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Ūkininkė D. Zilininkienė su vyru įsitikinusi, jog Žemės ūkio ministerija dar kartą parodė savo paniekinamą požiūrį į smulkiuosius ūkininkus.

Žemės ūkio ministerijai nusišvilpt ant smulkiųjų ūkininkų

Linas Greičius

N
uolat deklaravę 
paramą smul-
kiesiems ūkinin-
kams ir pagalbą 
pradedantiems 
verslą Lietuvos 

valstiečiai ir žalieji su jų vado-
vaujama Žemės ūkio ministerija 
parodė šiems žmonėms špygą. 

Kaip smulkiesiems ūkinin-
kams į akis galės pažiūrėti ir 
žemės ūkio viceministrė Ausma 
Miškinienė, savo rinkimų pro-
gramoje teigianti apie pagalbą 
pradedantiems verslą, kai minis-
terija, kurioje ji dirba, nusprendė 
antrą kartą nesuteikti paramos 
smulkiesiems ūkiams. 

nebegalės pretenduotI?
Smulkieji ūkininkai nerimau-
ja, kad kovo 1 d. pradėjus rinkti 
paraiškas pagal Kaimo plėtros 
programos (KPP) priemonę 
„Parama smulkiems ūkiams“, 

anksčiau pasinaudoję šia parama 
žemdirbiai neturės jokių galimy-
bių plėsti verslą. „Gavau infor-
macijos, kad tie ūkininkai, kurie, 
pavyzdžiui, 2017 m. pasinaudo-
jo šios priemonės parama ir per 
vienerius metus įvykdė verslo 
planą, nebegalės pretenduoti į 
2019 m. šaukimus“, – sakė Laz-
dijų rajone smulkų ūkį valdan-
tis Alvydas (pavardė redakcijai 
žinoma – aut. past.). 

Pasak jo, kartu su kolegomis 
jie nerimauja, kad žemės ūkio 
ministro Giedriaus Surplio de-
klaracijos apie smulkiųjų ūki-
ninkų rėmimą taip ir gali likti 
kalbomis.

„Kai kurie Žemės ūkio mi-
nisterijos tarnautojai teigia, jog 
bus pakeistos paramos taisyklės. 
Esminių pakeitimų, susijusių su 
paramos suma, tinkamumo ar 
atrankos kriterijais, nenumatyta, 
išskyrus tai, kad parama nebus 
teikiama tiems smulkiesiems 

ūkiams, kurie jau vieną kartą 
paramą yra gavę pagal šią veiklos 
sritį (primename, kad paramos 
suma 15 000 eurų, o paramos 
intensyvumas 100 proc.)“, – pa-
sakojo Alvydas.

ĮtarImaI pasItvIrtIno
Portalo „Agroeta“ žurnalistams 
gavus Žemės ūkio ministerijos 
(ŽŪM) atsakymą, aiškėja, kad 
smulkiųjų ūkininkų būgštavimai 
išties pagrįsti.

Rengiamose taisyklėse, kurios 
turi būti paskelbtos likus vienam 
mėnesiui iki šaukimo pradžios, 
kartą jau pasinaudoję šia parama 
ūkiai išties negalės pretenduoti į 
paramą pagal šią priemonę.

ŽŪM teigia, esą visos lėšos šiai 
priemonei jau išnaudotos.

„Visos 2014–2020 metams skir-
tos lėšos smulkiesiems ūkiams, 
tai yra 12 mln. Eur, buvo panau-
dotos iki 2017 m., – rašoma ŽŪM 
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savaItės komentaras  
Politikų tyčiojimasis iš savo oponentų virto baisia tragedija

Algimantas Mikelionis
Tai turėjo anksčiau ar vėliau 
įvykti, ir manęs kažkodėl visiš-
kai nenustebino, kad tai įvyko 
Lenkijoje. Beveik prieš dvi sa-
vaites labdaringo renginio metu 
Lenkijos uoste Gdanske scenoje 
buvo užpultas ir peiliu subadytas 
šio miesto meras P. Adamowic-
zius. Medikai ilgai ir įnirtingai 
kovojo dėl jo gyvybės, bet, deja, 
pirmadienį, sausio 14 dieną, 
Gdansko mero gyvybė užgeso. 
Toks dalykas žmones turėtų 
sukrėsti iki sielos gelmių. Tad 
nenuostabu, kad apie jį garsas 
pasiekė ne tik visą Europą, bet 
ir pasaulį.

Komentaro pradžioje para-
šiau, kad toks tragiškas įvykis 
turėtų nustebinti. Deja, ne pir-

mą dešimtmetį atidžiai domė-
damasis Lenkijos politine scena 
ir matydamas dabar esančios 
valdžioje partijos „Įstatymas 
ir teisingumas“ elgesį laukiau 
kažko panašaus. Lenkijos vi-
suomenė sunkiai serga, ir pa-
grindinė šios ligos priežastis 
minėtos partijos buvimas val-
džioje. Švelniai tariant, keistai 
besielgiančio J. Kaczynskio va-
dovaujama partija „Įstatymas 
ir teisingumas“ dar tik savo 
rinkiminėje kampanijoje rado 
daugybę priešų: tai visų pirma 
pagrindiniai priešininkai poli-
tinėje scenoje PO (Piliečių plat-
forma), Europos Sąjunga, visi 
liberaliai ir provakarietiškai bei 
pažangiai mąstantys ir besiel-
giantys Lenkijos piliečiai. Tik 
atėjusi į valdžią partija „Įsta-
tymas ir teisingumas“ pradėjo 
isteriškai rėkauti ir atvirai ska-
tinti nekęsti kitaip mąstančių 
Lenkijos politikų, žmonių, už-
sienio kapitalo įmonių, laisvos 
žiniasklaidos. Valstybinė tele-
vizija ir radijas buvo visiškai 
pajungti valdžios interesams 
ir tapo tikru valdžios ruporu. 

Televiziją ir radiją paliko pa-
tys geriausi žurnalistai ir laidų 
vedėjai nenorėdami elgtis taip, 
kaip jiems liepia iš viršaus.

Kai to savaitgalio vakarą 
perskaičiau žinutę apie pasi-
kėsinimą į Gdansko merą, net 
nesuabejojau, kad jis priklausė 
PO (piliečių platformai) ir buvo 
liberalių pažiūrų. Lenkija seniai 
skilusi ir pasidalinusi į dvi dalis. 
Jeigu liberalių pažiūrų jaunesni 
ir išsilavinę miestų gyventojai 
yra intelektualūs ir kultūringi, 
tai „Įstatymą ir teisingumą“ 
daugiausia remia vyresnio am-
žiaus, mažiau išsilavinę kaimiš-
kų vietovių ir itin konservatyvių 
pažiūrų žmonės. Jeigu liberalių 
pažiūrų pirmoji grupė yra ra-
maus elgesio ir kultūringa, tai 
valdžią remiantys piliečiai yra 
itin nelankstūs, mažo išprusimo, 
dėl visų Lenkijos bėdų linkę kal-
tinti valdžioje anksčiau buvusius 
liberalus, kurių aukštas intelekto 
lygis ir išsilavinimas.

Reikia pabrėžti, kad Lenkijoje 
yra itin gausi euroskeptikų ben-
druomenė. Taip, ES ir jos poli-
tiką galima ir reikia kritikuoti, 

bet Lenkijoje ši bendruomenė 
atvirai nekenčia europinių ver-
tybių ir jos politikų, o tokią vals-
tybę kaip Vokietija laiko dideliu 
blogiu savo šaliai.

Kraupus sutapimas, bet kaip 
tik tuo metu, kai buvo nužudy-
tas Gdansko meras P. Adamo-
wiczius, Lietuvos žiniasklaidoje 
pasirodė nuotrauka, kurioje keli 
politikai smagiai juokiasi žiūrė-

dami į žmogaus siluetą, suvar-
pytą kulkomis, prie kurio buvo 
parašyta: Gabrielius. Turbūt 
niekam nereikia aiškinti, koks 
politikas buvo turimas omenyje. 
Gal kam tai ir labai juokinga, 
bet iš tiesų tai jokiu būdu nėra 
nekaltas pokštas. Nuo tokių da-
lykų ir prasideda tokios baisios 
tragedijos kaip beveik prieš dvi 
savaites Lenkijoje.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Petras CidziKas
1944–2019

Pirmadienį  mirė žinomas disidentas, 
visuomenininkas, pogrindžio spaudos 
platintojas, politinių bado akcijų ini-
ciatorius, pirmųjų mitingų už laisvę 
organizatorius, mūsų žemietis Petras 
Cidzikas.

P. Cidzikas gimė 1944 metų balandžio 
25 dieną Lazdijų rajone, Šeštokuose. 
1971 metais jis įstojo į Vilniaus universi-
teto Teisės fakultetą, tačiau dėl įtarimų 
platinant pogrindinę Lietuvos katalikų 
bažnyčios kroniką 1973 metų vasario 
16 dieną suimtas ir pusę metų kalintas 
KGB tardymo izoliatoriuje.

Nepavykus surinkti įrodymų ir dva-
siškai palaužti, KGB iniciatyva jam skir-
tas prievartinis psichiatrinis gydymas. 
P. Cidzikas ketverius metus kalintas 
specialiajame psichiatriniame kalėjime Černiachovske, Karaliaučiaus srityje. Vėliau dar pusę metų 
„gydytas“ Naujosios Vilnios psichoneurologinėje ligoninėje.

Išėjęs į laisvę P. Cidzikas tęsė kovą prieš okupantus: rašė valdžiai ir tarptautinei bendruomenei 
protesto laiškus, 1978 metais prisidėjo prie Antano Terlecko įkurtos Lietuvos laisvės lygos veiklos.

Iki Lietuvai atkuriant nepriklausomybę P. Cidzikas buvo šešis kartus sulaikytas ir 3–15 parų 
kalintas, jo namuose atliktos septynios kratos.

1987 metų rugpjūčio 23 dieną P. Cidzikas kartu su A. Terlecku, Vytautu Bogušiu ir Nijole Sadūnaite 
surengė mitingą Ribentropo-Molotovo pakto pražūtingoms Lietuvai pasekmėms paminėti.

1988 metų pradžioje P. Cidzikas su Povilu Pečeliūnu ir kitais bendraminčiais įkūrė „Politkalinių 
gelbėjimo grupę”, jos tikslas – priversti sovietų valdžią išleisti iš lagerių ir tremties lietuvius polit-
kalinius.

1988 metų rugpjūčio 16 dieną Katedros aikštėje Petras Cidzikas pradėjo garsiąją bado akciją, ji 
sulaukė didelio visuomenės palaikymo, plačiai komentuota Vakarų spaudoje.

1998 metais P. Cidzikas apdovanotas Vyčio kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, 2000 metais 
apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu.

Petras Cidzikas šiandien bus laidojamas Vilniuje esančiose Rokantiškių kapinėse. Su žinomu 
pogrindžio spaudos platintoju, politinių bado akcijų iniciatoriumi ir pirmųjų mitingų už laisvę orga-
nizatoriumi galima atsisveikinti nuo trečiadienio popietės Šv. Ignoto bažnyčios šarvojimo salėje.

Šioje bažnyčioje prieš išnešant karstą ketvirtadienį įvyks Šv. Mišios. P. Cidziko karstas bus iš-
neštas vidurdienį.

Lazdijų rajono savivaldybės meras artūras Margelis pareiškė nuoširdžią užuojautą 
velionio šeimai, artimiesiems. 

In memorIam Įtvirtinta Lazdijų krašto 
medicinos istorija
Sausio 22 dieną Lazdijų rajono 
savivaldybės viešojoje biblio-
tekoje buvo pristatoma Irenos 
Monikos Poviliūnienės knyga  
„Kaimo medicinos istorijos taku“ 
Seinų (Lazdijų) apskritis, Lazdijų 
ir Veisiejų rajonai. Ši knyga – jau 
antroji Irenos Monikos Poviliū-
nienės knyga. Pirmoji – „Lazdijų 
krašto medicina ir farmacija“ – 
išleista 2013 m. Su knygos sutik-
tuvėmis autorę sveikino Lazdijų 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktorius Gintautas Sa-
latka.

Administracijos direktorius  
perdavė  nuoširdžius linkėjimus 
nuo savivaldybės mero Artūro 
Margelio ir knygos autorei Irenai 
Monikai Poviliūnienei dėkojo už  
labai reikšmingą darbą Lazdijų 
kraštui.  Šioje knygoje įamžin-
ta visa medicinos istorija, kuri 
buvo gyva Lazdijų krašto kai-
muose. Lazdijų rajono savivaldy-

bės administracijos direktorius 
G. Salatka autorei linkėjo kūry-
binių minčių naujoms knygoms, 
prie kurių išspausdinimo visada 
prisidės ir savivaldybė.  

Knyga storais viršeliais, 562 
psl. Išleido, maketavo ir spaus-
dino Punsko „Aušros“ leidykla. 
Knygoje greta originalių pasako-
jimų pateikta surinkta medžiaga 
ne tik apie sveikatos apsaugos 
sistemą, bet ir apie konkrečios 
vietovės istoriją. Joje galima ras-
ti daug nuotraukų, dokumentų, 
laikraščių iškarpų tiek iš ofici-
alių šaltinių, tiek iš asmeninių 
archyvų. Du „sluoksniai“ kny-
goje: vietovės istorija ir medžiaga 
apie medicinos punktus ir juose 
dirbusius žmones. Anot autorės, 
knyga skirta Lietuvos valstybin-
gumo atkūrimo šimtmečiui.•
Lazdijų r. savivaldybės ir  
viešosios bibliotekos inf. 

