdžiu pasekė ir
didysis pokerio meistras Antanas
Guoga, kuris, suvokęs, jog už varganus 4 tūkstančius opozicijoje
jam dirbti neapsimoka, kad tai
tuščias ramsas, irgi nusprendė
atsisakyti Seimo nario mandato,
tuo labai nudžiugindamas už lemtingos linijos po rinkimų likusį ir
godžiai į Seimo laktas žvelgiantį
Skardžių Artūrą.
O tada prasidėjo nepasitenkinimo ir nepasitikėjimų lavina
kai kuriais Seimo komitetuose
dirbančiais parlamentarais.
Pirmiausia kultūrininkų ir menininkų smūgio sulaukė Petras
Gražulis, kuris buvo paskirtas į
Kultūros komitetą. Meno žmonės surinko kelis šimtus parašų,
prašydami paleisti Gražulį iš šio
komiteto, nes šis darąs gėdą. Tačiau Seimo kolegos, gal bijodami
tradicinių Petro ašarų, paliko jį
kultūros arimuose.
Dar didesnio visuomenės nepasitenkinimo sulaukė Žmogaus
teisių komiteto pirmininku paskirtas Laisvės partijos narys Tomas
Vytautas Raskevičius. Beveik 400
tūkst. Lietuvos gyventojų pasirašė peticiją, kad „vaivorykštinių“
teises ginantis parlamentaras
nevadovautų Žmogaus teisių

komitetui.
Parašų skaičius tikrai įspūdingas, juk per Seimo rinkimus nė
viena partija nebuvo surinkusi tokio skaičiaus palaikymo balsų.
Įdomu tai, jog Seimo pirmininkė Čmilytė-Nielsen, jau suspėjusi susikurti „lankstaus stuburo
taikos ir ramybės balandžio“
įvaizdį, visaip vengia priimti
tautiečių surinktus parašus dėl
Raskevičiaus nušalinimo nuo
svarbaus komiteto pirmininko
posto. Juk jei priimsi tokią gausybę parašų, teks žmonėms pateikti argumentuotą atsakymą.
O kaip pateiksi, jei liberalai ir
Laisvės partija laikosi tos pačios
pozicijos vienalyčių santuokų
klausimu?
Raskevičius yra vienas iš naujojo partnerystės įstatymo, numatančio tos pačios lyties asmenų
santykių įteisinimą, iniciatorių.
Prieš rengiantis svarstyti šio
įstatymo projektą, buvo atlikta
gyventojų apklausa šeimos politikos, vienos lyties asmenų santuokos ir partnerystės tema.
58 proc. 18–74 metų Lietuvos
gyventojų šeimos politikos srityje
palaikytų iniciatyvą stiprinti ir
remti šeimą, kurią sudaro vyras
ir moteris. O iniciatyvą pakeisti teisinę šeimos sampratą, kad
šeimos teises įgytų ir tos pačios
lyties poros, palaikytų mažiau
nei dešimtadalis, tai yra 8 proc.,
gyventojų.
Tokias Lietuvos gyventojų
nuostatas šeimos klausimu atskleidė naujausia „Baltijos tyrimų“ apklausa, įgyvendinta sausio
15–19 dienomis. Nors Lietuvos
gyventojų nuostatos šeimos klausimu išlieka gana konservatyvios,
tačiau, vadovaujantis apklausos
duomenimis, visuomenėje ryškėja palaikymas teisiniam įvairių
praktinių problemų, kylančių tos
pačios lyties poroms, sureguliavimui.
Nežinia, ar pavyks liberalioms
jėgoms priimti šį įstatymą. Jei
nepavyktų, tai Raskevičius, ko
gero, toliau plėtotų mūsų visuomenei ypač svarbų ir gyvybiškai
būtiną klausimą – įkurti vyrams,

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas
KNYGYNĖLIS,

tel. 8 646 71 901,
el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt,

moterims, translyčiams asmenims
bendrus tualetus.
Naujojo Seimo valdančioji
dauguma jau suspėjo pasižymėti
intrigomis ir atviru nepasitenkinimu Prezidentūros ir Prezidento
atžvilgiu. Ar normalu, kai Seimo
politikai santykius su šalies vadovu ketina aiškintis teisme? Kas
galėtų paneigti, jog konservatoriams suveikė revanšizmo sindromas: „Gitanas laimėjo prieš
Ingridą, mes parodysime, kas iš
tikro yra ko vertas“.
Daug abejonių kelia ir garsios
Lietuvos pedagogės Austėjos sutuoktinio Gabrieliaus bandymas
formuoti šalies užsienio politiką. Panašu, jog, anot Gabriuko, šiuo metu visiems Lietuvos
žmonėms svarbiausia yra tai, ar
Lietuva treptels kojele Rusijai ir
Baltarusijai? Ar savo gležnomis
rankelėmis nuvers šių dviejų kaimyninių valstybių diktatūrą? Lyg
nebūtų svarbesnių ir naudingesnių
dalykų santykiuose su pasaulio
valstybėmis.
Gal dėl tokios smegenų blokados Gabrielius ir Seimo valdantieji nesugeba išgirsti Druskininkų
sanatorijos „Belorus“ darbuotojų
aimanų, kai dėl ES nemotyvuotų
sankcijų 400 šios sanatorijos darbuotojų liko be darbo ir pinigų.
Ar padoru ir normalu, baudžiant
Lukašenką, nubausti Lietuvos
piliečius?
Praėjo šimtas dienų kaip viena
akimirka, nesuteikusi vilties, kad
dabar viskas bus kitaip. Drakonas
mirė. Tegyvuoja drakonas!

g Lazdijuose per tiesiogiai
transliuotą rajono tarybos
posėdį žiūrovai pasigedo viciko balso ir veido, kuris visų
ankstesniųjų posėdžių metu
apžvelgdavo COVID-19 ir pandemijos situaciją Lazdijuose.
Buvo netikėta šio posėdžio
metu pamatyti kitą pranešėją
ta tema – merę. Ar tai reiškia,
kad viciko ir merės nuomonės
ir pozicijos šiuo klausimu yra
visiškai skirtingos?
g Vienos seniūnijos dvarokai apdalino savo seniūnijos
gyventojus koronavirusu labai
originaliu būdu – sirgdami korona, pasileido per gyvenvietę
rinkti pinigėlių kaimo mišioms.
O vienas dvarokas dar prieš
aukų rinkimą nusprendė dar
ir viename Lazdijų prekybos
centre apsipirkti. Galvojimas,
jog testas bus neigiamas, nors
realiai yra priešingai, neatleidžia
nuo atsakomybės užkrečiant

žmones.
g Lazdijų rajono savivaldybėje atsirado kurmis, bet ne tas
iš pasakos, su akinukais, kuris
skaičiuoja svetimus pinigus, o
tas, kuris kai kam neša svarbią
informaciją iš savivaldybės stalčių.
g Užvirė aistros dėl šiluminių vado portfelio. Net keturi
kandidatai taiko į šią šilumą
garantuojančią kėdę. Kai kur
galima rasti informacijos, kad
politiškai įmonė nukreipta Lazdijų socdemų įtakos sferon. Tik
ar jie ras kokį gerą kadrą šiam
postui? O gal perleis Kirkilo bebrams?
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

•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) – redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu parašytas, neretai
nenurodant konkretaus autoriaus,
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius
nors įvykius, paaiškėjusius faktus,
tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vienoda visiems leidinio redakciniams straipsniams apimtis, glaustas
minčių dėstymas, tezių pobūdžio argumentacija, naudojami publicistinės
retorikos elementai. Įprasta pateikti
išvadas, apibendrinimus, atspindinčius
redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos
enciklopedija /

Nukelta į 5 psl.

»

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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Visiems aktualus šiukšlių mokestis tampo gyventojų nervus
Drama Lazdijuose — kalnai neišvežtų dvokiančių šiukšlių. Kils surinkimo kaina?
Savivaldybė apskųsta teismui
»Atkelta iš 1 psl.

savivaldybės ir bendrovės „Ecoservice projektai“ sutarčiai, pagal
kurią ši bendrovė išveždavo buitines atliekas iš Lazdijų rajono
vartotojų, naujoji sutartis nebuvo
sudaryta, nes konkursas buvo apskųstas teisme.
Pasidomėjus, ar vežėjai norėjo
didesnių paslaugų kainų, A. Reipas nenorėjo detalizuoti, tik pasakė, jog bet koks atliekų išvežimo kainos padidėjimas iškart
atsilieptų mokesčiams, kuriuos
moka Lazdijų gyventojai.
„Kas galėtų paneigti, jog
mokesčiai padidėtų ir patuštintų lazdijiečių kišenes“, – sakė
A. Reipas.
Jis sakė, jog tokioje situacijoje, kai Lazdijai lieka be šiukšlių
vežėjo, būtina ieškoti sprendimų.
„Mes nusprendėme, jog šiukšles vešime patys, ARATC. Įsigijome naujos technikos, suformavome brigadas ir bandysime
išspręsti Lazdijų problemą. Gal
mūsų žmonės gerai nepažįsta
Lazdijų krašto, tačiau stengsimės viską atlikti kokybiškai. Jei
bus kokių nesklandumų, tikimės,
lazdijiečiai mums atleis“, – sakė
A. Reipas.
Jis teigė, jog pradžioje bus išvežamos visos šiukšlės iš tų vietų, kur galės privažiuoti ARATC
technika, o paskui, kai nutirps
sniegas, bus ištuštinta kiekviena šiukšliadėžė. O tiems rajono
gyventojams, prie kurių šiukšliadėžių kurį laiką bus sunku privažiuoti, bus išdalinti maišai, kur
jie galės kaupti šiukšles, kol su
šiukšliavežėmis atvyks ARATC
komanda.

Siuntinėjo vieni pas kitus
„Dzūkų žinios“ bandė susisiekti
su anksčiau šią paslaugą teikusia
bendrove „Ecoservice projektai“, kurios būstinė yra Šiauliuose. Paskambinus į sekretoriatą ir
paprašius sujungti su žmogumi,
galinčiu pakomentuoti šiukšlių
išvežimo problemą Lazdijuose,
administratorė pasiūlė šiuo klausimu kreiptis į Lazdijų padalinio
vadovę ir vietiniu ryšiu bandė
sujungti su ja. Tačiau padalinio
vadovė nepakėlė telefono ragelio.
Vėliau, pabandžius su ja susisiekti bendrovės tinklalapyje
nurodytu telefonu, pasikartojo ta
pati situacija – telefonu niekas
neatsakė. Paskambinus vadovei
mobiliuoju telefonu, ji atsiprašė
ir pasakė, jog neturi įgaliojimų
ką nors tuo klausimu komentuoti.
Pažadėjo „tobulinti
procesus“
Tuomet „Dzūkų žinios“ kreipėsi
į už šiukšlių tvarkymą Lazdijų
rajono savivaldybėje atsakingą
Vietinio ūkio skyriaus vedėją
Indrę Adomynienę ir paprašė
atsakyti į klausimus, susijusius
su atliekų tvarkymo problemomis.
– Kas šiuo metu Lazdijų rajone
išveža mišrias buitines atliekas?
Ar savivaldybę tenkina paslaugos tiekėjo paslaugų kokybė? Ar
savivaldybė žino, kad lazdijiečiai
nepatenkinti atliekų išvežimo situacija?
– Šiuo metu mišrias komunalines ir maisto atliekas bei pakuotes išveža UAB „Ecoservice

Tokie įmonės ARATC įsigyti automobiliai surinks buitines atliekas Lazdijuose.

