
Informuok merą!
nemokamu telefonu 

8 800 77475 
arba el. paštu  

meras@lazdijai. lt

ISSN 2538-6980

9  771648  848019

Nr. 2 (8409)
2019 01 10, k,etvirtadienis
Leidžiamas ketvirtadieniais
Kaina 0,33 Eur 

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

Kavinei Šeštokuose 
reikalinga virėja.

Tel. 8 615 38636.

Nukelta į 4 psl. » 

Informuojame,
kad šiuo metu renkama nauja 2019 m. būsimų globėjų, 

budinčių globotojų ir įtėvių grupė pagal mokymo ir konsul-
tavimo GIMK programą.

Norinčius kviečiame atvykti į Lazdijų rajono savivaldybės 
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Chirurgas V. Gegužis: grįžtu padėti tėviškės žmonėms
Linas Greičius

G
eros naujienos iš 
Lazdijų ligoninės 
nesibaigia. Prie 
darbą ligoninėje 
pradėjusių trijų 
aukščiausiojo 

lygio specialistų prisijungia 
dar vienas – gydytojas chirur-
gas Vytautas Gegužis. Šis Ma-
rijampolės ligoninėje dirbantis 
specialistas ypatingas tuo, jog 
yra mūsų krašto vaikas – augęs 
ir gimnaziją baigęs Seirijuose, o 
Gegužių šeimą pažįsta visas Laz-
dijų kraštas, nes gydytojo mama 
– ilgametė Seirijų A. Žmuidzi-
navičiaus gimnazijos direktorės 
pavaduotoja Kazimiera Gegu-
žienė. 

Apie sugrįžimą į tėviškę, sau 
keliamus iššūkius kalbamės su 
gydytoju chirurgu V. Gegužiu. 

VaIkystėje mėgo IšdaIgas
– Esate kilęs iš Seirijų. Ten 

baigėte gimnaziją, kurioje dirba 
ir Jūsų mama. Kokie labiausiai 
įstrigę atsiminimai iš vaikys-
tės, paauglystės? Kas paskatino  

Brangūs Lazdijų krašto žmonės!

1991-ųjų sausio 13-oji mūsų Valstybei skaudi, bet kartu ir didi istorinė die-
na. Ji yra mūsų šalies žmonių drąsos, kovojant už savo tautos laisvę, 

vienybės ir susitelkimo simbolis.
Tad nuoširdžiai linkiu, kad saugodami savo kraštą bei kurdami jo gerovę 

dažniau sakytume MES. Lai tautos didvyrių atminimas, neblėstanti meilė 
Tėvynei ir nuoširdus darbas jos labui veda mus drauge pirmyn!

Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis

Gydytojo V. Gegužio šeimą pažįsta visas Lazdijų kraštas, jo mama Kazimiera – ilgametė Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorės pavaduotoja.
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Adomo Žilinsko piešinys.

saVaItės komentaras  
2019-ieji — net trejų svarbių rinkimų metai Lietuvoje

Algimantas Mikelionis
Šventės, šventės ir po švenčių, 
kad ir kaip banaliai tai beskam-
bėtų. Atėjo pilkos kasdienybės 
metas, kai laikas pakilti nuo 
šventinių stalų, atsistoti ant 
svarstyklių ir, matant kelis pri-
augtus papildomus kilogramus, 
garsiai, o gal tik tyliai po nosimi 
nusikeikti. O kasdienybė iš tiesų 
pilka, nes prekybos centruose 
nutyla „džingl belzai“, nupuošia-
mos kalėdinės eglutės, piniginės 
per šventes ištuštintos perkant 
ne tik kalnus valgių, bet ir dova-
nų bei fejerverkų, kurie išskrido 
į dangų ir nebesugrįžo.

Kad ir kaip to nenorėtum, tenka 
grįžti prie kasdieninių darbų ir 
išsiblaivius prisiminti legendinio 
S. Povilaičio dainos žodžius: „ už-
geso žiburiai, ir vėl mes ramūs, 
rūstūs...“ Melancholikai griebiasi 
už galvų liūdnai sakydami, kad 

pasenome dar vieneriais metais.
Kaip ten bebūtų, bet metų pra-

džioje metame žvilgsnį pirmyn 
į tai, kas mūsų laukia naujais 
metais. O bent pirmąjį šių metų 
pusmetį mūsų laukia net treji 
rinkimai: ankstyvą pavasarį 
įvyks savivaldybių rinkimai, 
kurių metu net šešiasdešimtyje 
Lietuvos rajonų ir miestų bus 
renkamos savivaldybių tarybos 
ir miestų bei rajonų merai. Ge-
gužės mėnesį visa Lietuva rinks 
Lietuvos Respublikos prezidentą. 
Šį mėnesį taip pat bus renkami 
Europos Parlamento nariai.

Anksčiausiai vyks savivaldybių 
tarybų ir merų rinkimai. Žinoma, 
jie neaplenks ir Lazdijų rajono. 
Bent kol kas realiausiai atrodo, 
kad aršiausiai dėl vietų savival-
dybės taryboje susikaus judėji-
mo „Pirmyn! Kartu mes galime“ 
nariai ir Lazdijų konservatoriai. 
Ypač pastarieji save jau  laiko ne 
tik rinkimų favoritais, bet net 
ir nugalėtojais, o jų kandidatas 
į merus jau jaučiasi tapęs meru. 
Politikoje pasitikėjimas savimi 
gerai, bet nereikia skubėti dalin-
tis meškos kailio, nes ji dar tik 
snaudžia ar laksto miške. Kas gali 
paneigti, kad savimi aklai įtikėję 
konservatoriai tarpusavyje jau 

neišsidalijo valdžios postų? Juk 
kaip gali iš anksto neįvertinti to-
kio rimto kandidato į merus kaip 
dabartinis Lazdijų rajono savival-
dybės vadovas A. Margelis, kuris 
vienas pats meru buvo daugiau 
kartų nei visi kiti rajonui vadova-
vę politikai kartu sudėjus. Negali-
ma neįvertinti ir dabartinio mero 
vedamo judėjimo „Pirmyn! Kartu 
mes galime“ kandidatų į rajono 
tarybą sąrašo. Tad laukia įtempta 
ir tikrai įdomi kova. Šansų turi ir 
kitų politinių partijų kandidatai. 
Rajono meru pretenduos tapti 
septyni vyrai ir viena moteris. 
Humoro mėgėjams tai primena 
vienos pasakos pavadinimą.

Itin svarbūs bus ir Lietuvos 
Respublikos prezidento rin-
kimai. Šiuo metu realiausias 
kandidatas tapti prezidentu, 
pagal įvairias apklausas, yra 
G. Nausėda. Antrą vietą užima 
nepartinė konservatorių re-
miama kandidatė I. Šimonytė. 
Be galo įdomu, ką kandidatu į 
prezidentus pasirinks valdan-
čioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga. Realiausias kandidatas, 
ko gero, bus vis dėlto premjeras 
S. Skvernelis. Nors šiuo metu jo 
galimybės, ypač po pedagogų ir 
kitų profesijų atstovų protestų, 

neatrodo itin geros, bet nereikia 
pamiršti, kad centro ir kairiosios 
jėgos Lietuvoje turi daug simpati-
kų. Kaip viskas pakryps gegužės 
mėnesį, dar sunku prognozuoti. 
Be to, S. Skvernelio „žalieji vals-
tiečiai“ dar neiškėlė savo kandi-
datu į prezidentus.

Mažiausiai svarbūs atrodo 
rinkimai į Europos Parlamen-
tą. Bet būtent ši institucija yra 
daugelio politikų svajonė. Geras 
atlyginimas, toli Lietuvos politi-
nis erzelis, o po karjeros Vaka-
ruose laukia riebios socialinės 
garantijos.•

Pritaikyti būstai gyventojams, turintiems negalią

Neretai negalia žmogui užkerta 
kelią dalyvauti visuomeniniame 
gyvenime, išvykti iš namų ar 
net patogiai judėti juose. Praė-
jusiais metais Lazdijų rajono sa-
vivaldybėje buvo organizuojami 
ir vykdomi būstų pritaikymo 

darbai gyventojams, turintiems 
negalią. 2018 m. pritaikyta net 
10 būstų, o 2 iš jų vaikams. 

Aštuonių asmenų namuose 
buvo atliekami būsto pritaiky-
mo darbai pastato viduje ir (ar) 
išorėje: sanitarinių įrenginių 

įsigijimas (klozetas, praustuvas, 
vonia, dušas) ir jų įrengimas, 
elektrinio vandens šildytuvo 
pastatymas, būsto durų plati-
nimas ir įrengimas, slenksčių 
nuėmimas, vandentiekio įren-
ginių iki gyvenamojo namo 

iš vandens šulinio įrengimas, 
turėklų įrengimas laiptinėje, 
nuovažų įrengimas bei kiti dėl 
būsto pritaikymo atsiradę būti-
ni smulkūs apdailos ir remonto 
darbai. 

Dviem vaikams, turintiems 
sensorinės sistemos sutrikimų, 
buvo perkamos sensorinės pa-
galbos priemonės: pasunkintos 
antklodės, daugiafunkcinė pa-
galvė, vandens burbulų stalas 
su stovu, spalvas keičiantis 
suoliukas, taktiliniai kamuo-
liukai ir pan. Šios priemonės tai 
– stacionarūs ir mobilūs įrengi-
niai, naudojami vaiko su sunkia 
negalia gyvenamojoje aplinkoje, 
kuriais naudojantis tenkinami 
vaiko fiziniai ir (ar) emociniai 
poreikiai ar pojūčiai.

„Dažnai negalia apsunkina 
žmogaus ir jo artimųjų gyve-
nimą, buitis tampa sudėtinga, 
gyventojai tampa tarsi įkalin-
ti namuose. Suteikti pagalbą 
neįgaliems žmonėms yra tiek 
valstybės, tiek visų piliečių par-
eiga, nes tai nelaimė, kuri gali 
ištikti kiekvieną. Džiaugiuosi, 
kad mūsų savivaldybėje jau ne 
vienerius metus buvo įgyven-
dinami būsto pritaikymo neį-
galiesiems darbai. 2017 m. gy-
venimo kokybė buvo pagerinta 
penkiems rajono gyventojams, 
o 2018 m. būsto pritaikymo dar-
bai buvo atlikti net dešimčiai 
žmonių. Tikimės, kad ir atei-
tyje galėsime padėti užtikrin-
ti geresnes gyvenimo sąlygas 
neįgaliesiems“, – teigė Lazdijų 
rajono savivaldybės adminis-

tracijos direktorius Gintautas 
Salatka.

Įrangos įsigijimas, būsto ir 
gyvenamosios aplinkos per-
tvarkymas, einamasis remontas 
keičiant asmenims su negalia 
neprieinamas erdves buvo at-
liktas Lazdijų, Kapčiamiesčio, 
Noragėlių, Šventežerio, Kros-
nos seniūnijų gyventojams. 

Darbai buvo vykdomi įgyven-
dinant Lietuvos Respublikos 
socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos „Šeimų, auginan-
čių vaikus su sunkia negalia, 
socialinio saugumo stiprinimo 
pritaikant būstą ir gyvenamąją 
aplinką“ ir „ Būsto pritaikymo 
neįgaliesiems“ tvarkos apra-
šus.

2018 m. iš Lietuvos valstybės 
biudžeto sensorinėms pagalbos 
priemonėms įsigyti buvo skirta 
3190,81 Eur suma, o šiais įren-
giniais aprūpintos dvi Lazdijų 
rajono savivaldybės šeimos, 
auginančios vaikus, turinčius 
negalią. Būsto ir gyvenamosios 
aplinkos pritaikymui iš Lietu-
vos valstybės biudžeto lėšų 
buvo skirta 12 178,53 Eur suma, 
Lazdijų rajono savivaldybė sky-
rė dar 7932,83 Eur. Valstybės 
biudžeto lėšos būstų pritaiky-
mui yra paskirstomos kiekvie-
nai savivaldybei proporcingai 
pagal savivaldybėje gyvenančių 
vaikų ir suaugusiųjų su sunkia 
negalia skaičių. Lėšų skirstymo 
procesus kuruoja Neįgaliųjų 
reikalų departamentas.•
Lazdijų r. sav. inf.

2018 m. neįgaliesiems pritaikyta net dešimt būstų, o du iš jų vaikams.
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Lankytojų lauks atsinaujinęs Lazdijų sporto centras 
Goda Čiginskaitė
Trečiadienį Lazdijų sporto 
centre duris atvėrė naujos 
Lazdijų sporto centro tre-
niruoklių ir aerobinės gim-
nastikos salės. Nuveiktais 
darbais atvyko pasidžiaugti 
Lazdijų rajono savivaldy-
bės meras Artūras Marge-
lis, savivaldybės tarybos 
nariai,  administracijos va-
dovai, darbuotojai, Lazdijų 
Šv. Onos parapijos klebo-
nas Nerijus Žvirblys ir kiti 
garbūs svečiai, prisidėję 
prie projekto „Neformalio-
jo švietimo įstaigų Lazdijų 
rajono savivaldybėje inf-
rastruktūros tobulinimas“. 

Trumpai pristačius projekto 
eigą, Lazdijų sporto centro di-
rektorius Darius Liaukevičius  ir 
savivaldybės meras A. Margelis 
atkirpo simbolinę raudoną pa-
talpų atidarymo juostelę. 

Meras A. Margelis pasidžiau-
gė sėkmingai baigtais projekto 
darbais ir dėkojo Sporto centro 
ir Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos darbuotojams, 
prisidėjusiems ir padėjusiems 
įgyvendinti šį projektą. „Tikiuosi, 
kad šiose patalpose nuo ankstaus 
ryto iki vėlyvo vakaro lankysis 
mūsų miesto bei rajono žmonės 
ir aktyviai leis savo laisvalaikį“, 
– sakė Lazdijų rajono meras 
A. Margelis. 

Patalpų kapitalinis remontas 
buvo pradėtas praėjusių metų 
rudenį,  kai Lazdijų sporto cen-
tras gavo lėšų  projektui „Nefor-
maliojo švietimo įstaigų Lazdijų 
rajono savivaldybėje infrastruk-
tūros tobulinimas“ įgyvendinti. 
Pastato adresu Dzūkų g. 1 an-
trajame aukšte užbaigus darbus 
funkcionaliai perplanuotos an-
trojo aukšto erdvės  įrengiant 3 
sporto sales dviem sporto šakoms 
– aerobinei gimnastikai ir kūno 
rengybai,  padidinta pagrindinė 
sporto salė, išardytos pertva-
ros, įrengti nauji dušai, tualetai, 
persirengimo patalpos. Atlikta 
ir vidaus patalpų apdaila, laiptų 
remontas, durų keitimas ir kiti 
patalpų remonto darbai. Įsigyta 
šiuolaikiška sporto įranga, patal-
pos pritaikytos žmonėms su ne-
galia. Iš viso kapitalinio remonto 
darbai kainavo 97875 eurus.    Dar 
36155 eurai pagal šį projektą yra 
skirti naujai moderniai sporto 
įrangai įsigyti – treniruokliams, 
bėgimo takeliams.  115 442 eurai 
šio projekto įgyvendinimui buvo 
gauti iš Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų.  Sporto centro nau-
jųjų salių rekonstrukcijos pabaiga 
numatoma gruodžio mėnesį.   

