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Balsavimas prasidėjo — siautėja kandidatai ir „politiniai“ vežikai

Linas Greičius

V
akar rytą pra-
sidėjęs išanks-
tinis balsavimas 
savivaldybių 
tarybų rinki-
muose sukėlė 

šurmulį visoje Lietuvoje. Ne iš-
imtis ir Lazdijai. 

Nuo paties ryto aplink rajo-
no savivaldybę, kurioje įsikūrė 
išankstinio balsavimo punktas, 
vaikštinėjo gausybė kandidatų į 
rajono tarybą, taip pat buvo maty-
ti automobilių, atvežančių balsuo-
tojų grupeles. Tarp aktyviausių 
balsuotojų – viešuosius darbus 
dirbantys žmonės su gyvenimo 
peripetijų paženklintais veidais, 
taip pat politikų giminės, artimieji 
ir šiek tiek jaunų veidų.

nustebIno rInkėjų 
aktyvumas 
Lazdijų apygardos rinkimų ko-
misijos pirmininkė Ramutė Su-
bačienė nepaleisdama iš rankų 
mobiliojo telefono bandė suval-
dyti kilusias problemas. Pirmo-
siomis išankstinio balsavimo va-

landomis prie balsavimo kabinų 
susidarė nemaža pilietinę pareigą 
atlikti atėjusių lazdijiečių eilė. 

Tarp laukiančiųjų balsuoti su-
tikome ir jauną lazdijiečių šeimą 
– Andrių ir Agnę. Paklausti, ko-
dėl jie nusprendė balsuoti anks-
čiau, o ne sekmadienį, sutuokti-
niai atsalė, jog savaitgalį ketina 
su vaikais važiuoti pas senelius 
į Raseinių rajoną, todėl balsuoti 
nusprendė anksčiau. 

„Mes turime aiškią poziciją, už 
ką balsuoti, norime ją pareikšti, 
todėl nenorime praleisti balsavi-
mo. Norime prisidėti prie pilieti-
nio sprendimo priėmimo“, – sakė 
Andrius. 

Tarp atėjusių į išankstinio 
balsavimo patalpą buvo galima 
pamatyti ir žmonių, gyvenančių 
kituose miestuose. Jie dvi die-
nas (trečiadienį ir ketvirtadienį) 
Lazdijuose gali balsuoti už savo 
miestų ar rajonų kandidatus. 

veIkIa polItInIo pavėžėjImo 
paslauga? 
„Dzūkų žinios“ prie savivaldy-
bės esančioje aikštelėje pastebėjo 

automobilius, atvežusius po tris, 
keturis žmones, kurie, išlipę iš 
automobilių, organizuotai  pa-
traukė link išankstinio balsavi-
mo patalpos.

Vienas iš tokių automobilių, 
minivenas „Opel Zafira“, stovėjo 
prie šalia savivaldybės esančių 
garažų. Kol balsuotojai buvo iš-
ėję, automobilio vairuotojas ner-
vingai traukė dūmą ir vaikštinėjo 
aplink automobilį. 

Netrukus prie jo privažiavo 
policijos ekipažas ir trumpai per-
simetė žodžiais su opelio vairuo-
toju. Pastebėjęs „Dzūkų žinių“ 
fotografą, vairuotojas suskubo 
pasišalinti. 

Kaip paaiškėjo vėliau, šis vai-
ruotojas buvo atvežęs keturis bal-
suotojus – tris vyresnio amžiaus 
vyrus ir moterį. Šiems išėjus iš 
balsavimo patalpos, vairuoto-
jas jų laukė jau kitoje vietoje, ne 
prie garažų. Akivaizdu, jog buvo 
imtasi konspiracijos priemonių 
ir „politinio pavėžėjimo“ auto-
mobilis balsuotojų laukė netoli 
„Aibės“ parduotuvės. 

Vakar Lazdijų gyventojai išankstinio balsavymo punkte buvo labai aktyvūs, iki pavakarės balsavimo teise pasinaudojo apie keturi šimtai rinkėjų.