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorius G. Salatka autorei 
I. M. Poviliūnienei linkėjo kūrybinių minčių naujoms knygoms.
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Neatskleista, kas sukėlė gaisrą parduotuvės „Egada“ sandėlyje 
Vytautas Šeštokas 
Šeštadienį po 13 valandos 
Lazdijuose, s. dariaus 
ir s. Girėno gatvėje, kilo 
gaisras individualios įmo-
nės „Egada“ parduotuvės 
sandėlyje. Šios įmonės 
savininkas Egidijus Jurke-
vičius. iš staiga užsidegu-
sio sandėlio pakilo didelis 
dūmų stulpas, kuris matėsi 
iš toli. atvykus ugniage-
siams, sandėlys buvo 
stipriai uždūmintas, dūmai 
pasklido Vilniaus bei kito-
se gretimose gatvėse.

Gaisro metu apdegė apie 8 kv. 
m sandėlio sienos, dalis stogo 
dangos, sandėlyje buvusios sta-
tybinės medžiagos. Ugniagesiai 
išsaugojo parduotuvės pastatą, 
autokrautuvą ir dalį statybinių 
medžiagų, buvusių sandėlyje. 
Tiriantis gaisro aplinkybes ra-
jono priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos pareigūnas Viktoras 
Gerasimovas patvirtino, kad 
gaisro židinys tikrai buvo san-
dėlyje, todėl iš čia liepsna pradėjo 
plisti. Šalia šio sandėlio, kitame 
priestate, yra katilinė, krosnis, 
kuria apšildomos parduotuvės 
patalpos bei šis sandėlis. „Ap-
žiūrėję krosnį bei kitus šildymo 
įrengimus katilinėje, atmetėme 
versiją, kad gaisras galėjo kilti 
nuo krosnies ar dūmtraukių. 
Šie įrengimai nepažeisti ir ne-
radome jokių požymių, kad iš 
ten kilo gaisras. Kaip jau sakiau, 
katilinė yra kitame pastate nei 
sandėlys, kur aptikome gaisro ži-
dinį. Atlikę gaisravietės apžiūrą 
neaptikome įrodymų, kad gaisrą 
sukėlė sandėlyje sugedę elektros 
įrengimai ar trumpasis jungimas 
elektros instaliacijoje. Taigi, kol 
kas negalime pasakyti, dėl kokių 
priežasčių kilo šis gaisras. Atme-

tus jau minėtas versijas, galima 
būtų įtarti, kad gaisrą galėjo su-
kelti  kokio nors asmens tyčiniai 
arba netyčiniai veiksmai. Gal kas 
nors įėjęs į sandėlį galėjo numesti 
nuorūką ar palikti šiaip kokią 
degią medžiagą, nuo kurios san-
dėlys užsiliepsnojo. Tačiau tai tik 
svarstymai, kurie kol kas neturi 
pagrindimo. Taigi, gaisro kilimo 
priežastis kol kas neaiški. O, be 
to, mes nutraukėme tyrimą, nes 
kol kas pastatų savininkas nėra 
parašęs pareiškimo nei mums, 
nei policijai ir niekam pretenzijų 
nereiškia“, – sakė V. Gerasimo-
vas.

Parduotuvės savininkas 
Egidijus Jurkevičius atkreipė 
dėmesį į tai, kad gaisras šiame 
statybinių medžiagų sandėlyje 
kilo tuomet, kai parduotuvė dar 

dirbo. „Aišku, mums toks si-
gnalas, kad dega sandėlis, buvo 
kaip žaibas iš giedro dangaus. 
Aš tikrai negaliu pasakyti, dėl 
ko užsiliepsnojo šis pastatas. 
Gal ugniagesiai nustatys tikras 
gaisro kilimo priežastis, tačiau 
aš atmetu tikimybę, kad nuo 
krosnies. Beje, prieš savaitę 
katilinėje seną susidėvėjusią 
krosnį pakeitėme nauja, o ir 
mūsų parduotuvės bei sandėlio 
elektros instaliacija buvo tvar-
kinga, dėl jos neturėjome jokių 
problemų. Dėl šio gaisro paty-
rėme daug nuostolių, apdegė 
sandėlio sienos, lubos, nudegė 
stogo danga, susproginėjo šife-
ris. Sandėlį teks statyti iš naujo. 
Taip pat liepsna sunaikino ir 
daug įvairių statybinių medžia-
gų, kurios buvo viduje. Kol kas 

Gaisro metu apdegė apie 8 kv. m sandėlio sienos, dalis stogo dangos, sandėlyje buvusios statybinės medžiagos. 

parduotuvėje inventorizacijos 
dar nedarėme, suskaičiuosime 
nuostolius vėliau, bet jie bus di-
deli“, – sakė šios parduotuvės 
savininkas. 

Priminsime, kad praeitų metų 
birželio pabaigoje kilo gaisras 
E. Jurkevičiaus seseriai D. Ne-
vulienei priklausančioje par-
duotuvėje Lazdijų miesto cen-
tre „Aibė“. Likviduoti gaisro 

padarinius ir gaisro suniokotą 
pastatą atstatyti tuomet padėjo 
gyventojai bei rajono savivaldy-
bė, skyrusi verslininkams finan-
sinę paramą. Ikiteisminio tyrimo 
metu buvo nustatyta, kad šį pas-
tatą tuomet uždegė asocialių tėvų 
vaikai, kurie neatsargiai žaidė 
su ugnimi specialiame aptvare, 
kur buvo sukrautos tuščios dėžės 
nuo prekių.•

Rajoną toliau atakuoja peršalimo ligos
Vaidotas Morkūnas 
Pas medikus toliau plūsta gyvento-
jai, nes peršalimo ligų banga neat-
slūgsta. Kauno mieste jau paskelbta 
gripo epidemija, Alytaus gydymo 
įstaigoje dėl išaugusio šių ligų skai-
čiaus paskelbtas karantinas. Ne 
ką geresnė situacija ir mūsų rajo-
ne. Alytaus visuomenės sveikatos 
centro Lazdijų skyriaus pastarųjų 
dviejų savaičių duomenimis, šio-
mis ligomis sirgo 281 gyventojas. 
Daugiausia sergama viršutinių 
kvėpavimo takų uždegimais ir tik 
13 procentų iš šio skaičiaus gripu. 
Šio centro darbuotojai sakė, kad ra-
jone skelbiama epidemija tuomet, 
kai iš visų susirgimų skaičiaus gri-
po atvejų užregistruojama daugiau 

negu 30 procentų. Taigi, iki epide-
minio lygio dar trūksta. Medikams 
bei švietimo įstaigų darbuotojams 
nerimą kelia tai, kad vis dažniau 
šiomis ligomis suserga mokyklinio 
amžiaus vaikai. Alytaus visuome-
nės sveikatos centro šio pirmadie-
nio duomenimis, Lazdijų Motiejaus 
Gustaičio gimnazijoje pamokose 
dėl ligų nebuvo 21 procentas gim-
nazistų. Dėl šios priežasties pir-
madienį Veisiejų Sigito Gedos 
gimnazijoje pamokų nelankė 33 
gimnazistai. Ypač šios ligos puola 
Lazdijų mokyklų-darželių „Vytu-
rėlis“ ir „Kregždutė“ auklėtinius. 
Atitinkamai pirmadienį nelankė 
šių švietimo įstaigų dėl ligų 102 ir 
80 vaikų.•

„Žmonėms negalima meluoti“

Česlova 
Šmulkštienė, 
seirijų 
bendruomenės 
pirmininkė

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! 
politinės kompanijos sąskaitos. Užs. Nr. 6
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Patvirtintas 2019 metų paraiškų priėmimo grafikas
2019-aisiais ūkininkų 
laukia naujos gali-
mybės. Žemės ūkio 
ministerija patvirtino 
paraiškų priėmimo 
grafiką pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos 
(KPP) priemones. 2019 
metais numatyta pa-
skelbti net 40 kvieti-
mų, jiems planuojama 
skirti daugiau nei 320 
mln. Eur. 

smulkIesIems ūkInInkams 
– gera žInIa
Kaip ir kasmet, bus skel-
biamas kvietimas teikti pa-
raiškas pagal KPP veiklos 
sritį „Parama investicijoms 
į žemės ūkio valdas“. „Nu-
matyti du kvietimai paraiš-
koms surinkti. Pirmasis 
kvietimas skirtas remti 
visų sektorių ūkius supa-
prastinta tvarka, projektui 
skiriant iki 50 tūkst. Eur. 
Kitas kvietimas orientuo-
tas į didesnius projektus, 
vykdant investicijas į naujų 
gamybinių pastatų staty-
bą, būtinos infrastruktūros 
užtikrinimą ir t. t. Kiekvie-
nam kvietimui skiriama po 
25 mln. Eur“, – sako žemės 
ūkio viceministras Darius 
Liutikas. 

Pirmasis paraiškų rinki-
mo laikotarpis pagal prie-
monės veiklos sritį „Para-
ma investicijoms į žemės 
ūkio valdas“ prasidės kovo 
1 d. ir truks iki balandžio 
30 d. 

Teikti paraiškas ateinan-

čiais metais turės galimybę 
ir smulkieji ūkininkai. Pa-
raiškos pagal KPP veiklos 
sritį „Parama smulkiesiems 
ūkiams“ bus renkamos nuo 
kovo 1 d. iki gegužės 31 d. „Ši 
veiklos sritis – viena popu-
liariausių, taigi jai taip pat 
numatyti supaprastinimai. 
Orientuosimės į rezultatus, 
atsisakysime papildomų 
dokumentų teikimo. Svar-
biausias pakeitimas: jeigu 
valdos ekonominis dydis 
bus padidintas ne mažiau 
kaip 20 proc., manysime, jog 
smulkiųjų ūkininkų verslo 
planas yra įgyvendintas ir 
vertas 15 000 Eur paramos. 
Tikimės, kad dėl šio pakei-
timo smulkieji ūkininkai 
bus dar aktyvesni teikdami 

paraiškas“, – teigia vicemi-
nistras. 

konsultavImuI – ItIn 
dIdelIs dėmesys
Vertėtų paminėti ir kitas 
populiarias KPP priemonių 
veiklos sritis bei jų paraiškų 
priėmimo datas. Paraiškos 
pagal KPP veiklos sritį „Pa-
rama jaunųjų ūkininkų įsi-
kūrimui“ bus renkamos nuo 
liepos 1 d. iki 31 d. Paraiškos 
pagal veiklos sritį „Parama 
ekonominės veiklos pradžiai 
kaimo vietovėse“ – nuo rug-
sėjo 2 d. iki spalio 31 d., o 
pagal veiklos sritį „Parama 
investicijoms, skirtoms eko-
nominės veiklos kūrimui ir 
plėtrai“ – nuo lapkričio 4 d. 
iki gruodžio 31 d.

Šiais metais po pertraukos 
vėl bus renkamos paraiškos 
pasinaudoti konsultavimo 
paslaugomis (nuo vasario 2 
d. iki kovo 29 d.). „Konsul-
tavimui šiemet skirsime itin 
didelį dėmesį. Norime, kad 
ūkininkai žinotų, kokios yra 
jų žemės ūkio verslo pers-
pektyvos ir kaip į ūkius būtų 
galima įtraukti naujausius 
technologinius pasiekimus, 
įvairius robotikos elemen-
tus, informacines technolo-
gijas ir pan.“, – sako vicemi-
nistras.  

Po pertraukos taip pat bus 
renkamos paraiškos žemės 
ūkio vandentvarkai (nuo 
gegužės 2 d. iki liepos 31 d.) 
ir biodujų gamybai iš žemės 
ūkio ir kitų atliekų (nuo ge-
gužės 2 d. iki 31 d.). 

kvIečIa naudotIs 
galImybėmIs
Kalbėdamas apie 2019-ųjų 
paraiškų rinkimo grafiką, 
viceministras akcentuoja 
veiklos sritį „Parama trum-
poms tiekimo grandinėms 
ir vietos rinkoms skatinti 
vietos lygmeniu“. „Skatin-
sime, kad į mažas kaimo 
parduotuvėles, į turgavietes 
atkeliautų šviežia, tiesiai iš 
ūkininkų gauta produkcija. 
Kad veiktų kuo trumpesnė 
grandinė nuo gamintojo iki 

galutinio pirkėjo. Šiai vei-
klos sričiai numatytas iš-
skirtinis dėmesys“, – sako 
jis. 

Paraiškų rinkimo lai-
kotarpis pagal priemonės 
veiklos sritį „Parama trum-
poms tiekimo grandinėms 
ir vietos rinkoms skatinti 
vietos lygmeniu“ prasidės 
vasario 25 d. ir truks iki 
kovo 29 d.

