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Valdžia keičiasi. Ar bus išsaugota tai, kas iki šiol sukurta?  

P
raėjusį sekmadie-
nį vykęs antrasis 
merų tiesioginių 
rinkimų turas iš-
aiškino nugalėto-
ją. Suskaičiavus 

balsavimo biuletenius paaiškėjo, 
jog rinkimuose daugiau balsų 
gavo „valstietė“ Ausma Miški-
nienė, įveikusi dabartinį rajono 
merą Artūrą Margelį. 

Kova tarp abiejų pretendentų 
buvo ilga ir sudėtinga. A. Miški-
nienei palaikyti buvo pasitelk-
ta sunkioji artilerija – politinis 
desantas iš Vilniaus. Per pas-

Lazdijų krašte žinomi žmonės, 
savo sričių profesionalai.

Rinkimai įvyko, laimėtojas aiš-
kus, įdomu, kokios žadėtos per-
mainos laukia Lazdijų pradėjus 
darbą merei ir naujos sudėties 
savivaldybės tarybai.

Šiandien kalbiname du Laz-
dijų merus: dabartinį Artūrą 
Margelį ir išrinktąją – Ausmą 
Miškinienę.

kutiniąją savaitę ją palaikyti į 
Lazdijus atvyko du ministrai, 
premjero patarėjas, Seimo naci-
onalinio saugumo ir gynybos ko-
miteto pirmininkas, o galiausiai 
ir pats Premjeras ir kandidatas į 
Prezidentus viename asmenyje. 
Tokio dėmesio iš sostinės pusės 
Lazdijai dar nebuvo matę. 

Dabartinį merą palaikė jo su-
burta komanda „Pirmyn! Kartu 
mes galime“, kurioje – visame 

Šių rinkimų talismanu tapęs G. Gražulevičius (dešinėje) prieš debatus palinkėjo abiems kandidatams sėkmės rinkimuose ir įteikė rožių.
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SavaItėS komentaraS  
Lietuvos rinkėjai pareiškė nepritarimą „žaliųjų valstiečių“ politikai

Algimantas Mikelionis
Savivaldos rinkimai visuomet 
būna geras testas nacionalinei 
valdžiai. Sekmadienį įvykus an-
trajam merų rinkimų turui jau 
galima pažvelgti į politinę visos 
Lietuvos dėlionę ir padaryti aiš-
kias išvadas.

Pirmiausiai į akis krenta tai, 
kad didžiausiuose Lietuvos 
miestuose valdžioje liko anks-
tesni merai, ir visi jie į rinkimus 
ėjo po visuomeninių rinkimų 
komitetų vėliava. Tad nei viena-
me didžiajame Lietuvos mieste 
politinės partijos neturi nei vie-
no mero. Apskritai galima saky-
ti, kad rinkėjai parodė nepasiti-
kėjimą politinėmis partijomis. 
Tai nieko naujo, nes kiekvieną 
mėnesį dienraštyje „Lietuvos 
rytas“ skelbiamose bendrovės 
„Vilmorus“ apklausose politinės 
partijos yra viena menkiausiai 
vertinamų institucijų Lietuvoje. 
Tad visuomeninių rinkiminių 
komitetų stiprėjimas ir nusivy-
limas tradicinėmis partijomis 
yra itin aiški ir pagrindinė šių 
savivaldos ir merų rinkimų 
tendencija. Nieko nuostabaus, 
kad visuomeniniai rinkimų ko-
mitetai iškovojo ir daugiausiai 
mandatų savivaldybių tarybo-
se – daugiau kaip tris šimtus, 

o rinkimų komitetų merai va-
dovaus net dvylikai Lietuvos 
savivaldybių. 

Šių savivaldos ir merų rinkimų 
rezultatai tapo itin rimtu įspėji-
mu nacionaliniu mastu valdan-
čiai „žaliųjų valstiečių“ politinei 
jėgai. Per visą respubliką jie gavo 
tik 222 mandatus savivaldybės 
tarybose, kai R. Karbauskis dar 
prieš rinkimus planavo laimėti 
bent 300 mandatų. Dar liūdnesni 
reikalai su iškovotais merų pos-
tais. Jų „žalieji valstiečiai“ teturės 
vos varganus šešis iš net šešias-
dešimties Lietuvos merų postų. 
Rezultatas tiesiog apgailėtinas. 
Gerai, kad R. Karbauskis tai 
įvertino kaip prastus rezultatus, 
nes jam dažnai būdinga neigti 
net visiškai akivaizdžius faktus. 
Premjeras S. Skvernelis tokius 
rezultatus įvertino teigiamai. 
Iš tiesų, kai nėra kuo džiaugtis, 
džiaugiesi tuo, ką turi.

Šiuos rinkimus „žalieji vals-
tiečiai“ pralošė ne tik visuome-
niniams rinkimų komitetams, 
bet ir opozicinėms partijoms 
Seime. Ir opoziciniai konserva-
toriai, ir tokie pat socialdemo-
kratai laimėjo po 274 mandatus 
savivaldybių tarybose – net po 
penkiasdešimt mandatų dau-
giau nei pelnė „žalieji valstie-
čiai.“ Jeigu konservatoriai turi 
nuolatinį savo rinkėją ir pagal 
populiarumo reitingus buvo ga-
lima tikėtis, kad jie pasirodys 
neprastai, tai socialdemokratai 
savo pasiektu rezultatu savi-
valdos ir merų rinkimuose iš 
tiesų nustebino. Jų politikai tapo 
merais net penkiolikoje savival-
dybių! Taigi pelnė daugiausiai 

merų postų. Niekada nebuvau 
šios politinės jėgos gerbėjas, bet 
šiuo atveju nusiimu prieš juos 
kepurę. Pirmiausiai už tai, kad 
atnaujino savo partiją ir atsikra-
tė tokių dinozaurų kaip G. Kirki-
las, J. Bernatonis ir panašių rau-
donos praeities atstovų. Smagu, 
kad socialdemokratų tarpe liko 
žymiai mažiau komunistinio 
LDDP laikų tvaiko. Tai didelis 
jaunojo ir kultūringo jų partijos 
vado G. Palucko nuopelnas. Ne-

galima nepaminėti ir skambios 
socdemų pergalės Ignalinoje, 
kur meru tapo jų partijos atsto-
vas, įveikęs „žaliųjų valstiečių“ 
politiką. Tai buvo itin skaudus 
dūris valstiečiams, valdžiusiems 
šį rajoną net 27 metus.

Reikėtų pridurti, kad konser-
vatoriai iškovojo 11 merų pos-
tų, nukraujavę liberalai – 6, o 
„Tvarka ir teisingumas“ – pen-
kis merų postus.

Šių savivaldos rinkimų re-

zultatai tapo griežtu įspėjimu 
valdantiesiems „žaliesiems 
valstiečiams“. Rinkėjai parodė 
aiškų nepritarimą jų vykdomai 
nacionalinei politikai. Ši politinė 
jėga galėtų pasimokyti iš atsi-
naujinusios socdemų partijos 
kultūros ir savikritiškumo. Jeigu 
„žalieji valstiečiai“ nepadarys iš-
vadų ir dėl savo nesėkmių toliau 
kaltins kitus, jų laukia prasti šių 
metų prezidento  ir kitų metų 
Seimo rinkimų rezultatai.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Prezidentūroje įteiktas garbingas apdovanojimas Seirijų seniūnijai
Vakar Lietuvos Respubli-
kos Prezidentūroje vyko 
iškilmingas Nacionalinio 
Lietuvos seniūnijų kon-
kurso „Valstybę kuriame 
mes“ baigiamasis renginys, 
į kurį garbingo apdovanoji-
mo atsiimti buvo pakviesti  
Lazdijų rajono savival-
dybės meras Artūras 
Margelis, ilgametė Seirijų 
seniūnijos seniūnė Česlova 
Šmulkštienė bei seniūnijos 
laimėtojos atstovai.

Kultūros ministerijos inicijuo-
tame konkurse Seirijų seniūnija 
šalyje pripažinta viena iš laure-
ačių už puoselėjamą bendruo-
meniškumą, kuriamą patrauklią 
savo krašto socialinę ir kultūrinę 
aplinką bei įvertinta kaip socia-
liai saugi ir pilietiškai iniciatyvi 
seniūnija, kur vietos savivalda 
ir gyventojai bendruomeniškai 
kuria savo krašto ir valstybės 
gerovę. 

Konkurso globėja Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, sveikindama 
seniūnijų nugalėtojų  bei vie-
tos savivaldos atstovus, linkėjo 

išlikti pilietiškiems, kūrybin-
giems ir tęsti gražius darbus, 
nes seniūnijų lygiu vykstantys 
pokyčiai gražesnę, saugesnę, la-
biau bendruomenišką padarys 
visą Lietuvą. Diplomus bei 8000 
eurų piniginę premiją konkurso 
laureatams skyrė Lietuvos Res-
publikos kultūros, socialinės ap-
saugos ir darbo bei žemės ūkio 
ministerijos.

Šventiniame renginyje Prezi-
dentūroje dalyvavęs Lazdijų ra-
jono savivaldybės meras Artūras 
Margelis teigė, jog savivaldybė 
neatsitiktinai į šį konkursą pa-
siūlė Seirijų seniūniją, nes čia 
pavyzdingai sutvarkytos vie-
šosios erdvės,  aktyvi kultūri-
nė bendruomenė bei efektyviai 
sprendžiamos socialinės proble-
mos. Visa tai – veiklios ir entu-
ziastingos buvusios ilgametės 
seniūnės Česlovos Šmulkštienės 
bei jos bendraminčių ir sutelk-
tos komandos nuopelnas, kurie 
glaudžiai bendradarbiaudami su 
vietos bendruomene ir savivalda 
pasiekė, jog Seirijai būtų puikiai 
vertinami ne tik rajone, bet  ir 
pastebėti šalyje.•
Lazdijų r. sav. inf. Prezidentė D. Grybauskaitė, sveikindama seniūnijų nugalėtojus, linkėjo išlikti pilietiškiems, kūrybingiems ir tęsti gražius darbus.
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Ačiū už Jūsų pasitikėjimą, 
tikėjimą ir stiprybę, kurios per 

šiuos rinkimus mums visiems labai 
reikėjo. Lazdijai pastaruoju metu 
buvo tapę didelės politinės kovos 

arena. Ir tai yra geriausias įrodymas, 
kad per pastaruosius metus mes 

sukūrėme tai, dėl ko verta kovoti – 
gražų ir patrauklų Lazdijų kraštą. 
Išlikime kūrėjais. Išlikime stiprūs 

savo dvasia. Išlikime ištikimi 
tikrosioms vertybėms. 
Ačiū už buvimą kartu. 

Nuoširdžiai Jūsų 
Artūras Margelis

Mieli bendražygiai 
ir bendraminčiai, 

Už pasodintą mišką — didesnės išmokos
Miškai – ne tik mūsų 
planetos plaučiai, bet 
ir maitintojai, rengėjai, 
kuro tiekėjai. Jie valo 
dirvą, vandenį bei orą ir 
saugo visos ekosistemos 
pamatus nuo vandens ar 
vėjo sukeltos erozijos. 
Be to, anot Utenos rajone 
gyvenančių ir savo paso-
dintą mišką puoselėjan-
čių Gražinos ir Zenono 
Druskių, tai – didžiulė 
puošmena ir atgaiva 
širdžiai. Nors grybai bei 
uogos prieš dešimt metų 
sutuoktinių pasodintame 
miške dar neauga, bet, 
G. ir Z. Druskių teigimu, 
jame gera pasivaikščioti ir 
žvilgsniu paglostyti kone 
kiekvieną savomis ranko-
mis pasodintą bei išpuo-
selėtą medelį.

Parama PaDėjo aPSISPręStI 
įveIStI mIšką
Girininku beveik visą gyvenimą 
dirbantis Z. Druskis sakė, kad 
miškas – tai mūsų deguonis, 
todėl reikia stengtis atsodinti 
melioracijos vajaus laikais ša-
lyje išnaikintus medžius. Vyro 
teigimu, per šimtą metų miš-
kingumas Lietuvoje padidėjo 
nuo 25 iki 33 procentų. „Ir taip 
greičiausiai yra dėl to, kad gau-
nantys paramą žmonės sodina 
miškus savo žemėse“, – svarstė 

pašnekovas. Prie pašnekesio pri-
sijungusi G. Druskienė antrino 
vyrui, kad atsikėlė savo tėvų že-
mes iš Raseinių rajono ir abu nu-
sprendė, jog verstis žemės ūkiu 
jau per seni, todėl nutarė sodinti 
mišką. „Turėjom tada talkos – 
vaikų, jų sutuoktinių – todėl su-
rėmėme pečius ir savo rankomis 
pasodinome medelius“, – aiškino 
moteris.

Šeima 2,69 ha savo žemės 
užsodino įvairiais medžiais: 
eglėmis, pušimis, beržais, juo-
dalksniais, ąžuolais. Nors miš-
ką prižiūrėti tikrai nelengva, 
nes, pasak Z. Druskio, pušis ir 
ąžuolus mėgsta skriausti miš-
ko žvėrys, medeliai stiebiasi jau 

dešimt metų, o beržai ir juo-
dalksniai savo viršūnėmis jau 
gerokai praaugo šeimininkus. 
Sutuoktiniai vienbalsiai tvirtino, 
kad jei ne parama miškui veisti, 
savo pajėgomis to padaryti būtų 
neįstengę, nes nepigiai atsiėjo ir 
sodinukai, ir žemės paruošimas 
sodinimui, ir vėlesnė jaunuolyno 
priežiūra.

Dabar – DIDeSnI įkaInIaI
Kaip priminė Žemės ūkio mi-
nisterijos (ŽŪM) 1-ojo Europos 
Sąjungos paramos skyriaus ve-
dėja Rasa Motiejaitė, paraiškas 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos 
priemonės „Investicijos į miško 

plotų plėtrą ir miškų gyvybin-
gumo gerinimą“ veiklos sritį 
„Miško veisimas“ galima teikti 
elektroniniu būdu portale ŽŪ-
MIS nuo kovo 1 d. iki balandžio 
30 d. Šiems metams iš viso skirta 
13,9 mln. eurų paramos lėšų.