Lazdijų sporto centro direkto-
rius D. Liaukevičius dėkojo rajono 
merui už iniciatyvos palaikymą 
ir paramą. Šia proga Sporto cen-
tro vadovas D. Liaukevičius  ateiti 
sportuoti kvietė ir merą bei įteikė 
Sporto centro atminimo dovanas.  

Lazdijų Šv. Onos parapijos kle-
bonas Nerijus Žvirblys pašventi-
no patalpas, svečiai apžiūrėjo dar 
dažais kvepiančias  treniruoklių 
ir aerobinės gimnastikos sales, 
išbandė treniruoklius bei stebėjo 
Sporto centro gimnasčių pasiro-
dymą.•

Simbolinę įkurtuvių juostą perkirpo meras A. Margelis ir Lazdijų sporto centro direktorius D. Liaukevičius.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas J. Stankevičius: „Kadangi man labai 
rūpi Lazdijų krašto jaunimo užimtumas, šio centro atidarymas – tikra šventė. 
Turėsime, kur sportuoti ir prasmingai praleisti laiką.“

Meras pirmasis išbandė treniruoklius.

Treniruoklių salėje vienu metu galės mankštintis didelis būrys mūsų krašto žmonių.
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Chirurgas V. Gegužis: grįžtu padėti tėviškės žmonėms
pasukti į mediciną? Kur mokėtės, 
kur profesinė rezidentūra, kodėl 
pasirinkote chirurgiją? Kur teko 
dirbti?

– Gimiau ir užaugau Seirijuose. 
Nuo vaikystės buvau labai ju-
drus, mėgstantis išdaigas vaikas. 
Ne vieną jų dar ir dabar atsime-
nu su šypsena, o dėl kelių teko 
apsilankyti ir pas Lazdijų ligo-
ninės chirurgus kaip pacientui. 
Pradėjus lankyti mokyklą, teko 
„surimtėti”, kadangi ten dirbo 
mama. Turėjau puikius mo-
kytojus ir labai šaunius klasės 
draugus. Įsimintiniausios turbūt 
išliko įvairios mokyklinės šven-
tės, ekskursijos. 

Suprantama, kad gyvenant 
Seirijuose, nebuvo tokio dide-
lio popamokinės veiklos pasi-
rinkimo, lyginant su gyvenimu 
mieste, tačiau buvau labai akty-
vus vaikas ir dalyvavau visuose 
įmanomuose būreliuose. Nepa-
prastai malonu buvo atstovauti 
mokyklai rajoninėse olimpiado-
se, viktorinose ar sporto žaidynė-
se. Keletą kartų teko ginti rajono 
garbę respublikinėse moksleivių 
olimpiadose, dalyvauti moksli-
nėse konferencijose.

Nuo mažens labiausiai patiko 
gamtos mokslai, todėl natūraliai 
atsirado noras studijuoti medi-
ciną. Žinoma, užteko apie šią 
svajonę vos užsiminti tėvams, 
artimiesiems ir mokytojams, ir 
iškart pajutau stiprų palaikymą 
bei lengvą „spaudimą“ rinktis 
medicinos mokslus. 2004 m. 
baigiau Seirijų Antano Žmuidzi-
navičiaus vidurinę mokyklą (da-
bar gimnazija) ir įstojau į Kauno 
medicinos universitetą (dabar ši 
aukštoji mokykla vadinasi Lie-

tuvos sveikatos mokslų univer-
sitetas). Po šešerių metų studijų 
įstojau į chirurgijos rezidentūrą, 
kurią atlikau Kauno klinikose. 
Rezidentūra truko penkerius 
metus. Būdamas trečiame rezi-
dentūros kurse, pradėjau dirbti 
chirurgo asistentu Marijampolės 
ir Šakių ligoninėse. 

Kodėl pasirinkau chirurgiją? 
Kartais dar ir dabar savęs to 
paklausiu. Sunkūs budėjimai, 
bemiegės naktys, didelė įtampa 
ir atsakomybė – tai tampa be-
veik kasdienybe, tačiau kitokios 
veiklos neįsivaizduoju. Turbūt 
geriausiai šį mano pasirinkimą 
apibūdina pats žodis „chirurgija“, 
kuris išvertus iš graikų kalbos 
reiškia „dirbti, gydyti rankomis, 
atlikti įvairias procedūras“.

atlIeka daug operacIjų
– Kokias operacijas dažniausiai 

tenka atlikti? 
– Dažniausiai planine tvarka 

tenka atlikti laparoskopinę tul-
žies pūslės pašalinimo operaciją, 
įvairių lokalizacijų pilvo sienos 
ir kirkšnies išvaržų atviras bei 
laparoskopines operacijas, išsi-
plėtusių varikozinių kojų venų 
operacijas, odos, paodžio bei 
minkštųjų audinių gerybinių 
darinių šalinimo operacijas. Bu-
dėjimo metu tenka atlikti nuo 
nedidelių žaizdų susiuvimo iki 
sunkias krūtinės ar pilvo orga-
nų traumas patyrusių, ūmiomis 
pilvo organų ligomis susirgusių 
asmenų operacijas. 

– Kokias operacijas planuojate 
atlikti Lazdijuose? Ar turite ope-
racijų, kurių atlikimą esate ypač 
gerai įvaldęs? 

– Iš pradžių į Lazdijus atvyk-

Pacientų atsiliepimai apie 
gydytoją V. Gegužį 
portale pincetas.lt 

 
2017-05-29, 17:01 | IP: 78.62.209.1

Labai nuoširdus, atidus, švelnus, iš-
manantis savo darbą, rūpestingas. Teko 
per savo gyvenimą sutikti daug gydy-
tojų, bet tokį – pirmą kartą. SĖKMĖS, 
GERB. VYTAUTAI GEGUŽI!
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NUOSTABUS GYDYTOJAS, VI-

SIEMS REKOMENDUOJU. SUPER. 
LABAI KANTRUS, PASLAUGUS, 
RŪPESTINGAS. IR DUOTŲ PINIGŲ 

NEĖMĖ, ATSISAKĖ. KAD DAUGIAU 
TOKIŲ GYDYTOJŲ BŪTŲ.

2017-02-13, 19:17 | IP: 84.15.185.163
Tokio gydytojo nesu sutikusi... Švelnus, kantrus, žmoniškas, 

labai daug dėmesio skiriantis pacientui... Palyginus su senosios 
kartos kyšių laukiančiais daktarais, tai stebuklas, atgaiva, vil-
ties simbolis, kad praeina baisūs laikai, kai be vokelio kaip šunį 
nutrenkdavo į kampą. Ačiū, daktare Vytautai.

2017-01-04, 15:44 | IP: 88.119.186.26
Profesionalus, atsakingas žmogus.
2016-12-30, 13:37 |   1
Puikus, energingas, švelnus, visada besišypsantis, įsigilinantis 

į problemą ir paciento poreikius, atidus gydytojas. Sėkmės jam 
pasirinktame nelengvame darbe.

siu dirbti budėjimams. Išskirti 
kažkurias operacijas iš kitų dėl 
jų atlikimo negaliu. Ir nors kie-
kviena operacija turi tam tikrus 
esminius etapus, tačiau kiekvie-
nas žmogus yra individualus ir 
kiekvieną kartą atliekant tą pačią 
operaciją, siekiant to paties re-
zultato, tenka pasirinkti skirtin-
gą veiksmų seką.

– Lazdijuose Jūsų laukia daug 
ir intensyvaus darbo, gausybė 
konsultacijų ir operacijų. Ar su-
sipažinote su ligoninės operacine, 
ar Jus tenkina ten sukomplektuota 
įranga? 

– Su darbo tvarka, operacine 
ir įranga supažindino skyriaus 
vedėjas. Viskas paliko gerą 
įspūdį.

– Sugrįžtate dirbti į savo gim-
tinę. Ar tiesa, kad anksčiau no-
rėjote čia dirbti ir gyventi, ta-
čiau buvo priežasčių, dėl ko tai 
neįvyko? 

– Per 11 studijų metų ne tik 
įgijau chirurgo specialybę, bet 
ir sukūriau šeimą. Su žmona su-
silaukėme trijų vaikučių. Todėl 
artėjant rezidentūros pabaigai, 
turėjau priimti sprendimą ne tik 
už save, bet ir už šeimą. Visuomet 
norėjau dirbti Lietuvoje, niekad 
rimtai nesvarsčiau apie galimybę 
dirbti užsienyje. Dirbti rajoninėje 
ligoninėje tik dėl to, kad tai yra 
rajoninė ligoninė, ir apsigyventi 
mažame mieste tikrai nebijojau, 
tačiau nuo šio žingsnio sulaikė 
nuolatinės ilgametės Lietuvos 
valdžios vyrų kalbos apie rajoni-
nių ligoninių, o ypač chirurgijos 
skyrių, uždarymą. Todėl nesino-
rėjo rizikuoti, kad vos pradėjęs  
karjerą, galiu netekti darbo ra-
joninėje ligoninėje. 

nenorI nuVIltI kraštIečIų
– Dabar galite būti ramus – 

viešo aukciono būdu parduoda policijos kontrolės 
punktą (unikalus Nr. 4400-3218-2195, bendras plotas 
24,87 kv. metro, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas 
plane 1O1p, statybos metai 1986 m.), kitus inžinerinius 
statinius – lauko tualetą (unikalus Nr. 4400-3218-2284, 
plotas 6,53 kv. metro, pažymėjimas plane t) ir žemės 
sklypą (unikalus Nr. 4400-4947-1987, plotas – 0,0742 
ha), esančius Lazdijų r. sav. Lazdijų sen. Bajoriškių k. 
Turistų g. 11D.

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto 
žemės sklypo pardavimo kaina – 4305,00 Eur, iš kurių 
pradinė nekilnojamojo turto pardavimo kaina – 3200,00 
Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 800,00 
Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos – 305,00 Eur.    
Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5,00 Eur, 
dalyvio garantinis įnašas – 430,50 Eur (10 proc.).

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų 
priemonėmis interneto svetainėje http://www.evar-
zytines.lt/.

Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą rasite 
interneto tinklalapiuose: www.evarzytines.lt ir www.
lazdijai.lt skiltyje „Aktualijos/skelbimai“ (skelbimai 
apie elektroninius aukcionus: https://www.lazdijai.lt/
lit/Privatizuojami-objektai/3259).

Lazdijų rajono savivaLdybės 
administracija
(kodas 188714992, viLniaus g. 1, Lt-67106 Lazdijai)

Lazdijų ligoninės tikrai niekas 
neuždarys, mero ir kitų išmin-
tingų žmonių pastangmis ligoninė 
iš esmės atsinaujina. O koks jaus-
mas gydyti savo krašto žmones? 
Ar sunkiau, ar lengviau, kai Jus ir 
Jūsų artimuosius pažįsta daugelis 
Lazdijų žmonių? 

 – Džiaugiuosi, kad galėsiu 
būti naudingas gimtojo krašto 
žmonėms. Kartu tai ir didelė 
atsakomybė, šiek tiek didesnis 
jaudulys, noras nenuvilti. 

– Rajonų ligoninėse labai trūks-
ta gydytojų specialistų. Kas ga-
lėtų privilioti jaunus gydytojus 
atvykti dirbti ir gyventi į rajonų 
ligonines?

 – Manau, jog svarbiausia yra 

adekvatus darbo užmokestis, 
atperkantis tikrai sunkias ilga-
metes studijas, atsakingą darbą, 
bei sąlygos nuolatiniam tobulė-
jimui, žinių gilinimui įvairiuose 
kursuose ir seminaruose. Labai 
svarbu užtikrinti darbo vietą at-
vykstančių gydytojų antrosioms 
pusėms. Taip pat labai svarbu vi-
soms jaunoms šeimoms, kokios 
specialybės jie bebūtų, norin-
tiems gyventi rajone, yra būtina 
visapusiška rajono valdžios pa-
galba ilgame ir klaidžiame biuro-
kratiniame kelyje, siekiant gauti 
įvairius leidimus, sertifikatus ir 
pažymas, norint pasistatyti ar 
įsigyti nuosavą būstą.

– Ačiū už pokalbį.•
gelbstI gyVybes
Kęstutis Mazurkevičius, laikinasis Lazdijų ligoninės direktorius:

 
„Labai džiaugiuosi teigiamais poslinkiais mūsų ligoninėje. Mero iniciatyva per du mėnesius ligoninės 
gydytojų specialistų komandą papildė net keturi jauni, bet profesionalūs gydytojai – kardiologas, 
urologas ir du chirurgai. Ypač daug pacientų sulaukia mokslų daktaras kardiologas A. Berūkštis. 
Jis per dieną priima iki trijų dešimčių pacientų, beveik trečdalis iš jų siunčiami skubiems tyrimams 
ir procedūroms į Vilnių. Galima sakyti, kad šis gydytojas kiekvieną savaitę išgelbėja dešimties 
mūsų krašto žmonių gyvybes. Akivaizdu, jog turime daug kardiologinių ligonių, todėl šio gydy-
tojo buvimas Lazdijuose tikras išsigelbėjimas. Mūsų žmonėms nereikia važiuoti į didmiesčius ir 
laukti eilėse. Yra ženklų, kad mūsų ligoninėje dirbantys gydytojai traukia ligonius iš kitų rajonų ir 
miestų. Tikiuosi, kad palaipsniui mums pavyks atjauninti ligoninės gydytojų komandą. Kadangi 
sulaukiame mero palaikymo, matau puikias Lazdijų ligoninės perspektyvas.“ 

Darbo knygos ir 
kalenDoriai 
2019 metams

KNYGYNĖLIS, 
Seinų g. 12, Lazdijai, tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085.
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Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

dzūkaI kalba, kad...

g Niekas negali sustabdyti 
vandens, trykštančio iš šalia 
Krikštonių esančio giluminio 
gręžinio. Vietiniai pastebėjo, 
jog vanduo turi sieros kvapą, 
taip pat kalbama, jog jis turi 
stebuklingų gydomųjų sa-
vybių. Gali būti, jog po tam 
tikro laiko šalia gręžinio atsiras 
gydykla ir Krikštonys pavirs 
antraisiais Druskininkais. 
g Vis dar nerandama po 

Naujųjų metų sutikimo iš Ne-
priklausomybės aikštės din-
gusi visuomeninio judėjimo 
„Pirmyn! Kartu mes galime“ 
šventinė instaliacija. Nors 
privatūs sekliai išnaršė visas 
galimas slėptuves, tačiau ins-
taliacijos iki šiol nerado. Dabar 
jų žvilgsniai nukrypo į rinkimų 
komisijos pirmininkės pusę...
g Viena moteriškė, svajo-

janti apie Lazdijų merės rega-
lijas, vos prieš kelis mėnesius 
tapo Lazdijų rajono gyventoja 

– čia deklaravo savo gyvena-
mąją vietą. Keista, kai žmogus 
bėga iš šilto būsto Vilniuje, 
nors ten gyvena jos šeima, 
palieka aukštakulnių kolekciją 
ir emigruoja į kaimą. Kas tai – 
patriotizmas ar paprasčiausias 
rinkėjų mulkinimas? 
g Ligoninė pagaliau su-

laukė po ligos sugrįžusios  
vyriausiosios slaugytojos. Tik 
gaila, kad ji vengia užsiimti 
darbu, o per dienų dienas tik 
sėdi užsidariusi savo kabinete. 
Gal ji laukia sugrįžtančio savo 
patrono? Panašu, kad gali tekti 
labai ilgai laukti, o už laukimą 
atlyginimas nepriklauso. •

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.