Detalus 2019 m. paraiškų 
priėmimo grafikas skelbia-
mas Nacionalinės mokėji-
mo agentūros internetinėje 
svetainėje. „Norėčiau para-
ginti ūkininkus naudotis 
2019 metų naujovėmis ir 
galimybėmis. Ir, žinoma, 
pasidomėti teisės aktais, 
atidžiai perskaityti įgyven-
dinimo taisykles tų prie-
monių, pagal kurias tei-
kiama parama. Jeigu kyla 
klausimų, kreipkitės į mi-
nisterijos arba NMA speci-
alistus, kad nekiltų rizika, 
jog paraiška bus atmetama 
dėl tam tikrų techninių trū-
kumų ar nesusipratimų“, 
– sako D. Liutikas.

Parama finansuojama iš 
Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai ir Lietuvos 
Respublikos valstybės biu-
džeto.

Užs. Nr. 16

2019 metais numatyta paskelbti net 40 kvietimų, jiems planuojama skirti 
daugiau nei 320 mln. Eur. (Gabrielės Pastaukaitės nuotr.)

Kelių priežiūros tvarka padeda užtikrinti saugesnį eismą
Lazdijų rajono savivaldybė nuolat 
gauna nusiskundimų dėl rajoni-
nių kelių priežiūros. Primename, 
kad keliai skirstomi į valstybinės 
ir vietinės reikšmės kelius. Vie-
tinės reikšmės keliai priklauso 
savivaldybei ir jų priežiūrą or-
ganizuoja seniūnai. Valstybinių 
kelių valdytoja yra Lietuvos au-
tomobilių kelių direkcija prie 
Susisiekimo ministerijos (toliau 
– Kelių direkcija). Kelių direkcijai 
priklausančius kelius prižiūri AB 
„Kelių priežiūra“, kuri yra nepa-
valdi savivaldybei. Valstybiniai 
keliai skirstomi į magistralinius, 
krašto ir rajoninius. Automobi-
lių eismo intensyvumas šiais ke-
liais yra skirtingas, jų priežiūros 
tvarką nustato Kelių direkcija. 
Kadangi nuo visų prižiūrimų ke-
lių vienu metu nuvalyti sniegą ir 
juos pabarstyti nėra galimybių, 
žiemos priežiūros darbai skirsto-
mi į priežiūros lygius pagal kelių 
svarbą. Pirmiausia yra valomi ir 
(arba) barstomi didžiausio eismo 
intensyvumo keliai. Tokia kelių 
priežiūros tvarka padeda užti-
krinti saugesnį eismą keliuose ir 
yra ekonomiškai efektyviausia.

Rajoniniai keliai, kuriuose eis-
mo intensyvumas yra didesnis 
kaip 1000 automobilių per parą, 

prižiūrimi pagal pirmąjį rajoni-
nių kelių priežiūros lygį. Toks 
kelias Lazdijų rajone tik vienas: 
Nr. 2502 Krosna–Lazdijai. Kelių 
priežiūros tarnybos šiuose ke-
liuose budi, valo sniegą bei barsto 
slidumą mažinančias medžiagas 
nuo 6 iki 19 val. Šie keliai turi 
būti nuvalyti ir pabarstyti praė-
jus ne daugiau kaip 5 darbo val. 
nustojus snigti. Sningant sniego 
storis ant važiuojamosios dalies 
gali būti ne didesnis kaip 10 cm. 
Ryte, esant slidžiai kelio dangai, 
pirmą kartą šiuos kelius būtina 
pabarstyti iki 9 val. Eismas, esant 
ypač sudėtingoms meteorologi-
nėms sąlygoms, gali nutrūkti ne 
ilgiau kaip 10 val.

Rajoniniai keliai, kuriuose 
eismo intensyvumas yra nuo 
500 iki 1000 automobilių per 
parą, prižiūrimi pagal antrąjį 
rajoninių kelių priežiūros lygį. 
Tokių kelių Lazdijų rajone yra 
penki: Nr. 2505 Leipalingis–Kap-
čiamiestis–Kauknoris, Nr. 2503 
Veisiejai–Kapčiamiestis, Nr. 2506 
Rudamina–Šeštokai, Nr. 2507 
Seirijai–Gudeliai, kelio Nr. 2509 
Rūda–Šventežeris–Teizai–Kaval-
čiukai atkarpa nuo Šventežerio 
iki Stebulių k. Juose dirbama nuo 
9 iki 18 val. Šie keliai turi būti 

nuvalyti ir pabarstyti per 8 dar-
bo val. nustojus snigti. Sningant 
sniego storis ant važiuojamosios 
dalies gali būti ne didesnis kaip 
15 cm. Ryte, esant slidžiai kelio 
dangai, pirmą kartą šiuos kelius 
būtina pabarstyti iki 14 val., tik 
baigus darbus aukštesnio prie-
žiūros lygio ir svarbos keliuose. 
Eismas juose, esant ypač sudė-

tingoms meteorologinėms są-
lygoms, gali nutrūkti ne ilgiau 
kaip 24 val.

Didžioji dalis rajono kelių dėl 
mažo intensyvumo lygio priski-
riami III priežiūros lygiui. Juo-
se dirbama nuo 9 iki 18 val. Šie 
keliai nebarstomi, o valomi tik 
baigus darbus aukštesnio prie-
žiūros lygio ir svarbos keliuose. 

Leistinas puraus sniego storis, 
esant normalioms oro sąly-
goms, neturi būti didesnis kaip 
10 cm. Sningant ir/arba pustant 
sniego storis ant važiuojamo-
sios dalies gali būti ne didesnis 
kaip 20 cm. Eismas, esant ypač 
sudėtingoms meteorologinėms 
sąlygoms, gali nutrūkti ne ilgiau 
kaip 48 val.•

Asociatyvi nuotr.
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g Paaiškėjo tikrosios prie-
žastys, kodėl jau keturis mė-
nesius sergantis ligoninės 
vadovas norėjo sunaikinti 
normaliai veikiančią Lazdijų 
ligoninę, o jos vietoje atidaryti 
slaugos įstaigą. Pagal galio-
jančią tvarką, dvi kadencijas 
ligoninei vadovaujantis direk-
torius, norėdamas ir toliau jai 
vadovauti, privalo dalyvauti 
konkurse. O jei ligoninė – slau-
gos, jokių konkursų ir kaden-
cijų nereikia, vadovauk nors 
iki gyvos galvos ar iki tol, kol 
tapsi šios ligoninės pacientu.  
Suprantama, Vitas norėjo už-
sitikrinti ramią senatvę.
g Vienas stambus Krikšto-

nių ūkininkas prieš rinkimus 
tapo labai paslaugus. Anks-
čiau, žmonių paprašytas 
pagalbos, be 10 eurų neuž-
vesdavęs traktoriaus, dabar 
labai maloniai už dyką siūlo 

nuvalyti apylinkės gyventojų 
snieguotus keliukus ir kie-
mukus. Tiesa, lyg tarp kitko 
šis ūkininkas užsimena, jog 
už paslaugą kaimynai galė-
tų atsidėkoti balsuodami už 
jį rinkimuose. Kalbama, jog 
kaimynų keliukus jis valo ne iš 
savo, bet iš savivaldybės pini-
gų. Nebrangu būti geru. 
g Ateinantį savaitgalį Sar-

tuose vyksiančiose lenktynė-
se, kuriose dalyvaus ir mūsų 
rajono važnyčiotojai, gali nu-
tikti malonių staigmenų. Tyliai 
tikimasi, kad iš lenktynių iškri-
tus vienam iš lyderių, prizai 
gali atkeliauti ir į Dzūkiją.•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.

kalba, kad...
dzūkaIŽemės ūkio ministerijai nusišvilpt 

ant smulkiųjų ūkininkų

»Atkelta iš 1 psl. 
atsakyme. – Pavyzdžiui, 2018 m. 
paraiškoms buvo skirta 6 mln. 
Eur, o NMA buvo pateiktos 656 
paraiškos 9,7 mln. Eur sumai. 
Atsižvelgiant į tai, kad šiai prie-
monei skirtos lėšos jau panaudo-
tos ir ieškoma papildomų lėšų, 
buvo svarstomas ir taisyklių 
pakeitimas“.

Paramos smulkiesiems ūkiams 
paraiškas planuojama rinkti nuo 
2019 m. kovo 1 d. iki gegužės 31 d. 
Šiuo metu dar nėra patvirtintos 
taisyklės, pagal kurias bus prii-
mamos paraiškos 2019 m.

„Galimos taisyklių gairės ap-
tartos susitikime su socialiniais 
partneriais. Socialiniai partne-
riai taip pat pritarė nuostatoms, 
kad parama pagal veiklos sritį 
„Parama smulkiesiems ūkiams“ 
būtų skiriama tik vieną kartą per 
2014–2020 m. programavimo lai-
kotarpį. Buvo argumentuojama, 
kad tai tikslinga nustatyti sie-
kiant didesnės paramos sklaidos 
tarp smulkiųjų ūkių ir atsižvel-

giant į ribotą veiklos srities biu-
džetą“, – aiškina ŽŪM.

pasIjuto atstumtI 
Dervinių kaime, Būdviečio se-
niūnijoje, ūkininkaujanti Dovi-
lė Zilininkienė buvo nemaloniai 
nustebinta, kai sužinojo, jog šie-
met smulkiesiems ūkininkams, 
anksčiau pasinaudojusiems pa-
rama, šiemet jos nebebus. 

„Mes užpernai gavome 
15 tūkst. eurų paramą kaip  
smulkusis ūkis. Mums tai labai 
padėjo pasistūmėti į priekį. Už 
tuos pinigus pirkome padargus 
prie žemės ūkio technikos. Be pa-
ramos vargu, ar būtume sugebėję 
juos įsigyti“, – sakė Dovilė. 

Ji teigė, jog tikėjosi ir šiais me-
tais pasinaudoti parama, skiriama 
smulkiems ūkiams, tačiau labai 
nusivylė, kai sužinojo, jog vieną 
kartą gavus paramą antrą kartą į 
ją nebus galima pretenduoti. 

„Manau, kad valdžia dar kartą 
parodė savo požiūrį į smulkiuo-
sius ūkininkus ir pademonstra-

vo, jog jai svarbesni stambieji 
ūkininkai. Mes pasijutome pa-
vainikių vietoje“, – sakė Dovilė. 

Dovilė su šeima užsiima gyvu-
lininkyste, jau penkerius metus 
prižiūri 50 galvijų. 

Ūkininkas Alvydas piktinasi 
tuo, jog „valstiečiai“ labai garsiai 
kalba apie pagalbą smulkiems 
šeimos ūkiams, tačiau iš tikro 
tik juos žlugdo. 

„Kaip kitaip nei žlugdymu ir 
pasityčiojimu galima pavadinti 
naujausią Žemės ūkio ministe-
rijos sprendimą antrą kartą ne-
suteikti paramos smulkiesiems 
ūkiams. Ar jie galvoja, jog 15 
tūkst. eurų pakaks išplėtoti ūkį 
ir atsistoti ant kojų? O stambiems 
ūkiams galima gauti iki pusės 
milijono eurų paramą ir ta para-
ma kartais neribojama“, – pikti-
nosi Alvydas. 

Pats Alvydas yra gavęs paramą, 
kuri jam padėjo pradėti ūkinin-
kauti, tačiau nežino, ar vien savo 
pinigais, be paramos, sugebės to-
liau sėkmingai ūkininkauti.•

negalIma tyčIotIs Iš smulkIųjų ūkInInkų
a. Margelis, meras

„Jei Žemės ūkio ministerija priims tokį sprendimą ir paliks 
smulkiuosius ūkininkus be paramos, tai bus visiškas pasity-
čiojimas iš tų ūkininkų, kurie pradeda verslą. Jei jiems suteiksi 
tik 15 tūkst. eurų paramą ir tik vieną kartą, jie tikrai nesugebės 
užaugti iki vidutinio ar stambaus ūkio  ir sukurti naujų darbo 
vietų bei pretenduoti į stambiems ūkiams skiriamą paramą.  
Mes nuolat kovojame su centrine valdžia dėl paramos verslo 
pradžiai, o Žemės ūkio ministerija elgiasi priešingai. Apie 
šią problemą sužinojau iš vieno smulkaus ūkininko, kuris 
prarado viltį antrą kartą pretenduoti į paramą. Parengiau 
oficialų kreipimąsi į žemės ūkio ministrą dėl jų ketinimų 
apriboti paramą smulkiems ūkiams. Jei tai nepadės, važiuosiu 
susitikti su ministerijos vadovais. Taip neturi būti!“

A. Snarskio piešinys.

Prenumeruokite internetu www.prenumerata.lt

metų kalendoriai

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

„Pradėtus darbus būtina pabaigti iki galo“

Jonas stankevičius, 
Lazdijų r. savivaldybės 
administracijos 
direktoriaus pavaduotojas

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! 
politinės kompanijos sąskaitos. Užs. Nr. 7
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Dusios ledas — dar storesnis

Paskutinę naktį paspaudęs šaltukas ne juokais pastorino Dusios ežero ledą. Prie 
lankytojų centro, 200 m nuo kranto, ledo storis siekia 11 cm. Lipti ant ežero yra 
saugu. Primename, kad praėjusį penktadienį ant Metelio ir Obelijos ežerų ledo 
storis buvo 8 cm. Atnaujinta informacija bus pateikta penktadienį ryte. Ruoškit 
meškeres.

