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Kultūros ministras: Lazdijai pavyzdys visai Lietuvai 
Linas Greičius

T
urime dar vieną 
akivaizdų įrody-
mą, jog kultūri-
nis gyvenimas 
Lazdijuose labai 
aktyvus ir kryp-

tingas, kad iš mūsų darbų gali 
mokytis kiti šalies regionai. Tai 
dar kartą patvirtino naujasis 
kultūros ministras Mindaugas 
Kvietkauskas apie tai kalbėda-
mas savo pirmajame interviu.

PrIstatė savo strategIją
Naujasis ministras žada siekti, kad 
būtų didinami ne tik kultūros dar-
buotojų atlyginimai, bet ir jų kompe-
tencijos bei bendras kultūros lygis. 
Per mažiau nei dvejus šiai Vyriau-
sybei likusius metus ministras nori 
„padėti gerus pagrindus“ strategi-
niams pokyčiams kultūros srityje, 
kurie, anot jo, didintų darbuotojų 
pasitenkinimą finansine situacija, 
pačiu darbu, o visuomenė pajustų, 
„jog kultūra traukia dalyvauti, kad 
yra įdomu“. M. Kvietkauskas Laz-
dijus laiko pavyzdžiu.

Prisistatymo visuomenei in-
terviu metu žurnalistams užda-
vus klausimą: „Pernai paviešinti 
„darbiniai“ ministerijos planai 
optimizuoti teatrų tinklą, vėliau 
jie buvo paneigti. Ar imsitės tea-
trų, muziejų tinklo pertvarkos?“, 
naujasis ministras atsakė: „Pla-
nai, kurie buvo paskelbti, mano 
žiniomis, buvo tik svarstymų 
stadijos. Tokie modeliai, kokie 
pasirodė viešojoje erdvėje, tikrai 
pernelyg radikalūs. Klausimas 
dėl kultūros įstaigų tinklo spręs-
tinas, reikia žiūrėti, kaip įstaigos 
sąveikauja, ypač savivaldybių ly-
gmeniu. Bet situacija skirtinga: 
vienur turime puikiai veikiančias 
įstaigas, jų tinklą, kitur matome 
stagnaciją. Vieno principo, kad 
tik absoliuti centralizacija, su-
telkimas į didelius darinius, yra 
atsakymas – aš tokios nuomonės 
nepalaikyčiau.“ 

Pagyrė LazdIjų bIbLIoteką
Kalbėdamas apie šalies bibliote-
kas, naujasis ministras pastebėjo, 
jog jos labai skirtingos. 

„Pažiūrėkime, yra skirtingų 
bibliotekų: yra puikiai veikian-
čių, renovuotų savivaldybių 
viešųjų bibliotekų, kurios net ir 
nelengvomis sąlygomis puikiai 
veikia. Tarkime, kad ir Lazdijų 
viešoji biblioteka, ten neseniai 
teko lankytis – ji veikia ir kaip 
kultūros centras – miesto centre, 
renovuotas pastatas su labai įvai-
riomis erdvėmis, su bendruome-
ne, kuri telkiasi. Matau nemažai 
tokių pavyzdžių, kur tokie dalykai 
padaryti, tad jie tikrai įmanomi. 

Svarbu, kad kultūra iš didžiųjų 
miestų, centrų taip pat būtų priei-
nama platesnei žmonių daliai. 
Tam prasidėjo „kultūros paso“ 
programa, pirmasis etapas įgy-
vendintas, laukia svarbus antra-
sis etapas vyresnėms moksleivių 
klasėms. Ši programa nuteikia 
viltingai. Man atrodo, kad muzie-
jai taip pat turėtų labiau skatinti 
įsitraukti jaunimą, labiau traukti 
vaikus, tapti patrauklesni. Jei cen-
trai patrauklūs, jei jie pritraukia 
daugiau jaunąją kartą, nebūtinai 
pagal privalomąją švietimo pro-
gramą, didėja ir lankytojų srautas, 
jie taip pat tampa patrauklūs“, – 
sakė ministras. 

mūsų bIbLIoteka – atvIra 
kIekvIenam
Lazdijų rajono viešosios biblio-
tekos direktorę Renatą Rudienę 
maloniai nustebino naujojo kul-
tūros ministro pastebėjimai. 

Ji teigė, jog yra malonu, kad 
kultūros bendruomenėje esa-
me pastebėti ir sudarome gerą 
įspūdį. Žmonėms labai svarbu, 
kad biblioteka būtų patraukli, 
įkvepianti, jauki, informatyvi, o 
kartu ir labai paprasta naudotis. 
Atvira kiekvienam! 

„Aš manau, kad mūsų Lazdi-
jų viešoji biblioteka tokia ir yra. 

Tikslingai sudėliojus veiklos prio-
ritetus galima daug pasiekti. Mūsų 
biblioteka išskirtinė tuo, kad ne tik 
skatiname knygų skaitymą, orien-
tuojamės į naujas technologijas, 
teikiame elektronines paslaugas 
gyventojams, organizuojame susi-
tikimus su žymiais žmonėmis, bet 
turime ir Atvirą jaunimo centrą, 
dirbantį vakarais, taip pat didelę 
salę, kuria laisvai naudojasi visos 
bendruomenės ir vietiniai gyven-
tojai. Kiti tokių privalumų neturi“, 
– sakė bibliotekos vadovė. 

Ji pasidžiaugė, kad rajono 
vadovai taip pat didelį dėmesį 
skiria kultūros darbuotojams, 
įstaigoms ir jų modernizavi-
mui. Direktorės teigimu, nuo šių 
metų viešojo interneto prieigos 
taškuose pradedama atnaujinti 
kompiuterinė įranga. 

„Kviečiu registruotis į nuo kovo 
mėnesio prasidėsiančius informa-
cinio raštingumo mokymus, kurie 
vyks visose rajono bibliotekose. Šie 
mokymai skirti žmonėms, kurie 
vis dar nesinaudoja internetu arba 
kurių skaitmeniniai įgūdžiai yra 
nepakankami. Susitikime biblio-
tekoje“, – sakė R. Rudienė.•

Naujasis kultūros ministras M. Kvietkauskas: „Lazdijų biblioteka galėtų tapti 
pavyzdžiu visoms Lietuvos bibliotekoms – ji veikia kaip kultūros centras.“

Bibliotekos direktorė R. Rudienė: „Žmonėms labai svarbu, kad biblioteka būtų 
patraukli, įkvepianti, jauki, informatyvi.“



2 dzūkų žinios Nr. 3 / 2019 01 17 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Tradiciniu Lazdijų renginiu susidomėjo ir šalies verslo liūtai

Tiek milijonierių vieno-
je vietoje Lazdijai seniai 
nematė. Į praėjusią savai-
tę vykusius tradicinius  
geriausių 2018 metų rajono  
verslininkų apdovanojimus 
„Verslo sparnai“ susirinko 
ne tik Lazdijų verslinin-
kai, bet ir garsūs mūsų 
žemiečiai – šalyje žinomi 
verslininkai – Vaclovas 
Kontrauskas, Kęstutis Sta-
bingis, Arūnas Valinskas ir 
Eimantas Skrabulis. Rengi-
nys nuo par pirmųjų metų 
yra pavadintas skambiu 
„Verslo sparnų“ vardu.  

tIksLas – PastebėtI 
IškILIausIuosIus
Kaip  sakė rajono savivaldybės 
meras Artūras Margelis, pats 
šio renginio sumanymas buvo 
ne tik pagarsinti pačius geriau-
sius, iškiliausius, sėkmingai 

investuojančius ir plėtojančius 
verslą Lazdijų rajono savival-
dybės teritorijoje bei savo veikla 
garsinančius Lazdijų vardą vers-
lininkus, bet ir  skatinti verslo ir 
savivaldybės institucijų bendra-
darbiavimą, skleisti informaciją 
apie sėkmingai verslą savivaldy-
bėje vystančius verslininkus. 

Atrankos komisijos pirminin-
kas savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Jonas 
Stankevičius sakė, jog šiemet 
konkursui „Verslo sparnai 2018“ 
buvo pateiktos 89 paraiškos žmo-
nių, kurie siūlė nominantus.  Iš 
jų 39 paraiškos – nominacijai 
„Verslo bitė“, 11 paraiškų – no-
minacijai „Už naujas verslo idėjas 
ir Lazdijų vardo garsinimą“, 19 
paraiškų – nominacijai „Versli 
šeima“, 8 paraiškos – nominacijai 
„Tvirtas žingsnis į verslo plėtrą“ 
bei 12 paraiškų – nominacijai 
„Jaunas ir verslus“. 

Pasakojo savo IstorIjas
Tačiau iki tol, kol susirinkusie-
ji sužinojo, kam šiemet atiteks 
geriausiųjų vardai ir ypatingos 
liaudies meistro Juozo Varnelio 
sukurtos  „Verslo sparnų“ statu-
lėlės, buvo daug kitų ypatingų, 
intriguojančių ir netikėtų susi-
tikimų. Pranešimą apie verslo 
pradžią šiame krašte, jo situaciją 
Lazdijuose prieš 100 metų skaitė 
Lazdijų krašto muziejaus direk-
torė Daina Pledienė. 

Gausybės susirinkusiųjų aplo-
dismentų sulaukė mūsų krašte 
gimę verslininkai – V. Kontraus-
kas, K. Stabingis, A. Valinskas 
ir E. Skrabulis, kurie, renginio 
organizatorių įkalbėti,  sutiko at-
vykti  ir pasidalinti prisiminimais 
apie savo svajones tuomet, kai dar 
buvo vaikai, augo Lazdijuose so-
vietmečiu ir nė neįtarė, kad kada 
nors teks vaikščioti sudėtingais 
verslo  takais, savo sumanumu, nomInacIjos Ir nugaLėtojaI

1. „Verslo bitė“ – apdovanojimas Almai Vekterie-
nei 

Ši nominacija skelbiama jau nebe pirmi metai. Atrankos 
kriterijus – verslo įmonės arba fiziniai asmenys, sėkmingai 
plėtojantys verslą ilgiau nei 15 metų.

2. Už naujas verslo idėjas ir Lazdijų vardo garsinimą 
apdovanota UAB „Sprendimai verslo plėtrai“   

 Nominacijoje „Už naujas verslo idėjas ir Lazdijų vardo 
garsinimą“ atrankos kriterijus –  verslo įmonės arba fiziniai 
asmenys, kurie įgyvendina naujas verslo idėjas Lazdijų 
krašte ir siekia, kad Lazdijų vardas būtų kuo plačiau ži-
nomas ir matomas.

3. „Versli šeima“  nugalėjo Dainora ir Ričardas Ne-
vuliai

Atrankos kriterijus nominacijoje „Versli šeima“  buvo 
verslo įmonė arba fiziniai asmenys, sėkmingai vystantys 
verslą, kuriame dirba daugiau nei vienas šeimos narys.

4. „Tvirtas žingsnis į verslo plėtrą“ nugalėjo Gie-
drius Magilevičius

Ši nominacija taip pat beveik tradicinė. Atrankos krite-
rijus joje – verslo įmonė arba fiziniai asmenys, veikiantys 
ne trumpiau nei 3 metus ir investuojantys į verslo plėtrą 
mūsų rajone.

5. ,,Jaunas ir verslus“ apdovanojimą gavo Justinas 
Žukauskas 

Nominacijoje „Jaunas ir verslus“ atrankos kriterijus  buvo 
savo verslą turintis jaunas  – iki 29 – metų  rajono versli-
ninkas arba verslininkė, sėkmingai plėtojantys verslą ne 
trumpiau kaip 1 metus.

geromis idėjomis ir darbštumu 
uždirbti pirmąjį, antrąjį, o po to 
dar daug milijonų...

ĮteIkė aPdovanojImus 
Po įspūdingo dialogo su garsiais 
verslininkais buvo atskleistos 
nugalėtojų pavardės, meras 
A. Margelis įteikė apdovanoji-
mus.   

„Verslo bitės“ nominacijoje 
nugalėtoja buvo paskelbta Alma 
Vekterienė, kuri vadovauja jau 
daugiau kaip 15 metų veikiančiai 
įmonei, teikiančiai paslaugas vie-
šojo maitinimo srityje.   

Nominacijos „Už naujas vers-
lo idėjas ir Lazdijų vardo gar-
sinimą“  nugalėtoja – uždaroji 
akcinė bendrovė „Sprendimai 
verslo plėtrai“,  padedanti tiek 
fiziniams, tiek ir juridiniams 
asmenims rengti verslo planus, 
paraiškas siekiant vykdyti ir įgy-
vendinti projektus pasinaudojus 
Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų parama, atstovaujanti 
kliento interesams bankuose ir 
kitose finansinėse institucijose 
sprendžiant naujo ir/ar esamo 
verslo finansavimo klausimus.

Nominacijoje „Versli šeima“  
nugalėjo Dainora ir Ričardas Ne-

vuliai. Šeima valdo vieną  didžiau-
sių rajono įmonių. Jų prekybos 
tinkle dirba per 80 darbuotojų, 
verslininkai yra nuolatiniai įvai-
rių renginių ir akcijų mecenatai.

Nominacija „Tvirtas žings-
nis į verslo plėtrą“ –  Giedriui 
Magilevičiui, UAB „Transportas 
ir kasyba“ vadovui. Tai ambicin-
ga, besiplečianti įmonė. Įmonė, 
gyvavimo pradžioje teikusi 
vos keletą paslaugų, savo vei-
klą išplėtė iki plataus paslaugų 
spektro.  Pagrindinė veikla yra 
kasyba ir inžineriniai tinklai, 
pakrančių, tvenkinių valymas 
bei gilinimas, žemės kasimo bei 
stumdymo darbai, vandentiekio 
sistemų įrengimas bei panašaus 
profilio darbai.

Nominacijos ,,Jaunas ir vers-
lus“ apdovanojimą gavo Justinas 
Žukauskas. Jaunuolis, kuris nu-
galėjo šioje nominacijoje, 2016 
metais,  pasinaudojęs tuometinės 
Darbo biržos teikiama parama 
jaunam verslui, įsteigė auto-
transporto priemonių remonto 
šaltkalvio darbo vietą. Šis ini-
ciatyvus ir drąsus verslininkas, 
įsikūręs Straigių kaime,  verslą 
vysto kaimiškojoje vietovėje, jį ne 
tik išlaikė, bet dar plečia.•

Gausybės susirinkusiųjų aplodismentų sulaukė mūsų kraštiečiai (iš kairės): E. Skrabulis, K. Stabingis, A. Valinskas ir V. Kontrauskas.

„Versli šeima“ nugalėjo Dainora ir Ričardas Nevuliai. Šeima 
valdo vieną  didžiausių rajono įmonių.

„Verslo bitė“ – apdovanojimas Almai Vekterienei, teikiančiai 
paslaugas viešojo maitinimo strityje.

„Tvirtas žingsnis į verslo plėtrą“ nugalėjo G. Magilevičius. 
Apdovanojimą atsiėmė  V. Magilevičienė.

Už naujas verslo idėjas apdovanota UAB „Sprendimai verslo 
plėtrai“, bendrasavininkas A. Niedvaras.