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

Pasienio funkcinės zonos partneriai 
aptarė nuveiktus darbus 

Sausio 9 d. Lazdijų rajono 
savivaldybėje pas  merą 
Artūrą Margelį lankėsi 
Lenkijos Respublikos 
Seinų miesto burmistras 
Arkadiusz Adam Nowals-
ki. Susitikimo metu aptarti 
pasienio regiono funkcinės 
zonos jau atliktų darbų 
rezultatai bei tolimesni 
planai. 

2018 m. kovo 14 d. Lazdijų rajo-
no savivaldybės meras Artūras 
Margelis Seinuose su dar trijų 
Lietuvos Respublikos pasie-
nio savivaldybių (Lazdijų, Vil-
kaviškio, Kalvarijos)  ir šešių 

Lenkijos Respublikos  pasienio 
valsčių (Punsko, Seinų, Gibų, 
Rutkos-Tartako, Šipliškės, Vi-
žainio) vadovais pasirašė dekla-
raciją, kuria yra kviečiama imtis 
bendrų veiksmų, kad Lenkijos 
Respublikos ir Lietuvos Respu-
blikos atsakingos institucijos 
bei Europos Sąjungos įstaigos 
galėtų priimti sprendimus steigti 
Lietuvos–Lenkijos tarptautinę 
pasienio funkcinę zoną, siekiant 
pagerinti Lenkijos–Lietuvos pa-
sienio regiono gyventojų gyveni-
mo kokybę tokiomis veiklomis 
kaip infrastruktūros – naujos 
įrengimas ar esamos atkūrimas, 
priemonių, remiančių darbo vie-

tų kūrimą, plėtra, viešųjų pas-
laugų kokybės lygio bei prieina-
mumo gerinimas, savivaldybių 
bendradarbiavimo plėtra eko-
nomikos srityje, nevyriausybinių 
organizacijų rėmimas skatinant 
Lenkijos ir Lietuvos savivaldybių 
gyventojų bendradarbiavimą. 
Visas Lietuvos savivaldybes bei 
Lenkijos Respublikos valsčius 
vienija  prioritetinės veiklos, to-
kios kaip: infrastruktūros atnau-
jinimas, potencialių darbo vietų 
kūrimas, viešųjų paslaugų koky-
bės ir prieinamumo gerinimas, 
nevyriausybinių organizacijų 
rėmimas.•
Lazdijų r. sav. inf.

nešusiam kontrabandines 
cigaretes — 5 000 eurų bauda 
Vaidotas Morkūnas 
Norinčių rizikuoti ir užsidirbti 
gabenant kontrabandines ciga-
retes mūsų rajono teritorijoje, 
pasienyje su Baltarusija, dar vis 
atsiranda, tačiau jie anksčiau ar 
vėliau įkliūna pasienio pareigū-
nams. Alytaus apylinkės teismo 
Lazdijų rūmų teisėjų išnagrinė-
ta administracinio nusižengimo 
byla, kurioje kontrabandinių 
cigarečių gabenimu buvo kal-
tinamas D. R. Šis mūsų rajono 
gyventojas kartu su alytiškiu 
Valstybės sienos apsaugos tar-
nybos Varėnos pasienio rink-
tinės Kapčiamiesčio užkardos 
pasieniečiams įkliuvo praeitų 
metų spalio 3 dieną, kai gabeno 
ryšulį, kuriame buvo 1 500 pa-
kelių cigarečių „NZ Gold“ ir 250 
pakelių cigarečių „NZ Black“ su 
Baltarusijos Respublikos akcizo 
ženklais. Sugavę pažeidėjus ir 
atlikdami tyrimą dėl šios kontra-
bandos pasieniečiai patvirtino, 
kad tą dieną buvo gauta informa-
cijos apie tai, kad Lazdijų rajone, 
Kuodžių kaimo teritorijoje, bus 
gabenama kontrabanda, todėl 
pareigūnai nuvyko į nurodytą 
vietovę ir išsidėstė puslankiu 
laukdami, kol pasirodys asme-

nys, gabenantys kontrabandą. 
Visi pareigūnai buvo su unifor-
momis, be uniformos buvo tik 
vienas. Netrukus pastebėti du 
asmenys, apsirengę maskuojan-
čiais drabužiais, ant pečių nešė 
petnešomis pritvirtintus ryšu-
lius, kurie taip pat buvo aptraukti 
maskuojančiu audiniu. Šie asme-
nys ėjo lygiagrečiai pareigūnams. 
Netrukus vienas iš pareigūnų 
davė komandą sulaikyti šiuos 
asmenis, jis iššoko iš medžių 
priešais tuos du ėjusius, buvo 
liepta sustoti, nurodyta, kad tai 
valstybės sienos apsauga. D. R. 
metė nešulį ir pradėjo bėgti, jį 
sulaikė vienas iš pasieniečių. Vė-
liau  pas sulaikytus asmenis, be 
ryšulių, kuriuose buvo minėtos 
cigaretės, kuprinėje rasta dar ir 
radijo stotelė. 

D. R. kaltu neprisipažino, pa-
aiškino, kad tą dieną jis su savo 
pažįstamu išėjo į mišką grybau-
ti, būdami Kuodžių miške rado 
supakuotą nešulį, kurį pasiėmęs 
nešėsi ir buvo sulaikytas pasie-
nio pareigūnų. Apie tai, kad jis 
neša cigaretes, nežinojo, bėgo 
nuo pareigūnų, nes nesuprato, 
kad tai pareigūnai, matė žmogų 
civiliais drabužiais.

Teismas konstatavo, kad tokio 
pobūdžio nusižengimą D. R. pa-
darė pirmą kartą, tačiau yra ne 
kartą baustas ir turi galiojančių 
administracinių nuobaudų už Ke-
lių eismo taisyklių pažeidimus.

Teismas D. R. pripažino kaltu 
padarius administracinį nusi-
žengimą ir nubaudė 5 000 eurų 
bauda su prekių – cigarečių – 
konfiskavimu.•

Su svečiais iš Lenkijos meras aptarė tolimesnius bendradarbiavimo planus.
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Kviečiame dalyvauti širdies ir kraujagyslių 
ligų bei cukrinio diabeto programoje

Informuojame, kad nuo 2017 metų sausio 1 dienos vadovaujantis LR sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymu pradėta vykdyti širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų 
sveikatos stiprinimo programa. Už šios programos įgyvendinimą atsakingos pirminės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos ir Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Programos tikslas – integruojant pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų bei savivaldybių 
visuomenės sveikatos biurų vykdomą sveikatinimo veiklą, efektyviau stiprinti rizikos grupių asme-
nų sveikatą, supažindinti šiuos asmenis su širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos 
veiksniais, sveikos gyvensenos principais, išmokyti keisti gyvenseną, valdyti stresą, pasirinkti 
sveikatai palankią mitybą bei fizinį aktyvumą.

Programoje kviečiami dalyvauti: 
40–65 m. amžiaus asmenys, esantys širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos 

grupėje.

Programos dalyviai bus supažindinami su:
Pagrindiniais širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksniais (arterine hipertenzija, dislipidemija, 

hipodinamija, nutukimu, antsvoriu, rūkymo ir alkoholio įtaka sveikatai ir kt.).
Mitybos įtaka sveikatai (sveikos mitybos principais, kūno masės, kūno masės indekso (KMI), 

antsvorio, nutukimo prevencija, sveikatai palankaus maisto pasirinkimu ir kt.).
Fizinio aktyvumo reikšme širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto prevencijai  (fizinio pa-

jėgumo vertinimu, ramybės ir maksimalaus pulso dažniais ir kt.).
Streso samprata ir jo įtaka širdies kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto atsiradimui bei pre-

vencijai (streso išvengimo ir įveikimo būdais, darbo ir poilsio įtaka sveikatai, atsipalaidavimo 
reikšme ir kt.).

Užsiėmimus ves: šeimos gydytojas, dietistas, kineziterapeutas, psichologas, visuomenės 
sveikatos specialistas.

Dalyvavimas programoje savanoriškas ir nemokamas. Programos trukmė – 18 val.

Norintys dalyvauti programoje, pirmiausia turi kreiptis į savo šeimos gydytoją. Tolimesnę 
veiklą kuruoja visuomenės sveikatos biuras. 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Visuomenės sveikatos biurą  
tel.: (8 318) 52075, 8 656 87237.

kad Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (Kauno g., 8, Laz-
dijai) vykdo privalomuosius higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymus. 
Norintiems dalyvauti mokymuose reikalinga išankstinė registracija. Daugiau 
informacijos  tel. (8 318) 52075, el. p. ausra.dainauskiene@lazdijai.lt arba atvykus į 
visuomenės sveikatos biurą.

Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

informuojame, 

Druskininkų ir Lazdijų rajono policijos komisariatų viršininkai keičiasi darbo vietomis
Daina Baranauskaitė
Nuo sausio 27 dienos Drus-
kininkų ir Lazdijų rajono 
policijos komisariatai 
sulauks naujų vadovų. Po-
kyčiai vykdomi dėl to, kad 
baigiasi minėtų komisari-
atų viršininkų penkerių 
metų kadencijos.

Policijos departamentas spren-
dė trijų Alytaus apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
– Varėnos rajono, Druskininkų 
ir Lazdijų rajono – policijos ko-
misariatų viršininkų kandida-
tūras.

Dabartiniam Lazdijų rajono 
policijos komisariato viršinin-
kui Gintarui Krasnickui pasiū-
lyta tarnybą tęsti Druskininkų 
policijos komisariate užimant 
viršininko pareigas. Dabartinis 
Druskininkų policijos viršinin-
kas Vidmantas Kondrackis ro-
tacijos principu bus perkeltas 
dirbti į Lazdijus. Čia jis bus pa-
skirtas Lazdijų rajono policijos 
komisariato viršininku. 

Varėnos rajono policijos ko-
misariatui dar vieną kadenciją 
vadovaus dabartinis viršininkas 
Jonas Baliukonis. Jam kadenci-
ja pratęsta dar penkeriems me-
tams.•

Druskininkų policijos komisariatui vadovavęs V. Kondrackis netrukus vadovaus Lazdijų rajono policijos komisariatui, o Lazdijų rajono policijos komisariato viršininkas 
G. Krasnickas perkeliamas į Druskininkus.

Vilkų yra, bet medžioti 
juos rajone draudžiama
Vaidotas Morkūnas 
Nors rajono savivaldybės 
vadovai raštu prašė Aplin-
kos apsaugos ministerijos 
peržiūrėti sumedžiojamų 
vilkų limitus ir leisti per 
medžioklės sezoną su-
medžioti 4 vilkus, tačiau 
prašymas nebuvo paten-
kintas. Iki šiol savivaldy-
bė iš ministerijos negavo 
jokio atsakymo. Taigi, nors 
vilkai vis daugiau padaro 
žalos ūkininkams, vis dau-
giau papjauna jų gyvulių, 
tačiau dabar rajono me-
džiotojams plėšrūnų me-
džioti negalima. Tuo tarpu  
Alytaus, Anykščių, Kaišia-
dorių, Vilniaus bei kituose 
rajonuose Aplinkos apsau-
gos ministerija papildomai 
juos medžioti dar leido.

Nusivylęs tokiu Aplinkos ap-
saugos ministerijos požiūriu 
Lietuvos medžiotojų ir žve-
jų draugijos Lazdijų skyriaus 
medžioklės žinovas Anatolijus 
Palionis teigė, kad dabar rajone 
vilkai laksto laisvai. „Taip, dabar 
šiuos plėšrūnus saugo įstatymai 
ir mes nieko negalime padary-
ti. Iš tiesų jų yra daug: dabar 
daug sniego ir mūsų medžio-
tojai nuolat mato įspaustus jų 
pėdsakus. Kiek esu girdėjęs, tai 
Aplinkos apsaugos ministerijos 
pareigūnai dėsto įdomų požiūrį 
ir sako, kad mes juos galėjom 
medžioti tik iki Naujųjų metų, 
kol nebuvo išnaudotas limitas. 

Bet tada nebuvo sniego, jie gu-
drūs, ieško grobio tik sutemus, 
moka labai gerai pasislėpti, gal 
todėl nesumedžiotas nei vienas 
vilkas. Iš tiesų vilkų yra daug, 
jie pastebėti įvairiose rajono 
vietose. Nemažai jų pastebėta 
Stalų girininkijoje, Vytautų, 
Petroškų kaimų teritorijose, jie 
yra klajūnai, daug kilometrų 
per parą sukaria. Kita vertus, 
jie medžioja kitus žvėris, todėl 
mūsų rajono miškuose lieka vis 
mažiau žvėrių. Kiaulių maras 
labai daug išguldė šernų. Tai-
gi, medžiotojai vis mažiau turi 
ką medžioti, o mokesčius jiems 
juk reikia mokėti. Situacija yra 
sudėtinga. Kitą savaitę darysiu 
rajono medžioklės būrelių susi-
rinkimą ir svarstysime, ką da-
ryti, mes galime nuspręsti išvis 
nemedžioti vilkų tada, kada bus 
leidžiama“, – sakė medžioklės 
žinovas. 