Darbą pradeda naujasis seniūnaitis

Darbą pradėsiančiam naujajam seniūnaičiui K. Rusevičiui meras įteikė pažymėjimą ir Lietuvos Respublikos vėliavą.

sausio 23 d. Lazdijų ra-
jono savivaldybės meras 
artūras Margelis kartu su 
Lazdijų seniūnijos seniūnu 
sigitu arbačiausku pa-
sveikino naująjį Lazdijų 
seniūnijos Lazdijų seniū-
naitijos seniūnaitį Kęstutį 
Rusevičių.

Darbą pradėsiančiam naujajam 
seniūnaičiui meras įteikė pažy-
mėjimą ir Lietuvos Respublikos 
vėliavą. „Pergalė seniūnaičio rin-
kimuose įrodo, kad gyventojai 

Jumis pasitiki, tad linkiu pasi-
tikėjimo niekada neprarasti, iš-
girsti jų norus ir problemas, būti 
tarpininku tarp rajono valdžios 
ir savo seniūnaitijos žmonių bei 
sėkmingai vykdyti įsipareigoji-
mus“, – linkėjo meras Artūras 
Margelis.

Seniūnaitis, atstovaudamas se-
niūnaitijos gyventojų interesams 
seniūnijoje, turi teisę tiesiogiai 
dalyvauti rengiant ir svarstant 
savivaldybės institucijų spren-
dimų projektus, dalyvauti orga-
nizuojant gyventojų apklausas ir 

gyventojų susitikimus su savi-
valdybės administracijos vado-
vais, be to, turi skatinti gyven-
tojus prižiūrėti gyvenamosios 
vietovės teritoriją, rūpintis aplin-
kos apsauga, rūpintis labiausiai 
pažeidžiamais bendruomenės 
nariais, organizuoti sveikatini-
mo, kultūros ir sporto renginius, 
organizuoti bendruomenės sau-
gumo užtikrinimo priemones, 
puoselėti savo gyvenamosios vie-
tovės materialųjį ir nematerialųjį 
paveldą ir kt.•
Lazdijų r. sav. inf.

Pasikeitus važiavimo sąlygoms 
pasipylė gausybė eismo įvykių

Alius Mikelionis
Lietuvos keliuose – slidu, todėl 
vairuotojai privalo būti itin bu-
drūs. Sinoptikų duomenimis, 
žiema trauktis neketina, todėl 
rekomenduojama rinktis ne 
leistiną greitį, o saugų, įvertin-
ti, kad tokiu metų laiku kelionė 
gali užtrukti gerokai ilgiau nei 
įprastai. Vis tik eismo įvykių žie-
mą išvengti nepavyksta. Sausio 
18-osios naktį vilkiko DAF su 
šaldytuvu nesuvaldė vairuoto-
jas. Kelyje Alytus–Druskinin-
kai sunkiasvoris automobilis 
nuslydo nuo kelio ir apvirto. 
Vairuotojas pripažino neįverti-
nęs važiavimo sąlygų, važiavo 
per greitai. Dėl to ir įvyko eismo 
įvykis, kurio metu, laimei, žmo-
nės nenukentėjo, tačiau aukš-
tyn ratais apvirtusį sunkvežimį 
su priekaba pavyko išvilkti tik 
specialiu evakuatoriumi. Prie-
kaboje-šaldytuve buvo vežamos 
žuvys.•Žmonės nenukentėjo.

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 AtRANkA
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„būti žmogumi reiškia būti atsakingu“

Odeta Lenkauskienė, 
VšĮ Lazdijų socialinių 

paslaugų centro 
direktoriaus pavaduotoja

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! 
politinės kompanijos sąskaitos. Užs. Nr. 8

Įgyvendinus projektą „Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros 
plėtra, III etapas“ atnaujintos  Lazdijų miesto viešosios erdvės

Vaidotas Morkūnas 
Lazdijų rajono savivaldybė 
per dvejus metus įgyvendi-
no projektą „Lazdijų mies-
to kompleksinė infrastruk-
tūros plėtra, iii etapas“, 
kurio metu buvo atnaujinta 
Lazdijų miesto viešųjų 
erdvių infrastruktūra, jun-
gianti atskiras miesto dalis, 
ir pagerinta gyvenamoji 
aplinka tarp daugiabučių 
gyvenamųjų namų, sutvar-
kyti šaligatviai, kiemų ap-
švietimas, pėsčiųjų takai, 
vaikų žaidimo aikštelės, 
įvažiavimai į automobi-
lių stovėjimo aikšteles ir 
automobilių stovėjimo 
aikštelės, įrengtos  lauko 
treniruoklių zonos. 

Šio projekto idėja kilo dėl to, jog 
Lazdijų rajono savivaldybėje 
pastebimas didesnis nei kituo-

se Lietuvos miestuose gyventojų 
skaičiaus mažėjimas, aukštesnis 
nei vidutinis šalyje yra nedarbo 
lygis. Didžiausių šalies mies-
tų konkurencinis pranašumas 
skatina jaunus žmones išvykti 
gyventi ir dirbti kitur. Siekiant 
Lazdijų miestą padaryti patrau-
kliu ir patogiu gyventi, rajono 
savivaldybėje buvo atkreiptas dė-
mesys į tai, jog teritorijos aplink 
renovuotus daugiabučius namus 
nėra sutvarkytos, per miestą ei-
nantys pėsčiųjų takai kai kuriose 
vietose yra susidėvėję, nesaugūs. 
Tokios sąlygos nesudaro galimy-
bių užtikrinti saugią ir komfor-
tabilią gyvenamąją aplinką, yra 
nepatrauklios smulkiojo verslo 
plėtrai bei kūrimui ar paslaugų 
sektoriui vystytis, juo labiau – 
pritraukti investicijas, kurios 
kurtų kokybiškas ir ilgalaikes 
darbo vietas mieste. 

Projekto „Lazdijų miesto kom-

pleksinė infrastruktūros plėtra, 
III etapas“ atliktų darbų vertė – 
226 262,91 eurai. 209 293,19 euro 
šiam projektui įgyvendinti yra pa-
ramos lėšos, 16 969,72 euro  – Laz-
dijų rajono savivaldybės lėšos. 

Baigus įgyvendinti šį projektą 
trys Lazdijų miesto daugiabučių 
gyvenamųjų namų zonos, esan-
čios šalia Dzūkų, Sodų bei Kau-
no g. 19 namų, nušvito naujomis 
spalvomis ir išradingais sprendi-
mais. Sodų gatvės kvartale, tarp 
M. Gustaičio, Seinų, ir Vilniaus 
gatvių, yra  įrengti pėsčiųjų ta-
kai, atnaujintos kiemuose auto-
mobilių stovėjimo aikštelės bei 
įvažiavimai į kiemus. Čia taip pat 
įrengtos naujos judraus sporto 
žaidimo aikštelės, atnaujintos se-
nosios vaikų žaidimo aikštelės, 
poilsio suoliukai bei šiukšlinės. 
Dzūkų kvartale, kuris yra tarp 
Dzūkų ir Kauno gatvių, meliora-
cijos griovio  ir tako iki Vytauto 

gatvės, įrengti ar atnaujinti kiemų 
šviestuvai, sutvarkytas įvažiavi-
mas į daugiabučio namo kiemą bei 
automobilių stovėjimo aikštelė, 
įrengti pėsčiųjų takai, atnaujinti 
želdiniai, sukurtos poilsio zonos, 
įrengtos lauko treniruoklių aikš-
telės, suoliukai, dviračių stovai.  
Šalia Kauno g. 19 namo taip pat 
įrengti ar atnaujinti šviestuvai, 
pėsčiųjų takas bei sutvarkyta  kie-
mo danga. 

Už šio projekto lėšas sutvarky-
tos 3 skirtingos erdvės prie dau-
giabučių namų Lazdijų mieste 
ir pagerintas jų pasiekiamumas 
padidins gyvenamosios aplinkos 
patrauklumą Lazdijų mieste bei 
prisidės prie palankių sąlygų su-
darymo verslo plėtrai, kūrimui ir 
paslaugų sektoriaus vystymuisi. 

Šis projektas buvo vykdomas 
tikslinėje teritorijoje, t. y. Lazdijų 
mieste, kur pagrindinės projekto 
tikslinės grupės – Lazdijų miesto 

gyventojai, pagal Lietuvos Res-
publikos vidaus reikalų ministro 
2015-09-01 d. įsakymu Nr. 1V-720 
patvirtintos „Alytaus regiono 
integruotos teritorijos vystymo 
programos“ 1 tikslo „Padidinti 
užimtumą Alytaus regione, geri-
nant tikslinių teritorijų ir susietos 
teritorijos patrauklumą darbui, 
poilsiui ir investicijoms“ 1.1. už-
davinio „Sudaryti sąlygas darbo 
vietų kūrimui, atnaujinant tiksli-
nių teritorijų ir susietos teritorijos 
viešąją infrastruktūrą, gamtos, 
kultūros paveldo objektus ir kul-
tūros įstaigas“ 1.1.1.1.1. priemonę 
„Lazdijų miesto kompleksinė inf-
rastruktūros plėtra, III etapas“. 
Projektas buvo finansuojamas 
iš Europos regioninės plėtros 
fondo.•

Įgyvendinus projektą įrengtos naujos judraus sporto  žaidimo aikštelės, atnaujintos senosios vaikų žaidimo aikštelės, poilsio suoliukai bei šiukšlinės.

Praėjusių metų pabaigoje 
Lazdijų rajono savivaldy-
bės meras sulaukė krei-
pimosi iš Lazdijų rajono 
savivaldybės gyventojų 
su prašymu teikti pavėžė-
jimo paslaugas į gydymo 
procedūras dializėms. 
suvokiant šių procedūrų 
būtinybę ligoniams, kurių 
gyvybei išsaugoti dializės 
atliekamos net tris kartus 
per savaitę, ir siekiant 
užtikrinti medicininių 
paslaugų pasiekiamumą 
visiems Lazdijų krašto 
gyventojams, jau buvo 
skirta beveik 3 000 Eur 
šioms paslaugoms finan-
suoti. Pagalbą sergan-
tiems planuojama teikti 
ir toliau 2019 m. Lazdijų 
rajono savivaldybės biu-
džete numatant skirti dar 
beveik 15 000 Eur trans-
porto paslaugų ligoniams 
teikimui.

Asmenims, kuriems būtinos 
dializės procedūros, dėl ligos, 

negalios, senatvės, judėjimo 
problemų, patiems, naudojan-
tis visuomeniniu ar individua-
liu transportu, sunku nuvykti į 
medicinos įstaigas, tam būtinas 
pritaikytas transportas. Šešiems 
pagalbos prašiusiems Lazdijų 
rajono savivaldybės gyvento-
jams procedūros yra būtinos 
tris kartus per savaitę, tad per 
metus bus atliekama beveik 
1000 procedūrų, o vykstant į 
jas įveikiama keliasdešimt tūks-
tančių kilometrų. Skyrus lėšas 
gyventojams, kuriems dializės 
procedūros būtinos, jie yra nu-
vežami nuo savo gyvenamosios 
vietos iki Lazdijų ligoninės pa-
talpose esančio A. Laurinaičio 
ambulatorijos filialo. 

Neseniai veiklos 30-metį pa-
minėjusi Lazdijų rajono neįga-
liųjų draugija (pirmininkė Ona 
Černiauskienė) vienija daugiau 
kaip 200 neįgalių asmenų, o pa-
grindiniai draugijos siekiai – rū-
pintis visais rajone gyvenančiais 
neįgaliaisiais ir jų šeimų nariais, 
atstovauti ir ginti draugijos 
narių teises ir laisves, kurti ir 

įgyvendinti neįgaliųjų asmenų 
medicininę, profesinę reabilita-
ciją, socialinę integraciją, ugdyti 
bendruomenės neįgaliųjų pasi-
tikėjimą savimi ir savarankišku-
mą. Kadangi daugiau kaip 60 % 
neįgaliųjų gyvena kaimiškose 
vietovėse, neretai susiduriama 
su transportavimo, pavėžėjimo 
problemomis. Lazdijų rajono sa-
vivaldybės skiriamas dėmesys ir 
lėšos padeda išspręsti kylančius 
sunkumus. 

Hemodializė – tai gydymo 
metodas, naudojamas siekiant 
pašalinti susikaupusias kenks-
mingas medžiagas bei skysčių 
perteklių iš organizmo ir yra 
taikoma, kai prarandama apie 
90 % normalios inkstų funkcijos. 
Šios procedūros metu visi ne-
reikalingi medžiagų apykaitos 
produktai, kurie nuodija kūną 
iš vidaus, mechaniškai pašalina-
mi iš kraujo. Atliekant dializes  
paciento gyvybė išsaugoma ir 
gyvenimas gali būti pailgintas 
kelis dešimtmečius.•
Lazdijų r. sav. inf.

Pavėžėjimo paslaugos sergantiesiems
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*Kalendorių kiekis ribotas. Turite galimybę nemokamai patalpinti sveikinimo arba užuojautos tekstą. Kalendorių galima atsiimti pateikus mokėjimo kvitą.

prenumerata

2019 metams
Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, 
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje, 

adresu: Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.

