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R. Daugirdaitė buvo maloniai nustebinta, kai po vizito pas profesorių R. Kėvalą ji gavo šio gydytojo vizitinę kortelę ir leidimą, kilus problemų, skambinti šiam garsiam medikui. 

Galingos Lietuvos medikų pajėgos Lazdijuose kuria stebuklus
Linas Greičius

M
ūsų krašto 
gyventojai 
pajuto, jog  
g y d y m o 
paslaugos 
Lazdijų li-

goninėje per paskutinį pusme-
tį pakilo į daug aukštesnį lygį. 
Gydytojų komanda pasipildė 
net šešiais aukščiausios kvalifi-
kacijos gydytojais, iš kurių vie-
nas profesorius, o kitas mokslų 
daktaras. 

Šiandien drąsiai galima kal-
bėti, kad naujos gydytojų ko-
mandos suformavimas davė 
konkrečių rezultatų – ne viena 
išgelbėta mūsų kraštiečio gy-
vybė, nustatyta sudėtinga dia-
gnozė, dešimtys ligonių išsiųsta 
tyrimams ir gydymui į Kauno 
sveikatos mokslų universiteto 
ir „Santaros“ klinikas. 

Lazdijų žmonės, apsilankę pas 
konsultuojančius medikus, ne-
gaili jiems šiltų žodžių, dėkoja 
už išgelbėtą gyvybę ir suteiktą 
viltį pasveikti. 

nustatė dIagnozę 
Lazdijų gyventoja, jauna mama 
Ramunė Daugirdaitė susijaudi-
nusi pasakojo, kaip savo penke-
rių metų sūnų Luką vedė į kon-
sultaciją pas vieną iš geriausių 
Lietuvos pediatrų, profesorių 
Rimantą Kėvalą. 

„Spaudoje perskaičiau, jog 
Lazdijuose konsultuoja žinomas 
profesorius. Nusprendžiau užre-
gistruoti savo Luką konsultacijai. 
Vaikas labai dažnai serga – kosti, 
sloguoja, bet konkrečios prie-
žasties vis nepavyksta surasti. 
Pagalvojau, o gal profesorius ką 
nors patars“, – pasakojo jauna 
mama. 

Ramunės teigimu, labai ma-
loniai nustebino profesoriaus 
bendravimo stilius – paprastas ir 
šiltas, jo sugebėjimas  susirinkti 
visą informaciją apie negalavimo 
simptomus. 

„Mano vaikas labai bijo gydy-
tojų, tačiau profesorius su juo 
greitai surado bendrą kalbą. 
Diagnozė buvo greitai nustaty-
ta, profesorius išrašė vaistų. Jis 
sakė, jog jei vaikas nepasveiks, 
tada kvies mus konsultacijai į 
Kauno klinikas, pas savo kole-
gas“, – pasakojo Ramunė.

Ją nustebino tai, jog profeso-
rius po konsultacijos įteikė jai 
savo vizitinę kortelę ir pasiūlė, 
esant reikalui, skambinti jam 
telefonu. 

„Labai puiku, kad su vaiku 
nebereikia važiuoti į konsulta-
cijas Alytuje, kaip būdavo iki 
šiol. Luko sveikatos problemų 
sprendimas tapo daug greitesnis 
ir paprastesnis. Alytuje gydytojo 
priėmimo tekdavo laukti tris sa-
vaites, o dabar – užsiregstruoji, 
ir po kelių dienų, vėliausiai po 
savaitės, patenki konsultacijai 
pas garsų profesorių“, – neslėpė 
džiaugsmo jauna mama. 

Išgelbėjo vyro gyvybę
Krosnos seniūnijos gyventoja 
Petrutė Dapkevičienė sunkiai 
renka žodžius, kuriais galėtų ap-
sakyti savo dėkingumą gydyto-
jui kardiologui, mokslų daktarui 
Andriui Berūkščiui. 

„Šis daktaras – Dievo mums 
siųstas. Jis išgelbėjo mano vyro 
Gedimino gyvybę. Lazdijuose la-
bai seniai reikėjo tokio žmogaus, 
ačiū rajono ir ligoninės valdžiai, 

kad mus gydo tokie stebuklada-
riai“, – sakė P. Dapkevičienė. 

Ji pasakojo, jog vyras ilgai jau-
tė skausmus krūtinėje, medikai 
sakė, jog tai gali būti dėl stuburo 
problemų. 

Kai Dapkevičiai sužinojo, jog 
Lazdijuose pradėjo dirbti kar-
diologas iš Vilniaus, iškart už-
siregistravo konsultacijai. 

„Lapkričio 29 dieną Lazdijuose 
Gediminą konsultavo daktaras 
Berūkštis. Įtaręs negerus daly-
kus, iškart davė siuntimą į „San-
taros“ klinikas. Gruodžio 10 die-
ną buvome Vilniuje. Operatyviai 
atliko tyrimus ir nustatė 90-95 
proc. kraujagyslių nepraeina-
mumą. Buvo vienas žingsnis iki 
infarkto. Šio gydytojo dėka buvo 
išgelbėta mano vyro gyvybė“, – 
emocingai kalbėjo Petrutė. 

Moteris teigė, jog ir pati dėl 
savo sveikatos lankėsi pas gy-
dytoją Berūkštį ir buvo labai 
patenkinta kardiologo dėmesiu 
ir profesionalumu. 

„Jis man davė savo telefoną, 
kai man kyla klausimų dėl vaistų 
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savaItės komentaras  
Politikų kritika neturi virsti jų juodinimu (atsakymas R. Valatkai)

Algimantas Mikelionis
Visame laisvame ir demokratiš-
kame pasaulyje apie politikus 
rašo laisva žiniasklaida, t. y. 
žurnalistai. Kai tik žmogus iš 
paprasto mirtingojo tampa di-
desnio ar mažesnio rango politi-
ku, jis praranda savo privatumą, 
nes žurnalistai labai jau įkyrūs ir 
priekabūs tipai. Kuo labiau nuo 
jų bandysi pasislėpti ar nuslėpti 
savo nuodėmes, tuo jie aktyviau 
seks paskui tave ir neduos tau 
ramybės. Penkiasdešimt metų 
sovietinėje Lietuvoje buvo vie-
na partija ir viena tiesa. Didelė 
laimė, kad jau beveik trisdešimt 
metų gyvename laisvi ir nepri-
klausomi. Iš visų žmogaus laisvių 
demokratiniame pasaulyje bene 
svarbiausia yra žodžio laisvė.

Kai kurie žmonės, tik tapę 
politikais, nelabai iš pradžių 
supranta ir toleruoja iš žurna-
listų pusės rodomą padidintą 
dėmesį. Tad, prieš žengiant į po-
litiką, reikia gerai pagalvoti, ar 
esi pasiruošęs apie savo privatų 
gyvenimą iškloti viską ir nepa-
likti jokių paslapčių. Kai kurie 
politikai į tai reaguoja labai jau-
triai ir neadekvačiai. Gerai prisi-
mename, kas atsitiko, kai prieš 
kelerius metus turtuolio R. Kar-
bauskio vadovaujami „Žalieji 
valstiečiai“ laimėjo rinkimus. 
Kas keisčiausia, kad į tuo metu 
padidintą žiniasklaidos dėmesį 
itin jautriai ir net liguistai re-
agavo pats R. Karbauskis. Juk 
atrodo natūralu, kad į vieną 
svarbiausių valstybės politikų 
ir idėjinį Seimo rinkimus lai-
mėjusios politinės jėgos vadą 
žurnalistai pažvelgė pro padi-

dinamąjį stiklą. Kuo žurnalistai 
darėsi aktyvesni, tuo labiau siu-
to R. Karbauskis. Automatiškai 
kilo klausimas: turbūt jis turi 
ką slėpti, kad taip muistosi? O 
toliau dar gražiau – kuo giliau į 
mišką, tuo daugiau partizanų. 
Kuo labiau R. Karbauskis slėpė 
savo asmeninio gyvenimo as-
pektus, tuo labiau žurnalistai 
jais domėjosi. Visos šitos „Ža-
liųjų valstiečių“ vado slėpynės 
tikrai neišėjo jam į naudą.

Taigi žurnalistų darbas yra 
politikus kritikuoti. Net ne dar-
bas – visuomeninė pareiga. Jeigu 
žurnalistai to nedarytų, negalė-
tume vadintis demokratine šali-
mi. Bet kaip atskirti konstruk-
tyvią, kultūringą ir naudingą 
kritiką nuo tendencingo juodi-
nimo ir drabstymosi purvais. 
Prieš kiek daugiau nei savaitę, 
mano nuomone, geriausias 
Lietuvos žurnalistas R. Valat-
ka savo parašytame komentare 
sukritikavo mūsų rajono merą 
A. Margelį. Na ir kas čia tokio, 
pasakysite, juk ne pirmas ir ne 
paskutinis kartas. Tik keista, 
kad pats ponas Rimvydas, turin-
tis itin aštrų liežuvį ir mėgstantis 
pajuokauti, nesuprato (supra-
to, bet apsimetė, kad ne) mero 
A. Margelio pajuokavimo apie 
norą, kad Seinai ir Punskas pri-
klausytų Lazdijų rajonui. Paskui 
žurnalistas dar pridūrė  niekuo 
nepagrįstą savo nuomonę apie 
protinius mero gebėjimus. O 
gal merui negalima juokauti? 
Paskui dar pasityčiojo iš tų ke-
lių tūkstančių rinkėjų, kurie 
būsimuose mero ir savivaldos 
rinkimuose savo balsus atiduos 
A. Margeliui ir jo judėjimui, lyg 
tai būtų kažkoks nusikaltimas, 
o ne rinkėjų teisė rinktis. Nei 
žurnalistas buvo Lazdijuose, nei 
matė teigiamus pokyčius rajone. 
Na, pažįstama žurnalistė jam 
galėtų papasakoti. Tik visa bėda, 
kad ji nieko bendro su objekty-
vumu neturi ir šiuose savivaldos 
rinkimuose itin aktyviai palaiko 

Lazdijų konservatorius ir vieną 
lazdijietį, norintį tapti Lazdijų 
meru. Beje, kai šis prieš kelerius 
metus dirbo savivaldybėje, pa-
žįstama žurnalistė gyrėsi, jog šis 
jos klauso. Kas bus, jeigu lazdi-
jietis taps meru? Tuomet rajonui 
vadovaus jis ar pažįstama žur-
nalistė, o gal abu kartu?

Pasirodo, riba tarp kritikos 
ir paprasto juodinimo yra la-
bai plona ir ją galima lengvai 
peržengti. Gal yra tokių skai-
tytojų, kuriems drabstymasis 
purvais ir ko nors koneveiki-

mas labai patinka: juk tai „cool“, 
„kieta“ ir „krūta.“ Bet taip pasi-
elgti yra lengviausia ir didelio 
mokslo tam nereikia, nes taip 
moka beveik kiekvienas. O kri-
tikuoti subtiliai, išmintingai ir 
konstruktyviai reikia jau būti 
ir apsiskaičius, ir nemenkai 
„pasikausčius“. Tokio, galima 
sakyti, prasto lygio kritika pliu-
sų R. Valatkai tikrai nepridėjo, 
greičiau neigiamai nustebino 
šio žurnalisto talento gerbėjus, 
nes jis moka rašyti itin subti-
liai, elegantiškai ir meistriškai,  

o A. Margelio sugebėjimai nuo 
tokios kritikos nė kiek nesu-
menko. 

Kritikuojant politikus, visuo-
met reikėtų vadovautis žodžių 
junginiu: nieko asmeniška. Kol 
pavyksta laikytis minėto prin-
cipo, galima garantuoti, kad 
kritika bus subtili ir neperaugs 
į prasto skonio juodinimą. Dar 
daugiau, jeigu politikas per-
skaitys konstruktyvios kriti-
kos persmelktą straipsnį ir į jį 
įsiklausys, tai virs jam naudingu 
patarimu.•

Adomo Žilinsko piešinys.

RRT išmatavo: „Tele2“ internetas — sparčiausias Lietuvoje
Technologijų lyderės 
„Tele2“ klientai naudojasi 
sparčiausiu internetu. Tai 
paaiškėjo Lietuvos Respu-
blikos ryšių reguliavimo 
tarnybai (RRT) sausį ir 
vasarį atlikus pirmuosius 
2019 m. matavimus šalies 
miestuose ir keliuose.

RRT atlikti matavimai rodo, kad 
vidutinė „Tele2“ teikiamo 4G in-
terneto sparta yra net 59,24 me-
gabitų per sekundę. Tuo tarpu 
kitų dviejų operatorių ryšio spar-
ta siekia 41,26 ir 36,43 megabitų 
per sekundę.

„Džiaugiamės pirmųjų mata-
vimų rezultatais – jie įrodo, kad 
praėjusių metų investijos į tinklo 
plėtrą bei bazinių stočių talpumo 
didinimą buvo naudingos mūsų 
klientams. Galimybė nevaržomai 

bendrauti visur ir visada šiais 
laikais yra kaip niekad svarbi, 
todėl nuolat stengiamės, kad 
vartotojai galėtų naršyti ne tik  
laisvai, bet ir be trikdžių“, – sakė 
Petras Masiulis, „Tele2“ genera-
linis direktorius.

RRT taip pat skelbia, kad šiais 
metais atliktų matavimų metu 
šalies miestuose ir keliuose daž-
niausiai prisijungti pavyko bū-
tent prie „Tele2“ 4G tinklo. Tai, 
P. Masiulio teigimu, taip pat yra 
sėkmingų investicijų rezulta-
tas.

Praėjusiais metais vien į tin-
klo kokybės gerinimą „Tele2“ 
investavo 10,3 mln. eurų. Daug 
dėmesio buvo skiriama ne tik 4G, 
bet ir 4G+ tinklo vystymui, kuris 
„Tele2“ tinkle dengia jau 80 proc. 
teritorijos.

Šiemet „Tele2“ investuos į 

pasirengimą 5G plėtrai. „Tele2“ 
taip pat ketina aktyviai dalyvauti 
rudenį numatytame leidimų daž-
niams konkurse.

Duomenys apie interneto spar-
tą, signalo stiprumą ir dinamiką 
šalies miestuose ir keliuose yra 
pateikti RRT internetinėje sve-

tainėje http://matavimai.rrt.lt/
index.html.•
Tekste pateikti 2019 m. vasario 15 d. RRT 
duomenys.
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Balsuok už geriausią!
A. Margelio komanda „Pirmyn!“

Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 22

3Sąrašo Nr. 