A. Palionis teigė, kad netru-
kus medžiotojai atliks plėšrūnų 
apskaitą, skaičiuos, kiek jų yra 
kiekvieno medžiotojų būrelio 
teritorijoje. „Dabar yra daug 
sniego, todėl pagal pėdsakus, 
paliktus sniege, vilkus bus ne-
sunku suskaičiuoti. Taip pat 
kiekvienas rajono gyventojas 
apie matytus pėdsakus sniege 
gali pranešti Aplinkos apsaugos 
ministerijoje. Pasibaigus aps-
kaitai ir suvedus jos rezultatus 
galėsime informuoti, kiek ir ko-
kių žvėrių turime rajone ir ar jų 
sumažėjo, ar padaugėjo“, – sakė 
A. Palionis.•
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Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 

dzūkuojanti veronika Povilionienė: „ jei pats 
mažas, tai ir tavo tėvynė — nykštukų namelis“

Pastarąjį puošia šmaikštūs dzū-
kiški frazeologizmai ir dzūkiškų 
gėrimų receptai, o kiekvieną mė-
nesį „atverčia“ istorinių ar garsių 
šių dienų Dzūkijos asmenybių 
veidai. Tarp jų – ir fotografo 
Algimanto Aleksandravičiaus 
įamžintas dainininkės ir etno-
logės Veronikos Povilionienės 
portretas. 

Jis – tarsi natūrali dzūkiško 
kalendoraus nuo pirmo iki pa-
skutinio mėnesio ir nuo pirmo 
iki paskutinio žodžio dalis. Juk 
V. Povilionienė – lietuvių liaudies 
folkloro ambasadorė pasaulyje 
ir dzūkiškų tradicijų bei dainų 
ambasadorė Lietuvoje. 

Pokalbį ji pradeda dzūkuoda-
ma – dar nuo vaikystės įsiminto-
mis istorijomis, o sulig kiekvienu 
išlikusiu įspūdžiu iš Kapčiamies-
čio, kuriame augo, ištraukia vis 
daugiau epizodų, primenančių 
kaimo žmonių pasipriešinimą 
sovietų represijoms ir nutauti-
nimui.

– Kokią iš vaikystės atsimenate 
savo gimtinę – Kapčiamiestį?  

– Tiksliau būtų sakyti, jog esu 
kilusi iš Kareivonių – kaimo, įsi-
kūrusio apie pusantro kilometro 
nuo Kapčiamiesčio. Tėvukas daž-
nai sekdavo pasaką apie kareivį, 
nuo kurio ir kilęs mano gimtojo 
kaimo vardas.

Nepriklausomoje Lietuvoje 

tėvukas tarnavo Pasienio po-
licijoje, tad pokaryje jam grėsė 
tremtis. Todėl jis slapstėsi kitame 
kaime mano dziedulio pirkioje. 
Jos sienoje buvo įrengta slėptuvė, 
į kurią reikėdavo įsisprausti pro 
kažkokį plyšį. 

Dažnai keisdavome gyvena-
mąją vietą. Kai tėvukas dirbo 
Marijampolės cukraus fabrike, 
gyvenome šen ten aplink Mari-
jampolę. O Stalinui mirus, grį-
žome į Kapčiamiestį, kur buvo 
pamotėlės namai. Ten jau ir lan-
kiau pradinę mokyklą.  

– Jūsų kartos žmonės pastebi, 
jog sovietmečiu politika ir realus 
gyvenimas traukė tarsi skirtingo-
mis kryptimis: valdžia nurodinėjo 
elgtis vienaip, žmonės savo ruožtu 
gyveno kitaip. Jutote tai? 

– Laikai buvo tokie, kad vie-
naip žmonės mąstė, o kitaip buvo 
verčiami gyventi ir viešai kalbėti. 
Taigi, labai gerai pamenu vieną 
epizodą, kai jau buvome pasku-
tinėje, anuomet vienuoliktoje, 
klasėje. Mums buvo išdalinta 
anketa su klausimu „Ar tu tiki į 
Dievą?“, ko gero, nuleista iš Švie-
timo ministerijos. 

Mes visi sąžiningi ir atsakėme, 
kad tikime. Ateina direktorius. 
Sako mums: „Aš viską suprantu. 
Bet jūs pagalvokite ir apie save, ir 
apie mane. Jūs baigsite vidurinę, 
ir jei tokias anketas paduosiu, jūs 

niekur neįstosite. Jau dabar yra 
žinančių, kad tai parašėte“. 

Tada kažkuris vaikinukas 
paklausė: „Tai, direktoriau, ką 
mums rašyti?“ Direktorius ge-
ranoriškai patarė atsakyti, kad 
netikime. Visi atsakymus ištai-
sėme ir parašėme, kad į bažnyčią 
neiname. Bet tą patį vakarą visų 
tėvai užpirko mišias bažnyčioje 
ir nuėjome ten papoteriauti už tą 
savo surašytą nuodėmę. 

O mokslo metų gale turėjome 
rašyti tokį tarsi mokyklos bai-
gimo testamentą ir raštelį įdė-
ti į butelį. Tas pats direktorius 
patarė mums: „Rašykite taip, 
kad perskaitę patys nepatikėtu-
mėte, ką parašėte“.  Jau baigus 
vidurinę, mūsų buvusi auklė-
toja, lietuvių kalbos mokytoja, 
sutikusi mus perspėjo, kad per 
kokį nors susiėjimą nekalbėtume 
to, ko nereikėtų dviem tokiems 
mokytojams girdėti. 

– Tas nuolatinis spaudimas kal-
bėti ir elgtis kitaip, nei galvoji, 
žmones išmuštravo veidmainiauti 
ar davė postūmį priešintis? 

– Nuslopus ginkluotoms ko-
voms, apie tai, kad visuomenė 
nesusitaikė ir neprisitaikė prie 
okupantų valdžios, buvo galima 
spręsti iš gausybės naujojo fol-
kloro: perdarytų, perdainuotų 
liaudies ir kitokių anuomet po-
puliarių dainų.

Tokių pakeistų liaudies dai-
nų buvo daugybė: melodija ta 
pati, pradžia tokia pati, o toliau 
turinys perdarytas – didžiausia 
komunistinė propaganda kaip 
rankovė būdavo išverčiama į kitą 
pusę. Taip pat – skaičiuotės. Mes, 
vaikai, tos pašaipos ir užslėptos 
minties nesuprasdavome, tačiau 
suaugusieji puikiai ją suvokė ir 
tokių tekstų mus specialiai pri-
mokydavo. 

– Aplink – sovietizacija, tačiau 
kaimo tradicijos sunkiau pasiduo-
da pokyčiams. Kokios jų tuo metu 
dar gyvavo?  

– Dar 7-ojo dešimtmečio gale, 
išvažiuodama į Vilnių studijuoti, 
seneliams ir tėvukui bučiuoda-
vau rankas. Tik tėvukas tą pa-
protį nutraukė sakydamas, kad 
sarmata, vis tiek jau niekas taip 
nedaro. Žinoma, tuo metu ir į vi-
sus vyresnius artimuosius kreip-
davomės „jūs“. Taip pat man 
atmintin įsirėžė tai, kas dabar 
būtų visai neįprasta: niekas kai-
me durų nerakindavo. Tai rodo, 
kokie buvo žmonių santykiai ir 
pasitikėjimas. 

Šventės anuomet turėjo visai 
kitokią dvasią. Lig šiol niekaip 
nepriprantu ir, matyt, taip ir ne-
įprasiu prie šiuolaikinių Kalėdų. 
Mano vaikystės laikais Kūčios, 
Kalėdos ateidavo tada, kai jos at-
eidavo, – būtent tomis dienomis 
ir ne anksčiau. Tada atnešdavo į 
namus eglutę, virdavome valgį, 
tvarkydavomės. Žaisliukų ne-
buvo, bet jei gaudavome saldainį 
su blizgančiu popierėliu, tai juo 
eglutę ir papuošdavome. Kalė-
dos buvo didelė, ypatinga šventė, 
kaip ir Velykos. 

Be to, tais laikais mūsų krašte 
niekas nešvęsdavo gimtadienių, 
būdavo tik vardadieniai. Bet iki 
pat Nepriklausomybės atkūrimo 
beveik visa Dzūkija atkakliai lai-
kėsi priesako: „Šventes švęsk“. 
Jei bažnytinė šventė išpuldavo 
šiokią dieną, joks dzūkas darban 
kolchoze ar miške neidavo.

– Jus glumina, kad vertybės 
keičiasi? 

– Ne tiek glumina, kiek stebi-
na: tarsi ir pamokyti žmonės ne-
geba gaudytis vertybėse, praran-
da nuovoką, kalbos jausmą. Kuo 
daugiau būtų galima paaiškinti, 
kodėl lietuvės moterys savo noru, 
dar tebegyvendamos Lietuvoje, 
jau yra emigravusios iš savo kul-
tūros, griauna mūsų kalbos var-

dyną, pasirinkdamos niekinamą 
prasmę turinčius pavadinimus 
vietoje pavardžių? Panieka savo 
kilmei, tėvo ir vyro giminėms – 
tai jau vidinės nedarnos ir irimo 
požymiai. 

– Matyt, ir liaudies dainų kul-
tūra nyksta? 

– Dingo daug tradicijų, tarp 
jų – vestuvių papročiai, tačiau ne 
tik Dzūkijoje – ir visoje Lietuvoje. 
Gaila, kad sunyko „mojavos“ pa-
protys. Nežinau, kaip kitur, bet 
bent pas mus prie kryžių geguži-
nės giesmės  jau nebegiedamos. 

Dzūkijos didžiausias paveldas 
– rugiapjūtės, taip pat kalendori-
nės dainos. Tačiau kai nebelieka 
tų darbų, tai dingsta ir per juos 
dainuotos dainos, papročiai, o 
kartu su jais – ir pagarba žmogui, 
žemei, duonai. 

Laikai, darbai, gyvenimo bū-
das keičiasi, tai ir tautos kultūra, 
jei ji gyva, turi atspindėti savąjį 
laiką, nepamiršdama to, ką pa-
veldėjo iš protėvių ir pasirūpinti 
perduoti visą tą turtą tiems, ku-
rie bus po mūsų.

– Gal šiandien Lietuvos, mažos 
šalies, gyventojų skirstymas pa-
gal regionus, kilmę jau netenka 
reikšmės ir yra pernelyg pritemp-
tas, kai padėtis keičiasi, o prieš 
tai savo leteną dar sovietai buvo 
uždėję? 

– Lietuva nėra maža šalis. 
Lietuva yra didelė didelių žmo-
nių šalis. Labai svarbu, kokioje 
aplinkoje augi. Apstu pavyzdžių 
augusių tarsi čia, bet ne Lietu-
voje. Jei pats mažas, tai ir tavo 
tėvynė – nykštukų namelis.

Aš, mano tėvukai esame iš 
Kapčiamiesčio apylinkių, o mūsų 
apskritis – Seinų. Nors dabar 
nuo Lietuvos valstybės tą kraš-
tą skiria siena, bet ten gyvenan-
tys lietuviai yra tikri lietuviai, 
todėl lietuviakalbės LRT laidų 
vedėjos klausimas, kuo jie labiau 
jaučiasi – ar lietuviais, ar lenkais, 
jiems, jų tėvams ir protėviams 
yra žiaurus įžeidimas, kuris ne 
lietuviais augusiems, ko gero, 
visai nesuprantamas. 

– O kaip suprantate posakį, esą 
mes visi – nuo žagrės? 

– Taip, mes visi žemėje tam 
tikru laikotarpiu „nuo žagrės“. 
Nes be žagrės neatsirado ir neiš-
gyveno nė viena tauta ir valstybė. 
Nebent esi beždžionė, jei dar ne 
„nuo žagrės“.•

Nors kalendorius šiais laikais – retenybė, jis ne tik padeda nepasimesti laike, bet yra ir jauki namų ar biuro puošmena, leidžianti iš naujo 
ir žaismingai atrasti regionų papročių, tarmių skirtumus. Vienas tokių pavyzdžių – tai asociacijos „Vilniaus dzūkuliai“ išleisti 2019 m. 
„Dzūkų kalendorai“ – stalinis ir sieninis. 

Dainininkė ir etnologė Veronika Povilionienė. (Algimanto Aleksandravičius nuotr.)
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stebuklinga skaičiuoklė. kokias pensijas gausime?

2019 m. atnešė daug 
pokyčių, ypač pensijų 
kaupimo srityje. Nuo šių 
metų atnaujinama antros 
pakopos pensijų kaupi-
mo tvarka ne tik išple-
čia papildomai pensijai 
kaupiančiųjų ratą, bet ir 
numato naujovių jau tau-
pantiems pensijų fonduo-
se. Kad nepasimestume 
tarp visų pokyčių, pir-
madienį buvo pristatyta 
prognozuojamos pensijos 
skaičiuoklė.

reIkIa apsIspręstI
„Sodros“ vyriausioji patarėja 
Julita Varanauskienė pabrėžė, 
kad gyventojai iki birželio turi 
priimti sprendimą, kaip kaups, 
ar turės papildomų pajamų. Tu-
rime apsispręsti: ar paaukoti dalį 
šiandien turimų lėšų, kad geriau 
gyventume atėjus pensijai. 

„Stengėmės rasti tokį instru-
mentą, kuris leistų į šiuos klau-
simus atsakyti. 

Paprasčiausias būdas pasiekti 
skaičiuoklę – prisijungti prie as-
meninės „Sodros“ paskyros, to-

kiu atveju beveik visi duomenys 
užkraunami automatiškai. Bet 
tai galima padaryti ir iš išorės.

Svarbiausia, kad gyventojams 
reikės įvesti spėjamą ateities 
darbo užmokestį: „Žmogus pats 
turės nuspręsti, kiek jis mano, 
kad uždirbs likusius iki pensi-
jos metus. Jis tai gali nuspręsti 
geriausiai.“

Įvedus savo amžių, stažą, kau-
pimo metodą bei sukauptą sumą, 
bus galima išvysti įvairius savo 
būsimos pensijos scenarijus. 

„Matome kelis variantus: ko-
kia bus pensija, jeigu toliau da-
lyvausiu kaupime, jeigu iki šiol 
nedalyvavau kaupime bei jeigu 
sustabdyčiau neterminuotai kau-
pimą“, – sako J. Varanauskienė.

Vis dėlto prognozuojama pen-
sija veikiausiai bus kone dvigu-
bai didesnė už dabartinį žmogaus 
atlyginimą ir tai kai kuriems su-
kelia šypseną. Vis dėlto „Sodros“ 
vyriausioji patarėja tikina, kad 
taip yra dėl prognozuojamo at-
lyginimų augimo, kasmet siek-
siančio 4 proc.

 „Tie skaičiai atrodo nerealūs. 
Bet žmonės neturėtų apsigauti. 
Būtent dėl to mes šalia apskai-
čiavome, ko ši pensija bus verta. 
Kokią dalį ji sudarytų nuo tuo 
metu prognozuojamo vidutinio 
atlyginimo“, – paaiškina J. Vara-
nauskienė.