Informacija telefonais: 
(8 318) 52260, 8 670 38882

Prenumeratoriams ypatinga DOVANA — 
naujas „Dzūkų žinių“ kalendorius 

ir kiti pasiūlymai*

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos sa-
vivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos regla-
mento, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tary-
bos 2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. 5TS-1026 
„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento tvirtinimo“, 124 punktu:

Š a u k i u 2019 m. sausio 31 d. 14.00 val. Lazdi-
jų  rajono savivaldybės 8-osios tarybos 46 posėdį 
Lazdijų rajono savivaldybės posėdžių salėje ir teikiu 
tarybai svarstyti šiuos klausimus: 

1. Dėl Socialinės paramos mokiniams įstatymo 
įgyvendinimo (pranešėja – R. Šukienė, rengėja – 
G. Juškauskienė).

2. Dėl vyresnio nei 18 metų asmens išlaikymo 
Lazdijų rajono savivaldybės socialinės globos centre 
„Židinys“ (pranešėja – R. Šukienė, rengėja – R. Šu-
kienė).

3. Dėl mokesčio už dienos socialinę globą asmens 
namuose sumažinimo (pranešėja – R. Šukienė, ren-
gėja – K. Vigraitienė).

4. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo plano 
keitimo paslaugų sutarties pasirašymo (pranešėjas  
–  V. Pilvinis,  rengėjas – A. Tulaba).

5. Dėl pritarimo projektui „Vaikų dienos centrų tin-
klo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“ (pranešėjas  
–  V. Pilvinis,  rengėja – S. Sinkevičienė).

6. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 
liepos 28 d. sprendimo Nr. 5TS-995 „Dėl biudžetinių 
įstaigų, kurių savininkė yra Lazdijų rajono savival-
dybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo 
patvirtinimo“ pakeitimo (pranešėjas  –  K. Jasiule-
vičius,  rengėja – A. Sukackienė).

7. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. 
liepos 28 d. sprendimo Nr. 5TS-1011 „Dėl priemokų 
nustatymo Lazdijų rajono savivaldybės administra-
cijos direktoriui ir Lazdijų rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojai“ pripažinimo 
netekusiu galios (pranešėjas  –  K. Jasiulevičius,  
rengėja – A. Sukackienė).

8. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 
m. liepos 20 d. sprendimo Nr. 5TS-1396 „Dėl prie-
mokos nustatymo Lazdijų rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojui“ pripažinimo 
netekusiu galios (pranešėjas  –  K. Jasiulevičius,  
rengėja – A. Sukackienė).

9. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės valstybės tar-
nautojų pareigybių sąrašo patvirtinimo (pranešėjas  
–  K. Jasiulevičius,  rengėja – A. Sukackienė).

10. Dėl Arūno Markūno darbo užmokesčio nu-
statymo (pranešėjas  –  K. Jasiulevičius,  rengėja 
– A. Sukackienė).

11. Dėl Gintauto Salatkos darbo užmokesčio nu-
statymo (pranešėjas  –  K. Jasiulevičius, rengėja 
– A. Sukackienė).

12. Dėl Jono Stankevičiaus darbo užmokesčio nu-
statymo (pranešėjas  –  K. Jasiulevičius,  rengėja 
– A. Sukackienė).

13. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės vietinės reikš-
mės kelių sąrašo patvirtinimo (pranešėjas – V. Mar-
gelis, rengėjas – V. Blažauskas).

14. Dėl bešeimininkio turto priėmimo (pranešėja 
– J. Galvanauskienė, rengėja – I. Junelienė).

15. Dėl panaudos sutarties termino pratęsimo (pra-
nešėja – J. Galvanauskienė, rengėja – I. Junelienė).

16. Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal 
panaudos sutartį Lazdijų r. Kučiūnų mokyklai (pra-
nešėja – J. Galvanauskienė, rengėja – I. Junelienė).

17. Dėl ilgalaikio materialiojo turto panaudos 
(pranešėja – J. Galvanauskienė, rengėja – V. Če-
pononienė).

18. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 
m. gruodžio 2 d. sprendimo Nr. 5TS-722 „Dėl Lazdijų 
rajono savivaldybės lankytinų vietų sąrašo patvir-
tinimo“ pakeitimo (pranešėja – J. Galvanauskienė, 
rengėja – V. Čepononienė).

19. Dėl įgaliojimo (pranešėja – J. Galvanauskienė, 
rengėja – V. Čepononienė).

20. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 
m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 5TS-1472 „Dėl Lazdijų 
rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo patvirti-
nimo“ pakeitimo (pranešėja – J. Galvanauskienė, 
rengėjas – R. Kupstas).

21. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2015 
m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1544 „Dėl Lazdijų 
rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos 
mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (pranešėja 
– J. Galvanauskienė, rengėjas – S. Ramanauskas).

22. Dėl  Lazdijų  rajono savivaldybės tarybos 2017 
m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. 5TS-935 „Dėl Lazdijų 
rajono savivaldybės socialinės globos centro „Židi-
nys“ teikiamų socialinių paslaugų sąrašo patvirtini-

mo ir teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ 
pakeitimo (pranešėja – J. Galvanauskienė, rengėjas 
– S. Ramanauskas).

23. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 
m. gruodžio 15 d. sprendimo Nr. 5TS-1128 ,,Dėl inves-
ticinio plano UAB „Lazdijų šiluma“ tiekiamos šilumos 
bazinės kainos galiojimo laikotarpiui – 2018–2019 
metams derinimo“ pakeitimo (pranešėja – J. Galva-
nauskienė, rengėjas – S. Ramanauskas).

24. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 
m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-631  „Dėl 2,1134 
ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2124-8902), 
esančio Lazdijų r. sav. Šeštokų sen. Jukneliškės k. 
Dvaro g. 15, nuomos“ pakeitimo (pranešėja – J. Gal-
vanauskienė, rengėja – J. Galvanauskienė).

25. Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  2013 
m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-632 „Dėl 4,6697 
ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2123-1447), 
esančio Lazdijų r. sav. Šeštokų sen. Jukneliškės k. 
Dvaro g. 17, nuomos“ pakeitimo (pranešėja – J. Gal-
vanauskienė, rengėja – J. Galvanauskienė).

26. Dėl Lazdijų rajono  savivaldybės tarybos 2013 
m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-633 „Dėl 3,1235 
ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2123-5990), 
esančio Lazdijų r. sav. Šeštokų sen. Jukneliškės k. 
Dvaro g. 18, nuomos“ pakeitimo (pranešėja – J. Gal-
vanauskienė, rengėja – J. Galvanauskienė).

27. Dėl Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos 2013 
m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-634  „Dėl 6,5162 
ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2123-1472), 
esančio Lazdijų r. sav. Šeštokų sen. Jukneliškės k. 
Dvaro g. 19, nuomos“ pakeitimo (pranešėja – J. Gal-
vanauskienė, rengėja – J. Galvanauskienė).

28. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 
m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 5TS-635  „Dėl 2,4141 
ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2123-6088), 
esančio Lazdijų r. sav. Šeštokų sen. Jukneliškės k. 
Dvaro g. 20, nuomos“ pakeitimo (pranešėja – J. Gal-
vanauskienė, rengėja – J. Galvanauskienė).

29. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 
m. vasario 28  d. sprendimo Nr. 5TS-636 „Dėl 1,5737 
ha žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-2124-8646), 
esančio Lazdijų r. sav. Šeštokų sen. Jukneliškės k. 
Dvaro g. 22, nuomos“ pakeitimo (pranešėja – J. Gal-
vanauskienė, rengėja – J.  Galvanauskienė).

Savivaldybės meras Artūras Margelis 

lAZdIjų RAjoNo SAvIvAldYbėS MeRo 

2019 M. SAuSIo 23 d. PotvARkIS NR. 7v-7
„dėl lAZdIjų RAjoNo SAvIvAldYbėS 8-oSIoS tARYboS 46 PoSėdŽIo SuŠAukIMo“
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Rytinėse pusiaužiemio eitynėse — lazdijiečių žiemos linksmybės

ankstyvą sausio 19 d. rytą 
gausus Lazdijų krašto 
gyventojų būrys rinkosi 
Lazdijų Nepriklausomybės 
aikštėje. Čia prasidėjo pu-
siaužiemio eitynės, kurias 
organizavo Onkologinės 
savigalbos Lazdijuose ben-
druomenė. Keliasdešimt 
sveikuoliško žygio dalyvių 
sveikino Lazdijų rajono sa-
vivaldybės meras artūras 
Margelis. 

Visi susirinkusieji, kartu su Laz-
dijų rajono kūno kultūros moky-
tojų asociacijos pirmininke Asta 
Bagdoniene atlikę rytinę mankštą, 
skambant muzikai leidosi į svei-
kuolišką žygį iki Baltajo ežero. 
Įveikę beveik 3 kilometrų atstu-
mą, eitynių dalyviai galėjo sušilti 
besigardžiuodami karšta žuviene, 
žvėrienos sriuba bei arbata. 

Renginyje dalyvavęs Lazdijų 
rajono savivaldybės meras Ar-

tūras Margelis džiaugėsi, kad 
asociacija Onkologinė savigalba 
Lazdijuose su pirmininke Dale 
Pupininkaite priešakyje suburia 
tokį gausų būrį žmonių, skati-
na judėti, padeda vieni kitiems 
užklupus nelaimėms. „Už Jūsų 
nuoširdų ir atsakingą darbą, 
rūpestį nelaimės ištiktaisiais ir 
pranešu, kad visi Onkologinės 
savigalbos Lazdijuose asociacijos 
nariai turės galimybę nuvykti į 
TV laidos „Kvieskite daktarą“ 
filmavimą“, – pradžiugino savi-
valdybės vadovas.

Asociacijos Onkologinė sa-
vigalba Lazdijuose pirmininkė 
Dalė Pupininkaitė tikino, kad 
pagrindinis eitynių tikslas – 
skatinti visus kuo daugiau ju-
dėti, praleisti laiką gryname ore, 
kartu su draugais, pažįstamais, 
bendrauti ir dažniau susimąstyti 
apie sveiką gyvenseną. 

Prie Baltajo ežero pusiaužie-
mio eitynių dalyvių laukė ir ki-

Socialinės paramos skyrius jau turi vedėją
Šių metų sausio 17 d. vyko 
Lazdijų rajono savivaldy-
bės administracijos pa-
skelbtas konkursas į Laz-
dijų rajono savivaldybės 
administracijos socialinės 
paramos skyriaus vedėjo 
vietą. Jam įvykus paaiškė-
jo, kad visai netrukus šio 
skyriaus vedėjo pareigas 
užims Rosvita Rupšienė, 
pastaruosius metus dirbusi 
Lazdijų r. Veisiejų sigito 
Gedos gimnazijos direk-
toriaus pavaduotoja ugdy-
mui.

Rosvita Rupšienė Vilniaus pe-
dagoginiame universitete yra 
baigusi edukologijos bakalauro 
studijų programą, vėliau Alek-
sandro Stulginskio universitete 
įgijo magistro laipsnį. Siekdama 
ir toliau tobulėti bei praturtinti 
jau sukauptą žinių bagažą, šiuo 
metu studijuoja Švietimo lyde-
rystės magistrantūros studijų 
programą ISM Vadybos ir eko-

nomikos universitete. Ilgame-
tę darbo patirtį yra sukaupusi 
direktoriaus pavaduotojos ug-
dymui, metodininkės-organiza-
torės, mokytojos, vadybininkės 
pareigose ne tik Lazdijų rajono 
savivaldybės, bet ir Kauno švie-
timo įstaigose.

Socialinės paramos skyriaus 
vedėjo pareigos laisvos nuo tada, 
kai Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Lina Marge-
lienė tarnybinio kaitumo būdu 
pakeitė darbovietę po daugiau 
kaip 20 metų atsakingo ir nuošir-
daus darbo gyventojų labui.

Naujajai Socialinės paramos 
skyriaus vedėjai teks ne tik 
vykdyti funkcijas, numatytas 
pareigybių apraše (pavyzdžiui: 
formuoti ir įgyvendinti Lazdijų 
rajono savivaldybės socialinę 
politiką, padėti įgyvendinti Sa-
vivaldybės strateginį planą bei 
kasmetinius veiklos planus so-
cialinės paramos srityje, admi-
nistruoti socialinių paslaugų 

organizavimą ir kt.), bet neuž-
miršti ir išklausyti Lazdijų rajono 
savivaldybės gyventojus, kuriuos 
slegia kasdieniai rūpesčiai bei 
sunkumai, gebėti jiems padėti, 
išspręsti kilusias problemas.•
Lazdijų r. sav. inf.

tos pramogos: pasivažinėjimas 
sniego motociklu ant užšalusio 
ežero, virvės traukimo varžybos, 
čiuožinėjimas nuo kalnų, vaikų 
balionų pūtimo čempionatas, lo-
bio, skirto mažiesiems, paieška 

ir kt. 
Šis žygis jau ne pirmasis. Aso-

ciacija Onkologinė savigalba Laz-
dijuose yra ir anksčiau organi-
zavusi sveikuoliškus žygius iki 
ežerų, Rudaminos piliakalnio, 

Lazdijų TIC. Eitynės buvo vyk-
domos minint judėjimo sveikatos 
labui dieną, Lietuvos nepriklau-
somybės atkūrimo dieną, Sausio 
13-ąją – Laisvės gynėjų dieną.•
Lazdijų r. sav. inf.