Atrankos komisijos pirmininkas savivaldybės administracijos direktoriaus 
pavaduotojas J. Stankevičius sakė, jog šiemet  konkursui buvo pateiktos 89 paraiškos.
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Balsuok už geriausią!
A. Margelio komanda „Pirmyn!“

Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! politinės kompanijos sąskaitos. Užs. Nr. 1

Visuomeninio rinkimų komiteto „A. Margelio 
komanda „Pirmyn!” kandidatų sąrašas:

Artūras Margelis / Lazdijų rajono savivaldybės meras.
Gintautas Salatka / Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius.
Ričardas Dulskas / Maisto produktų inspektorius, Valstybinė maisto ir veterinarijos 

tarnyba.
Daiva Ambrazevičienė / Verslininkė.
Artūras Kašalynas / Personalinės įmonės savininkas, veterinaras-sėklintojas.
Juozas Pileckas / Kučiūnų, Kapčiamiesčio ir Seinų lietuvių mokyklų mokytojas.
Odeta Lenkauskienė / VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduo-

toja.
Gintautas Mirijauskas / Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokytojas.
Virginijus Vasiliauskas / Ūkininkas, bitininkas, ugniagesys.
Jonas Stankevičius / Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pava-

duotojas.
Dr. Rasa Rutkauskienė / Chemijos, biologijos mokytoja.
Česlova Šmulkštienė / Seirijų bendruomenės pirmininkė.
Tomas Savukas / Lazdijų rajono savivaldybės mero padėjėjas.
Irma Gurevičienė / Rudaminos tradicinių amatų centro Kultūrinės veiklos adminis-

tratorė.
Rita Sabestinienė / Policijos veteranė, renginių organizatorė, rajono 2018 metų žmo-

gus.
Donatas Račkauskas / Aplinkos apsaugos inspekcijos vyriausiasis specialistas.
Ona Černiauskienė / Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė.
Daiva Daugvilavičienė / Krosnos bendrosios praktikos gydytojo kabineto medi-

kė.
Gintarė Sabaliauskienė / Aerobinės gimnastikos vyr. trenerė.
Raminta Zelenauskaitė / Kapčiamiesčio bendruomenės pirmininkė, ūkininkė.
Rimas Vaškevičius / Poetas, satyrikas, Visuomenės sveikatos biuro specialistas.
Virginijus Mitrikevičius / UAB „Pietų Megrame“ montuotojas.
Kazimiera Gegužienė / Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktoriaus 

pavaduotoja.
Audrius Markevičius / Ūkvedys.
Eglė Kubilienė / Lazdijų kultūros centro specialistė.
Raimondas Kamandulis / Verslininkas, Kuklių kaimo bendruomenės pirmininkas.
Albinas Padgurskas / Ūkininkas.
Ignas Zilinkus / UAB „Lazdijų vanduo“ operatorius.
Asta Jankauskienė / Aštriosios Kirsnos mokyklos mokytojo padėjėja.
Vaida Naujalienė / Muzikos mokytoja. 
Vilius Tumosa / Vyr. muziejininkas.
Daiva Blaževičienė / Avižienių laisvalaikio salės renginių organizatorė.
Dovilė Lynykienė / Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyresnioji specialistė.
Dangyra Fišerienė / Draudimo vadybininkė.
Artūras Gradecka / Verslininkas, ESO darbuotojas.
Lina Gencerauskaitė / Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokytojo padėjėja.
Kastytis Gausa / Ūkininkas.
Asta Bagdonienė / Kūno kultūros mokytoja, Lazdijų rajono savivaldybės globėjų 

asociacijos „SPINDULYS“ pirmininkė.
Juozas Adomaitis / Teizų laisvalaikio salės kapelos vadovas.
Kęstutis Rusevičius / Verslininkas, Lazdijų seniūnaitijos seniūnaitis.
Roma Stankauskienė / Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokytojo padėjėja.
Vytautas Bračiulis / Ūkininkas.
Dalius Valukonis /Lazdijų r. Šventežerio mokyklos ūkvedys, ūkininkas.
Jūratė Ponomariovienė / Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos socialinė pedagogė.
Daiva Povilanskienė / Vyresnioji bibliotekininkė.
Audronė Pileckienė / Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokytoja.
Daiva Bagackienė / Jukneliškės kaimo bendruomenės pirmininkė.
Zenius Želionis / Muzikantas, miškininkas.
Dalia Galiauskienė / Lazdijų socialinių paslaugų centro Socialinių paslaugų koordi-

natorė.
Asta Mickevičienė / Lazdijų r. savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduo-

toja.

brangūs mūsų krašto žmonės, 
artėja laikas, kai vėl turėsite pasirinkti, kas rūpinsis 

Lazdijų krašto ir kiekvieno iš Jūsų gerove ir ateitimi. 
Per paskutinįjį dešimtmetį kartu mes įveikėme daug 
iššūkių ir nuėjome prasmingą kelią, nuveikėme daug 
reikšmingų darbų, kūrėme mūsų krašto veidą. 

Esu tikras – sustoti negalime, turime eiti pirmyn. Sta-
bilumas ir darbo patirtis – mūsų stiprybės.

Jaučiuosi tvirtas šią kadenciją dalyvaudamas Lazdijų 
rajono savivaldybės mero rinkimuose su profesionaliais 
bendraminčiais –  A. Margelio komanda „Pirmyn!”

Tokios stiprios, kompetentingos, išmintingos ir savo 
kraštą mylinčios komandos Lazdijai dar nematė.

Joje – puikios reputacijos, išsilavinę, turintys patirties 
ir veržlūs, jaunatviški, profesionalūs žmonės – Jūsų 
kaimynai, draugai, bendradarbiai, giminės. Tie žmonės, 
kuriuos puikiai pažįstate ir pasitikite. 

Esame pasiruošę atsakingai dirbti Lazdijų krašto 
žmonėms. Palaikykite. Ir balsuokite už merą Artūrą 
Margelį ir A. Margelio komandą „Pirmyn!“.

Jūsų Artūras Margelis
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Nederlingose žemėse gali žaliuoti miškai
Raseiniškis Vytautas 
Bartusevičius atviravo, 
kad auginti miškus jam 
– vienas sėkmingiausių 
gyvenimo projektų, kurį 
realizuoti padeda dalyva-
vimas Lietuvos kaimo plė-
tros programos  priemo-
nėje „Investicijos į miško 
plotų plėtrą ir miškų 
gyvybingumo gerinimas“ 
pagal veiklos sritį „Miško 
veisimas“. 

medžIaI – Ir PasIdžIaugtI
Pagojukų seniūnijoje, šalia Bar-
gailių draustinio, įsigijęs 120 
hektarų žemės, kurioje jokia 
žemdirbystė neįmanoma dėl la-
bai žemo našumo – aplink telk-
šo vien pelkės, – pašnekovas 
svarstė, ką gero čia nuveikus. 

„Vieną rytą vaikščiodamas 
per tas savo pelkutes per atviras 
automobilio duris per „radijušą“ 
girdžiu – ūkininkus, privačių ir 
valstybinių miškų savininkus 
Nacionalinė mokėjimo agen-
tūra (NMA) kviečia dalyvauti 
paramos programoje ir sodinti 
miškus!“ – apie veiklos pradžią 
pasakojo 57-erių pašnekovas, 
pagal profesiją teisininkas. Pa-
sitarė su šeima, su specialistais, 
su projektuotojais – taip  ir gimė 
pirmasis miško įveisimo pro-
jektas. Šiandien buvusiame 80-
ies ha nenaudingame plote veši 
V. Bartusevičiaus jaunuolynas. 
Ąžuolai, beržai, juodalksniai, 
gudobelės yra pasodinti pasi-
naudojus NMA parama. 

„Mūsų miškai – ne visiškai 
pramoniniai. Sodiname, kad, 
kol kada nors kam nors duos 
pelną, ir patys galėtume pasi-
džiaugti. Eini sau pakalnėmis, o 

čia tau erškėtis ar putinas žydi“, 
– su pasigėrėjimu į savo valdas 
žvelgia pašnekovas.

kas gaLI PretenduotI
Pagal Lietuvos Kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos  
priemonės „Investicijos į miško 
plotų plėtrą ir miškų gyvybingu-
mo gerinimą“ veiklos sritį „Miš-
ko veisimas“ remiamas miško 
veisimas išmokant vienkartinę 
kompensacinę išmoką, taip pat – 
įveisto miško priežiūra, apsauga 
ir ugdymas. Išmokos dalis gali 
būti teikiama ir įveistam, bet 
ekstremaliojo įvykio pirmaisiais 
želdinių arba žėlinių augimo me-
tais pažeistam miškui atsodinti, 
tačiau ji bus proporcinga įveisto 
miško plotui, kuriame miško žel-
diniai arba žėliniai yra žuvę.

Paramą gali gauti juridiniai, ne 
jaunesni kaip 18 metų amžiaus 
fiziniai asmenys, kuriems žemė, 
planuojama apželdinti mišku, 
priklauso nuosavybės teise. Tin-
kamos pretendentės gali būti ir 
savivaldybės, kurios tokią žemę 

valdo patikėjimo teise. Svarbiau-
sia, kad pareiškėjas užtikrintų, 
kad išlaidos, kurioms kompen-
suoti bus prašoma paramos, ne-
buvo, nėra ir nebus finansuotos 
iš kitų Europos Sąjungos fondų 
ir kitų viešųjų lėšų. Paramos tai-
syklėse taip pat keliama sąlyga 
neturėti įsiskolinimų Lietuvos 
Respublikos valstybės biudžetui 
ir Valstybinio socialinio draudi-
mo fondui. Jei pareiškėjas nori 
veisti mišką ne miško žemėje, 
jis turi būti gavęs leidimą iš Na-
cionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos terito-
rinio skyriaus įveisti mišką ne 
miško žemėje.

aPIe dydžIus
Kiekvienu atveju išmokos dydis 
bus skirtingas, kadangi vienkar-
tinės miško įveisimo, kasmeti-
nės priežiūros, apsaugos ir ug-
dymo išmokos suskaičiuojamos  
kiekvienam projektui atskirai, 
priklausomai nuo veisiamų žel-
dinių rūšinės sudėties. Miško 
įveisimo (Eur už 1 ha) ir miško 

priežiūros, apsaugos ir ugdymo 
kasmetinės išmokos (mokamos 
12 metų, Eur už 1 ha) skirstomos 
taip: kai sodinamos paprastosios 
pušys, – 1 tūkst. 97 Eur (įveisimo 
išmoka) ir 363 Eur (priežiūros, 
apsaugos ir ugdymo kasmeti-
nė išmoka), kai sodinamos pa-
prastosios eglės, – atitinkamai 
988 Eur ir 284 Eur. Išmoka už 
karpotuosius ir plaukuotuosius 
beržus, paprastuosius skroblus 
– iki 1 tūkst. 2 Eur ir 123 Eur, už 
juodalksnius – 1 tūkst. 23 Eur ir 
123 Eur, klevus, uosius, kalnines 
guobas – 2 tūkst. 491 Eur ir 224 
Eur. Išmokos dydžiai, kai sodi-
namos mažalapės liepos, siekia 
2 tūkst. 578 Eur ir 178 Eur, už 
ąžuolus, paprastuosius bukus 
– 3 tūkst. 140 Eur ir 246 Eur, už 
drebules – 1 tūkst. 546 Eur ir 136 
Eur, už hibridines drebules – 2 
tūkst. 123 Eur ir 150 Eur. Miško 
įveisimo išmoka mokama tik už 
želdinamą plotą, o miško priežiū-
ros, apsaugos ir miško ugdymo 
– už veisiamo miško plotą.

aPIe krIterIjus
Privalomas mažiausias para-
mos paraiškų atrankos balų 
skaičius – 30 balų. Jei paramos 
paraiškų atrankos vertinimo 
metu nustatoma, kad paramos 
paraiškai neskirta privalomo 
mažiausio 30 balų skaičiaus, ji 
atmetama. Visiems su paramos 
paraiška pateiktiems projek-
tams, kurie skirti tik miško žė-

liniais apaugusiam plotui pri-
žiūrėti, saugoti ir ugdyti, taip 
pat miškui veisti miško žėliniais 
apaugančiame plote, kuriame 
reikalingas tik papildomas žel-
dinimas, – skiriama 20 balų; 
daugiau nei 50 proc. ploto, ku-
riame veisiamas miškas, pri-
skiriama prie vietovių, kuriose 
esama gamtinių ar kitų specifi-
nių kliūčių, – 15 balų; jei miškas 
veisiamas žemėje, kurios bent 
vieno sklypo našumas yra iki 
32 balų imtinai, – skiriama 15 
balų; jei visi su paramos paraiš-
ka pateikti projektai suprojek-
tuoti taip, kad beržai, pušys, 
eglės ar juodalksniai arba jų 
kombinacija želdinių sudėtyje 
sudaro daugiau kaip 80 proc., 
– 15 balų; jei miškas veisiamas 
savivaldybės teritorijoje, ku-
rios miškingumas yra iki 33,3 
proc., – 10 balų; kai pareiškėjas, 
veisiantis mišką jam (arba ir 
bendraturčiams) nuosavybės 
teise priklausančioje žemėje, 
yra fizinis asmuo, – 15 balų, kai 
juridinis, skiriama 10 balų; jei 
veisiamas miškas ribojasi su 
esamu mišku arba su veisiamu 
mišku, už kurį skirta ankstes-
nių KPP laikotarpių parama ir 
laikomasi joms numatytų įsi-
pareigojimų, – 5 balai; kai pa-
reiškėjas yra miško savininkų 
asociacijos arba miško koope-
ratyvo narys, – 5 balai.

Užs. Nr. 15

Pasinaudojus Europos Sąjungos finansine parama, ir nenaudinguose plotuose 
galima įveisti miškus. (Dariaus Šypalio nuotr.)

savaItės komentaras  
Pernai užfiksuota mažiausia emigracija per penkiolika metų

Algimantas Mikelionis
Pernai Lietuvoje statistikai užfik-
savo mažiausią emigrantų skai-
čių per pastaruosius penkiolika 
metų, t. y. nuo pat įstojimo į ES. 
2018 m. iš mūsų šalies į užsienį 
emigravo 3 300 piliečių. Žinoma, 
pesimistams tai atrodys vis dar 
nemažas skaičius, bet nepasi-
džiaugti tuo, kad pernai iš Lie-
tuvos išvyko mažiausiai žmonių 
per pastaruosius keliolika metų, 
irgi negalima.

Nors kai kam emigracija at-
rodo labai blogas reiškinys ar 
net Dievo rykštė, bet apskritai 
tai nėra labai jau blogas daly-
kas. Esant atviroms sienoms ir 
judėjimo laisvei natūralu, kad 

žmonės iš valstybių, kuriose 
prastesnis pragyvenimo lygis 
ir mažesnės algos, išvažiuoja į 
tas valstybes, kurių aukštesnis 
pragyvenimo lygis ir mokamos 
didesnės algos.

Labai mėgstama pabrėžti, kad 
sovietinėje Lietuvoje toks reiš-
kinys kaip emigracija net neeg-
zistavo, ir visi gyveno laimingai 
bei gražiai šalyje, kur taip laisvai 
kvėpavo žmogus. Tik pamirš-
tama pridurti, kad jeigu sovie-
tmečiu būtų atvertos sovietinės 
imperijos sienos, tai iš jos būtų 
išbėgę dešimtys milijonų žmo-
nių. Tad kad ir kaip kai kam pa-
radoksaliai atrodytų, emigracija 
yra laisvės ir nepriklausomybės 
padarinys. Dar norima pasaky-
ti, kad lietuviai taip gausiai emi-
gruoja iš tėvynės dėl to, kad čia 
prastas pragyvenimo lygis. Nieko 
panašaus – per beveik trisdešimt 
laisvės metų mūsų pragyveni-
mo lygis gerokai išaugo ir kelis 
kartus pralenkė sovietinę „gero-
vę“. Tik kad Lietuva ir neblogai 
gyvendama toli gražu dar ne-

pasiekė demokratinių pasaulio 
valstybių pragyvenimo lygio. Tai 
įvyko dėl pačios paprasčiausios 
priežasties – pusę amžiaus tru-
kusios sovietinės okupacijos. Ba-
nalu tai kartoti, bet jeigu Lietuva 
būtų turėjusi galimybę tą pen-
kiasdešimt metų, kurį iš mūsų 
atėmė sovietai, vystytis laisvai, 
tai dabar niekuo savo pragyve-
nimo lygiu neatsiliktumėme nuo 
Švedijos, Danijos ar Olandijos ir 
kitų panašių Vakarų šalių.

Išvažiavę į užsienį lietuviai de-
monstruoja darbštumo stebu-
klus: pluša dieną, naktį negailė-
dami jėgų ir laiko. Galima teigti, 
kad jeigu lietuviai būtų tokie 
darbštūs ir atkaklūs  savo tėvy-
nėje, čia irgi neblogai gyventų. 
Jau girdžiu jūsų argumentus, kad 
užsienyje didesnės algos, o už jas 
verta ir pasiplėšyti. Tai tiesa, bet 
Lietuvoje apstu pavyzdžių, kad 
daug ir atkakliai dirbant galima 
nemažai uždirbti, bent tiek, kad 
galėtum neblogai gyventi. Tik 
labai gaila, kad neretai mūsų 
tautiečiai sugrįžę į tėvynę ima 

mažiau stengtis ir dėl to gaudami 
mažesnes algas ima verkšlenti.