Taip pat skaičiuoklė atskirs, 
kokią pensijos dalį sudarys „So-
dros“ dalis, o kokią – papildomos 
lėšos. Gyventojai matys ir sumą, 
kurią kiekvieną mėnesį perves į 
savo fondą, taip pat skaičių, ku-
riuo prisideda valstybė. 

Kaupiantieji turi atsiminti, kad 
įmokos augs kartu su didėjančiu 
darbo užmokesčiu.

l. kukuraItIs gIrIa „sodros“ 
sIstemą
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistras Linas Kukuraitis skatina 
gyventojus įsigilinti į kiekvie-

ną būdą bei sprendimą priimti 
atsakingai: „Kuo daugiau pats 
įsigilinęs, tuo sprendimas nau-
dingesnis bus. Tai yra vienintelė 
skaičiuoklė, sukurta skirtingų 
grupių, kur sutarta dėl visų as-
pektų.“

Skaičiuoklę rengė SADM, „So-
dra“, Lietuvos bankas, Lietuvos 
investicinių pensijų fondų aso-
ciacija bei Pensijų fondų dalyvių 
asociacija.

„Pagrindinis skaičiuoklės 
tikslas – padėti sudaryti sąly-
gas gyventojams tinkamai ap-
galvoti ir apsispręsti, ką rinktis, 
kaupti II pakopoje ar ne. Tai yra 
pagrindinis klausimas. Turime 
dėti pastangas dėl pasitikėjimo 
kaupimu. „Sodros“ sistema yra 
geriausia, ką išrado Vakarų šalys. 
Visos pensijos ten yra „Sodros“ 
sistemoje“, – sako L. Kukurai-
tis.

reformą krItIkuoja, 
skaIčIuoklės – ne
Pensijų fondų dalyvių asociacijos 
valdybos pirmininkas Marijus 
Kalesinskas džiaugiasi, kad šį 
kartą buvo sukurta skaidresnė 
skaičiavimo sistema: „Per anks-
tesnes reformas galėjome stebėti 
fondų valdytojus, bankus, ren-
giančius savo skaičiuokles. Jie jas 
rengė taip, kaip atrodė patogu, 
bet tai nebūtinai buvo geriausias 
variantas kaupimo dalyviams.“

Šįkart M. Kalesinskas mano, 
kad gauti rezultatai gan geri: 
„Skaičiuoklė atspindi „Sodros“ 
konservatyvų scenarijų, šiek tiek 
pesimistines prielaidas. Tai – ge-
ras instrumentas. Bet per dažnai 
yra keičiama sistema, turime tai, 
ką turime. Labai daug pakeitimų 
darome, ir kaupiantiems sunku 
susigaudyti.“

VIsI įtraukIamI į kaupImą
Primename, jog nuo 2019 m. visi 
kaupiantieji mokės įmokas nuo 
savo darbo užmokesčio, o neno-

rintieji dalyvauti pensijų kaupi-
mo sistemoje turės teisę per pusę 
metų kaupimo atsisakyti.

Gyventojai skatinami dalyvau-
ti pensijų kaupime sumažėsian-
čiais mokesčiais ir papildomais 
pervedimais iš valstybės biudže-
to kaupiantiesiems. Be to, nuo 
šiol dalyvaujantieji kaupime ne-
skriaus savo būsimos iš „Sodros“ 
mokamos senatvės pensijos – ji 
dėl kaupimo nebebus mažinama, 
nes pervedimų iš „Sodros“ į kau-
pimo fondus nebebus.

Tie, kurie iki šiol moka įmo-
kas į pensijų fondus, dalyvauja 
kaupime ir toliau perveda įmo-
kas nuo savo darbo užmokesčio 
į pensijų kaupimo fondus nuo 
sausio. Jeigu šie gyventojai nori 
toliau dalyvauti kaupime, jiems 
nieko daryti nereikia.

Gyventojai, kurie iki šiol kau-
pime nedalyvauja ir yra jaunesni 
nei 40 metų, įtraukiami į pensijų 
kaupimą. Yra kelios svarbios są-
lygos. Šie gyventojai įtraukiami, 
jeigu jie sausio 2 d. yra Lietuvos 
gyventojai, turi darbą ar vykdo 
bet kurią savarankišką veiklą. 
Į kaupimą taip pat įtraukiami 
tie gyventojai, kurie dalyvavimą 
kaupime sustabdė 2013 m. nepri-
klausomai nuo jų amžiaus.

Žmogus, kuris sausio 2 d. ne-
turi darbo ir nevykdo savaran-
kiškos veiklos ar yra emigravęs, į 
kaupimą nėra įtraukiamas.

Beje, į kaupimą taip pat įtrau-
kiami tėvai, kuriems tuo metu yra 
suteiktos motinystės, tėvystės ar 
vaiko priežiūros atostogos.

Visi šie iki šiol nekaupę ir 
įtraukti gyventojai mokėti įmo-
kas nuo savo darbo užmokesčio 
į pensijų kaupimo fondus pradės 
nuo liepos 1 d. Viena iš penkių 
kaupimo bendrovių jiems bus 
parenkama atsitiktine tvarka 
(jeigu kaupimą sustabdė, lieka 
ta pati bendrovė).•
Parengta pagal Alfa.lt

Socialinės apsaugos ir darbo ministras L. Kukuraitis skatina gyventojus įsigilinti į 
kiekvieną būdą bei sprendimą priimti atsakingai.

„Sodra“ primena: įsigaliojo nauji privalomojo sveikatos ir socialinio draudimo įmokų tarifai
38,74 euro – tokio dydžio mi-
nimalią mėnesinę privalomojo 
sveikatos draudimo (PSD) įmoką 
nuo sausio turi mokėti gyventojai, 
kurie užsiima tik savarankiška 
veikla, bei tie, kurie šią įmoką turi 
mokėti patys. 

Nuo 2019 m. pradžios pasikeitė minima-
lios mėnesinės algos (MMA) dydis, da-
bar, sujungus darbdavio ir darbuotojo 
įmokas ir mokesčius, popieriuje ji siekia 
555 eurus. Pajamoms nuo šiol taikomas 
6,98 proc. PSD tarifas, taip pat keičia-
si savarankiškai dirbančiųjų socialinio 
draudimo įmokų tarifai. 

„Sodra“ primena, jog tie gyventojai, 
kurie nesimoko, nėra draudžiami PSD 
valstybės lėšomis ir nedirba bei nėra re-
gistravęsi Užimtumo tarnyboje, minimalią 
PSD įmoką – 38,74 Eur – turi sumokė-
ti savarankiškai iki einamojo mėnesio 
pabaigos. To nepadarius jiems gali tekti 
padengti suteiktų sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidas ir taip pat kaupiasi PSD 
įmokų skola.  

Tie gyventojai, kurie ketina įsigyti vers-

lo liudijimą ir nedirba samdomo darbo bei 
dar nesulaukė pensijos amžiaus, turėtų 
mokėti 38,74 euro PSD įmoką per mėnesį 
bei 8,72 proc. nuo MMA pensijų socialinio 
draudimo įmokas proporcingai verslo 
liudijimo galiojimo dienų skaičiui. Jeigu 
žmogus dirba dar ir samdomą darbą, tai-
komas bendras 15,7 proc. PSD ir pensijų 
socialinio draudimo tarifas. 

Svarbu žinoti, jeigu gyventojas daly-
vauja 2 pakopos pensijų kaupime, prie 
pensijų socialinio draudimo tarifo reikėtų 
pridėti 1,8 proc. arba 3 proc. įmoką į pen-
sijų kaupimo fondą. 

Pavyzdžiui, jeigu žmogus, nedirbantis 
samdomo darbo, nedraustas sveikatos 
draudimu valstybės lėšomis, nedalyvau-
jantis pensijų kaupime ir neturintis kitos 
ekonominės veiklos, išsiėmė verslo liudi-
jimą 2019 metų sausio mėnesiui prekybai 
dvi savaitgalio dienas, jis iki einamojo 
mėnesio pabaigos turi sumokėti 38,74 Eur 
PSD įmoką ir 3,12 Eur pensijų socialinio 
draudimo įmoką bei sumokėti už patį 
verslo liudijimą. 

Jei šis žmogus dar dirba samdomą dar-
bą, jo įmokų suma sudarys 2,5 Eur PSD ir 

3,12 Eur pensijų socialinio draudimo – iš 
viso 5,62 Eur. 

Turint visą mėnesį galiojantį verslo 
liudijimą, jo įmokų suma sudarys 38,74 
Eur PSD ir 48,40 Eur pensijų socialinio 
draudimo – iš viso 87,14 Eur „Sodros“ 
įmokų. 

naujI tarIfaI saVarankIškaI 
dIrbantIems
Nuo 2019-ųjų dirbantiems pagal indivi-
dualią veiklą su pažyma, išskyrus verslo 
liudijimus, bendrasis valstybinio socia-
linio draudimo ir privalomojo sveikatos 
draudimo tarifas sieks 19,5 proc. nuo 90 
proc. apmokestinamųjų pajamų. 

„Dėl šio pokyčio realus individualią vei-
klą vykdančio gyventojo įmokų tarifas 
nepadidės, tačiau mokant įmokas nuo 90 
proc. pajamų, o ne nuo 50 proc. kaip buvo 
pernai, individualią veiklą vykdančiam 
gyventojui bus kur kas lengviau įgyti pil-
nų metų stažą senatvės pensijai. 

Pavyzdžiui, jeigu pernai individualią 
veiklą vykdantis gyventojas kiekvieną 
mėnesį gaudavo 1000 eurų pajamų, tuo-
met, atskaičius 30 proc. leistinų atskai-

tymų ir sumokėjus įmokas nuo pusės 
draudžiamųjų pajamų (nuo 350 eurų), 
toks dirbantysis neįgydavo pilnų metų 
stažo, nes tam reikėdavo sumokėti įmokų 
bent nuo MMA (400 eurų) už kiekvieną 
mėnesį. 

O šiemet tokias pat pajamas gaunantis 
individualią veiklą vykdantis gyventojas 
visų metų stažą jau įgis“, – paaiškino „So-
dros“ atstovas“ Saulius Jarmalis.

Autoriai, sportininkai bei atlikėjai, 
kurie negauna atlyginimo iš to paties 
draudėjo, privalės mokėti 19,5 proc. sie-
kiantį tarifą, tačiau jis bus taikomas nuo 
50 proc. apmokestinamųjų pajamų. Tuo 
metu gaunantys atlyginimus iš to paties 
draudėjo turės mokėti 20,95–22,21 proc. 
nuo atlygio pagal sutartis siekiantį mo-
kestį – jų socialinio draudimo įmokų 
tarifas prilygsta dirbančiųjų samdomą 
darbą. 

Individualių įmonių, mažųjų bendrijų, 
tikrųjų ūkinių bendrijų (TŪB) bei koman-
ditinių ūkinių bendrijų (KŪB) nariams 
bus taikomas 20,81 proc. tarifas nuo 50 
proc. išimamų savo poreikiams sumų.

Nukelta į 9 psl. » 
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Pagrindiniai mokesčių pasikeitimai nuo 2019 m. sausio 1 d.
Nuo 2019 m. įsigaliojusi 
mokesčių pertvarka nu-
mato pakitusį Gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM) 
tarifą ir darbo jėgos apmo-
kestinimą, teisę susigrąžin-
ti dalį išlaidų už paslaugas, 
susijusias su būsto ar auto-
mobilio remonto darbais, 
nepilnamečių vaikų prie-
žiūra. Apie šias naujoves 
išsamiau pasakoja Kauno 
apskrities valstybinės mo-
kesčių inspekcijos virši-
ninkė Judita Stankienė.

– Kaip po mokesčių pertvarkos 
pasikeitė darbo jėgos mokesčiai, 
kaip bus skaičiuojamas GPM ta-
rifas?

– Nuo sausio 1 d. perskai-
čiuotas darbuotojo bruto darbo 
užmokestis, kuris padidintas 
1,289 karto, o beveik visi darbo 
jėgos mokesčiai išskaičiuojami 
iš darbuotojo atlyginimo. Tačiau 
taikant didesnį GPM, sumažėja 
mokesčiai „Sodrai“, todėl ben-
dras mokesčių „krepšelis“ išlieka 
toks pats. 

Didžiajai daliai gyventojų bu-
vęs 15 proc. GPM tarifas šiemet 
kinta iki 20 proc. Toks tarifas 
taikomas bus tiems gyventojams, 
kurių  metinės darbo užmokesčio 
pajamos neviršys 120 vidutinių 
darbo užmokesčių (VDU) sumos. 
Didesniam uždarbiui, viršijan-
čiam 120 VDU ribą, bus taikomas 
27 proc. mokestis. 2020 metais 
VDU riba mažės iki 84, o 2021 
m. – iki 60 VDU dydžio. 

– Kaip veiks naujos būsto ir 
automobilio remonto mokesčių 
lengvatos?

– Gyventojai nuo 2019 metų 
sausio 1 d. turėtų pradėti kaupti 
dokumentus, įrodančius apie 
išlaidas, remontuojant būstą ar 
automobilį, samdant auklę, nes 
nuo šių metų pradžios gyventojai 
turi galimybę pasinaudoti GPM 

lengvata, susigrąžinant dalį pa-
jamų mokesčio už patirtas išlai-
das savo ar sutuoktinio naudai 
atliktas paslaugas, susijusias su 
pastatų ir kitų statinių apdai-
los ir bet kokio kito remonto, 
lengvųjų automobilių remonto 
darbais, taip pat nepilnamečių 
vaikų iki 18 metų priežiūra.  Šia 
lengvata gyventojai pasinaudoti 
galės tokiu atveju, jeigu minėtus 
darbus atliks ir paslaugas suteiks 
Lietuvoje registravęs veiklą gy-
ventojas ar įmonė, o pirkėjas tu-
rės darbų ar paslaugų suteikimą 
ir sumokėjimą patvirtinančius 
dokumentus. Tiesa, svarbu pa-
brėžti, kad už darbams ar paslau-
goms atlikti įsigytas reikalingas 
priemones, medžiagas, mecha-
nizmus ir kitas sistemas lengvata 
taikoma nebus.

– Kokią maksimalią mokesčio 
sumą gali susigrąžinti vienas as-
muo?

– Didžiausia patirtų išlaidų 
suma, nuo kurios gali būti susi-
grąžinta dalis GPM už minėtas 
paslaugas, yra 2 tūkst. eurų, to-
dėl maksimali grąžintina suma 
vienam asmeniui yra 400 eurų, 
jei jo pajamos buvo apmokestin-
tos 20 proc. GPM tarifu. Svarbu 
ir tai, kad bendra išlaidų (įskai-
tant įmokas už studijas, profe-
sinį mokymą, gyvybės draudi-
mo įmokos ar įmokos į pensijų 
fondus įmokas bei palūkanas už 
iki 2009 metų sausio 1 d.  paim-
tą gyvenamojo būsto kreditą), 
kuriomis gali būti mažinamos 
apmokestinamosios pajamos, 
suma negalės viršyti 25 procentų 
gyventojo metinių apmokestina-
mųjų pajamų.