PARDUODA
sėklinės VINETA veislės 
bulvės. Antras atsėlis. 
Tel. 8 614 80988.
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savaItės komentaras  
Kas taps Lazdijų rajono meru arba Snieguolė ir septyni nykštukai

Algimantas Mikelionis
Atrodo dar visai neseniai, prieš 
ketverius metus, rinkome Laz-
dijų rajono merą ir savivaldybės 
tarybą, o šį sekmadienį vėl ke-
liausime prie urnų atiduoti savo 
balsų. Kad ir kaip banaliai be-
skambėtų, bet vis norisi pakarto-
ti: kaip greitai bėga laikas! Šiemet 
Lazdijų rajono meru pretenduoja 
tapti septyni vyrai ir viena mote-
ris. Nori nenori – imi ir prisimeni 
pasaką apie Snieguolę ir septy-
nis nykštukus. Tik šiuo atveju 
vienas iš jų taps rajono meru, o 
kitiems teks nusivilti. Kas gi tie 
aštuoni pretendentai į Lazdijų 
rajono mero postą? Siūlau trum-
pai į juos žvilgtelėti.

Darbo partijos kandidatas į 
Lazdijų rajono mero postą – Arū-
nas Bacevičius. Šis politikas prieš 
ketverius metus taip pat dalyva-
vo šiuose rinkimuose, bet nesė-
kmingai. A. Bacevičius Lazdijų 
rajono savivaldybėje yra dirbęs 
administracijos direktoriaus 
pavaduotoju. Turbūt ne vienas 
bendravęs su šiuo politiku gali 
pasakyti, kad jam priklauso la-
biausiai amerikietiška šypsena 
iš visų pretendentų į mero postą. 
Visuomet geros nuotaikos, ma-
loniai bendrauja, turi neišsen-
kančias anekdotų atsargas. Net 
pačioje ilgiausioje kelionėje jie 
nesibaigia.

„Tvarkos ir teisingumo“ kan-
didatas į Lazdijų rajono merus – 

Albinas Žymančius. Šiuo metu jis 
yra Lazdijų rajono tarybos narys. 
Buvęs ilgametis aukštas pasienio 
pareigūnas skandalingai pagar-
sėjo R. Pakso skandalo metu. 
A. Žymančiui tuo metu itin ap-
karto kavos su brendžiu mišinys. 
Paskutiniu metu A. Žymančius 
nelanko Lazdijų rajono tarybos 
posėdžių. Juos, matyt, iškeitė į 
pretendento į Lazdijų rajono me-
rus rinkiminę kampaniją.

Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdžio kandidatas į Lazdijų ra-
jono merus – Arūnas Markūnas. 
Jis – ilgametis Lazdijų rajono sa-
vivaldybės kontrolierius. A. Mar-
kūnas – maloniai bendraujantis, 
aukštos kultūros ir intelekto po-
litikas. Gerai žino padėtį savival-
dybėje ir jos įstaigose, kaip ir pri-
klauso ilgamečiam savivaldybės 
kontrolieriui. Solidžiai pasirodė 
priešrinkiminiuose debatuose 
„Delfi“ portale ir Lazdijų rajono 
viešojoje bibliotekoje.

Saulius Petrauskas – Lietuvos 
socialdemokratų partijos kan-
didatas į Lazdijų rajono merus. 
Šis politikas yra Lazdijų rajono 
tarybos narys. Jis socialdemo-
kratų partijos pirmininko poste 
pakeitė ilgametį partijos dinozau-
rą R. Apanavičių. Iš vienos pusės, 
Lazdijų rajono savivaldybės tary-
bos posėdžiuose trūksta griežtų 
ir pikantiškų R. Apanavičiaus 
oponavimų rajono valdžiai, iš ki-
tos pusės, ponas Romas visiems 
parodė, kaip reikia laiku pasi-
traukti iš posto. S. Petrauskas 
nusipelnė pagarbos vien už tai, 
kad skilus socdemams pasirinko 
pažangiąją, jaunąją ir pozityviąją 
jų dalį.

Lietuvos centro partijos kan-
didatas į Lazdijų rajono merus 
– Jonas Matulevičius. Šis politi-
kas dvidešimt pirmojo amžiaus 

pradžioje jau yra buvęs Lazdijų 
rajono meru. Tuo metu jis pa-
garsėjo kaip geležinės rankos 
savininkas. Jo valdymo laikotar-
pis, pasak vieno klasiko, buvo 
pavadintas kariniu komunizmu. 
J. Matulevičiaus vadovavimas 
rajonui pasižymėjo darbuotojų 
atleidinėjimu ir pasėta nemenka 
baime ir įtampa tarp savivaldybės 
darbuotojų.