Gerai, kad taip elgiasi toli gražu 
ne visi. Matyti daug pavyzdžių, 
kai jauni žmonės kelerius ar ke-
liolika metų dirbę užsienyje grįž-
ta į Lietuvą ir čia steigia įvairias 
įmones, kurios sėkmingai verčia-
si ir pasiūlo mažesnes kainas savo 
klientams. Emigracija ir darbas 
užsienyje parodo žmonėms, kad 
ir jų paliktoje Lietuvoje ne viskas 
buvo taip blogai, o užsienyje ne 

viskas pasirodė taip gerai. 
Galima drąsiai teigti, kad kuo 

toliau, tuo labiau mažės emigruo-
jančių žmonių iš Lietuvos skai-
čius. Savo ruožtu didės sugrįž-
tančių į ją piliečių skaičius. Tai 
įvyks ne dėl kažkokių mistinių 
ar neaiškių priežasčių, o dėl to, 
kad kuo toliau, tuo labiau gerės 
pragyvenimo lygis Lietuvoje. O 
ar gali būti kas nors geriau, kaip 
gyventi, dirbti ir kurti savame 
krašte?•

Adomo Žilinsko piešinys.



5Nr. 3 / 2019 01 17 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt dzūkų žinios

g Viena pretendentė į me-
rės postą, per prievartą savo 
partiečių stumiama kovoti dėl 
rajono vadovo regalijų, pa-
skutiniu metu apleido darbą 
ministerijoje. Ji darbo metu 
važinėja į Lazdijus ir kitas rajo-
no gyvenvietes. Vizitai neturi 
jokio ryšio su jos pareigybių 
aprašymu. Įdomu, ką apie tai 
galvoja ministerijos galva ir 
tarnybinės etikos sargai? Už ką 
jai mokamas atlyginimas? 
g Artėjant rinkimams, pra-

sideda bendražygių paieška 
ir koalicijų klijavimas. Suži-
noję, jog, pagal naujausias 
apklausas, pergalė rinkimuo-
se planuojama A. Margelio 
komandai „Pirmyn“, kai kurie 
valstiečiai, anksčiau „burka-
vę“ su konservatoriais, pra-
dėjo ieškoti sąlyčio taškų su 
mero nepartiniu judėjimu. 
„Žaliukai“ slapta derasi ir su 
liberalais. Ach, kaip norisi būti 
valdžioje.
g Snieginga ir šalta žiema 

nedžiugina ne tik žmonių, 
bet ir paukščių. Vieno kaimo 
gyventojams teko neįprasta 
užduotis iš suledėjusių šakų 
labirinto vaduoti ten įsipai-
niojusią pelėdą. Operacija 
baigėsi sėkmingai, išskyrus 
tai, jog vienas iš vaduotojų 
iškrito iš medžio ir susimušė 
uodegikaulį. 
g Svarbiausiam rajono vals-

tiečiui, artėjant rinkimams, vi-
sai nebelaiko nervai. Neseniai 
jis įsiveržė į rinkimų komisiją 
ir išvadino jos narius „subinlai-
žiais“. Gal jis būtų dar ir riebiau 
pakalbėjęs, tačiau komisijos 
nariai pasiūlė iškviesti poli-
cijos pareigūnus. Ramybės, 
Beniau, ramybės.•

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais: 
(8 318) 52260, 8 670 38882, 
arba atnešti į redakciją 
adresu Nepriklausomybės 
a. 4, Lazdijai.

„Žmogus turi pats norėti gyventi gerai“

Daiva Ambrazevičienė, 
verslininkė

A. Margelio komanda PIRMYN!

Lazdijų rajono savivaldybė — skaidri

Kova su korupcija vis dar 
išlieka viena opiausių 
mūsų problemų. Vienoms 
savivaldybėms ši kova 
sekasi geriau, o kitoms – 
blogiau. Džiugu, jog Lazdi-
jų rajono savivaldybė šioje 
srityje yra toli pažengusi, 
ji patenka į skaidriausiųjų 
šalies savivaldybių de-
šimtuką užimdama labai 
aukštą aštuntą vietą.

2018 m. spalio–gruodžio mėne-
siais VšĮ „Transparency Interna-
tional“ Lietuvos skyrius (TILS) 
atliko visų Lietuvos savivaldybių 
skaidrumo tyrimą, analizuoda-

mas oficialias savivaldybių inter-
neto svetaines. Tarp 60 Lietuvos 
savivaldybių Lazdijų rajono sa-
vivaldybės administracija užima 
8 vietą.

Atlikto tyrimo metu buvo ver-
tinama: institucijos struktūra, 
pareigybės ir darbuotojai, savi-
valdybių tarybų veiklos skai-
drumas, savivaldybės antiko-
rupcijos politikos skaidrumas, 
savivaldybės įmonių ir paslaugų 
skaidrumas, savivaldybės biu-
džeto ir jo vykdymo skaidrumas, 
savivaldybės viešųjų pirkimų 
skaidrumas. Be to, buvo anali-
zuota, ar savivaldybės skelbia 
ne tik privalomą viešinti, bet ir 

papildomą informaciją apie savo 
veiklą.

Lazdijų rajono savivaldybės 
skaidrumo procentas 75 iš 100 
galimų, o pagal skaidrumo ka-
tegorijas mūsų rajonas patenka 
į grupę, kur skaidrumo rodiklis 
apibrėžiamas žodžiu „gerai“. 

Prieš ketverius metus, atlie-
kant analogišką tyrimą, Lazdi-
jų rajono savivaldybė buvo tik  
21-oje vietoje. 

Veiklos skaidrumas buvo 
įvertintas 47 procentais iš 100 
galimų. 

Savivaldybių skaidrumo verti-
nimą ir savivaldybių reitingą gali-
te rasti www.jurgiokepure.lt.•

Viešoji įstaiga „Transparency International“ Lietuvos skyrius (TILS) yra tarptautinės 
organizacijos „Transparency International“ padalinys, veikiantis Lietuvoje nuo 2000 m. 
birželio 6 d. 

TILS – nepolitinė organizacija, bendraujanti ir koordinuojanti savo veiklą tiek su vy-
riausybinėmis, tiek nevyriausybinėmis organizacijomis Lietuvoje bei užsienyje.

TIKSLAS
• Skatinti pilietines antikorupcines iniciatyvas bei jų organizavimą Lietuvoje.
UŽDAVINIAI:
• Formuoti ir skatinti nepakantumą korupcijai Lietuvos visuomenėje.
• Sistemingai rinkti ir platinti antikorupcinio pobūdžio informaciją.
• Inicijuoti ir organizuoti tyrimus, skirtus korupcijos fenomeno analizei.
• Rengti mokymo priemones bei edukacines programas, skirtas antikorupcinei pro-

blematikai.
ANALIZUOJA:
• Galimas spragas teisės aktuose ir jų projektuose bei galimybes stiprinti antiko-

rupcinį reguliavimą.
• Nacionalinių ir institucinių antikorupcinių programų ir priemonių efektyvumą.
• Korupcijos apraiškas viešuosiuose pirkimuose.

Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! 
politinės kompanijos sąskaitos. Užs. Nr. 2

kaLba, kad...
dzūkaI

Darbo 
knygos 2019 

metams

KNYGYNĖLIS, 
Seinų g. 12, Lazdijai, 

tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085.

Lietuvoje vėl plinta peršalimo ligos 
Vytautas Šeštokas
Gripas vėl puola rajono gyven-
tojus. Alytaus sveikatos centro 
Lazdijų skyriaus duomenimis, 
per praeitą savaitę rajone užfik-
suoti 186 viršutinių kvėpavimo 
takų susirgimai ir keletas gripo 
atvejų. Šio centro visuomenės 
sveikatos stiprinimo specialistė 
Aldona Česnakevičiūtė tvirtino, 
kad labiausiai peršalimo ligos 
puola vaikus, jie yra jautriausi 

peršalimo ligoms. Jomis jau ser-
ga 100 vaikų ir 86 suaugusieji. 
„Kol kas dar nėra pasiektas epi-
deminis lygis, tačiau toks oras, 
koks yra dabar, palankus plisti 
ligoms. Buvo šalčiau, dabar at-
šilimas ir prognozuojama, kad 
tokia pliusinė temperatūra iš-
silaikys ilgiau, todėl susirgimai 
plis. Kol kas pačio gripo atvejų 
dar medikai užregistravo nedaug, 
tačiau jo tikrai padaugės ir mes, 

ko gero, neišvengsime epidemijos. 
Gyventojams nereikėtų išsigąsti, 
nes kiekvienais metais epidemija 
būna. Kviesčiau kiekvieną rūpin-
tis savo sveikata, nepersišaldyti, 
stiprinti organizmą, nuolat praus-
tis rankas, vėdinti patalpas, o jei-
gu jau susirgo, tai neiti į darbą, 
nesilankyti masinio susibūrimo 
vietose, nenešioti užkrato, kreip-
tis į medikus, būti namuose ir gy-
dytis“, – sakė specialistė.•
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„Antėjos laboratorija“ didina savo gretas: nuo šiandien jau ir Lazdijuose!
Visos prastos savijautos 

priežastys – vos vieno vizito 
metu ir tik „Antėja laboratori-
ja“. Profilaktinės sveikatos prie-
žiūros kompanija teikia profesi-
onalias gydymo paslaugas gy-
ventojams, verslui ir gydymo 
įstaigoms, o per 40 įmonės pro-
cedūrų kabinetų bei medicinos 
centrų yra išsibarstę plačiai vi-
soje Lietuvoje. Vos vakar pir-
mas procedūrų kabinetas duris 
atvėrė ir dar viename naujame 
taške – Lazdijuose.

„Antėja laboratorija“ var-
das linksniuojamas su viena 
moderniausių ir patikimiausių 
laboratorijų Baltijos šalyse. Ji 
pirmoji Lietuvoje įdiegė visiš-
kai robotizuotą tyrimų atliki-
mo procesų valdymą pagal ISO 
standartą. Laboratorijos robo-
tizavimas – ypač reikšmingas 
įvykis Baltijos šalių ir Lietuvos 
sveikatos sistemai, pakėlęs la-

boratorinės diagnostikos pas-
laugų kokybės lygį iki techno-
logiškai moderniausių Vakarų 
Europos, JAV ir Japonijos tyri-
mų centrų.

Sutaupysite savo laiką, nes 
Lazdijuose esančiame „Antė-
ja laboratorija“ procedūrų ka-
binete jau atliekami profilakti-
niai ir diagnostiniai kraujo ty-
rimai, kuriems nereikalingas 
gydytojo siuntimas. Paėmę 
kraujo mėginį laboratorijos 
specialistai Jums iš karto duo-
da prisijungimus prie elektro-
ninės sistemos, kurioje savo 
tyrimo kelią – nuo atlikimo iki 
jo rezultatų – matysite tiesio-
giai. Po procedūros kraujo mė-
giniai automatizuota linija ke-
liauja į reikiamus analizato-
rius, o siekiant atlikti papildo-
mus tyrimus, yra perkeliami ir 
saugomi specialiuose šaldytu-
vuose.

Lazdijų procedūrų kabi-
netas veikia Vilniaus g. 10, 
I-V 08:00-12:00 val. Už gydy-
mo paslaugas atsiskaityti ga-
lite grynaisiais pinigais. Klien-
tų patogumui „Antėjos labo-
ratorija“ siūlo išankstinę re-
gistraciją bendruoju klientų 
aptarnavimo skyriaus telefo-
nu – 8 700 55 511 arba el. paš-
tu pagalba@kraujotyrimai.lt. 

Iki pat vasario 28 d. kvie-
čiame pasinaudoti nemoka-
mu magnio kraujo tyrimu – tai 
„Antėja laboratorija“ DOVA-
NA Lazdijų klientams naujojo 
procedūrų kabineto atidary-
mo proga!

Brangiausias – laiku neat-
liktas tyrimas! Nedelskite ir 
patikėkite savo sveikatą pro-
fesionalams!

Daugiau informacijos rasite 
www.kraujotyrimai.lt

Lazdijuose iškilmingai pagerbtas laisvės gynėjų atminimas
Skaudžią 1991 m. sausio 13-ąją 
Lietuvą sukrėtė kraupūs įvykiai 
Vilniuje, kai vienybės ir laisvės 
siekio vedami Lietuvos piliečiai 
pasiekė istorinę pergalę, tačiau 
vardan to paaukotos ir gyvybės. 
Nuo lemtingos dienos prabėgus 
beveik trisdešimtmečiui kasmet 
minima Laisvės gynėjų diena. 
Sausio 11 d. Lazdijuose vyko šiai 
dienai atminti skirtas renginys 
„Lietuva – liepsnelė vėjyje“. Jame 
dalyvavo Lazdijų rajono savi-
valdybės meras Artūras Mar-
gelis, Europos Parlamento narė 
dr. Laima Liucija Andrikienė, 
Lietuvos šaulių sąjungos kari-
ninko Antano Juozapavičiaus 
šaulių 1-osios rinktinės vadas 
Skirmantas Valatkevičius, Len-
kijos Respublikos Seinų miesto 
burmistras Arkadiusz Adam 
Nowalski.

„Sausio 13-oji kaskart mums 
primena apie žuvusius laisvės 
gynėjus, jų artimųjų širdžių 
skausmą, apie tūkstančius fi-
ziškai ir dvasiškai suluošintų, 
bet neįbaugintų tautiečių, su 
beginkle minia stojusių į žūtbū-
tinę kovą prieš tankus už savo 
gimtąją šalį. Viltis, tikėjimas ir 
meilė Tėvynei visada mūsų tau-
tai suteikdavo jėgų drąsiai žengti 
į priekį. Šiandien savo Tėvynės 
sargyboje stovime kiekvienas iš 
mūsų. Kiekvienas iš mūsų esame 
savo šalies laisvės gynėjas, nes 
šiandieninių įvykių kontekste 
vis aiškiau suvokiame, kad lais-
vė nėra duotybė. Mūsų vienybė 
ir susitelkimas reikalingi čia ir 
dabar – dirbant kasdienius dar-
bus, mokantis, kuriant šeimas 
gimtajame krašte, kartu įveikiant 
iškylančius sunkumus bei pasi-
tinkant džiugias akimirkas. Tad 
nuoširdžiai linkiu, kad saugoda-
mi savo kraštą bei kurdami jo ge-
rovę dažniau sakytume „MES“. 
Lai tautos didvyrių atminimas, 
neblėstanti meilė Tėvynei ir 
nuoširdus darbas jos labui veda 
mus drauge pirmyn!“ – Laisvės 
gynėjų dienos minėjimo metu 
kalbėjo Lazdijų rajono savivaldy-

bės meras Artūras Margelis.
Lazdijų rajono savivaldybės 

meras Artūras Margelis kartu 
su Lietuvos šaulių sąjungos ka-
rininko Antano Juozapavičiaus 
šaulių 1-osios rinktinės vadu 
SkirmantuValatkevičiumi pasi-
rūpino, kad Lietuvos šaulių są-
jungos karininko Antano Juoza-
pavičiaus šaulių 1-osios rinktinės 
Lazdijų brigados generolo Adolfo 
Ramanausko-Vanago 104 kuopos 
šauliai būtų aprūpinti naujomis 
uniformomis. Šias dovanas Laz-
dijų rajono savivaldybės meras 
įteikė Vytautui Antanui Zdan-
čiui, Vytautui Ragauskui, Albi-
nui Griškeliui, Vincui Albinui 
Leskauskui, Juozui Vidrai, Algir-
dui Vincui Lazauskui, Alvydui 
Jurčiukoniui, Aliui Jurčiukoniui, 
Petrui Surdokui, Vytautui Jan-
čiukui.

Renginio metu susirinku-
siems nuostabius muzikinius 
kūrinius dovanojo kamerinis 
choras „Gaustas“ (vadovė Biru-
tė Vžesniauskienė). Po Šventųjų 
Mišių, kurias aukojo Lazdijų Šv. 
Onos parapijos klebonas Nerijus 
Žvirblys, visi susirinkusieji buvo 
kviečiami dalyvauti iškilmingo-
je eisenoje į Nepriklausomybės 
aikštę. Taip pat gėlės ir žvakelės 
buvo padėtos prie Adolfo Rama-
nausko-Vanago paminklo. Eise-
noje pirmieji išsirikiavo Lietuvos 
šaulių sąjungos Lazdijų skyriaus 
šauliai, nešini vėjyje plazdėjusio-
mis Lietuvos valstybės, Lietuvos 
valstybės istorine, Lazdijų miesto 
ir Lietuvos šaulių sąjungos vė-
liavomis.