– Ką turi daryti gyventojas, pa-
geidaujantis pasinaudoti GPM 
lengvata?

– Pirmiausia, gyventojas, 
pasinaudojęs minėtomis pas-
laugomis, pavyzdžiui, atliktu 

automobilio remontu, remonto 
darbus atlikusio asmens turėtų 
paprašyti, kad išrašomoje sąs-
kaitoje faktūroje būtų išskirta 
remonto darbų kaina, nes jei sąs-
kaitoje bus nurodyta tik bendra 
kaina, tokia sąskaita gyventojui 
pasinaudoti nepavyks. Pirmąsyk 
susigrąžinti dalį sumokėto GPM 
gyventojai galės jau 2020 m., pa-
teikę metinę pajamų mokesčio 
deklaraciją už 2019 metus. Prie 
jos reikės pridėti skenuotus ar 
fotografuotus minėtų paslaugų 
suteikimą ir sumokėjimą patvir-
tinančius dokumentus. Na, o tie 
gyventojai, kurie nenori patys 
pildyti metinių pajamų deklara-
cijų ir pageidauja, kad prelimina-
rias deklaracijas jiems parengtų 
VMI, apie savo patirtas išlaidas 
informaciją jau nuo 2019 m. galės 
mokesčių administratoriui teikti 
pranešimu. Gyventojų pateik-
tus duomenis apie išlaidas VMI 
jiems perkels į atitinkamų metų 
preliminarią gyventojo pajamų 
deklaraciją ir ją beliks pateikti.

– Kaip gyventojams bus galima 
pateikti pranešimą apie patirtas 
išlaidas?

– Pranešimai apie patirtas iš-
laidas su paslaugos suteikimą 
ir sumokėjimą patvirtinančiais 
dokumentais galės būti teikiami 
tik elektroniniu būdu, per VMI 
Elektroninio deklaravimo sis-
temą. Kada pateikti pranešimą 
gyventojai galės pasirinkti pa-
tys – kaskart kai patiria išlaidas 
ir už jas atsiskaito, vieną ar ke-
liskart per metus, bet ne vėliau 
kaip iki kitų metų vasario 15 d. 
Tuomet VMI jiems visą pateiktą 
informaciją sukels į prelimina-
riąją deklaraciją.  Prie pranešimo 
apie išlaidas pakaks pateikti tik 
sąskaitą faktūrą ar prekių (pas-
laugų) pirkimo-pardavimo kvitą, 
jei juose bus pažymėta apie ap-
mokėjimą.  

Atkreipiame dėmesį į tai, kad 

Kauno AVMI viršininkė J. Stankienė.

pranešimą apie išlaidas (PRC912) 
VMI reikia pateikti po to, kai gy-
ventojas atsiskaito už jam suteik-
tą paslaugą, todėl tais atvejais, 
kai darbai ar paslauga atlikti ir 
apmokėti ne tais pačiais kalen-
doriniais metais, pranešimas už 
išlaidas turi būti teikiamas tik 
tada, kai mokėjimas yra atliktas 
ir išrašyta sąskaita faktūra arba 
prekių (paslaugų) pirkimo–par-
davimo kvitas.

– Kur gyventojai gali išsamiau 
susipažinti su mokesčių naujo-
vėmis?

– Kiekviena nauja mokesčių 

reforma plačiau pristatoma ats-
kirais seminarais, į kuriuos gali-
ma registruotis iš anksto VMI in-
terneto svetainėje (https://www.
vmi.lt/cms/seminarai_). Visą 
aktualią informaciją mokesčių 
klausimais mokesčių mokėtojai 
gali sužinoti paskambinę Mokes-
čių informacijos centro specialis-
tams telefonu 1882 ar apsilankę 
VMI interneto svetainėje. VMI 
Mokesčių informacijos centro 
trumpuoju telefonu 1882 teikia-
mos konsultacijos įrašomos ir 
yra lygiavertės rašytinėms.

– Dėkojame už pokalbį.•

„Sodra“ primena: įsigaliojo nauji privalomojo sveikatos ir socialinio draudimo įmokų tarifai
Ūkininkams bei jų partneriams, kurių 

ūkis yra 4 EDV ir didesnis ir kurie dekla-
ruoja pajamas, taikomas 19,5 proc. tarifas 
nuo 90 proc. apmokestinamųjų pajamų, 
tačiau jei pajamos nėra deklaruojamos, 
teks mokėti 19,5 proc. tarifą nuo minima-
liosios mėnesio algos (MMA). 

Ūkininkams ir jų partneriams, kurių 
ūkis ne didesnis nei 2 EDV, privaloma 
mokėti 2,33 proc. nuo MMA. O šeimynų 
dalyviams nuo 2019-ųjų yra taikomas 
12,52 proc.  siekiantis socialinio draudimo 
tarifas nuo dalyvio pajamų ir 6,98 proc. 
sveikatos draudimo įmokų tarifas nuo 
MMA.

Visiems savarankiškai dirbantiems as-
menims yra nustatytos 43 vidutinių darbo 
užmokesčių (VDU) dydžio pajamų, nuo 
kurių skaičiuojamos įmokos, lubos.

Šį pavasarį deklaruojant pajamas už 
veiklą 2018 m. bus taikomi dar 2018 m. 
galioję tarifai, o naujieji tarifai bus taikomi 
deklaruojant pajamas kitąmet ir mokant 
įmokas už veiklą 2019 m., nebent gyven-
tojai įmokas moka avansu.

Kiek įmokų mokėti už 2018 metus, gy-

ventojai gali apaskaičiuoti pasinaudoję 
„Sodros“ individualios veiklos skaičiuokle 
arba verslo liudijimo skaičiuokle.

įtraukIamI į pensIjų kaupImą
Be to, savarankiškai dirbantieji gali daly-
vauti pensijų kaupime ir yra įtraukiami į 
pensijų kaupimo sistemą.

„Tie žmonės, kurie iki šiol nekaupė pen-
sijos ir yra jaunesni nei 40 metų, įtrau-
kiami į kaupimą nuo 2019 m. liepos, jeigu 
2019 m. sausio 2 d. turėjo galiojantį verslo 
liudijimą, individualios veiklos pažymą, 
buvo veikiančios individualios įmonės 
savininkai arba mažųjų bendrijų, TŪB, 
KŪB nariai. 

Jeigu gyventojas jau anksčiau yra su-
daręs pensijų kaupimo sutartį, jis ir to-
liau lieka pensijų kaupimo dalyviu, ne-
priklausomai nuo to, ar dirba samdomą 
darbą, ar užsiima savarankiška veikla. 
Pensijų kaupimo įmokas jie sumoka de-
klaruodami pajamas ir kartu mokėdami 
kitas socialinio draudimo įmokas“, – sako 
S. Jarmalis.•
„Sodros“ informacija

» Atkelta iš 8 psl.  
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 20.30 „Varom!“. 
 21.00 „Banga“.
 23.00 „Dakaras 2019“. 
 23.30 „Belaisvė“.
 1.25 „Gyvi numirėliai“.
 2.10 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

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

ragdai“.
 9.00 „Namas su 

lelijomis“.
 10.00 „Mentų karai. 

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

įstatymas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 17.00 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.
 19.00 Žinios.

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

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

įstatymas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Vaiduoklis krei-

vame veidrodyje“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Mentų karai. 

Odesa“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius Jazz 2018. 
 7.00 „Pažinimo 

džiaugsmas. 
Merapis – liepsno-
jantis kalnas“. 

 7.30 „Grizis ir lemingai“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

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

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Pūkuotos 
ir plunksnuotos 
ekrano žvaigždės“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Dokumentinė isto-
rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 13.15 Stambiu planu. 
 14.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 14.25 Žmogus su laiko 

žyme. Vytautas 
Laurušas. 

 15.10 „Nepaprastas 
žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Simbolinė 
kobrų ir Taro 
dykumos fakyrų 
sutartis“.

 15.40 „Grizis ir lemingai“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 
 19.00 ARTi. Veidai. 
 19.15 Premjera. „Pokal-

biai pas Bergmaną. 
Atskirtis“. 

 20.00 Kauno bažnyčios: 
miesto tapatumo 
kodas. Šv. Jurgio 
Kankinio (Pranciš-
konų) bažnyčia.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Jaunasis Popie-

žius“. 
 23.25 Anapus čia ir dabar. 
 0.10 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.55 XX tarptautinis 

akordeono 
festivalis „Vilnius 
2017“. Grupė „Lars 
Karlsson Band“ 
(Švedija). 

 2.00 „Vandenyno 
spalva“. 

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

Vilniaus albumas. 
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

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

„Paryžiaus 
paslaptys. Operos 
paslaptis“.

 22.50 „Karalienė Izabelė“.
 0.15 „Midsomerio 

žmogžudystės XII. 
Žmogžudystės 
golfo lauke“.

 2.00 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 2.45 „Vyriausiasis ins-
pektorius Benksas. 
Dalelė širdies“.

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

tras. 
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“. 
 20.30 Žinios. 
 21.00 „Naša Raša“. 
 22.00 Eurolygos rung-

tynės. Stambulo 
„Fenerbahce“–
Kauno „Žalgiris“.

 23.40 „Daktaras  
Hausas“.

 0.40 „Svieto lygintojai“.
 1.40 „Fizrukas“. 

ketVIrtadIenIs, sausio 10 d. Saulė teka 8.39, leidžiasi 16.14, dienos 
ilgumas 7.35. Jaunatis. Vardadieniai: Agatonas, Vilhelmas, Ginvilas, Ginvilė, Vilius.

„Tele2“ skelbia išpardavimą — 
nuolaidos telefonams siekia iki 40 proc.

Kaip ir kasmet, „Tele2“ naujuo-
sius metus pradeda su puikiais 
išpardavimo pasiūlymais. Šįkart 
jie skirti telefonams – dabar juos 
operatoriaus salonuose bei inter-
netinėje parduotuvėje www.tele2.
lt galima įsigyti ypač patrauklio-
mis sąlygomis.

„Metų pradžia tradiciškai reiškia ir nuo-
laidų bumą. Todėl norintiems sutaupyti 
ir atsinaujinti išmanųjį dabar pats metas 
pradėti jo dairytis, klientų pamėgtiems 
telefonams paruošėme itin gerų pasiūly-
mų“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ 
pardavimų direktorė.

IšmanIejI – IkI 40 proc. pIgIau
„Tele2“ nuolaidos telefonams siekia net 
iki 40 proc. ir galioja tiek sudarant 24 
mėn. sutartį su bet kuriuo operatoriaus 
mokėjimo planu, tiek perkant išmaniuo-
sius be sutarties ir mokant visą sumą 
iš karto.

Gera žinia mėgstantiems fotografuo-
ti – suskubus pasinaudoti išpardavi-
mu, išmanųjį „Samsung A9“ su 128 GB 
atmintine ir keturguba kamera galima 
įsigyti net 160 Eur pigiau. Sumokėjus 
pradinę 66 Eur įmoką ir sudarius 24 
mėn. sutartį, šis telefonas kainuos vos 
15,54 Eur/mėn. Perkant išmanųjį be su-
tarties, jis tekainuos 439 Eur (kaina ne 
akcijos metu – 599 Eur).

Puikių pasiūlymų paruošta ir „Hu-
awei“ gerbėjams. Itin talpios baterijos, 
„Leica“ kamera ir dirbtiniu intelektu 

papildytą išmanųjį „Huawei P20 Pro“ 
dabar įsigyti galima net 250 Eur pigiau. 
Sumokėjus pradinę 90 Eur įmoką ir pasi-
rašius 24 mėn. sutartį, telefonas kainuos 
tik 21,20 Eur/mėn. Perkant šį išmanųjį be 
sutarties, jis kainuos vos 599 Eur (kaina 
ne akcijos metu – 849 Eur).

Ieškantiems dar didesnės nuolaidos 
verta rinktis „Huawei P20 Lite“. Šį 
elegantiško dizaino ir tvirto metalinio 
korpuso išmanųjį dabar galima įsigyti 
net 40 proc. pigiau. Sumokėjus 34 Eur 
pradinę įmoką ir sudarius 24 mėn. su-
tartį, telefonas kainuos vos 8,04 Eur/
mėn. Perkant šį išmanųjį be sutarties, 
jis kainuos tik 227 Eur (kaina ne akcijos 
metu – 379 Eur).

Telefonams papildomai taikomas vals-
tybės nustatytas laikmenos mokestis.

Pasiūlymų ir įrenginių kiekis bei lai-
kas – riboti.

pIrktI Internetu – greIčIau Ir 
patogIau
Sužinoti apie kitus „Tele2“ išpardavimo 
pasiūlymus galima ne tik operatoriaus 
salonuose, bet ir internetinėje parduo-
tuvė www.tele2.lt. Joje nuolaidomis pa-
sinaudoti galima bet kuriuo paros metu 
ir tik kelių mygtukų paspaudimu.

Be to, užsisakius prekę, ji yra nemoka-
mai pristatoma nurodytu adresu vos per 
2–3 d. d. Kaip ir perkant salone, taip ir 
internetu įsigytą prekę, jei ji nepateisino 
jūsų lūkesčių, (laikantis numatytų sąlygų 
dėl pakuotės ir prekės kokybės išsaugo-
jimo) galima grąžinti per 14 dienų.•

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

metų kalendoriai
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eterIs

šeštadIenIs, sausio 12 d. Saulė teka 8.37, leidžiasi 16.17, dienos ilgumas 7.40. 
Jaunatis. Vardadieniai: Arkadijus, Cezarija, Cezarijus, Vaigedas, Lingailė, Ernestas, Cezarė, Cezaris.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“

 6.50 „K-9“. 
 8.30 Karinės paslaptys. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Gyvūnų 
jaunikliai. Mažieji 
kalnų gyventojai“. 

 12.50 Pasaulio dokumen-
tika. „Sniego vilkų 
šeimyna ir aš“. 

 13.50 „Džesika Flečer 5“. 
 14.35 Premjera. „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 Atminimo laužų už-

degimo ceremonija 
Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje. 

 18.30 Premjera. „Neuž-
miršti“.

 19.30 Stilius. 
 20.25 Loterijos „Keno 

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Paramos Ukrainai 

koncertas „Kartu iki 
pergalės“. 

 23.30 Premjera. „Viesulo 
centre“. 

 1.20 „Nerealusis 
Halkas“. 