Lazdijų rajono mero rinkimus 
tiesiogine prasme papuošė Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
kandidatė Ausma Miškinienė. 
Smagu, kad tarp brandžių ir si-
dabru papuoštų pretendentų gal-
vų atsirado jauna ir simpatiška 
moteris ir ne bet kokia, o Žemės 
ūkio ministerijos viceministrė. 
Tik iškyla klausimas: ar A. Miš-
kinienė į mero postą pretenduoja 
savo noru, ar paliepta savo par-
tijos vadovybės. Greičiausiai 
tai – antras variantas. Juk gerai 
žinome, kad R. Karbauskis savo 
partiečius valdo geležine ranka. 
Debatuose paaiškėjo, kad po itin 
malonia A. Miškinienės išvaizda  
slypi geležinis vidus – atšiaurus, 
griežtas ir nelinkęs į kompromi-
sus.

Lazdijų konservatorių kandi-
datas į rajono merus – Audrius 
Klėjus. Šis politikas stengiasi su-
daryti malonaus ir intelektualaus 
žmogaus įspūdį, bet jo elgesys 
ir darbai rodo ką kitą. Visai ne-
seniai, tik prieš kelerius metus, 
A. Klėjus dirbo Lazdijų rajono sa-
vivaldybės administracijos direk-
toriumi. Dabar šis pretendentas 
kiekviena proga mini, kad rajone 
tvyro baimė ir nėra demokratijos. 
Bet kai pats A. Klėjus vadovavo 
savivaldybės administracijai, 
jos darbuotojai nuolat jausdavo 
vadovo sėjamą baimę ir įtampą. 
Tad kuris A. Klėjus tikrasis? Ar 

tas, kuris dabar dedasi nekalta 
avele, ar tas, kuris savo paval-
diniams nuolat keldavo stresą? 
Pačioje išmintingiausioje pasau-
lio knygoje yra sakoma: pažinsite 
juos pagal jų darbus. Tad, kad 
ir kaip A. Klėjus stengiasi rin-
kėjus įtikinti tuo, koks jis geras 
ir demokratiškas, prisiminkite 
jo darbus, o ne žodžius. Kas gali 
paneigti, kad šis politikas ir jo 
vadovaujama partija neina į savi-
valdybių rinkimus vedama kerš-
to, revanšo ir pykčio? Juo labiau, 
kad privačiuose pokalbiuose apie 
tai  jau ne kartą prasitarė patys 
konservatorių partijos nariai.

Dabartinis rajono meras Artū-
ras Margelis taip pat pretenduoja 
vadovauti rajonui dar ketverius 
metus. Šį politiką galima pavadin-
ti tikru Lazdijų rajono politikos 
fenomenu. A. Margelis rajonui 

vadovavo daugiau kadencijų nei 
visi kiti rajonui vadovavę merai 
kartu sudėjus. Nors oponentai 
itin mėgsta kartoti, kad rajone 
vyrauja stagnacija ir nevyksta 
jokių permainų, taip teigti gali 
tik nenorintis jų matyti žmogus. 
Visų darbų net ir neįmanoma iš-
vardinti, o ir nėra prasmės, nes 
žmonės patys mato. 

Tad šį sekmadienį teks pasi-
rinkti ir išrinkti Lazdijų rajono 
savivaldybės  merą. Ar tikrai ver-
ta rizikuoti ir patikėti rajono vai-
ralazdę žmogui, dar nei karto jam 
nevadovavusiam, ir laukti, kol jis 
porą metų mokysis valdyti, ar 
verta pasitikėti žmogumi, kuris 
jau dvejus metus dirbo savival-
dybėje ir įrodė, kad šiam darbui 
yra netinkamas? O gal pasirinkti 
sėkmę, darbų tęstinumą ir nesi-
blaškymą.  Rinktis jums.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Kepyklėlėse kepė bandeles, spurgas ir nešvarius pinigus
Alytaus apskrities vyriau-
siojo policijos komisari-
ato (VPK) Kriminalinės 
policijos ekonominių 
nusikaltimų tyrimo sky-
riaus pareigūnų akiratyje 
atsidūrė konditerijos 
gaminiais prekiaujanti 
įmonė bei keli su ja susiję 
asmenys.

Ikiteisminio tyrimo metu atlikta 
beveik 50 kratų Lentvaryje, Elek-
trėnuose, Raseiniuose, Vilniuje, 
Alytuje, Kauno mieste ir rajone, 
Prienų rajone, Marijampolėje ir 
Vilkaviškyje.

Kaip lietus iš giedro dangaus 
vasario 25 d. vienos Prienų rajo-
ne, Veiveriuose, esančios kondi-
terijos gaminių įmonės vadovams 
ir darbuotojams buvo policijos 
pareigūnų apsilankymas ir at-
liktos kratos.