„Mes nusprendėme, jog šiukšles vešime patys, ARATC. Įsigijome naujos technikos, suformavome brigadas ir
bandysime išspręsti Lazdijų problemą. Gal mūsų žmonės gerai nepažįsta Lazdijų krašto, tačiau stengsimės viską
atlikti kokybiškai. Jei bus kokių nesklandumų, tikimės, lazdijiečiai mums atleis“, – sakė A. Reipas.
projektai“. Savivaldybė ne tik
sulaukia gyventojų pranešimų,
bet ir pati vertina šios įmonės
teikiamas paslaugas, kurios dažnai netenkina. Todėl kalbamės,
išsakome pastabas, prašome
paslaugas suteikti laiku ir pagal
įsipareigojimus. Tą patį daro ir
ARATC, kuris administruoja
visų atliekų išvežimo procesą
rajono savivaldybėje. Ir nors
nusiskundimų dėl atliekų išvežimo turime, bet visas problemas stengiamės spręsti operatyviai. Suprantama, kad atliekų
išvežimo paslaugų kokybę gali
lemti nepalankios oro sąlygos,
tačiau visų bėdų tam suversti

tikrai nereikėtų. Pasitaiko, kad
išvežti atliekas trukdo ir neteisingai paliktos stovėti transporto
priemonės, tokių vietų turime ir
Lazdijų mieste.
– Iki kada galioja sutartis su
vežėju?
– Sutartis su minėtu atliekų
vežėju galiojo iki šių metų vasario 22 d.
– Ar sutartis bus atnaujinta
su tuo pačiu vežėju, ar bus skelbiamas naujas konkursas?
– Paslaugų pirkimo pratęsti
neketiname ir neturime galimybių. Tačiau būtina pažymėti, kad
neturime didelio paslaugų teikėjų pasirinkimo. Pirmą kartą
konkursą paskelbėme dar 2019
m., tačiau jis neįvyko ir sutartis nebuvo sudaryta. Šiuo metu
paskelbtas antrasis konkursas,
kuriame paslaugas gali teikti ir
kitų šalių paslaugų teikėjai. Deja,
šis konkursas dėl procedūrų yra
apskųstas teismui. Ieškodami
geriausių sprendimų, sutarėme,
kad nuo šio antradienio šias paslaugas pradės teikti ARATC. Ši
įmonė užtikrins atliekų vežimo
paslaugą, kol nebus sudaryta sutartis su nauju atliekų vežėju.
– Kokie šiuo metu galioja
atliekų išvežimo mokesčiai?
– Visada stengiamės, kad tiek
paslaugų kokybė, tiek ir kainos
būtų kuo palankesnės mūsų gyventojams. Deja, perkant paslaugas rinkoje, galutinis žodis
dėl kainos priklauso rinkos dalyviams. Šiuo metu už atliekų
išvežimą taikoma dvinarė komunalinių paslaugų mokesčio
skaičiavimo kaina: visi gyventojai moka pastoviąją rinkliavos
dedamąją pagal valdomo nekilnojamojo turto plotą (su tam tikrais apribojimais) ir kintamąją
dedamąją – už konkretų aptarnautų konteinerių skaičių. Yra

nustatytas pastovus mokestis už
10 konteinerių per metus, bet jei
atliekų esama daugiau, gyventojai susimoka papildomai.
– Ar tiesa, kad naujoje sutartyje dabartinis vežėjas būtų norėjęs
padidinti išvežimo kainą?
– Kadangi nauja sutartis nėra
sudaryta ir patvirtintų įkainių
neturime, taip teigti negalėtume.
Tačiau suprantama, kad privatūs
paslaugų teikėjai gali būti suinteresuoti paslaugas teikti kuo
pelningiau.
– Kokių priemonių ketina imtis
savivaldybė, kad būtų pagerinta
atliekų išvežimo paslauga?
– Lazdijų rajono savivaldybės
administracija mato problemas ir
stengiasi jas efektyviai spręsti. Tikimės, kad atliekų išvežimo problemas pavyks efektyviai spręsti
ir su kolegomis iš ARATC. Ir toliau ieškosime efektyviausių būdų,
kaip atliekų išvežimo procesus
tobulinti. Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje yra daug nutolusių sodybų, prie kurių sudėtinga
privažiuoti, todėl ieškosime patogesnių galimybių, kaip tai spręsti. Taip pat planuojama peržiūrėti
situaciją kaimo turizmo sodybose. Dažnai pasitaiko, kad kaimo
turizmo sodybose, kuriose iki
karantino kone kiekvieną savaitę
apsistodavo kelios dešimtys žmonių, būdavo tik maži konteineriai,
o šiukšlių susikaupdavo nepalyginamai daugiau nei į juos tilpdavo.
Vertiname galimybes, kad galėtų
atsirasti ir mažesnės talpos konteineriai, kurie būtų naudingesni mažesnėms šeimoms ar vienišiems
žmonėms, nepagaminantiems tiek
daug atliekų. Atliekų vežimo paslaugą ir apimtis planuojame peržiūrėti iš esmės, kad sistema būtų
patogesnė gyventojams ir atitiktų
aplinkos apsaugos bei ekologijos
poreikius.
„Dzūkų žinių“ informacija
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Lazdijų rajone prasidėjo senjorų vakcinacija: jau
paskiepyti 168 vyresniojo amžiaus gyventojai
Lazdijų rajone nuo COVID-19 ligos pradėti skiepyti senjorai. Vakar Lazdijų savivaldybės pirminės
sveikatos priežiūros centre
paskiepytas 51 vyresniojo
amžiaus rajono gyventojas.

Vakcinacija įgavo didesnį pagreitį. Individualiai kiekvienam paskirtu laiku senjorai keliavo į dvi
vakcinacijos vietas: Lazdijų karščiavimo kliniką, kur vakcinaciją
atliko Lazdijų rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros
centro slaugytojos, bei į Lazdijų
jaunimo centro patalpose įrengtą
vakcinavimo centrą, kuriame senjorus vakcinavo UAB „Lazdijų
sveikatos centras“ medikės.
Lazdijų visuomenės sveikatos
biuro darbuotojos, talkinančios
rajono medikams koordinuojant
vakcinacijos eigą, pasidžiaugė,
kad pirmosios vakcinacijos dienos buvo sėkmingos ir rezultatyvios, nes atvyko visi skiepytis

užsiregistravusieji senjorai. Nemažai jų atvyko su sutuoktiniais,
kai kurie – lydimi artimų asmenų.
Tai rodo mūsų rajono senjorų sąmoningumą ir atsakomybę.
Daugelio atvykusiųjų nuotaika
buvo puiki: jie tarpusavyje netgi
juokavo kovido ir internautų, sėjančių baimes ir pranašystes dėl
skiepų, tema. Antrąją dieną buvo
paskiepyti dar 117 senjorų, iš viso
per dvi pastarąsias dienas – jau
168. Kiti užsiregistravusieji ir eilėje vakcinuotis laukiantys senjorai

atvykti bus pakviesti individualiu
skambučiu, kurio jie gali sulaukti
jau šį savaitgalį arba artimiausiomis ateinančios savaitės dienomis.
Jiems bus pranešta vakcinacijos
vieta ir konkretus laikas.
Tuo tarpu COVID-19 susirgimų
mūsų savivaldybėje statistika per
praėjusią savaitę verčia suklusti:
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis, nuo praėjusio iki šio penktadienio susirgo
12 rajono gyventojų.
Lazdijų r. sav. inf.

•

BENDRAUKIME
Tel. 8 670 38882.

dzukuzinios@gmail.com

Renata Rudienė: „Bibliotekų lankytojai labai pasiilgo knygų kvapo“
»Atkelta iš 3 psl.

nebuvo išleisti į prastovas, ar
dirba įprastu darbo grafiku?
– Bibliotekos darbuotojai nebuvo išleisti į prastovas, dirbo
pagal sudarytą darbo grafiką.
Džiaugiamės, kad mūsų rajono
vadovai pastebi bibliotekininkų
įnašą į rajono žmonių gyvenimą pandemijos laikotarpiu. Juk
skaitantys žmonės ir gydosi su
knyga, ir apkeliauja pasaulį, ir
atranda knygose atsakymus į iškilusius klausimus šiuo nelengvu
laikotarpiu. Kas skaito knygas,

tie supranta, kokios vertybės ir
gilumos jose slypi.
– Kokius darbus biblioteka atliko per pandemiją, kaip pasirengė veiklai po pandemijos?
– Šiuo laikotarpiu didesnis
dėmesys buvo skiriamas fondų
atrinkimui nuo pasenusios ir neaktualios literatūros. Projektų rengimui. Jaunimo centro darbuotojai
dirba prie naujos verslo svetainės
jaunimui „Mano startas“, taip pat
gautas finansavimas iš Jaunimo
reikalų departamento mobilaus

darbo su jaunimu projektui. Laukiame projektinio finansavimo
atsakymo iš Lietuvos kultūros
tarybos. Džiaugiamės, kad padaugėjo norinčių savanoriauti ir
atlikti praktikas jaunuolių rajono
bibliotekose. Bibliotekininkai turėjo daugiau laiko kvalifikacijos
kėlimui, dalyvavo nuotoliniuose
profesiniuose mokymuose.
Žiniasklaidoje jau pasirodė informacija apie bibliotekų atvėrimą nuo kovo 1 d., planuojama
leisti teikti bibliotekų skaityklų
paslaugas, užtikrinant valstybės

Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnaus nuo kovo 1 d.
Pasiilgome!
Knygynėlis,
Seinų g. 12, Lazdijai

lygio ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo nustatytus
asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitus
reikalavimus. Bibliotekininkai
nekantriai laukia susitikimų su
skaitytojais!
– Kokios pandemijos pamokos
Jūsų vadovaujamai bibliotekai?
Ar pajutote, jog tikrai esate reikalingi rajono bendruomenei?
– Supratome, kad bibliotekų
sistema iš tikrųjų yra atvira, lanksti, mokanti greitai prisitaikyti prie

įvairių gyvenimo pokyčių. Kad
esame reikalingi rajono bendruomenei, pajutome iš virtualių renginių apsilankymų ir iš gaunamų
skambučių su klausimais: „kada
gi pagaliau bus galima užeiti į
biblioteką, kada dirbsite normaliu
ritmu, pasiilgome knygų kvapo!“.
Tokie pasakymai mus labai džiugina.
– Ačiū už pokalbį. Iki susitikimo bibliotekoje!