 3.15 Pasaulio dokumen-
tika. „Sniego vilkų 
šeimyna ir aš“. 

 4.25 „Džesika Flečer 5“. 
 5.10 „Džesika Flečer 6“. 

lnk
 6.25 Dienos programa. 
 6.30 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 6.55 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.20 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.45 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.10 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.00 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.20 „Ponas Bynas“. 
 9.45 „Srovės nublokšti“.
 11.20 „Rembo sūnus“.
 13.15 „Sugrįžęs iš praei-

ties“.
 15.30 „Tokia jau mano 

dalia“.
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 „Avelės ir vilkai“.
 21.05 „Tronas.  

Palikimas“.
 23.25 PREMJERA. 

„Nenormalūs“.
 1.10 „Viską prisiminti“.

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. 

Lietuva.
 10.00 Svajonių ūkis. 
 10.30 „Viščiukas Cyp-

sius“.
 12.00 „Meilė keliauja 

laiku. Rubinė“.
 14.20 „Princas ir kalvis“.
 16.40 Ekstrasensų mūšis. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“.
 19.30 „Naktis muziejuje 

2“.
 21.35 „Bado žaidynės. 

Ugnies medžioklė“.
 0.25 „Du miegamieji, 

viena vonia“.
 2.05 „Žmogus – 

skruzdė“.

btV
 6.40 „Vaikai šėlsta“. 
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 Ultimate Stron-

gman Pasaulio 
komandinis 
čempionatas. 

 10.00 „Nutrūkę nuo 
grandinės“. 

 10.30 „Žemė – dykumų 
planeta“. 

 11.35 „Velniški Stivo Os-
tino išbandymai“. 

 12.35 „Geriau vėliau, 
negu niekada“.

 13.30 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 15.20 „Nusikaltimų 
tyrėjai“. 

 16.30 „Nusikaltimų 
miestas“. 

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

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Išdavikas“.
 0.00 „Dakaras 2019. 

Savaitės apžvalga“. 
 0.30 „Dakaras 2019“. 
 1.00 „Anakonda 3. 

Palikuonis“.
 2.30 „Ekstrasensų 

mūšis“.

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

„Lietuvos gelmių 
istorijos“. 

 7.55 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 8.30 10 min. iki tobu-
lybės su Jurijumi. 

 8.45 Skinsiu raudoną 
rožę. 

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

D. Žeimyte. 
 11.00 „Detektyvas 

Morsas“.
 13.00 „Šeimininkė“.
 15.10 „Geriausios 

nardymo vietos“. 
 15.35 TV parduotuvė.
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Čempionai. 
 16.50 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“. 

 17.25 „Neišsižadėk“.
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Neišsižadėk“.
 20.00 Žinios.
 20.22 Orai.
 20.25 „Mentalistas“.
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Mentalistas“ 

(tęs.). 
 23.10 „Mentų karai: 

Kijevas. Netikėk 
savo akimis“.

 1.15 „Moterų daktaras“.
 3.05 „Šeimininkė“.
 4.30 Vantos lapas. 
 4.50 „Vaiduoklis krei-

vame veidrodyje“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

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

gamina geriau! 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Garsiau. 
 11.00 Pradėk nuo savęs. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 11.55 Projektas Pi.
 12.20 XX Pažaislio 

muzikos festivalis. 
Juozo Grušo 
„Herkus Mantas“. 

 14.00 Bravo! 2. 
 15.00 „2018 FIFA 

pasaulio futbolo 
čempionatas. 
Kroatijos rinktinės 
istorija“. 

 15.30 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 16.00 Euromaxx. 
 16.30 Klauskite daktaro. 
 17.20 Stilius. 
 18.15 Vytautas Kasiulis. 

„Iki Paryžiaus ir 
atgal“.

 19.10 Premjera. Dainos 
galia. Lionginas 
Abarius. 

 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Koncertas „In 

memoriam“. 
 22.30 „Kalno valdovas“. 
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Geismo įsta-

tymas“. 
 2.25 Koncertas „La vie 

en rose“.
 3.50 Garsiau.
 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Būrėja“. 
 7.20 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“. 

 7.45 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“. 

 8.10 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.10 „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 „Prieblanda. 

Atpildas“.
 22.50 „Kongas“.
 0.50 „Kerol“.
 2.50 „Kol mes gyvi“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Leopardų kara-

lienė“.
 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. „Auk-

saspalvio babuino 
slėnis“.

 14.00 „Žvejo nuotykiai“.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Jukono vyrai“.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 Žinios. 
 21.58 Orai. 
 22.00 „Nesunaikinami 2“.
 23.55 „Brangus  

krovinys“.
 1.35 „Fizrukas“. 

„Avelės ir vilkai“,  19.30, LNK

penktadIenIs, sausio 11 d. Saulė teka 8.38, leidžiasi 16.15, dienos ilgumas 7.37. 
Jaunatis. Vardadieniai: Marcijonas, Stefanija, Audrius, Vilnė, Palemonas.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 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 „Nerealusis 

Halkas“. 
 0.40 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 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
 6.00 Dienos programa. 
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.05 „Rimti reikalai“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Valanda su Rūta.
 12.00 „Meilės sparnai“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

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

Lietuva. 
 17.35 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
  19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Viską prisiminti“.
 23.10 „Krikštatėvis III“.
 2.00 Nebijok pažinti. 
 2.25 „Nakties klajūnai“.

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. 
  16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.30 „Rio 2“. 
 21.20 PREMJERA. 

„Žmogus – 
skruzdė“.

 23.35 „Valstybės priešas“.
 2.05 „Kerštas“.
 3.40 „Rembo. Pirmasis 

kraujas“.

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

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

Mažeikių „Ereliai“–
Marijampolės „Sū-
duva-Mantinga“.

 20.00 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 21.00 „Universalus karys. 
Atsiskaitymo 
diena“.

 23.10 „Dakaras 2019“. 
 23.40 Tarptautinis 

turnyras „BUSHIDO 
KOK 2018 Ryga“.

 2.00 „Gyvi numirėliai“.

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

ragdai“.
 9.00 „Namas su 

lelijomis“.
 10.00 „Mentų karai. 

Odesa“.
 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 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“.
 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. 

 23.00 „Gluchariovas“.
 0.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Vaiduoklis krei-

vame veidrodyje“.
 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 XX tarptautinis 

akordeono festi-
valis „Vilnius 2017“. 

 7.05 Projektas Pi.
 7.30 „Grizis ir lemingai“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Garsiau. 
 8.45 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Simbolinė 
kobrų ir Taro 
dykumos fakyrų 
sutartis“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Istorijos detektyvai.
 13.00 7 Kauno dienos.
 13.30 Stop juosta.
 14.00 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 14.25 „Pokalbiai pas Ber-

gmaną. Atskirtis“. 
 15.10 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Lokio beieš-
kant“.

 15.40 „Grizis ir lemingai“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

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

Lietuva.
 18.00 Kelias. 
 18.20 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 19.20 „Kiotas. Roman-

tiška pažintis su 
nacionalinėmis 
vertybėmis. 
Kijomidzu-dera 
šventyklos terasa ir 
Kioto kake-dzukuri 
architektūros 
stilius. Daigodži ir 
Budžiodži šventy-
klos“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Koncertas „La vie 

en rose“. 

 23.00 „Geismo įsta-
tymas“. 

 0.40 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.55 Dabar pasaulyje. 
 1.25 Amerikiečių klasika 

ir džiazas. Nomeda 
Kazlaus. 

 2.50 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 3.15 Dainuoju Lietuvą. 
 5.30 Kultūrų kryžkelė. 

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 PREMJERA. „Kol 

mes gyvi“.
 23.10 „Kerol“.
 1.25 „Midsomerio 

žmogžudystės XII. 
Juodoji knyga“.

 3.00 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.45 „Paryžiaus 
paslaptys. Operos 
paslaptis“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Virtuvė“. 2015.
 7.00 Jokių kliūčių! 
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Kulinarijos meis-

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

tras. 
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios. 
 22.00 „Brangus krovinys“.
 23.55 „Artimi priešai“.
 1.30 „Fizrukas“. 

„Rio 2“,  19.30, TV3
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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 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 10.00 Laisvės gynėjų 
dienai. Iškilmingas 
minėjimas ir 
Laisvės premijos 
įteikimo cere-
monija Lietuvos 
Respublikos Seimo 
Kovo 11-osios Akto 
salėje. 

 11.30 Laisvės dainos.
 12.00 Valstybės vėliavos 

pakėlimo ceremo-
nija Nepriklauso-
mybės aikštėje, 
Vilniuje.

 12.25 Laisvės dainos.
 12.55 Pasaulio dokumen-

tika. „Pavojingoji 
žemė. Ledas“. 

 13.50 „Puaro. Trečioji 
mergina“.

 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 „Laiškai Sofijai“. 
 23.10 „Tūkstantį kartų 

labanakt“. 
 1.10 „Pavojingoji žemė. 

Mažieji kalnų 
gyventojai“. 

 2.55 „Neužmiršti“.
 3.55 Laisvės dainos. 
 4.20 „Puaro. Trečioji 

mergina“.

lnk
 6.30 Dienos  

programa. 
 6.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 7.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 7.25 „„Nickelodeon“ 
valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.50 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.15 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.40 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.05 „Tomas ir Džeris 
Marse“.

 10.30 Muzikinė kaukė.
 12.45 „Antroji džiunglių 

knyga. Mauglis ir 
Balu“.

 14.30 „Pamišę dėl šokių“.
 16.40 Ne vienas kelyje. 

 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios. 
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 21.30 PREMJERA. 

„Sąskaitininkas“.
 23.50 „Išleistuvių naktis“.
 1.25 „Nenormalūs“.

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 „Meškiukas 

Padingtonas“.
 13.20 „Šoklusis bičiulis“.
 15.05 „Dantukų fėja 2“.
 16.55 „Havajai 5.0“.
 18.00 Raudonas kilimas. 
 18.30 TV3 žinios. 
  19.30 TIESIOGIAI. X 

Faktorius. 
 22.30 „Nužudyk mane tris 

kartus“.
 0.05 „Bado žaidynės. 

Ugnies medžioklė“.

btV
 6.40 Ultimate Stron-

gman Pasaulio 
komandinis 
čempionatas. 

 7.30 „Žemė – dykumų 
planeta“. 

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 10.30 „Žemė – dykumų 

planeta“. 
 11.40 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“. 
 12.40 „Geriau vėliau, 

negu niekada“.
 13.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 16.00 „Amžiaus nusikal-

timai“. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Lietkabelis“–
„Žalgiris“.

 19.30 „Pono Septimo 
restoranas“.

 21.15 „Antrininkas“.
 22.20 PREMJERA. „Kortų 

namelis“.
 23.20 „Dakaras 2019“. 
 23.50 „Universalus karys. 

Atsiskaitymo 
diena“.

 1.40 „Anakonda 3. 
Palikuonis“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevi-

čaitė-Bitė“. 
 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. 
 16.55 „Viltis ir stebuklas 

Balbieriškyje“. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Inspektorius 

Luisas. Nemėjos 
liūtai“.

 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Inspektorius 

Luisas. Nemėjos 
liūtai“.

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

Morsas“.
 0.45 „Gurovo bylos. 

Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“.

 2.45 „Merdoko 
paslaptys“.

 4.40 „Kelrodė žvaigždė“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

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

Rusų gatvė. 
 7.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 7.45 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 8.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 8.15 Kultūrų kryžkelė. 

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

nimo džiaugsmas. 
Zoologijos sodas 
– laukinės gamtos 
vizija“. 

 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 Sausio 13-oji – 

Laisvės gynėjų 
diena. 

 14.10 Koncertas „In 
memoriam“.

 15.45 Šventadienio 
mintys. 

 16.15 Projektas Pi.
 16.45 Mokslo ekspresas. 
 17.00 (Ne)emigrantai. 
 17.55 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.40 „Sausio mūšis. 

Lietuvos radijas ir 
televizija 1991 01 
13“.

 19.25 „Dauntono abatija 
1“. 

 20.30 Panorama.

 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Skambantys pa-

sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– smuiko mega 
žvaigždė Nigel 
Kennedy (Jungtinė 
Karalystė).

 21.55 Giuseppe Verdi. 
Requiem. 

 23.20 Anapus čia ir dabar. 
 0.05 „Kalno valdovas“. 
 1.45 Vytautas Kasiulis. 

„Iki Paryžiaus ir 
atgal“.

 2.40 Mokslo ekspresas. 
 2.55 „Sausio mūšis. 

Lietuvos radijas ir 
televizija 1991 01 
13“.

 3.40 Giuseppe Verdi. 
Requiem. 

 5.05 (Ne)emigrantai. 

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Akloji“. 
 7.20 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“. 

 7.45 „Džekas Hana 
kviečia į gamtą“. 

 8.10 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Silvijos itališki 
valgiai“.

 13.00 „Laukiam svečių su 
Reičele Alen“. 

 13.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.50 „Būrėja“. 
 20.00 „Visa menanti“.
 21.00 „Modus“.
 22.50 „Privatus detek-

tyvas“.
 0.45 „Kongas“.
 2.30 „Prieblanda. 

Atpildas“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.25 Ledo kelias.
 7.25 „Auksaspalvio 

babuino slėnis“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 Savaitė su Kauno 

„Žalgiriu“. 
 11.00 100% Dakaro. 
 11.30 Sandėlių karai.
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 PREMJERA. „Vilkų 

kalnai“.
 14.00 „Žvejo nuotykiai“.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Aliaskos geležin-

keliai“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Jukono vyrai“.
 19.00 Amerikos talentai.
 20.00 Dainų dvikova.
 21.00 Žinios. 
 22.00 Dainų  

dvikova.
 22.30 X Faktorius. 

sekmadIenIs, sausio 13 d. Saulė teka 8.36, leidžiasi 16.19, dienos ilgumas 
7.43. Priešpilnis. Vardadieniai: Veronika, Dargaudas, Gilvydė, Iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras.

pIrmadIenIs, sausio 14 d. Saulė teka 8.35, leidžiasi 16.20, dienos ilgumas 
7.45. Priešpilnis. Vardadieniai: Feliksas, Teodozijus, Auksė, Hilarijus, Laimis, Lilija.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

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

linė policija 3“. 
 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
 6.05 Dienos programa. 
 6.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

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

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

meilės“.
 21.30 Žinios. 
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Sakalo akis“.
 0.45 „Juodasis sąrašas“.
 1.35 „Sąskaitininkas“.

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.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Visi mes žmonės. 
 20.30 „Moterys meluoja 

geriau“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Patriotas“.
 23.50 „Kvantikas“.
 0.50 „Mikė“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.25 „Kvantikas“.
 4.15 „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 „Reali mistika“. 
 12.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Rydiko kronikos. 