Kriminalinės policijos eko-
nominių nusikaltimų tyrimo 
skyriaus pareigūnai į pagalbą  
pasitelkė kolegas iš Alytaus aps. 
VPK, Marijampolės aps. VPK, 

Šiaulių aps. VPK, Kauno aps. 
VPK, Vilniaus aps. VPK, Vals-
tybinės mokesčių inspekcijos 
(Kauno ir Vilniaus), informacinių 
technologijų specialistus iš Aly-
taus ir Kauno, Vaiko teisių tar-
nybos specialistus. Kratų metu 
paimta daugiau kaip 20 tūkst. 
eurų grynaisiais, „juodosios“ bu-
halterijos užrašai, kompiuterinės 
laikmenos ir technika.

Sulaikyti trys asmenys: įmo-
nės vadovai (vyras, gimęs 1959 
m., ir moteris, gimusi 1964 m.) ir 
buhalterė (gimusi 1962 m.).

Įtarimai pareikšti 6 asmenims: 
trims iš jų paskirtos kardomo-
sios priemonės – rašytinis pa-
sižadėjimas neišvykti, kiti trys 
sulaikyti 48 valandoms.

Pirminiais skaičiavimais, per 
8 mėnesius apie 76 tūkst. eurų 
išmokėti darbuotojams kaip ne-
apskaitytas darbo užmokestis, 
kitaip tariant, atlyginimą šios 
įmonės darbuotojai gavo „vo-
keliuose“. Taip pat paaiškėjo, 
kad „juodi“ pinigai atsirasdavo, 
nes kasos aparatu buvo užfik-

Asociatyvi nuotr.

suojamos ne visos įvykusios 
operacijos, kalbant liaudiškai, 
parduodamų prekių nemušdavo 
į kasą.

Ikiteisminį tyrimą dėl apgau-
lingo apskaitos tvarkymo, netei-

singų duomenų pateikimo apie 
pajamas, pelną ar turtą bei tur-
to pasisavinimo atlieka Alytaus 
aps. VPK  Kriminalinės policijos 
ekonominių nusikaltimų tyrimo 
skyriaus pareigūnai.

Jiems vadovauja Kauno apy-
gardos prokuratūros 2-ojo bau-
džiamojo persekiojimo skyriaus 
prokurorai.•
alytausgidas.lt
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Balsuok už geriausią!
A. Margelio komanda „Pirmyn!“

Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 23

3Sąrašo Nr. 

Mieli 
kraštiečiai,

 

atėjo laikas, kai turime 
nuspręsti, kam patikė-
sime savo ateitį. Sekma-
dienį kviečiu visus ateiti 
balsuoti ir raginu rinkti 
tvirtą ir darbščią koman-
dą, kuri atsakingai, są-
žiningai ir sumaniai at-
liks savo pareigas Jums 
ir mūsų kraštui. 

Jūs čia  gyvensite – mo-
kysitės, dirbsite, kursite 
šeimas, auginsite vaikus, 
statysite namus.

 Nebūkite abejingi savo 
gyvenimui, ateikite bal-
suoti – kurkite savo ateitį 
patys. Čia ir dabar. 

Balsuokite už geriau-
sius!

Jūsų,
Artūras Margelis

Už atliekų tvarkymą mokėkite mažiau — pasinaudokite lengvatomis!
Ar vietinė rinkliava už 
atliekų tvarkymą gali būti 
mažesnė? Taip! Tereikia 
pasinaudoti savivaldybių 
numatytomis lengvatomis. 
Tokias lengvatas yra pa-
tvirtinusios visos regiono 
savivaldybės. 

Lazdijų rajono savivaldybė yra 
nusprendusi rinkliavos mokė-
tojams, kurie naudojasi gyvena-
mosios paskirties nekilnojamo-
jo turto objektais, 3 procentais 
sumažinti rinkliavos dydį, kai 
mokėtojas užsisako gauti mo-
kėjimo pranešimus tik elektro-
niniu paštu ir rinkliavą už visą 
mokestinį laikotarpį sumoka vie-
nu pavedimu iki kovo 31 dienos. 
Neįvykdžius bent vienos iš nuro-
dytų lengvatos taikymo sąlygų, 
lengvata netaikoma.

Tad tiems gyventojams, ku-
rie praėjusiais metais nustatyto 
dydžio rinkliavą sumokėjo iki 

nurodytos datos iš karto už visus 
metus ir atsisakė paštu siunčia-
mo popierinio mokėjimo pra-
nešimo, pasirinkdami sąskaitą 
gauti elektroniniu paštu, šiemet 
formuojant mokėjimo pranešimą 
bus pritaikyta atitinkamo dydžio 
lengvata. 