•

„Dzūkų žinių“ informacija
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M. Jasaitis: „Atsisakiusiems „AstraZeneca“
vakcinos eilė ne taip greitai ateis“

KETVIRTADIENIS SU AIDU
(Apysaka „Lyno uodega“, 5 dalis)
Aidas Kelionis
Nors jau senokai sutemo, Vytas
gulėjo lovoje ir niekaip negalėjo
užmigti, nes buvo labai tvanku.
Gulėjo neapsiklojęs, tik su kelnaitėmis. Vartėsi nuo šono ant šono,
o miegas net nesiruošė aplankyti.
Tolumoje žaibavo ir grumeno.
Pamatęs nuo žaibo nušvitusią
padangę pradėdavo skaičiuoti
sekundes iki griaustinio stengdamasis sužinoti, ar dar toli audra. Ji
po truputį artėjo ir Vytas galvojo,
ar šį kartą dangus prakiurs, ar
ir vėl lietus praeis pro šalį. Namas buvo tylus ir, ko gero, visi
seniai miegojo, bent jau sesės,
gulinčios tame pačiame kambaryje, kaip ir jis. Beskaičiuodamas
Vytas pradėjo grimzti į snaudulį,
o netrukus jau kietai miegojo.
Buvo praėjusios mažiausiai dvi
valandos po vidurnakčio, kai virš
vienkiemio blykstelėjęs žaibas
praplėšė nakties tamsą ir nušvietė
namą ir ūkinius pastatus. Akimirką viskas nušvito kaip dieną. Beveik iš karto taip trenkė
griaustinis, kad net sudrebėjo
trobos langai. Po truputį pradėjo
lynoti. Vytas išbudintas trenksmo
apsivertė ant šono ir pažvelgė
per langą. Jam labai patikdavo
audros su žaibais ir griaustiniu.
Šėlstanti stichija žavėdavo nuo
mažens jautrią ir menišką sielą. Netrukus iš dangaus pradėjo
kristi stambesni lietaus lašai, o
po ketvirčio valandos prasidėjo
tikra vasariška liūtis. Žaibai čaižė dangų įvairiausiais zigzagais
lyg negailestingas šeimininkas
botagu arklį. Po dangų perkūnas
rideno vežimą ir taip dudeno, kad
net drebėjo troba. Vytas uždarė
kambario langą. Gulėdamas klausė audros garsų: į stogą barbenančio lietaus, griaustinio, žiūrėdavo
į žaibų apšviestą kiemą, pušis,
vandens sieną, kuria virto lietus.
Užsimanęs gerti tyliai nuslinko
į virtuvę. Susiradęs puodelį iš
kampe stovinčio kibiro pasisėmė vandens. Šis nubėgo sausa
gerkle ir atgaivino. Vytas atidarė
virtuvės duris ir pateko į prieangį.
Teliko atverti dar vienerias ir jis
atsidūrė lauke. Pradėjo uostyti
drėgną ir ozonu pripildytą orą.
Atsisėdo ant suoliuko po stogu.
Ištiesė delnus ir stambūs lietaus
lašai juos kaipmat sudrėkino. Jais
nusiprausė veidą. Lauke temperatūra buvo nukritusi mažiausiai
keliais laipsniais. Išėjus iš tvankios trobos labai malonu buvo
jausti visą kūną apimančią vėsą.
Oda, aplipusi prakaitu, pradėjo
džiūti. Sėdint lauke atsivėrė dar
puikesnis vaizdas. Dangų vis
dar raižė žaibai ir vertė žavėtis
visagalės gamtos sukurtų formų
gausa. Griaustinis stengėsi neatsilikti užguldamas Vyto ausis.
Jis atsistojo ir pasiryžęs žengė
pora žingsnių. Atsidūrė po vasariška liūtimi. Rankas iškėlęs į
viršų ir užsimerkęs užvertė galvą.
Tikėdamasis šalto ar vėsaus dušo
nustebo, nes srovė buvo šilta. Pastovėjęs permirko iki paskutinio
siūlelio. Atsigaivinęs po vasariška liūtimi nuėjo į trobą. Virtuvėje nusišluostė veidą ir plaukus.

Kūnas nudžiūvo pats, nes viduje
buvo tvanku. Nusimovęs šlapias
kelnaites pasikabino ant lovos
galo. Šmurkštelėjo po antklode
jausdamasis gaivus. Siaučianti
audra net nemanė trauktis ir jam
patiko, nes gulėdamas galėjo ją
stebėti per langą ir klausytis jos
keliamų garsų. Dabar jau nereikėjo skaičiuoti laiko tarp žaibų
blykstelėjimų ir griaustinio. Viskas susiliejo į vieningą kanonadą
ir gaudesį. Lauke taip pat kilo
stiprus vėjas ir be galo smagu
buvo tūnoti savo lovoje. Bežiūrėdamas į žaibų vis apšviečiamą
kiemą pradėjo snūduriuoti. Galiausiai miegas jį įveikė ir jau net
garsus stichijos šėlsmas nepajėgė
išbudinti.
Rytas po nakties audros išaušo
saulėtas ir giedras – danguje nesimatė nė vieno debesėlio. Lauke
telkšojo nedidelės balos, bet jos
greitai gėrėsi į ištroškusį smėlį.
Vandens lašai ant pušų spyglių
spindėjo saulėje. Kieme vyravo
maloni vėsa. Vytas po nakties audros ir dušo dar miegojo. Nubudęs
ilgai rąžėsi ir žiūrėjo per langą.
Pagaliau išsiropštęs iš lovos nuėjo
į virtuvę. Joje buvo mama, kuri
šiandien nuo ankstyvo ryto kepė
duoną. Atriekė Vytui nemažą gabalą dar šiltos ir kvepiančios. Jis
paglostė ir pauostė duoną. Atsikando ir neskubėdamas kramtė
užsigerdamas pienu. Sesės nuo
ryto dirbo ūkio darbus. Vytui po
vakarykštės kelionės leido pailsėti. Mama stengėsi kiek galėdama
jį palepinti, nes Vytas pas tėvus
vasarą praleisdavo tik mėnesį.
Likusį laiką jis gyveno Kamilinos
kaime, apie dešimt kilometrų nuo
tėviškės, pas senelius ir dėdę su
teta. Pastarieji neturėjo vaikų ir
Vytą kaip tikrą sūnų augino nuo
gimimo. Tad kai vasarą jis trumpam atvykdavo į vienkiemį prie
Vidugirio ežero, sesutės ir ypač
mažasis broliukas nepaprastai
džiaugdavosi matydami vyriausią
brolį. Ką jau kalbėti apie mamą.
Net santūrus ir rūstus tėvukas kartais suminkštėdavo. Vytas irgi be
galo mylėjo šeimos narius ir per
ištisus metus jų pasiilgdavo. Nors
pas dėdę su teta ir senelius jam
nieko netrūko. Bekramsnojant
duoną su pienu į virtuvę iš kiemo
įbėgo mažasis broliukas. Vytas jį
pasisodino šalia ir baigė valgyti.
Mažylis labai norėjo, kad brolis
jam paskaitytų vaikišką knygelę.
Įsikibo į vyresniojo ranką ir niekaip nepaleido. Vytas pavalgęs
padėkojo mamai ir liepė mažyliui
eiti į kiemą. Susiradęs knygelę ir
pats ten nuėjo. Kieme atsisėdo
ant suoliuko. Broliukas susirangė
ant žemės po Vyto kojomis. Šis
atsivertęs pradėjo skaityti pasaką.
Lėtai tarė žodžius stengdamasis,
kad skaitomas kūrinys kuo įdomiau skambėtų. Broliukas klausė
net išsižiojęs ir gaudė kiekvieną
žodį. Taip įsitraukė, kad net atvipo
apatinė lūpa, o veide atsispindėjo
emocijos, kurias jautė piktadariams skriaudžiant vargšus ar karžygiui išvaduojant karalaitę.

•

(Pabaiga)

Prasidėjo masinė vakcinacija.
Alius Mikelionis
Antradienį Alytuje prasidėjo masinė vakcinacija
po to, kai Dzūkijos sostinę
pasiekė 1350 dozių vakcinos „AstraZeneca“ siunta.
Skiepų punktas įrengtas
Alytaus arenoje, čia vienu
metu gali būti skiepijami
penki žmonės. Dabar vakcinuojami vyresni nei 80
metų senjorai ir pedagogai.
„Antradienį baigiame skiepyti
pedagogus, padarysime dviejų
savaičių pertrauką ir vėl kreipsimės į švietimo įstaigas. Jei bus
tokių, kurie persigalvojo ir ketina
skiepytis, jie bus paskiepyti. Kiek
tiksliai pedagogų atsisakė skiepų, paaiškės artimiausiu metu“, –
sakė Alytaus miesto savivaldybės
gydytojas P. Jagelavičius.
Antruoju etapu bus skiepijami 75–79 metų amžiaus žmonės, vėliau 70–74 m. ir 65–69 m.
senjorai. Visus pensinio amžiaus
žmones, kurių Alytuje yra per 11
tūkst., paskiepyti tikimasi iki

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

Velykų. Tuomet bus vakcinuojami jaunesni žmonės, turintys
lėtinių ligų. Vakcinacija nuo COVID-19 nėra priverstinė. Norintys gauti nemokamą vakciną
turi paskambinti į tą medicinos
įstaigą, kurioje prisirašę. Apie
vakcinavimo datą jiems bus pranešta telefonu. Nesvarbu, kokioje
medicinos įstaigoje piliečiai prisirašę, visi skiepai bus leidžiami
Alytaus arenoje.
Antradienį planuota paskiepyti
670 žmonių, tačiau dalis gyventojų, sužinoję, kad šįsyk gauta
„AstraZeneca“ vakcina, skiepytis neatvyko. Kokia vakcina bus
skiepijama, paaiškėja tik gavus
siuntą. Antradienį naudota „AstraZeneca“, o trečiadienį jau „Pfizer“. Alytaus poliklinikos direktorius M. Jasaitis sako, jog kol kas
pasirinkti vakcinos negalima.
„Pastebėjome, kad dar iki
masinės vakcinacijos, prasidėjusios antradienį, žmonės domėjosi, kokia vakcina bus skiepijami. Sužinoję, kad antradienį
bus naudojama „AstraZeneca“,

dalis atsisakė ir registruojasi iš
naujo. Pagrindinis dalykas, kodėl
atsisakoma skiepytis – tikimasi
kito gamintojo vakcinos. Mes
skiepijame tokia vakcina, kokią
gauname. Antradienį dirbome
su „AstraZeneca“, o trečiadienį
jau su „Pfizer“. Noriu priminti,
kad mes registruojame iš anksto
ir neturime galimybės sužinoti,
kokia vakcina bus skiepijami gyventojai. Tiems, kas atsisakė skiepo ir registravosi iš naujo, noriu
pasakyti, kad eilė jiems ne taip
greitai ateis“, – įspėjo Alytaus
poliklinikos direktorius Marius
Jasaitis.
Alytaus miestas gauna trijų gamintojų – „Moderna“, „Pfizer“ ir
„AstraZeneca“ – vakcinas. Po
skiepo kalbinti alytiškiai teigia
vakcinacijos laukę, mat pabodo
būti namuose, nori dažniau susitikti su vaikais ar išvykti į sodą.
Iš viso vakcinuotis panoro 7400
iš 11 tūkst. Alytaus pensininkų.
Antrą „AstraZeneca“ vakcinos
dozę gyventojai turės priimti po
12 savaičių.

•

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

Politinės aktualijos

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

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomenių aktualijos,
informacija apie projektus, organizuojamas šventes ir dar daugiau.

Dzūkai kalba, kad...