Keičiasi neįgaliojo pažymėjimai
Nuo sausio 1 d. Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo 
tarnyba (NdNT) nega-
lią turintiems asmenims 
išduos naujo pavyzdžio 
neįgaliojo pažymėjimus. 
Naujieji pažymėjimai bus 
patogesni keliaujantiems 
į užsienį – jų įrašai bus ne 
tik lietuviški, bet ir an-
gliški.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. NDNT 
neįgaliojo pažymėjimus išduos 
ir pensinio amžiaus asmenims. 
Pagal dabartinę tvarką pensi-
nio amžiaus asmenys, kuriems 
NDNT nustato specialiuosius 
poreikius, norėdami gauti so-
cialines paslaugas ir lengvatas, 
kreipiasi į savivaldybes, kurios 
nustato specialiųjų poreikių lygį 
ir išduoda neįgaliojo pažymėji-
mus.

Nuo sausio 1 d. dėl specialių-
jų poreikių lygio nustatymo ir 
neįgaliojo pažymėjimo išdavimo 
pensinio amžiaus asmenims į sa-

vivaldybes kreiptis nebereikės 
– NDNT, nustačiusi specialiuo-
sius poreikius, kartu nustatys 
jų lygį ir išduos neįgaliojo pažy-
mėjimą.

Pažymime, kad iki 2019 m. 
sausio 1 d. visi išduoti neįgaliojo 
pažymėjimai galios iki ant jo nu-
rodyto termino, taigi jų pasikeisti 
nebūtina.•

Asociacija Onkologinė savigalba Lazdijuose su pirmininke Dale Pupininkaite priešakyje suburia  gausų būrį žmonių, skatina judėti, padeda vieni kitiems užklupus nelaimėms.

Prie Baltajo ežero pusiaužiemio eitynių dalyvių laukė įvairios pramogos.

R. Rupšienė.
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eterIs

Didelis biuro 
popieriaus  

pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 

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 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 Specialus tyrimas. 
 20.25 Loterija „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 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 03.30 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 „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 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 
 22.28 Orai. 
 22.30 „Skrydžio planas“.
 0.25 „Juodasis sąrašas“.

 1.15 „Žudymo žaidimai“.
 2.55 Alchemija. VDU 

karta. 
 3.25 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. 
 16.22 TV3 sportas.
 16.27 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Farai. 
 20.30 „Moterys meluoja 

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

kraujas 3“.
 0.05 „Kaulai“.
 1.05 „Mikė“.
 1.55 „Rouzvudas“.
 2.45 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.45 „Kaulai“.
 4.30 „Mikė“.
 5.20 „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 „Nesumerkiant 

akių“.
 23.00 „Cunamis“.
 0.45 „Gyvi numirėliai“.
 1.40 „Amžiaus nusikal-

timai“.

dzūkijos tv
 6.00 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 „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. Nemėjos 
liūtai“.

 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Mentų karai. 

Odesa“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Visagino Country 

2018.
 7.00 „Pažinimo 

džiaugsmas. Retieji 
žemės metalai – 
aukštųjų technolo-
gijų ateitis“.

 7.25 „Džeronimas 3“.
 7.50 Į sveikatą. 
 8.15 Pradedant kompo-

zitoriaus Eduardo 
Balsio metus. Kon-
certas, skirtas E. 
Balsio 100-osioms 
gimimo metinėms. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Gražiausia filmų 
muzika. 

 13.20 Europos dailiojo 
čiuožimo čempio-
natas. Vyrai. 

 16.40 „Erdvės menas. Mi-
nimalizmo meistras 
Tadao Ando“.

 17.10 „Grizis ir lemingai“.
 17.20 „Kaimynai piratai“.
 17.30 „Džeronimas 3“.
 17.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 18.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“.
 19.00 Europos dailiojo 

čiuožimo čempio-
natas. Poros. 

 21.00 Kultūros diena.
 21.25 Premjera. „Mūsiš-

kiai žydai muzikai“.
 23.20 Anapus čia ir dabar. 
 0.05 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Visagino Country 

2018.
 1.40 Skambina Andrej 

Gavrilov (fortepi-
jonas, Rusija).

 3.05 Kauno bažnyčios: 
miesto tapa-
tumo kodas. Šv. 
arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčia.

 3.15 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 3.45 Anapus čia ir dabar. 
 4.30 Mokslo sriuba. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 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 „Ogis ir tarakonai“.
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.35 „Tinginių miestelis“. 
 14.05 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.30 „Amžina meilė“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 20.05 „Marija Vern“.
 21.00 PREMJERA. „Par-

yžiaus paslaptys. 
Luvro paslaptis“.

 22.55 „Karalienė Izabelė“.
 0.30 „Midsomerio 

žmogžudystės XIII. 
Tylos žemė“.

 2.15 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.00 „Nusikaltimo vieta 
– Berlynas. Pražū-
tingi veiksmai“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Virtuvė“.
 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“.
 13.00 „Vedęs ir turi 

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

tras.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Makfarlandas, 

JAV“.
 23.40 Eurolygos 

rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Milano 
„AX Armani 
Exchange Olimpia“.

 1.40 „Svieto lygintojai“.

ketvIrtadIenIs, sausio 24 d. Saulė teka 8.24, leidžiasi 16.39, dienos 
ilgumas 8.15. Pilnatis. Vardadieniai: Pranciškus, Vilgaudas, Gaivilė, Artūras, Felicija.

„Tele2“ namų apsauga: be laidų 
ar gręžimo ir vos per 30 min.

Praėjusių metų statistika rodo, 
kad būsto apsauga šalyje rūpina-
masi vis dar per mažai – iš visų 
vagysčių net kas aštunta buvo 
įvykdyta gyvenamosiose patalpo-
se. Todėl „Tele2“ kartu su partne-
riais sukūrė belaidį per pusvalan-
dį įdiegiamą ir saugos tarnybos 
visą parą prižiūrimą sprendimą 
„saugūs namai“.

„Dažnai manoma, kad namų apsaugą 
įsirengti galima tik statybų metu, tam 
reikia daug laiko ir investijų. Sugriovėme 
šiuos mitus ir savo klientams sukūrėme 
belaidę apsaugos nuo įsilaužimų ir gais-
ro sistemą, kurią namuose įrengti galima 
jau po remonto arba perkelti kartu su 
savimi į naują būstą“, – sakė Remigijus 
Brasius, „Tele2“ paslaugų verslui plėtros 
vadovas.

„Tele2“ namų apsaugos sprendimas 
– ne tik garsinė signalizacija. Sistemai 
suveikus, pranešimą iš karto gauna ir 
profesionalią pagalbą suteikti nedelsiant 
atvyksta saugos tarnybos „Grifs AG“ 
ekipažas.

greItas Ir patogus montavImas
Visos išmaniosios „Tele2“ apsaugos sis-
temos dalys: judesio, dūmų, durų atida-
rymo jutikliai, garso sirena ir signaliza-
cijos valdymo pultelis – yra tvirtinamos 
lipniomis juostelėmis. Tokiu būdu nerei-
kia vedžioti naujų laidų, namų interjeras 
lieka nesugadintas, o jutikliai gali būti 
įrengiami net ir sunkiai pasiekiamose 
vietose.

Tačiau namų šeimininkams sistemos 
montavimu rūpintis nė nereikia, tai at-
lieka profesionalai. Įvertinę būsto išpla-
navimą ir dydį, jie parenka tinkamiau-
sias vietas ir jose kruopščiai pritvirtina 
įrenginius, o darbai netrunka ilgiau nei 
30 minučių.

garažuI Ir namuI – skIrtIngI 
planaI, bet toks pats saugumas
Svarstyti, kiek ir kokių jutiklių reikėtų 
pasirinkti sodo nameliui, o kiek – kote-
džui, „Tele2“ klientams taip pat nereikia 

– saugos planai individualiai pritaikomi 
pagal būsto dydį.

Jei norite apsaugoti būstą, kurio plo-
tas siekia iki 50 kv. metrų, verta rinktis 
planą „Namai Mini“. Sumokėjus vien-
kartinį 19,99 Eur paslaugos aktyvinimo 
mokestį, apsaugos sistema kainuos vos 
12,26 Eur/mėn. Ją sudaro judesio jutiklis, 
belaidis lango ar durų jutiklis, belaidė 
vidaus sirena, saugos tarnybos „Grifs 
AG“ priežiūra ir du nemokami jos rea-
gavimai per mėnesį.

Norintiems ramiai jaustis dėl patalpų, 
kurių plotas sudaro 50–70 kv. metrų, yra 
parengtas planas „Namai Medi“. Sumo-
kėjus vienkartinį 19,99 Eur paslaugos 
aktyvinimo mokestį, visa apsaugos sis-
tema kainuos tik 14,87 Eur/mėn. Šią sis-
temą sudaro du judesio jutikliai, belaidė 
LED klaviatūra, belaidė vidaus sirena, 
belaidis dūmų jutiklis, saugos tarnybos 
„Grifs AG“ priežiūra ir du nemokami jos 
reagavimai per mėnesį.

Būstui, kurio plotas yra didesnis nei 70 
kv. metrų, galioja planas „Namai Maxi“. 
Sumokėjus vienkartinį 19,99 Eur paslau-
gos aktyvinimo mokestį, visa apsaugos 
sistema kainuos vos 19,63 Eur/mėn. Šią 
sistemą sudaro net penki judesio juti-
kliai, belaidė LED klaviatūra, belaidė 
vidaus sirena, belaidis dūmų jutiklis, 
saugos tarnybos „Grifs AG“ priežiūra du 
nemokami jos reagavimai per mėnesį.

Kad ir kurį planą pasirinksite, dėl savo 
būsto galėsite jaustis ramiai visur ir vi-
sada – kiekvieną „Saugūs Namai“ sis-
temą realiu laiku galima valdyti tiesiog 
telefonu. Tam buvo sukurta išmanioji 
programėlė, kuri leidžia stebėti visus 
signalizacijos veiksmus: kada ji suveikė, 
buvo įjungta ir išjungta, taip pat atšaukti 
apsaugos komandos iškvietimą netikro 
pavojaus atveju.

Daugiau informacijos apie „Tele2“ 
paslaugą „Saugūs Namai“ sužinoti bei 
ją užsisakyti galima internetinėje par-
duotuvėje www.tele2.lt ir visuose ope-
ratoriaus salonuose.•
Tekste remtasi Informatikos ir ryšių departamento 
duomenimis apie nusikalstamumą Lietuvos Respubli-
koje per 2018 m. sausio-gruodžio mėn.
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šeštadIenIs, sausio 26 d. Saulė teka 8.21, leidžiasi 16.42, dienos ilgumas 8.21. 
Pilnatis. Vardadieniai: Timotiejus, Titas, Rimantas, Eigilė, Justas, Paulė, Rimas.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 7.00 „Hani ir Nani“.
 8.30 Karinės paslaptys. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Ypatinga 
misija. Leopardai 
šalia mūsų“.

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

 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 „Vyriškas auklė-

jimas“.
 0.40 „Greiti ir įsiutę 4“.
 2.25 Pasaulio doku-

mentika. „Ypatinga 
misija. Leopardai 
šalia mūsų“.

 3.10 Pasaulio dokumen-
tika. „Metų laikai. 
Vasara“.

 4.00 Teisė žinoti. 
 4.25 „Džesika Flečer 6“.

lnk
 6.25 Dienos programa. 
 6.30 „Tomas ir Džeris“. 
 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“. 

 9.00 „Ogis ir  
tarakonai“. 

 9.20 PREMJERA. „Jūros 
komanda“.

 11.10 „Prezidento duktė“.
 13.15 „Roko mokykla“.
 15.30 „Įsimylėti per dvi 

savaites“.
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 „Šrekas 2“.
 21.15 „Suvaidink mano 

žmoną“.
 23.35 „Ekstraktas“.
 1.15 „Itališkas apiplė-

šimas“.

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 „Daktaras Dolitlis 

5. Lakis keliauja į 
Holivudą!“.

 12.10 „Heida“.
 14.25 „Meilė keliauja 

laiku. Smaragdas“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“.
 19.30 „Auklė“.
 21.20 „Bado žaidynės. 

Strazdas giesmi-
ninkas. 2 dalis“.

 0.05 „Atstumtasis“.
 1.50 „Deadpool“. 
 3.45 „Už priešo linijos. 

Kolumbija“.

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

trina. 
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 Galiūnų varžybos. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 10.30 „Keturios stichijos“. 
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.40 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
 13.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 16.00 „Amžiaus nusikal-

timai“. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Šiauliai“–
„Neptūnas“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Elvis ir Niksonas“.
 23.45 „Šmėklų namai“.
 1.20 „Gyvi numirėliai“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Lazdynų 
Pelėda“.

 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.
 20.23 Orai.
 20.25 „Gurovo bylos. 

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

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

Kijevas. Kobros 
bučinys“.

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

Luisas. Nemėjos 
liūtai“.

 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. 
 9.55 Į sveikatą. 
 10.25 Garsiau. 
 10.50 Pradėk nuo savęs. 
 11.15 Europos dailiojo 

čiuožimo čempio-
natas. Vyrai. 

 14.15 Klauskite daktaro. 
 15.05 2018 FIFA pasaulio 

futbolo čempi-
onatas. Anglijos 
rinktinės istorija.