Pašnekovė informavo, kad 
vasario 22 d. pakeitus taisykles 
įsigaliojo pagrindinė šių metų 
naujovė – šiai priemonei buvo 
numatyta didesnė tiek vienkarti-
nė kompensacinė išmoka už miš-
ko įveisimą, tiek išmoka įveistam 
miškui prižiūrėti, apsaugoti bei 
ugdyti, kuri mokama 12 metų. 
Anot ŽŪM darbuotojos, išmo-
ka miškui prižiūrėti kiekvienai 
medžių rūšiai padidėjo vidutiniš-
kai 20 proc., išmoka už hektarą 
įveisto miško didėjo skirtingai 
kiekvienai medžių rūšiai (pvz., 
išmoka už paprastosios pušies 
pasodinimą, palyginti su anks-
tesne išmoka, padidėjo beveik 
200 eurų už hektarą ir siekia 
1 273 eurus).

Kaip aiškino pašnekovė, dides-
nė išmoka už įveistą mišką galios 
tik pareiškėjams, pateikusiems 
paraiškas šiais ir vėlesniais me-
tais, o didesnės išmokos už miš-

Už Zenono Druskio nugaros – jau dešimt metų besistiebiantis pačių sodintas 
miškas. (Jurgitos Ulkienės nuotr.)

ko priežiūrą bus mokamos ir 
pasodinusiems mišką anksčiau 
ir iki šiol gaunantiems kasme-
tinę išmoką.

Priemonė finansuojama iš 
Europos žemės ūkio fondo kai-
mo plėtrai ir Lietuvos Respubli-
kos valstybės biudžeto.

Anot R. Motiejaitės, parama 
gali pasinaudoti ne jaunesni 
kaip 18 metų fiziniai asmenys, 
juridiniai asmenys, kuriems 
žemė, planuojama apželdinti 
mišku, priklauso nuosavybės 
teise, bei savivaldybės, kurios 
tokią žemę valdo patikėjimo 
teise. 

Taip pat, R. Motiejaitės teigi-
mu, svarbu tai, kad, želdinant 
greitai augančias medžių rūšis, 
kurių laikotarpis tarp dviejų 
kirtimų yra nuo 15 iki 20 metų, 
parama teikiama tik jų įveisi-
mo išlaidoms kompensuoti, o 
trumpos rotacijos želdiniams 
(kirtimų rotacijos trukmė – iki 
15 metų) sodinti parama netei-
kiama.

Skyriaus vedėja pabrėžė, kad 
įveisus mišką miško daugina-
mosios medžiagos kilmę įro-
dantys dokumentai taip pat turi 
būti pateikti elektroniniu būdu 
per ŽŪMIS portalą.

Užs. Nr. 17
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kalba, kaD...
DzūkaI

g Lazdijų meras tuo pačiu 
metu dalyvavo dvejuose merų 
rinkimuose – savo gimtinėje 
Lazdijuose ir žmonos tėviškėje 
Pakruojyje. Lazdijuose jam nepa-
sisekė laimėti mero posto, tačiau 
gal laimėjo Pakruojyje? Ten meru 
tapo Margis. Kas galėtų paneig-
ti, jog tai sutrumpinta pavardės 
„Margelis“ forma?
g Antradienį visus nustebi-

no Lazdijuose pasirodę iki dan-
tų ginkluoti kareiviai ir karinė 
technika. Gal po rinkimų mūsų 
mieste įvesta karinė padėtis? 
Įdomu, kuris iš pretendentų į 
merus galėjo tuo pasirūpinti? 
g Sekmadienio naktį grupė 

įkaušusių piliečių sugalvojo 
Laisvės aikštėje, prie paminklo, 

giedoti, o tiksliau, baubti kažką 
panašaus į Lietuvos Respublikos 
himną. Apie viešosios tvarkos 
trikdymą ramybės valandomis 
buvo pranešta pareigūnams, 
tačiau šie ilsėjosi po politinių 
vežikų gaudynių ir triukšmada-
rių nevaikė. 
g „Valstiečių“ Lazdijų sky-

rius stiprina savo pajėgas, ieško 
etatinių padchalujų (geriausia 
būtų su veterinaro išsilavinimu). 
Darbo pobūdis – po rinkimų iš-
džiūvusių eglučių atsodinimas. 
Kreiptis į atrankos personalo 
specialistą Benių.•Šioje humoristinėje ru-
brikoje minimų įvykių ir 
asmenų sutapimai su ti-
krove yra atsitiktiniai.

Įkliuvusiam neblaiviam vairuotojui 
teismas buvo gailestingas 
Vaidotas Morkūnas 
Alytaus apylinkės teismo 
Lazdijų rūmų teisėjai išna-
grinėjo baudžiamąją bylą, 
kurioje P. K. buvo kaltina-
mas Kelių eismo taisyklių 
pažeidimu. 

P. K. neblaivus vairuodamas 
nuosavą automobilį „Audi A6“ 
įkliuvo policijos pareigūnams 
praeitų metų gruodžio 15-osios 
vakarą. 

Apklausiamas pareigūnų kal-
tinamasis P. K. kaltę prisipažino 
visiškai. Jis patvirtino, kad tą die-
ną  pas draugą garaže Varnėnų 
kaime vienas vartojo alkoholį. 
Taisė automobilį ir tuo pačiu 
metu gėrė alų. Kiek prisimena, 
vienas išgėrė apie 2 plastmasi-
nius 1 litro talpos butelius 7,3 
laipsnio stiprumo alaus, todėl 
nuo alkoholio jautėsi apsvaigęs. 
Vakare paskambinus sugyventi-
nei, kad jai pakilęs kraujo spau-
dimas ir reikia suleisti vaistų, 
išėjo į lauką ir sėdo į jam priklau-
santį automobilį „Audi A6“ už 
vairo ir pajudėjo namų link, va-
žiavo vienas. Nuo minėto garažo 
iki jo namų yra apie 300 metrų 
atstumas. Važiuodamas paste-
bėjo šalikelėje stovėjusį policijos 
pareigūnų tarnybinį automobilį, 
vienas pareigūnas jį ir sustab-
dė. Priėjęs policijos pareigūnas 
prisistatė ir paprašė automobilio 

dokumentų bei vairuotojo pažy-
mėjimo. Vyriškis sakė pateikęs 
prašomus dokumentus. Vėliau 
pareigūnas jo paklausė, ar var-
tojęs alkoholį, vyriškiui atsa-
kius teigiamai, buvo patikrintas 
blaivumas. Alkoholio matuoklis 
parodė 1,88 promilės. Su tokiais 
rodmenimis P. K. sutiko. Polici-
jos pareigūnai jį pristatė į Lazdijų 
ligoninės Priėmimo skyrių krau-
jo mėginiui paimti. Vairuotojas 
turėjo vairuotojo pažymėjimą, 
transporto priemonė, automo-
bilis „Audi A6“, buvo techniškai 
tvarkingas, įregistruotas nusta-
tyta tvarka, jam atlikta priva-
lomoji techninė apžiūra ir ap-
draustas privalomuoju civilinės 
atsakomybės draudimu. Vyriškis 

nekilnojamojo turto, registruoto 
savo vardu, neturi, vaikų taip pat 
neturi. Gyvena sugyventinei pri-
klausančiame bute. Yra baustas 
administracine tvarka, baudas 
sumokėjęs, teistas.

Tai patvirtino ir rajono polici-
jos komisariato pareigūnai atlikę 
ikiteisminį tyrimą. 

Teismas išnagrinėjęs visas 
aplinkybes P. K. pripažino pada-
rius nusikaltimą, tačiau atleido 
nuo baudžiamosios atsakomy-
bės pagal laidavimą be užstato 
ir perdavė jį D. S. atsakomybei 
vieneriems metams. Taip pat P. 
K. paskyrė baudžiamojo poveikio 
priemonę – uždrausti naudotis 
teise vairuoti kelių transporto 
priemones vienerius metus. •

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

Lazdijų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro informacija

dėmesio!

Lazdijus užplūdo kariuomenė: kariai šturmavo „Miestas mieste“ objektą

Alius Mikelionis
Antradienį Pietų Lietuvoje pra-
sidėjo didelio masto karių praty-
bos „Stiprus ulonas“. Kariškiai 
veikė pagal pusmetį derintą 
pratybų scenarijų. Alytuje jos 
prasidėjo kovo 18 dieną 12 va-
landą. Pagal scenarijų, apleis-
tame daugiabučio pastate veikė 
„priešiškai nusiteikusios“ jėgos, 
kurias ir turėjo  neutralizuoti  
kariškiai. 

„Pratybos vyksta Alytaus 
mieste ir rajone bei Lazdijų ra-
jone. Buvo imituojama nelegalių 
grupuočių veikla arba asmenų, 
savavališkai pasišalinusių iš 
įkalinimo vietų, neutralizavi-
mas. Objekte Alytuje („Miestas 
mieste“ – red.) buvo įsikūrusi 
nelegali grupuotė, kuri imitavo 
šratasvydžio ar airsofto veiklą ir 
prisidengusi ja vykdė propagan-
dą, verbavo žmones, kaupė gin-

klus ir ruošėsi paremti didesnio 
masto invaziją į Lietuvą. Pagal 
pratybų scenarijų, tai buvo labai 
mišri grupė: dalis vietinių žmo-
nių, simpatizuojančių priešiš-
kai valstybei, dalis asmenų buvo 
įtraukti į grupuotes už pinigus. 
Visus šiuos asmenis koordina-
vo priešiškos valstybės, kurios 
strategavo grupės veiklą“, – sakė 
pulkininkas leitenantas Darius 
Meilūnas.

Pasak specialistų, tokios praty-
bos traktuojamos kaip hibridinio 
karo dalis, mat jose dalyvaujan-
tys asmenys prisidengia šalyje 
veikiančiomis organizacijomis, 
infiltruoja žmones, juos konsul-
tuoja ir finansuoja. 

Pratybose dalyvavo antro 
bataliono kovinė grupė, kurios 
didžioji dalis Ulonų bataliono 
kariai, kitų sausumos pajėgų 
vienetų kariai, Lietuvos Šaulių 

sąjungos atstovai. Pratybose 
Šeštokuose (Lazdijų rajonas) 
imituotas strateginio objekto 
– geležinkelio stoties – veiklos 
sutrikdymas tam, kad Lietuvos 
kariuomenė arba sąjungininkai 
negalėtų šiuo objektu pasinau-
doti ir perdislokuoti pajėgas į 
mūsų šalį. 

Pratybos Alytaus apskri-
tyje vyksta nuo kovo 18 iki 22  
dienos.•

Priešiškų jėgų neutralizavimo operacija.Taktinės pratybos „Stiprus ulonas“.
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Valdžia keičiasi. Ar bus išsaugota tai, kas iki šiol sukurta? 

»Atkelta iš 1 psl. – Kokie pirmieji trys darbai, kuriuos planuojate nuveikti pradėjusi dirbti Lazdijų 
mere? 

– Visų pirma nuoširdžiai dėkoju Lazdijų rajono gyventojams už pasitikėjimą. 
Jums už tai, kad ketinate informuoti rajono gyventojus apie svarbiausius įvykius. 
Tai labai svarbu. 

Pradėjusi dirbti Lazdijų rajono mere visų pirma: 
• susipažinsiu su savivaldybės ir jos reguliavimo srities įstaigų darbuotojais, jų 

atsakomybėmis, išklausysiu lūkesčius;
• suformuosiu politinio pasitikėjimo komandą, įvertinsime savivaldybės finansinę 

padėtį ir įsipareigojimus; 
• dėsiu pastangas, kad nedarbas Lazdijų rajone mažėtų ir žmonių pajamos didėtų. 

Žmogiškaisiais ištekliais stiprinsiu savivaldybės Investicijų skyrių, bendradarbiausiu 
tiek su rajone verslą jau plėtojančiais verslininkais, tiek su potencialiais investuoto-
jais, asociacijomis, žemdirbiais ir bendruomenėmis. Mūsų rajone sąlygos verslui turi 
būti palankios. Turime tapti traukos centru – tai sąlygos naujų darbo vietų kūrimą 
ir didins žmonių pajamas.

– Kaip vertinate suburtą koaliciją? Ar jau postai pasidalinti? 
– Suburtą koaliciją vertinu kaip stiprią komandą, kuri turi pakankamai patir-

ties, žinių ir motyvacijos sąžiningai dirbti Lazdijų rajono žmonių labui. Postai nėra 
svarbiausi. Svarbiausia bendra vizija, žmonių kompetencijos ir pasiryžimas darniai 
dirbti komandoje. 

– Kokia Jūsų pozicija dėl Lazdijų ligoninės ateities? Ar vykdysite ministro planą 
– palikti tik slaugą ir terapiją, ar tęsite dabartinio mero pradėtą ligoninės paslaugų 
plėtros ir stiprinimo programą? 

– Lazdijų ligoninė yra gyvybiškai svarbi mūsų rajonui. Jos niekada nebuvo ketina-
ma uždaryti. Tai ne kartą patvirtino ir LR sveikatos apsaugos ministras prof. Aure-
lijus Veryga. Ministro teigimu, gyventojų sveikata yra svarbiausia. Dėl to sveikatos 
priežiūros ir gydymo paslaugos, kurių gyventojams reikia, ir toliau bus teikiamos 
Lazdijų ligoninėje. Jei yra pagrįstas poreikis paslaugų plėtrai, LR sveikatos apsaugos 
ministerija palaikys ir šiuos sprendimus. Tad pagrindo nuogąstauti tikrai nėra. Vis 
dėlto suprantu gyventojų susirūpinimą. Rinkiminės agitacijos metu buvo aktyviai 
skleidžiamas melas apie ketinimus uždaryti mūsų ligoninę. Mano manymu, taip buvo 
siekiama išgąsdinti gyventojus ir pelnyti jų palankumą. Bet viskas gerai, rinkimai 
baigėsi ir gyventojams daugiau niekada nebus meluojama.  

– Ką darysite su šalia Jūsų esančiu nepraustaburniu politiku, kuris daro Jūsų par-
tijai gėdą? 

– Jūsų klausime nėra minimas konkretus politikas, dėl to negaliu atsakyti į šį 
klausimą. 