Karščiausios nuogirdos ir ne tik.
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į
kitas. Kiekviena iš jų turi dalį tiesos.
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Krikštonių „dviračio žinios“

Viešas vakaras „Sodiečių pašnekesiai“ Šeimų parke
Parašė AKMENINIS
Upė Vilkinė baiminosi, kad paminklas partizanams ir tremtiniams jos
parke gali užgriūti vaikus. Kodėl
vaikus? Todėl, kad Vilkinė kam
ne kam, bet labai jautri sovietiniams laikams! Anas akmuo apie
senovę, kuris Šeimų parke stūksojo, negriuvo, nes senas, leido
vandenį ir suskilinėjęs buvo. Tokie
„užgesę vulkanai“ niekam nepavojingi – nei „partizanei“, kitaip
sakant, Vilkinei. Bet šis, nežinia,
iš kur atsiradęs, primena kratą
Jegodos banditų ir prie namelio
sienos raudonų plytų partizanus
suguldytus. „Nežinau, iš kur tiek
pykčio?“ – klausinėjo Vilkinė moterų, einančių iš bažnyčios, nes ji
kitados vaikus savo krašto mokino
Šv. Rašto. Šonu, šonu, prasilenkdama su savo „žiponu“: „Fiziškai
jaučiu, kaip nuo šito akmens sklinda pykčio banga, nes dreba mano
kairė ranka.“ Buvo matyti akimi
bailia, kaip kūnas dreba po kartūno
suknele. „Man sakė „megztoji beretė“, jeigu ten „cicilikė“ paklius,
tai prakeiktasis užgrius ir auka nekalta pražus. Jaunesnė pabėgti suspės, bet tavęs nepasigailės“, – jau
taip Vilkinė bylojo. „Tad geriausia
būtų tuos paminklus aptverti juosta
„stop“ ir tegu tie visi „cicilikai“
eina velniop. Tada per neatsargumą
niekas ant jų neužklys – nei žmogus, nei koks gyvulys“, – taip pasakė mano bičiulis, jei nesuklysiu,
tai vardu „Palaukite, ką aš jums
pasakysiu“.
Akmeniniai, neturėdami po
ranka „stop“ juostos, pasiryžo ir
paminklus perkėlė prie kryžiaus.
Jie taip samprotavo, kad „cicilikai“ baidosi kryžių. Šitaip arkliai
nurūkdavo, „pasistrošinę“ rusų
„polutorkų“. Tad „cicilikai“ kojos
tenai tikrai nekels ir neužklius, tad
ir paminklas jų neužgrius. Gerai,
gerai, tada ir „cicilikų“ „korone“
neužsikrės nekalti žmonės, o Galilėjui nereikės šaukti „ūūū“ savo
grupės draugų. Dabar Jūs pažiūrėkite, kol gydytojo laukiau, kokią proklamaciją iš savo galvos
ištraukiau.
Vilkinė, kai žydėjo violetinės
alyvos, – tenai rašoma, – pamačiusi įkaušusį akmentašį, nedrąsiai
jo paklausė – gal jis turėtų galių
Šeimų parkui ką nors iškalti? Jisai atsakė, kad šį rytą be galių,
bet jeigu nepamirš, pagalvos apie
spalį. „Niekas į tą parką kelti kojos

neketino, jeigu akmeniniai būtų
visas vizijas ir erdves Vilkinės
pažinę, tai tikrai būtų atsiklaupę,
persižegnoję ir šonais patraukę,
kaip tie debesys audrų prikrauti“, –
jau taip turguje... Paskui siūbuodamas patraukė „Pas Pautį“ „melsvų
linelių rauti“. Jis. Būdavo, savo
balsą taip nudailins, kad nesuprasi
– smuikuoja Pasternaką ar Vilkinė
tekėdama šneka. Kai akmeniniai
paminklą statė Šeimų parke, tai
visi matė, kad Vilkinė – kaip zylė
ant šakos... Persimainiusi kažko.
Debesėlio juosta slinko jos pabalusiu skruostu, leidosi negilia rūpesčio raukšlele, paskui ant apatinės
lūpos nutūpė. Bet akys nepravirko
nei dėl akmentašio „stygų“, nei
dėl akmenio ant krūtinės sunkaus
ir net dėl to, kas Vilkinės ateityje
lauks. Ji gi, pastebėjusi nelauktai
iškaltus akmeninių vardus, taip
mintimis sukrutėjusi ir sušnabždėjusi: „Kodėl aš čia nesu?“ Jeigu
ten būtų parašyta „Šeimų parkas“
arba „Vilkinė“, gal būtų pakeitusi
miną?
Akmeniniai, pastatę akmenį,
visi susėdo ant „išdrapalytos“,
„išdricevotos“ ir „išarcevotos“
žemės ir iš giliai kvapą atgavo, o
atsistoję džiaugsmingai su savanoriais nusifotografavo. Keista, kad
niekas iš Vilkinės bendruomenės
į tą akmenį net nepažiūrėjo – kas
namo ėjo, kas užšokęs ant savo
geležinių išjojo, kitų tiesiai rauta per parką nušienautą. Vilkinė,
kitados buvusi mokyklos kiemsargė, todėl „nušienauta“. Dabar
ji – pirmininkė, vedėja, o po valandos tikriausiai jau Vakarų fronto
vyriausioji.
Akmeniniai, likę su Vilkine
prie akmens pastatyto, aptarinėjo: liko gėlių parvežti iš Alytaus
ir pašventinti. Grįždamas sutikau
savo bičiulį vardu „Palaukite, ką
aš jums pasakysiu“, ir štai apie
ką jis, pasitaisęs savo „papachą“,
tyliai prašneko: „Niekas tų gėlių
ten nesodins. Ana va, moterys Šv.
Mergelės Marijos Ligonių sveikatos atlaidams iš žolynų ilgiausią
vainiką nupynė vienas du, sėdėdamos ant bažnyčios grindų...“
„O tai kas su akmeniu atsitiks?“
– paklausiau. Tada „Palaukite, ką
aš jums pasakysiu“ apsidairė ir
pradėjo pasaką sekti, kad Vilkinė
vieną naktį sužinojusi iš akmenų
dirbtuvių diplomatės, reziduojančios Krikštonyse, kad akmeniniai

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.

Adomo Žilinsko piešinys.
matuoja dar vieną pilką akmenį
– partizanams ir tremtiniams, kad
prieš pat atlaidus Šeimų parke tie
„prajovai“ statys akmenį – prie
akmens mūsų senovei. Kas dabar
žino, bet čia lyg „Užsienio agento“
slaptas pranešimas. Ir jau visas
„stribynas“ kaip skruzdėlynas...
Tuo tarpu akmeninis, vienas sau
grauždamas žąsies sparną, didžiai
susimąstė ir vos nepakilo kaip varna. Tas „vos vos“ buvo telepatija,
išlėkusi iš Vilkinės galvos: „Mesiu
korpusą Samsono“ ir smogsiu taip,
kad į orą pakils akmeniniai“, – suvirpėjo visa Vilkinė. Betgi akmeniniai su Vilkine tarėsi auštant
Aukščiausiąją Tarybą sušaukti.
Nutarta su tais „aštuoniasdešimt
nuošimčių bendruomenės asmenybių“ tartis, juos edukuoti, kad
jie, iškėlę rankas, partizanams pasiduotų. Vilkinė, tikra lapė miško,
tą „daugelio“ žmonių nuomonę po
savo plačiu „andaroku“ pasikišo,
ir niekas nieko iš jos nereikalavo
ir tų parašų „neindikavo“.
Vilkinė prieis prie varpo, kabančio prie „Tuštumos namų“,
tris kartus suduos plaktuku į žalvarį. Tas suskambės balsu žemu.
Visos savivaldybės, seniūnijos ir
bendruomenės kad pasipils kaip
dūmų kamuoliai iš kaminų arba
bičių spiečiai iš savų namų, kaip
nuo magneto geležys nutrūkusios
– zovada į Krikštonis rūko. Akmeniniai saulei leidžiantis tą keistą
muziką plentu girdėjo, bet pamanė,
kad „Beržynėlio“ kapela įkaušusi
į Šeimynų parką šauna...
Kai Jonas, pasiraitęs kelnes,
jaučiais lauką ties beržynėliu arė,
Ona beržynėlyje samagoną varė,
tai abu matė, kaip Vilkinė iš vežimų „korpusą Samsono“ išlaipino –
mėtyklininkus su ilgomis mėtyklėmis, – pagal taisykles, nes visi jie
buvo baigę Pamišėlio mokyklas.
Ant jų galvų buvo juodi šalmai, o
ant pečių – sunkūs akmenų maišai.
Išrikiavo juos vieškelyje prie kryžiaus. Kur jie davė priesaiką „Visada Kremliui pasiryžęs!” Rikiuotės
priekyje stovėjo Petras Žiburkus su
balta burka ir politinės dalies vedėja Aidė Aidėja, mėlyną vėliavą
nešė nuplikęs ir plonas vienuolis
pranciškonas. Kaimuke nebuvo
sapnavęs nė vienas, kad karas
prasidės kaip ir tada, birželio 22
dieną. Pro miegus išgirs akmenų
trenksmus į trobų sienas ir langų
skambančius stiklus. Kam klius,

kam neklius. Dilgėlinė pamanė,
kad perkūnija artėja, tai kumštelėjo
nuosavam seniui, bet tas suniurzgėjo apie dieną aną, tada ji pati
atsikėlusi uždarė kaminą.
„Kunigas senovės akmens per
karą nešventins, nes visą šventintą
vandenį „išliejo“ mėlynai vėliavai,
kurią Alfonsa skubiai nešė į frontą“, – aiškino Vilkinė. „A, tai todėl
senovei vandens ir neliko?“ – taip
suprato pynėja vainiko.
Po „mėtyklinio“ artilerinio paruošimo Vilkinė, kryžkelėje užlipusi ant šulinio rentinio dangčio,
rėžė: „Draugai, mes – ne prieš
partizanus, bet prieš paminklui
vietą.“ Aplink šulinį sustoję kaip
prieš trisdešimt metų brigadininkai, sandėlininkai ir pirmininkai,
kolchozus apverkę, dabar jau prisimerkę, mindžiukavo ir pleškėjo
delnais pritardami Vilkinei: „Mes
dėl tos Nepriklausomybė nieko,
bet kolchozai tegul pasilieka!“
„Savo partizanams paminklus
statykite laukuose – ten!“ – ir ištiesė „Leninas“ ranką į Mangaroto
pusę, – pilni laukai tų jūsų akmenų
ganosi, kiek mano protas išmano!”
„Tai gal tu esi jų piemenaitė!“ –
atkirto Kukovaitis. „Bendruomenės aštuonios dešimtys nuošimčių prieš!“ – ir treptelėjo į šulinio
dangtį. „Vos neįlūžo rupūžė, galėjo
susitrenkti? Tuos nuošimčius ji bus
pati sugalvojusi“, – užkimusiu balsu moteris „narakojo“. Vilkinei
metė žodį mūsų Maša: „Tu pati
pradėjai šitą „šabašą“!“ „Mes dar
neapakę!“ – šaukė vardu „Kaip
tas sakė“. Prie jo apatinės lūpos
prilipusi cigaretė degė, ir dūmai
graužė primerktą jo akį. „Koks
įžūlumas, po trisdešimties metų...
Melas ir toliau skinasi per žole užėjusį taką...“ „Ot cholera!“ – šaukė
„Kaip tas sakė“. Todėl per žolę
aukštą, kad Vilkinė ne dėl šaukšto
ant šulinio aukšto, ji – valdžios
užanty, kaip per dainų šventę. Nei
jos, nei bendruomenės žmonių, nei
pačių akmeninių to paminklo dar
akys nežino, pati Vilkinė jo neišvydo, o žodis „partizanams“ po
visą Lakštingienės kaimuką pasklido! Tuo tarpu, Vilkinei sakant
pamokslą, partizanas atrėpliojo,
o akmentašys, atvežęs akmenį,
paguldė prie to partizano Upelio
kojų. Vilkinė, nušokusi nuo šulinio
dangčio, pradingo su parašais kaip
Sanča Pansa. O tuo tarpu iš kažkur
atsiradęs architektas, apuostinėjęs