2019 m. kovo 3 d.
Lietuvos RespubLikos savivaldybių tarybų rinkimai

lazdijų rajono savivaldybė nr.24
rinkimų biUlEtEnis

Biuletenis privalo būti antspauduotas

PAŽYMĖKITE TIK VIENĄ KANDIDATĄ, UŽ KURĮ BALSUOJATE

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

DARBO PARTIJA

Apylinkės rinkimų 
komisijos, savivaldybės 

rinkimų komisijos ar 
Vyriausiosios rinkimų 

komisijos antspaudo vieta

Arūnas BACEVIČIUS

Audrius KLĖJUS

Artūras MARGELIS

Arūnas MARKŪNAS

Jonas MATULEVIČIUS

Ausma MIŠKINIENĖ

Saulius PETRAUSKAS

Albinas ŽYMANČIUS

TĖVYNĖS SĄJUNGA - LIETUVOS 
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„A. MARGELIO KOMANDA „PIRMYN!“

LIETUVOS RESPUBLIKOS
LIBERALŲ SĄJŪDIS

LIETUVOS CENTRO PARTIJA

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR 
ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS

Lietuvos RespubLikos savivaldybių tarybų rinkimai
lazdijų rajono savivaldybė nr.24

2019 m. kovo 3 d.

rinkimų biUlEtEnis
Biuletenis privalo būti antspauduotas

PAŽYMĖKITE TIK VIENĄ SĄRAŠĄ, UŽ KURĮ BALSUOJATE

ŽYMĖJIMO PAVYZDYS

PARTIJA TVARKA IR TEISINGUMAS1

2 LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGA

3 VISUOMENINIS RINKIMŲ KOMITETAS
„A. MARGELIO KOMANDA „PIRMYN!“

4 LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJA

6 TĖVYNĖS SĄJUNGA - LIETUVOS 
KRIKŠČIONYS DEMOKRATAI

10 LIETUVOS RESPUBLIKOS LIBERALŲ SĄJŪDIS

12 DARBO PARTIJA

18 LIETUVOS CENTRO PARTIJA

ALBINAS ŽYMANČIUS - pirmasis kandidatas sąraše. Kitų kandidatų 
numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

AUSMA MIŠKINIENĖ - pirmasis kandidatas sąraše. Kitų kandidatų 
numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

ARTŪRAS MARGELIS - pirmasis kandidatas sąraše. Kitų kandidatų 
numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

SAULIUS PETRAUSKAS- pirmasis kandidatas sąraše. Kitų kandidatų 
numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

AUDRIUS KLĖJUS- pirmasis kandidatas sąraše. Kitų kandidatų 
numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

VALDAS PETRAS MIKELIONIS- pirmasis kandidatas sąraše. Kitų 
kandidatų numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

ARŪNAS BACEVIČIUS- pirmasis kandidatas sąraše. Kitų kandidatų 
numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

JONAS MATULEVIČIUS- pirmasis kandidatas sąraše. Kitų kandidatų 
numerių, vardų ir pavardžių ieškokite sąrašuose.

P I R M U M O  B A L S A I
Į šiuos langelius aiškiai įrašykite penkių 
kandidatų n u m e r i u s  iš to sąrašo, už kurį 
balsavote.Kandidatų pavardžių nerašykite.

1

Apylinkės rinkimų 
komisijos, savivaldybės 

rinkimų komisijos ar 
Vyriausiosios rinkimų 

komisijos antspaudo vieta

Mieli kraštiečiai, kovo 3 d., atėję į rinkimų apylinkes, gausite du balsavimo biuletenius: vieną – už merą, kitą – už 
sąrašą. Pateikiame teisingo balsavimo pavyzdžius.

Šeštokų miestelį jau sujungė modernus viadukas

Šeštokų bendruomenės narys N. Jurkonis (kairėje), savivaldybės administracijos Vietinio ūkio vyresn. specialistas V. Blažauskas kartu su seniūne L. Audzevičiene džiaugiasi įgyvendintu projektu.
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»Atkelta iš 1 psl. 
vartojimo, nesidroviu ir skam-
binu daktarui. Visada sulaukiu 
nuoširdžių ir vertingų patari-

komandoje – daug specIalIstų
Per penkis mėnesius Lazdijų ligoninėje pradėjo dirbti: 
1. Kardiologas, mokslų daktaras Andrius Berūkštis („San-
taros“ klinikos)
2. Chirurgas Rimantas Kupris (Respublikinė Kauno ligo-
ninė)
3. Chirurgas Vytautas Gegužis (Marijampolės ligoninė)
4. Urologas Vladimiras Jelisejevas (Marijampolės ligoni-
nė) 
5. Pediatras, profesorius Rimantas Kėvalas (Kauno kli-
nikos) 
6. Gastroenterologė, doktorantė Gintarė Dargienė ( Kauno 
klinikos) 

Žmonės dėkoja
Artūras Margelis,
Lazdijų rajono savivaldybės 
meras
„Nuolat sulaukiu mūsų kraš-
to žmonių telefono skambučių. 
Skambinantieji, dažnai net nepa-
žįstami žmonės, man dėkoja už 
sugrąžintą sveikatą ar net išgel-
bėtą gyvybę. Tokie skambučiai 
malonūs, bet aš juk ne gydytojas, 
kuris suteikė mūsų žmonėms viltį 
gyventi. Sakau jiems - dėkokite 
medikams, kurie jums padėjo, 
bet ne merui. Kita vertus, reikia 
pripažinti, jog situacija mūsų ligo-
ninėje per pusmetį, kai jai vado-
vauja K. Mazurkevičius, iš esmės 
pasikeitė. Naujai priimti specialis-
tai, kurių daugelį metų nebuvo, 
puikiai atlieka savo darbą ir su-
teikia mūsų krašto žmonėms viltį 
būti sveikiems. Džiaugiuosi mūsų 
bendromis pastangomis išsaugoti 
Lazdijų ligoninę ir pakelti paslau-
gų lygį  nuo „balanos gadynės“ iki 
21-ojo amžiaus standartų.“ 

regIstracIja konsultacIjoms
Nuo 2019 m.  vasario 15 dienos sergančius mūsų krašto 
vaikus konsultuoja garsiausias Lietuvos pediatras, Kauno 
klinikų Vaikų klinikos vadovas, profesorius Rimantas 
Kėvalas. 
Norint patekti pas profesorių konsultacijai, reikia: 
1. Gauti šeimos gydytojo siuntimą
2. Užsiregistruoti konsultacijai Lazdijų ligoninės Konsul-
tacijų poliklinikoje,  tel. (8 318) 51552
3. Atvykti nurodytu laiku į Konsultacijų polikliniką.
Konsultacija vyks šiandien nuo 13 val. 
Apie kitos konsultacijos laiką bus pranešta rajono spau-
doje.

gydytojaI aukojasI dėl lazdIjų
Kęstutis Mazurkevičius, 
laikinasis Lazdijų ligoninės vadovas
„Man sunku suprasti, kodėl ilgą laiką Lazdijų žmonės 
gyveno be kardiologo, be urologo, be pediatro. Mes 
tiesiog skriaudėme savo krašto žmones, nesuteikdami 
jiems galimybės Lazdijuose gauti kvalifikuotą medi-
cinos pagalbą. Kiek dėl šios priežasties praradome 
žmonių, dabar sunku suskaičiuoti. 
Tai, kad ligoninėje atsirado net šeši kvalifikuoti įvairių 
sričių gydytojai – ilgo ir sunkaus darbo rezultatas. 
Tikrai nėra lengva iš Vilniaus ar Kauno ligoninių prisi-
kviesti gerų specialistų, jie yra graibstomi ir turi gausy-
bę darbo pasiūlymų. Mane žavi profesoriaus R. Kėvalo 
profesinis patriotizmas. Šis labai užimtas ir Lietuvoje 
bei užsienyje vertinamas vaikų ligų specialistas tikrai 
aukojasi dėl Lazdijų krašto vaikų. Kad kuo greičiau 
galėtų pradėti darbą Lazdijų ligoninėje, profesorius 
vėlesniam laikui nukėlė komandiruotę į užsienį, kur 
jo laukia pacientai ir puikus atlyginimas.
Norinčiųjų patekti į konsultacijas pas specialistus 
– gausybė, tai įrodymas, kad mums seniai reikėjo 
Lazdijuose turėti profesionalų komandą.  
Taip pat noriu pasidžiaugti, jog Sveikatos apsaugos 
ministerija skyrė mūsų ligoninei 200 tūkst. eurų uni-
versaliai stacionariai rentgeno diagnostikos medicinos 
priemonei įsigyti. Turėsime puikią aparatūrą“. 

Galingos Lietuvos medikų pajėgos Lazdijuose kuria stebuklus

mų“, – sakė moteris. 
Ji kalbėjo, jog kardiologijos 

specialisto atsiradimas Lazdi-
juose – svarbus įvykis. 

„Mūsų krašte vis daugėja vy-
resnio amžiaus žmonių, kurie 
dažniausiai turi širdies ir krau-
jagyslių sutrikimų. Manau, jog 

seniai reikėjo Lazdijuose kar-
diologo, nesuprantu, kodėl jo iki 
šiol nebuvo. Kiek gyvybių būtų 
išgelbėta. Džiaugiuosi, kad mero 

ir ligoninės vadovo pastangomis 
dabar mes gauname aukščiau-
sios kokybės medikų paslaugas“, 
– sakė P. Dapkevičienė.• 

Lazdijuose pradėję dirbti kardiologas A. Berūkštis (kairėje) ir pediatras, profesorius R. Kėvalas sulaukė gausybės lazdijiečių padėkų.

Pasieniečiai sulaikė vogtą automobilį vairavusį baltarusį
Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos (VSAT) pareigū-
nai sulaikė Baltarusijos 
pilietį, vairavusį Vokietijo-
je pavogtą lengvąjį automo-
bilį. Užsienietis uždarytas į 
areštinę.

Pirmadienį vakare Varėnos pa-
sienio rinktinės Kalvarijos už-
kardos pasieniečiai kelyje Seinai 
– Lazdijai, ties Akmenių kaimu, 

patikrinti sustabdė į Lietuvą iš 
Lenkijos ką tik įvažiavusį auto-
mobilį „Mercedes Benz E200“, 
registruotą Vokietijoje. Mašiną 
vairavo 39-erių Baltarusijos pi-
lietis.

Patikros metu vyro pateikti as-
mens dokumentai buvo neprie-
kaištingi, tačiau VSAT pareigū-
nams įtarimų sukėlė 2014 metais 
pagamintas automobilis.

Pasieniečiai netruko išsiaiškin-

ti, kad šios transporto priemonės 
nuo sausio pabaigos kaip pavog-
tos ieško Vokietijos policija.

VSAT Varėnos pasienio rinkti-
nėje dėl nusikalstamu būdu gau-
to turto įsigijimo ar realizavimo 
pradėtas ikiteisminis tyrimas. 
Baltarusijos pilietis po apklausos 
uždarytas į areštinę. „Mercedes 
Benz“ laikinai saugomas Kalva-
rijos užkardoje.•
pasienis.lt Vogtas automobilis. (VSAT nuotr.)
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Bibliotekos istoriją varto (iš kairės) bibliotekininkė R. Lazauskienė ir direktorė R. Rudienė.

kalba, kad...
dzūkaI

Praėjusį pirmadienį Lazdijų rajono  
bibliotekos salėje vyko kandidatų į 
Lazdijų merus debatai. Juose dalyvavo 
penki pretendentai. Debatų metu rajo-
no gyventojai išgirdo gausybę pažadų 
ir „auksinių“ minčių, kurios privertė 
dzūkus kalbėti. Debatuose dalyvavo kon-
servatorius Audrius Klėjus, „valstietė“ 
Ausma Miškinienė, socialdemokratas 
Saulius Petrauskas, centristas Jonas Ma-
tulevičius ir liberalas Arūnas Markūnas. 

Pateikiame jums pretendentų į merus „proto perlų” 
vėrinį, kuris sukels šypseną  ar net privers skaniai 
nusikvatoti, taip  pat kviečiame išklausyti, ką apie 
tai kalba dzūkai. 

ausma mIškInIenė:
„Kaip surenkame pieną kaniukėmis... , taip ir vai-
kus iš skirtingų mokyklų susirenkame mokykli-
niais autobusiukais“. Dzūkai kalba, kad Ausmai 
reikia dirbti ne mere, bet pieninės vedėja. 

„Žemės ūkio sektoriuje jaunimas nenori dirbti. 
Mes dirbome ir stiprūs užaugome“. 

Dzūkai kalba, kad... „stiprūs užaugote ir išva-
žiavote į Vilnių. O paskui sugrįžote ant gatavo  
pabandyti išsikovoti vietą prie tėviškės valdžios 
lovio.

„Reikia atsisakyti mokyklos, kurios visi moky-
tojai priklauso vienam judėjimui“. 

Dzūkai kalba, kad su tokia demokratija toli ne-
nueisi, čia panašu į bolševikų principą – kas ne su 
mumis, tas – prieš mus.

„Aš nedirbsiu su tais žmonėmis, kurie atvedė 
rajoną į paskutinę vietą nuo galo pagal reitingus“. 
Dzūkai kalba, kad paskutinė vieta nuo galo yra 
pirma vieta nuo priekio. Puikus rezultatas, tai 
kodėl negalima dirbti? 

A. Miškinienė – A. Klėjui: „Kalbėti daug, tai dar 
nereiškia, kad gerai“. Dzūkai kalba, kad debatuose 
A. Klėjus stengėsi labai daug ir tuščiai kalbėti, 
taip slėpdamas nepasitikėjimą savimi ir nekom-
petenciją, nes blaškėsi nuo Airijos parlamento iki 
Lenkijos kaimo. 

audrIus klėjus:
„Tapęs meru, sėdėčiau tarp Lazdijų ir Vilniaus“. 
Dzūkai kalba, kad, ko gero, naująjį merą būtų ga-
lima rasti pusiaukelėje tarp Lazdijų ir sostinės – ir 
Lazdijai netoli, ir sostinė šalia.  

„Lazdijų ligoninėje galima būtų atlikti plastines 
operacijas ir priimti ligonius iš kitų rajonų“. Dzūkai 
kalba, kad mūsų krašte tikrai nebūtų didelio po-
reikio padidinti papus ar išpūsti lūpas, o poniutės 
iš Vilniaus ar Kauno vargu ar važiuotų gražintis 

į Lazdijų ligoninę. 
„Išvytas iš Lazdijų, dirbau Marijampolėje“. 

Dzūkai kalba, kad Lazdijuose atmestinai darbą 
atliekantiems darbuotojams tikrai nelengva su-
rasti darbą, bet trėmimo „troikos“ čia jau neveikia 
beveik 70 metų.  

„Lazdijų rajone 89 proc. žvyrkelių, todėl žmonės 
išvažiuoja gyventi į kitus miestus“. Dzūkai kalba, 
kad ši statistika yra labai pasenusi, ji buvo tokia, kai 
A. Klėjus dirbo administracijos direktoriumi.

jonas matulevIčIus:
„Lazdijuose gali būti tik vaikų ir chirurgijos skyriai, 
sujungti į vieną“. Dzūkai kalba, kad tokiu atveju 
sergantys vaikai turėti nešioti basonus po operacijų 
gulintiems suaugusiems.

„Reikia kurti Verslo parką. Tai mero ir seniū-
no pareiga“. Dzūkai kalba, kad geriausiai tokiam 
darbui tiktų Lazdijų seniūnė. 

„Sakote, kad galima pragyventi iš nedidelio 
žemės sklypo, auginant avietes? Avietės genda, 
vyno juk iš jų nepagaminsi“. Dzūkai kalba, kad 
šis žmogus apie reikalus, susijusius su alkoholiu, 
tikrai gerai išmano. 

„Lazdijuose geresnis išsilavinimas negu Kros-
noje. Prastesni vaikai važiuoja į Šventežerio mo-
kyklą“. Dzūkai kalba, kad kandidatas, matyt, visai 
pametė smegenis, kad drįsta „kvalifikuotai“ skirs-
tyti vaikus į geresnius ir prastesnius bei nurodyti, 
kur kam mokytis. 

„Mūsų jaunimui reikia ne tik gražių sienų, bet 
ir darbo vasarą. Reikia vyresniuosius įdarbinti 
stovyklose, kur jie maitintų ir prižiūrėtų jaunes-
niuosius“. Dzūkai kalba, kad mokyklinukų mai-
tinti nereikia, jie patys sugeba pavalgyti. 