„Labai svarbu, kad gyventojai, 
norėdami pasinaudoti savivaldy-
bių taikoma lengvata, išpildytų 
visas jai gauti numatytas sąlygas, 
t. y. iki nustatyto termino sumo-
kėtų už visus metus ir atsisaky-
tų gauti popierinius mokėjimo 
pranešimus, nurodydami, kokiu 
elektroniniu paštu siųsti elektro-
ninius pranešimus“, – pabrėžė 
Povilas Turčinavičius, Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centro 
(ARATC) Rinkliavos administra-
vimo padalinio vadovas. 

Užsisakyti gauti mokėjimo 
pranešimus elektroniniu paštu 
galima rinkliavos el. aptarnavi-
mo savitarnos svetainėje https://

www.aratc.lt/e-paslaugos/e-vie-
tine-rinkliava.

Pasitaiko atvejų, kai gyventojai 
iki savivaldybės nustatyto termi-
no sumoka visų metų rinkliavą, 
tačiau pamiršta atsisakyti paštu 
siunčiamo mokėjimo praneši-
mo. Tokiu atveju lengvata nėra 
taikoma. 

ARATC Rinkliavos adminis-
travimo padalinio vadovas ak-
centavo, kad atsisakius popieri-
nių mokėjimo pranešimų, būtina 
nurodyti aktyviai naudojamą 
elektroninį paštą, o jam pasikei-
tus, informuoti apie tai Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centrą 
ir nurodyti naują elektroninio 
pašto adresą.

„Yra buvę atvejų, kad nurody-
tu elektroniniu paštu siunčia-
mi mokėjimo pranešimai būna 
neapmokėti, susikaupia skola. 
Tenka kreiptis į teismą dėl jos 
išieškojimo ir tik tuomet paaiš-
kėja, kad žmogus, atsisakydamas 

paštu siunčiamo mokėjimo pra-
nešimo, buvo nurodęs savo darbo 
elektroninį adresą, vėliau pakeitė 
darbą, bet rinkliavos adminis-
tratoriaus apie tai neinformavo 
ir pranešimai jam toliau buvo 
siunčiami nurodytu elektroniniu 
paštu, bet, suprantama, adresato 

nepasiekdavo ir dėl to kildavo 
problemų“, – pasakojo P. Turči-
navičius, ragindamas atsakingai 
pateikti informaciją bei taupyti 
laiką ir pinigus, kartu tausoti 
aplinką,  atsisakant popierinių 
mokėjimo pranešimų.•
ARATC informacija
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Balsavimas prasidėjo — siautėja kandidatai ir „politiniai“ vežikai
Rinkimų stebėtojai sakė matę 

ir daugiau automobilių, atvežu-
sių „pilietiškų“ balsuotojų. 

Dvi balsuotojos „velnio lašų“ 
išvagotais veidais suskubo ati-
duoti savo balsus iki 10 val. ryto 
ir iš savivaldybės tiesiu taikymu 
„nuskriejo“ į artimiausią parduo-
tuvę. 

Vienas kandidatas į merus visą 
rytą praleido savo visureigyje, 
sukdamas ratus aplink savi-
valdybės pastatą ir sustodamas 
pabendrauti su savo rėmėjais ir 
sutraukti dūmą su politiniais 
oponentais. 

Kiti trys kandidatai į savival-
dybės šeimininko kėdę blaškėsi 
po automobilių stovėjimo aikš-
telę ir derino organizacinius 
veiksmus. 

sunaIkIno bIuletenį
Apygardos komisijos pirmininkė 
R. Subačienė džiaugėsi dideliu 
rinkėjų aktyvumu ir pastebėjo, 
jog šiurkščių pažeidimų iki pietų 

nebuvo pastebėta. Iš viso vakar 
iki pavakarės išankstinio balsa-
vimo patalpoje apsilankė apie  
400 rinkėjų. 

Rinkimų komisijos pirmi-
ninkė sakė, jog dauguma vakar 
atėjusių balsuoti buvo Lazdijų 
rajono gyventojai, tik 5 atvyku-
sieji balsavo už kitų savivaldybių 
kandidatus. 

R. Subačienė pasakojo už-
fiksavusi vieną pažeidimą, kai 
balsuotojas, nuvykęs į balsavi-
mo kabiną, bandė fotografuoti 
rinkimų biuletenį. 