 15.35 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 16.00 Euromaxx. 
 16.30 Europos dailiojo 

čiuožimo čem-
pionatas. Šokiai 
ant ledo. Laisvoji 
programa. 

 19.05 Kauno bažnyčios: 
miesto tapa-
tumo kodas. Šv. 
arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčia.

 19.15 Premjera. Vilniečiai. 
Roza Bieliauskienė. 

 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Stroukeris Eisas“.
 22.30 Martynas Levickis. 

„Classic live show“.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Visagino Country 

2018.

 3.25 Vilnius Mama Jazz 
2018. 

 4.25 Daiktų istorijos. 
 5.10 Klauskite daktaro. 

tv1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Akloji“. 
 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. Aš žinau, ką 
darau“.

 22.55 „Beverli Hilso 
policininkas 2“.

 0.55 „Tulpių karštinė“.
 2.40 „Kol mes gyvi“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Jaunas kraujas“.
 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. 

„Žmogus, ge-
pardas, gamta“.

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

džiai pasaulyje“.
 17.00 Sandėlių  

karai.
 18.00 „Jukono vyrai“.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.58 Orai. 
 22.00 „Brangenybių 

medžiotojai“.
 0.20 „Povandeninis 

horizontas“.

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

penktadIenIs, sausio 25 d. Saulė teka 8.22, leidžiasi 16.40, dienos ilgumas 8.18. 
Pilnatis. Vardadieniai: Viltenis, Žiedė, Povilas, Paulius.

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 „Greiti ir įsiutę 4“.
 0.35 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 „Tomas ir Džeris“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Valanda su Rūta.
 12.00 „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 Radijo stoties 

„Lietus“ muzikos 
apdovanojimai 
„Aukso lašas“ 2018. 

 22.30 „Itališkas apiplė-
šimas“.

 0.35 „Plieniniai rykliai“.

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. 
 16.22 TV3 sportas.
 16.27 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 TIESIOGIAI. 

„M.A.M.A. apdova-
nojimai“. 

 22.30 „Deadpool“. 
 0.40 „Tai bent mamytė!“.
 2.10 „Geležinkelio 

tigrai“.
 4.25 Ekstrasensai 

detektyvai. 

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 „Mentalistas“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“. 
 21.30 „Sunku nužudyti“.
 23.25 „Nesumerkiant 

akių“.
 1.20 „Gyvi numirėliai“.
 2.05 „Amžiaus nusikal-

timai“.

dzūkijos tv
 6.00 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 „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. Nemėjos 
liūtai“.

 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 Visagino Country 

2018.
 6.55 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Švč. 
Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų 
(Vytauto Didžiojo) 
bažnyčia.

 7.05 Projektas Pi.
 7.30 „Grizis ir lemingai“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Džeronimas 3“.
 8.20 Garsiau. 
 8.45 „Erdvės menas. Mi-

nimalizmo meistras 
Tadao Ando“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.25 Europos dailiojo 
čiuožimo čempi-
onatas. Šokiai ant 
ledo. 

 15.30 „Erdvės menas. 
Betonas – nuolat 
kintanti medžiaga“.

 16.00 „Grizis ir lemingai“.
 16.05 „Kaimynai piratai“.
 16.20 „Džeronimas 3“.
 16.45 Kelias. 
 17.00 Europos dailiojo 

čiuožimo čempio-
natas. Moterys. 

 18.50 Karaliaus Min-
daugo krepšinio 
taurė. Ketvirtfinalis. 
Utenos „Juventus“–
Vilniaus „Rytas“.

 21.00 Dokumentinė 
apybraiža „Mes 
nugalėjom“.

 21.30 Europos dailiojo 
čiuožimo čempio-
natas. Moterys. 

 23.45 DW naujienos  rusų 
kalba.

 24.00 Dabar pasaulyje. 

 0.30 Visagino Country 
2018.

 1.25 „Mūsiškiai žydai 
muzikai“. 

 3.15 Dainuoju Lietuvą. 

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

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

Super“. 
 13.35 „Tinginių miestelis“. 
 14.05 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.30 „Amžina meilė“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 20.05 „Marija Vern“.
 21.00 „Kol mes gyvi“.
 23.15 „Tulpių karštinė“.
 1.15 „Midsomerio 

žmogžudystės 
XIII. Meistriškumo 
pamokos“.

 2.55 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.40 „Paryžiaus 
paslaptys. Luvro 
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 „Vedęs ir turi 

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

tras.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios.
 21.58 Orai. 
 22.00 „Povandeninis 

horizontas“.
 0.05 „Makfarlandas, 

JAV“.

„Kol mes gyvi“,  21.00, TV1
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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 „Brolių Grimų 

pasakos. Karalius 
Strazdabarzdis“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Atšiaurioji 
Kanada. Ledynų 
pakrašty“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Delfinų 
dinastija“.

 13.50 „Puaro. Ponios 
Makginti mirtis“.

 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“.
 22.35 Premjera. „Teresės 

nuodėmė“.
 0.25 „Merkurijaus 

kodas“.
 2.15 Pasaulio dokumen-

tika. „Atšiaurioji 
Kanada. Ledynų 
pakrašty“.

 3.10 Pasaulio doku-
mentika. „Delfinų 
dinastija“.

 3.55 Klausimėlis.lt.
 4.20 „Puaro. Ponios 

Makginti mirtis“.

lnk
 6.25 Dienos programa. 
 6.30 „Tomas ir Džeris“. 
 6.55 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.20 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.10 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.35 PREMJERA. 
„Pirmyn į kos-
mosą“.

 10.10 Muzikinė kaukė.
 12.45 „Mis Slaptoji 

agentė“.
 14.55 „Ledynmetis“.
 16.40 Ne vienas kelyje.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios. 
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 21.30 „Taiklus šūvis“.
 23.35 „Sapnų demonai“.
 1.25 „Suvaidink mano 

žmoną“.

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 „Šuniukas 

žvaigždė“.
 13.15 „Daktaras Dolitlis 

3“.
 15.10 „Pašėlęs Raselas“.
 17.00 „Havajai 5.0“.
 18.00 Raudonas kilimas. 
 18.30 TV3 žinios. 
  19.30 TIESIOGIAI. X 

Faktorius. 
 22.30 PREMJERA. 

„Drakono kardas“.
 0.40 „Bado žaidynės. 

Strazdas giesmi-
ninkas. 2 dalis“.

btv
 6.30 Galiūnų varžybos. 

Lietuvos rinktinė-
Pasaulio rinktinė. 

 7.30 „Keturios stichijos“. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 10.30 „Keturios stichijos“. 
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.40 „Gordonas Ramzis. 

Iki pragaro ir atgal“.
 13.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 16.00 „Nusikaltimų 

miestas“. 
 16.30 Čeponis meta. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Juventus“–
„Žalgiris“.

 19.30 „Žandaras Niu-
jorke“.

 21.40 „Antrininkas“.
 22.45 „Kortų namelis“.
 23.50 „Sunku nužudyti“.
 1.35 „Šmėklų namai“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Elza – 
žvalgybininkė 
Marcelė Kubiliūtė“. 

 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. 

 17.15 Skinsiu raudoną 
rožę. 

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Inspektorius 

Luisas. Liūdesys. 
Detektyvinis 
serialas“. 

 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Inspektorius 

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

Morsas“.
 0.40 „Gurovo bylos. Trys 

dienos“.
 2.10 „Merdoko 

paslaptys“.
 3.40 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.10 „Pavojingiausios 

kelionės. Kame-
rūnas“. 

 5.35 „Pavojingiausios 
kelionės. Kinija“. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Pradėk nuo savęs. 
 6.35 2018 FIFA pasaulio 

futbolo čempi-
onatas. Anglijos 
rinktinės istorija.

 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. 
Beždžionių medi-
cina – kaip gydoma 
džiunglėse“.

 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 Projektas Pi.
 14.00 Europos dailiojo 

čiuožimo čempio-
natas. Parodomoji 
programa. 

 16.35 Šventadienio 
mintys. 

 17.05 (Ne)emigrantai. 
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.45 Istorijos perimetrai. 

„Prancūzmetis 
Klaipėdoje“. 

 19.35 Premjera. „Daun-
tono abatija 2“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 

– duduko virtuozas 
Djivan Gasparyan 
(Armėnija).

 21.50 Reveransas mu-
zikai. Pianisto Lino 
Dužinsko jubiliejinis 
koncertas.

 23.20 Anapus čia ir dabar. 
 0.05 „Stroukeris Eisas“.
 1.35 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 2.05 Martynas Levickis. 
„Classic live show“.

 3.50 Vilniečiai. Roza 
Bieliauskienė. 

 4.20 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– duduko virtuozas 
Djivan Gasparyan 
(Armėnija).

 5.10 (Ne)emigrantai. 

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

paslaptys su Džefu 
Korvinu“. 

 8.10 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.05 „Tėvas Motiejus“.
 10.25 „Būrėja“.
 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 „Baimė virš 

miesto“.
 1.15 „Beverli Hilso 

policininkas 2“.
 3.00 „Komisarė Helena 

Dorn. Aš žinau, ką 
darau“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Žmogus, ge-

pardas, gamta“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 Sekmadienis su 

Kauno „Žalgiriu“. 
 11.00 100% Dakaro. 
 11.30 Sandėlių karai.
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 „Žmogus, ge-

pardas, gamta“.
 14.00 „Žvejo nuotykiai“.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Rizikingiausi skry-

džiai pasaulyje“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Jukono vyrai“.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.58 Orai. 
 22.00 Dainų dvikova.
 22.30 X Faktorius. 
 1.05 „Brangenybių 

medžiotojai“.

sekmadIenIs, sausio 27 d. Saulė teka 8.19, leidžiasi 16.44, dienos ilgumas 
8.25. Pilnatis. Vardadieniai: Angelė, Jogundas, Jogundė, Natalis, Ilona, Anelė.

pIrmadIenIs, sausio 28 d. Saulė teka 8.18, leidžiasi 16.46, dienos ilgumas 
8.28. Delčia. Vardadieniai: Tomas, Gedautas, Nijolė, Leonidas, Manfredas.

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 „Aukštuomenės 

daktaras 1“.
 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.
 1.05 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
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 8.55 Apdovanojimai 

„Žmonės 2019“.
 12.05 „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. 
  22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Gelbėjimo 

misija 2. Mirtinas 
pavojus“.

 0.05 „Juodasis sąrašas“.
 1.00 „Taiklus šūvis“.

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. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 Namas. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.55 TV3 orai. 
 22.00 „Tamsos baikeris. 

Keršto demonas“.
 23.50 „Kaulai“.
 0.50 „Mikė“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 „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“.
 10.40 „Gelbėtojai – 112“.
 11.35 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Įteisintas faras“.
 16.50 „Gelbėtojai – 112“.
 18.00 Info diena. 
 18.35 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Pranaši pozicija“.
 22.50 „Elvis ir Niksonas“.
 0.35 „Antrininkas“.
 1.35 „Kortų namelis“.

dzūkijos tv
 6.09 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.
 20.30 Reporteris. 
 20.53 Orai.
 20.55 „Namas su 

lelijomis“.
 22.00 Reporteris. 
 22.53 Orai.
 22.55 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 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 Visagino Country 

2018.
 7.05 Linija, spalva, 

forma. 
 7.30 ARTi. Veidai. 
 7.45 „Grizis ir lemingai“.
 7.50 „Džeronimas 3“.
 8.15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 8.45 „Erdvės menas. 

Betonas – nuolat 
kintanti medžiaga“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Savaitė. 
 13.10 Kauno bažnyčios: 

miesto tapa-
tumo kodas. Šv. 
arkangelo Mykolo 
(Įgulos) bažnyčia.

 13.20 Vilniečiai. Roza 
Bieliauskienė. 

 13.50 Pasaulio lietuvių 
žinios. 

 14.15 „Dauntono abatija 
2“.

 15.10 „Susipažink su 
mano pasauliu. 
Luca nori tapti 
profesionaliu 
futbolininku“.

 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. „Laisvę 

rokui!“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Vinetu. Naujas 

pasaulis“.
 23.30 Istorijos detektyvai. 

 0.15 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 2.00 Europos dailiojo 

čiuožimo čempio-
natas. 

 4.30 Į sveikatą! 
 5.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.15 „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 „Ogis ir tarakonai“.
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.35 „Tinginių miestelis“. 
 14.05 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.30 „Amžina meilė“.
 16.30 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 20.05 „Marija Vern“.
 21.00 „Madėjos liudytojų 

apsauga“.
 23.20 „Karalienė Izabelė“.
 0.55 „Midsomerio 

žmogžudystės XIII. 
Taurus sportas“.

 2.35 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.20 „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 „Vedęs ir turi 

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

tras“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“.
 20.30 Žinios. 
 21.00 Farai. 
 22.00 „Naša Raša“. 
 23.00 „Paktas 2“.
 0.55 „Svieto lygintojai“.
 1.45 „Fizrukas“. 

„Tamsos baikeris. Keršto demonas“,  22.00, TV3
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trečIadIenIs, sausio 30 d. Saulė teka 8.15, leidžiasi 16.50, dienos ilgumas 8.35. 
Delčia. Vardadieniai: Hiacinta, Jacinta, Martyna, Milgaudas, Banguolė, Ipolitas, Liudvika, Liuda, Martė.