„Reikia paskaičiuoti, ar užsimoka išlaikyti 
mokyklą. Jei neužsimoka, ją reikia uždaryti“. 
Dzūkai kalba, kad jei kas už ką nors užsimoka, 
tai ir turi. Gerai, kad kandidatai dar nepamiršo 
kalbėti tarmiškai.  

arūnas markūnas: 
„Aš nei višta, nei gaidys, kad užtupdyčiau darbo 
vietas“. Dzūkai kalba, kad savivaldybės kontrolie-
rius yra kilęs ne iš Lazdijų krašto, todėl neturi čia 
giminių, kuriuos norėtų įdarbinti savivaldybėje. 

saulIus petrauskas:
„Ar galima dirbti su tais, kurie nebus išrinkti?“ 
Dzūkai kalba, jog kai kurie kandidatai savo gali-
mybes mato rožinėmis spalvomis ir drąsiai dėlioja 
draugų ir nedraugų grupes. Kas garantuoja, kad 
jie bus išrinkti? 

Dzūkė V. D. kalba, kad „ponai, jūs visi atė-
jote į debatus jiems nepasiruošę“.•

Iš pretendentų lūpų — „auksinės“ mintys

Pranešame, kad Lazdijų rajono savivaldybės gy-
ventojams pirminę teisinę pagalbą nemokamai teikia 
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Juridinio 
skyriaus teisininkai, Vilniaus g. 1, Lazdijai, 211 kab., 
tel. (8 318) 51 481, darbo dienomis ir valandomis, t. y. 
pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8 iki 17 val., penk-
tadieniais nuo 8 iki 15 val. 45 min. (pietų pertrauka 
nuo 12 iki 13 val.).

Kreipiantis būtina turėti gyvenamąją vietą patvir-
tinantį dokumentą.

Daugiau informacijos galima rasti www.teisi-
nepagalba.lt.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

DĖL PIRMINĖS TEISINĖS 

PAGALBOS TEIKIMO

Tarptautinėje knygų mugėje 
— Lazdijų bibliotekos knyga!
Pirmoji Lazdijų rajono  
bibliotekų istorija į gyveni-
mą palydima ne spontaniš-
kai, tik po ilgų bibliotekos 
vadovių diskusijų, buvu-
sių ir esamų darbuotojų 
atsiminimų, trūkstamos 
medžiagos paieškų archy-
vuose ar turimų dokumen-
tų analizės. Dešimtmetį gy-
vavusi idėja virto realybe.

Knygos sudarytojos: Renata 
Rudienė, Aldona Ribinskienė, 
Vida Levy. Rėmėjas – Lazdijų 
rajono savivaldybė. Knygoje sep-
tyni bibliotekos aštuonių dešim-
tmečių istorijos skyriai: „Nuo 
pirmųjų knygynėlių iki Vals-
tybinės viešosios bibliotekos“, 
„Biblioteka istorijos pervarto-

se“, „Mes – jau centralizuotoje 
sistemoje (1977–1989 m.), „Kuo 
gyveno biblioteka 1990–2017 m.“, 
„Atsiminimai“, „Bibliotekos pa-
daliniai“ ir „80 bibliotekos aki-
mirkų“. Juose atskleista,  koks 
savitas ir įdomus gyvenimas 
vyksta bibliotekoje. 

Vasario 23 d. 17.00 val. Tarp-
tautinėje Vilniaus knygų mugė-
je 3.1. konferencijų salėje vyks 
knygos „Lazdijų krašto bibli-
otekos: aštuoni dešimtmečiai“ 
pristatymas, kuriame dalyvaus 
bibliotekininkų bendruomenė, 
savivaldybės vadovai, knygos 
redaktorė Lionė Lapinskienė, 
kraštietis, literatas Juozas Žit-
kauskas. Lauksime Jūsų knygų 
mugėje!•
Lazdijų r. sav. viešosios bibliotekos inf.

Prenumeruoti galite internetu 
www.prenumerata.lt,

visuose „Lietuvos pašto“ 
skyriuose ir redakcijoje adresu 

Nepriklausomybės a. 4, 
Lazdijai.

Darbo knygos ir 
kalenDoriai 
2019 metams

KNYGYNĖLIS, 
Seinų g. 12, Lazdijai, tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085.
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Birštone statomas aukščiausias apžvalgos bokštas šalyje

Bepilotė skraidyklė, pakilusi į 45 metrų aukštį.Darbai įpusėjo.

Alius Mikelionis
Birštone statomas aukščiausias 
Lietuvoje apžvalgos bokštas. Jo 
aukštis 45 metrai,  dar 10-ties me-
trų stogas saugos lankytojus nuo 
prasto oro. Statinys kiek primins 
Nemuno pakrantėse anuomet sta-
tytas pilis. Kai bokštas bus baig-
tas statyti, lankytojams atsivers 
vaizdas į Nemuno kilpas, tarp ku-
rių šioje vietoje vos 1,2 kilometro. 
Kopiant į bokštą, bus 6 apžvalgos 

aikštelės, o iš viršaus bus gali-
ma matyti Birštono kurortą ir jo 
apylinkes. Apačioje – nuotraukos 
su vaizdais iš bokšto tiems, kas 
nenorės lipti į viršų. 

„Vieta buvo parinkta dar 1997 
metais, kai buvo daromas Ne-
muno kilpų regioninio parko 
planas. Ši vieta – aukščiausia 
parko teritorijoje ir siauriau-
sia tarp Nemuno vagos vienos 
ir kitos pusės. Čia dar vienas 

lankomas objektas – Škėvonių 
atodanga. Turistams neteks ap-
sisukus grįžti į Birštoną, nes 
abu objektai papildys vienas 
kitą“, – sakė Birutė Milušaus-
kienė, Nemuno kilpų regioni-
nio parko direkcijos vyriausioji 
specialistė.

Patekti prie bokšto bus gali-
ma nuo Škėvonių atodangos. Tai 
dar vienas objektas, populiarus 
tarp turistų. Škėvonių atodanga 

yra viena žinomiausių atodangų 
Nemuno slėnio šlaituose, ji – 33 
metrų aukščio. 

Anot ne vieną panašaus pobū-
džio objektą stačiusio darbų va-
dovo Gedimino Lazausko, bokš-
to statyboms pasirinkta unikali 
vieta. Darbų atlikta daugiau nei 
pusė. Sunkiausia buvo transpor-
tuoti negabaritinius krovinius. 
Darbą statybininkams kiek pa-
lengvina patogus reljefas.

Keturiasdešimt penkių metrų 
aukščio apžvalgos bokštas pri-
lygsta maždaug 15 aukštų namui. 
Jis statomas Europos Sąjungos 
lėšomis ir atsieis beveik 670 
tūkst. eurų, tačiau gyventojams 
mokėti nereikės, nebent jie norės 
patys prisidėti, pirkdami turisto 
bilietą. Planuojama, kad aukš-
čiausias apžvalgos bokštas Lie-
tuvoje bus atidarytas pavasariui 
besibaigiant.•

Rašytojos žemiečiai ištarė: „Su gimtadieniu, Bite! Su 76-uoju!“
Dineta Babarskienė
„Mažosios novelės meis-
trė, Nacionalinės premijos 
laureatė Bitė Vilimaitė gimė 
1943 metais vasario 16 dieną 
Lazdijuose. Tad su gimta-
dieniu, Bite! Su 76-uoju!”, 
– sakė renginio vedėja Daiva 
Povilanskienė, paėmusi į 
rankas rašytojos portretą. 
Bitė išliko ori ir į kreipinį 
atsakė tyla. Savo apysakoje 
„Rojaus obuoliukai“ ji yra 
rašiusi: „Mirtis ir gyvybė, 
juoda ir balta sesuo, visada 
seka žmogų.“ Taip jau liki-
mas lėmė, kad ji gimė Lazdi-
juose, paskutiniuosius savo 
gyvenimo metus gyveno taip 
pat savo gimtinėje – Lazdijų 
rajone, Avižienių kaime. Ir 
prisimenama ji čia kaip sava.

Lazdijų viešojoje bibliotekoje su-
gužėję Saviraiškos klubo „Lazdi-
jų menė“ kūrėjai, Lazdijų meno 
mokyklos muzikantai, Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazijos 
skaitovai prisiminė ją, Bitę. Ra-
šytojos gimtadienio minėjimas 
gražiai įsiliejo į viso krašto Vasa-
rio 16-osios renginių ciklą. 

ryte bIblIotekoje apsIlankė 
ypatIngas svečIas
Pirmadienį ryte Lazdijų viešojoje 
bibliotekoje apsilankė ypatingas 
svečias – Bitės Vilimaitės kūrybi-
niu palikimu besirūpinantis ra-
šytojos sūnėnas Darius Vilimas. 
Ir nors svečias neturėjo galimy-
bių ilgėliau bibliotekoje užsibūti, 
tačiau perdavė nuoširdžiausius 
linkėjimus visiems savo tetos 
Bitės Vilimaitės kūrybos ger-
bėjams. Ponas Darius lankosi 
Lazdijuose, noriai bendrauja, 
jam svarbus Bitės Vilimaitės at-
minimo išsaugojimas.

Iš pradŽIų skaItyta bItės 
vIlImaItės kūryba

Bitės kūryba mylima mokslei-
vių, tad iš jų lūpų Bitės Vilimai-
tės kūriniai „Dzūkė mergaitė“ ir 
„Nelaimingi mokytojų vaikai“. 
Karolina Kardokaitė ( mokytoja 
V. Kvaraciejienė) skaitė su jau-
natvišku entuziazmu ir polėkiu, 
įsijautusi, tartum pati išgyvenusi 
dzūkės mergaitės gyvenimiškus 
iššūkius. Erika Saukevičiūtė (mo-
kytoja V. Kvaraciejienė) novelę 
„Nelaimingi mokytojų vaikai“ 
skaitė mintinai. Erika pradžiu-
gino. Juk skaityti mintinai – tai 
kažkas nepaprasto. Ir tai jau 
darosi retenybe. Puikiai skaitė 
Erika, šauni ir Karolina, papir-
kusi publiką savo nuoširdumu. 
Abi Lazdijų Motiejaus Gustaičio 
gimnazistės įtikino, jog Bitės 
kūryba patinka ir jauniems, ir 
vyresniems. 

neIšsIgąsk! taI aš!
Lazdijų meno mokyklos moky-
tojos Violetos Česnulytės daina 
ir nuskambėję dainos žodžiai 
neišsigąsti, nejučia įsižiebus kū-
rybinei kibirkštėlei, buvo tarsi 
raginimas kurti, o jau išsprūdus 
mintims, išsiliejus popieriaus 
lape, tereikia, anot bibliotekos 
darbuotojos, itin kūrybingos as-
menybės, taip pat kuriančios ei-
les Daivos Povilanskienės, tegu ir 
mažais žingsneliais, pamažu, bet 
tiesiog privalu nelaikyti savyje ir 
išlaisvinti kūrybines galias, nors 
tai būtų labai asmeniška. Ginta-
ras Gražulevičius ir dainavo, ir 
postringavo taip pat apie kūry-
bą. „Nenustokite dainuoti, dekla-
muoti ir kurti“, – ragino Gintaras. 
Tad liejosi žodžiai pramaišiui su 
muzikos melodijomis, dainomis. 
Tikra žodžio ir muzikos šventė, 
skirta Bitei Vilimaitei. Jaukioje 
erdvėje, prisimenant Bitę Vilimai-
tę, muzikavo Irūna Valukonytė 
ir Gytė Svipaitė (moksleivių mo-
kytoja Vilma Grigaitienė). Mer-
gaitės į renginį atbėgo iš Lazdijų 

meno mokyklos ir  savo draugų 
kūrybos klausė, ir pačios paro-
dė, ką moka. Jų atlikti muzikiniai 
kūriniai praskaidrino nuotaiką. 
Ir Arnas Naujalis (mokytojas 
V. Krukonis) čia buvo ir pagrojo 
– subtiliai, švelniai… Tiek daug 
muzikos skambėjo Bitei ir visiems 
susirinkusiems lietuviško žodžio 
mylėtojams, Bitės Vilimaitės kū-
rybos nektaro ragautojams, išti-
kimiesiems skaitytojams. 

O paskui jau savų kūrėjų kūri-
nių klausyta: jaunųjų ir vyresnių. 
Gintautė Menkevičiūtė  (Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazija) 
kuria ir turi ką pasakyti klausy-
tojams. Mergaičiukė valdo žodį, 
drąsiai reiškia mintis. O štai Ei-
noras Kelmelis, anot renginio 
vedėjos Daivos Povilanskienės, 
mokytojos Kvaraciejienės ruoš-
tas, Lapaičio prikalbintas, taip 

pat atėjo. Jo kūrinys buvo origi-
nalus: minčių naujumas, šviežu-
mas, mokėjimas pateikti skaity-
tojams žavėjo. „O!“, – nustebo šie 
vėl. Jolanta Janulevičienė savo 
taikliu, santūriu žodžiu kreipėsi 
į klausytojus. Zita Tumosienė 
sakė, jog muzika ir eilės – pui-
kiai derantis duetas. Klausyta 
jos eilių. Skaitė ir pats klubo pre-
zidentas Ričardas Lapaitis, kaip 
pats prisipažino, naujausią savo 
kūrinį, bet tikrai ne paskutinį.

Saviraiškos klubo „Lazdijų 
menė“ prezidentas Ričardas La-
paitis dėkojo visiems dalyviams. 
Jis dargi prisiminė ir padėkojo 
jiems  už dalyvavimą ir kituose 
renginiuose, į kuriuos kūrėjai 
vyksta kartu su mobiliąja bibli-
oteka aplankydami mažus kai-
melius, kur nėra bibliotekos, bet 
žmonės skaito knygas, vertina 

jaunųjų talentų kūrybą, klausosi 
Lazdijų meno mokyklos mokslei-
vių muzikavimo, o ir vyresniųjų 
kūryba jiems artima. 

Aldona Mikalonienė paprašy-
ta taip pat pasidalino savo kūry-
ba. O tai nuteikė itin džiugiai ir 
optimistiškai. 

„Išskrido Bitė ir nebegrįš“, – 
rašė literatūros kritikė Jūratė 
Sprindytė. Tačiau į Lazdijus ji 
sugrįžta, jos buvimą šalia jaučia-
me klausydamiesi, mėgaudamie-
si ir tarsi ragaudami jos medaus 
– unikalių kūrinių. Juolab, kad 
Lazdijų viešoji biblioteka siekia 
vadintis Bitės Vilimaitės vardu. 
Tad bibliotekai tenka kilni mi-
sija: puoselėti kraštietės, vienos 
iš didžiausių dabarties Lietuvos 
prozininkių, Nacionalinės pre-
mijos laureatės Bitės Vilimaitės 
atminimą.•

Saviraiškos klubo „Lazdijų menė“ kūrėjai šiltai paminėjo žemietės B. Vilimaitės gimtadienį.
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LRLS KANDIDATAI Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ

Kiekvienų metų pradžioje susitiksime su 
seniūnijų  gyventojais, atsiskaitysime už nu-
veiktus darbus ir pristatysime ateinančių 
metų biudžetą.

Liberalizuodami valdymą, skatinsime 
darbuotojų savarankiškumą priimant spren-
dimus ir atsakomybę, sudarysime palankias 
sąlygas darbui nuotoliniu būdu, sieksime at-
lyginimų didinimo.

Bendradarbiaudami su užimtumo tar-
nyba, sudarysime sąlygas mūsų gyvento-
jams vykti į gerai apmokamus darbus kito-
se savivaldybėse. Kad kelionė netruktų il-
giau kaip viena valanda, sieksime:

• kad didžiausia dalis Europos Sąjun-
gos, valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų 
būtų skiriama kelių tvarkymui bei priežiūrai.