– Kaip planuojate tvarkyti savo šeimos buitinius reikalus? Ar visa šeima persikels į 
Lazdijus, ar Jūsų vyras bandys čia įsidarbinti? Kur planuojate gyventi?

– Mano šeima yra brangiausias mano turtas. Visi ketiname sugrįžti į Lazdijų rajoną. 
Mano vyras darbo Lazdijų rajone ieškoti neketina. Gyventi planuojame sodyboje, 
kurią, tikiuosi, įsigysime artimiausiu metu. Kol surasime tinkamą, laikinai gyvensime 
mano tėvų namuose.

– Rinkimų naktį meras A. Margelis Jums skambino telefonu norėdamas pasveikinti 
su pergale. Kodėl su juo nekalbėjote? 

– Perskaičiusi jūsų klausimą, peržiūrėjau skambučių sąrašą. Rinkimų naktį at-
siliepiau į visus skambučius. Neatsakytų skambučių tarp jų nėra. Galbūt meras 
A. Margelis suklydo rinkdamas mano telefono numerį. Bet neabejoju, tikrai dar bus 
progų pasikalbėti. Tikiu, kad nuslūgus rinkimų įkarščiui pagarbiai bendrausime ir 
konstruktyviai dirbsime Lazdijų rajono taryboje.

„Dzūkų žinių“ informacija

– Kokie pirmieji trys darbai, kuriuos planuojate nuveikti pasibaigus mero kaden-
cijai? 

– Rajono žmonėms ne paslaptis, kad esu ne tik meras, bet ir ūkininkas. Pirmasis 
mano darbas ir bus pavasariniai darbai ūkyje, juk pavasario diena visus metus 
maitina, kaip sako lietuvių liaudies išmintis. Taip pat planuoju sušaukti visuotinį 
mūsų judėjimo „Pirmyn! Kartu mes galime“ susirinkimą ir susidėlioti veiklos 
planus. Ir, žinoma, šiek tiek pailsėti. 

– Kaip suprantu, Jūsų įkurtas visuomeninis judėjimas veiks ir toliau?
– Žinoma, kad veiks. Juk jis nebuvo sukurtas tik rinkimams, kaip bando teigti 

politinių partijų atstovai. Mūsų tikslas lieka tas pats – burti Lazdijų krašto žmones 
ir bendromis pastangomis siekti rajono klestėjimo. Mūsų judėjime susibūrė patys 
geriausi rajono žmonės. Mūsų puikios komando dėka iškovojome daugiausiai 
mandatų Lazdijų rajono taryboje, mumis pasitiki tūkstančiai kraštiečių, todėl tikrai 
toliau dirbsime ir eisime pirmyn. Planuojame imtis konkrečių projektų, kuriems 
vykdyti turime puikias pajėgas. Taip pat formuluosime užduotis valdančiajai tary-
bos daugumai ir kontroliuosime, kaip tos užduotys atliekamos. Žinoma, judėjimo 
žmonės aktyviai dalyvaus LR Prezidento, Europarlamento rinkimuose padėdami 
rajono žmonėms apsispręsti dėl kandidatų. 

– Kokią matote Lazdijų ligoninės ateities perspektyvą? 
– Dėl ligoninės išlikimo koviausi su pačiomis įvairiausiomis institucijomis kelerius 

metus. Man pavyko ją išsaugoti. Maža to, pritraukėme į ją gausybę puikių specialistų 
iš didžiųjų miestų – mokslų daktarų, profesorių, garsių medikų. Mane kankina 
negera nuojauta, jog visas mūsų įdirbis nueis šuniui ant uodegos. Jei naujoji merė 
uoliai vykdys savo bendrapartiečio Aurelijaus Verygos nurodymus (o nevykdyti 
ji negalės), tai mūsų ligoninės laukia liūdna ateitis. Ligoninė kaip faktas gal ir iš-
liks, tačiau joje bus palikti tik slaugos ir terapijos skyriai. Kitaip sakant, rimtesnės 
medicininės pagalbos mūsų gyventojams teks ieškoti Alytuje, Marijampolėje ar 
Kaune. Tai žmonėms bus labai nepatogu ir atims daug laiko. Nenorėčiau būti blogu 
pranašu, bet kai kas taip ir nesuspės iki Alytaus ar Marijampolės nuvažiuoti. 

– Garsiai kalbama apie suburtą valdančiąją daugumą, kurią sudaro keturių 
politinių partijų atstovai – valstiečiai, konservatoriai, socialdemokratai ir tvar-
kiečiai. Kadangi puikiai pažįstate visus šios koalicijos žmones, ko galima tikėtis iš 
šios kompanijos? 

– Sakoma, jog draugystės stiprumas geriausiai išbandomas valdžia ir pinigais. 
Žinau, kad politinių postų nori visi koalicijos dalyviai, įdomu, ar jiems pavyks 
taikiai tuos postus pasidalinti, ar nebus chaoso? Žinant visų jų gebėjimus ir poten-
cialą, bus labai įdomu stebėti, ar postai bus padalinti pagal kompetenciją, ar pagal 
partijos gautų mandatų skaičių. 

– Kas Jus džiugina, o kas kelia nerimą po daugybės darbo metų paliekant mero 
postą? 

– Džiugina tai, kad pavyko suburti puikią bendraminčių komandą ir dirbti savo 
krašto labui be nurodymų iš Vilniaus, ką patiria politinių partijų nariai. Džiugina 
pagražėjęs Lazdijų kraštas ir geriau gyvenantys žmonės. Nerimą kelia tai, kad 
nebūtų sugriauta tai, ką mes tiek metų kūrėme ir puoselėjome, kad neprasidėtų 
„raganų medžioklė“ ir nenukentėtų kompetentingi žmonės, daug metų sąžiningai 
dirbę savivaldoje. 

– Ar jau pasveikinote naująją merę su pergale? 
– Skambinau jai rinkimų vakarą, kai rezultatai buvo aiškūs, tačiau ji man ne-

pakėlė ragelio. Net du kartus skambinau (rodo telefono skambučių išklotinę, ten 
matyti, jog A. Miškinienei skambinta 22.05 val. ir 22.15 val.), norėjau pasveikinti 
su pergale.

A. Margelis. A. Miškinienė.
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Užs. Nr. 002

Grėsmingoji tuberkuliozė: apie ją žinome, bet ar pažįstame?
Nors šiandien gausu informaci-
jos įvairiomis temomis, tačiau 
visuomenei vis dar trūksta ži-
nių apie tuberkuliozę. Kas tai, 
kaip ja užsikrečiama, kokie šios 
ligos požymiai, ar ji išgydoma? 
Tai klausimai, kurie užduodami 
dažniausiai, tad šiame straipsnyje 
dar kartą norime priminti pagrin-
dinius teiginius apie TUBERKU-
LIOZĘ.

kaS yra tuberkulIozė, kItaIP Dar 
vaDInama DžIova?
Tuberkuliozė – tai oro lašiniu būdu plin-
tanti užkrečiamoji liga, kurios metu gali 
būti pažeisti įvairūs žmogaus organai, ta-
čiau dažniausiai – plaučiai. Šią ligą sukelia 
tuberkuliozės mikobakterijos, kurios yra 
atsparios aplinkos poveikiui – žemai tem-
peratūrai, džiovinimui, rūgštims, šarmams, 
alkoholiui. Sukėlėjo gyvybingumas suma-
žėja saulės šviesoje (veikiant tiesioginiams 
saulės spinduliams žūva per 45–60 min.), 
virinimo temperatūroje (100°C ) mikobak-
terijos žūva per 5–10 minučių. Infekcijos 
rizika priklauso nuo ekspozicijos trukmės, 
ekspozicijos intensyvumo ir žmogaus imu-
ninės sistemos būklės. Imuninė sistema iš 
karto išvalo daugiau kaip 80 proc. bakterijų, 
tačiau užsilikusios bakterijos gali sukelti šią 
ligą. Labiausiai užkrečiama tuberkuliozės 
forma yra plaučių tuberkuliozė. Tuberku-
liozės gydymas vidutiniškai trunka 6–8 
mėnesius.

kokIe PožymIaI leIDžIa įtartI 
tuberkulIozę?
Tuberkuliozės požymiai priklauso nuo to, 
kurioje kūno vietoje dauginasi ligos sukė-
lėjas. TM dažniausiai pažeidžia plaučius 
(plaučių tuberkuliozė). Plaučių TB pasi-
reiškia šiais požymiais:

• dusulys, kosulys, skrepliavimas bei at-
sikosėjimas krauju;

• apetito stoka, svorio kritimas;
• karščiavimas, užsitęsusi temperatūra 

(iki 37,5º), drebulys;
• padidėjęs prakaitavimas, ypač nakti-

mis; 
• skausmas krūtines srityje;
• greitesnis nuovargis,
• bendras organizmo silpnumas,
• nuotaikų kaita – apatija, liūdnumas; 

kaIP PlInta tuberkulIozė?
Tuberkuliozės plitimo schema yra ganėtinai 
paprasta. Kai žmogus, sergantis kvėpavimo 
takų tuberkulioze, nusičiaudi, drauge su 
lašeliais į orą patenka ir ligos sukėlėjai. 
Juos įkvėpęs kitas žmogus tokiu būdu gali 
užsikrėsti šia liga, tačiau dauguma išvengia 
susirgimo, nes:

• tam, kad užsikrėstum šia liga, reikia ilgą 
laiką praleisti prie sergančio asmens;

• daugumos žmonių imuninė sistema 

yra pakankamai stipri, kad sunaikintų į 
organizmą patekusias mikobakterijas;

• tuberkuliozė neperduodama prisilieti-
mais, dalinantis stalo įrankiais, patalyne 
ar drabužiais.

užSIkrėtImo tuberkulIoze rIzIkoS 
veIkSnIaI
Rizika susirgti tuberkulioze didėja asme-
nims, kurie:

• turi susilpnėjusią imuninę sistemą; 
• yra užsikrėtę ŽIV ar serga AIDS;
• serga paskutinės stadijos inkstų liga, 

Krono liga, cukriniu diabetu;
• yra senyvo amžiaus;
• gydosi vėžį, pavyzdžiui, chemoterapi-

ja;
• naudoja vaistus, skirtus persodintų 

organų atmetimo profilaktikai.
Vaikams didesnė tikimybė susirgti kai:
• vaikas nebuvo paskiepytas nuo tuber-

kuliozės; 
• silpnas organizmo imunitetas;
• bendrauja ar gyvena su sergančiuoju, 

kuriam bakteriologiškai patvirtinta plau-
čių tuberkulioze, ypač jeigu jis nesigydo ar 
nesilaiko gydytojų rekomendacijų;

• nusilpus nuo lėtinių ligų, nepakankamo 
fizinio ir psichinio vystymosi; 

• nesilaikant asmens higienos; 
• esant žalingiems tėvų įpročiams (rūky-

mas, alkoholizmas, narkomanija).

tuberkulIozėS ProfIlaktIka
Nors tuberkuliozė yra užkrečiama liga, ta-
čiau yra daugybė profilaktinių priemonių, 
kurias pasitelkus galima išvengti susir-
gimo.

• Jei žmogus susirgo atvira plaučių tu-
berkulioze, jis ligos pradžioje (2–3 savaites) 
net ir pradėjus gydymą pavojingas aplinki-
niams. Šeimos nariai bei kiti bendravusieji 
(pvz., bendradarbiai ir kt.) su sergančiuoju 
privalo pasitikrinti sveikatą. Suaugusieji 
tiriami rentgenologiškai (dviejų krypčių 
rentgenograma), o vaikams atliekamas 
tuberkulino mėginys. Visais šiais atvejais 
reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją.

• Tuberkulino mėginys (Mantu re-
akcija) – tai vienintelis ir nepakeičiamas 
diagnostinis testas, nes pagal odos reakciją 
į tuberkulino mėginį galime vertinti užsi-
krėtimą tuberkuliozės mikobakterijomis, 
prieštuberkuliozinių skiepų efektyvumą 
bei tuberkuliozės infekcijos paplitimą tarp 
gyventojų. 

• Skiepai nuo tuberkuliozės. Tuber-
kuliozės infekcija ypač grėsminga naujagi-
miams ir kūdikiams bei vaikams iki 5 metų 
dėl pilnai nesusiformavusio imuniteto. Pa-
saulio sveikatos organizacija rekomenduo-
ja šalims, kuriose registruojamas didelis 
sergamumas TB, skiepyti BCG vakcina 
vaikus kaip galima greičiau po gimimo. 
Jeigu sąlytį turėję šeimos nariai nebuvo 
paskiepiję naujagimio BCG vakcina, kūdikį 

būtina paskiepyti nedelsiant. Lietuvoje 
nuo tuberkuliozės skiepijami naujagi-
miai 2–3 dieną po gimimo.

• Asmeninė sergančiųjų higiena. 
Tuberkuliozės bakterijos platinimo ti-
kimybė sumažėja, jeigu atvira plaučių 
tuberkulioze sergantis ligonis dėvi me-
dicininę kaukę, kosėdamas vienkarti-
ne nosinaite prisidengia burną, nosį, 
nespjaudo ant grindų, dažnai plauna 
rankas ar naudoja rankų antiseptiką. 
Kaukės sulaiko sergančiųjų iškvepia-
mame ore esančius tuberkuliozės su-
kėlėjus. 

• Prevencijos ir saugumo priemo-
nės sąlytį su ligoniu turėjusiems 
asmenims. Asmenims, turėjusiems 
sąlytį su ligoniu/sukėlėjo nešiotoju, 
kurio diagnozė patvirtinta medicinos 
įstaigoje, rekomenduojama vengti il-
galaikio buvimo su sergančiuoju už-
daroje patalpoje; naudoti kvėpavimo 
takus apsaugančias medicinines kau-
kes; reguliariai ir kuo dažniau vėdinti 
visas patalpas užtikrinant veiksmingą 
oro ventiliaciją, naudoti ventiliatorius; 
kruopščiai valyti aplinkos paviršius; 
nesinaudoti ligonio daiktais; kruopš-
čiai plauti rankas. Ilgalaikį sąlytį 
turėjusiems asmenims (šeimos, ko-
lektyvo nariams) rekomenduojama 
profilaktiškai pasitikrinti sveikatą 
pagal gydytojo nurodymus; stiprinti 
imunitetą, valgyti pilnavertį maistą, 
nebadauti, dažniau ir ilgiau būti gry-
name ore; reguliariai profilaktiškai 
tikrintis sveikatą, tikrinti kūdikių ir 
vaikų sveikatą gydymo įstaigoje pagal 
gydytojo rekomendacijas.