akmenį, tarė kaip girtas: „Dar ne
visai „išvirtas“, – ir liepė akmeniniams atvežti „išvirtą“.
Vilkinės upė, nerasdama sau
vietos, įsliuogė tarsi katinas į
aukštą, aukštą, ką tik vakar Šeimų parke pasodintą liepą. Ant
šakos tabalavo jos kojos ir buvo
matyti Galakojys. Atsisėdusi ant
šakos, kurią pati „kerta“, suriko
prikimusi apie partizanams vietą
nevertą: „Mes ne prieš partizanus, bet prieš paminklui vietą“.
Įsliuogti „katinui“ sunku nebuvo,
bet kai moteris leidosi galva žemyn, už šakos užkliuvo. Skaitytojui priminti verta – Vilkinei žemė
buvo apsivertus. Ant jos šlaunies
žaizda atsivėrė. Samsono korpuso
politinė vadovė Aidė Aidėja į ją
pasižiūrėjusi pravirko: „Ji savo
žaizda Šeimų parką atpirko!“. Ta
stigma – tai ne mistika, o nuo šakos. Moterėlės, čia atžioplinusios
iš bažnyčios, pamačiusios žaizdą
palaikė stebuklu ir Vilkinę su stigma pavadino šv. Roku: „Nežinia,
ar šis Rokas liks su bažnyčia, ar
partija jai kitą vietą „pažyčios“?
„Mikroautoritarizmas“, – švebeldžiavo „Ką aš jums pasakysiu“,
dantimis plėšė alaus skardinę prieš
Karbauskio valandą paskutinę. Nebežiūrėjo į tą pusę, kur vyksta būti
arba žūti, kur rankomis ploja, nes
laikas jam seniai sustojo.
Menu, ant laiptų savivaldybės,
po savo galva pakišęs „čeveryką“, snaudė benamis be tapatybės.
Laukė referendumo „Prie Rusijos
prisijungimo“, nes taip norėjo prieš
savo gimimą. Vilkinė dešine ranka
žegnojosi. „Jau pasirašė „kaimuko“
žmonės. Ateis benamio prisikėlimas, ir dings tas jūsų nusiminimas,
ant galo grįžus, aš pasiryžus...“ –
savivaldybės personalą įtikinėjo
Vilkinė. „Kelinti metai pamažu
slenka, – tarė supykęs „Ar jūs suprantat“, – tavo idėja negyvo Raulo
visiems įgriso lig gyvo kaulo. Kiekvieną mielą dienelę šventą per
šitą „lemtį“ turi peržengti tarsi per
girtą inteligentą, – piktinosi „Ar jūs
suprantat“, – aš lyg nujaučiu baisią
suktybę. Reikia daryti kažkokią
„rodą“, man taip atrodo. Ar jūs
suprantat? Už tą benamio prisikėlimą turės kentėti mūsų švietimas.
Dėl „tapatybės“ ir neteisybės, jūs
pamatysite, reiks prisikelti pačiai
valstybei.“

•

(Bus daugiau)
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Spręskite ir laimėkite
savaitraščio
„Dzūkų žinios“
1 mėn. prenumeratą!!!

Eteris
Ketvirtadienis
, vasario 25 d. Saulė teka 7.21, leidžiasi 17.44, dienos
ilgumas 10.23. Priešpilnis. Vardadieniai: Viktoras, Margiris, Rasa, Regimantas.
LRT TV
2021.02.25
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 Vakaras su

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

Visos savaitės

NAUJIENŲ BANKAS

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

Edita.
13.00 Pasaulio puodai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Pikantiškas pavadinimo
prieskonis“.
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 Eurolyga per LRT.
21.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Madrido
„Real“–Kauno
Žalgiris“.
0.05 „Alpių detektyvai“.
0.50 Dizaino dokumentika.
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.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Pikantiškas pavadinimo
prieskonis“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.20 „Svaragini. Amžina

22.27 Orai.
22.30 „Ant ribos“.
0.35 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
1.55 „Rydiko kronikos.

Sugrįžimas“.
3.50 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
4.35 Alchemija. VDU
karta.
5.05 RETROSPEKTYVA.
TV3
6.25 „Magiškoji

komanda“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrįžimas“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
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.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Nuodinga rožė“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Nuodinga rožė“.
0.05 „Rezidentas“.
1.05 „Einšteinas“.
2.00 „Bibliotekininkai“.
2.50 „Vaiduoklių ieškotojai“.
3.15 „Rezidentas“.
4.05 „Einšteinas“.
5.00 „Vaiduoklių ieškotojai“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

draugystė“.

geriausia“.

8.00 „Volkeris, Teksaso

8.30 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezi-

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 Bučiuoju.
Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.

dentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Snaiperis. Pali-

kimas“.
23.05 „Snaiperis. Atgi-

mimas“.
0.55 „Iš visų jėgų“.

1.45 „CSI. Majamis“.

15.50 „Džiunglių būrys

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

16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 Mūsų gyvūnai.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
19.00 Laimės forumas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki kino.
21.33 Premjera. „Gra-

skuba į pagalbą“.

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
7.00 #NeSpaudai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
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.
22.54 Orai.
22.55 Rubrika „Europa –
tai aš“.
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“.
LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Koncertas. LRT
OPUS ORE.
7.00 „Heidė“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 LMŽ.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
12.45 Lietuva mūsų
lūpose.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Euromaxx.
14.30 Į sveikatą!
14.55 „Muzikinė Vytauto
Laurušo enigma“.
15.20 Vilniečiai. Ona
Horodničiūtė.

žiausi gyvenimo
metai“.
23.00 Čia – kinas.
23.30 Euromaxx.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.40 Duokim garo!
3.00 Klausimėlis.
3.20 Lietuva mūsų
lūpose.
3.45 7 Kauno dienos.
4.10 Procesai. Prarastos
vietos beieškant.
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 „Kapitonas Kainas“.
16.30 „Mano vienintelė“.
17.30 „Akloji“.
18.35 „Stebuklas“.
19.40 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Komisarė Nora
Vais. Dingusi
mergaitė“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.40 „Kasandra. Sandėris“.
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 Topmodeliai.
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 „Gringo“.
23.10 „Gelbėtojai“.
1.10 „Skubi pagalba“.
2.45 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Penktadienis, vasario 26 d. Saulė teka 7.19, leidžiasi 17.46, dienos ilgumas 10.27.
Pilnatis. Vardadieniai: Aleksandras, Jogintas, Aurimė, Izabelė, Sandra, Alius.
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 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,

Lietuva.

loto“.

dimas“.
1.50 „Dešimt jardų“.
3.40 „Titanas“.

komanda“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrįžimas“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.

vimo akimirkos“.
13.00 Premjera.

„Ratai 3“, 19.30, TV3

tojai“.

pramanas? Dabitiškasis šeštasis
dešimtmetis“.
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 „King Kongas“.
2.00 Premjera. „Naktiniai gyvuliai“.
4.00 Vartotojų kontrolė.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Dabitiškasis šeštasis
dešimtmetis“.
5.15 „Ponių rojus“.

TV3
6.25 „Magiškoji

Lietuva.
11.00 Beatos virtuvė.
12.00 „Beprotiškos filma-

tojai“.

0.05 „Ankstyvas palei-

draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena
naktis“.
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.
21.00 PREMJERA. „15.17 į
Paryžių“.
22.55 „Nepalaužiama
drąsa“.
1.15 „Anakonda 2. Kruvinosios orchidėjos
beieškant“.
3.00 „Ant ribos“.
4.35 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.

blikos himnas.
6.02 Mokslo sriuba.
6.35 Išpažinimai.
7.05 „Ateivis“.
9.00 Labas rytas,

22.15 „Jėga“ ir „Keno-

16.20 „Maistas: tiesa ar

LNK
6.25 „Svaragini. Amžina

LRT TV
2021.02.27  
6.00 Lietuvos Respu-

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 „Ratai 3“.
21.40 „Galaktikos sergė-

22.18 „Galaktikos sergė-

BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.

pabaiga.
21.30 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.58 Orai.
23.00 Bušido ringas.
23.30 Laisvės TV valanda.

Spręskit patys.
0.30 „Teisingumo

agentai“.

8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezi-

1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

dentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Smogiamoji jėga“.
23.25 „Snaiperis. Palikimas“.
1.25 „Iš visų jėgų“.
2.15 „CSI. Majamis“.

Spręskit patys.
4.00 Bušido ringas.
4.25 Vantos lapas.
4.50 „Reali mistika“.
5.35 Kaimo akademija.
6.00 „Paslaptys“.

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

pristato. Greitis.
7.00 Oponentai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
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 Mūsų gyvūnai.
17.00 Laisvės TV valanda.
Spręskit patys.
18.00 „Valkauskas“.
18.13 „Skinsiu raudoną
rožę“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
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

šeštadienis
, vasario 27 d. Saulė teka 7.17, leidžiasi 17.48, dienos ilgumas 10.31.
Pilnatis. Vardadieniai: Gabrielius, Ginvilas, Skirmantė, Fortunatas, Livija, Mandravas, Mandravė.

istorija“.

tybiniu simfoniniu
orkestru.
1.05 DW naujienos rusų
kalba.
1.20 Dabar pasaulyje.
1.45 „Tobulumo
paieškos“.
3.20 „Gražiausi gyvenimo metai“.
4.50 Klausimėlis.
5.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.

3.20 Laisvės TV valanda.

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“.
8.40 Gyvenk kaip galima
švariau.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
12.45 Stop juosta. Alytus.
Sovietinis modernizmas.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Pasivaikščiojimai.
14.30 Procesai. Prarastos
vietos beieškant.
14.55 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 Mokslo sriuba.
19.05 Stop juosta. Alytus.
Sovietinis modernizmas.
19.35 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Tabakininkas“.
23.20 „Ten Walls“ koncertas „Simfonija“
su Lietuvos vals-

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 „Kapitonas Kainas“.
16.30 „Mano vienintelė“.
17.30 „Akloji“.
18.35 „Stebuklas“.
19.40 „Kapitonas Kainas“.
21.00 PREMJERA. „Privatus detektyvas
Dengleris. Svetimi
vandenys“.
22.55 „Vienišas vilkas“.
0.55 „Našlaitės“.
2.40 „Komisarė Nora
Vais. Dingusi
mergaitė“.
TV6
6.30 „Makgaiveris“.
7.30 „Kobra 11“.
8.30 „Univeras“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Fizrukas“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Moderni šeima“.
12.30 Topmodeliai.
14.30 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.

„Neregėtas Iranas.
Dykumos“.
14.00 „Frenki Dreik
paslaptys“.
14.45 Euromaxx.
15.10 Klausimėlis.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Dainuok su manim.
22.40 „Begalinė meilė“.
0.25 „King Kongas“.
3.25 „Neregėtas Iranas.
Dykumos“.
4.20 Dizaino dokumentika. Baldai ir
šviestuvai.
4.30 „Frenki Dreik
paslaptys“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.50 „Saugokis meš-

kinų“.
7.35 „Berniukas Blo-

giukas“.
8.00 „Ogis ir tarakonai“.
8.20 „Vasaros stovyklos

sala“.
8.50 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
9.20 „Beprotiškos
melodijos“.
9.50 „Neramūs ir
triukšmingi“.
10.15 „Elfai“.
11.55 „Berniuko Rykliuko
ir Lavos mergaitės
nuotykiai“.
13.45 „Nauja diena“.
15.50 „Staigmena“.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA. „Bjaurios lėlės“.
21.15 „Smokingas“.
23.20 „Nubusti Meksikoje“.
1.05 „15.17 į Paryžių“.