• kad greitaeigiai traukiniai iš Šeštokų į 
Marijampolę ir Kauną važiuotų tokiu grafi-
ku, kad mūsų gyventojai greitai galėtų nu-
vykti į darbus šiuose miestuose.

• kad į Alytaus regiono strateginės plė-
tros planą būtų įtraukta kelio Lazdijai–Kros-
na–Marijampolė rekonstrukcija.

• kad mūsų jaunimas ir grįžti norintys 
užsienyje gyvenantys emigrantai mokytųsi 
specialybių, kurios suteikia galimybę dirbti 
gerai apmokamus darbus kaimyninėse savi-
valdybėse. Jiems sudarysime geras sąlygas 
gyventi Lazdijų rajone.

Siekdami, kad ir ateityje rajonas išliktų 
,,švarus‘‘, aktyviai dalyvausime gausiai fi-
nansuojamose atšilimo mažinimo progra-
mose, sudarydami sąlygas verslui ir gyven-
tojams gauti pajamų, todėl:

• inicijuosime, kad iš šiuo metu tiesia-
mo dujotiekio Lietuva–Lenkija atšaka eitų į 
Šeštokus, Mockavos terminalą, Lazdijus ir 
Veisiejus.

• verslą orientuosime į ,, švarios‘‘ elek-
tros gamybą: vėjo jėgaines, saulės elektri-
nes ir dujines didelio galingumo ir daug dar-
bo vietų kuriančias kogeneracines elektri-
nes. 

• aktyviai dalyvausime elektros gamy-
bos programoje suteikdami pagalbą gyven-
tojams ir daugiabučių namų bendrijoms bei 
ūkininkams saulės elektrinių įsigijimo išlaidų 
kompensavimui. Sieksime, kad 2 procentai 
pastatų turėtų savo saulės elektrines.

• vystysime elektros transporto pro-
gramą: įrengsime greito įkrovimo stotis, įsi-
gysime elektrinį transportą vietinio susisie-
kimo maršrutams.

• sieksime, kad verslui skiriami sklypai 
gautų laisvos ekonominės zonos statusą su 
sumažintais mokesčiais.

Mažinsime bedarbystę, skatinsime 
verslą, remsime smulkų ir vidutinį šeimos 
ūkį bei ekologinius ūkius, todėl:

• sieksime, kad šie ūkiai, dalyvaudami 
Kaimo rėmimo programose, būtų konkuren-
cingi, gaudami papildomus atrankos balus.

• kovosime, kad nebūtų sumažintos eko-
loginių ūkių kompensacinės išmokos. 

• pasieksime, kad jau šį pavasarį Moc-
kavos skysto kuro terminale dyzelinas ūki-
ninkams ir šildymui būtų parduodamas ga-
mintojo kainomis.

• skatinsime švietimo įstaigas maisto 
produktus pirkti iš vietinių ūkininkų, o ekolo-
ginės produkcijos pabrangimą dengsime iš 
biudžeto.

• vystydami penimų galvijų auginimo 
programas, ieškosime galimybių bei investi-
cijų žaliavos perdirbimui. Skatinsime verslą, 
kuris vykdys žemės ūkio produkcijos supirki-
mą bei perdirbimą.

Rajone intensyvėja pravažiuojamasis 
turizmas, todėl: 

• skatinsime investicijas į kempingų, 
poilsio aikštelių, turistų aptarnavimo įstaigų 
steigimą.

• sieksime, kad būtų galutinai pasiektas 
susitarimas su Lenkijos Respublikos parei-
gūnais dėl Lazdijų rajono verslininkų sun-
kiasvorio transporto vykimo į Europos vals-
tybes per Augustavo miestą.

GeRBIAMI LAZDIJŲ RAJONO GYVeNTOJAI,
Kandidatuoju į Lazdijų rajono merus, nes tikiu žmonių neabejingumu savo krašto ateičiai, no-

ru prisidėti ją kuriant. Manau, šiuo metu kaip niekada rajonui reikalingas vadovas, kurio prioritetai 
būtų atvirumas ir skaidrumas, tolerancija ir pasitikėjimas, įsiklausymas į kiekvieno žmogaus proble-
mas. Aš galvoju, o ir mano pažįstami, bendradarbiai, partijos kolegos mano, kad aš turiu šias savy-
bes ir privalau jas panaudoti šiandieninėje rajono situacijoje. Aš už tai, kad laisvas priimti sprendi-
mus žmogus galėtų jaustis savo miestelio ar kaimo šeimininku, visomis teisinėmis priemonėmis 
gintų savo argumentuotą nuomonę ir priešintųsi neracionaliems valdžios sprendimams. Todėl 
kviečiu visus kovo 3 d. ateiti balsuoti - negalvokite, kad jūsų balsas nieko nereiškia. Juk bloga val-
džia dalinai išrenkama ir gerų žmonių, jeigu jie balsuoti neateina. 

Manau, daugeliui Jūsų  priimtini mano siekiai, tad tikiuosi pasitikėjimo ir paramos!
Aš už visų laisvę spręsti patiems!

LIBeRALŲ SĄJūDžIO 
LAZDIJŲ SKYRIAuS 

RINKIMŲ pROGRAMA

25. Vilimantas 
pAuLIONIS.

VšĮ Lazdijų sporto 
centro budintis.

26. Rasa 
BALTRuŠAITIeNĖ.

Dirbanti pagal 
individualią veiklą.

27. erika 
MIKALONIeNĖ.

AB „Lietuvos paštas“ 
duomenų įvesties 

operatorė.

28. Reda 
MANIuŠKIeNĖ.

Tekstilininkė.

22. Birutė pILeCKIeNĖ.
VšĮ Lazdijų socialinių 

paslaugų centro 
slaugytoja.

23. Arūnas NAVICKAS.
Seirijų Antano 

Žmuidzinavičiaus 
gimnazijos vyr. 

mokytojas.

24. Romualdas 
JARMALA.

UAB Komunalinių įmonių 
kombinato Lazdijų 

padalinio mechanikas.

8. Antanas TALANDIS.
Lazdijų meno mokyklos 

ūkvedys, Nemajūnų 
bendruomenės pirm., 
Bajoriškių seniūnaitis.

9. Gintautas VAIŠNYS.
Žemės ūkio 

kooperatyvo „Krosnos 
pienas“ vadovas.

10. Rolandas ČĖpLA.
Lazdijų r. sav. 

priešgaisrinės tarnybos 
vyresnysis ugniagesys.

11. Birutė STATKeVIČIeNĖ.
Lietuvos sporto universiteto 

lektorė, socialinių mokslų 
daktarė, Pasaulio ir Europos 

plaukimo veteranų čempionė.

12. Ramunė 
JANAVIČIūTĖ.
Individualios įmonės 

savininkė, Barčių kaimo 
bendruomenės pirmininkė.

13. eglė 
MALINAuSKIeNĖ.

Lazdijų meno mokyklos 
vyr. mokytoja.

14. Rasa JASIONIeNĖ.
AB „Lietuvos draudimas“ 

draudimo atstovė, Seiliūnų 
krašto bendruomenės 
komiteto pirmininkė.

21. Jovita ANuLIeNĖ.
UAB  Lazdijų sveikatos 

centro medicinos 
registratorė.

19. Rita OpOLSKIeNĖ.
Biuro komersantė, 

kaimo turizmo 
organizatorė.

20. Juozas 
RuTKAuSKAS.

Juozo Rutkausko 
ūkininko ūkis, vadovas.

15. Julija MAZIuKIeNĖ.
Buvusi Lazdijų rajono 
Šlavantų seniūnijos 

seniūnė.

16. Algis 
ApANAVIČIuS.
A. Apanavičiaus 

ūkininko ūkis, vadovas.

17. Jolanta 
DIMŠIeNĖ.

Lazdijų Motiejaus 
Gustaičio gimnazijos 

mokytoja metodininkė.

18. Vladas JANuLIONIS.
UAB „Melkasta“ Seirijų 

degalinės kasininkas-
operatorius.

29. Vilija DADuRKIeNĖ.
VšĮ Lazdijų socialinių 

paslaugų centro 
socialinė darbuotoja 
darbui su šeimomis.

30. žaneta 
GOBeRYTĖ.
J. Dzingaus IĮ 

pardavėja.

32. Jūratė 
MIKALAJūNAITĖ.

VšĮ Lazdijų sporto centro 
ir VšĮ Lazdijų hipodromo 

darbuotoja.

33. Vaida 
VeČKIeNĖ.

„Circle K Lietuva“, Lazdijų 
degalinės operatorė.

34. Vida 
JANČIuKIeNĖ.
UAB „Martas“ 
kavinės vedėja.

35. Vida SAVuLIeNĖ.
Lazdijų viešosios bibliotekos 
Dumblio padalinio vyresn. 
bibliotekininkė, Dumblio 

seniūnaitė.

36. Juozas 
MACeIKA.

UAB „Lazdijų vanduo“ 
santechnikas.

2. Alvydas ŠKARNuLIS.
UAB „Lazdijų vanduo“ 
Abonentinio skyriaus 

inžinierius.

3. Jonas edvardas 
JuODIS.

UAB Lazdijų sveikatos 
centro gydytojas.

4. Dainius 
žuKAuSKAS.

UAB „Martas Group“ 
valdybos narys.

5. Vitalius SIMANYNAS.
UAB „SERVISAS S“ 

direktorius, J. Pikūno 
IĮ turto vertintojo 

asistentas. 

6. Laura 
DuDINSKAITĖ.

VSDFV Alytaus skyriaus 
vyr. specialistė.

7. Virginija 
VeNCKuVIeNĖ.

UAB  Lazdijų sveikatos 
centro gydytoja, DNSB 
„Beržas“ pirmininkė.

1. Valdas petras 
MIKeLIONIS.

Lazdijų rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas.

38. Dalia 
SuJATIeNĖ.
UAB ,,Baltic 

Petroleum“, operatorė.

39. Galina 
DZeMIDIeNĖ.

Kulinarė.

40. Gitana 
ZMIRSKIeNĖ.

Ginto Cimakausko ūkis, 
padavėja.

41. Viktoras 
SAFRONOVAS.

Lazdijų kultūros centro 
instrumentinio 

ansamblio vadovas.

37. Jolanta 
JARAŠIeNĖ.

Dirbanti pagal verslo 
liudijimą.

42. Angelė 
KAZLAuSKIeNĖ.

Žurnalistė.

43. Vidmantas 
JABLONSKAS.

VšĮ Lazdijų sporto 
centro budintis.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš LRLS Lazdijų rajono rinkimų apygardoje Nr. 24 kandidatų sąrašo rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 23.

     Balsuok už 
     sąrašą Nr. 

ir kandidatą į merus 
ARūNĄ MARKūNĄ!

10



8 dzūkų žinios Nr. 8 / 2019 02 21 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Ristūnų varžybos Revuose — oras kaip užsakytas
Dineta Babarskienė
„Oras kaip užsakytas“,  
– kalbėjosi tarpusavyje 
žirginio sporto mylėtojai, 
susitikę Ristūnų žirgų 
lenktynėse „Revų žirgai 
2019“ Atkurtai Lietuvai 
101.  UAB „Lietuvos žir-
gynas“ valdybos narys 
Aloyzas Jaciunskas sakė, 
jog tokios ristūnų lenkty-
nės Vasario 16-ąją, minint 
Lietuvos valstybės atkū-
rimo 101-ąsias metines, 
čia vyksta pirmąkart. Jos 
– ypatingos, mat Didysis 
žiemos prizas skiriamas 
lenktynininko a. a. Juozo 
Jaciunsko 100-ioms me-
tinėms atminti. Ir dar: 
rengėjai tikino, jog buvo 
laukta, ruoštasi, tikėtasi, 
norėta  vykti į Lazdijus, į 
tradicines žirgų lenktynes, 
bet joms neįvykus, ieškota 
alternatyvos. Ir štai ant 
paprastų paprasčiausios 
pievos – Ristūnų žirgų var-
žybos „Revų žirgai 2019“ 
Atkurtai Lietuvai 101. 
Vasario 16-oji atšuoliavo 
žirgais. Iškelta vėliava ir 
paskelbta varžybų pradžia.

puoselėja ŽIrgInIo sporto 
tradIcIjas
„Dar neseniai varžyboms vėlia-
vą keldavo tėvukas“, – pasako-
ja jauniausias Juozo Jaciunsko 
sūnus Aloyzas Jaciunskas. Mat 
Revuose ristūnų varžybos – pir-
mos, tačiau jau 12 metų tradiciš-
kai čia kiekvieną pirmą rugsėjo 
šeštadienį vyksta važiavimo kin-
kiniais varžybos. UAB „Lietu-
vos žirgynas“ valdybos narys 
Aloyzas Jaciunskas pasakoja, 
jog čia jo tėviškė ir visad čia žir-
gai buvo mylimi. Jis prisimena, 
kad jo tėvelis Juozas Jaciunskas 
apie 1970–1972 metus dalyvavo 
Sartų žirgų lenktynėse, o savąjį 
žirgą, kurį dar kolūkis nupir-
ko, treniruodavo būtent čia, kur 
dabar ir vyksta lenktynės. Jo pė-
domis pasekė anūkas, šiandien 
gerai žinomas visoje Lietuvoje 
vadeliotojas Irmantas Gramac-
kas. Trylikametis pono Aloyzo 
anūkas Vytenis Vaičiulis taip pat 
įnikęs į žirginį sportą, tik tądien 
varžybose jis nedalyvavo. Vos 
pasižvalgius po sodybą, matosi, 
jog čia gyvena tikri žirgininkai: 
kieme rogių, karietų ekspozici-
ja, garažuose tikros muziejinės 
retenybės. Tad nenuostabu, kad 
Revų kaimas trispalvėmis sužy-
dėjo Vasario 16-ąją: čia šuoliavo 
žirgai, po kojomis dundėjo žemė, 
tiško purvas, bet pavasariška 
saulė šildė, kėlė nuotaiką ir azar-
tą besergant už visus vadelio-
tojus, bet labiausiai palaikant 
savą.

lenktynės nepraIlgo neI 
dIdelIems, neI maŽIems
Aštuoni važiavimai, tad lenkty-
nės neprailgo. Pirmi penki va-
žiavimai išsiaiškinti geriausius, 
kurie vėliau kovos dėl prizų. 
Vadeliotojai ir žirgai įsijautė į 
varžybas. Jiems linkėta – greitų 
sekundžių, žiūrovams – įspū-
dingo reginio.

Įnirtingas sportines kovas vai-
nikavo pergalių džiaugsmas. Di-
dįjį žiemos prizą lenktynininko 
a. a. Juozo Jaciunsko 100-ioms 
gimimo metinėms paminėti lai-
mėjo Saulius Mikulevičius su 
Ernesto Juškausko žirgu Asko 
Superman, antras liko Dainius 
Perednikas, trečias – Virman-
tas Lavickas, ketvirtas – Vitas 
Petrauskas. 

Dėl UAB „Irmas“ „Revų žirgai“ 
prizo kovojo ir mūsų kraštietis 
Ernestas Juškauskas. Jis su savo 
žirgu Beauty Boy buvo antras. 
Prizas įteiktas Irmantui Gra-
mackui, važiavusiam su žirgu 
Granit Ollo, trečioji vieta –  Vitui 
Petrauskui su Secret. 

UAB „Niutonas“ prizas buvo 
įteiktas Sauliui Mikulevičiui, an-
trąją vietą užėmė Dainius Pere-
dnikas,  trečioji atiteko Virman-
tui Lavickui. 