• Rekomendacijos keliautojams. 
Keliautojams, vykstantiems į didelio 
sergamumo TB šalis, rekomenduojama 

laikytis asmens higienos bei vartoti sau-
gų maistą; vengti būti uždaroje patalpo-
je su sergančiais ar galimai sergančiais 
TB asmenimis (kosinčiais ir skrepliuo-
jančiais) arba dėvėti kvėpavimo takus 
apsaugančias medicinines kaukes; po 
kelionės profilaktiškai pasitikrinti svei-
katą.

• Patalpų vėdinimas ir ventiliacija. 
Patalpų ventiliacijos tikslas – užtikrinti 
oro apykaitą bei kontroliuoti oro srovės 
kryptį, siekiant sumažinti susidūrimo su 
TB užkratu riziką žmonių susibūrimo 
vietose. Vėdinant patalpas ne tik su-
mažėja mikroorganizmų koncentracija 
ore, bet ir pagerėja bendra patalpų oro 
kokybė, sumažėja oro užterštumas ir 
kvapai. Ventiliacija gali būti natūrali, 
mechaninė ir mišri.

• Vaikų sveikatos patikrinimai 
dėl TB ir profilaktika. Siekiant už-
tikrinti efektyvią tuberkuliozės profi-
laktiką ir kontrolę, mažinti tuberkulio-
zės plitimą bei kuo anksčiau išaiškinti 
užsikrėtusių vaikų skaičių ir pradėti 
gydymą, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 
27 d. Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu Nr. V – 1249, 
kasmet Lietuvoje valstybės lėšomis turi 
būti atliekamas tuberkulino mėginys 
7 metų amžiaus vaikams ir vaikams, 
priklausantiems rizikos grupėms.

• Taip pat labai svarbu ir sveika 
bei pilnavertė mityba.•
Parengta pagal Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, 
Pasaulio sveikatos organizacijos, Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro informaciją.

Eglė Gurskytė,
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro specialistė

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono 
savivaldybės Etninės kultūros plėtros projektų, kurie bus finan-
suojami iš 2019 m. savivaldybės biudžeto lėšų, konkursą. Projektus 
prašome pateikti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Do-
kumentų ir informacijos skyriui iki 2019 m. balandžio 5 d. 15.00 val. 
adresu: Lazdijai, Vilniaus g. 1, 119 kabinetas. 

Daugiau informacijos rasite Lazdijų rajono savivaldybės interneto 
svetainės www.lazdijai.lt skyriuje Skelbimai.

Lazdijų r. sav. inf.

Kviečiame teiKti paraišKas 
etninės Kultūros plėtros 
projeKtų KonKursui
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Unikali knyga apie Sigito Gedos kūrybinio kelio pradžią jau skaitytojų rankose
Dineta Babarskienė
Jausmų kalba ir sielos muzi-
ka pasidalijo Lazdijų meno 
mokyklos moksleivė Irūna 
Valukonytė (mokytoja Vil-
ma Grigaitienė). Tai buvo 
lyg graži įžanga pakeliauti 
po žymaus mūsų kraštiečio 
Sigito Gedos kūrybinio ke-
lio pradžią. „Knyga – unika-
li. Čia Sigito Gedos pradžių 
pradžia“, – sakė renginyje 
dalyvavęs Jonas Malinaus-
kas, sveikinęs ne tik knygos 
autorių Albiną Jarmalą, 
bet ir įteikęs rožę renginio 
vedėjai Rūtai Lazauskienei. 
Tądien ponia Rūta suspin-
dėjo, susilaukė daugybės 
pagyrų, mat kaip niekad 
atskleisti Sigito Gedos dar 
tik besimezgančios kūry-
bos grožį jai sekėsi, o ir jos 
balso tembras, ko gero, kaip 
tik skaityti Sigito Gedos 
kūrybai. O mums didelis 
malonumas klausytis po-
nios Rūtos skaitomų Sigito 
Gedos eilių.  

knygoS PrIStatyme Dalyvavo 
tIk vIenaS Iš autorIų
Knygos „Vaikiškom rankom iš-
skleistos burės“ pristatyme daly-
vavo tik vienas iš rengėjų – Albi-
nas Jarmala. Joana Vaikšnoraitė 
negalėjo atvykti, bet nepaisant 
to jai buvo siunčiami nuoširdūs 
linkėjimai, gėlės ir pažadas pa-
skambinti. „Jau telefonu tai  ji 
mėgsta pakalbėti“, – šypsodama-
sis prasitarė ir Albinas Jarmala 
patikindamas, jog paskambinti 
mokytojai – tikrai geras suma-
nymas. 

aPIe knygą trumPaI 
„Vaikiškom rankom išskleistos 

burės“ – apie Sigito Gedos kū-
rybinio kelio pradžią, rengėjai 
– Joana Vaikšnoraitė ir Albinas 
Jarmala, viršelio autorė Bože-
na Bobinienė, išleido Punsko 
„Aušros“ leidykla, tiražas 500 
egzempliorių. „Dėkoju visiems 
už nuoširdų bendravimą ir Ge-
dos šeimos prisiminimus, nuo-
traukas, taip pat už archyvinės 
medžiagos pateikimą, už suteik-
tą galimybę pasinaudoti Lazdijų 
rajono savivaldybės bibliotekos 
sukauptu spaudos archyvu, už 
medžiagą iš Veisiejų muziejaus 
fondų“, – sakė Albinas Jarmala. 
Tačiau, anot jo, ypač reikia dėkoti 
knygos rėmėjams: Lazdijų rajono 
savivaldybės merui Artūrui Mar-
geliui ir kitiems pagelbėjusiems, 
kad knyga išvystų dienos švie-
są ir pakliūtų tiesiai į skaitytojų 
rankas.

ItIn jautrIoS knygoS 
SutIktuvėS
Lazdijų viešojoje bibliotekoje pri-
statoma begalė knygų ir atrodo, 
jog tai jokia naujiena. Tačiau šis 
pristatymas ypač jautrus. Net ir 
mero patarėjas Jonas Gudžiaus-
kas prisipažino, jog jam šią 
knygą malonu skaityti, varty-
ti, jam pažįstamas ir mielas tas 
kraštas. Sveikindamas knygos 
autorius mero patarėjas Jonas 
Gudžiauskas savo ir mero Artūro 
Margelio vardu negailėjo šiltų 
žodžių. Ir jau bendraujant bibli-
otekos bendravimo erdvėje prie 
arbatos puodelio dalijosi šiltais 
pasakojimais. O papasakoti jis 
tikrai turi ką! 

Ko gero, net pats Sigitas Geda 
šiandien nepatikėtų, kiek daug 
yra jo gimtajame krašte jo kū-
rybos mylėtojų, susiburiančių 
vienon krūvon, o šįkart dar ir 
proga ypatinga – unikali knyga 

jau daugelio rankose, krepšiuose 
ir jau bekeliaujanti į namus, kiti gi 
jau gavę knygą dovanų iš sudary-
tojų anksčiau buvo net perskaitę, 
tad galėjo padiskutuoti, išreikšti 
savo nuomonę, pateikti vertini-
mus. „Kuo aš, jo lietuvių kalbos 
ir literatūros mokytoja, padėjau 
jam? Klausia visi, nes dėsčiau 
jam ketverius metus – VIII–XI 
klasėse. Visada atsakau, kad 
tuo, jog netrukdžiau“, – knygoje 
prisimena Joana Vaikšnoraitė. 
Ir išties knyga unikali tuo, jog 
joje patys pirmieji būsimo didžio 
poeto žingsniai, čia pinasi prisi-
minimai klasės draugų, Veisiejų 
vidurinės mokyklos mokytojų, 
šeimos narių, artimų žmonių, 
paties Sigito Gedos pirmieji ei-
lėraščių posmeliai, straipsneliai 
rajoninėje spaudoje, vėliau jau ir 
respublikinėje, nuotraukų gau-
sa. Visa tuomet basakojo būsi-
mo didžio poeto kūrybinio kelio 
pradžia. Jau vėliau tapęs tikru 
poetu, pripažintu, įvertintu, ir 
pats Sigitas Geda prisipažino, jog 
jo buvę bendraklasiai, su kuriais 
mokėsi Veisiejuose, iš jo net pasi-
šaipydavo: „Tu, gyvate, mūsų vai-
kai turės mokytis tavo kūrybos“. 
Ir pats pasisakė, jog galvodavęs, 
ką padaręs, kad vaikai kankin-
tųsi su jo eilėraščiais. Šiandien 
Sigitas Geda vadinamas vienu 
didžiausių visų laikų Lietuvos 
poetų. Anot buvusios Lazdijų 
bibliotekos direktorės Aldonos 
Ribinskienės, jau vien Sigito Ge-
dos atvykimas į Lazdijus visada 
buvo įvykis. Ir ši knyga neeili-
nė ir netradicinė. Anot knygos 
sudarytojų, juk išties neįprasta 
atversti knygą apie didį žmogų 
ir nesurasti nieko apie jo ilgą 
kūrybinį kelią, šlovę ir pripaži-
nimą jam pelniusius kūrinius. 
Šia knyga sudarytojai išreiškia 

padėką poetui, kurio jau dešimt 
metų nėra mūsų tarpe, kuriam 
suteiktas Lazdijų krašto Garbės 
piliečio vardas, kurio vardu pava-
dinta Veisiejų gimnazija, o pro jo 

buvusios klasės langą matyti Si-
gito Gedos tyli, bet jauki gatvelė. 
Lenkiame galvą prieš didį poetą 
ir mes, skaitytojai, Sigito Gedos 
kūrybos mylėtojai.•

Kraujo donorystės centras dėkoja lazdijiečiams už svarbiausią dovaną

Kraujo donorystė – vie-
nas kilniausių darbų, 
kuriuo užsiimti gali pa-
prastas žmogus. Ne veltui 
ir pats žodis, išvertus iš 
lotynų kalbos, reiškia 
dovaną...

Kovo 14 dieną Lazdijų rajono sa-
vivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras ir Nacionalinis kraujo cen-

tras kvietė lazdijiečius ir mies-
to svečius padovanoti kraujo. 
Džiaugiamės, kad nemažas bū-
rys išgirdo kvietimą ir prisijungė 
prie šios gražios akcijos. Džiugu, 
kad net penkiolika žmonių ak-
cijoje sudalyvavo pirmą kartą, 
tačiau tikime, kad ne paskutinį. 
AČIŪ Jums!

Žmogaus kraujas yra unikalus. 
Iki šiol pasaulyje jam nėra su-

kurta dirbtinio pakaitalo, kuris 
galėtų pakeisti donoro kraują. 
Būtent dėl šios priežasties yra 
labai svarbu, kad nuolat atsirastų 
žmonių, kurie padovanotų krau-
jo sužeistiesiems ir ligoniams. 
Lietuvoje per metus reikia tūks-
tančių litrų kraujo, kad būtų iš-
gelbėti žmonės, praradę didelį 
kraujo kiekį dėl sunkių chirur-
ginių operacijų, patirtų traumų, 

avarijų, žarnyno kraujavimo ar 
komplikuoto gimdymo. Kraujo 
perpylimas skiriamas ir krau-
jo ligomis ar vėžiu sergantiems 
pacientams. Vienintelis kraujo 
gavimo šaltinis – kiti žmonės, o 
perpylimui naudojamas kraujas 
turi būti saugus, dovanotas svei-
kų donorų. Pagrindinis kraujo 
donorystės principas – jokios ža-
los donorui ir didžiausia nauda 

ligonio sveikatai. Šis principas 
kraujo donorystėje yra pagrindi-
nis jau daugelį dešimtmečių, nes 
vienas iš svarbių tikslų – remti 
kilnią kraujo donorystės misiją 
ir skatinti žmones duoti kraujo 
kelis kartus per metus.•
Dovilė Paulionienė,
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuro sveikatos stiprinimo 
specialistė

Mero patarėjas J. Gudžiauskas (kairėje) padėkojo knygos sudarytojui A. Jarmalai.

Džiugu, kad net penkiolika žmonių akcijoje sudalyvavo pirmą kartą, tačiau tikime, kad ne paskutinį. AČIŪ Jums!
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos 
savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 
punktu ir Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
veiklos reglamento, patvirtinto Lazdijų rajo-
no savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 22 d. 
sprendimu Nr. 5TS-1026 „Dėl Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvir-
tinimo“, 124 punktu:

Š a u k i u  2019  m. kovo 29 d. 14.00 val. Lazdijų 
rajono savivaldybės 8-osios tarybos 48 posėdį 
Lazdijų rajono savivaldybės posėdžių salėje ir 
teikiu tarybai svarstyti šiuos klausimus: 

1. Dėl pritarimo Lazdijų mokyklos-darželio 
„Kregždutė“ 2018 m. veiklos ataskaitai (prane-
šėjas –  V. Valūnas,  rengėja – A. Zablackienė).

2. Dėl pritarimo Lazdijų mokyklos-darželio 
„Vyturėlis“ 2018 m. veiklos ataskaitai (pranešė-
jas – V. Valūnas,  rengėja – A. Zablackienė).

3. Dėl pritarimo Lazdijų r. Kučiūnų mokyklos 
2018 m. veiklos ataskaitai (pranešėjas – V. Va-
lūnas,  rengėja – J. Jasiulevičienė).

4. Dėl pritarimo Lazdijų r. Stebulių mokyklos 
2018 m. veiklos ataskaitai (pranešėjas – V. Va-
lūnas, rengėja – A. Stirbienė).

5.  Dėl pritarimo Lazdijų r. Šventežerio mo-
kyklos 2018 m. veiklos ataskaitai (pranešėjas 
– V. Valūnas, rengėja – A. Stirbienė).

6. Dėl pritarimo Lazdijų r. Aštriosios Kirsnos 
mokyklos 2018 m. veiklos ataskaitai (pranešėjas 
– V. Valūnas,  rengėja – J. Jasiulevičienė).