Lazdijų rajono savivaldybės 
meras, garbūs svečiai, Lazdijų 
krašto gyventojai prie Nepri-
klausomybės paminklo padėjo 
gėlių, uždegė žvakutes ir atidavė 
pagarbą laisvės gynėjams, paau-
kojusiems savo gyvybes kovoje 
už atkurtą valstybės Nepriklau-
somybę. Žuvusiųjų atminimą 
pagerbus tylos minute, dangų 
skrodė KASP Dainavos apygar-
dos 1-osios kuopos savanorių 
salvės už Lietuvą, už Laisvę ir 

už žuvusius už Lietuvos laisvę. 
Visi atsinešusieji žvakutes iš jų 
sudėjo ąžuolo lapus, kurie sim-

bolizuoja jėgą, didvyriškumą, iš-
tvermę ir tvirtumą. Be to, Nepri-
klausomybės aikštėje susirinkę 

žmonės buvo vaišinami karšta 
arbata.•
Lazdijų r. sav. inf.

Eisenoje pirmieji išsirikiavo Lietuvos šaulių sąjungos Lazdijų skyriaus šauliai,  nešini vėjyje plazdėjusiomis Lietuvos 
valstybės, Lietuvos valstybės istorine, Lazdijų miesto ir Lietuvos šaulių sąjungos vėliavomis.
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„Kiekvienas žmogus turi pasijusti 
svarbus ir saugus savo krašte“

Rasa Rutkauskienė, 
mokslų daktarė

Lazdijų rajono savivaldybė skelbia pretendentų Lietu-
vos valstybės atkūrimo dienos nominacijoms atranką. 
Šios nominacijos įsteigtos rajono savivaldybės mero, 
siekiant tinkamai pagerbti Lazdijų kraštui ir mūsų 
valstybei nusipelniusius žmones, organizacijas, įstaigas 
ir įmones Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 
16-osios proga.

 Siūlymus gali pateikti gyventojai, organizacijos, įs-
taigos, įmonės. Pretendentai nominacijai gali pasiūlyti 
ir patys save.

Siūlant fizinį asmenį, pateikiami šie dokumen-
tai:

• teikėjo prašymas;
• siūlomo kandidato gyvenimo aprašymas;
• siūlomo kandidato darbų ir nuopelnų Lazdijų kraš-

tui ir/ar valstybei aprašas.

Siūlant juridinį asmenį, pateikiami šie doku-
mentai:

• teikėjo prašymas;
• siūlomo kandidato darbų ir nuopelnų Lazdijų kraš-

tui ir/ar valstybei aprašas;
• ankstesni apdovanojimai, įvertinimai.

Dokumentai gali būti siunčiami paštu arba pateikiami 
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Doku-
mentų ir informacijos skyriuje iki vasario 8 d. adresu: 
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos nominacijų nuos-
tatai pateikiami www.lazdijai.lt. 

Taip pat galite teirautis el. p. rasa.kazlauskiene@
lazdijai.lt ir tel. (8 318) 66 142.

SKelbIAMA PReteNdeNtų lIetuvoS 
vAlStYbėS AtKūRIMo dIeNoS
NoMINAcIjoMS AtRANKATarybos narys Ričardas Dulskas: 

„Šypsena — raktas į žmonių širdis“

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! 
politinės kompanijos sąskaitos. Užs. Nr. 3

žmonės, keIčIantys mūsų krašto veIdą

Ričardas Lapaitis
Net nepagalvotum, jog 
nuolatos besišypsantis ir 
nestokojantis geros nuo-
taikos ilgametis rajono 
tarybos narys Ričardas 
Dulskas iš tikrųjų yra 
tikras darboholikas. 

R. Dulskas jau 18 metų yra Laz-
dijų rajono savivaldybės tarybos 
narys. Finansų ir ekonomikos 
komiteto pirmininkas. Lazdijų 
valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos vyriausiasis spe-
cialistas. Bagdononių seniūnijos 
seniūnaitis. Neetatinis policijos 
rėmėjas bei aplinkos apsaugos 
inspektorius. Vyras dar ūkinin-
kauja ir kartu yra užkietėjęs žve-
jys. Turi gražią šeimą.

Apie savo gyvenimą, meilę 
gimtajam kraštui ir galbūt mums 
nežinomus savo gyvenimo pus-
lapius sutiko papasakoti pats 
Ričardas Dulskas.

svajojo taPtI PoLIcInInku
– Papasakokite apie save: kur 

prabėgo Jūsų vaikystė? Kur mo-
kėtės?

– Užaugau Bagdononyse, Šla-
vantų seniūnijoje. Mokiausi Sei-
rijų vidurinėje mokykloje. Moks-
las sekėsi tikrai gerai, nors buvau 
išdykęs, kaip ir visi vaikai. Vėliau 
pajaučiau, kad labai traukia tech-
nika. Galėjau kažkam televizo-
rių suremontuoti ar automobilį 
padėti taisyti. Buvo minčių stoti 
į Alytaus politechnikumą. Bet 
mano auklėtoja Rimšienė įžvelgė 
manyje kitą pašaukimą. Įkalbėjo 
mane stoti į Lietuvos veterina-
rijos akademiją. Net siuntimą 
iš kolūkio parūpino. Nors giliai 
viduje svajojau būti policininku. 
Jaučiau savyje tokį poreikį: ginti, 
saugoti, padėti...

– Ir kaip Jums sekėsi studijuoti 
akademijoje?

– Įstoti tikrai nebuvo lengva. 
Reikalavimai tuo metu buvo 
dideli, bet sėkmingai išlaikiau 
egzaminus. Deja, po vienerių 
metų studijos nutrūko – iš die-
ninio kurso buvau pašauktas 
tarnauti į sovietinę armiją...

Po vienerių metų tarnybos, 
gavęs seržanto laipsnį, buvau 
demobilizuotas.

Sovietinė armija manęs nepa-
keitė – išlikau Lietuvos patriotas. 
Buvo pasiūlymas dirbti Valsty-
binėje Lietuvos sienos apsaugos 
tarnyboje, bet aš norėjau įgyti 
specialybę. Manęs nedomino tuo 
metu lengvai uždirbami pinigai. 
Todėl 1993 metais jaučiausi esąs 
labai laimingas – baigiau Lietu-
vos veterinarijos akademiją.

Išbandymas karIuomene
– Buvote paskutinė karta, ku-

riai teko tarnauti sovietų kariuo-
menėje. Ar Jus irgi vadino vokie-
čiu? Kur Jus nubloškė likimas?

– Pusę metų tarnavau už Mins-
ko, po to Ukrainoje. Aš buvau 
chemikas-žvalgas. Teko tarnauti 

net šiuo metu karo nualintame 
Mariupolyje. Ten buvau vienin-
telis lietuvis, todėl mane vadino 
vokiečiu. Šiame dalinyje buvo 
didelė „diedovščina“. Ne kartą 
teko įsivelti į muštynes. Tačiau 
to labai nesureikšminau – armija 
išmoko pakovoti už save. Mais-
to gaudavome labai mažai, todėl 
gelbėjo siuntiniai iš namų. Mano 
darbas buvo tikrinti radiacijos 
foną ir, aišku, ji visada būdavo. 

– O kaip į Jus reagavo kari-
ninkai? Ar nedarė spaudimo dėl 
įvykių Lietuvoje?

– Iš tikrųjų karininkai su ma-
nimi bendravo puikiai. Lietuvius 
jie gerbė. Tėvai man atsiųsdavo 
laikraščių, todėl puikiai žinojau, 
kas vyksta tėvynėje. Karininkai 
irgi prašydavo paskaityti – jie 
sekė įvykius Lietuvoje, kur buvo 
prasidėjusi kova už laisvę ir ne-
priklausomybę. Karininkų dėka 
buvau išsiųstas tolimesnei tarny-
bai į Dnepropetrovską, kur dir-
bau sandėlininku ir buvo žymiai 
lengviau...

– Ar buvo, išskyrus tėvus, kas 
Jūsų laukė Lietuvoje?

– Taip, dabartinė žmona Vil-
ma. Armijoje labai svarbu turė-
ti, kas tavęs laukia. Atkeliauja 
laiškai, pats rašai atsakymus. 
Visų pirma, ji man buvo geras 
draugas! Ji yra iš Babrų kaimo, 
Šventežerio seniūnijos. Susipa-
žinome šokiuose, kai jai buvo 
16 metų. Ji irgi studijavo Kau-
ne, todėl kartu važiuodavome 
į mokslus. Sulaukė ji manęs iš 
armijos, galima sakyti, po 11 metų 
draugystės susituokėme. Turime 
sūnų Luką.

būtIna IšLIktI žmogumI
– Iš kur tas Jūsų charakterio 

tvirtumas?
– Mano tėtis Alvydas Dulskas 

buvo tremtinys. Tremtyje, Kras-
nojarsko krašte, jis praleido ne 
vienerius metus. Vos sugrįžus 
iš sunkios tremties, kur teko val-
gyti duoną  su pjuvenomis, tėtis 
buvo pašauktas trejus metus tar-
nauti jūrų laivyne Tolimuosiuose 
Rytuose. Sugrįžęs į Lietuvą dirbo 
kolūkyje traktorininku. Nuo ma-
žumės mus pratino prie darbo. 
Buvo griežtas, bet teisingas. Jį 
visi gerbė! Iš tėčio pasakojimų aš 

žinojau apie Lietuvos praeitį. 

– Ričardai, o ko Jūs netoleruo-
jate?

– Nemėgstu padlaižių, skun-
dikų, apkalbinėtojų... Arba štai 
gauna staiga aukštas pareigas ir 
pasikeičia, kartais net nesisveiki-
na. Išliki savimi. Žmogumi išliki. 
Supraski tą, kuriam gal šiandien 
blogiau. Neteiskime vieni kitų už 
klaidas. Nėra neklystančių žmo-
nių, juk iš klaidų mes mokomės 
gyventi. Ir nelaikykime akmens 
užantyje, tai žemo lygio elgesys.

– Kaip sekasi Jūsų sūnui Lu-
kui?

– Sūnus tikrai nustebino, nie-
kada nemaniau, kad pasirinks 
žurnalistiką. Jis įstojo į Vilniaus 
universitetą ir jau yra antro kur-
so studentas. 

IštIkImas savo kraštuI
– Kas Jus neramina žvelgiant į 

Lazdijų rajoną?
– Kad senoji karta pamažu iš-

eina, o jaunimo mažai tesugrįž-
ta. Didėjanti socialinė atskirtis, į 
kurią niekas nekreipia dėmesio. 
Gyvenimo lygis mieste ir kaime 
skiriasi kaip diena ir naktis.

Neramu, kad žmonės įprato 
prie pašalpų. Jog atlyginimai 
kyla labai lėtai ir dar nepasiektas 
prieškrizinis lygis. Pagalbos rei-
kia smulkiesiems verslininkams, 
mokesčius mažinti. Neramina, 
kad gamybos beveik nėra, todėl 
nėra ir naujų darbo vietų.

– Kas džiugina Ričardą Dulską?
– Visų pirma, kad esu svei-

kas ir viską galiu pasiekti savo 
darbu. Jog gyvenu laisvoje Lie-
tuvoje, savame krašte ir niekam 
nereikia vergauti. Džiugina iš-
gražėję mūsų kaimai ir mieste-
liai, sutvarkytos aikštės ir sporto 
salės. Kad galiu drąsiai reikšti 
savo nuomonę ir už tai niekas 
nepersekios. Laisvė, šeima – tai 
didžiausias mūsų turtas. Esu 
ištikimas savo kraštui ir net 
atostogos geriausios prie ežero 
gimtuosiuose Bagdononyse.

– Jūsų veide visada šypsena. Ar 
ji padeda įveikti sunkumus?

– Tai raktas į žmonių širdis! 
Šypsena man padeda gyventi, 
bendrauti, dirbti ir mylėti.•

R. Dulskas jau 18 metų dirba rajono taryboje.
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Prenumeruokite internetu 
www.prenumerata.lt

skelbiamų derybų būdu perka 15 gyvenamųjų namų 
su priklausiniais ir žemės sklypais, esančiais Lazdijų 
rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus Lazdijų ir 
Veisiejų miestus. Pirkimo tikslas –padidinti Lazdijų 
rajono savivaldybės socialinio būsto fondą ir pa-
tenkinti Lazdijų rajono savivaldybės daugiavaikių 
šeimų, gaunančių mažas pajamas ir turinčių teisę į 
paramą būstui išsinuomoti, poreikį į socialinio būsto 
nuomą.

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Perkančioji organizacija – Lazdijų rajono savi-

valdybės administracija, Vilniaus g. 1, Lazdijai, kodas 
188714992, tel. (8 318) 66 108, faksas (8 318) 51 351, el. 
p. info@lazdijai.lt. 

Pasiūlymas dalyvauti skelbiamose derybose turi 
būti pateiktas tiesiogiai/per kurjerį arba siunčiamas 
registruotu laišku iki 2019-02-13 9.00 val. adresu: 
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Doku-
mentų ir informacijos skyriui, Vilniaus g. 1, 202 kab., 
LT-67106 Lazdijai.  Ant voko nurodoma kandidato 
rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono nume-
ris, įmonės pavadinimas, adresas ir telefono numeris) 
ir užrašas „Skelbiamoms deryboms gyvenamajam 
namui su priklausiniais ir žemės sklypu Lazdijų 
rajono savivaldybėje, išskyrus Lazdijų ir Veisiejų 
miestus, pirkti. Neatplėšti iki 2019 m. vasario 13 d. 
10.00 val.“.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos dar-
bo laikas: darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. 
(penktadienį nuo 8.00 iki 15.45 val.), pietų pertrauka 
12.00–12.45 val.

Informacija teikiama tel.: (8 318) 66 112, (8 318) 
66 115.

Visą informaciją apie perkamus gyvenamuosius 
namus su priklausiniais ir žemės sklypais, esančius 
Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus 
Lazdijų ir Veisiejų miestus, įskaitant ir pirkimo do-
kumentus rasite interneto tinklalapyje www.lazdijai.
lt skiltyje „Aktualijos/skelbimai“ ir „Skelbimai“ .

Teikiamas pasiūlymas turi atitikti gyvenamojo 
namo su priklausiniais ir žemės sklypu pirkimo skel-
biamų derybų būdu pirkimo dokumentuose nusta-
tytus reikalavimus.

lAzdIjų RAjoNo SAvIvAldYbėS 

AdMINIStRAcIjA

Laikiniems darbams buvo įdarbinta per 160 gyventojų
laikotarpiu buvo įdarbinta net 
kiek daugiau nei 160 Lazdijų 
krašto gyventojų. 

Įdarbinti galėjo būti asmenys, 
registruoti Užimtumo tarnybos 
prie Lietuvos Respublikos Soci-
alinės apsaugos ir darbo misteri-
jos Kauno  klientų aptarnavimo 
departamento Lazdijų skyriuje, o 
prioritetas dalyvauti programoje 
buvo teikiamas gaunantiems pi-
niginę socialinę paramą, vyres-
niems kaip 40 metų darbingiems 
bedarbiams, rūpintiniams, as-
menims, patiriantiems socialinę 
riziką (asmenims iš šeimų, kurių 
du ar daugiau šeimos narių regis-
truoti darbo biržoje, motinoms 
(įmotėms), tėvams (įtėviams), 

auginantiems daugiau nei du 
vaikus iki 18 metų, nepilnamečių 
vaikų globėjams (rūpintojams), 
ilgalaikiams bedarbiams). Vieno 
gyventojo laikinųjų darbų tru-
kmė galėjo būti iki 6 mėnesių.

Asmenys, laikinai ieškantys 
darbo, buvo įdarbinti Lazdijų 
rajono savivaldybės įmonėse, 
įstaigose, organizacijose: Lazdijų 
rajono savivaldybės administra-
cijoje, VšĮ Lazdijų ligoninė, Vei-
siejų ir Metelių regioninių parkų 
direkcijose, VšĮ Lazdijų sociali-
nių paslaugų centras, UAB „Laz-
dijų šiluma“, VšĮ Lazdijų turizmo 
informacinis centras, Seirijų ir 
Varnėnų bendruomenėse, Lazdi-
jų rajono savivaldybės viešojoje 

bibliotekoje, Lazdijų Šv. Onos 
bažnyčios parapijoje ir kt. Buvo 
atlikti laikinieji darbai: valstybi-
nių parkų teritorijų tvarkymas, 
melioracijos ir hidrotechnikos 
statinių, valstybinės žemės ir 
kito valstybės turto tvarkymas 
ir priežiūra, darbai antrinės 
sveikatos priežiūros įstaigo-
se, pagalbiniai darbai, teikiant 
socialinę pagalbą, archyvinių 
dokumentų ir kitų dokumentų 
tvarkymo darbai. Šiai Užimtumo 
didinimo programai įgyvendinti 
iš Lietuvos Respublikos biudžeto 
buvo skirta 250 tūkst. eurų, vidu-
tiniškai apie 2090,30 Eur vienam 
asmeniui.•
Lazdijų r. sav. inf.