Anot pono Aloyzo, praeitų 
metų santykius „aiškinosi“ ne-
oficialiame važiavime trys va-
deliotojai: Ernestas Juškauskas, 
Vitas Petrauskas ir Audrius Pa-
rulis. Čia nepralenkiamas buvo 
Ernestas Juškauskas su Beauty 
Boy.

„Visi mūsų žirgai grįžo į na-
mus su prizais. Super komanda! 
Ernestas su žirgu Beauty Boy – 

antroji vieta, o Saulius su žirgu 
Asko Superman du kartus buvo 
pirmas ir iškovojo Didįjį žiemos 
prizą“, – džiaugėsi „Facebook“ 
paskyroje visur jį lydinti Ernesto 
draugė Aurelija, iškart sulaukusi 
poros šimtų patiktukų, ir iš tų, 
kurie tądien patys buvo Revuose, 
viską matė savo akimis ir patyrė 
begales gerų emocijų.

palaIkymo komanda kartu 
su ernestu
Lazdijų žirgininkai atvyko į Re-
vus palaikyti visų, bet labiausiai 
savo kraštiečio Ernesto Juškaus-
ko. „Sergame už visus, labiausiai 
palaikome savą“, – sakė Lazdijų 
žirgininkų klubo prezidentas Ra-
mūnas Buinauskas, o jam pri-
tarė visa palaikymo komanda. 
Revuose turėjo važiuoti ir kitas 
mūsiškis – Rytis Lepeška, tačiau, 
kaip sakė lenktynėse su šeima 
sutiktas Rytis, jo žirgas Sniegena 
ilsisi, paskui prasidės pasiruoši-
mas jau vasaros varžyboms.

Tad sirgta už Ernestą. Džiaug-
tasi, sveikinta. Ernestui lauktu-
vės iš Lazdijų – skėtis su Lazdijų 
savivaldybės simbolika. Toks 
pats skėtis įteiktas ir Ryčiui, ti-
kintis, jog ateityje jis parodys, jog 
ne iš kelmo spirtas. Šauni palai-
kymo komanda tądien susirinko 
Revuose. Mažiausias palaikymo 
komandos narys devynių mėne-
sių Lepeškų sūnelis, vos pamatęs 
žirgą, jau šaukia: ga ga, o pen-
kiametė jų dukra joja. Lazdijie-
čius šiltai priėmė šeimininkai, 
džiaugdamiesi jų apsilankymu. 
O varžybų šeimininkas Irman-
tas Gramackas netgi aprodė savo 
žirgyną ir  ypatingus eksponatus: 

vežimaičius, karietas. 

gardŽIos dzūkIškos bandos 
Iš juodojo gandro lIzdo
O paskui dalyvių dar laukė 
šventinės vaišės su dzūkiškomis 
bandomis. Kaip sakė svečiai, at-
važiuojantys į varžybas rudenį, 
kad jau tokia šių svetingų namų 
tradicija: svečius visada pavaišinti 
dzūkiškomis bandomis. Lazdi-
jiečiai atskubėjo su bulvinių bly-
nų puodyne. „Iš juodojo gandro 
lizdo“, – taip pajuokauta. Vaišės, 
bendravimas jau atslūgus varžybų 
įtampai. Sava, šilta ir nuoširdu – 
štai kas labiausiai papirko žiūro-
vus ir dalyvius šiose lenktynėse.

lazdIjų hIpodromuI 
parengtas projektas
Jau po lenktynių, susėdus prie 
stalo, besivaišinant dzūkiškomis 
bandomis, pakalbinau gerai ži-
nomą lenktynininką, Ristūnų 
žirgų lenktynių „Revų žirgai 
2019“ organizatorių Irmantą 
Gramacką, klausdama, ką gi jis 
mano, kodėl šiemet nebuvo lenk-
tynių Lazdijuose, kodėl lenkty-
nių takas netinkamas? Irmantas 
nevynioja žodžių į vatą. „Atvirai 
kalbant, šis takas netinkamas 
niekada, išskyrus šaltu oru“, – 
sako jis ir tuoj paaiškina, kodėl. 
Pasirodo, kai žirgas bėga, jis pa-
lieka pėdsaką, tas pėdsakas turi 
vėl pranykti, paprastai tariant, 
užsiberti žemėmis, tada viskas 
gerai, jei pėdsakas lieka, žirgas 
vėl bėgdamas gali pataikyti į tą 
pačią duobutę ir tada pasekmių 
neišvengsi – gali nukentėti žirgai. 
Tačiau ponas Irmantas sako, kad 
dabar jau yra technologijos, pagal 

kurias Lazdijų lenktynių taką ga-
lima sutvarkyti ir jis puikiai tiks 
lenktynėms visais metų laikais. 
Garsus lenktynininkas tikisi, 
kad taip ir bus padaryta. Dabar 
gi, anot pono Irmanto, Lazdijų 
hipodromo taku galima bėgti tik 
šaltu oru, kada „priauginamas“ 
ledo sluoksnis. Pakalbintas VšĮ 
„Lazdijų hipodromas“ direkto-
rius Vaclovas Macijauskas pa-
juokavo, kad už pinigus viską 
galima padaryti. „Yra parengtas 
projektas, pateiktas Vietos vei-
klos grupei, jis yra tikrinamas 
jau pusmetį“, – jau rimtai kalbėjo 
direktorius. Ir jis buvo atviras. 
„Šiandien nėra galimybės šiuo 
taku bėgti, išskyrus šaltu oru. 
Bet ta linkme dirbama ir tiki-
masi, kad lenktynių takas bus 
sutvarkytas ir pritaikytas žir-
gams bėgti visais metų laikais“, 
– sakė ponas Vaclovas Maci-
jauskas, daugiau nesileisdamas 
į jokius komentarus.  O nūdiena 
tokia, kad Vasario 16-ąją žirginio 
sporto mylėtojai rinkosi į Revus 
stebėti lenktynių ir, svarbiausia, 
nenusivylė. Džiugino nuoširdus 
šeimininkų dėmesys visiems ir 
kiekvienam, tad tikimasi, kad 
neblėstanti šventės trauka atei-
tyje sukvies čia dar daugiau 
žirginio sporto entuziastų. Ir 
vaikai, beglostantys sportinius 
žirgus, rupšnojančius šieną Revų 
žirgyne, nuteikia optimistiškai 
ateičiai. Ir dar: pasirodo, žirgai 
mūsuose vienija visus: ir jaunus, 
ir pagyvenusius, ir netgi politinių 
partijų narius rinkimų įkarštyje. 
Iš Revų ir žiūrovai, ir lenktyni-
ninkai išvyko kupini įspūdžių ir 
noro sugrįžti čia vėl ir vėl.•

Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas

KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai

Lazdijų atstovai dalyvavo lenktynėse „Revų žirgai 2019“.
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Lazdijai pagerbė labiausiai nusipelniusius mūsų kraštui ir valstybei
Sigita Vaitkevičė
Kasmet, rajone švenčiant 
Vasario 16-ąją – Valstybės 
atkūrimo dieną, yra pager-
biami patys iškiliausi mūsų 
krašto žmonės. Jie paren-
kami iš gausaus preten-
dentų būrio: kandidatūras 
siūlo rajono gyventojai, 
visuomeninės organizaci-
jos, įstaigos, o nominantus 
atrenka mero potvarkiu 
sudaryta autoritetinga 
komisija, kurioje – ne tik 
savivaldybės darbuotojai, 
bet ir visuomeninių orga-
nizacijų atstovai, žymūs 
rajono piliečiai. 

Šiemet po ilgų komisijos svars-
tymų apdovanojimus  – Laisvės 
angelo statulėles ir pinigines 
premijas nutarta skirti broliams  
kunigams, kilusiems iš Kapčia-
miesčio, Gintautui ir Vytautui 
Sakavičiams, buvusiai Seirijų 
seniūnijos seniūnei Česlovai 
Šmulkštienei bei atsargos kapito-
nui Kęstučiui Pileckui, žmonėms, 
kurių darbai labiausiai atspindi 
nominacijos pavadinimą  „Už 
nuopelnus Lazdijų kraštui ir 
valstybei“. 

seIrIjų ŽmonIų padėka – 
vIsam gyvenImuI 
Česlovą Šmulkštienę žino ne tik 
rajono, bet ir Lietuvos gyventojai. 
Tie, kurie bent kartą keliavo pro 
Seirijus, visuomet pasidomėda-
vo, kas vadovauja kuriant tokį 
skoningą grožį bei jaukią mies-
telio atmosferą. Tai – beveik 2o 
Česlovos Šmulkštienės darbo 
metų vaisiai. Ji pati – kilusi iš Su-
valkijos, tačiau nuo pat jaunystės 
tvirtai įleidusi šaknis Dzūkijoje. 
Savo darbais įrėžė ryškų pėdsaką 
Lazdijų rajone. Ypač prasmingi 
ir ryškūs buvo pastarieji du jos 
darbo dešimtmečiai. Prasminga 
buvo rūpintis šio krašto augimu 
ir jame gyvenančių žmonių ge-
rove, nes ji ir pati – ilgametė šio 
miestelio gyventoja.  2000 me-
tais, vos pradėjusi dirbti Seirijų 
seniūnijos seniūne, ji, kupina 
energijos ir ryžto, pradėjo keisti 
miestelio veidą iš esmės. Didelį 
dėmesį skyrė miestelio švarai 
ir tvarkai. Netrukus viešosiose 
erdvėse atsirado nuostabaus 
grožio parkai, kuriuose pui-
kuojasi skulptūros, dekoratyvi-
niai  augalai, dailiai ir skoningai 
suformuoti ir nuolat puoselėja-
mi gėlynai. Garsas apie gražiai 
tvarkomą miestelį pasklido po 
visą Lietuvą. Todėl  2018 metais 
Nacionaliniame Lietuvos seniū-
nijų konkurse „Valstybę kuriame 
mes“, nominacijoje  „Už pilietinę 
iniciatyvą valstybės stiprinimo 
labui“, Seirijų seniūnija atrinkta 
į geriausiųjų dešimtuką. 

Česlova Šmulkštienė yra ir Sei-
rijų bendruomenės pirmininkė. 
2001 metais kartu su bendramin-
čiais įsteigė visuomeninę orga-
nizaciją „Seirijų bendruomenės 
komitetas“. Pirmininkė kartu su 
vietos bendruomene aktyviai da-
lyvauja projektinėje veikloje. Jos 
dėka Seirijuose atsirado vienas 
pirmųjų rajone socialinių paslau-
gų centras, kuris vietos gyvento-
jams padeda spręsti socialines 

problemas. Jau 14 metų centras 
pilnas gyvybės. Čia veikia vai-
kų dienos centras, vykdomos 
įvairios veiklos su neįgaliai-
siais. Vietos atranda jaunimas 
sportuojantys bei besimokantys 
bendruomenės nariai. 

Seirijai visada buvo istorinių 
įvykių sūkuryje. Tai suprasda-
ma, Česlova Šmulkštienė stengė-
si išlaikyti istorinę atmintį atei-
ties kartoms. Bendradarbiaujant 
su rajono savivaldybe, nevyriau-
sybinėmis organizacijomis, vers-
lininkais Seirijuose, kaip niekur 
kitur įamžintas kovotojų už Lie-
tuvos laisvę ir nepriklausomybę 
atminimas. 

Per aktyvios darbinės ir vi-
suomeninės veiklos dešimtme-
čius Česlova Šmulkštienė buvo 
pelniusi daug įvairių padėkų ir 
apdovanojimų, tačiau už juos ne 
mažiau svarbūs yra šio krašto 
žmonių žodžiai, kupini dėkin-
gumo ir pagarbos.  

Česlovos Šmulkštienės kan-
didatūrą apdovanojimui patei-
kė jos buvusios bendradarbės 
iš Seirijų seniūnijos. 

jaunImą ŽavI asmenInIs 
mokytojo pavyzdys 
Jau daugelį metų patriotinis ir 
pilietinis rajono jaunimo auklė-
jimas – stovyklos, konkursai, žy-
giai, akcijos – neįsivaizduojamas 
be  atsargos kapitono Kęstučio 
Pilecko idėjų, jo nuoširdaus dar-
bo ir rūpesčio. Jo  veikla įvertinta 

padėkomis, diplomais, apdova-
nojimais, kurių per pastaruosius 
du dešimtmečius susikaupė ne 
viena dešimtis. Jis visus juos 
brangina ir nė vieno nepamir-
šo. 

Kęstutis Pileckas studijavo 
Lietuvos kūno kultūros institute, 
kur įgijo kūno kultūros dėstytojo 
kvalifikaciją. 1987–1994 metais 
dirbo pedagoginį darbą Lazdijų 
rajono mokyklose, 1994–1998 me-
tais dirbo privačiame sektoriu-
je. Nuo 1998 metų iki 2012 metų 
tarnavo Lietuvos kariuomenės 
krašto apsaugos savanorių pa-
jėgų Dainavos rinktinėje, po to 
iki 2018 m. sausio mėnesio  ugdė 
Lazdijų krašto jaunuosius šau-
lius. Nuo 2018 m. vasario mėn. iki 
dabar vadovauja Lietuvos šaulių 
sąjungos Suvalkijos šaulių 4-ajai  
rinktinei. 

Apdovanojimui Kęstutį Pi-
lecką pristatęs Lazdijų rajono 
savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas, darbo gru-
pės laisvės kovoms įamžinti 
pirmininkas Vytuolis Valūnas 
savo rekomendacijoje išvardino 
svarbiausius Kęstučio Pilecko 
nuopelnus mūsų kraštui ir vals-
tybei. Tai Lietuvos partizanų, 
dalyvavusių Kalniškės mūšyje, 
pagerbimo renginių organizavi-
mas ir visuomenės įtraukimas, 
pavyzdinga tarnyba Lietuvos 
kariuomenės Krašto apsaugos 
savanorių pajėgose, aktyvus da-

lyvavimas Lietuvos šaulių sąjun-
gos veikloje ir šauliškų idėjų ir 
vertybių skleidimas, Lietuvos 
partizanų pagerbimo, kariuo-
menės ir visuomenės vienybės 
švenčių organizavimas, Lietuvos 
šaulių sąjungos stovyklų organi-
zavimas, nacionalinių vertybių 
puoselėjimas, Lazdijų krašto 
žmonių tautinio ir pilietinio 
solidarumo didinimas, jaunųjų 
šaulių žygių organizavimas, ak-
tyvus dalyvavimas darbo grupės 
laisvės kovoms įamžinti veikloje.  
Tačiau svarbiausias jo nuopelnas 
– asmeninis pavyzdys. Gal dėl to 
mūsų rajono mokyklose jaunųjų 
šaulių gretos kaip niekur kitur 
gausios. 

uŽ lIetuvą – nuo mokyklos 
suolo
Broliai  dvyniai Vytautas ir Gintas 
Sakavičiai – kunigai. Lazdijiečiai 
daugiau pažįsta Vytautą, kuris 
klebono pareigas 1996–2003 me-
tais ėjo Šventežerio Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bažnyčioje, o 
nuo 2017 metų yra Kučiūnų Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas. 
Jo brolis Gintas darbuojasi kita-
me Lietuvos pakraštyje – Šiau-
liuose, Radviliškyje. 2006–2015 
metais – Radviliškio dekanato 
dekanas, nuo 2015 metų – Kražių, 
Karklėnų ir Pašilės parapijų kle-
bonas. Tačiau ne dvasinis darbas 
pirmiausiai išgarsino brolius, o 
tai, kad dar mokiniai būdami 
jie aktyviai dalyvavo katalikiš-

ko jaunimo sambūriuose, slapta 
skaitė ir platino Lietuvos Kata-
likų bažnyčios Kroniką bei kitą 
pogrindžio literatūrą. Ypatingą 
žymę jų biografijose paliko 1983 
metų Vasario 16 –oji, kuomet jie, 
būdami Kapčiamiesčio vidurinės 
mokyklos vienuoliktokai, kartu 
su bendraminčiu Jonu Žibūda 
virš Kapčiamiesčio mokyklos 
iškėlė Lietuvos Trispalvę. Visą 
pusdienį  tuomet plevėsavusios 
Lietuvos vėliavos žiūrėti ėjo ne 
tik Kapčiamiesčio, bet ir aplin-
kinių kaimų gyventojai. 1987 m. 
rugpjūčio 23 dieną broliai daly-
vavo pirmajame mitinge Vilniuje 
prie Adomo Mickevičiaus pa-
minklo, kuriame buvo pasmerkti 
slaptieji Ribentropo–Molotovo 
pakto protokolai bei reikalau-
jama laisvės Lietuvai, Latvijai, 
Estijai. 1991-ųjų sausio 13-osios 
naktį, Sovietų Sąjungos jėgos 
struktūroms užėmus Lietuvos 
televiziją ir radiją, budėjo prie 
svarbių Lietuvai objektų Kaune 
bei Vilniuje. Kunigai Vytautas ir 
Gintas Sakavičiai ir dabar bažny-
čiose ne tik skelbia Dievo Žodį, 
bet ir skiepija parapijiečių, ypač 
– jaunimo širdyse meilę Tėvynei 
Lietuvai bei jos žmonėms. 