7. Dėl pritarimo Lazdijų r. Kapčiamiesčio 
Emilijos Pliaterytės mokyklos 2018 m. veiklos 
ataskaitai (pranešėjas  – V. Valūnas,  rengėja – 
J. Jasiulevičienė).

8. Dėl pritarimo Lazdijų r. Šeštokų mokyklos 
2018 metų veiklos ataskaitai (pranešėjas – 
V. Valūnas,  rengėja – J. Jasiulevičienė).

9. Dėl pritarimo Lazdijų r. Seirijų Antano 
Žmuidzinavičiaus gimnazijos 2018 metų veiklos 
ataskaitai (pranešėjas – V. Valūnas,  rengėjas – 
D. Mockevičius).

10. Dėl pritarimo Lazdijų Motiejaus Gustai-
čio gimnazijos 2018 metų veiklos ataskaitai 
(pranešėjas  – V. Valūnas,  rengėjas – D. Moc-
kevičius).

11. Dėl pritarimo Lazdijų meno mokyklos 2018 
m. veiklos ataskaitai (pranešėjas – V. Valūnas,  
rengėja – A. Stirbienė).

12. Dėl pritarimo Lazdijų krašto muziejaus 2018 
metų veiklos ataskaitai (pranešėjas – V. Valūnas, 
rengėja – R. Kazlauskienė).

13. Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldy-
bės viešosios bibliotekos 2018 metų veiklos 
ataskaitai (pranešėjas – V. Valūnas, rengėja – 
R. Kazlauskienė).

14. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1570 
„Dėl nepriklausomo audito atlikimo Lazdijų ra-
jono savivaldybės viešojoje įstaigoje Lazdijų r. 
Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje“ pripažinimo 
netekusiu galios (pranešėja – J. Galvanauskienė, 
rengėjas – S. Ramanauskas).

15. Dėl Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gim-
nazijos 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 
metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio pa-
tvirtinimo (pranešėjas – V. Valūnas, rengėja 
– J. Jasiulevičienė).

16. Dėl pritarimo VšĮ Lazdijų sporto centro 
2018 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus išvadai 
ir ataskaitai bei 2018 metų metinių finansinių 
ataskaitų rinkinio patvirtinimo (pranešėjas – 
V. Valūnas,  rengėja – A. Stirbienė).

17. Dėl pritarimo VšĮ Lazdijų švietimo centro 
2018 metų veiklos ataskaitai, auditoriaus išvadai 
ir ataskaitai bei 2018 metų metinių finansinių 
ataskaitų rinkinio patvirtinimo (pranešėjas – 
V. Valūnas,  rengėjas – D. Mockevičius).

18. Dėl viešosios įstaigos Lazdijų kultūros 
centro 2018 metų veiklos ataskaitos ir 2018 
metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio pa-
tvirtinimo bei pritarimo auditoriaus išvadai ir 
ataskaitai (pranešėjas – V. Valūnas,  rengėja 
– R. Kazlauskienė).

19. Dėl pritarimo Lazdijų rajono savivaldy-
bės priešgaisrinės tarnybos 2018 m. veiklos 
ataskaitai (pranešėjas – V. Margelis, rengėjas 
– A. Griškevičius).

20. Dėl pritarimo UAB „Lazdijų vanduo“ 2018 
metų veiklos ataskaitai (pranešėja – J. Galva-
nauskienė, rengėjas – S. Ramanauskas).

21. Dėl pritarimo UAB „Lazdijų šiluma“ 2018 
metų veiklos ataskaitai (pranešėja – J. Galva-
nauskienė, rengėjas – S. Ramanauskas).

22. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės 
ir audito tarnybos 2018 metų ataskaitos (prane-
šėjas – A. Markūnas, rengėja – I. Lasevičienė).

23. Dėl  Lazdijų  rajono  savivaldybės  tarybos  
etikos  komisijos  2018 metų veiklos ataskaitos 
(pranešėjas –  A. Vaišnoras, rengėjas – A. Buc-
kiūnas).

24. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės antikorup-
cijos komisijos 2018 metų veiklos ataskaitos ir 
Lazdijų rajono savivaldybės korupcijos preven-
cijos 2016–2018 metų programos įgyvendinimo 
priemonių plano 2018 metų vykdymo ataskaitos 
(pranešėjas – A. Žymančius, rengėja – A. Su-
kackienė).  

25. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
Kontrolės komiteto 2018 metų veiklos atas-
kaitos (pranešėjas  –  S. Petrauskas,  rengėja 
– L. Jauniškienė).

26. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
2017 m. rugsėjo 22 d. sprendimo Nr. 5TS-1026 
„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento tvirtinimo“ pakeitimo (pranešėjas – 
K. Jasiulevičius, rengėjas – K. Jasiulevičius).

27. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės nuolatinės 
valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertini-
mo komisijos sudarymo (pranešėjas – K. Jasiu-
levičius, rengėja – A. Sukackienė).

28. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
2016 m. liepos 29 d. sprendimo Nr. 5TS-615 
„Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 
struktūros“ pakeitimo (pranešėjas – K. Jasiule-
vičius, rengėja – A. Sukackienė). 

29. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
2015 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-1532 „Dėl 
Strateginio planavimo Lazdijų rajono savivaldy-
bėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
pakeitimo (pranešėjas  –  G. Giedraitis,  rengėjas 
– G. Giedraitis).

30. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 5TS-1578 
„Dėl 2019 metų Lazdijų rajono savivaldybės 

biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (pranešėja 
– Š. Dumbliauskienė, rengėja – Š. Dumbliaus-
kienė).

31. Dėl pritarimo projektui „WiFi4EU Lazdijų 
rajono savivaldybėje“ (pranešėjas – V. Pilvinis, 
rengėja – I. Eimanavičienė).

32. Dėl pritarimo projektui „Būk modernus – 
skaityk šiuolaikiškai!“ ir jo dalinio finansavimo 
(pranešėjas – V. Pilvinis, rengėjas – A. Tula-
ba).

33. Dėl atleidimo nuo dalies mokesčio už ilga-
laikę socialinę globą (pranešėja – R. Rupšienė, 
rengėja – K. Vigraitienė).

34. Dėl mokesčio už dienos socialinę globą 
asmens namuose sumažinimo (pranešėja – 
R. Rupšienė, rengėja – K. Vigraitienė).

35. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo 
ugdymo mokyklų  ikimokyklinio ugdymo gru-
pių, priešmokyklinio ugdymo grupių ir mokinių 
skaičiaus jose bei  klasių skaičiaus kiekviename 
sraute ir mokinių skaičiaus kiekvienos klasės 
sraute 2019-2020 mokslo metams nustatymo 
(pranešėjas  – V. Valūnas,  rengėja – A. Zablac-
kienė).

36. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
2017 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. 5TS-801 „Dėl 
Lazdijų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos 
už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turė-
tojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ 
pakeitimo (pranešėjas – V. Margelis, rengėja 
– I. Adomynienė).

37. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
2013 m. vasario 7 d. sprendimo Nr. 5TS-594 „Dėl 
Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (pranešėjas 
– V. Margelis, rengėja – I. Adomynienė).

38. Dėl pritarimo sutarties pasirašymui (pra-
nešėjas – V. Margelis, rengėjas – V. Blažaus-
kas). 

39. Dėl patalpų panaudos (pranešėja – J. Gal-
vanauskienė, rengėja – I. Junelienė).

40. Dėl bešeimininkio turto priėmimo (pra-
nešėja – J. Galvanauskienė,  rengėja – I. June-
lienė).

41. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
2014 m. lapkričio 13 d. sprendimo Nr. 5TS-1351  
„Dėl viešame aukcione parduodamo Lazdijų 
rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų 
nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pa-
keitimo (pranešėja – J. Galvanauskienė, rengėja 
– I. Junelienė).

42. Dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavy-
bės teise priklausančio turto perdavimo patikė-
jimo teise uždarajai akcinei bendrovei „Lazdijų 
vanduo“ (pranešėja – J. Galvanauskienė, rengėja 
– I. Junelienė).

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

44. Dėl VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro 
teikiamų socialinių paslaugų, jų kainų ir tarifų 
nustatymo (pranešėja – J. Galvanauskienė, ren-
gėjas – S. Ramanauskas).

Savivaldybės meras Artūras Margelis 

laZdijų rajono savivaldYBės mero 

2019 m. Kovo 20 d.  potvarKis nr. 7v-18
„dėl laZdijų rajono savivaldYBės 8-osios tarYBos 48 posėdŽio sušauKimo“
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Žiemgalės ekslibrisų paroda — dovana Lazdijų bibliotekos jubiliejui

Birutė Liškauskienė
Praėjusią savaitę savo 
parodą paskyrė  Lazdi-
jų viešosios bibliotekos 
aštuoniasdešimtmečio  
jubiliejui  šiaulietė daili-
ninkė, grafikė Lolita Braza 
(Putramentienė).  

Ekslibrisas tai yra personalinė 
dedikacija, knygos ženklas, iš-
reikštas miniatiūriniu grafikos 
kūriniu, kuriuo galima  sužymėti 
savo bibliotekos knygas, dovano-
ti arba įrėminti ir pasikabinti. Pa-
sak Lolitos, „ekslibrisas – mano 
neatskiriama gyvenimo dalis, 
tai amžinai trunkanti draugystė. 
Jei mūsų vieną dieną nebebus, 
jis liks, nes ekslibrisas nemir-

tingas.“ Ta proga eksponuojami 
ekslibrisai, sukurti Lazdijų vie-
šajai bibliotekai,  draugams ir bi-
čiuliams, kuriuos autorė sutiko 
įvairiais gyvenimo tarpsniais ir 
įvairių plenerų metu. Ekslibrisai 
„gimsta“, kaip teigia autorė, po 
įkvepiančio bendravimo, ryškių 
asmenybės bruožų atsiskleidi-
mo, netikėto draugystės rakur-
so. Tai tarsi stiprios draugystės 
įrodymas, padėka draugams ir 
įprasminimas kito žmogaus kny-
gos ženkle ir tuo pačiu ekslibriso  
istorijoje. Grafikės ekslibrisai 
šiame kūrybos etape yra labai 
ryškūs, spalvingi, kontrastingi, 
akcentuojami tamsesnių spalvų 
dėmėmis. Naudojama simbolika 
nėra gausi, bet taikli ir savita, 

skirta tik tam asmeniui. Netikė-
tas knygos ženklas ir saulės mo-
tyvas skirtas šiauliečiui dailinin-
kui, buvusiam dailės pedagogui, 
ekslibrisų entuziastui „penze-
liukui“ Gerardui Bagdonavičiui 
(1901–1986), taip pat litvakui, žy-
dui Davidui Viktorui Breneriui, 
(gimė ir gyveno Šiauliuose), ku-
ris yra amerikietiško vieno cento 
dolerio autorius, Šiaulių dramos 
teatro aktoriui Juozui Bindokui. 
Netikėtai mielas tiek mažu for-
matu, tiek lakoniška mintimi 
Zyplių dvaro ekslibrisas. Sub-
tilus ir švelnus savo simbolika 
kauniečiui fotografui Algirdui 
Pupkevičiui skirtas knygos žen-
klas. Spalviniais tonais ir tema 
siejasi kalviams skirti ekslibrisai 

– lukšiečiui Edvardui Mačaičiui, 
kur centrinė dėmė – sunkus ir 
„įkaitęs“ kūjis, o  miniatiūros, 
skirtos druskininkiečiui Juozui 
Kavaliauskui, simbolika dar 
aiškesnė – virš žaizdro kaistan-
čios dvi kalviškos vinys. Ramus, 
forma  ir liaudiška simbolika  
alsuoja ekslibrisas, skirtas ma-
rijampolietei keramikei Violetai 
Bakšenskienei. Autorė Lolita 
Braza  dirba Šiaulių apskrities 
Povilo Višinskio bibliotekoje 
Knygos grafikos centre ir moko 

skaitytojus kurti ekslibrisus, 
yra Gerardo Bagdonavičiaus 
ekslibrisų fondo narė. Todėl ji 
svajoja, kad kuo daugiau mūsų 
šalies kultūringų piliečių žino-
tų, kas tai yra ekslibrisas ir kad 
jis gyventų knygose, ten, kur jo 
vieta. Jau kuris laikas knygos 
ženklas yra labai madingas. Dai-
lininkė džiaugiasi savo sėkme 
juos populiarindama ir priimda-
ma užsakymus. Parodą Lazdijų 
viešojoje bibliotekoje kviečiame 
aplankyti iki Velykų.•

Šiaulietė dailininkė, grafikė Lolita Braza.Grafikės ekslibrisai. (Lolitos Braza nuotr.)

Prenumerata priimama visuose pašto 
skyriuose, internete www.prenumerata.lt 

ir redakcijoje, adresu 
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 
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Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas.

   KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 

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 3“.
 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 Speciali laida dėl 

LR Konstitucijos 
9 straipsnio 
papildymo 5 dalimi 
(Referendumu 
priimti įstatymai 
keičiami tik nauju 
referendumu). 

 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“.
 9.55 „Monikai reikia 

meilės“.
 10.25 „Namai, kur širdis“.
 11.00 Nuo... Iki... 
 11.30 „Paveldėtoja 2“.
 12.00 „Mano likimas“.
 13.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 14.00 „Dvi širdys“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.00 Yra, kaip yra. 
 18.00 Žinios. 
 19.00 KK2. 
 19.30 Valanda su Rūta. 
 20.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.00 Žinios. 
 21.50 Sportas. 
 21.58 Orai. 
 22.00 „Tokarevas“.
 23.55 „Judantis 

objektas“.
 0.50 „Operacija „Delta 

farsas““.
 2.25 Alchemija. VDU 

karta. 
 2.55 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“.
 11.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Farai. 
 20.30 „Prakeikti“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Beždžionių pla-

netos sukilimas“.
 0.05 „Rezidentas“.
 1.05 „Kaulai“.
 1.55 „Kvantikas“.
 2.45 Ekstrasensai tiria. 
 4.10 „Rezidentas“.
 5.00 „Kaulai“.

btv
 6.45 „Mentalistas“.
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Nepataisomi“.
 10.40 „Kobra 11“.
 11.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.45 „Stoties policija“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.25 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Mirties angelas“.
 22.40 „Akivaizdus ir 

tikras pavojus“.
 1.20 „Juodasis sąrašas“.
 2.05 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

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. 
 8.58 Orai.
 9.00 Ant bangos.
 10.00 „Širdies plakimas“.
 11.10 „Baimės įlanka“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Jekaterina 

Didžioji“.