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

TV3
6.00 „Atsargiai! Mer-

šeima“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Dredas“.
0.00 Formulės E
lenktynės Saudo
Arabijoje.
1.15 „Greitis 2. laivo
užgrobimas“.
3.20 „Gringo“.

ginos“.
6.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
7.00 „Benas Tenas“.
7.30 „Monstrų viešbutis“.
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 „Nuostabūs metų
laikai“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Nuostabūs metų
laikai“.
13.05 „Naujas imperatoriaus pokštas“.
14.35 Optibet LFF
supertaurės
rungtynės. Vilniaus
„Žalgiris“–FK
„Panevėžys“.
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 „Angelas“.
1.05 „Nuodinga rožė“.
2.50 „A komanda“.
5.15 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
7.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas,

televitrina.
10.05 „Geriausi šuns

draugai“.
10.35 „Brazilija – gamtos
istorija. Laukinė
širdis“.
11.45 „Atranka. Išlieka
stipriausi“.
12.45 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.45 „Pragaro virtuvė“.
14.45 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
15.45 „Nepamirštamas
tyrimas“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Išvadavimas“.
0.15 „Pabėgimas iš Los
Andželo“.
2.10 „Smogiamoji jėga“.
Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Paslaptys“.
8.00 Kitoks pokalbis su

Edvardu Žičkumi.
9.00 Bušido ringas.
9.30 Krepšinio pasaulyje

16.28 Orai.
16.30 Lietuvos miestai.
17.30 Vantos lapas.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 TV Europa pristato.

„Lietuvos gelmių
istorijos“.
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 „Pėdsakas“.
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 Premjera. „Laikino-

sios sostinės fenomenas. Istorinė Lietuvos Respublikos
prezidentūra“.
8.00 Premjera. „Sukurta
Kiote. Keturi metų
laikai“.
8.30 Premjera. „Susipažink su mano
pasauliu. Samuelis
ir liūtai“.
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.
16.05 „Pasirinkau
muziką“.
17.00 Veranda.
17.30 Legendos. Šiandien
ir visados.
18.30 Procesai. Juoko
kultūra.
19.00 Istorijos perimetrai.
20.00 Čia – kinas.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.

21.00 „Generolas“.
22.45 Koncertas.
23.45 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas.
Istorinė Lietuvos
Respublikos
prezidentūra“.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 „Naktiniai gyvuliai“.
2.35 Dizaino dokumentika. Interjeras.
2.45 Procesai. Juoko
kultūra.
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 „Populiariausi
užkandžiai“.
13.00 „Akloji“.
14.45 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Keršto gėlės“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Kapitonė Marlo.
Jaunuolis ir mirtis“.
23.10 „Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir dvasių
namai“.
1.05 „Vienišas vilkas“.
2.50 „Privatus detektyvas Dengleris.
Svetimi vandenys“.
TV6
6.00 Jukono vyrai.
7.00 Pavojingiausi

Indijos keliai.
9.00 Nematoma

pusė.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Autopilotas.
10.30 „Leopardų kara-

lienė“.
11.30 „Naujakuriai“.
13.00 „Liūtė – karalienė“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Kalnų 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 „Lūšnynų milijonie-

rius“.
1.45 „Dredas“.
3.15 „Antinų dinastija“.
3.40 Sandėlių karai.
4.05 „Vienas“.

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

pristato. Keliautojo
dienoraštis.
11.00 Gyvenimas.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
16.00 Žinios.

„Bjaurios lėlės“, 19.30, LNK
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LRT TV

butis“.
8.00 „Kempiniukas
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. „Raudonkepuraitė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Ką veikti?!
12.00 Premjera. „Metų
laikai Japonijoje.
Pavasaris ir
vasara“.
12.50 Premjera. „Užburianti Australija.
Sausuma“.
13.45 „Puaro“.
15.30 Žinios. Orai.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai.
17.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Perplaukus
Atlantą“.
22.00 „Moters kvapas“.
0.35 „Generolas“.
2.20 „Metų laikai Japonijoje. Pavasaris ir
vasara“.
3.15 Klausimėlis.
3.30 „Puaro“.
5.15 „Ponių rojus“.
LNK
6.30 „Saugokis meš-

kinų“.
7.15 „Berniukas Blo-

giukas“.
7.40 „Ogis ir tarakonai“.
8.00 „Vasaros stovyklos

sala“.
8.30 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
9.00 „Beprotiškos

melodijos“.
triukšmingi“.
Litlis 2“.
11.25 „Laikrodžių stabdytojai“.
13.15 „Beveik mirtina“.
15.10 „Gražuolė ir
pabaisa“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Lietuvos balsas.
22.05 „Mirties lenktynės“.
0.15 „Kartą Meksikoje“.
2.10 „Smokingas“.
TV3
6.00 Sveikatos medis.
7.00 „Benas Tenas“.
7.30 „Monstrų vieš-

blikos himnas.
6.02 Labas rytas,

moteris.
11.00 Svajonių sodai.
12.00 „Aladinas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Aladinas“.
13.50 „Merlinas“.
15.40 „Seni vilkai“.
17.20 „Kenoloto“.
17.22 „Seni vilkai“.
17.25 „Tai – mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 „Piktadarės istorija

2“.
21.55 „Olimpo apgultis“.
22.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
22.18 „Olimpo apgultis“.
0.15 „Galaktikos sergė-

tojai“.
2.35 „Ankstyvas palei-

dimas“.
4.10 „Bibliotekininkai“.
BTV
7.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 Galiūnų varžybos

Lietuva–Latvija.
Biržai.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos komandinis
galiūnų čempionatas. Radviliškis.
10.05 „Geriausi šuns
draugai“.
10.35 „Brazilija – gamtos
istorija. Ežerų
labirintas“.
11.45 „Lemtinga diena“.
12.45 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.45 „Pragaro virtuvė“.
14.45 „Nepaaiškinami
įvykiai su Viljamu
Šatneriu“.
15.45 „Nepamirštamas
tyrimas“.
17.00 Betsafe–LKL
čempionatas.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.45 „Gyvi numirėliai“.
23.55 „Išvadavimas“.
2.00 „Pabėgimas iš Los
Andželo“.

9.30 „Neramūs ir
9.55 „Peliukas Stiuartas

6.00 Lietuvos Respu-

Plačiakelnis“.
8.30 Svajonių ūkis.
9.00 Sveikata.lt.
9.30 La Maistas.
10.00 Pasaulis pagal

Dzūkijos TV
6.59 Programa.
7.00 „Paslaptys“.
8.00 TV Europa pristato.

„Lietuvos gelmių
istorijos“.
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 „TV Europa
pristato. Lietuvos
sienų apsauga.
Pasienio apsauga
13–15 amžiuje“.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 „Pėdsakas“.
14.00 „Vieno nusikaltimo

„Savaitė su „Dviračio žiniomis“, 17.00,
LRT televizija
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 Laisvės TV valanda.

Laikykitės ten.
21.30 „24/7“.
22.30 Žinios.
22.58 Orai.
23.00 Laikykitės ten.

Pokalbiai.
0.00 „Pėdsakas“.
2.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.35 „TV Europa
pristato. Lietuvos
sienų apsauga.
Pasienio apsauga
13–15 amžiuje“.
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 dokumentika. Konceptualus
dizainas.
7.36 Dizaino dokumentika. Leidinio
dizainas.
7.45 Krikščionio žodis.
8.00 Kelias.
8.30 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
9.00 Širdyje lietuvis.
10.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
10.30 Lietuva mūsų
lūpose.
11.00 Stop juosta.
Žasliai.
11.30 7 Kauno dienos.
12.00 Mokslo sriuba.
12.30 Šv. Mišios iš Tauragės Švč. Trejybės
bažnyčios.
13.40 Šventadienio
mintys.
14.10 „Ateivis“.
16.00 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“.
Šokio pasaka
„Svajonių pilis
debesyse“.
17.15 „Dainų dainelės“
akimirkos.
17.30 Kultūringai su
Nomeda.
18.30 Stambiu planu.

19.30 Knygų savaitė.

R. Kmitos knygos
„Remyga“ pristatymas. Mindaugas
Nastaravičius
kalbina Rimantą
Kmitą.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Koncertas vienam.
21.55 Fortepijono maratonas Bethovenui.
22.30 „Aušros pažadas“.
0.20 „Moters kvapas“.
2.50 Klausimėlis.
3.10 7 Kauno dienos.
3.30 Lietuva mūsų
lūpose.
4.00 Kelias.
4.30 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“.
16.45 „Keršto gėlės“.
18.45 „Akloji“.
19.50 „Būrėja“.
21.00 „Didžioji skola“.
23.40 „Raudonojo spalio
medžioklė“.
2.15 „Nusikaltimo vieta
– Kylis. Komisaras
Borovskis ir dvasių
namai“.
3.45 „Kapitonė Marlo.
Jaunuolis ir mirtis“.
TV6
6.00 Kalnų vyrai.
7.00 Pavojingiausi

Indijos keliai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 „Liūtė – karalienė“.
11.30 „Naujakuriai“.
13.00 „Pelkių liūtai“.
14.00 Išlikimas.
15.00 Pragaro kelias.
16.00 Kalnų 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.
Los Andželo
„Clippers“–Milvokio „Bucks“.

Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Maistas
išsinešti“.
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“.
23.50 „Alpių detektyvai“.
0.35 Išpažinimai.
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.
4.55 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Maistas
išsinešti“.
5.15 „Ponių rojus“.

7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrįžimas“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
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 „Žala“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Žala“.
0.15 „Skubi pagalba“.
1.15 „Einšteinas“.
2.10 „Bibliotekininkai“.
3.00 „Vaiduoklių ieškotojai“.
3.25 „Skubi pagalba“.
4.20 „Einšteinas“.
5.15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
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 Nuo... Iki...
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 PREMJERA. „Taikos
kaina“.
0.20 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
1.30 „Kartą Meksikoje“.
3.10 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.40 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Žuvėliokai“.

7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Tiltas“.
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 „Tiltas“.
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 „International“.
23.20 „Mirtinas ginklas“.
0.20 „Legendų biuras“.
1.30 „Gyvi numirėliai“.
2.30 „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.
Aleksandra Volfgangaitė.
8.00 Eko virusas.
8.30 Mūsų gyvūnai.
9.00 „24/7“.

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 Laisvės TV valanda.
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 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten.
0.30 „Teisingumo
agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“.
3.20 Laisvės TV valanda.
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

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

Paveldo kolekcija.
9.10 Labas rytas,

Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
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 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“.
Šokio pasaka
„Svajonių pilis
debesyse“.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 Gamina vaikai.
17.10 „Dvynukės“.

18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Išpažinimai.
19.35 „Dešimtasis

dešimtmetis. Nauja
pasaulio tvarka“.
20.20 Dizaino dokumentika. Konceptualus
dizainas.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Antanas Škėma.
„Balta drobulė“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar
pasaulyje.
0.40 Dainuok su manim.
2.10 „Ten Walls“ koncertas „Simfonija“
su Lietuvos valstybiniu simfoniniu
orkestru.
3.55 Muzikinis
intarpas.
4.10 „Susipažink su
mano pasauliu.
Samuelis ir liūtai“.
4.35 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 „Širdžių
daktaras“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo
policija“.
15.30 „Kapitonas
Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Pirmyn, broli
Munai“.
0.00 „Paskolinta
meilė“.
1.00 „Našlaitės“.
2.45 „Didžioji skola“.
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 Topmodeliai.
14.30 „Vieniši tėvai“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni

šeima“.
20.00 Nuogi ir

įbauginti.
22.00 „Einšteinas“.
0.00 „Siaubas baubas

3“.
1.50 „Skubi

pagalba“.
3.25 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
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Eteris
Antradienis
, kovo 2 d. Saulė teka 7.10, leidžiasi 17.54, dienos ilgumas
10.44. Pilnatis. Vardadieniai: Simplicijus, Eitautas, Dautara, Marcelinas, Elena.