Iš viso jau dešimtą kartą Vasa-
rio 16-sios proga rajonas pager-
bia labiausiai Lazdijų kraštui ir 
valstybei nusipelniusius žmones. 
Iš viso apdovanotųjų gretose – 
jau 31 pilietiškas, aktyvus mūsų 
rajono gyventojas.•

Po iškilmingos apdovanojimo akimirkos – karu su apdovanojimus įteikusiu rajono savivaldybės meru Artūru Margeliu. Iš kairės  - Vytautas Sakavičius, Česlova 
Šmulkštienė, meras Artūras Margelis, Kęstutis Pileckas.
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eterIs

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 5“. 
 11.15 „Aukštuomenės 

daktaras 2“. 
 12.00 Gyvenimas.
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Ponių rojus“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Babilonas Ber-

lynas“. 
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 5“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vakaras su Edita. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Specialus tyrimas. 
 5.00 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.05 „Monikai reikia 

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

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

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

meilės“.
 21.30 Žinios. 
 22.30 „Pagrobtieji“.
 0.20 „Juodasis sąrašas“.
 1.15 „Pagirios Las 

Vegase“.
 3.05 Alchemija. VDU 

karta. 
 3.35 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Aladinas“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Gero vakaro šou. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 Farai. 
 20.30 „Prakeikti“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.55 TV3 orai. 
 22.00 „Universalus karys. 

Kita karta“.
 23.55 „Skubi pagalba“.
 0.55 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.50 „Apsukrios kamba-

rinės“.
 2.35 Ekstrasensai tiria. 
 4.00 „Skubi pagalba“.
 4.50 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.15 „Apsukrios kamba-

rinės“.

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

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Mentalistas“.
 12.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Mirties apsuptyje 

2“.
 22.50 „Sapnų gaudyklė“.
 1.20 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.05 „Amžiaus nusikal-

timai“.

dzūkijos tv
 6.09 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 7.00 Vantos lapas. 
 7.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 8.00 Reporteris. 
 9.00 Ant bangos. 
 10.00 „Širdies plakimas“.
 11.10 „Mentalistas“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.

 18.00 „Pozicija“.
 19.00 Žinios.
 19.25 „Demaskuoti“.
 20.00 Žinios.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Ne spaudai. 
 22.00 Reporteris. 
 22.55 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 23.00 Adomo obuolys. 
 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 3.50 „Inspektorius 

Luisas. Kas slypi 
viduje“.

 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Gyvybės langelis“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
 7.20 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Kristaus 
Prisikėlimo bazilika. 

 7.30 „Grizis ir lemingai“. 
 7.40 „Kaimynai piratai“. 
 7.55 „Džeronimas 3“. 
 8.20 Į sveikatą! 
 8.45 „Skonio pasaka. 

Tobula japonų 
virtuvė“. 

 9.15 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Gabrielė Petkevi-
čaitė-Bitė“.

 10.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 
2019. 

 10.40 „Sesuo Nijolė“.
 11.35 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Legendos. 
 13.10 Prisiminkime. 

Dainuoja Nijolė 
Ambrazaitytė.

 13.25 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 13.50 „Biomimikrija. 
Gamtos įkvėpti 
chemijos atra-
dimai“. 

 14.40 „Skonio pasaka. 
Kulinarinė kelionė 
po Siciliją“. 

 15.10 „Skonio pasaka. 
Vietnamo virtuvė – 
sveikuoliui“. 

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 18.15 Vaizdo klipų 

konkurso „KlipVid 
2019“ apdovano-
jimai. 

 19.15 Premjera. „Ma-
gritte. Vyras su 
skrybėle“. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Aš esu 

Katia Golubeva“.
 22.35 Anapus čia ir dabar. 
 23.20 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 
2019. Stasys Eidri-
gevičius ir knygos 
menas.

 0.05 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
 1.45 „Rėjus“. 
 4.15 Anapus čia ir dabar. 
 5.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 5.15 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 

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

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

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

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

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

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
Mirtys Je saloje“.

 23.05 „Karalienė Izabelė“.
 0.50 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Žaliasis žmogus“.

 2.40 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.25 „Bekas 7. Plonas 
ledas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Žvejo nuotykiai“.
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 Vienam gale 

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

tras“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

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

tras“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“. 
 20.30 Žinios. 
 21.00 „Džo Breivenas“.
 22.50 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 23.50 „Daktaras Hausas“.
 0.50 „Svieto lygintojai“.
 1.40 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.

ketvIrtadIenIs, vasario 21 d. Saulė teka 7.31, leidžiasi 17.36, dienos 
ilgumas 10.05. Pilnatis. Vardadieniai: Eleonora, Kęstutis, Žemyna, Feliksas.

Nuotykių komedija „Melagės“
REŽISIERIUS Olegas Šapošnikovas 

(Oļegs Šapošņikovs)
AUTORIUS Robertas Tomas (Robert 

Thomas)
DAILININKAS Vojtekas Stefanekas 

(Wojciech Stefaniak)
KOSTIUMŲ DAILININKAS Davi-

das (Romans Andrejevs-Dāvids)
VERTĖJA Lolija Spurgienė

VAIDINA
Gabi – Gabija Jaraminaitė, Vitalija 

Mockevičiūtė
Siuzona – Justė Zinkevičiūtė
Katrina – Agnė Levickaitė
Mammi – Larisa Kalpokaitė
Ogiustina – Ineta Stasiulytė, Brigita 

Arsobaitė-Dalgėdė
Ponia Šanelė – Edita Užaitė, Aušra 

Štukytė
Luiza – Jovita Balčiūnaitė, Elžbieta 

Latėnaitė
Pjeretė – Valda Bičkutė

Visame pasaulyje garsi komedija jau 
„Domino“ teatre!

Anapus durų vyras ir pinigai, o šiapus 
– 8 moterys…

Nuotykių komedija „Melagės“ sukurta 
pagal žymaus prancūzų rašytojo ir kino 
režisieriaus Roberto Tomo (Robert Tho-
mas) pjesę „8 moterys“ („8 Femmes“), 
pelniusią stulbinantį populiarumą ir ne 
vieną prestižinį apdovanojimą, o pagal 
ją statyti teatriniai pasirodymai ir kino 
filmas – pasaulinę šlovę.

Nuotykių komedija „Melagės“ pasa-
koja apie nuošaliame dvare gyvenančias 
aštuonias moteris. Prieš pat didžiąsias 
metų šventes randamas nužudytas dvaro 
savininkas – vienintelis vyras aštuonių 
elegantiškų, gundančių, paslaptingų ir 
labai gudrių moterų draugijoje. Nekyla 
jokių abejonių – viena iš jų įvykdė nu-
sikaltimą. Tačiau kuri? Valdinga žmo-
na? Smalsi tarnaitė? Nedėkinga anyta? 
O gal viena iš mylimų dukterų? Regis, 
kiekviena iš jų turėjo tam savų priežas-
čių ir motyvų, tačiau visos deda ranką 
prie širdies: „Aš nekalta!“. Besiaiškinant 
nusikaltimą, į viešumą ima lįsti begalė 
ne tik juokingų, bet ir intriguojančių, 
tamsių šeimos paslapčių – kas iš tiesų 
sieja šias aštuonias moteris?

Įtampa auga, emocijos stiprėja, herojų 
alibi bliūkšta… Ar visgi pavyks išnar-
plioti šią painią detektyvinę mįslę?

Nuotykių komedija „Melagės“ kupina 
elegantiško humoro, komiškų situacijų, 
intriguojančių siužeto vingių ir  jaus-
mingų dialogų. Spektaklyje atsiskleidžia 
aštuoni be galo skirtingi, tačiau visa-
pusiškai nuostabūs, aistringi, gilūs ir 
paslaptingi moterų portretai. Vaidmenis 
kuria net vienuolika puikių aktorių: Ineta 
Stasiulytė, Edita Užaitė, Aušra Štukytė, 
Valda Bičkutė, Gabija Jaraminaitė, Vitali-
ja Mockevičiūtė, Larisa Kalpokaitė, Jovita 
Balčiūnaitė, Justė Zinkevičiūtė, Brigita 
Arsobaitė-Dalgėdė, Agnė Levickaitė.

http://www.dominoteatras.lt/spekta-
kliai/melages/•

metų kalendoriai

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

penktadIenIs, vasario 22 d. Saulė teka 7.28, leidžiasi 17.38, dienos ilgumas 10.10. 
Pilnatis. Vardadieniai: Darvydas, Gintautė, Elvinas, Margarita.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 5“. 
 11.15 „Aukštuomenės 

daktaras 2“. 
 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 „Ponių rojus“. 
 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 Premjera. „Kuž-

desių sala“. 
 1.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 5. 
 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 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.05 „Monikai reikia 

meilės“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2.
 10.55 Valanda su Rūta.
 12.00 „Mano likimas“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

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

Lietuva. 
 17.35 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Žalioji širšė“.
 23.25 Ekstremali riba.
 1.10 „Ryklių užtvanka“.
 2.35 „Pagrobtieji“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

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

 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 „Bembis“.
 21.00 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionato 
atrankos rungtynės. 
Nyderlandai–Lie-
tuva.

 22.55 „Naktinis pasima-
tymas“.

 0.45 „Universalus karys. 
Kita karta“.

 2.20 „Pasiutę šunys“.
 4.00 „Svotai“. 

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

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Mentalistas“.
 12.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.40 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

Palangos „Kuršiai“–
Vilniaus „Perlas“.

 20.00 „Amerikietiškos 
imtynės“. 

 22.00 „Ekstremalus 
greitis“.

 23.40 „Mirties apsuptyje 
2“.

 1.25 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

 2.10 „Amžiaus nusikal-
timai“.

dzūkijos tv
 6.09 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 7.00 Čempionai. 
 7.30 Skinsiu raudoną 

rožę. 
 8.00 Reporteris. 
 8.58 Orai.
 9.00 Nuoga tiesa. 
 10.30 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi. 
 10.45 Čempionai. 
 11.20 Adomo obuolys. 
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Demaskuoti“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.

 21.00 „Prokuroras“.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 Ant bangos. 
 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 3.50 „Inspektorius 

Luisas. Kas slypi 
viduje“.

 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Gyvybės langelis“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
 7.00 Projektas Pi.
 7.30 „Grizis ir lemingai“. 
 7.40 „Kaimynai piratai“. 
 7.55 „Džeronimas 3“. 
 8.20 „Skonio pasaka. 

Kulinarinė kelionė 
po Siciliją“. 

 8.45 „Skonio pasaka. 
Vietnamo virtuvė – 
sveikuoliui“. 

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

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

lūpose. 
 14.25 „Magritte. Vyras su 

skrybėle“. 
 15.10 „Skonio pasaka. Tel 

Avivo gyventojų 
apetitas. 

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

Lietuva.
 18.00 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 19.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 
2019. Akcijos 
„Metų knygos 
rinkimai“ apdova-
nojimai. 

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Šalti apkabinimai“. 
 23.35 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 
2019. Knygos „Ka-
ralių kuria aplinka. 
Operos artistas Va-
clovas Daunoras“ 
pristatymas.

 0.20 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.05 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
 2.15 „Aš esu Katia 

Golubeva“.
 3.20 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 3.50 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

tv1
 6.55 „Marija Vern“.
 7.55 „Svajonių  

princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios namų 

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

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

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

šeimininkės“.
 20.05 „Marija Vern“.
 21.00 „Vidurnakčio 

saulė“.
 23.15 „Paskutinis samu-

rajus“.
 2.00 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Prastos naujienos“.

 3.40 „Prancūziška 
žmogžudystė. 
Mirtys Je saloje“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Jokių kliūčių!
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

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

tras“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios.
 21.55 Orai. 
 22.00 Eurolygos 

rungtynės. „Kauno 
„Žalgiris“–Podgo-
ricos „Buducnost“.

 0.00 „Džo Breivenas“.

„Naktinis pasimatymas“,  22.55, TV3

šeštadIenIs, vasario 23 d. Saulė teka 7.26, leidžiasi 17.40, dienos ilgumas 
10.14. Pilnatis. Vardadieniai: Gantautas, Butvilė, Severinas, Romana, Roma.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 7.00 „Dvynukės“. 
 8.30 Karinės paslaptys. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio 

dokumentika. 
„Japonijos gamtos 
kalendorius“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Užburianti 
Indonezija. 
Senoviniai Papua 
pasauliai“.

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

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

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

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

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Eurovizija 2019“. 
 24.00 Premjera. „Benis ir 

Džiun“.
 1.40 „Kuždesių sala“. 
 3.55 Teisė žinoti. 
 4.25 „Džesika Flečer 6“. 

lnk
 6.30 „Tomas ir Džeris“. 
 6.55 „Žvėrelių būrys“. 
 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“. 
 9.10 PREMJERA. 

„Peliuko Gambos 
nuotykiai“.

 11.10 „Stebuklingos 
letenos“.

 13.05 „Geras vyrukas“.
 15.00 „Mergina iš 

Džersio“.
 17.00 Gyvūnų pasaulis. 
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 „Kung Fu Panda 2“.
 21.15 „Paskutinis jaunikio 

išbandymas“.
 23.30 PREMJERA. 

„Kietuolis Rodas“.
 1.10 „Žalioji širšė“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 8.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 9.00 Virtuvės istorijos.
 9.30 Gardu Gardu. 
 10.00 Svajonių ūkis.
 10.30 Būk sveikas! 
 11.00 „Nimės sala“.
 12.55 „Sugrįžimas į 

Nimės salą“.
 14.40 „Simpsonai“.
 15.10 „Havajai 5.0“.
 16.15 Ekstrasensų mūšis. 
 18.00 Raudonas kilimas. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 PREMJERA. 

„Turtuolis vargšas“. 
 21.00 PREMJERA. 

„Šventa vieta“.
 23.10 „Tai reiškia karą“.
 1.05 „Naktinis pasima-

tymas“.
 2.35 „Žvėries pilvas“.
 4.10 „Havajai 5.0“.
 5.00 „Svotai“.