Siekiant padėti gyvento-
jams įsidarbinti, įsitraukti į 
darbo rinką ar įgyti patir-
ties, Lazdijų rajono savi-
valdybėje jau ne pirmus 
metus buvo įgyvendinama 
Užimtumo didinimo pro-
gramą,  kurios pagrindinis 
tikslas – stiprinti darbo 
įgūdžius, siekiant suteikti 
galimybę bedarbiams laiki-
nai įsidarbinti, užsidirbti 
pragyvenimui būtinų lėšų, 
atstatyti turimus darbo 
įgūdžius, kelti motyvaciją 
dirbti ir sėkmingai inte-
gruotis į darbo rinką, ma-
žinti socialinę-konkurenci-
nę atskirtį, teikti socialinę 
naudą vietos bendruome-
nei.

Užimtumo didinimo programa 
buvo įgyvendinama dviem eta-
pais: I etapas – nuo 2018-04-01 
iki 2018-11-30; II etapas – nuo 
2018-10-15 iki 2018-12-29. Nors 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai skyrus lėšas metų 
pradžioje buvo įdarbinta kelias-
dešimt darbo ieškančių asme-
nų, Lazdijų rajono savivaldybės 
mero Artūro Margelio  iniciaty-
va, siekiant mažinti bedarbystės 
lygį rajone,  buvo dar du kartus 
kreiptasi į ministeriją dėl papil-
domų lėšų gavimo. Gavus papil-
domas prašomas lėšas atsirado 
galimybė papildomai įdarbinti 
dar apie 100 darbo ieškančių 
Lazdijų rajono savivaldybės gy-
ventojų. Tad iš viso Užimtumo 
didinimo programoje minėtuoju 



9Nr. 3 / 2019 01 17 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt dzūkų žinios

Tomas Savukas,
mero padėjėjas

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! 
politinės kompanijos sąskaitos. Užs. Nr. 4

„Galimybių yra, tik reikia labai 
norėti jas surasti“

Seniūnai džiaugiasi rajono ūkininkų pagalba valant kelius
žiemos išdaigomis, ar daug gauna 
pranešimų iš atokiose sodybose 
gyvenančių gyventojų dėl užpus-
tytų, neišvažiuojamų kelių.

Šventežerio seniūnijos seniūnė 
Aldona Burbienė teigė, kad la-
biausiai apsnigo tuos vieškelius, 
kurie yra nelygūs, kalvoti, vin-
guriuoja tarp miškų ir yra toliau 
nuo pagrindinių kelių. „Buvome 
gavę skambučių iš Seimeniškių, 
Randiškės, Znicos, Giraitės kai-
mų, kad ten iš savų sodybų tarp 
miškų žmonės negali išvažiuoti, 
vieškeliai užpustyti. Ką mes da-
rome? Yra sudaryta sutartis su 
ūkininku Virginijumi Kazlausku 
ir jeigu kur matome, kad tikrai 
reikia žmonėms padėti, papra-
šome, kad nuvyktų ir nuvalytų 
tą kelią. Aišku, stengiamės to-
kia pagalba naudotis taupiai, tik 
tuomet, kai iš tiesų ji reikalinga, 
kai žmogus suserga ar negali gel-
tonasis autobusiukas nuvažiuoti 
vaikų paimti, į mokyklą nuvežti 
ar laidotuvės būna. Kita vertus, 
žmonės turėtų suprasti, kad ra-
jono biudžetas nėra begalinis, 
lėšas reikia naudoti taupiai, atsa-
kingai. Taigi, stengiamės padėti 

žmonėms ir jų tikrai nepalieka-
me likimo valiai. Kiek galime, 
tiek padedame. Kita vertus, labai 
gerai, kad turime stambesnių 
geranoriškų ūkininkų, kaimo 
turizmo sodybų, kurie ir patys 
pasirūpina, nusivalo kelius, pa-
deda kaimynams. Aš anąkart 
pastebėjau, kad buvo nuvalytas 
kelias iki Babrų. Tuo tarpu dėl 
kelių tarnybos darbo pretenzijų 
aš neturiu – visi pagrindiniai ke-
liai yra valomi neblogai“, – sakė 
seniūnė.

Kapčiamiesčio seniūnijos se-
niūnas Vidmantas Dambraus-
kas taip pat džiaugėsi, kad turi 
sutartį su vietos gyventoju Žy-
drūnu Dumbliausku, kuris labai 
operatyviai reaguoja ir skuba 
į pagalbą. „Štai užvakar man 
skambino Kapčiamiesčio moky-
klos direktorius ir pranešė, kad 
mokyklinis autobusiukas nega-
li nuvažiuoti iki Dumbliauskų 
kaimo ir iš ten paimti vaikų į 
mokyklą. Nuvažiavo ir nuvalė. 
Dar buvome gavę pranešimų, 
kad buvo užpustytas kelias į 
Nasūtus bei į Menciškę. Džiau-
giamės, kad kol kas pavyksta 

išspręsti tokias problemas grei-
tai. Labai gerai, kad mums valo 
kelius vietos gyventojas, kuris 
gerai pažįsta mūsų seniūniją ir 
lengva jį pasikviesti, nes kol at-
važiuotų, pavyzdžiui, technika 
iš melioracijos įmonės, reikėtų 
laukti ilgai. Tik labai norėčiau, 
kad žmonės tuo nepiktnau-
džiautų, nesikviestų savo kie-
mo nusivalyti ar panašiai. Tai 
visgi kainuoja ir kviestis reikia 
tik tuomet, kai yra tikrai rim-
tas reikalas. Reikia padėti visų 
pirma pagyvenusiems, neįga-
liems, kurių sodybos nutolusios 
nuo pagrindinių kelių, kuriems 
verkiant reikia nuvažiuoti pas 
medikus ar medikams reikia pa-
tekti pas juos. Dar turėjom tokių 
būtinų atvejų kaip laidotuvės. 
Taigi ir čia reikia supratingumo 
ir kantrybės, nes būna taip, kad 
technika užimta, dirba ir tenka 
palaukti, kol ji atvažiuos. Aišku, 
labai gerai kaimynams, kai šalia 
jų gyvena supratingi ūkininkai 
ar kaimo turizmo sodybų savi-
ninkai, kurių pagalbos, ištikus 
bėdai, galima paprašyti“, – sakė 
V. Dambrauskas.•

Vaidotas Morkūnas 
Šią savaitę gerokai pašalo, pri-
snigo, o po to prasidėjęs atolydis 
kai kuriuos kelius, vieškelius, 
ypač atokiose rajono vietovėse, 
padarė neišvažiuojamus. Gau-
sus kiekis sniego vairuotojams 
pridaro didelių nepatogumų, 
nes automobiliai klimpsta ir kai 
kam reikia kviestis traktorių 
juos iš pusnių ištraukti. Dėl to 

vargsta ne tik rajono mokyklų 
vairuotojai, su geltonaisiais au-
tobusais vežiojantys vaikus į 
mokyklas, greitosios pagalbos 
automobilių vairuotojai, bet ir 
ligoti žmonės, negalintys iš ato-
kių, miškingų vietovių nuvykti 
pas medikus ar juos pasikviesti 
į namus.

Paklausėme, kaip rajono se-
niūnijų seniūnai kovoja su šios 

Alytaus rajone — skaudi eismo nelaimė

Alius Mikelionis
Antradienį apie 13 valandą Ben-
drasis pagalbos centras gavo 
pranešimą, kad Butrimonių 
seniūnijoje, Griškonių kaime, 
kaktomuša susidūrė krovininis 
automobilis „Mercedes-Benz 
Actros“ ir „Opel Vectra“. Eismo 
nelaimės metu žuvo 1964 metais 
gimęs lengvojo automobilio vai-
ruotojas, kartu važiavusi 1940 
metais gimusi moteris išvežta į 

Alytaus apskrities S. Kudirkos 
ligoninę. Pranešama, kad ji ko-
mos būklės. Vilkiko vairuotojas 
nenukentėjo.

Pirminiais duomenimis, ava-
rija įvyko „Opel“ automobiliui 
išvažiavus į priešpriešinę eismo 
juostą. Po smūgio vilkikas nu-
važiavo nuo kelio. Įvykio aplin-
kybes tiria policija. Antradienį 
važiavimo sąlygos buvo itin su-
dėtingos. Ar jos lėmė nelaimę, 

ar buvo ir kitų priežasčių, turėtų 
paaiškėti atlikus tyrimą. Kokiu 
greičiu važiavo lengvasis auto-
mobilis, taip pat bus bandoma 
nustatyti. Mat po avarijos trans-
porto priemonė apgadinta labai 
stipriai. Dėl šio įvykio Alytaus 
apskrities VPK pradėtas ikiteis-
minis tyrimas.

Eismo įvykių padaugėjo prasi-
dėjus itin gausiam sniegui. Sausio 
14 d. Alytaus rajone automobilis 
atsitrenkė į medį, kitas į kelio žen-
klą. Dar mažiausiai dvi transporto 
priemonės nuvažiavo nuo kelio į 
griovį dėl to, kad krovininiai au-
tomobiliai negalėjo įvažiuoti į kal-
nelį kelyje Alytus–Simnas, buvo 
sustojęs eismas šiame kelyje.  Tiek 
pareigūnai, tiek sinoptikai pataria 
būti itin atsargiems kelyje, skirti 
daugiau laiko kelionei, važiuoti ne 
leistinu, o saugiu greičiu.•

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085.

metų kalendoriai

Tarptautinėje turizmo parodoje dėmesys Veisiejams
„Adventur 2019“ – Tarptautinė 
turizmo ir aktyvaus laisvalai-
kio paroda, kasmet sukviečianti 
minias žmonių, norinčių suži-
noti, atrasti ir pajausti kelionių 
džiaugsmą bei pildyti savo patir-
čių kolekcijas. Šiais metais sausio 
25–27 d. Litexpo parodų rūmuose 
Vilniuje bus laukiami visi besi-
domintys naujomis turizmo ga-
limybėmis, norintys susiplanuoti 
įdomiausias keliones, ieškantys 
naujų idėjų bei maršrutų. Su ge-
riausiai Lietuvos turizmo rinkos 
atstovais, parodoje dalyvaus ir 
VšĮ „Lazdijų turizmo informa-
cinis centras“ kartu su Lazdijų 
krašto muziejumi bei Metelių ir 
Veisiejų regioniniais parkais.

Šių metų parodos tema – po-
tyrių turizmas. Šiandieninis 
keliautojas tradicinius traukos 
objektus, poilsio formas keičia į 
autentiškus maršrutus ir perka 
ne turizmo produktą, o unikalią, 
emocinę patirtį. Lazdijų kraštas 
turistams gali tai pasiūlyti, nes 
čia gausu unikalių kaimo turiz-
mo sodybų, kulinarinio, kultū-
ros paveldo, senųjų krašto amatų 
tradicijų ir kt. 

Visi dalyvaujantys parodoje 
bus kviečiami aplankyti Lazdijų 
krašto stendą, kur galės suži-
noti visą informaciją apie Laz-
dijų rajono turizmo paslaugas, 
paragauti tradicinių dzūkiškų 
vaišių, sudalyvauti įvairiuose 

edukaciniuose žaidimuose ir 
loterijoje. 

Be to, šių metų Mažoji Lietuvos 
kultūros sostinė Veisiejai paro-
dos dalyvius kvies susipažinti su 
šį titulą gavusiu miestu. Sausio 25 
d. 3 salės galerijoje (Autentiška 
Lietuva) vyks renginių prista-
tymas „Veisiejai mažoji Lietuvos 
kultūros sostinė 2019“, kurio 
metu pasirodys lietuvių liaudies 
folkloro dainininkė, etnologė 
Veronika Povilionienė, šokių 
kolektyvo „Pušynas“, Veisiejų 
jaunimo akordeonistų orkestras 
bei bus rodomas filmukas apie 
Veisiejus. 

Iki susitikimo parodoje 
„Adventur 2019“!!!•

Asociatyvi nuotr.
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eterIs

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Senis“.
 10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Gyvenimas. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 „Keno Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Seserys“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 „Kas ir kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Specialus tyrimas. 
 20.25 „Keno Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Prieš audrą 2“. 
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vakaras su Edita. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 „Kas ir kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Specialus tyrimas. 
 5.00 „Seserys“. 

Lnk
 6.05 Dienos programa. 
 6.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Nuo... Iki... 
 11.25 „Paveldėtoja 2“.
 12.00 „Meilės sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 15.00 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
  19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios. 
  22.30 „Prezidentės 

pagrobimas“.
 0.15 „Prezidentės 

pagrobimas“.
 2.00 „Merginų kovos“.
 3.40 Alchemija. VDU 

karta. 
 4.05 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.

 6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Gero vakaro šou. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Farai. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Rembo. Pirmasis 

kraujas 2“.
 23.55 „Kvantikas“.
 0.55 „Mikė“.
 1.45 „Rouzvudas“.
 2.35 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.30 „Kvantikas“.
 4.20 „Mikė“.
 5.10 „Rouzvudas“.

btv
 7.15 „Vaikai šėlsta“. 
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Įteisintas faras“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 Info diena. 
 18.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Skiriamoji juosta“.
 23.00 „Dakaras 2019“. 
 23.30 „Įkalinti laike“.
 1.20 „Gyvi numirėliai“.
 2.25 „Nusikaltimų 

tyrėjai“.

dzūkijos tv
 6.09 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 Lietuva tiesiogiai. 
 7.00 Čempionai. 
 7.30 4 kampai. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „Namas su 

lelijomis“.
 10.00 „Šėtono me-

džioklė“.
 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.

 17.00 PREMJERA. 
„Gyvybės langelis“.

 18.00 „Pozicija“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Demaskuoti“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai.
 20.53 Orai.
 20.55 „Namas su 

lelijomis“.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Inspektorius 

Luisas. Žaizdos“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Mentų karai. 

Odesa“.

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Akacijų alėja 2014. 
 6.40 Mokslo ekspresas. 
 7.00 „Pažinimo 

džiaugsmas. 
Zoologijos sodas 
– laukinės gamtos 
vizija“. 

 7.30 „Grizis ir lemingai“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Į sveikatą. 
 8.45 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Mergaitė ir 
drambliai“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Dokumentinė isto-
rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 13.15 Stambiu  
planu. 

 14.00 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 14.30 Dainos galia. 
Lionginas Abarius. 

 15.10 „Erdvės menas. 
Architektūra ir 
gamtos jėgos. 
ateities pastatai“. 

 15.40 „Grizis ir lemingai“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 
 19.00 ARTi. Veidai. 
 19.15 Premjera. „Mados 

aukos“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Iš kur 

tas švytėjimas“.
 22.30 Anapus čia ir dabar. 
 23.15 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – 
smuiko megaž-

vaigždė Nigel 
Kennedy (Jungtinė 
Karalystė).

 0.10 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.55 Akacijų alėja.
 1.35 „Pusmėnulis“. 
 3.05 Linija, spalva, 

forma. 
 3.30 Anapus čia ir dabar. 
 4.15 ARTi. Veidai. 
 4.30 Mokslo sriuba. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 PREMJERA. „Par-

yžiaus paslaptys. 
Vandomo aikštės 
paslaptis“.

 22.50 „Karalienė Izabelė“.
 0.20 „Midsomerio 

žmogžudystės XII. 
Ilgapirštis“.

 2.10 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 2.55 „Nusikaltimo 
vieta – Hanoveris. 
Rakštis“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Dainų  

dvikova.
 7.00 „Žvejo nuotykiai“.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Kulinarijos meis-

tras.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Jukono vyrai“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Elementaru“.
 16.55 Kulinarijos meis-

tras.
 18.00 „Moderni šeima“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Mano geriausio 

draugo mergina“
 23.05 „Gaudynės“.
 0.20 „Daktaras Hausas“.
 1.00 „Svieto lygintojai“.

ketvIrtadIenIs, sausio 17 d. Saulė teka 8.33, leidžiasi 16.25, dienos 
ilgumas 7.52. Priešpilnis. Vardadieniai: Antanas, Dovainis, Vilda, Leonilė.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, siekdama išsi-
aiškinti, kaip rajono gyventojai vertina jos komunikaciją su 
gyventojais ir gyvenimo kokybę Lazdijų rajono savivaldybėje, 
atlieka apklausą. 