 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Pozicija“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Demaskuoti“.
 20.00 Žinios.
 20.20 Orai.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Ne spaudai. 
 22.00 Reporteris. 
 22.53 Orai.
 22.55 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 23.00 Adomo obuolys. 
 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Širdies plakimas“.
 3.00 „Jekaterina 

Didžioji“.
 3.50 „Žiurkininko fleita“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Gyvybės langelis“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kęstutis Vaiginis 

Quartet. 
 7.00 „TV daktaras. 

Prostatos vėžys. 
Pažangus gydymas 
teikia vilčių“.

 7.25 „Kaimynai piratai“.
 7.40 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.05 Į sveikatą! 
 8.30 „Aplinką tauso-

jantis ūkininka-
vimas. Žuvininkystė 
be šalutinio 
poveikio“.

 9.00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čem-
pionatas. Poros. 
Laisvoji programa. 

 11.30 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čem-
pionatas. Vyrai. 
Trumpoji programa. 

 14.00 ARTi. Veidai. 
 14.20 „Nesibaigianti 

Hablo misija“.
 15.10 „Aplinką tauso-

jantis ūkininka-
vimas. Arbatos 
auginimo pokyčiai“.

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

Nepapasakotos 
istorijos“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 18.15 „Ten, kur namai 1“.
 19.00 ARTi. Veidai. 
 19.15 „Gerard Depardieu: 

priimkit mane tokį, 
koks esu“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Brandūs pokalbiai. 
 22.15 TV videofilmo 

„Mūsų miesteliai“ 
30-mečiui. 

 23.40 Anapus čia ir dabar. 
 0.25 DW naujienos  rusų 

kalba.

 0.40 Dabar pasaulyje. 
 1.10 Bliuzo vakaras. 
 2.05 „Baigiamieji 

egzaminai“.
 4.15 ARTi. Veidai. 
 4.30 Mokslo sriuba. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 5.10 „Ten, kur namai 1“.

tv1
 7.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.35 „Būrėja“. 
 12.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.10 „Ogis ir tarakonai“. 
 13.30 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 14.10 „Pabaisiukas 
Bansenas“. 

 14.35 „Įspūdingasis 
Žmogus-voras“. 

 15.00 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 16.00 „Amžina meilė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 21.00 PREMJERA. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Grase“.

 23.05 „Velvet“.
 0.40 „Midsomerio 

žmogžudystės XX. 
Kostono abatijos 
vaiduoklis“.

 2.25 „Brokenvudo 
paslaptys. Kitas 
lavonas“.

 3.55 „Pasisvėrę ir 
laimingi“.

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

kablys. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 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 „CSI kriminalistai“.
 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 „Vaikštant tarp 

antkapių“.
 23.15 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 0.20 „Daktaras Hausas“.
 1.15 „Svieto lygintojai“.
 2.00 „Detektyvas 

Bekstriomas“.

ketvIrtaDIenIS, kovo 21 d. Saulė teka 6.23, leidžiasi 18.32, dienos 
ilgumas 12.09. Pilnatis. Vardadieniai: Mikalojus, Nortautas, Lingailė, Benediktas, Reda.

Lazdijų rajono savivaldybės administracija kartu su Lazdijų 
rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba skelbia pro-
jektų, finansuojamų Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 
programos 2019 m. lėšomis, konkursą.

Programos prioritetinės kryptys:
1. Sveikos gyvensenos skatinimas (alkoholio, tabako ir kitų psi-

chotropinių medžiagų vartojimo prevencija, sveikos mitybos ir 
fizinio aktyvumo skatinimas).

2. Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas (sveikos 
mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas). 

3. Bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas, 
sveikatos žinių populiarinimas.

4. Užkrečiamųjų ligų prevencija ir kontrolė. 
5. Savižudybių prevencija.
Paraiškos priimamos iki 2019 m. kovo 22 d. Lazdijų rajono sa-

vivaldybės administracijos sekretoriate, Vilniaus g. 1, 203 kab., 
Lazdijai. Smulkesnė informacija – Lazdijų rajono savivaldybės 
tinklapyje www.lazdijai.lt, skelbimų skiltyje.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos informacija
Tel. 8 610 43868, savivaldybės administracijos 

savivaldybės gydytoja

sKelBiamas projeKtų, Finansuojamų 
visuomenės sveiKatos rėmimo 
speCialiosios proGramos 2019 m. lėšomis, 
KonKursas

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

Kreipiantis būtina turėti gyvenamąją vietą patvirtinantį doku-
mentą.

Daugiau informacijos galima rasti www.teisinepagalba.lt.
Lazdijų rajono savivaldybės administracija

dėl pirminės teisinės paGalBos teiKimo

Artėja metas „Maisto banko“ akcijai
Kovo 22–23 dienomis Lietuvoje vėl 
vyks „Maisto banko“ akcija. Gražia tra-
dicija tapęs didžiausias šalyje labdaros 
projektas suburs tūkstančius savanorių. 
Kitą penktadienį ir šeštadienį parduo-
tuvėse jie vėl kvies geros valios žmones 
paaukoti ilgiau negendančių maisto pro-
duktų nepasiturinčiųjų maitinimui.  

Akcijos metu surinktas maistas ati-
teks sunkiai besiverčiančioms šeimoms, 
socialinių organizacijų ir įstaigų globo-
jamiems neįgaliesiems, senjorams, soci-
alinės rizikos šeimų vaikams. 

Pernai rudenį vykusios „Maisto ban-
ko“ akcijos metu parduotuvėse šalies 
gyventojai paaukojo maisto už pusę 
milijono eurų. Ši per 250 tonų sverian-
ti parama maistu, plačiai išdalinta 180 
miestų, miestelių ir gyvenviečių, pasiekė 
daugiau nei 61 tūkstantį skurdžiai gyve-
nančių žmonių. 

„Pagalba skurstantiems, ypač gyve-
nantiems atokiau, yra svarbi kaip nie-
kada, – akcentuoja laikinoji „Maisto 
banko“ vadovė Kristina Tylaitė. – So-
cialinė nelygybė ir regioniniai gerovės 

skirtumai tebėra viena didžiausių pro-
blemų šalyje.“ 

Pavasarinė „Maisto banko“ akcija 
rengiama artėjant šv. Velykoms, kad 
ne tik kasdienis, bet ir šventinis ne-
pasiturinčiųjų stalas būtų gausesnis. 
„Maisto banko“ akcijos metu parduotu-
vėse savanoriai prašo žmonių nepasitu-
rintiesiems nupirkti paprastų kasdienio 
vartojimo produktų – makaronų, kruo-
pų, miltų, aliejaus, konservų, cukraus 
ir pan. 

„Maisto banko“ akcija šįkart vyks 74 
Lietuvos miestuose, ją globoja savival-
dybių merai. „Maisto banko“ akcijoje 
dalyvauja tiek didžiausios šalies soci-
alinės organizacijos, tiek ir vietos ben-
druomenių aktyvistai. Išsamiau apie 
„Maisto banko“ akcijoje dalyvaujančias 
organizacijas ir paaukoto maisto gavė-
jus rasite akcijos žemėlapyje internete 
maistobankas.lt/akcija. 

Daugiau informacijos: nacionalinis 
„Maisto banko“ akcijos koordinatorius 
Tadas Beržonskas, tel. 8 684 42439, ta-
das@maistobankas.lt.•
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PenktaDIenIS, kovo 22 d. Saulė teka 6.20, leidžiasi 18.34, dienos ilgumas 12.14. 
Pilnatis. Vardadieniai: Benvenutas, Kotryna, Gedgaudas, Gedgaudė.

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 3“.
 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. „Sniego 

traukinys“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 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“.
 9.55 „Monikai reikia 

meilės“.
 10.25 „Namai, kur širdis“.
 11.00 Valanda su Rūta.
 12.00 „Mano likimas“.
 13.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 15.00 PREMJERA. „Dvi 

šeimos“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.00 Bus visko. 
 18.00 Žinios. 
 18.55 Sportas. 
 18.58 Orai. 
 19.00 KK2 penktadienis. 
 20.30 „Bornas. Sunaikinta 

tapatybė“.
 22.55 „Nakties įkaitas“.
 1.20 PREMJERA. „Mu-

tantų pasaulis“.
 2.45 „Tokarevas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Farai. 

 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės miestas“.
 12.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 „Išvirkščias 

pasaulis“.
 21.20 „Ji – šnipė“.
 23.50 „Mano geriausio 

draugo mergina“.
 1.45 „Paskutinė riba“.
 3.30 „Ričardas Liūta-

širdis“.
 5.25 „Svotai“. 

btv
 6.45 „Mentalistas“.
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.40 „Kobra 11“.
 11.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.45 „Stoties policija“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“. 
 21.30 „Kikboksininkas. 

Agresorius“.
 23.20 „Mirties angelas“.
 1.00 „Juodasis sąrašas“.
 1.45 „Lemtingi skambu-

čiai“.

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

viršaus“.
 7.00 Čempionai. 
 7.30 Atliekų kultūra. 
 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 „Jekaterina 

Didžioji“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės  

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

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

D. Žeimyte. 
 20.58 Orai.
 21.00 „Prokuroras“.
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 Ant bangos. 

 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Širdies plakimas“.
 3.00 „Jekaterina 

Didžioji“.
 3.50 „Žiurkininko fleita“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 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 Bliuzo vakaras. 
 7.00 Mokytojų kam-

barys.
 7.25 „Kaimynai piratai“.
 7.40 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.05 Garsiau. 
 8.30 „Aplinką tauso-

jantis ūkininka-
vimas. Arbatos 
auginimo pokyčiai“.

 9.00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čem-
pionatas. Šokiai 
ant ledo. Trumpoji 
programa.

 12.00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čempi-
onatas. Moterys. 
Laisvoji programa. 

 14.35 Iš širdies į širdį. Su-
sitikimas su teatro 
ir kino aktoriumi 
V. Masalskiu.

 15.10 „Aplinką 
tausojantis 
ūkininkavimas. 
Pragaištingas bičių 
nykimas“.

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

Nepapasakotos 
istorijos“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Kelias. 
 18.20 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 19.15 „Šimtas reginių se-

noviniame mieste. 
Globojančios 
kaukės“.

 19.40 Atrankos į „UEFA 
EURO 2020“ 
apžvalga.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Europos futbolo 

čempionato at-
rankos rungtynės. 
Liuksemburgas–
Lietuva. 

 23.45 Lilas ir Innomine.
 0.45 DW naujienos  rusų 

kalba.
 1.00 Dabar pasaulyje. 
 1.30 Bliuzo vakaras. 
 2.25 TV videofilmo 

„Mūsų miesteliai“ 
30-mečiui. 

 3.55 Muzikinė pramo-
ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

tv1
 7.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.35 „Būrėja“. 
 12.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.10 „Ogis ir tarakonai“. 
 13.30 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 14.10 „Pabaisiukas 
Bansenas“. 

 14.35 „Įspūdingasis 
Žmogus-voras“. 

 15.00 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 16.00 „Amžina meilė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 21.00 „Fortitudas“.
 23.00 „Švytėjimas“.
 1.20 „Midsomerio 

žmogžudystės XX. 
Mažojo auksinuko 
mirtis“.

 2.55 „Prancūziška 
žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Grase“.

 4.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Jokių kliūčių! 
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 Praeities žvalgas. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 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 „CSI kriminalistai“.
 16.55 PREMJERA. „Mak-

gaiveris“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

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

rungtynės. Kauno 
„Žalgiris“–Stam-
bulo „Daruššafaka“.

 0.00 „Vaikštant tarp 
antkapių“.

 2.10 „Vizijos“.

„Išvirkščias pasaulis“,  19.30, TV3

šeštaDIenIS, kovo 23 d. Saulė teka 6.17, leidžiasi 18.35, dienos ilgumas 12.18. 
Pilnatis. Vardadieniai: Galgintas, Vismantė, Alfonsas, Akvilė, Ūla.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 6.55 „Patrakėliai futbo-
lininkai. Legenda 
gyva“.

 8.30 Karinės paslaptys. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Laukiniai 
gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 
3. Negailestinga 
dykuma“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Nematomas 
Havajų pasaulis. 
Gelmių paslaptys“.

 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 Dvi kartos. 
 23.00 Premjera. „Visi 

gyvena gerai“.
 1.05 „Sniego traukinys“.
 3.10 Pasaulio doku-

mentika. „Laukiniai 
gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 
3. Negailestinga 
dykuma“.

 3.55 Teisė žinoti. 
 4.25 „Džesika Flečer 6“.

lnk
 6.15 „Tomas ir Džeris“. 
 6.40 „Žvėrelių būrys“. 
 7.05 „„Nickelodeon“ 

valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.35 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.05 „Kiaulė, Ožka, Ba-
nanas ir Svirplys“.

 8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“. 

 9.05 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.15 „Ragai ir kanopos“.
 11.00 „Piko valanda“.
 13.00 „Mažius“.
 14.45 „Provincialai 

Niujorke“.
 16.30 Gyvūnų pasaulis. 
 17.00 Bus visko. 
 18.00 Žinios. 
 18.55 Sportas. 
 18.58 Orai. 
 19.00 „Asteriksas ir 

Obeliksas. Misija 
Kleopatra“.

 21.15 „Labas rytas“.
 23.30 „Didingiausias 

filmas“.
 1.00 „Bornas. Sunaikinta 

tapatybė“.

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 „Kačių motina“.
 12.55 „Seni vilkai“.
 14.45 „Simpsonai“.
 15.15 Ekstrasensų mūšis. 
 17.00 Raudonas kilimas. 
 17.30 Namų idėja su 

IKEA.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas. 
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“. 
 19.30 „Turtuolis vargšas“. 
 21.00 PREMJERA. „Ką 

žmonės pasakys“.
 23.10 „Džoja“.
 1.35 „Ji – šnipė“.
 3.40 „Ričardas Liūta-

širdis. Maištas“.
 5.25 „Svotai“. 