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

trina. 
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 Pasaulio rąsto kė-

limo čempionatas. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 10.30 „Iš visų jėgų“. 
 11.05 „Būk ekstremalas“. 
 11.40 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“. 
 12.50 „Gordono, Džino ir 

Fredo kulinarinės 
kelionės“. 

 13.50 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 16.10 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“. 

 17.10 „Kas žudikas?“. 
 18.25 „Lemtingi skambu-

čiai“. 
 19.30 Mes vieno kraujo. 
 22.10 „Spąstai“.
 0.05 „Nuo sutemų iki 

aušros. Budelio 
duktė“.

 1.55 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Joana 
Bilevičiūtė-Naruta-
vičienė“.

 7.55 „Pasaulis iš 
viršaus“.

 9.00 Skinsiu raudoną 
rožę. 

 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 Adomo obuolys. 
 11.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 13.00 „Tarp meilės ir 

neapykantos“.
 15.15 „Pasaulio turgūs. 

Tel Avivas“. 
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Čempionai. 
 16.50 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Joana 
Pavalkytė-Griniu-
vienė“. 

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

Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“.

 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Gurovo bylos. 

Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“.

 23.05 „Mentų karai. 
Odesa“.

 1.25 „Moterų daktaras“.
 2.55 „Šeimininkė“.
 4.35 Vantos lapas. 
 5.00 „Inspektorius 

Luisas. Kas slypi 
viduje“.

 6.20 „Pasaulis iš 
viršaus“. 

 6.40 Kitoks pokalbis su 
D. Žeimyte. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Muzikinė išpažintis. 
 7.40 Misija: Vilnija. 
 8.05 Gimtoji žemė. 
 8.30 ARTS21. 
 9.00 Mano mama 

gamina geriau! 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Garsiau. 
 11.00 Pradėk nuo savęs. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 12.00 Giedrius Kupre-

vičius. Baletas 
„Čiurlionis“. 

 13.30 Premjera. „Vorų 
ratilinis“.

 14.00 Bravo! 2.
 15.15 Mokslo ekspresas. 
 15.30 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 16.00 Euromaxx. 
 16.30 Klauskite daktaro. 
 17.20 Stilius. 
 18.15 Misija – Pasaulio 

Lietuva. 
 19.05 Kauno bažnyčios: 

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

 19.15 Premjera. Vilniečiai. 
Augis Gucas. 

 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Įsibrovėlė“.
 22.40 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 
2019. Susitikimas 
su vaikų knygų 
iliustruotojais.

 23.25 Vaizdo klipų 
konkurso „KlipVid 
2019“ apdovano-

jimai. 
 0.25 Dabar pasaulyje. 
 0.55 „Šalti apkabinimai“. 
 3.00 ARTS21. 
 3.30 „Žmonės, kurie 

sukūrė Lietuvą. 
Gabrielė Petkevi-
čaitė-Bitė“.

 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.50 „Akloji“. 
 7.20 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

 8.15 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Anos Olson 
receptai“.

 12.05 „Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson 
receptai“.

 12.35 „Akloji“. 
 13.45 „Nekviesta meilė 

4“.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.50 „Būrėja“. 
 20.00 „Visa menanti“.
 21.00 „Komisarė Helena 

Dorn. Netikra 
liudininkė“.

 22.55 „Forestas Gampas“.
 1.35 „Paskutinis samu-

rajus“.
 3.55 „Vidurnakčio 

saulė“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Upės ir žmonės“.
 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 „Upės ir žmonės“.
 14.00 „Žvejo nuotykiai“.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Jukono vyrai“.
 19.00 Amerikos  

dievaitis.
 21.00 Žinios. 
 21.55 Orai. 
 22.00 „Iksmenai. Pradžia. 

Ernis“.
 0.10 „Vieno žmogaus 

armija“.

„Paskutinis jaunikio išbandymas“,  21.15, LNK
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Beatos virtuvė. 
 7.00 Šventadienio 

mintys. 
 7.30 Klausimėlis.lt.
 8.00 Gyventi kaime 

gera. Veikime kartu. 
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. Narsus 
siuvėjas“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
Rasa Eilunavičienė.

 12.00 Pasaulio doku-
mentika. „Kengūrų 
karalius“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Laukinė 
Šri Lankos gamta. 
Bekraščiai miškai“.

 13.50 „Puaro. Helovino 
vakarėlis“.

 15.25 Klausimėlis.lt.
 15.43 Loterija „Keno 

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

račio žiniomis“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

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

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

Žmonės. 
 21.30 Premjera. „Laisvės 

kaina. Disidentai“.
 22.30 „Denis Kolinsas“. 
 0.15 „Mane mylintys at-

važiuos traukiniu“. 
 2.15 Pasaulio doku-

mentika. „Kengūrų 
karalius“. 

 3.00 Pasaulio doku-
mentika. „Laukinė 
Šri Lankos gamta. 
Bekraščiai miškai“. 

 3.55 Klausimėlis.lt.
 4.25 „Puaro. Helovino 

vakarėlis“.

lnk
 6.30 „Tomas ir Džeris“. 
 6.55 „Žvėrelių būrys“. 
 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“. 
 9.15 „Sinbadas. Sep-

tynių jūrų legenda“.
 10.45 „Dzeusas ir 

Roksana“.
 12.45 „Vyriški reikalai“.
 14.50 „Akmenų viesulas“.
 16.40 Ne vienas kelyje. 
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 

 19.30 Lietuvos balsas. 
Vaikai. 

 22.40 PREMJERA. 
„Komandosai“.

 0.35 „Vandens ieško-
tojas“.

 2.30 „Paskutinis jaunikio 
išbandymas“.

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 „Elfai“.
 13.05 „Išrinktasis. 

Blogio imperijos 
iškilimas“.

 15.05 „Asteriksas olimpi-
nėse žaidynėse“.

 17.30 Visi mes žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 „Mes nusipirkom 

zoologijos sodą“.
 22.00 „Transporteris. Visu 

greičiu“.
 23.55 „Tai reiškia karą“.
 1.40 „Mes nusipirkom 

zoologijos sodą“.
 3.50 „Transporteris. Visu 

greičiu“.

btv
 6.30 Pasaulio rąsto kė-

limo čempionatas. 
 7.30 „Iš visų jėgų“. 
 8.00 „Būk ekstremalas“. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

grandinės“. 
 10.30 „Iš visų jėgų“. 
 11.05 „Būk ekstremalas“. 
 11.40 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“. 
 12.50 „Gordono, Džino ir 

Fredo kulinarinės 
kelionės“. 

 13.50 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 16.10 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“. 

 17.05 „Kas žudikas?“. 
 18.25 „Lemtingi skambu-

čiai“. 
 19.30 „Žandaras ir 

žandariukės“.
 21.30 „Antrininkas“.
 22.40 „Kortų namelis“.
 23.50 „Ekstremalus 

greitis“.
 1.25 „Nuo sutemų iki 

aušros. Budelio 
duktė“.

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

pristato. Vyrų 

šešėlyje. Karolina 
Praniauskaitė“. 

 7.55 „Gluchariovas“.
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Atliekų kultūra. 
 11.30 Skinsiu raudoną 

rožę. 
 12.00 „Vera. Tamsusis 

angelas“.
 14.00 „Bitininkas“.
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 Ne spaudai. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Spąstai Pelenei“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Spąstai Pelenei“ 

(tęs.). 
 21.00 „24/7“. 
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 0.40 „Gurovo bylos. Bet 

kokia kaina“.
 2.10 „Vera. Tamsusis 

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

kelionės. Haitis“. 
 5.35 „Pavojingiausios 

kelionės. Kirgizija“. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Bravo! 2. 
 7.15 Mokslo ekspresas. 
 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. „Saros 

muzika. Šiuolaikinė 
klasika“. 

 9.30 Euromaxx. 
 10.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 10.30 Atspindžiai. 

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

forma.
 12.00 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 12.30 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
 13.00 Stop juosta.
 13.30 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 15.35 Šventadienio 
mintys. 

 16.00 Projektas Pi.
 16.30 Mokslo sriuba. 
 17.05 Vartotojų kontrolė. 
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.45 „Žmonės, kurie su-

kūrė Lietuvą. Jonas 
Basanavičius“. 

 19.30 „Dauntono abatija 
2. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.

 21.00 Legendos. 
 22.00 Skambina Andrej 

Gavrilov (fortepi-
jonas, Rusija).

 23.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 
2019. Vytautas 
Landsbergis. 
Organizuoti tekstai. 

 0.10 Anapus čia ir dabar. 
 0.55 „Įsibrovėlė“. 
 2.35 Giedrius Kupre-

vičius. Baletas 
„Čiurlionis“. 

 4.10 Stop juosta.
 4.35 Vilniečiai. Augis 

Gucas. 
 5.05 Vartotojų kontrolė. 

tv1
 6.50 „Akloji“. 
 7.20 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

 8.10 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.05 „Tėvas Motiejus“.
 10.20 „Būrėja“. 
 10.55 „Akloji“. 
 11.55 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.25 „Merės Berės 
patiekalai“. 

 13.00 „Gaminame namie 
su Reičele Alen“. 

 13.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.50 „Būrėja“. 
 20.00 „Visa menanti“.
 21.00 „Kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 23.05 „Ponas Trumbo“.
 1.30 „Forestas Gampas“.
 3.50 „Komisarė Helena 

Dorn. Netikra 
liudininkė“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.28 „Upės ir žmonės“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalga. 
 10.30 Sekmadienis su 

Kauno „Žalgiriu“.
 11.00 „Įspūdingiausios 

atostogų vietos“.
 11.30 Sandėlių karai.
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 „Upės ir  

žmonės“.
 14.00 „Žvejo nuotykiai“.
 15.00 TIESIOGIAI. LFF 

supertaurės 
rungtynės. 
Marijampolės 
„Sūduva“–Vilniaus 
„Žalgiris“.

 17.00 TIESIOGIAI. 
Lietuvos atvirasis 
3x3 krepšinio 
čempionatas.

 19.00 Amerikos dievaitis.
 21.00 Žinios. 
 21.55 Orai. 
 22.00 Nakties TOP. 
 22.30 X Faktorius. 
 1.50 „Iksmenai. Pradžia. 

Ernis“.

sekmadIenIs, vasario 24 d. Saulė teka 7.24, leidžiasi 17.42, dienos ilgumas 
10.18. Pilnatis. Vardadieniai: Demetrija, Gedmantas, Goda, Motiejus, Matas.

pIrmadIenIs, vasario 25 d. Saulė teka 7.21, leidžiasi 17.44, dienos ilgumas 
10.23. Pilnatis. Vardadieniai: Viktoras, Margiris, Rasa, Regimantas.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 5“.
 11.15 „Aukštuomenės 

daktaras 2“.
 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 „Ponių rojus“.
 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 Premjera. „Medi-

čiai. Florencijos 
valdovai 2“.

 24.00 LRT radijo  
žinios.

 0.10 „Štutgarto krimina-
linė policija 5“.

 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 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.05 „Monikai reikia 

meilės“.
 9.40 „Namai, kur širdis“.
 10.25 KK2 penktadienis.
 12.00 „Mano likimas“.
 13.00 „Gyvenimo daina“.
 14.00 „Aukštakulnių 

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

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

meilės“.
 21.30 Žinios. 
 22.24 Sportas. 

 22.27 Orai. 
 22.28 Telefoninė loterija 

1634.
 22.30 „Baikeriai“.
 0.50 „Juodasis sąrašas“.
 1.45 „Komandosai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 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. 
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 TIESIOGIAI. 

Pasaulio vyrų krep-
šinio čempionato 
atrankos rungtynės. 
Lietuva–Italija.

 21.30 TV3 vakaro žinios. 
 21.55 TV3 orai. 
 22.00 „Jūrų pėstininkas“.
 23.45 „Skubi pagalba“.
 0.45 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.35 „Apsukrios kamba-

rinės“.
 2.25 Ekstrasensai tiria.
 3.50 „Skubi pagalba“.
 4.40 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.05 „Apsukrios kamba-

rinės“.

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

gatvės“.
 9.40 „Įteisintas faras“.
 10.40 „Gelbėtojai – 112“.
 11.10 „Ekstrasensų 

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

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

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Uola“.
 23.45 „Spąstai“.
 1.30 „Antrininkas“.
 2.25 „Kortų namelis“.

dzūkijos tv 
 6.09 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 Ne spaudai. 
 9.00 „24/7”. 
 10.00 „Širdies plakimas“.
 11.10 „Viskas dėl tavęs“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.

 18.00 „Gyvenimo būdas“. 
18:30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“. 
 19.45 „Alytaus prieš-

gaisrinė gelbėjimo 
tarnyba“.

 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Nuoga tiesa.
 22.00 Reporteris. 
 22.53 Orai.
 22.55 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 23.00 Ne spaudai. 
 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 3.50 „Neišsižadėk“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Gyvybės langelis“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“.
 7.15 Linija, spalva, 

forma. 
 7.45 „Grizis ir lemingai“.
 7.55 „Džeronimas 3“.
 8.15 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
 8.45 „Skonio pasaka. Tel 

Avivo gyventojų 
apetitas“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Savaitė. 
 13.10 Kauno bažnyčios: 

miesto tapatumo 
kodas. Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo arki-
katedra bazilika.

 13.20 „Vilniečiai. Augis 
Gucas“. 

 13.50 Pasaulio lietuvių 
žinios. 

 14.15 „Dauntono abatija 
2“.

 15.10 „Skonio pasaka. 
Singapūro ir 
Penango kulinarinė 
įvairovė“.

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

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 18.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 4“. 
 19.00 „Martyno Liuterio 

gyvenimas. Seniai, 
labai seniai“.

 19.15 Premjera. „Tiesos 
pabaiga“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Dezertyrai“.
 23.05 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 
2019. Hans Ulrich-
Treichel knygos 
„Pražuvėlis“ 
pristatymas.

 23.50 Kauno bažnyčios: 

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

 24.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.45 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 1.45 „Denis Kolinsas“.
 3.30 Stambiu planu. 
 4.15 „Martyno Liuterio 

gyvenimas“.
 4.30 Į sveikatą! 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 4“.

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

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

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

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

šeimininkės“.
 20.00 „Marija Vern“.
 21.00 „Terminalas“.
 23.35 „Karalienė Izabelė“.
 1.20 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Karalius žvejys“.

 3.05 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.50 „Kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Virtuvė“. 
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

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

tras“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“. 
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 Farai.
 22.00 „Naša Raša“. 
 23.00 PREMJERA. „Velnio 

ranka“.
 0.50 „Svieto  

lygintojai“.
 1.35 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 5“.
 11.15 „Aukštuomenės 

daktaras 2“.
 12.00 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Ponių rojus“.
 17.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

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

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

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

linė policija 5“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Stilius.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“. 

 5.00 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.05 „Monikai reikia 

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

kerštas“.
 14.55 „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 „Pagirios Tailande“.
 0.30 „Judantis 

objektas“.
 1.30 „Gaudynės Šancha-

juje“.

tv3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Aladinas“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Prieš srovę. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 Gero vakaro šou. 
 20.30 „Prakeikti“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.55 TV3 orai. 
 22.00 „Jūrų pėstininkas. 

Užnugaris“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 22.30 TĘSINYS. „Jūrų 

pėstininkas. 
Užnugaris“.

 0.45 „Vaiduoklių ieško-
tojai“.

 1.35 „Apsukrios kamba-
rinės“.

 2.25 Ekstrasensai tiria. 
 3.50 „Skubi pagalba“.
 4.45 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.05 „Apsukrios kamba-

rinės“.