Apklausos metu siekiama išsiaiškinti, kaip rajono gyventojai 
vertina savivaldybės administracijos specialistų teikiamą in-
formaciją gyventojams internetiniame puslapyje www.lazdijai.
lt, spaudoje, telefonu ar konsultuojantis tiesiogiai – klausiama, 
ar informacija pateikiama aiškiai, suprantamai, taip pat ar in-
formacijos pakanka, kaip reaguojama į gyventojų pateiktus 
pasiūlymus, pastabas, užduodami kiti klausimai. 

Apklausa yra anoniminė, nereikia pateikti asmeninių duome-
nų. Atsakyti į apklausos klausimus galima internetinėje rajono 
svetainėje www.lazdijai.lt.

Rajono savivaldybei labai svarbu sužinoti jūsų nuomonę, gauti 
pasiūlymus, siekiant ir toliau gerinti komunikaciją su rajono 
gyventojais bei tobulinti darbą, tikintis, kad teikiamos paslaugos 
atitiks jūsų lūkesčius.

Lazdijų r. sav. inf.

IšReIKšKIte SAvo NuoMoNę!

skelbiamų derybų būdu perka gyvenamąjį namą su priklau-
siniais ir žeme, esantį Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje 
bendruomeniniams vaikų globos namams, kurių paskirtis – 
užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą likusiems be 
tėvų globos vaikams.

Pirkimo būdas – skelbiamos derybos.
Perkančioji organizacija – Lazdijų rajono savivaldybės admi-

nistracija, Vilniaus g. 1, Lazdijai, kodas 188714992, tel. (8 318) 66 
108, faksas (8 318) 51 351, el. p. info@lazdijai.lt. 

Pasiūlymas dalyvauti skelbiamose derybose turi būti pateik-
tas tiesiogiai/per kurjerį arba siunčiamas registruotu laišku iki 
2019-02-13 14.00 val., adresu: Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos Dokumentų ir informacijos skyriui, Vilniaus g. 
1, 202 kab., LT-67106 Lazdijai.  Ant voko nurodoma kandidato 
rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris, įmonės 
pavadinimas, adresas ir telefono numeris) ir užrašas „Skelbia-
moms deryboms gyvenamajam namui su priklausiniais ir žeme 
Lazdijų rajono savivaldybėje pirkti. Neatplėšti iki 2019 m. vasario 
13 d. 15.00 val.“.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbo laikas: dar-
bo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val. (penktadienį 8.00–15.45 val.), 
pietų pertrauka 12.00–12.45 val.

Informacija teikiama tel.: (8 318) 66 112, (8 318) 66 106.

Visą informaciją apie perkamą gyvenamąjį namą su priklau-
siniais ir žeme, esantį Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje, 
įskaitant ir pirkimo dokumentus rasite interneto tinklalapyje 
www.lazdijai.lt skiltyje „Aktualijos/skelbimai“ ir „Skelbimai“ .

Teikiamas pasiūlymas turi atitikti gyvenamojo namo su pri-
klausiniais ir žeme pirkimo skelbiamų derybų būdu pirkimo 
dokumentuose nustatytus reikalavimus.

lAzdIjų RAjoNo SAvIvAldYbėS 
AdMINIStRAcIjA

Didelis biuro 
popieriaus  

pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 
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eterIs

šeštadIenIs, sausio 19 d. Saulė teka 8.30, leidžiasi 16.29, dienos ilgumas 7.59. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Kanutas, Marijus, Morta, Raivedys, Gedvilė, Marius.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 7.00 „K-9. Privatus 
detektyvas“. 

 8.30 Karinės paslaptys. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Gamtos 
pasaulis. Tobula 
partnerystė“. 

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Metų laikai. 
Pavasaris“. 

 13.50 „Džesika Flečer 6“. 
 15.25 Klausimėlis.lt.
 15.43 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.45 Žinios. Orai.
 16.00 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Teisė žinoti. 
 18.30 Vakaras su Edita. 
 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Eurovizija 2019“. 
 23.00 „Lopas Adamsas“. 
 0.55 „Žmogus su plieni-

niais kumščiais“. 
 2.30 Pasaulio doku-

mentika. „Gamtos 
pasaulis. Tobula 
partnerystė“. 

 3.25 Pasaulio dokumen-
tika. „Metų laikai. 
Pavasaris“. 

 4.25 „Džesika Flečer 6“. 

Lnk
 6.25 Dienos programa. 
 6.30 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.55 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.20 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.10 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.05 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.25 „Ponas Bynas“. 
 9.50 „Stebuklų namai“.
 11.30 „Naujokė“.
 13.30 „Gyvenimas ant 

ratų“.
 15.30 „Seni bambekliai 

2“.
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 PREMJERA. 

„Tarzanas“.
 21.15 „Keistuolis Deivas“.
 23.00 „Mano kaimynė – 

pornožvaigždė“.
 0.55 „Amerikietiška 

pastoralė“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 8.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 9.00 Virtuvės istorijos. 
 9.30 Gardu Gardu. 
 10.00 Svajonių ūkis. 
 10.30 „Dinozauras“.
 12.05 „Meilė keliauja 

laiku. Safyrė“.
 14.20 „Galiūnas Džo“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 „Naktis muziejuje. 

Kapo paslaptis“.
 21.20 „Bado žaidynės. 

Strazdas giesmi-
ninkas, I dalis“.

 23.50 „Redirected/Už 
Lietuvą!“.

 1.45 „Egipto dievai“.
 3.55 „Nakties klajūnai 

2“.

btv
 6.15 „Vaikai šėlsta“. 
 8.29 „Top Shop“ televi-

trina. 
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 Ultimate Stron-

gman Pasaulio 
veteranų čempio-
natas. 

 10.00 „Nutrūkę nuo 
grandinės“. 

 10.30 „Žemė – dykumų 
planeta“. 

 11.40 „Velniški Stivo Os-
tino išbandymai“. 

 12.40 „Geriau vėliau, 
negu niekada“.

 13.40 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 16.00 „Amžiaus nusikal-
timai“. 

 17.00 Betsafe–LKL. 
„Rytas“–
„Lietkabelis“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Pabėgimo planas“.
 0.10 „Bijok jo vardo“.
 1.45 „Ekstrasensų 

mūšis“.

dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 7.55 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 8.30 10 min. iki tobu-
lybės su Jurijumi. 

 8.45 Skinsiu raudoną 
rožę. 

 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 Skonio reikalas. 
 10.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 11.00 „Detektyvas 

Morsas“.
 13.00 „Šeimininkė“.
 15.10 „Geriausios 

nardymo vietos“. 
 15.35 TV parduotuvė.
 16.00 Žinios.

 16.18 Orai.
 16.20 Čempionai. 
 16.50 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“. 

 17.25 „Neišsižadėk“.
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Neišsižadėk“.
 20.00 Žinios.
 20.22 Orai.
 20.25 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“.
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Gurovo bylos. 

Medžioklė“ (tęs.). 
 23.10 „Mentų karai: 

Kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 1.15 „Moterų daktaras“.
 2.45 „Šeimininkė“.
 4.25 Vantos lapas. 
 4.50 „Inspektorius 

Luisas. Žaizdos“.
 6.15 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo. 
 7.30 Misija: Vilnija.
 8.00 Gimtoji žemė. 
 8.30 ARTS21. 
 9.00 Mano mama 

gamina geriau. 
 10.00 Į sveikatą. 
 10.30 Garsiau. 
 11.00 Pradėk nuo savęs. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 12.00 Mindaugas 

Urbaitis. Baletas 
„Procesas“.

 13.10 Legendos. 
 14.00 Bravo! 2. 
 15.00 „2018 FIFA 

pasaulio futbolo 
čempionatas. 
Belgijos rinktinės 
istorija“. 

 15.30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 16.00 Euromaxx. 
 16.30 Klauskite daktaro. 
 17.20 Stilius. 
 18.15 „Napoleonas Kit-

kauskas. Kertiniai 
akmenys“. 

 19.15 Premjera. 
„Vilniečiai. Kęstutis 
Makariūnas“.

 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Sala“. 
 22.50 Merūnas: itališkų 

operų perlai.
 0.15 Dabar pasaulyje. 

 0.45 „Virpantys kūnai“. 
 2.25 Gražiausia filmų 

muzika. 
 3.25 Legendos. 
 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Būrėja“. 
 7.20 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“. 

 7.45 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“. 

 8.15 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.15 „Tėvas Motiejus“.
 10.25 „Būrėja“. 
 11.35 „Šviežias maistas. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.05 „Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson 
receptai“.

 12.35 „Akloji“. 
 13.45 „Nekviesta meilė 

3“.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.50 „Būrėja“. 
 20.00 „Visa menanti“.
 21.00 „Komisarė Helena 

Dorn. Trečia mer-
gina“.

 22.55 „Beverli Hilso 
policininkas“.

 1.05 „Amžinos meilės 
laiškai“.

 3.15 „Kol mes gyvi“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Vilkų kalnai“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 Statybų gidas. 
 10.00 Gazas dugnas.
 10.30 Autopilotas. 
 11.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės. 
 11.30 Sandėlių karai.
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 PREMJERA. 

„Laukinė Kroatijos 
gamta“.

 14.00 „Žvejo nuotykiai“.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Rizikingiausi 

skrydžiai pasaulyje.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Jukono vyrai“.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.58 Orai. 
 22.00 „Nesunaikinami 3“.
 0.25 „Mano geriausio 

draugo mergina“.

„Bado žaidynės. Strazdas giesmininkas, I dalis“,  
21.20, TV3

PenktadIenIs, sausio 18 d. Saulė teka 8.31, leidžiasi 16.27, dienos ilgumas 7.56. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Gedgaudas, Jogailė, Liberta, Jolita.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Senis“.
 10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Vartotojų  

kontrolė. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Seserys“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas  

„Kas ir kodėl?“.
 18.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Auksinis protas.
 22.50 „Žmogus su plieni-

niais kumščiais“. 
 0.30 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 5.00 „Seserys“. 

Lnk
 6.05 Dienos  

programa. 
 6.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“ .
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur  

širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Valanda su  

Rūta.
 12.00 PREMJERA. „Mano 

likimas“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 15.00 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 Pramogų pasaulio 

apdovanojimai 
„Žmonės 2019“. 

 23.00 „Amerikietiška 
pastoralė“.

 0.55 „Prezidentės 
pagrobimas“.

 2.25 „Prezidentės 
pagrobimas“.

 3.55 „Kovotojas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Farai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės  

žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Kung Fu  

Panda 3“.
 21.15 „Egipto dievai“.
 23.45 „Infiltruoti“.
 2.35 „Maištas“.
 4.05 „Rembo. Pirmasis 

kraujas 2“.

btv
 7.15 „Vaikai šėlsta“. 
 7.40 „Stoties  

policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Įteisintas faras“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 NKL čempionatas. 

Šakių „Vytis“–Vil-
niaus „Perlas“.

 20.00 „Amerikietiškos 
imtynės“. 

 22.00 „Juodojo angelo 
skrydis“.

 0.10 „Dakaras 2019. 
Savaitės apžvalga“. 

 0.40 „Dakaras 2019“. 
 1.10 „Skiriamoji  

juosta“.
 2.45 „Gyvi numirėliai“.

dzūkijos tv
 6.09 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 Lietuva tiesiogiai. 
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „Namas su 

lelijomis“.
 10.00 „Šėtono me-

džioklė“.
 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 16.58 Orai.
 17.00 PREMJERA. 

„Gyvybės langelis“.
 18.00 „Demaskuoti“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 20.53 Orai.
 20.55 „Namas su 

lelijomis“.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Inspektorius 

Luisas. Žaizdos“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Mentų karai. 

Odesa“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.35 4 kampai. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Akacijų alėja.
 6.45 Mokslo sriuba. 
 7.05 Projektas Pi.
 7.30 „Grizis ir lemingai“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Garsiau. 
 8.45 „Erdvės menas. 

Architektūra ir 
gamtos jėgos. 
ateities pastatai“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Istorijos detektyvai.
 13.00 7 Kauno dienos
 13.30 ARTi. Veidai. 
 13.45 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 14.15 „Mados aukos“.
 15.10 „Erdvės menas. 

Nuo Ciuricho iki 
Tokijo. naujų būsto 
idėjų beieškant“. 

 15.40 „Grizis ir lemingai“. 
 15.50 Premjera. „Kai-

mynai piratai“. 
 16.05 „Džeronimas“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kelias. 
 18.20 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 19.20 „Kiotas. Roman-

tiška pažintis su 
nacionalinėmis ver-
tybėmis. Ypatingas 
šventiko Mioe 
palikimas. Kosandži 
ir Džingodži 
šventyklos“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Virpantys kūnai“. 
 23.10 Gražiausia filmų 

muzika. 

 0.15 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Akacijų alėja.
 1.45 „Iš kur tas švytė-

jimas“.
 2.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 3.05 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias – 
smuiko megaž-
vaigždė Nigel 
Kennedy (Jungtinė 
Karalystė).

 4.00 Arvydas Vilčinskas. 
Koncertas „Grįžtu 
namo“.

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Mano meilės 

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Kol mes gyvi“.
 23.15 „Amžinos meilės 

laiškai“.
 1.35 „Midsomerio 

žmogžudystės XII. 
Svarbūs žmonės“.

 3.15 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 4.00 „Paryžiaus pa-
slaptys. Vandomo 
aikštės paslaptis“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Virtuvė“.
 7.00 Jokių kliūčių!
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Praeities  

žvalgas. 
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Kulinarijos meis-

tras.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Elementaru“.
 17.00 Kulinarijos meis-

tras.
 18.00 „Moderni  

šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios.
 21.58 Orai. 
 22.00 Eurolygos 

rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Atėnų 
„Panathinaikos“.

 0.00 „Aš, kitas aš ir 
Irena“.
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Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Beatos virtuvė. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis.lt.
 8.00 Gyventi kaime 

gera. Veikime kartu. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 „Pasaka apie 

Pažadėtąją žemę“. 
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Atšiaurioji 
Kanada. Šalies 
gilumoje“. 

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Pavojingoji 
žemė. Vėjas“. 

 13.50 „Puaro. Susitikimas 
su mirtimi“.

 15.25 Klausimėlis.lt.
 15.43 Loterija „Keno 

Loto“.
 15.45 Žinios. Orai.
 16.00 Istorijos detektyvai.
 16.45 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 Duokim garo! 
 19.30 Savaitė. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 21.30 Premjera. „Laisvės 

kaina. Disidentai“. 
 22.20 Premjera. „Subti-

lumas“. 
 0.10 „Daiktų kontūrai“. 
 1.45 Pasaulio dokumen-

tika. „Atšiaurioji 
Kanada. Šalies 
gilumoje“. 

 2.40 Pasaulio dokumen-
tika. „Pavojingoji 
žemė. Vėjas“. 

 3.30 Istorijos detektyvai. 
 4.20 „Puaro. Susitikimas 

su mirtimi“.

Lnk
 6.20 Dienos programa. 
 6.25 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.50 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.15 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.40 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.05 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.30 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 8.55 „Tomas ir Džeris“.
 10.30 Muzikinė kaukė.
 12.55 „Fantomas“.
 14.55 „Absoliutus nulis“.
 16.40 Ne vienas kelyje. 
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 21.30 PREMJERA. „Laiko 

patrulis“.
 23.20 „Rūkas“.
 1.10 „Mano kaimynė – 

pornožvaigždė“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 8.30 Mamyčių klubas. 
 9.00 Kulinarinis detek-

tyvas. 
 9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris. 
 10.30 Svajonių sodai. 
 11.30 „Daktaras Dolitlis 

4. Prezidento šuo“.
 13.10 „Sosto įpėdinis“.
 15.15 „Gatvės šokiai 2“.
 17.00 „Havajai 5.0“.
 18.00 Raudonas kilimas. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 TIESIOGIAI. X 

Faktorius. 
 22.30 „Indianapolis. 