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 „Aukštuomenės 

daktaras 1“.
 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
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.05 „Monikai reikia 

meilės“.
 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. 
  19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 „Paveldėtoja 2“.
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios. 
  22.30 „Pagrobimas“.
 0.10 „Juodasis sąrašas“.

 1.05 „Ikaras“.

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. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 Gero vakaro šou. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.55 TV3 orai. 
 22.00 „Įsibrovimas“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 22.30 TĘSINYS. „Įsibro-

vimas“.
 23.50 „Kaulai“.
 0.50 „Mikė“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 Ekstrasensai tiria.
 3.55 „Kaulai“.
 4.45 „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 „Mentalistas“.
 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 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Meteoras“.
 0.50 „Superaudra 

Siatle“.

dzūkijos tv
 6.09 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 „Mentalistas“.
 12.20 „Albanas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 17.00 „Gyvybės  

langelis“.
 18.00 „Jūsų sveikatai“.

 18.25 „Dzūkijos kultūros 
ir tradicijų aidai“. 

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

lelijomis“.
 22.00 Reporteris. 
 22.53 Orai.
 22.55 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Šėtono me-

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

Odesa“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 7.20 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. Jurgio 
Kankinio (Pranciš-
konų) bažnyčia.

 7.30 „Grizis ir lemingai“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Džeronimas 3“.
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.45 „Susipažink su 

mano pasauliu. 
Mažoji Tammy 
dainuoja apie taiką 
ir teisybę“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 „Istorijos perime-
trai. Prancūzmetis 
Klaipėdoje“.

 13.05 Kultūringai su 
Nomeda. 

 13.50 Linija, spalva, 
forma. 

 14.15 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– duduko virtuozas 
Djivan Gasparyan 
(Armėnija).

 15.10 „Susipažink su 
mano pasauliu. 
Pašėlęs Wilderio 
gyvenimas“.

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“.
 19.00 ARTi. Veidai. 
 19.25 FIBA Čempionų 

lyga. Patrų 
„Promitheas“–Klai-
pėdos „Neptūnas“. 

 21.30 Kultūros diena.
 21.50 „Pavojingas 

metodas“.
 23.30 „Laisvės kaina. 

Disidentai“.
 0.30 DW naujienos  rusų 

kalba.

 0.45 Dabar pasaulyje.
 1.15 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras 2015“. 

 2.00 „Komisaras ir jūra“.
 3.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.15 ARTi. Veidai. 
 4.30 Pradėk nuo savęs. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.15 „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 „Ogis ir tarakonai“.
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.35 „Tinginių miestelis“. 
 14.05 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.30 „Amžina meilė“.
 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. 
Šešėlis“.

 22.55 „Karalienė Izabelė“.
 0.20 „Midsomerio 

žmogžudystės 
XIII. Ramybės 
savaitgalis“.

 2.05 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 2.50 „Nusikaltimo vieta 
– Berlynas. Mes, 
jūs, jie“.

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 „Vedęs ir turi 

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

tras“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“.
 20.30 Žinios. 
 21.00 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio rung-
tynės. Belgrado 
„Partizan“–
„Vilniaus „Rytas“.

 22.55 „Nusikalstami 
protai. Kitapus 
sienų“.

 23.50 „Daktaras Hausas“.
 0.50 „Svieto lygintojai“.
 1.35 „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 „Aukštuomenės 

daktaras 1“.
 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
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „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 „Ikaras“.
 0.05 „Juodasis  

sąrašas“.
 1.00 „Gelbėjimo 

misija 2. Mirtinas 
pavojus“.

tv3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Namas. 
 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.
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 Prieš srovę. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.55 TV3 orai. 
 22.00 „Tobulas ginklas“.
 23.45 „Kaulai“.
 0.45 „Mikė“.
 1.35 „Rouzvudas“.
 2.25 Ekstrasensai 

detektyvai.
 3.20 „Kaulai“.
 4.10 „Mikė“.
 5.05 „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 „Mentalistas“.
 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 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Superaudra 

Siatle“.
 22.50 „Pranaši pozicija“.
 0.40 „Gyvi numirėliai“.
 1.35 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

dzūkijos tv
 6.09 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 „Mentalistas“.
12:20 „Albanas“.
 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. 
 22.53 Orai.
 22.55 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Šėtono me-

džioklė“.
 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. Deva Mahal 
(JAV).

 7.05 Misija: Vilnija. 
 7.30 „Grizis ir lemingai“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Džeronimas 3“.
 8.20 Stop juosta.
 8.45 „Susipažink su 

mano pasauliu. 
Luca nori tapti 
profesionaliu 
futbolininku“.

 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 ARTi. Veidai. 
 14.10 „Laisvę rokui!“.
 15.10 „Susipažink su 

mano pasauliu. 
Mažoji Tammy 
dainuoja apie taiką 
ir teisybę“.

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 18.20 Euromaxx.
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Panevėžio 
„Lietkabelis“–Atėnų 
AEK. 

 21.00 Kultūros diena.
 21.30 „Komisaras ir jūra“.
 23.00 „M. K. Oginskis – 

pralenkęs laiką“. 
 24.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Vilnius Mama Jazz 

2018. 
 2.00 „Teresės nuodėmė“.
 3.45 Stambiu planu. 
 4.30 „Istorijos perime-

trai. Prancūzmetis 
Klaipėdoje“.

 5.20 Garsiau. 
 5.45 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.

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“. 
 13.35 „Tinginių mies-

telis“. 
 14.05 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 15.30 „Amžina meilė“.
 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. Mes, 
jūs, jie“.

 22.55 „Karalienė Izabelė“.
 0.20 „Midsomerio 

žmogžudystės 
XIII. Tik ne mano 
kieme“.

 2.05 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 2.55 „Madėjos liudytojų 
apsauga“.

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 „Vedęs ir turi 

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

tras“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Užburtas ratas“.
 22.50 „Gaudynės“.
 23.45 „Daktaras  

Hausas“.
 0.40 „Svieto lygintojai“.
 1.35 „Fizrukas“. 

antradIenIs, sausio 29 d. Saulė teka 8.16, leidžiasi 16.48, dienos ilgumas 
8.32. Delčia. Vardadieniai: Girkantas, Žibutė, Valerijus, Aivaras.
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asmenInIaI skelbImaI nemokamaI !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
„Opel Astra H“, (1,9 l, CDTI,  •

110 kW, universalas, juoda 
spalva, 2005 m., TA iki 2020 m., 
6 pavaros, daug privalumų, iš 
Vokietijos), kaina  
2 490 Eur.  
Tel. 8 621 37087.

Lengvojo lydinio ratlankius  •
(tinka „Opel“, R15, 4 skylės), 
kaina 15 Eur/vnt.  
Tel. 8 682 64169.

GYVULIAI

Mėsinę kiaulę.   •
Tel. 8 601 22865.

Kiaulę.   •
Tel. 8 613 12101.

Bekoną (175 kg), kaina 3 Eur/ •
kg. Paršelius, kaina 80 Eur/vnt. 
Prie Leipalingio.  
Tel. 8 619 66433.

Ėringas avis.   •
Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

Šieno rulonus, kaina 20 Eur/ •
vnt. Prie Leipalingio.  
Tel. 8 619 66433.

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

KITI

Suvirinimo aparatą.   •
Tel. 8 638 50905.

Naują mėsmalę.   •
Tel. 8 674 97626.

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. 

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 iškirtimui. Domina 
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

Traktorių MTZ, ruloninį presą,  •
rotacinę šienapjovę.  
Tel. 8 679 27094.

Traktorių MTZ.   •
Tel. 8 630 93471.

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

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

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.

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.

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.

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.

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.

Žemės sklypą Smarliūnų k.  •
(namų valda, 25 a, su pastatais, 
20 km nuo Druskininkų, 5 km 
nuo Veisiejų, geodeziniai matavi-
mai, elektra), kaina 5 990 Eur.  
Tel. 8 624 17600.

Žemės sklypą Krosnos sen.  •
(1,77 ha).  
Tel. 8 608 40755, skambinti po 
19 val.

2 k. butą Vilniaus g. 3 (re- •
novuotas namas, 2 a.), kaina 
13 000 Eur.  
Tel. 8 618 03432.

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.

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.

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.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Traktorių T25 arba keičiu į  •
MTZ. Tel. 8 630 93471.

Lenkišką bulvių kasamąją,  •
čekišką bulvių sodinamąją, preso 
„Fortschritt“ rišimo aparatus.  
Tel. 8 686 70818.

Traktorių T25.   •
Tel. 8 693 06995.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Opel Corsa“ (1997 m., benzi- •
nas ir dujos, TA).  
Tel. 8 606 91768.
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asmenInIaI skelbImaI nemokamaI !!!

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

Brangiausiai – naudotus, ne- •
važiuojančius angliškus, po eis-
mo įvykio ar visiškai tvarkingus 
automobilius ir mikroautobusus. 
Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 630 64004. 

Perkame automobilius, mo- •
tociklus, prikabinamus namelius 
(kemperius). Pasiimame patys.  
Tel. 8 690 25066.

Superkame visų markių auto- •
mobilius, mikroautobusus, kem-
perius, motociklus, keturračius, 
motorolerius. Gali būti nevažiuo-
jantys ar ilgai stovėję. Sutvarko-
me dokumentus, Atsiskaitome iš 
karto. Tel. 8 674 48971.

Superkame „Audi“, „VW“,  •
„MB“, „Opel“, „Mazda“, „Mitsu-
bishi“, „Toyota“ markių automo-
bilius. Gali būti nevažiuojantys 
po autoįvykių. Pasiimame patys, 
atsiskaitome iš karto.  
Tel. 8 674 48762. 

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. 

AUGALAI

Pašarines bulves.   •
Tel. 8 613 12101.

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

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

Siūlome patikimą darbą namų  •
tvarkytojoms (-ams) Anglijoje be 
jokių įdarbinimo mokesčių. Am-
žius neribojamas, kalba nebūtina.  
Tel. 8 672 41083; www.superdar-
bas.com. 

DOVANOJA
Nedorų žmonių išmestus  •

kačiukus (3 spalvų katytę ir pilkai 
margą katinėlį).  
Tel. 8 682 24447.

KEIČIA
4 k. butą Alytuje į 2 k. butą  •

Lazdijuose.  
Tel. 8 686 53424.

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.

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.   •
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.

PRAŠO 
PADOVANOTI
Sunkiai gyventi šeima prašo  •

padovanoti spintelę ar komodą 
rūbams susidėti, dulkių siurblį.  
Tel. 8 602 97365.

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •

bimo mašinas. Atvykstame į 
namus. Tel. 8 615 73404. 

Atliekame visus vidaus apdai- •
los darbus.  
Tel. 8 623 00597.

UAB „Staigūs sprendimai“  •
autoservisas. Važiuoklės remon-
tas, virinimo darbai, padangų 
montavimas ir balansavimas, 
žemės ūkio mašinų, sunkvežimių 
padangų montavimas ir remon-
tas, 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. 

VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. sausio 28 d. (pirmadienį).

Gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (54 EUR), dvigules 
(60 EUR), vaikiškas (35 EUR) antklodes, vilnonius čiužinius (paklotus, 
įvairių išmatavimų, 47–61 EUR), vilnones pagalves (19 EUR), patalynės 
komplektus (28–31 EUR), vilnonius suktus siūlus (19 EUR/kg).

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji 
higroskopiška (gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, 
šilta, gerai praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi 
bakteriostatinėmis savybėmis, tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą. 

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai. 
Tel. 8 698 71270. 

Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

9.00 val. – Krosnoje,
10.00 val. – Šventežeryje,
10.20 val. – Avižieniuose,
10.40 val. – Veisiejuose (turguje),
11.00 val. – Viktarine,

11.15 val. – Kapčiamiestyje,
11.45 val. – Lazdijuose
(centriniame turguje),
12.20 val. – Rudaminoje,
12.35 val. – Šeštokuose.

VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras nuo 2019-01-25 
iki 2019-09-20 bendradarbiaudamas su Bendrija VILTIS 
pradeda įgyvendinti projektą, kurio metu bus teikiama 
Laikino atokvėpio paslauga (NEMOKAMA). 

Laikino atokvėpio paslaugos tikslas–suteikti trumpa-
laikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie 
rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, 
padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę 
dalyvauti sociokultūriniame visuomenės gyvenime. 

Dėl smulkesnės informacijos kreipkitės:
Odeta Lenkauskienė
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro direktoriaus 

pavaduotoja 
Mob. tel. 8 618 54215
El. paštas odeta.lenkauskiene@lazdijai.lt

dėMeSIo!

Viešoji įstaiga Lazdijų socialinių paslaugų cen-
tras informuoja Lazdijų miesto ir rajono gyvento-
jus, kad nuo š. m. sausio 21 d. dėl remonto darbų 
laikinai nebus teikiamos asmens higienos ir prie-
žiūros (maudymosi duše) paslaugos.

dėMeSIo!

Parduoda
 lietuviškas 

„Vineta“ veislės 
bulves 

Tel. 8 614 80988.
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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!

Didelis biuro 
popieriaus  

pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS,  
Seinų g. 12, Lazdijai. 