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

gatvės“.
 9.40 „Nepataisomi“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Mentalistas“.
 12.40 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.35 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Juodasis griaus-

tinis“.
 22.55 „Laisvės kirtis“.
 0.45 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.25 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.

dzūkijos tv
 6.09 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 7.00 Skinsiu raudoną 

rožę. 
 8.00 Reporteris. 
 8.58 Orai.
 9.00 „Gurovo bylos. 

Maitvanagiai“.
 10.00 „Širdies plakimas“.
 11.10 „Viskas dėl tavęs“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.

 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Gyvenimo būdas“.
 18.30 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Ant bangos. 
 22.00 Reporteris. 
 22.53 Orai.
 22.55 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 23.00 Nuoga tiesa. 
 0.30 Čempionai. 
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Šėtono me-

džioklė“.
 3.50 „Šeimininkė“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Gyvybės langelis“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 7.00 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 7.30 „Grizis ir lemingai“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 Pradėk nuo savęs.
 8.45 „Skonio pasaka. 

Nuostabioji Šveica-
rija“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 „Žmonės, kurie su-
kūrė Lietuvą. Jonas 
Basanavičius“.

 13.00 Kultūringai su 
Nomeda. 

 13.45 „Pasikėsinimas 
į popiežių Joną 
Paulių II“.

 14.40 „Skonio pasaka. 
Tailando delika-
tesai“.

 15.10 „Skonio pasaka. 
Pietų Tirolis – 
Italijos ir Austrijos 
virtuvė“.

 15.40 „Grizis ir lemingai“.
 15.50 „Kaimynai piratai“.
 16.05 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva. 

 18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 18.15 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4“.

 19.00 „Martyno Liuterio 
gyvenimas. Dievo 
rankose“.

 19.15 „Biomimikrija“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Nepa-

lūžęs“.
 23.45 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 
2019. Susitikimas 

su rašytoju Her-
manu Kochu.

 0.30 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.45 Dabar pasaulyje. 
 1.15 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 2.05 „Komisaras ir jūra“.
 3.35 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.20 „Martyno Liuterio 

gyvenimas. Dievo 
rankose“.

 4.35 Pradėk nuo savęs. 
 5.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 4“.

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

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

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

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

šeimininkės“.
 20.00 „Marija Vern“.
 21.00 „Bekas 7. Velnio 

advokatas“.
 22.55 „Karalienė Izabelė“.
 0.35 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Mergelė Grožy-
bėje“.

 2.20 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.05 „Bekas 7. Be kėslo“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „Žvejo nuotykiai“.
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Prakeikti“.
 9.00 „Statybų gidas“.
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

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

tras“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“.
 20.00 „Virtuvė“. 
 20.30 Žinios. 
 21.00 „12 galimybių 2. 

Perkrauta“.
 22.50 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 23.50 „Daktaras  
Hausas“.

 0.50 „Svieto lygintojai“.
 1.35 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Štutgarto krimina-

linė policija 5“.
 11.15 „Aukštuomenės 

daktaras 2“.
 12.00 Stilius. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Ponių rojus“.
 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 5“.
 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 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.05 „Monikai reikia 

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

kerštas“.
 14.55 „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 PREMJERA. „Gau-
dynės Šanchajuje“.

 0.25 „Judantis 
objektas“.

 1.25 „Baikeriai“.

tv3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Svajonių ūkis.
 8.20 Gardu Gardu. 
 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. 
 19.25 TV3 orai. 
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti“.
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.55 TV3 orai.
 22.00 „Jūrų pėstininkas 

2“.
 23.55 „Skubi pagalba“.
 0.55 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.45 „Apsukrios kamba-

rinės“.
 2.35 Ekstrasensai tiria. 
 4.00 „Skubi pagalba“.
 4.50 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.10 „Apsukrios kamba-

rinės“.

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

gatvės“.
 9.40 „Nepataisomi“.
 10.45 „Gelbėtojai – 112“.
 11.45 „Mentalistas“.
 12.40 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.35 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

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

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Laisvės kirtis“.
 22.55 „Žandaras ir žanda-

riukės“.
 0.55 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.35 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.

dzūkijos tv
 6.09 Programa.
 6.10 TV parduotuvė.
 6.30 Nuoga tiesa.
 8.00 Reporteris. 
 8.58 Orai.
 9.00 „Gurovo bylos. 

Maitvanagiai“.
 10.00 „Širdies plakimas“.
 11.10 „Viskas dėl tavęs“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.

 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Tai – sportas“. 
18:15 „Alytaus priešgais-

rinė gelbėjimo 
tarnyba“

 18.30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Adomo obuolys. 
 22.00 Reporteris. 
 22.53 Orai.
 22.55 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 23.00 „Prokuroras“.
 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Albanas“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Svarbiausia – 

įstatymas“.
 3.50 „Šeimininkė“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Gyvybės langelis“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

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

Singapūro ir 
Penango kulinarinė 
įvairovė“. 

 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 „Tiesos pabaiga“. 
 15.10 „Skonio pasaka. 

Nuostabioji Šveica-
rija“.

 15.40 „Grizis ir lemingai“.
 15.50 „Kaimynai piratai“.
 16.05 Premjera. 

„Šecherazada. 
Nepapasakotos 
istorijos“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.

 18.15 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4“.

 19.00 „Martyno Liuterio 
gyvenimas. Žodžių 
dvikovos“.

 19.15 Premjera. „Pasikė-
sinimas į popiežių 
Joną Paulių II“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Komi-

saras ir jūra“.
 23.00 LRT studija Vilniaus 

knygų mugėje 
2019. Noros 

Ikstenos romano 
„Motinos pienas“ 
pristatymas.

 23.45 Mokslo ekspresas.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 1.45 „Dezertyrai“.
 3.20 Legendos. 
 4.15 „Martyno Liuterio 

gyvenimas. Žodžių 
dvikovos“.

 4.30 Garsiau. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 5.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 4“.

tv1
 6.55 „Marija Vern“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.40 „Nusivylusios 

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

Super“. 
 13.35 „Tinginių mies-

telis“. 
 14.05 „Nepaprastas 

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

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

namų šeimininkės“.
 20.00 „Marija Vern“.
 21.00 „Bekas 7. Be kėslo“.
 22.55 „Karalienė Izabelė“.
 0.30 „Midsomerio 

žmogžudystes VII. 
Nuodėmių irštva“.

 2.15 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.00 „Terminalas“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „Bjauriausi darbai 

pasaulyje“.
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Virtuvė“. 
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „Elementaru“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

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

tras“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“. 
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „12 galimybių“.
 23.15 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 0.05 „Daktaras Hausas“.
 1.05 „Svieto lygintojai“.
 1.55 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.

antradIenIs, vasario 26 d. Saulė teka 7.19, leidžiasi 17.46, dienos ilgumas 
10.27. Pilnatis. Vardadieniai: Aleksandras, Jogintas, Aurimė, Izabelė, Sandra, Alius.
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asmenInIaI skelbImaI nemokamaI !!!

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

Tel. 8 686 53424.

Šieno rulonus. Kaina 30 Eur/ •
vnt. Galiu atvežti.  
Tel. 8 656 68604.

Prekiaujame įvairiais gėlių so- •
dinukais.  UAB „Martas“, Gėlyno 
g. 17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721. 

KITI

Kineskopinį televizorių „Sam- •
sung“ (51 cm įstrižainė, plokščias 
ekranas, pultelis). Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

Televizorių „ORION“ Color  •
2051 Stereo. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 41428.

Avių vilną.   •
Tel. 8 617 01065.

Įvairaus dydžio šuns ir avies  •
vilnos kojines. Megzta iš naujų 
siūlų.  
Tel. 8 682 70284. 

Ketinius radiatorius.   •
Tel. 8 614 56206.

Prekiaujame fasuota akmens  •
anglimi ir durpių briketais. Atve-
žame. UAB „Martas“, Gėlyno g. 
17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

Prekiaujame skaldele ka- •
pams. UAB „Martas“, Gėlyno g. 
17, Lazdijai.  
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

Pristatome supjautas ir suka- •
potas beržo, juodalksnio, skroblo 
arba pušies malkas (atskirai arba 
pamaišytas). Nemokamas ir 
greitas pristatymas.  
Tel. 8 600 70500.

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Tel.: 8 615 94920, 8 614 56206.

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

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

Pirkčiau sklypą su pakrante  •
prie Galsto, Galadusio, Akmenių 
ežerų. Tel. 8 670 38404.

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 NIVOS arba rusiško 7 t 
kratytuvo).  
Tel. 8 688 80688.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

Superkame visų markių au- •
tomobilius, kemperius. Gali būti 
nevažiuojantys ar po autoįvykio 
bei parvežti iš Anglijos. Pasiima-
me patys, sutvarkome reikalingus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto.  
Tel. 8 636 60545. 

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

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

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

Superkame visų markių  •
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“, „MIT-
SUBISHI“, „TOYOTA“ markių 
automobilius. Gali būti nevažiuo-
jantys po auto įvykių. Pasiimame 
patys, atsiskaitome iš karto.  
Tel. 8 674 48762. 

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

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

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

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

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

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

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

Parduodama sodyba (30 a  •
namų valda, 2.25 ha žemės ūkio 
paskirties žemės) Gudelių kaime.  
Tel. 8 615 96091.

30 a sklypą namo statybai  •
Lazdijų mieste, gražioje vietoje, 
prie miško ir vandens telkinio. 
Atlikti geodeziniai matavimai. Vi-
sos miesto komunikacijos. Kaina 
20000 Eur. Tel. 8 686 70 841.

Namą (buv. valgyklą) Vai- •
niūnų kaime. Namų valda 30 a. 
Kaina 16000 Eur.  
Tel. 8 686 70 841.

Pigiai labradorito akmens  •
plokštes iš Ukrainos Lazdijuose.  
Tel. (8 318)  52 156 (po darbo 
valandų ir savaitgaliais).

80 a žemės ūkio paskirties  •
žemės sklypą su tvenkiniu ir ne-
dideliu statiniu Nemajūnų kaime. 
Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 686 70 841.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Tvarkingą 3 k. butą Lazdijų  •
centre, 5 a., su baldais ir buitine 
technika. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 679 08011.

Gretimus namų valdos skly- •
pus: 0,27 ha ir 0,46 ha Panarvės 
k. Kaina: 2200 Eur, 3000 Eur. 
Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha žemės 
ūkio paskirties sklypus. Kaina – 
po 4200 Eur. Visi sklypai tinkami 
namų statybai. Arti Lazdijų mies-
tas bei miškas.  
Tel. 8 679 08011.

2 k. butą Lazdijuose Vilniaus  •
g. 11 (rūsys, sandėliukas, auto-
nominis šildymas). Dėl nuomos 
nesikreipti.  
Tel. 8 684 46299.

Dalį namo Veisiejų centre  •
(nauja šildymo sistema, sure-
montuota, su dalimi baldų).  
Kaina 1 8000 Eur.  
Tel. 8 673 10660.

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, neį-
keistas, miesto komunikacijos 
(išskyrus dujas), gatvė įtrauk-
ta į miesto plėtros projektą), 
kaina 1 000 Eur/a, galima 
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.

Nedidelį rekreacinės paskir- •
ties žemės sklypą prie ežero 
(iki vandens apie 50 m). Sklypą 
iš vienos pusės riboja keliukas, 
iš dviejų pusių juosia natūralus 
griovys, einantis iki ežero. Idealus 
variantas sklype turėti tvenkinį. 
Patogus privažiavimas. Kaina 
12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70 841.

Gyvenamąjį namą Šešto- •
kų sen. Mikniškių k. (87 kv.m, 
sklypas 63 a, būklė gera, pakeisti 
langai, tinkamas gyventi iš karto) 
su ūkiniais pastatais. Kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 698 78040.

Medinį gyvenamąjį namą  •
su mediniu priestatu Kalnų g., 
Lazdijai (4,65 a žemės sklypas, 
elektra, vanduo).  
Tel. 8 690 29090.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Traktorių „T 25“.   •
Tel. 8 639 06995.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Opel“ lietus ratlankius (R15,  •
4 skylės). Kaina 15 Eur/vnt.  
Tel. 8 682 64169.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •
Tel. 8 642 07624.

Pieningos karvės veršingą  •
telyčią.  
Tel. 8 604 43571.

AUGALAI

Alijošių. Tel. 8 617 01065. •
Šienainį.   •

Tel. 8 629 79244.

Miežius, kaina 200 Eur/t.  •
Rugius ir avižas, kaina 160 Eur/t. 
Žirnius, kaina 240 Eur/t.  
Tel. 8 698 50782.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

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.

SUTEIKIAME PASKOLAS 
IR jAS REfINANSUOjAME 

IKI 7000 EUR.

Įmonei Eurokreditas.lt 
atstovauja tarpininkė Sandra.

Tel. 8 699 83544.
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asmenInIaI skelbImaI nemokamaI !!!

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

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. 

Perku veršelį arba telyčią nuo  •
6 mėn. iki 3 metų auginti. 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 – 170–195 
Eur/t, skarda – 120–150 Eur/t. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo pa-
slaugos iki 60 t. Darbo laikas I-V 
8.00–16.30 val., VI 9.00–13.00 
val.  
Tel. 8 698 30902.

Naudotus dadano tipo bičių  •
avilius.  
Tel. 8 686 69315.

DARBAS
SIŪLO

Siūlome patikimą darbą namų  •
tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, 
be jokių įdarbinimo mokesčių. 
Amžius neribojamas, kalba nebū-
tina.  
Tel. 8672 41083; 
www.superdarbas.com.

IEŠKO

Vyras ieško darbo pas ūkinin- •
ką. Tel. 8 653 59669.

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

butą Lazdijuose.  
Tel. 8 686 53424.

NUOMA
SIŪLO

Nebrangiai išnuomojamos sa- •
lės-klubo, esančio Lazdijų miesto 
centre („Holivudas“),  
patalpos.  
Tel. 8 698 78040. 

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

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

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

IEŠKO

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

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

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

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

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

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.

Mes visi bejėgiai prieš lemtį ir mirtį, tačiau gal šie keli 
žodžiai palengvins netekties skausmą.

Nuoširdžiai užjaučiame Benių LAUnIKOnĮ dėl sesers  
mirties. 

Pociukoniai ir Sorakai

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• tonerių pildymas

• kompiuteriai ir jų priedai

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai 
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt

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

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •

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

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

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

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

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

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“

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių 
remontas

• Kompiuterių programinės įrangos 
tvarkymas

• Navigacijų naujinimas

• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir 
tvarkymas

• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas

• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės 
technikos priežiūra

• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt 
Tel. +370 698 75597

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

Informuojame, kad 2019 m. kovo 6 d. 10 val. bus atliekamas žemės 
sklypo (kadastro Nr. 5901/0003:241), esančio Lazdijų r. sav., Seirijų sen., 
Buteliūnų k., ribų ženklinimas. Kviečiame dalyvauti gretimų sklypų (kad. 
Nr. 5901/0003:228, Nr. 5901/0003:229) savininkus (paveldėtojus).

Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 
Tel. 8 656 94485. 
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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.

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

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.

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.

PErkAME 
miŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.Superkamišką.lt

PeRKAMe MIŠKą 
didžiausiomis kainomis  

Lietuvoje. 
Mokame avansus. 

Atsiskaitome iškarto. 

TeL. 8 605 44445

• 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

Kviečiame registruotis į 
vairavimo kursus

Kalvarijoje organizuojami
mokymai: 

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

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

Dėmesio!

Didelis biuro 
popieriaus  

pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,  
Seinų g. 12, Lazdijai. 

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.