Nepaprasta drąsa“.
 0.55 „Bado žaidynės. 

Strazdas giesmi-
ninkas. 1 dalis“.

btv
 6.40 Ultimate Stron-

gman Pasaulio 
veteranų čempio-
natas.

 7.30 „Žemė – dykumų 
planeta“. 

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 10.30 „Žemė – dykumų 

planeta“. 
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.40 PREMJERA. 

„Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal“.

 13.40 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 16.00 „Amžiaus nusikal-
timai“. 

 17.00 Betsafe–LKL. 
„Juventus“–
„Šiauliai“.

 19.30 „Žandaras iš San 
Tropezo“.

 21.35 „Antrininkas“.
 22.40 „Kortų namelis“.
 23.45 Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO 
KOK 2018 Ryga“ II 
dalis. 

 2.00 „Bijok jo vardo“.

dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija 
Pečkauskaitė-Ša-

trijos Ragana“. 
 7.55 „Gluchariovas“.
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 „Detektyvas 

Morsas“.
 13.00 „Bitininkas“.
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 
 17.15 Skinsiu raudoną 

rožę.
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Inspektorius 

Luisas. Virš gėrio ir 
blogio“.

 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Inspektorius 

Luisas. Virš gėrio ir 
blogio“.

 21.00 „24/7“. 
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Detektyvas 

Morsas“.
 0.40 „Gurovo bylos. 

Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“.

 2.10 „Merdoko 
paslaptys“.

 3.40 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.10 „Pavojingiausios 

kelionės. Brazilija“. 
 5.35 „Pavojingiausios 

kelionės. Mian-
maras“. 

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Bravo! 2. 
 7.05 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 7.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 7.45 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 8.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 8.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 8.30 Kelias. 
 8.45 Krikščionio žodis. 
 9.00 Premjera. „Paži-

nimo džiaugsmas. 
Retieji žemės 
metalai – aukštųjų 
technologijų 
ateitis“. 

 9.30 Euromaxx. 
 10.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 10.30 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 11.00 7 Kauno dienos.
 11.30 Linija, spalva, 

forma. 
 12.00 Lietuva mūsų 

lūpose.
 12.30 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 13.00 Stop juosta.
 13.30 Dainuoju Lietuvą. 
 16.15 Šventadienio 

mintys. 
 16.40 Projektas Pi.
 17.05 (Ne)emigrantai. 
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.45 Garsiau. 
 19.20 Premjera. „Daun-

tono abatija 2“. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Pradedant kompo-

zitoriaus Eduardo 
Balsio metus. 

 22.00 Skambina Andrej 
Gavrilov (fortepi-
jonas, Rusija).

 23.30 Anapus čia ir dabar. 
 0.15 „Sala“. 
 2.05 Merūnas: itališkų 

operų perlai.
 3.35 Vilniečiai. Kęstutis 

Makariūnas. 
 4.05 Pradedant kompo-

zitoriaus Eduardo 
Balsio metus. 

 5.05 (Ne)emigrantai.

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Akloji“. 
 7.20 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“. 

 7.45 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“. 

 8.10 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.05 „Tėvas Motiejus“.
 10.25 „Būrėja“. 
 11.30 „Akloji“. 
 12.00 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Silvijos itališki 
valgiai“.

 13.00 „Laukiam svečių su 
Reičele Alen“. 

 13.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.50 „Būrėja“. 
 20.00 „Visa menanti“.
 21.00 „Modus“.
 22.50 „Mano priešo 

kūnas“.
 1.15 „Beverli Hilso 

policininkas“.
 3.05 „Komisarė Helena 

Dorn. Trečia mer-
gina“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Jaunas kraujas“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“.
 11.00 100% Dakaro. 
 11.30 Sandėlių  

karai.
 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 PREMJERA. 

„Jaunas kraujas“.
 14.00 „Žvejo nuotykiai“.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 Rizikingiausi 

skrydžiai pasaulyje.
 17.00 TIESIOGIAI. 

Lietuvos atvirasis 
3x3 krepšinio 
čempionatas.

 19.00 Amerikos  
talentai.

 20.00 Dainų dvikova.
 21.00 Žinios. 
 21.58 Orai. 
 22.00 Nakties TOP. 
 22.30 X Faktorius.

sekmadIenIs, sausio 20 d. Saulė teka 8.29, leidžiasi 16.31, dienos ilgumas 
8.02. Pilnatis. Vardadieniai: Fabijonas, Sebastijonas, Daugvydas, Nomeda.

PIrmadIenIs, sausio 21 d. Saulė teka 8.28, leidžiasi 16.33, dienos ilgumas 
8.05. Pilnatis. Vardadieniai: Agnietė, Galiginas, Garsė, Ineza, Inesa, Ineta, Ina.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Senis“.
 10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“.
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Beatos virtuvė. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Seserys“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Genijus. Pikasas“.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 01.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vartotojų kontrolė. 
 5.00 „Seserys“.

Lnk
 6.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.20 KK2 penktadienis.
 12.00 „Mano likimas“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 15.00 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 „Paveldėtoja 2“.
 21.00 „Monikai reikia 

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

1634.
 22.30 „Gelbėjimo misija“.
 0.15 „Juodasis sąrašas“.
 1.05 „Laiko patrulis“.

tv3
 6.10 Televitrina.

 6.25 „Kempiniukas 
Plačiakelnis“.

 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Svajonių sodai. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.22 TV3 sportas.
 16.27 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Visi mes žmonės. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 PREMJERA. „Gele-

žinkelio tigrai“.
 0.35 „Mikė“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 2.45 Ekstrasensai 

detektyvai.
 3.35 „Mikė“.
 4.55 „Rouzvudas“.

btv
 7.15 „Vaikai šėlsta“. 
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Reali mistika“. 
 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Įteisintas faras“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 Info diena. 
 18.35 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Mano tobulas 

gangsteris“.
 22.50 „Pabėgimo planas“.
 1.00 „Antrininkas“.
 2.00 „Kortų namelis“.

dzūkijos tv 
 6.00 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte.
 7.00 „24/7“. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „Namas su 

lelijomis“.
 10.00 „Šėtono me-

džioklė“.
 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“ 

 19.45 „Svečiuose pas 
Marceliutę“.

 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.25 Reporteris. 
 20.53 Orai.
 20.55 „Namas su 

lelijomis“.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Neišsižadėk“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Mentų karai. 

Odesa“.

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Akacijų alėja. 2014. 
 6.50 Stop juosta.
 7.20 Linija, spalva, 

forma. 
 7.45 „Grizis ir lemingai“.
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 8.45 „Erdvės menas. 

Nuo Ciuricho iki 
Tokijo: naujų būsto 
idėjų beieškant“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Savaitė.
 13.10 Projektas Pi.
 13.35 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 14.00 „Dauntono abatija 

2“.
 15.10 „Erdvės menas. 

Neįprastas gyve-
nimas: žmonės ir jų 
namai“.

 15.40 „Grizis ir lemingai“.
 15.50 „Kaimynai piratai“.
 16.05 „Džeronimas 3“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“. 
 19.00 ARTi. Veidai. 
 19.15 Premjera. „Lecho 

Wałęsos por-
tretas“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Janas Husas“.
 22.50 Istorijos detektyvai. 
 23.35 7 Kauno dienos.
 24.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 1.45 „Subtilumas“.
 3.30 Stambiu planu. 
 4.15 ARTi. Veidai. 
 4.30 Į sveikatą. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“.

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 PREMJERA. „Iš 

širdies į širdį“.
 19.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 20.05 PREMJERA. „Marija 

Vern“.
 21.00 „Blondinė ieško 

vyro“.
 23.10 „Karalienė Izabelė“.
 0.50 „Midsomerio 

žmogžudystės XIII. 
Gijomo kalavijas“.

 2.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.15 „Modus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Dainų dvikova.
 7.00 „Rizikingiausi skry-

džiai pasaulyje“.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Autopilotas. 
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Kulinarijos meis-

tras.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Elementaru“.
 17.00 Kulinarijos meis-

tras.
 17.55 „Moderni šeima“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 Farai. 
 22.00 „Naša Raša“. 
 23.00 „Paktas“.
 0.50 „Svieto lygintojai“.
 1.35 „Fizrukas“.

„Geležinkelio tigrai“,  22.00, TV3
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trečIadIenIs, sausio 23 d. Saulė teka 8.25, leidžiasi 16.37, dienos ilgumas 8.12. 
Pilnatis. Vardadieniai: Gailigedas, Gunda, Raimundas, Armandas.

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Senis“.
 10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“.
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Seserys“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 Gyvenimas.
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Mano mama 

gamina geriau! 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Paskutinė kara-

lystė 2“.
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“.
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 5.00 „Seserys“.

Lnk
 6.05 Dienos  

programa. 
 6.10 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur  

širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Nuo... Iki... 
 11.25 „Paveldėtoja 2“.
 12.00 „Mano likimas“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 15.00 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...

 20.30 „Paveldėtoja 2“.
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Žudymo žaidimai“.
 0.25 „Juodasis sąrašas“.
 1.15 „Keršto valanda. 

Teisingumas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Prieš srovę. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.22 TV3 sportas.
 16.27 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Gero vakaro šou. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Už priešo linijos. 

Kolumbija“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 22.30 TĘSINYS. „Už 

priešo linijos. 
Kolumbija“.

 23.55 „Kaulai“.
 0.55 „Mikė“.
 1.45 „Rouzvudas“.
 2.35 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.30 „Kaulai“.
 4.20 „Mikė“.
 5.10 „Rouzvudas“.

btv
 7.15 „Vaikai šėlsta“. 
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Įteisintas faras“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 Info diena. 
 18.35 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Cunamis“.
 22.55 „Mirties nuos-

prendis“.
 0.40 „Gyvi numirėliai“.
 1.30 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.

 6.30 Lietuva tiesiogiai. 
 7.00 Vantos lapas. 
 7.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „Namas su 

lelijomis“.
 10.00 „Šėtono me-

džioklė“.
 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Jūsų sveikatai“.
 18.25 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“. 
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.53 Orai.
 20.55 „Namas su 

lelijomis“.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Mentalistas“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Mentų karai. 

Odesa“.

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 7.00 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 7.25 „Grizis ir lemingai“.
 7.35 „Kaimynai piratai“.
 7.50 „Džeronimas 3“.
 8.15 Pradėk nuo savęs.
 8.45 „Erdvės menas. 

Grandiozinis 
planas: tobulo 
miesto projekta-
vimas“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Kultūringai su 
Nomeda. 

 13.00 Linija, spalva, 
forma. 

 13.30 Europos dailiojo 
čiuožimo čempio-
natas. Moterys. 

 16.05 „Džeronimas 3“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 18.20 Euromaxx. 
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Klaipėdos 
„Neptūnas“–Liu-
blianos „Petrol 
Olimpia“. 

 21.00 Kultūros diena.
 21.25 FIBA Čempionų 

lyga. Dižono 

„JDA“–Panevėžio 
„Lietkabelis“. 

 23.30 „Laisvės kaina. 
Disidentai“.

 0.20 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.05 Visagino Country 

2018.
 2.00 „Komisaras ir jūra“.
 3.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.15 Pradėk nuo savęs. 
 4.45 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.05 „Napoleonas Kit-

kauskas. Kertiniai 
akmenys“.

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Marija Vern“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Ogis ir tarakonai“.
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.30 „Tinginių miestelis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 20.05 „Marija Vern“.
 21.00 „Nusikaltimo vieta 

– Berlynas. Pražū-
tingi veiksmai“.

 22.50 „Karalienė Izabelė.
 0.25 „Midsomerio 

žmogžudystės XIII. 
Kruvinas balnas“.

 2.10 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 2.55 „Nusikaltimo vieta 
– Berlynas. Mulas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Virtuvė“.
 7.00 „Žvejo nuotykiai“.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Statybų gidas. 
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Kulinarijos meis-

tras.
 12.30 „Moderni  

šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Elementaru“.
 17.00 Kulinarijos meis-

tras.
 17.55 „Moderni  

šeima“.
 18.25 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“.
 20.00 „Virtuvė“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Išpirka“.
 22.50 „Gaudynės“.
 23.50 „Daktaras  

Hausas“.
 0.50 „Svieto lygintojai“.
 1.50 „Fizrukas“. 

Lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Senis“.
 10.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“.
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Stilius. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Seserys“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „12 beždžionių 2“.
 23.45 Klausimėlis.lt.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 4“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.10 Istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 (Ne)emigrantai. 
 5.00 „Seserys“.

Lnk
 6.10 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Nuo... Iki... 
 11.25 „Paveldėtoja 2“.
 12.00 „Mano likimas“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 15.00 „Dvi širdys“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 „Paveldėtoja 2“.
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Keršto valanda. 

Teisingumas“.
 0.20 „Juodasis sąrašas“.
 1.10 „Gelbėjimo misija“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Visi mes žmonės. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.30 Prieš srovę. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
  22.00 „Už priešo linijos 

2“.
 0.00 „Kaulai“.
 1.00 „Mikė“.
 1.50 „Rouzvudas“.
 2.40 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.35 „Kaulai“.
 4.25 „Mikė“.
 5.15 „Rouzvudas“.

btv
 7.15 „Vaikai šėlsta“. 
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Įteisintas faras“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 Info diena. 
 18.35 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Mirties nuos-

prendis“.
 22.45 „Mano tobulas 

gangsteris“.
 0.30 „Gyvi numirėliai“.
 1.25 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

dzūkijos tv
 6.00 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 Skonio reikalas. 
 7.00 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 
 7.10 Skinsiu raudoną 

rožę. 
 8.00 „Pražūtingi sma-

ragdai“.
 9.00 „Namas su 

lelijomis“.
 10.00 „Šėtono me-

džioklė“.
 11.10 „Albanas“.
 12.20 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.

 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Jūsų sveikatai“. 
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.53 Orai.
 20.55 „Namas su 

lelijomis“.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Mentalistas“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Mentų karai. 

Odesa“.

Lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 7.05 Misija: Vilnija. 
 7.30 „Grizis ir lemingai“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Džeronimas 3“.
 8.20 Mokslo sriuba. 
 8.45 „Erdvės menas. 

Neįprastas gyve-
nimas: žmonės ir jų 
namai“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Gimę tą pačią 
dieną. 

 13.10 Anapus čia ir dabar. 
 13.55 Mokslo sriuba. 
 14.15 „Lecho Wałęsos 

portretas“.
 15.10 „Erdvės menas. 

Grandiozinis 
planas: tobulo 
miesto projekta-
vimas“.

 15.40 „Grizis ir lemingai“.
 15.50 „Kaimynai piratai“.
 16.05 „Džeronimas 3“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“. 
 19.00 ARTi. Veidai. 
 19.15 Premjera. „Sva-

jonės apie Naująjį 
pasaulį. Europiečių 
emigracijos istorija. 
Pirmieji metai“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Komisaras ir jūra“.
 23.00 „Napoleonas Kit-

kauskas. Kertiniai 
akmenys“.

 24.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 1.40 „Svajonės apie 

Naująjį pasaulį. 
Europiečių 
emigracijos istorija. 
Pirmieji metai“.

 2.35 Projektas Pi.
 3.00 Mindaugas 

Urbaitis. Baletas 
„Procesas“.

 4.10 ARTi. Veidai. 
 4.25 Garsiau. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 5.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“.

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Marija Vern“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.30 „Tinginių mies-

telis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.25 „Savas žmogus“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.10 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.
 20.05 „Marija Vern“.
 21.00 „Nusikaltimo vieta 

– Berlynas. Mulas“.
 22.55 „Karalienė Izabelė“.
 0.25 „Midsomerio 

žmogžudystės XIII. 
Laiškas“.

 2.10 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.00 „Blondinė ieško 
vyro“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Virtuvė“.
 7.00 „Rizikingiausi skry-

džiai pasaulyje“.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Kulinarijos meis-

tras.
 12.30 „Moderni  

šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Elementaru“.
 17.00 Kulinarijos meis-

tras.
 18.00 „Moderni šeima“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio rung-
tynės. Berlyno 
„Alba“–Vilniaus 
„Rytas“.

 22.55 „Gaudynės“.
 23.50 „Daktaras  

Hausas“.
 0.50 „Svieto lygintojai“.
 1.40 „Fizrukas“. 

antradIenIs, sausio 22 d. Saulė teka 8.27, leidžiasi 16.35, dienos ilgumas 
8.08. Pilnatis. Vardadieniai: Anastazas, Gaudentas, Vincentas, Aušrius, Skaistė, Džiugas, Vincas.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Didelį purkštuvą (1 t, TA).   •
Tel. 8 688 45210.