„Pamačiau tai, sugriebiau už 
biuletenio ir viešai jį anuliavau“, 
– sakė R. Subačienė.

„Dzūkų žinias“ pasiekė įdo-
mus garso įrašas, kuriame gir-
dėti, kaip du kandidatai tariasi, 
kaip pasirūpinti atlygiu apylin-
kėse dirbantiems rinkimų ko-
misijų nariams. Ar jie nežino, 
jog tokias problemas turi spręsti 
ne kandidatai į tarybos narius, 
bet apygardos rinkimų komi-
sija?•

rInkImaI – skaIčIų kalba 
Kandidatai. Lietuvoje vietos politikai varžysis dėl 1502 mandatų tarybose, 
iš jų 60 – merų. Mažėjant gyventojų skaičiui, šiemet renkama 22 tarybos 
nariais mažiau nei per 2015 metų rinkimus.
 Iš viso savivaldos rinkimuose dalyvauja 13 tūkst. 662 kandidatai, iš jų dėl 
mero posto varžosi 410. Rinkimuose kandidatų sąrašus kelia 14 partijų ir 
90 visuomeninių rinkimų komitetų, sudaryta 14 partijų koalicijų.
 Lazdijų rajone dalyvauja per 250 kandidatų,  atstovaujančių septynioms 
politinėms partijoms ir vienam rinkimų komitetui – A. Margelio komanda 
„Pirmyn!“. Jie varžysis dėl 25 vietų savivaldybės taryboje. Kitaip sakant, 
į vieną tarybos nario vietą pretenduoja 10 kandidatų. Šalies vidurkis – 9 
kandidatai į vieną vietą. 
Lazdijuose daugiausiai kandidatų rinkimuose pateikė rinkimų komitetas 
A. Margelio komanda „Pirmyn!“ – net 50. Tėvynės sąjunga-krikščionys 
demokratai – 43, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis – 42, Valstiečiai 
žalieji – 31, Lietuvos socialdemokratų partija – 27, „Tvarka ir teisingumas“ 
– 24, Darbo partija – 17, Centro partija – 16 kandidatų. 
Vyrai ir moterys. Iš Lazdijuose tarybos mandato siekiančių kandidatų – 
128 vyrai ir 122 moterys. Kitaip kalbant, vyrų tik 5 proc. daugiau nei moterų. 
Jei lyginsime Lietuvos kandidatų lytiškumo vidurkį, tai vyrų kandidatų 
yra net 8,7 proc. daugiau nei moterų. 
Didžiausias vyrų skaičius tarp Lazdijuose kandidatuojančių partijų yra 
socialdemokratų ir „valstiečių“ – ten vyrų kandidatų yra dvigubai daugiau 
nei moterų. O moteriškiausias sąrašas yra liberalų – ten yra 25 moterys 
ir tik 17 vyrų. 

Amžius. Jei pažvelgsime į kandidatų amžių, tai Lietuvoje savivaldos kan-
didatų amžiaus vidurkis yra 48,1 metų. 
Džiugu, jog Lazdijų kandidatai yra šiek tiek jaunesni, mūsų kandidatų 
amžiaus vidurkis – 47,6 metų. 
Jei paanalizuosime kandidatų amžių Lazdijuose, tai akivaizdu, jog vyriausi 
kandidatai susirinkę pas liberalus, ten amžiaus vidurkis net 51,8 metų. 
Jauniausieji sąrašuose – Centro partijos (44,6) ir A. Margelio komandos 
„Pirmyn!“ (46,1).
Šiemet savivaldos rinkimuose leidžiama kandidatuoti nuo 18 metų, anksčiau 
šis amžiaus barjeras buvo 20 metų. 
Vyriausias rinkimų kandidatas – 90-ies sulaukęs senjoras iš Ukmergės 
rajono, jauniausia – vos prieš savaitę 18 sulaukusi kandidatė iš Jonavos 
rajono. 
Mūsų rajone vyriausiajai kandidatei – 81-eri, ji kandidatuoja su Centro parti-
ja. Vienai iš „valstiečių“ kandidačių – tik 18, ji tik pernai baigė gimnaziją. 
Pavardės. Populiariausios kandidatų pavardės Lazdijų rajone – Pileckas, 
Lynikienė, Rutkauskienė, Kazlauskienė, Mikelionis, Matulevičius. Beje, su 
pastarąja pavarde susijusių kandidatų ypač gausu Centro partijos rinkimų 
sąraše. Panašu, jog tai giminių ir artimųjų sąrašas.  
Išsilavinimas. Analizuodami kandidatų išsilavinimą, galime pastebėti, 
jog vienvaldžiu lyderiu šioje srityje yra A. Margelio komanda „Pirmyn!“. 
Beveik 60 proc. sąrašo kandidatų turi aukštąjį išsilavinimą. Mažiausiai 
kandidatų, nurodžiusių turintys aukštąjį išsilavinimą, yra Centro partijos 
sąrašuose – vos 18,7 proc. 
Turtai. Žinoma, labai įdomu pasižvalgyti po pretendentų kišenes ir su-
žinoti, kas yra turtingiausi. Pateikiame didžiausios vertės turtą turinčių 
pretendentų dešimtuką:

1 Gintautas Vaišnys Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis,    
644,500 Eur.

2 Mindaugas 
Tradišauskas

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga,     
375,300 Eur.

3 Vladas Kardokas Partija „Tvarka ir teisingumas“, 319,380 Eur.

4 Stasys Šaduikis Partija „Tvarka ir teisingumas“,  285,500 Eur.

5 Vladas Janulionis Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis,     
251,900 Eur.

6 Arūnas Bacevičius Darbo partija,  244,000 Eur.

7 Raimondas 
Matulevičius

Lietuvos centro partija, 243,643 Eur.

8 Ilona Šaparauskienė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga,       
225,200 Eur.

9 Virginijus Kukučionis Tėvynės sąjunga–Lietuvos krikščionys 
demokratai, 208,200 Eur.

10 Vitalius Simanynas Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis,      
192,242 Eur. 

„Mes turime aiškią poziciją, už ką balsuoti, norime ją pareikšti, todėl nenorime praleisti balsavimo. Norime prisidėti prie 
pilietinio sprendimo priėmimo“, – sakė Andrius ir Agnė. 

Kilo įtarimų, jog šis „Opel Zafira“ vairuotojas atvežė balsuotojų komandą.
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g Lazdijus savo apsilankymu 
pagerbė veliono „Lietuvos aido“ 
leidėjo A. P. brolis. Originaliu 
peruku ir mėlynomis treningo 
kelnėmis pasidabinęs vyriškis 
apsilankė pas savivaldybės va-
dovų referentes ir prašė  parem-
ti  jį 20 eurų. „Tegul meras arba 
administracijos direktorius man 
išrašo pinigų, nes sergu gripu“, 
– argumentavo savo prašymą 
žinomo veikėjo brolis.
g Tuo metu, kai daugelis 

Šeštokų gyventojų džiaugiasi 
veikiančio viaduko per gele-
žinkelį patogumais, du  vietiniai 
vyriškiai nusprendė originaliai 
išbandyti viaduko aukštį ir pa-
tikrinti laisvo kritimo pagreitį. 
Išgėrę po du litrus alaus, vyrai 
sugalvojo nuo viaduko viršaus 
išleisti šlapimo pūslės turinį ant 
bėgių ir suskaičiuoti, per kiek 
laiko bus apšlakstyti bėgiai. 
Liudininkai sako, jog tikslaus 
laiko nustatyti nepavyko, tačiau 
vyrai turėjo pasidžiaugti, kad 
Šeštokų geležinkelis neelektri-
fikuotas. 
g Lazdijuose pastebėtas prieš 

kurį laiką į Islandiją uždarbiauti 
išvažiavęs prieštaringai vertina-
mas sporto treniruoklių nuomos 
asas. Panašu, jog silkių galvų 

pjaustymo darbą Islandijoje 
vyriškis nutraukė dėl artėjančių 
rinkimų. Vyriškis tėviškėje nesė-
dėjo rankų sudėjęs, jis nuvyko 
į Lazdijų ligoninę ir ten ėmėsi 
„daryti tvarką“. Gali atsitikti, jog 
greitai sugrįžti į Islandiją jam ne-
pavyks, nes tėviškėje jam gresia 
ikiteisminis tyrimas. 
g Kai kurie kandidatai į rajono 

tarybą vakar taip intensyviai dir-
bo automobilių aikštelėje prieš 
savivaldybės langus, kad net 
pamiršo, kur dera atlikti gam-
tinius reikalus. Vienas politikas 
su kolega, kai šlapimas jiems 
užspaudė smegenis, suskubo 
nubėgti nuleisti kondensatą už 
eglučių, esančių šalia automobi-
lių aikštelės. Jei eglutės nudžius, 
bus aišku, kas turės jas atsodinti. 
Beniau, Beniau, saugok sveikatą 
ir medžius.•Šioje humoristinėje ru-
brikoje minimų įvykių ir 
asmenų sutapimai su ti-
krove yra atsitiktiniai.