Sugrįžimas“.
 23.15 „Dakaras 2019“. 
 23.45 „Išdavikas“.
 1.35 „Antrininkas“.
 2.35 „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 „Mentų karai. 

Odesa“.
 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 „Kelrodė žvaigždė“.
 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.
 20.53 Orai.
 20.55 „Namas su 

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

įstatymas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė  

žvaigždė“.
 3.00 „Moterų daktaras“.
 3.50 „Neišsižadėk“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Mentų karai. 

Odesa“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Amerikiečių klasika 

ir džiazas. Nomeda 
Kazlaus. 

 7.30 „Grizis ir lemingai“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje. 
 8.45 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Lokio beieš-
kant“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Savaitė. 
 13.10 Projektas Pi.
 13.40 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 14.05 „Dauntono abatija 

1“. 
 15.10 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Delfinų 
apsuptyje“. 

 15.40 „Grizis ir lemingai“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.
 19.00 ARTi. Veidai. 
 19.15 „Scientologijos 

šnipai. Specialiųjų 
reikalų biuras – 
OSA“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Janas Husas“. 
 22.55 Dainos galia. 

Lionginas Abarius. 
 23.30 Istorijos detektyvai. 
 0.15 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.30 Dabar pasaulyje. 

 1.00 Akacijų alėja. 
 1.55 Dokumentinė isto-

rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 2.55 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 3.30 Stambiu planu. 
 4.15 ARTi. Veidai. 
 4.30 Į sveikatą. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Mano gyvenimo 

žuvis“.
 23.25 „Karalienė Izabelė“.
 1.00 „Midsomerio 

žmogžudystės XII. 
Paslaptys ir šnipai“.

 2.45 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.30 „Modus“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Dainų dvikova.
 7.00 „Aliaskos geležin-

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

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

tras.
 18.00 „Moderni šeima“.
 18.55 „Univeras“. 
 19.30 Farai. 
 20.00 „Virtuvė“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 22.00 „Naša Raša“. 
 23.00 „Vizijos“.
 0.35 „Svieto lygintojai“.
 1.30 „Fizrukas“.

„Greitojo reagavimo būrys“,  21.00, BTV
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eterIs

trečIadIenIs, sausio 16 d. Saulė teka 8.34, leidžiasi 16.24, dienos ilgumas 7.50. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Marcelis, Norgailas, Norgailė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

Reksas“.
 12.00 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 „Keno Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 „Kas ir kodėl?“. 
 18.30 Klauskite daktaro. 
 19.30 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 Premjera. „Pasku-

tinė karalystė 2“. 
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 „Kas ir kodėl?“.
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 5.00 „Seserys“. 

lnk
 6.05 Dienos programa. 
 6.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

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

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

meilės“.
 21.30 Žinios. 
  22.30 „Merginų kovos“.
 0.30 „Juodasis sąrašas“.
 1.20 „Pagalbos 

šauksmas“.

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

geriau“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Nakties klajūnai 

2“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 22.30 TĘSINYS. „Nakties 

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

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

btV
 7.10 „Vaikai šėlsta“. 
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Įkalinti laike“.
 23.05 „Dakaras 2019“. 
 23.35 „Baimės kaina“.
 1.35 „Gyvi numirėliai“.
 2.25 „Velniški Stivo Os-

tino išbandymai“.

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 „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 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Politiko išpa-

žintis“.
 18.25 „Dzūkijos kultūros 

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

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

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

Odesa“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Akacijų alėja. 
 6.50 ARTi. Veidai. 
 7.05 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 7.30 „Grizis ir lemingai“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.45 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Mano globo-
jamas gyvūnas“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Sausio mūšis. 
Lietuvos radijas ir 
televizija 1991 01 13.

 13.00 Kultūringai su 
Nomeda. 

 13.45 Linija, spalva, 
forma. 

 14.15 Skambantys pa-
sauliai su Nomeda 
Kazlaus. Svečias 
– smuiko  
megažvaigždė 
Nigel Kennedy 
(Jungtinė Kara-
lystė).

 15.10 „Nepaprastas 
žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Mergaitė ir 
drambliai“. 

 15.40 „Grizis ir lemingai“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“. 
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Panevėžio 
„Lietkabelis“–
Bambergo „Brose 
Baskets“. 

 21.00 Kultūros diena.
 21.20 „Pusmėnulis“. 

 23.00 Dokumentinė isto-
rinė laida „Lietuvos 
kolumbai“. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Akacijų alėja 2014. 
 1.20 XX Pažaislio 

muzikos festivalis. 
Juozo Grušo 
„Herkus Mantas“.

 2.55 Istorijos detektyvai. 
 3.40 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.25 Pradėk nuo savęs. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 2“.

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Nusikaltimo 

vieta – Hanoveris. 
Rakštis“.

 22.55 „Karalienė Izabelė“.
 0.35 „Midsomerio 

žmogžudystės XII. 
Mažos malonės“.

 2.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.10 „Vyriausiasis ins-
pektorius Benksas. 
Prieš srovę“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Virtuvė“.
 7.00 „Žvejo nuotykiai“.
 8.00 „Havajai 5.0“.
 9.00 Statybų gidas.
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 Kulinarijos meis-

tras.
 12.30 „Moderni šeima“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „Elementaru“.
 16.55 Kulinarijos meistras.
 18.00 „Moderni šeima“.
 19.00 TIESIOGIAI. 

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

 21.00 „Aš, kitas aš ir 
Irena“.

 23.15 „Gaudynės“.
 0.10 „Daktaras Hausas“.
 1.10 „Svieto lygintojai“.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 3“. 
 11.10 „Komisaras 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

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

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

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

žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 3“. 
 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
 6.05 Dienos programa. 
 6.10 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

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

daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

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

Lietuva. 
 17.35 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 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 „Pagalbos 

šauksmas“.
 0.15 „Juodasis sąrašas“.
 1.05 „Sakalo akis“.

tV3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Visi mes  

žmonės. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Prieš srovę. 
 20.30 „Moterys meluoja 

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

„Maištas“.
 23.50 „Kvantikas“.
 0.50 „Mikė“.
 1.40 „Rouzvudas“.
 2.30 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.25 „Kvantikas“.
 4.15 „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 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 12.45 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 19.30 „Įstatymas ir 
tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Varom!“.
 21.00 „Baimės kaina“.
 23.20 „Dakaras 2019“. 
 23.50 „Rydiko kronikos. 

Sugrįžimas“.
 1.55 „Gyvi numirėliai“.
 2.40 „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 „Mentų karai. 
Odesa“.

 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 „Kelrodė žvaigždė“.
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“. 
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Politiko išpa-

žintis“. 
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.53 Orai.
 20.55 „Namas su 

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

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

Odesa“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Akacijų alėja.
 7.00 Misija: Vilnija. 
 7.30 „Grizis ir lemingai“. 
 7.40 „Kaip Paulinė 

Kalėdas gelbėjo“. 
 7.55 „Džeronimas“.
 8.20 Mokslo sriuba. 
 8.45 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Delfinų 
apsuptyje“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Gimę tą pačią 
dieną. 

 13.10 Anapus čia ir dabar. 
 13.55 Mokslo ekspresas. 
 14.10 „Scientologijos 

šnipai. Specialiųjų 
reikalų biuras – 
OSA“. 

 15.10 „Nepaprastas 
žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Mano globo-
jamas gyvūnas“. 

 15.40 „Grizis ir lemingai“. 
 15.50 „Kaip Paulinė 

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 18.15 Euromaxx. 
 18.50 Karaliaus Min-

daugo krepšinio 
taurė. Ketvirtfinalis. 
„Šiauliai“–Kauno 
„Žalgiris“. 

 21.00 Kultūros diena.
 21.25 FIBA Čempionų 

lyga. Strasbūro 
„SIG“–Klaipėdos 
„Neptūnas“. 

 23.30 „Vytautas Kasiulis. 
Iki Paryžiaus ir 
atgal“.

 0.25 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.40 Dabar pasaulyje. 
 1.10 Akacijų alėja.
 1.55 Laiškai Sofijai. 
 4.00 Euromaxx. 
 4.35 Garsiau. 
 5.05 „Neužmiršti“. 

tV1
 6.20 Teleparduotuvė. 
 6.50 „Alisa Never“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 11.05 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.
 12.40 „Saugokis meš-

kinų“. 
 13.05 „Drakonų kova. 

Super“. 
 13.30 „Tinginių mies-

telis“. 
 14.00 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

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

šviesa“.
 19.00 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.
 19.55 „Alisa Never“.
 21.00 „Vyriausiasis ins-

pektorius Benksas. 
Prieš srovę“.

 22.55 „Karalienė Izabelė“.
 0.15 „Midsomerio 

žmogžudystės XII. 
Sistemos klaida“.

 2.05 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 2.50 „Mano gyvenimo 
žuvis“.

tV6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Virtuvė“.
 7.00 „Aliaskos geležin-

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

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

tras.
 18.00 „Moderni šeima“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“.
 20.30 Žinios. 
 20.58 Orai. 
 21.00 „Fenikso skrydis“.
 23.10 „Gaudynės“.
 0.10 „Daktaras Hausas“.
 1.10 „Svieto lygintojai“.

antradIenIs, sausio 15 d. Saulė teka 8.35, leidžiasi 16.22, dienos ilgumas 
7.47. Priešpilnis. Vardadieniai: Paulius, Skirgaila, Snieguolė, Meda, Povilas.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
KITI

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

Ketinius radiatorius.   •
Tel. 8 614 56206.

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

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

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

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 per- •
ka miškus išsikirtimui. Domina 
įvairūs variantai.  
Tel. 8 646 38079. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

Superkame visų markių  •
automobilius, mikroautobusus, 
kemperius, motociklus, ketur-
račius, motorolerius. Gali būti 
nevažiuojantys ar ilgai stovėję. 
Sutvarkome dokumentus, Atsi-
skaitome 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. 

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Renault Kangoo“ (1,4 l,  •
benzinas, iš Vokietijos, ideali bū-
klė, maža rida, 2002 m.), kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 23430.

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

GYVULIAI

10 mėn. mėsinę telyčią.   •
Tel. 8 686 53424.

Mėsinę kiaulę.   •
Tel. 8 601 22865.

Paršelius. Tel. 8 625 33174. •
Kiaulę. Tel. 8 638 50905. •
Pusę kiaulės (meitėlio) sker- •

dienos. Tel. 8 698 38153.

Ėringas avis.   •
Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Automobilius, motociklus,  •
prikabinamus namelius (kempe-
rius). Pasiimame patys.  
Tel. 8 690 25066. 

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.

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

GYVULIAI

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

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

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

KITI

Naudotą pianiną.   •
Tel. 8 659 60507.

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

DARBAS
SIŪLO

Reikalingas žmogus, mo- •
kantis ir norintis siūti. Su savo 
įranga ir savo patalpose. Darbas 
nuolatinis.  
Tel. 8 616 23986.

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

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 sutvarky-
čiau. 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. Do-
mina sklypai nuo 5 ha Seirijų, Šla-
vantų, Šventežerio sen. Galimas 
išankstinis apmokėjimas už visą 
nuomos laikotarpį. Pasinaudokite 
galimybe gauti tinkamą atlygį už 
savo žemę.  
Tel. 8 617 49085. 

Šiuolaikiškas ir 
paprastas būdas 

užtikrinti savo, turto 
ir artimųjų saugumą! 
Nepraleisk progos ir 
būk užtikrintas jau 

dabar!

KNYGYNĖLIS 
Seinų g. 12, Lazdijai, tel. (8 318) 53 085.

Dūmų detektorius tik 7,80 Eur.

*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*

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

PASLAUGOS
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.

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

Dengiame stogus iš savo ir  •
užsakovo medžiagų.  
Lankstinių gamyba ir montavi-
mas.  
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. 
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Mėsinių galvijų augintojų 
kooperatyvas

„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“

Superka bulius, telyčias, karves 

eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.

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

Tel. 8 634 23551. 

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

Ulonų g. 16, Alytus 
(„Dainava“)

Tel. 8 683 76442

Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 4 

www.dzukijosgranitas.lt

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

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.

brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

Tel.: 8 613 79515, 
8 620 35000,
8 614 44299. 

„Sūduvos galvijai“

VANTOS.
Įvairioms pirtims. 

Įvairiems vanojimams. 
Didesnį kiekį galiu atvežti. 

Kviečiu susipažinti su 
lietuviškos pirties 

tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

Miško 
paslaugos.

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

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

leipalingio.giria@gmail.com

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs..

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

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

(utilizacijos) dokumentus.

 Tel.: 8 684 26629, 
         8 640 23333.

PERKAME mišką su 
žeme ir išsikirsti.
 ATLIEKAME:
– miško valymo, 

retinimo, sanitarinius 
kirtimus.

– medienos ištraukimo  
darbus.

– miško sodinimo ir  
priežiūros darbus.

 
Tel. 8 688 80175

Vytauto g. 16, Seirijai, 
Lazdijų r.

El. p. uabloginta@gmail.com

PeRKA MIŠKą 
SU ŽeMe IR IŠKIRSTI 
Darome miškotvarkos 

projektus 
Teikiame miškovežio  

paslaugas.

UAB „VyTKeRTA“, 
Varpilės g. 4, 

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

el. p. vytkerta@gmail.com

PERKAME
MIŠKĄ

Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 680 81777

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.

Tel. 8 625 93 679

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
ARKLIUS, JAUČIUS, 
TELYČIAS, KARVES.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

Ilgastrėliu ekskava-
toriumi pigiai, greitai ir 

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

Tel. 8 652 50282.

Gydytojos 
Dainos Miliauskaitės-

Nemeikštienės lazerinės 
dermatologijos kabinetas.

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

Vilties g. 32, 
Alytus

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

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

PErkAME 
miŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.Superkamišką.lt

• Miško kirtiMas 
ir valyMas

• Miško pirkiMas 
visoje lietuvoje

• Miškų atsodiniMas

www.taurusmiskas.lt

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

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

PeRKAMe MIŠKą 
didžiausiomis kainomis  

Lietuvoje. 
Mokame avansus. 

Atsiskaitome iškarto. 

TeL. 8 605 44445

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

Baldų 
projektavimas, 
gamyBa, 
prekyBa

Baldų 
projektavimas, 
gamyBa, 
prekyBa

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

• Topografiniai ir 
geodeziniai matavimai, 

• žemės sklypų 
formavimo ir 

pertvarkymo projektai, 
• detaliųjų planų rengimas

naujoji g. 56, alytus
tel. : 8 678 41222, 

8 655 26922
el. p. : geodezinis@gmail. com, 

 info@ntkarolis. lt, 
www. ntkarolis. lt

naujose patalpose

ĮMONĖ SUPERKA 
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

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

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

Dėmesio!

Tel. 8 655 58021.