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

trina. 
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. 

 10.00 „Nutrūkę nuo 
grandinės“. 

 10.30 „Iš visų jėgų“. 
 11.00 „Būk ekstremalas“. 
 11.30 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“. 
 12.40 „Džino viešnagė 

Italijoje“. 
 13.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 15.55 „Lemtingi skambu-

čiai“. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Skycop“–„Rytas“.
 19.30 Mes vieno kraujo. 
 22.10 „Misija „Neįma-

noma““.
 0.25 „Kaulinis toma-

haukas“.
 2.45 „Juodasis sąrašas“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija Ka-
zimiera Kaupaitė“. 

 7.55 „Pavojingiausios 
kelionės. Kongas, 
Katangos provin-
cija“. 

 8.30 „Pavojingiausios 
kelionės. Kongas, 
Kivu provincija“.

 9.00 Skinsiu raudoną 
rožę. 

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

D. Žeimyte. 
 11.00 „Pagrindinis įtaria-

masis. Tenison“.
 13.00 „Lemtingas pana-

šumas“.
 15.15 „Pasaulio turgūs. 

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marijona 
Rakauskaitė“.

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

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

Savivalė“ (tęs.). 
 23.05 „Mentų karai. 

Odesa“.
 1.25 „Moterų daktaras“.
 2.55 „Tarp meilės ir 

neapykantos“.
 4.35 Vantos lapas.
 5.00 „Žiurkininko fleita“.
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 
 7.30 Vilniečiai. Kęstutis 

Makariūnas. 
 8.00 Gimtoji žemė. 
 8.30 ARTS21. 
 9.00 Pasaulio dailiojo 

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

 12.00 Pasaulio dailiojo 
čiuožimo čem-
pionatas. Vyrai. 
Laisvoji programa. 

 14.30 Aš – laidos vedėjas. 
 15.30 Kultūrų kryžkelė. 

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

Lietuva. 
 19.00 Daiktų istorijos. 
 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. 

„Prisiminimai apie 
žvaigždžių dulkes“.

 22.30 Lietuvos valsty-
binio simfoninio 
orkestro 30-ojo ju-
biliejaus koncertas. 

 23.35 Roko festivalis 
„Lituanika 2015“. 

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Europos futbolo 

čempionato at-

rankos rungtynės. 
Liuksemburgas–
Lietuva.

 3.00 ARTS21. 
 3.30 Brandūs pokalbiai. 
 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“. 
 11.05 „Akloji“. 
 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 „Nusikaltimo 

vieta – Hamburgas. 
Padegėjas“.

 22.50 „Sutrikusi mafija“.
 0.45 „Švytėjimas“.
 2.50 „Fortitudas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 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 Žaidimų balsas. 
 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 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. 
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai. 
 22.00 „Mirties įrankiai. 

Kaulų miestas“.
 0.35 „Pjūklas“.
 2.25 „Amerikos 

talentai“.

„Mirties įrankiai. Kaulų miestas“,  22.00, TV6
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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. Sultenė“.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija. 
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Ypatingi 
gyvūnų jaunikliai. 
Nutrūktgalviai“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Brazilijos 
gamtos stebuklai. 
Ežerų labirintas“.

 13.50 „Puaro 13. Didysis 
ketvertas“.

 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 „Laisvės kaina. 

Disidentai“.
 22.30 „Pabandom iš 

naujo“.
 0.10 „Neištikimybė 

priemiestyje“.
 1.35 Pasaulio doku-

mentika. „Ypatingi 
gyvūnų jaunikliai. 
Nutrūktgalviai“.

 2.20 Pasaulio doku-
mentika. „Brazilijos 
gamtos stebuklai. 
Ežerų labirintas“.

 3.15 Pasaulio dokumen-
tika. „Nematomas 
Havajų pasaulis. 
Gelmių paslaptys“.

 4.00 Klausimėlis.lt.
 4.25 „Puaro 13. Didysis 

ketvertas“.

lnk
 6.10 „Tomas ir  

Džeris“. 
 6.40 „Žvėrelių būrys“. 
 7.05 „„Nickelodeon“ 

valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.35 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.05 „Kiaulė, Ožka, Ba-
nanas ir Svirplys“.

 8.35 „Tomo ir Džerio 
nuotykiai“. 

 9.00 „Voverių maištas“.
 10.40 „Piko valanda 2“.
 12.30 „Nevykėlis“.

 14.15 „Prieš pakratant 
kojas“.

 16.10 Ne vienas kelyje. 
 16.50 Teleloto. 
 18.00 Žinios. 
 18.55 Sportas. 
 18.58 Orai. 
 19.00 Finalo ketvertas. 
 21.00 „2 ginklai“.
 23.10 „Apgalvota žmog-

žudystė“.
 1.35 „Labas rytas“.

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 „Džiunglių kara-

lius“.
 13.15 „Gatvės šokiai“.
 15.20 „Septyni varnai“.
 17.30 Visi mes žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Lietuvos talentai. 
 22.00 „Mechanikas. 

sugrįžimas“.
 0.00 „Džoja“.
 2.15 „Beždžionių pla-

netos sukilimas“.

btv
 6.30 Lietuvos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. 

 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“. 
 11.00 „Būk ekstremalas“. 
 11.30 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“. 
 12.35 „Džino viešnagė 

Italijoje“. 
 13.35 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 16.00 „Nusikaltimų 

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

„Šiauliai“–
„Žalgiris“.

 19.30 „Žiurkių medžio-
tojas“.

 21.30 „Iliuzija“.
 22.30 „Kriminalinė 

Maskva“.
 23.30 „Kikboksininkas. 

Agresorius“.
 1.15 „Kaulinis toma-

haukas“.

Dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Gluchariovas“.

 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 9.30 Skonio reikalas. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Atliekų kultūra. 
 11.30 Sveika ir gardu. 
 12.00 „Detektyvas Linlis“.
 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 „Kaip bocmanas 

nuotakos ieškojo“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Kaip bocmanas 

nuotakos ieškojo“ 
(tęs.).

 21.00 „24/7“.
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Pagrindinis įtaria-

masis. Tenison“.
 0.40 „Vėjas į veidą“.
 2.10 „Detektyvas Linlis“.
 3.40 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.10 „Pavojingiausios 

kelionės. Somali-
landas“. 

 5.35 „Pavojingiausios 
kelionės. Suri-
namas“. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Lilas ir Innomine.
 7.05 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 7.30 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 7.45 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 8.00 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo čempio-
natas. Parodomoji 
programa. 

 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 Mokytojų kam-
barys.

 16.30 Labdaros koncertas 
„Vaikai vaikams“.

 18.00 Kultūringai su 
Nomeda. 

 18.45 Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 

 19.30 Mokslo  
ekspresas. 

 19.45 Premjera. „Daun-
tono abatija 2“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Legendos. 
 21.55 Sakartvelo muzikos 

ir šokių ansamblis 
„Gori“.

 23.20 Anapus čia ir  
dabar. 

 0.10 „Prisiminimai apie 
žvaigždžių dulkes“.

 1.35 Lietuvos  valsty-
binio simfoninio 
orkestro 30-ojo ju-
biliejaus koncertas. 

 2.40 Mokslo  
ekspresas. 

 2.55 Sakartvelo muzikos 
ir šokių ansamblis 
„Gori“.

 4.20 Daiktų istorijos. 
 5.05 Legendos. 

tv1
 6.50 „Būrėja“. 
 7.20 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“. 

 8.15 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Gaminame namie 
su Reičele Alen“. 

 13.00 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 „Mirtinas  
ginklas“.

 1.15 „Sutrikusi  
mafija“.

 2.50 „Nusikaltimo 
vieta – Hamburgas. 
Padegėjas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 Sekmadienis su 

Kauno „Žalgiriu“. 
 11.00 „Įspūdingiausios 

atostogų vietos“.
 11.30 Sandėlių  

karai.
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 „Gelmėse 

slypinčios unikalios 
istorijos“.

 14.00 „Žvejo  
nuotykiai“.

 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 17.00 TIESIOGIAI. 
Lietuvos atvirasis 
3x3 krepšinio 
čempionatas.

 19.00 Amerikos  
dievaitis.

 21.00 Žinios. 
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai. 
 22.00 Nakties TOP. 
 22.30 X Faktorius. 
 1.10 „Mirties įrankiai. 

Kaulų miestas“.

SekmaDIenIS, kovo 24 d. Saulė teka 6.15, leidžiasi 18.37, dienos ilgumas 
12.22. Pilnatis. Vardadieniai: Liucija, Daumantas, Ganvilė, Gabrielius, Donardas.

PIrmaDIenIS, kovo 25 d. Saulė teka 6.12, leidžiasi 18.39, dienos ilgumas 12.27. 
Pilnatis. Vardadieniai: Normantas, Normantė.

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 3“.
 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 „Medičiai. Floren-

cijos valdovai 2“.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Tvin Pyksas 1“.
 1.45 Klausimėlis.lt.
 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“.
 9.55 „Monikai reikia 

meilės“.
 10.25 „Namai, kur širdis“.
 11.00 Bus visko.
 12.00 „Mano likimas“.
 13.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 15.00 „Dvi šeimos“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.00 Yra, kaip yra. 
 18.00 Žinios. 
 18.55 Sportas. 
 18.58 Orai. 
 19.00 KK2. 
 19.30 Nuo... Iki...
 20.00 „Paveldėtoja 2“.
 20.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.00 Žinios. 
 21.50 Sportas. 
 21.56 Orai. 
 21.58 Telefoninė loterija 

1634.
 22.00 PREMJERA. 

„Sukilimas“.
 23.45 „Judantis 

objektas“.
 0.40 „2 ginklai“.

tv3
 6.10 Televitrina.

 6.25 „Transformeriai. 
Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Svajonių sodai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės miestas“.
 12.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Namas. 
 20.30 „Prakeikti“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Ekstraordinarių 

džentelmenų lyga“.
 0.10 „Rezidentas“.
 1.10 „Kaulai“.
 2.00 „Kvantikas“.
 2.50 Ekstrasensai tiria. 
 4.15 „Rezidentas“.
 5.05 „Kaulai“.

btv
 6.45 „Mentalistas“.
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.40 „Kobra 11“.
 11.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.45 „Stoties policija“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.25 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Nindzė žudikas“.
 22.55 „Misija „Neįma-

noma““.
 1.05 „Iliuzija“.
 2.00 „Kriminalinė 

Maskva“.
 2.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 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 „Jekaterina 

Didžioji“.
 12.20 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Bitininkas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Tai – sportas“ .
 19.40 „Svečiuose pas 

Marceliutę“. 

 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 „Bitininkas“.
 2.05 „Širdies plakimas“.
 2.55 „Jekaterina 

Didžioji“.
 3.45 „Neišsižadėk“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Gyvybės langelis“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Bliuzo vakaras. 

Mighty Mo 
Rodgers su Baba 
Sissoko. 

 7.00 Linija, spalva, 
forma. 

 7.25 Mokslo sriuba. 
 7.40 „Grizis ir lemingai“.
 7.50 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.

 8.45 „Aplinką 
tausojantis 
ūkininkavimas. 
Pragaištingas bičių 
nykimas“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Savaitė. 
 13.10 Daiktų istorijos. 
 13.55 Mokytojų kam-

barys.
 14.25 „Dauntono abatija 

2“.
 15.10 „Aplinką 

tausojantis 
ūkininkavimas. 
Interesų konfliktas 
sėklininkystės 
rinkoje“.

 15.40 „Grizis ir lemingai“.
 15.50 Tarptautinės 

draugiškos futbolo 
rungtynės. Azerbai-
džanas–Lietuva. 

 18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

 18.15 „Ten, kur namai 1“.
 19.00 ARTi. Veidai. 
 19.15 „Gyvenimo nega-

lima iššvaistyti“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Džudas“.
 23.30 Premjera. 

„Veiksmas ir 
bausmė“.

 1.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 1.15 Dabar pasaulyje.
 1.45 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 

 2.40 „Pabandom iš 
naujo“.

 4.15 Stambiu planu. 
 5.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.15 „Ten, kur namai 1“.

tv1 
 7.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.35 „Būrėja“. 
 12.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.10 „Ogis ir tarakonai“. 
 13.30 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 14.10 „Pabaisiukas 
Bansenas“. 

 14.35 „Įspūdingasis 
Žmogus-voras“. 

 15.00 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 16.00 „Amžina meilė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 21.00 „Roko amžius“.
 23.25 „Velvet“.
 0.55 „Midsomerio 

žmogžudystės XX. 
Piešiantis mirtį“.

 2.30 „Kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 4.00 „Pasisvėrę ir 
laimingi“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Virtuvė“. 
 9.00 Autopilotas. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Makgaiveris“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Makgaiveris“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

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

„Pjūklas 8“.
 0.50 „Svieto lygintojai“.
 1.40 „Detektyvas 

Bekstriomas“.

„Nindzė žudikas“,  21.00, BTV
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trečIaDIenIS, kovo 27 d. Saulė teka 6.07, leidžiasi 18.43, dienos ilgumas 12.36. 
Pilnatis. Vardadieniai: Nikodemas, Rupertas, Alkmenas, Rūta, Aleksandras, Lidija.

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 3“.
 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 Aš – laidos vedėjas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Iškyla 

prie Kabančios 
uolos“.