, kovo 3 d. Saulė teka 7.07, leidžiasi 17.56, dienos ilgumas 10.49.
Pilnatis. Vardadieniai: Kunigunda, Uosis, Tulė, Nonita.

LRT TV
2021.03.0
6.00 Lietuvos Respu-

1.30 „Taikos kaina“.
3.00 „Volkeris, Teksaso

LRT TV
2021.03.03
6.00 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 Vartotojų
kontrolė.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Šventiniai valgiai“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Kas ir kodėl?
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukinis rajonas“.
23.50 „Alpių
detektyvai“.
0.35 Šventadienio
mintys.
1.05 Klauskite
daktaro.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 (Ne)emigrantai.
3.00 Panorama.
3.30 Dienos tema.
3.50 Sportas. Orai.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
4.55 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Šventiniai valgiai“.
5.15 „Ponių rojus“.

4.30 „Kalnietis“.

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 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Diktatorius“.
0.10 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.

reindžeris“.

TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Karštai su tv3.lt.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 „Kenoloto“.
12.22 „Lialios sugrįžimas“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
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 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro
žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Nesuvestos
sąskaitos“.
22.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
22.18 „Nesuvestos
sąskaitos“.
0.10 „Skubi pagalba“.
1.10 „Einšteinas“.
2.05 „Majų baikerių
klubas“.
3.20 „Vaiduoklių ieškotojai“.
3.45 „Skubi pagalba“.
4.35 „Einšteinas“.
5.30 „Vaiduoklių ieškotojai“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Kaimo

akademija.
7.00 Laisvės TV valanda.

Laikykitės ten.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
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 Laisvės TV

valanda.
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 „Žiedas su rubinu“.
22.30 Reporteris.
22.50 Sportas.
22.54 Orai.
22.55 Rubrika „Europa –

tai aš“.
23.00 Alfa taškas.
23.30 Laisvės TV valanda.
0.30 „Teisingumo

agentai“.
1.30 „Žiedas su rubinu“.
2.30 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
3.20 Laisvės TV valanda.
4.00 Alfa taškas.
4.25 Vyrų šešėlyje.

Aleksandra Volfgangaitė.
4.50 „Reali mistika“.

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė
geriausia“.
14.50 „Tiltas“.
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 „Kruvinas
sąrašas“.
22.50 „International“.
1.05 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.30 „CSI. Majamis“.

dešimtmetis. Nauja
pasaulio tvarka“.
15.40 Dizaino dokumentika. Leidinio
dizainas.
15.50 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
16.00 „Bitė Maja“.
16.15 „Heidė“.
16.40 Gustavo enciklopedija.
17.10 „Dvynukės“.
18.05 „Kostiumuotieji“.
18.50 Mokslo sriuba.
19.05 Gyvenk kaip galima
švariau.
19.35 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio
turnyras. Kauno
„Žalgiris“–Vilerbano „ASVEL“.
22.00 KLIPVID 2020.
23.00 Istorijos detektyvai.
23.45 Klausimėlis.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.35 Auksinis protas.
2.45 Kultūringai su
Nomeda.
3.40 Pasivaikščiojimai.
4.10 Gyvenk kaip galima
švariau.
4.35 Stop juosta. Žasliai.
5.05 Stambiu planu.

LRT+
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.02 Koncertas. LRT
OPUS ORE. Grupė
„Kurak“.
7.00 „Heidė“.
7.25 „Džiunglių būrys
skuba į pagalbą“.
7.35 „Bitė Maja“.
7.50 „Smurfai“.
8.40 „Susipažink su
mano pasauliu.
Samuelis ir liūtai“.
9.10 Labas rytas,
Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
12.45 Kelias.
13.10 Legendos. Šiandien
ir visados.
14.00 7 Kauno dienos.
14.30 Mokslo sriuba.
14.55 „Dešimtasis

TV1
7.25 „Daktaras Ozas.

Šeimos gydytojo
patarimai“.
8.20 „Dvi širdys“.
10.20 „Akloji“.
11.30 „Bjaurusis ančiukas
Niujorke“.
12.30 „Širdžių daktaras“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo
policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Kasandra. Prieš
srovę“.
23.05 „Paskolinta meilė“.
1.05 „Našlaitės“.
2.45 „Pirmyn, broli
Munai“.
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 Topmodeliai.
14.30 „Vieniši tėvai“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
22.00 „Juodosios raganos

metai“.
23.50 „Gelbėtojai“.
1.40 „Skubi pagalba“.
3.20 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.

Trečiadienis

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 Nacionalinė ekspedicija. Gediminaičių
Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios. Orai.
14.20 Laba diena,
Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Bibliniai
patiekalai“.
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 „Belgravija“.
23.50 „Alpių detektyvai“.
0.30 Langas į valdžią.
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 Gimę tą pačią
dieną.
4.50 „Maistas: tiesa ar
pramanas? Bibliniai
patiekalai“.
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.
20.00 Šeškinės 20.
Giedriaus ir Džiugo
šou.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Buvusioji“.
0.35 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
1.50 „Diktatorius“.
3.05 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
4.35 „Kalnietis“.
TV3
6.25 „Keršytojų

komanda“.
6.55 „Žuvėliokai“.
7.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
7.55 Prieš srovę.
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 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „I.T. Neribota
prieiga“.
22.25 Vikinglotto.
22.30 „I.T. Neribota
prieiga“.
23.15 „Jėga“ ir „Kenoloto“.
23.18 „I.T. Neribota
prieiga“.
0.05 „Skubi pagalba“.
1.05 „Einšteinas“.
2.00 „Majų baikerių
klubas“.
3.05 „Vaiduoklių ieškotojai“.
3.30 „Skubi pagalba“.
4.20 „Einšteinas“.
5.15 „Vaiduoklių ieškotojai“.
5.55 „Atsargiai! Merginos“.
BTV
6.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė

geriausia“.
8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezi-

dentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė

geriausia“.
14.50 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 Betsafe–LKL

čempionatas.
21.00 „Netikėta sėkmė“.
22.50 „Kruvinas sąrašas“.
0.40 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.05 „CSI. Majamis“.
Dzūkijos TV
5.29 Programa.
5.30 Nauja diena.
6.30 Mūsų gyvūnai.
7.00 Lietuvos miestai.
8.00 „Paslaptys“.
9.00 „Pėdsakas“.
10.00 „Vieno nusikaltimo

istorija“.
11.00 „Žiedas su rubinu“.

„Gatvės šokiai 2“, 21.00, TV6
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 #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“.
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“.
8.40 Į sveikatą!
9.10 Labas rytas,

Lietuva.
11.40 Mokslo sriuba.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
12.45 Proto džiunglės.
13.10 Širdyje lietuvis.
14.00 Čia – kinas.
14.30 Veranda.
14.55 KLIPVID 2020.
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 Mokslo sriuba.
19.05 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
19.30 Premjera.
„Mikrobiota.
Darbštieji žarnyno
stebukladariai“.

20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 3 minutės iki

muzikos.
21.33 Premjera.

„Ronnieʼo Scotto
džiazo klubas“.
23.15 Veranda.
23.40 „Maistas: tiesa
ar pramanas?
Aštrumo mėgėjai“.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.40 Džiazo muzikos
vakaras.
1.40 Gražiausios poetų
dainos.
3.15 Stambiu planu.
4.10 Atspindžiai.
4.35 „Laikinosios sostinės fenomenas.
Istorinė Lietuvos
Respublikos
prezidentūra“.
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“.
12.25 „Širdžių daktaras“.
13.30 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
14.30 „Rozenheimo
policija“.
15.30 „Kapitonas Kainas“.
16.45 „Mano vienintelė“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Stebuklas“.
19.50 „Kapitonas Kainas“.
21.00 „Kasandra. Juodasis valetas“.
22.55 „Paskolinta meilė“.
0.55 „Našlaitės“.
2.35 „Kasandra. Prieš
srovę“.
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 Topmodeliai.
14.30 „Vieniši tėvai“.
15.00 „Kobra 11“.
16.00 „Makgaiveris“.
17.00 „Univeras“.
18.00 „Fizrukas“.
19.00 „Moderni šeima“.
20.00 Nuogi ir įbauginti.
21.00 „Gatvės šokiai 2“.
22.50 „Gelbėtojai“.
0.50 „Skubi pagalba“.
2.30 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.

14

Dzūkų žinios Nr. 8 / 2021 02 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Klasifikuoti

Savaitės horoskopas
(kovo 1—7 d.)

Avinas (03.21–04.20)
Žvaigždės pataria nesivadovauti
vien tik savo emocijomis, nes priešingu atveju galite priimti netinkamus
sprendimus. Šiuo laikotarpiu galite
būti pernelyg išsiblaškę, todėl kasdienėje veikloje neišvengsite klaidų.
Laimei, viską ištaisyti nebus labai
sudėtinga, tačiau prie atliktų darbų
gali tekti grįžti dar ir dar kartą. Galite
sulaukti geranoriškų artimų žmonių
patarimų: nors nebūsite nusiteikę jais
pasinaudoti, tačiau nebūkite pernelyg
kategoriški – visada yra naudinga į
situaciją pažvelgti iš šalies.
Jautis (04.21–05.21)
Šiuo laikotarpiu galėsite pasigirti ypač
gera intuicija, todėl tai jums padės
išvengti galimų nesusipratimų. Net ir
tada, kai atrodys, kad geriausia pasikliauti šaltu protu, žvaigždės pataria
įsiklausyti į savo širdies balsą, nes būtent jis galės nukreipti tinkamu keliu.
Jūsų artimiems žmonėms gali prireikti
pagalbos ar patarimo: pasistenkite
rasti laiko jiems padėti.
Dvyniai (05.22–06.21)
Būsite atviri naujovėms. Turėsite ne
vieną progą išbandyti kažką naujo, todėl žvaigždės pataria tuo pasinaudoti.
Jei vis pasvarstydavote apie galimybę
imtis naujos veiklos, šiuo laikotarpiu
tą įgyvendinti bus kaip niekad paprasta. Tikėtina, kad sulauksite darbo
pasiūlymo ar atrasite visiškai naują
veiklą, kuri jūsų kasdienybę nuspalvins
naujomis spalvomis.
Vėžys (06.22–07.22)
Daug laiko skirsite savo tikrojo pašaukimo paieškoms, norėsite palaikyti ryšį su bendraminčiais. Žvaigždės
žada, kad šiuo laikotarpiu turėsite ne
vieną progą rasti atsakymus į ramybės
neduodančius klausimus ir užmegsite
ryšį su jus palaikančiais žmonėmis,
todėl kasdienė veikla džiugins kur kas
labiau. Nors ateitis atrodys kaip niekad šviesi, tačiau vertėtų nepamiršti
anksčiau pradėtų darbų: jei skrajosite
padebesiais, galite pamiršti atlikti kai
ką svarbaus.
Liūtas (07.23–08.23)
Jus pasieks netikėta žinia, kuri privers į viską pažvelgti visai kitomis
akimis. Nors kurį laiką atrodė, kad
gyvenimas tarsi stovi vietoje, tačiau
dabar viskas apvirs aukštyn kojom.
Tai atrodys gana neįprasta ar net šiek
tiek gąsdins, tačiau nė nepastebėsite, kad į viską ėmėte žvelgti gerokai
pozityviau. Šiuo laikotarpiu palanku
atgaivinti ryšius su seniai matytais
bičiuliais ar giminaičiais: jūsų laiškas ar skambutis juos tikrai maloniai
nustebins.
Mergelė (08.24–09.23)
Galite tikėtis sėkmės finansų srityje.
Šiuo laikotarpiu sudaryti sandoriai bus
kaip niekad pelningi, todėl žvaigždės
pataria neatidėlioti svarbių sutarčių
pasirašymo. Jei ketinate ieškoti naujo
darbo, dabar tą daryti bus labai palanku: tikėtina, kad labai greitai būsite
pakviesti į pokalbį, ir galbūt tai galės
užtikrinti sėkmę. Turėtumėte labiau
pasitikėti savimi: jūs turite viską,
ko gali prireikti siekiant užsibrėžtų
tikslų.
Svarstyklės (09.24–10.23)
Jei būsite pakankamai susikaupę,
galėsite tiesiog kalnus nuversti. Būsite atsakingi už svarbių dokumentų
tvarkymą, todėl tiesiog privalote
susikaupti ir pakankamai dėmesio

skelbimai

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

namo statybai Lazžolių sėklas.
•dijų•Sklypą
•Auginame
•Daugiamečių
mieste.
dobilus, motiejukus,
Tel. 8 686 70841.