Traktorių T25.   •
Tel. 8 639 06995.

GYVULIAI

Bekoną.   •
Tel. 8 615 40455.

Aviną.   •
Tel. 8 686 19384.

Mėsinę kiaulę.   •
Tel. 8 601 22865.

Pjovimui kiaulę (apie 180 kg),  •
kaina 1,8 Eur/kg. Tel. 8 613 12101.

10 mėn. X mėsinę telyčią.   •
Tel. 8 687 86601.

Ėringas avis.   •
Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

Įvairių gėlių sodinukus. UAB  •
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai. 
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721. 

KITI

Televizorių „Samsung“ (kine- •
skopinis, 51 cm įstrižainė, plokš-
čias ekranas, pultelis), kaina 12 
Eur. Tel. 8 686 43600.

Ketinius radiatorius.   •
Tel. 8 614 56206.

Fasuotas akmens anglis ir  •
durpių briketus. Atvežame. UAB 
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai. 
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

Skaldelę kapams. UAB „Mar- •
tas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

Pušines sausuolių malkas.  •
Atvežame. Tel. 8 624 71375.

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:

• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palaidos 
arba fasuota po 25 kg).

• Granulines akmens anglis 
(po 1 t, po 25 kg).

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifi-

kuotos).

Tel. 8 652 71212.

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

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

Pusę medinio namo ramioje  •
vietoje (iki centro 400 m, 15 a 
žemės sklypas). Tel.: 8 611 53258, 
8 620 57733.

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

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

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

Žemės sklypą Lazdijuose (30  •
a, tinka namo statybai, graži vie-
ta, prie miško ir vandens telkinio, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
visos miesto komunikacijos), 
kaina 20 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •
valgykla, namų valda 30 a), kaina 
16 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

Žemės sklypą Nemajūnų k.  •
(80 a, žemės ūkio paskirtis, tven-
kinys, nedidelis statinys), kaina 
6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

Žemės sklypą prie ežero (ne- •
didelis, rekreacinės paskirties, 
iki vandens apie 50 m; iš vienos 
pusės riboja keliukas, iš dviejų 
pusių juosia natūralus griovys, ei-
nantis iki ežero, idealus variantas 
sklype turėti tvenkinį, patogus 
privažiavimas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

3 k. butą Lazdijų centre (tvar- •
kingas, 5 a., su baldais ir buitine 
technika), kaina 21 000  
Eur.  
Tel. 8 679 08011.

Gretimus namų valdos skly- •
pus: 0,27 ha ir 0,46 ha, Panarvės 
k. Kainos: 2 200 Eur, 3 000 Eur. 
Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha žemės 
ūkio paskirties sklypus, kaina po 
4 200 Eur. Visi sklypai tinkami 
namų statybai. Arti Lazdijų mies-
tas bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

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

Žemės sklypą Jūratės g. 10,  •
Alytus (12 a, namų valda, puiki 
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki 
PC „Senukai“, arti mokyklos bei 
darželiai, sklypo dokumentai 
tvarkingi, neįkeistas, miesto 
komunikacijos (išskyrus dujas), 
gatvė įtraukta į miesto plėtros 
projektą), kaina 1 000 Eur/a, gali-
ma derėtis.  
Tel. 8 677 78572. 

Žemės sklypą Lazdijų r., šalia  •
ežero.  
Tel. 8 686 70841.

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

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

1 k. butą Simne (2 aukštas,  •
34,14 kv. m, su daline buitine 
technika, nauji langai, šarvuoto-
sios durys, nauja santechnika) 
kartu su kolektyviniu sodu  
(6 a).  
Tel. 8 601 93000.

Gyvenamąjį namą Mikniškių  •
k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 63 a 
sklypas, gera būklė, pakeisti lan-
gai, tinkamas gyventi, su ūkiniais 
pastatais), kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 78040.

Namą Kalnų g., Lazdijai (me- •
dinis, gyvenamasis, su mediniu 
priestatu, 4,65 a žemės sklypas, 
elektra, vanduo).  
Tel. 8 690 29090.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Padangas „Bridgestone“  •
(R-15 / 65 / 195, žieminės, su 
originaliais ratlankiais ir ratų 
gaubtais nuo „Volvo V70“ 2003 
m. markės automobilio), kainos: 
padangos – 15 Eur/vnt., ratlankiai 
– 10 Eur/vnt., gaubtai – 5 Eur/vnt.  
Tel. 8 654 70077.

Lengvojo lydinio ratlankius  •
(tinka „Opel“, R15, 4 skylės), kai-
na 15 Eur/vnt. Tel. 8 682 64169.
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asmenInIaI skeLbImaI nemokamaI !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PARDUODA

KITI

Pigiai labradorito akmens  •
plokštes iš Ukrainos Lazdijuose.  
Tel. (8 318)  52156 (po darbo 
valandų ir savaitgaliais). 

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Tel.: 8 615 94920, 8 614 56206.

Įmonė iš Lazdijų brangiai  •
perka miškus išsikirtimui. Domi-
na įvairūs variantai.  
Tel. 8 646 38079. 

Brangiai miškus: brandžius,  •
jaunuolynus, malkinius. Žemę, 
apaugusią krūmais arba me-
džiais.  
Tel. 8 641 55554. 

Brangiai mišką (gali būti ben- •
draturčių, neatidalytas, su skolo-
mis). Sutvarkau dokumentus.  
Tel. 8 644 55355. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Bet kokią žemės ūkio tech- •
niką. Perku traktorių, priekabą, 
sunkvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su  
defektais.  
Tel. 8 680 77728.

Padangą 12-16/163 (tinka nuo  •
kombaino „Niva“ arba rusiško 7 t 
kratytuvo).  
Tel. 8 688 80688.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Superkame visų markių au- •
tomobilius, kemperius. Gali būti 
nevažiuojantys ar po autoįvykio 
bei parvežti iš Anglijos. Pasiima-
me patys, sutvarkome reikalingus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto.  
Tel. 8 681 20546.

Lengvąjį automobilį arba  •
mikroautobusą, pagamintą nuo 
1985 m. Gali būti techniškai 
netvarkingas, daužtas, nevažiuo-
jantis. Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 89742. 

Automobilių supirkimas, visų  •
markių. Gali būti nevažiuojan-
tys, be techninės apžiūros, po 
autoįvykio. Atsiskaitome vietoje, 
sutvarkome dokumentus.  
Tel. 8 635 88865.

GYVULIAI

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

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

Veršelį arba telyčią nuo 6  •
mėn. iki 3 metų tolimesniam 
auginimui. Taip pat pienines mel-
žiamas karves arba visą bandą.  
Tel. 8 625 93679. 

KITI

Naudotą pianiną.   •
Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •
juodojo metalo laužas – 150–170 
Eur/t, skarda – 100–130 Eur/t. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo pa-
slaugos iki 60 t. Darbo laikas I–V 
8.00–16.30 val., VI 9.00–13.00 
val.  
Tel. 8 698 30902. 

DARBAS
SIŪLO

Reikalingas žmogus, mokan- •
tis ir norintis siūti su savo įranga 
ir savo patalpose. Darbas nuola-
tinis. Tel. 8 616 23986.

Ieškau stogdengių brigados,  •
kuri galėtų kokybiškai pakeisti 
didelį namo stogą.  
Tel. 8 654 70077 .

Reikalingi tarptautinių  •
maršrutų vairuotojai, turintys CE 
kategoriją. Maršrutas Lenkija–
Pabaltijis.  
Tel. 8 675 70713.

IEŠKO

Ieškau darbo pas ūkininką su  •
apgyvendinimu. Teisių neturiu.  
Tel. 8 605 86146.

NUOMA
SIŪLO

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

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

Nebrangiai išnuomojamos  •
patalpos Alytaus miesto centre 
(pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).  
Tel. 8 698 78040. 

Išnuomojamas nestandartinio  •
išplanavimo 1 k. butas Lazdijų 
centre (autonominis  
šildymas).  
Tel. 8 698 78040. 

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio  •
paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę sutvar-
kyčiau.  
Tel. 8 680 77728. 

Jauna šeima išsinuomotų  •
būstą Lazdijuose.  
Tel. 8 673 24549.

Išsinuomočiau būstą. Pagei- •
dautina Veisiejų seniūnijoje.  
Tel. 8 620 46498.

Informuojame, kad 2019-01-28 d. 9.00 
val. bus atliekami kadastriniai matavimai 
G. Jakimov priklausančio žemės sklypo 
(kad. skl. Nr. 5923/0003:0053), esančio Mai-
ronio g. 24, Lazdijų r. sav. Kviečiame atvykti 

gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5923/0003:207) 
mirusio savininko A. Mikalonio turto paveldėtojus; kviečiame 
atvykti gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5923/0003:31) savininkę 
L. Kerševičienę arba jos įgaliotus asmenis. 

2019-01-28 d. 10.00 val. bus atliekami kadastriniai matavimai 
J. A. Kazlauskui suprojektuoto žemės sklypo (proj. skl. Nr. 700), 
esančio Būdviečio k., Būdviečio sen., Lazdijų r. sav. Kviečiame 
atvykti gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5903/0007:306) mirusios 
savininkės Z. Kasiulytės turto paveldėtojus.

Tel. pasiteirauti 8 685 08308. 
Matavimus atlieka įmonė UAB „GEODALA“.

Mes negalime užpildyti Jūsų netekties, 
Bet norime pasidalinti Jūsų skausmu. 

Mes negalime pakeisti lemties, 
Bet norime palengvinti jos kelią. 

Mes negalime įveikti būties, 
Bet norėtume padėti savo buvimu. 

Mirus draugijos nariui Artūrui KASIULIONIUI, nuoširdžiai užjaučiame 
Jo šeimą ir visus artimuosius. 

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas

Telydi jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Teresę Salomėją JOTAUTIeNę dėl mylimos 
sesers Jūratės KALUšKevIčIūTėS-LILL mirties. 

Būdviečio kaimo bendruomenė

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės, 
Dovanoję šviesą, nepriekaištingą pareigingumą, 

sportines pergales...
Dėl profesionalios krepšininkės, trenerės Jūratės KALUšKevIčIū-
TėS-LILL, kilusios iš Lazdijų krašto, mirties užjaučiu jos šeimą, arti-
muosius, buvusius kolegas bei visą sporto bendruomenę, kuriems 
likimas lėmė pažinti šią iškilią asmenybę. Telydi Jus paguoda ir dvasios 
stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis

Brangiai išsinuomočiau že- •
mės Krosnos, Šeštokų sen.  
Tel. 8 688 80688. 

Turite laisvos žemės nuo- •
mai Teizų apylinkėse? Padėkite 
jaunam ir naujai besikuriančiam 
ūkiui plėstis. Tel. 8 653 90001.

Išsinuomočiau žemės. Dau- •
giau informacijos telefonu.  
Tel. 8 622 33441. 

Ūkininkas už dirbamos žemės  •
ha moka nuo 100 iki 150 Eur. 
Domina sklypai nuo 5 ha (Seirijų, 
Šlavantų, Šventežerio sen.). Gali-
mas išankstinis apmokėjimas už 
visą nuomos laikotarpį. Pasinau-
dokite galimybe gauti tinkamą 
atlygį už savo žemę.  
Tel. 8 617 49085. 

Išsinuomočiau butą Lazdijuo- •
se. Mokėsiu iki 100 Eur/mėn. už 
nuomą. Tel. 8 603 30577.

Išsinuomočiau žemę Kap- •
čiamiesčio seniūnijoje. Gali būti 
apleista. Tel. 8 687 86601.

PAŽINTYS
Ieškau draugės be žalingų  •

įpročių iki 42 m.  
Tel. 8 607 37326.

PASLAUGOS
Atliekame visus vidaus apdai- •

los darbus. Tel. 8 623 00597.

Atlieku apdailos darbus:  •
plytelių klijavimas, gipso 
plokščių montavimas ir kiti 
darbai.  
Tel. 8 682 68194.

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

UAB „Staigūs sprendimai“  •
autoservisas. Važiuoklės 
remontas, virinimo darbai, 
padangų montavimas ir 
balansavimas, žemės ūkio 
mašinų, sunkvežimių padan-
gų montavimas ir remontas, 
tepalų prekyba, keitimas, 
įvairios žemės ūkio paslaugos, 
prekyba naudota žemės ūkio 
technika.  
Alytaus g., Krosna.  
Tel.: 8 620 68034,  
8 614 15051. 

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

Glaistome, dažome bei  •
atliekame kitus vidaus apdailos 
darbus.  
Tel. 8 622 60230. 

Gaminame duris namams,  •
ūkiniams pastatams, laiptus ir 
kitus gaminius. Kokybę garantuo-
jame.  
Tel. 8 686 71689.

• 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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Mėsinių galvijų augintojų 
kooperatyvas

„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“

Superka bulius, telyčias, karves 

eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.

Firma brangiai perka 
pienu girdomus veršelius. 
Moka 6 ir 21 proc. .

Tel. 8 634 23551. 

BALDų PAPILDyMAS! .
Virtuvės komplektai, sofos, 
lovos, kampai, spintelės, 
lentynos, komodos, kėdės, 
prieškambario baldai, šal-
dytuvai, šaldikliai, žoliapjo-
vės, trimeriai. Nemokamas 
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus 
(„Dainava“)

Tel. 8 683 76442

Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 4 

www.dzukijosgranitas.lt

Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
Kepyklos g. 15D, Alytus, tel. 8 699 29258
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.

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. 

„Sūduvos galvijai“

VANTOS.
Įvairioms pirtims. 

Įvairiems vanojimams. 
Didesnį kiekį galiu atvežti. 

Kviečiu susipažinti su 
lietuviškos pirties 

tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

Miško 
paslaugos.

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.

Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560

leipalingio.giria@gmail.com

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs..

tel.: 8 698 50235, 
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių 
AUTOMOBILIUS, MIkrOAUTOBUSUS, 
SUnKvEžimiUS, tinkamus eksploatuoti ir 
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo 

(utilizacijos) dokumentus.

 Tel.: 8 684 26629, 
         8 640 23333.

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

PeRKA MIšKą 
SU ŽeMe IR IšKIRSTI 
Darome miškotvarkos 

projektus 
Teikiame miškovežio  

paslaugas.

UAB „vyTKeRTA“, 
varpilės g. 4, 

Senoji varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745, 

el. p. vytkerta@gmail.com

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

Ilgastrėliu ekskava-
toriumi pigiai, greitai ir 

kokybiškai kasame, valome ir 
giliname tvenkinius. Formuo-
jame šlaitą, išlyginame žemes. 
Patariame dėl kasimo darbų.

Tel. 8 652 50282.

Gydytojos 
Dainos Miliauskaitės-

Nemeikštienės lazerinės 
dermatologijos kabinetas.

● Odos, plaukų, nagų ligos. 
● Lytiniu būdu plintančios ligos. 
● Karpų, kraujagyslių gydymas. 
● Tatuiruočių šalinimas. 
● BEMER terapija. 
● Raukšlių ir randų gydymas. .

Vilties g. 32, 
Alytus

Tel. : (8 315) 72480, 
8 685 32787 

El. p. info@modernusgydymas. lt
http://www. modernusgydymas. lt

PErkAME 
miŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.Superkamišką.lt

• Miško kirtiMas 
ir valyMas

• Miško pirkiMas 
visoje lietuvoje

• Miškų atsodiniMas

www.taurusmiskas.lt

UAB „Taurusis miškas“
Kalvų g. 18, Salos k., 64136 Alytaus r.

Tel. +370 606 04241
El. p. info@taurusmiskas.lt

PeRKAMe MIšKą 
didžiausiomis kainomis  

Lietuvoje. 
Mokame avansus. 

Atsiskaitome iškarto. 

TeL. 8 605 44445

Naujoji g. 132A, Alytus, el. p. info@surgede.lt
Tel. (8 315) 77250, mob. tel. 8 616 92004

Baldų 
projektavimas, 
gamyBa, 
prekyBa

Baldų 
projektavimas, 
gamyBa, 
prekyBa

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

• 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

naujose patalpose

ĮMONĖ SUPERKA 
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

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

traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų 
mokymo kursai; 
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų 
mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio 
traktorininkų pažymėjimai į naujus.

Dėmesio!

Tel. 8 655 58021.