 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Tvin Pyksas 1“.
 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“.
 9.55 „Monikai reikia 

meilės“.
 10.25 „Namai, kur širdis“.
 11.00 Nuo... Iki... 
 11.30 „Paveldėtoja 2“.
 12.00 „Mano likimas“.
 13.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 15.00 „Dvi šeimos“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.00 Yra, kaip yra. 
 18.00 Žinios. 
 18.55 Sportas. 
 18.58 Orai. 
 19.00 KK2. 
 19.30 Nuo... Iki...
 20.00 „Paveldėtoja 2“.
 20.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.00 Žinios. 
 21.50 Sportas. 
 21.58 Orai. 
 22.00 „Princas“.
 23.50 „Judantis 

objektas“.
 0.45 „Juodasis  

griaustinis“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Aladinas“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Prieš srovę. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės miestas“.
 12.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Gero vakaro šou. 
 20.30 „Prakeikti“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Trys įtemptos 

dienos“.
 22.25 „Vikinglotto“.
 0.45 „X mutantai“.
 1.35 „Kaulai“.
 2.25 „Kvantikas“.
 3.15 Ekstrasensai 

detektyvai.
 4.10 „X mutantai“.
 5.00 „Kaulai“.

btv
 6.45 „Mentalistas“.
 7.40 „Stoties policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.40 „Paskutinis faras“.
 10.40 „Kobra 11“.
 11.40 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.45 „Stoties policija“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.25 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Rokenrola“.
 23.15 „Maksimali rizika“.
 1.15 „Juodasis sąrašas“.
 2.05 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 7.00 Skinsiu raudoną 

rožę.
 7.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 8.00 Reporteris.
 8.58 Orai.
 9.00 „Gurovo bylos. Trys 

dienos“.
 10.00 „Gyvybės langelis“.
 11.10  „Jekaterina 

Didžioji“.
 12.20 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Bitininkas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Karo merginos“.

 18.00 Reporteris. 
 18.48 Orai.
 18.50 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 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 „Bitininkas“.
 2.05 „Širdies plakimas“.
 2.55 „Jekaterina 

Didžioji“.
 3.45 „Šeimininkė“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Gyvybės langelis“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“.

 7.00 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

 7.25 „Grizis ir lemingai“.
 7.35 „Kaimynai piratai“.
 7.50 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.15 Pradėk nuo savęs. 
 8.45 „Išsamus prane-

šimas. Kartelio 
taikinyje. Narkotikų 
karas Vakarų 
Afrikoje“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Brandūs pokalbiai. 
 13.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 13.45 Linija, spalva, 

forma. 
 14.10 „Columbanas. Vie-

nuolis, suvienijęs 
Europą“.

 15.10 „Išsamus prane-
šimas. Džihado 
broliai. Kovotojai 
Rytų Europoje“.

 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 „Ten, kur namai 1“.
 19.00 ARTi. Veidai. 
 19.15 Premjera. „Arche-

ologinės Alpių 
paslaptys. Romėnai 
ir Alpių ežero 
paslaptis“. 

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

ponia Bovari“.
 23.45 „Leninas. Kita 

Rusijos revoliucijos 
istorija“.

 1.20 DW naujienos rusų 
kalba.

 1.35 Dabar pasaulyje. 
 2.05 „Komisaras ir jūra“.
 3.35 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.20 ARTi. Veidai. 
 4.35 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.15 „Ten, kur namai 1“.

tv1
 7.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.35 „Būrėja“. 
 12.10 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.10 „Ogis ir tarakonai“.
 13.30 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 14.10 „Pabaisiukas 
Bansenas“. 

 14.35 „Įspūdingasis 
Žmogus-voras“. 

 15.00 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 16.00 „Amžina meilė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į  

širdį“.
 19.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. Kruvinos 
Kalėdos“.

 22.50 „Velvet“.
 0.20 „Midsomerio 

žmogžudystės 
XX. Kol mirtis mus 
išskirs“.

 2.05 „Brokenvudo 
paslaptys. Žudymo 
mašina“.

 3.35 „Pasisvėrę ir 
laimingi“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Žvejo  

nuotykiai“.
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 Statybų gidas. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Makgaiveris“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Makgaiveris“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“. 
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „Išeities kodas“.
 22.45 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 23.40 „Daktaras  
Hausas“.

 0.40 „Svieto lygintojai“.
 1.35 „Detektyvas 

Bekstriomas“.

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 3“.
 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 Premjera. „12 

beždžionių 3“.
 23.45 Klausimėlis.lt.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Tvin Pyksas 1“.
 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“.
 9.55 „Monikai reikia 

meilės“.
 10.25 „Namai, kur širdis“.
 11.00 Nuo... Iki...
 11.30 „Paveldėtoja 2“.
 12.00 „Mano likimas“.
 13.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 15.00 „Dvi šeimos“.
 16.00 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.00 Yra, kaip yra. 
 18.00 Žinios. 
 18.55 Sportas. 
 18.58 Orai. 
 19.00 KK2. 
 19.30 Nuo... Iki...
 20.00 „Paveldėtoja 2“.
 20.30 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.00 Žinios. 
 21.50 Sportas. 
 21.58 Orai. 
 22.00 „Juodasis griaus-

tinis“.
 0.00 „Judantis 

objektas“.
 1.00 „Sukilimas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Namas. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės miestas“.
 12.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Prieš srovę. 
 20.30 „Prakeikti“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Konanas bar-

baras“.
 0.10 „X mutantai“.
 1.10 „Kaulai“.
 2.00 „Kvantikas“.
 2.50 Ekstrasensai tiria.
 4.20 „X mutantai“.
 5.10 „Kaulai“.

btv
 6.25 „Mentalistas“.
 7.15 „Stoties policija“.
 8.15 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.15 „Paskutinis faras“.
 10.15 „Kobra 11“.
 11.15 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 13.45 „Stoties policija“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Paskutinis faras“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.30 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.25 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Maksimali rizika“.
 23.00 „Nindzė žudikas“.
 0.55 „Juodasis sąrašas“.
 1.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Nuoga tiesa. 
 8.00 Reporteris. 
 8.58 Orai.
 9.00 „Gurovo bylos. Trys 

dienos“ .
 10.00 „Širdies plakimas“.
 11.10 „Jekaterina 

Didžioji“.
 12.20 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.  
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Bitininkas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Svečiuose pas 

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

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 „Bitininkas“.
 2.05 „Širdies plakimas“.
 2.55 „Jekaterina 

Didžioji“.
 3.45 „Šeimininkė“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Gyvybės langelis“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinis bardų 

festivalis „Purpu-
rinis vakaras“.

 7.00 Vilniečiai. Kęstutis 
Makariūnas. 

 7.30 „Grizis ir lemingai“.
 7.40 Roko festivalis 

„Lituanika 2015“. 
Grupė „BIX“.

 8.20 Mokslo sriuba. 
 8.45 „Aplinką 

tausojantis 
ūkininkavimas. 
Interesų konfliktas 
sėklininkystės 
rinkoje“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Gimę tą pačią 
dieną.

 13.10 Anapus čia ir dabar. 
 14.00 Mokslo ekspresas. 
 14.15 „Gyvenimo nega-

lima iššvaistyti“.
 15.10 „Išsamus prane-

šimas. Kartelio 
taikinyje. Narkotikų 
karas Vakarų 
Afrikoje“.

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

Nepapasakotos 
istorijos“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.

 18.15 „Ten, kur namai 1“.
 19.00 ARTi. Veidai. 
 19.15 Premjera. „Colum-

banas. Vienuolis, 
suvienijęs Europą“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Dokumentinė 

apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 22.00 „Komisaras ir jūra“.
 23.30 Premjera. „Revoliu-

cijos muziejus“.
 0.45 DW naujienos  rusų 

kalba.

 1.00 Dabar  
pasaulyje. 

 1.30 Nacionalinis bardų 
festivalis „Purpu-
rinis vakaras“. 

 2.20 „Džudas“.
 4.20 Legendos.
 5.15 „Ten, kur namai 1“.

tv1
 7.00 „Sunkių nusikal-

timų skyrius“.
 7.55 „Svajonių princas“.
 9.55 „Būrėja“. 
 10.30 „Akloji“. 
 11.35 „Būrėja“. 
 12.10 „Nusivylusios 

namų šeimininkės“.
 13.10 „Ogis ir tarakonai“.
 13.30 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 14.10 „Pabaisiukas 
Bansenas“. 

 14.35 „Įspūdingasis 
Žmogus-voras“. 

 15.00 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 16.00 „Amžina meilė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 20.00 „Sunkių nusikal-

timų skyrius“.
 21.00 „Brokenvudo 

paslaptys. Žudymo 
mašina“.

 22.55 „Velvet“.
 0.30 „Midsomerio 

žmogžudystės XX. 
Kostono liūtai“.

 2.10 „Roko amžius“.
 4.05 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Makgaiveris“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 13.30 „Univeras“. 
 14.30 Televitrina. 
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 16.55 „Makgaiveris“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“. 
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „Hitmanas. 

Agentas 47“.
 22.55 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 23.55 „Daktaras Hausas“.
 0.50 „Svieto lygintojai“.
 1.40 „Detektyvas 

Bekstriomas“.

antraDIenIS, kovo 26 d. Saulė teka 6.10, leidžiasi 18.41, dienos ilgumas 
12.31. Pilnatis. Vardadieniai: Feliksas, Liudgaras, Arbutas, Vydmantė, Emanuelis, Teklė, Laimis.

„Monikai reikia meilės“,  20.30, LNK
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Žemės sklypą prie ežero (ne- •

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

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

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

Namą Lazdijuose.   •
Tel. 8 627 03518.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Traktorių T25, kaina 1 700  •
Eur. Tel. 8 693 06995.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„Toyota Corolla“ (TA iki 2020  •
m., automatinė pavarų dėžė, 
2001 m.).  
Tel. 8 682 98506.

„Peugeot“ visą arba dalimis  •
(2001 m., 44 kW, benzinas, 1,2 l).  
Tel. 8 608 74643.

„Ford Galaxy“ visą arba dali- •
mis (1996 m., benzinas ir dujos, 
variklio defektas).  
Tel. 8 608 74643.

Daužtą „Ford Focus“ (2003  •
m., dyzelinas, 1,8 l) visą arba 
dalimis.  
Tel. 8 613 76834.

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

GYVULIAI

Mėsinį bekoną (apie 115 kg,  •
ekologiškai augintas).  
Tel. 8 622 15594.

Jaunas kaimiškas kalakutes,  •
kaina 15 Eur. Tel. 8 605 69377.

Ėringas avis.   •
Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

Maistines bulves „Melodija“,  •
kaina 0,15 Eur/kg.  
Tel. 8 616 80047.

Tujas gyvatvorėms (karpo- •
mos 0,8–1,1 m, kaina 1 Eur; kolo-
ninės 0,8–1,1 m, kaina 3–4,5 Eur). 
Kalnines pušis (0,5–0,7 m, kaina 
3 Eur), lazdynus paprastuosius 
(raudonlapius) ir kitus dekora-
tyvinius augalus. Galime atvežti. 
Marijampolė.  
Tel. 8 610 98306.

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

KITI

Televizorių „Samsung“  •
(kineskopinis, 51 cm įstrižainė, 
plokščias ekranas, pultelis), 
kaina 12 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

Televizorių „Orion Color 2051  •
Stereo“, kaina 10 Eur.  
Tel. 8 612 41428.

Stalą „knygą“, mikroban- •
gų krosnelę, sekciją „Nėris“, 
vilnonį kilimą (2x3 m), aliuminius 
bidonus, perlinių vonių įrangą 
„Eastcon“.  
Tel. 8 672 34726.

Elektrinę pirties krosnelę  •
„Harvia vega“ (suomiška, 6 kW), 
kaina 155 Eur.  
Tel. 8 654 87148.

Ketinius radiatorius.   •
Tel. 8 614 56206.

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

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

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

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

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

2 k. butą Vilniaus g. 11, Lazdi- •
jai (rūsys, sandėliukas, autono-
minis šildymas). Dėl nuomos 
nesikreipti. Tel. 8 684 46299.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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“

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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PARDUODA

KITI

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

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

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

Palečių vežimėlį, suvirinimo  •
aparatus.  
Tel. 8 698 78040. 

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

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Sklypą su pakrante prie Gals- •
to, Galadusio, Akmenių ežerų.  
Tel. 8 670 38404.

Žemę.   •
Tel.: 8 688 80688.

Žemės ūkio paskirties žemę.   •
Tel.: 8 615 94920,  
8 614 56206.

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

GYVULIAI

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

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

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

KITI

Metalo laužo supirkimas:  •
juodojo metalo laužas – 180–205 
Eur/t, skarda – 120–150 Eur/t. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo pa-
slaugos iki 60 t. Darbo laikas I–IV 
8.00–16.30 val., V 8.00–16.00 
val., VI 8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902.

• 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

Naudotą pianiną.   •
Tel. 8 659 60507.

DARBAS
SIŪLO

Siūlome patikimą darbą namų  •
tvarkytojoms (-ams) Anglijoje, 
be jokių įdarbinimo mokesčių. 
Amžius neribojamas, kalba nebū-
tina.  
Tel. 8 672 41083;  
www.superdarbas.com 

NUOMA
SIŪLO

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

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

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

IEŠKO

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

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

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

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

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

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

• Statybos darbai.
• Betonavimo darbai.
• Stogų, fasadų šiltinimas.
• Mansardų įrengimas.
• Gipso plokščių montavimas.
• Glaistymas, dažymas, 
plytelių klojimas.
• Medžiagų pristatymas. 

Tel. 8 650 54363.

Ūkininkas už dirbamos žemės  •
ha moka nuo 100 iki 150 Eur. 
Domina sklypai nuo 3 ha (Seirijų, 
Šlavantų, Šventežerio sen.). 
Galimas išankstinis apmokėjimas 
už visą nuomos laikotarpį.  
Tel. 8 617 49085. 

PASLAUGOS
53 m. vyras gali prižiūrėti  •

sodybą (2 kartus per mėnesį) 
Veisiejų seniūnijoje.  
Tel. 8 623 23430.

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.

Greitai ir kokybiškai išpjauna- •
me medžius tiek gyvenamosiose, 
tiek sunkiai prieinamose teritori-
jose ir kapinėse.  
Tel. 8 627 49416. 

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

Ieškote patikimo ir profesio- •
nalaus buhalterio ar finansinin-
ko? Rinkitės  UAB „MDL Group“. 
Mes teikiame kokybiškas 
apskaitos paslaugas tiek pelno 
siekiantiems, tiek nesiekiantiems 
subjektams, užsiimantiems tiek 
gamyba, tiek prekyba, tiek pas-
laugų teikimu. Taip pat teikiame 
įmonės steigimo paslaugas bei 
konsultacijas finansiniais klausi-
mais. Susisiekite su mumis:  
linarastenyte@yahoo.com.  
Tel. 8 672 35395.

• 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
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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 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
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.

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53085. 