Gervėnų k., Lazdijų
rekreacinės
•r. sav.
•Sodybą
•paskirties
•Nedidelįžemės
(70 a, medinis namas,
sklypą šalia

skirti detalėms. Jūsų intuicija neleis
praleisti nieko svarbaus, todėl atliktų darbų kokybė tikrai džiugins. Jei
vis pasvarstote apie galimybę imtis
naujos veiklos, žvaigždės pataria to
neatidėlioti: dabar sulauksite itin
palankaus meto.
Skorpionas (10.24–11.22)
Dabar turėsite progą išspręsti ramybės neduodančius klausimus, ir
tam tikrai neprireiks pernelyg didelių
pastangų. Viskas, ko tik nuspręsite
imtis, eisis tarsi sviestu patepta, todėl
žvaigždės pataria pirmiausia užbaigti
anksčiau pradėtus darbus, o tik tuomet imtis naujų. Turėsite ne vieną
palankią progą atgauti senas skolas,
todėl netrukus galėsite džiaugtis gerokai papilnėjusia pinigine.
Šaulys (11.23–12.21)
Galite sulaukti tikrai viliojančių pasiūlymų, kurie kaip reikiant sujauks
jūsų kasdienybės rutiną. Visa tai jums
bus tik į naudą: įvairios naujovės leis į
gyvenimą žvelgti visai kitomis akimis,
todėl būsite dar labiau pasitempę ir
nestokosite optimizmo. Nors dėl netikėtų pokyčių galite sulaukti artimų
žmonių kritikos, tačiau jūsų šeimos
nariai labai greitai supras, jog visa tai
jums buvo į naudą. Pasistenkite užsiauginti kiek įmanoma storesnę odą ir
nereaguokite į aplinkinių pastabas,
kurios ne visada yra teigiamos.
Ožiaragis (12.22–01.20)
Nors ir nepavyks įgyvendinti visų savo
užmojų, tačiau dalykų, kuriais bus galima džiaugtis, taip pat netrūks. Jei
nuspręstumėte imtis naujos veiklos,
pirmiausia turėtumėte pagalvoti,
ar įstengsite tam rasti pakankamai
laiko. Jei abejojate, ar sugebėsite
visus darbus užbaigti laiku, dalį jų
galite perleisti savo kolegoms: galite maloniai nustebti, kad į pagalbos
prašymą bus sureaguota ganėtinai
entuziastingai.

ūkinis pastatas, svirnas, du garažai, galima papildomai pirkti
10 ha žemės).
Tel. 8 614 04094.

Tel. 8 614 04094.

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.

••

••

pievos
•Kamorūnų
•0,72 ha k.,kultūrinės
Leipalingio sen.
Sodo namelį bendrijoje
„Baltasis“ (11 a žemės).
Tel. 8 656 12800.

••

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

namų
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
•priekabą.
•Lengvojo automobilio
Lazdijų (įvairaus
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.

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

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

••

Žemės sklypą namo
statybai Lazdijų mieste (30 a,
gražioje vietoje, prie miško ir
vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 550 Eur
už a. Tel. 8 686 70841.

Tel. 8 698 78040.

kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

ratlankių originalius plastikinius gaubtus ir centrinės
skylės dangtelius, kaina nuo 2
Eur už vnt. „Audi A6“ (2002
m.) dvejas priekinio bamperio
groteles, kaina po 5 Eur. Druskininkai.
Tel. 8 686 43600.

••

GYVULIAI

Ėringas avis.
Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

ir peliuškų mišinį, avi•žų•irAvižų
vikių mišinį. Išrašau PVM
sąskaitas-faktūras. Noragėlių
k., Lazdijų r. Tel. 8 612 22873.

kviečius, žiemi•nius•Žieminius
miežius, avižų vikių mišinį.
Tel. 8 694 16386.

KITI

delio „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.

•malkas.
•Beržo bei juodalksnio

Tel.: 8 686 12417, 8 694 98803.
neapdirbtas labrado•rito•Pigiai
akmens plokštes Lazdijuose. Tel. 8 686 70841.

– kioską.
••
•Tel.•Pigiai
8 698 78040.
PE R K A
••Kvietrugius, avižų ir žirnių
mišinį, kaina 8 Eur už cnt. Galiu
sumalti ir atvežti.
Tel. 8 645 49627.

Tel. 8 614 56206.

••

Baltarusiškus durpių
briketus ir akmens anglis.
UAB „MARTAS“, Gėlyno g. 17,
Lazdijai.
Tel.: (8 318) 51721, 8 652 51721.

••

Brangiai perkame
miškus visoje Lietuvoje!
Tel. 8 656 65053
miskupirkimai@gmail.com
UAB „Arbolina“

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

Tel. 8 614 56206.

Bulves.
Tel. 8 623 04363.

Bulves. Avižų ir vikių mišinį.
Kviečius. Tel. 8 623 04363 .

Antspaudų gamyba
pagal užsakymą

% avižų, 50 %
•vikių).
•MišinįTinka(50žalinimui.

televizorių
Golf III“ (1997 m.) ir
•„VW•„VWPassat“
•„Panasonic“
•Kineskopinių
skardinių R14
ir LG ir TV prie-

sklypą Nemajūnų k.
•(80•Žemės
a, žemės ūkio paskirtis, su ••Šviežias ,,Vineta“ veislės
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), bulves. Pristatome į namus.

Vandenis (01.21–02.19)
Jūsų laukia ganėtinai intensyvus metas: darbai eisis ne taip sklandžiai kaip
norėtųsi, o jūsų pagalbos prireiks ne
vien tik vadovui ar kolegoms, bet taip
pat ir draugams ar giminaičiams. Kad
ir kaip stengtumėtės visur suspėti,
anksčiau ar vėliau teks konstatuoti
faktą, kad persiplėšti tikrai nepavyks.
Žvaigždės pataria tausoti savo energiją ir nepamiršti pakankamai laiko
skirti poilsiui.
Žuvys (02.20–03.20)
Pagaliau galėsite mėgautis saldžiais
darbo vaisiais. Kurį laiką teko kaip
reikiant pasiraitoti rankoves: dėl
pernelyg įtempto grafiko neturėjote
progų atsikvėpti, tačiau dabar viskas
pakryps į gerąją pusę. Jei vis pasvajodavote apie poilsį nieko neveikiant,
dabar turėsite progų tai įgyvendinti:
jūsų pastangos pagaliau buvo įvertintos, todėl šiuo metu tikrai galite sau
leisti bent trumputes atostogas.

Grūdų pikiavimo sandėlį
Nemajūnų k. (su grūdų pikiavimo malūnu arba atskirai),
kaina sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

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.

NEKILNOJAMASIS TURTAS

žemės sklypą
•Lazdijuose.
•Namų valdos
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.
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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
PER K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

KITI

•kompiuterio.
•Naudotą spausdintuvą prie

išnuomoja•mos•Nebrangiai
salės-klubo patalpos

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

Atsiskaitau iš karto. Tel. 8 616 26044.
•Tel.•Žemę.
8 614 80988.
Išnuomoju arba parduodu
Naudotą pianiną.
•
•
•
•
Brangiai
miškus:
branTel.
8
659
60507.
gamybines
sandėliavimo patal•džius,
• bręstančius, jaunuolypas Radvilų g., Veisiejuose.
nus, miškus draustiniuose, par- ••Metalo laužo supirkimas:
Tel. 8 698 78040.
juodojo metalo laužas – 200–
kuose ir apleistą, nederlingą,
230 Eur/t, skarda – 170–190
apaugusią krūmais ir medžiais
••Išnuomojamas nestandarEur/t. Didesnį kiekį pasiimame tinio išplanavimo butas Lazdijų
žemę.
Tel. 8 641 55554.

ar sodybą prie ežero.
•Tel.•Žemę
8 614 90098.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

Bet kokią žemės ūkio
techniką: traktorių, priekabą,
sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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.

PASLAUGOS

automatines skal•bimo
•Taisome
mašinas. Atvykstame į
namus. Tel. 8 615 73404.

••

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

arba
•mikroautobusą.
•Lengvąjį automobilį
Gali būti tech- ••Glaistau, dažau bei galiu
dirbti kitus statybos darbus.
niškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus.
Tel. 8 687 89742.

GYVULIAI

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

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

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

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

Tel. 8 622 60230.

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

NU O MA
SIŪLO

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

Telydi paguoda ir dvasios stiprybė,
Ramybė tą sunkią netekties valandą...
Dėl mylimos sesutės Teresės mirties nuoširdžiai
užjaučiame brolį Algirdą Lazauską.
Stasė Derienė su šeima

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

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

komercines admi•nistracines
•Nuomojupatalpas,
15 kv. m, I
aukštas, Lazdijuose.
Tel. 8 698 78040.

IEŠKO

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.

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

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

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 5920/0005:342),
esančio Panarvės k., Lazdijų r. sav., savininkų J. A. R. ir V. P.
paveldėtojus, kad UAB „Nišos matavimai“ matininkas Domantas
Šlyteris (pažymėjimo Nr. 2M-M-2018) 2021-03-10 10.00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 5920/0005:0026), esančio Pievų
g. 12, Panarvės k., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB
„Nišos matavimai“, adresu Vytauto g. 17, Marijampolė, el. paštu
kadastriniai@nisa.lt arba telefonu +370 673 82394.

JUODELIAI SAMDO!!!
Medienos perdirbimo įmonė UAB ,,Juodeliai“ darbui Marijampolės gamybiniame padalinyje (Medeinos g. 3, Nendriniškių k.,
Marijampolės sav.) kviečia prisijungti prie naujos komandos:
Cecho darbuotojus (siūlome 700 Eur „į rankas“)
Pjovimo staklių operatorius (siūlome 1100–1500 Eur „į rankas“)
Ekskavatoriaus vairuotojus (siūlome 1200–1500 Eur „į rankas“)
Autokrautuvo vairuotojus (siūlome 1000 Eur „į rankas“)
Elektrikus-automatikus (siūlome 900–1300 Eur „į rankas“)
Šaltkalvius-remontininkus (siūlome 800–1000 Eur „į rankas“)
Darbuotojus vežame autobusu arba kompensuojame kurą (yra
papildomų sąlygų).
Garantuojame laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį darbo
užmokestį!

Skambink ir gauk pasiūlymą
tel.: 8 686 34981, 8 698 41844.

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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