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

kalba, kaD...
DzūkaILazdijų krašto turistus jau džiugina 

interaktyvūs turizmo stendai

Lazdijų kraštas savo 
unikaliu grožiu, mažai 
paliesta ir natūralia gamta 
džiugina ir šio regiono 
gyventojus, ir svečius. Čia 
gausu gamtos, istorijos, 
architektūros bei kitų 
kultūros paveldo vertybių, 
kurias būtina aplankyti. 
Siekiant sukurti dar geres-
nę turizmo informacinę 
infrastruktūrą, padėsian-
čią regiono turistams bei 
lankytojams patogiai ke-
liauti po šį kraštą, Lazdijų 
rajono savivaldybės kartu 
su partnerėmis Varėnos 
rajono ir Druskininkų 
savivaldybėmis vykdo 
projektą „Turizmo trasų 
ir maršrutų informacinės 
infrastruktūros plėtra 
Lazdijų, Varėnos rajonų 
ir Druskininkų savivaldy-
bėse“.

Du pagrindiniai projekto rezul-
tatai: turizmo ženklinimo inf-
rastruktūros įrengimas Lazdijų 
rajono, Varėnos rajono ir Drus-
kininkų savivaldybėse bei inte-
raktyvių informacinių turizmo 
stendų pastatymas. Įvykdžius 
šiuos darbus turistai jau gali len-
gviau keliauti siūlomais maršru-
tais ir savarankiškai planuotis 
kelionę automobiliais, dviračiais, 
baidarėmis, pėsčiomis ir kt. pa-
gal viešai ir patogiai prieinamą 
informaciją. 

Visai neseniai strategiškai 
patogiausiose ir daugiausiai 
pravažiuojančių turistų pritrau-
kiančiose  Lazdijų rajono savival-
dybės vietose – Lazdijų miesto 

Circle K degalinėje, aikštelėje 
prie Metelių regioninio parko 
lankytojų centro ir Veisiejų mies-
to centre – Lazdijų rajono savi-
valdybė įrengė tris interaktyvius 
stendus. Šiuose stenduose pa-
traukliai pateikiama informacija 
apie Lazdijų rajono savivaldybės 
lankomus objektus, turistinius 
maršrutus, nuorodas, kaip pa-
siekti kiekvieną lankomą objektą 
ar turistinio maršruto pradžios 
tašką. Be to, yra galimybė šias 
nuorodas atsisiųsti ir į mobilųjį 
įrenginį.

Informacija pritaikyta užsienio 
šalių turistams ir lankytojams, 
taip pat žmonėms su specialiai-
siais poreikiais. Visa informa-
cija interaktyviuose stenduose 
skelbiama lietuvių ir keturiomis 
užsienio kalbomis: anglų, vokie-
čių, rusų ir lenkų. Dar vienas 
unikalumas – turistai, mėgs-
tantys bendrauti gyvai, galės iš 
interaktyvaus stendo pasiskam-
binti į Lazdijų turizmo informa-
cinį centrą. Skambučio metu vi-
sus norinčius pakonsultuos ir 
reikalingą informaciją suteiks 
kompetentingi Lazdijų turizmo 
informacinio centro darbuoto-
jai. Naudojantis interaktyviais 
stendais renkama ir kaupiama 
statistinė informacija: kuris iš 
stendų yra populiariausias ir 
kaip dažnai naudojamas, kurie 
objektai ar maršrutai yra per-
žiūrimi dažniausiai. Remiantis 
sukaupta statistika, stenduose 
pateikiama informacija bus nuo-
lat atnaujinama ir papildoma. 

Įgyvendinant projektą 2018 m. 
vasarą Lazdijų rajono savival-
dybės teritorijoje buvo pastatyti 

139 rudi kelio ženklai: 100 kelio 
ženklų Nr. 628 „Krypties rodyklė 
į lankytiną vietą“ ir 39 kelio žen-
klai Nr. 629 „Lankytinos vietos 
pavadinimas“. Lazdijų rajono 
savivaldybės gyventojams nau-
ji ženklai keliuose tapo malonia 
staigmena, o svečiai juos lengvai 
atpažįsta ir vadovaudamiesi jais 
neklaidžiodami gali keliauti po 
Lazdijų kraštą ir pamatyti gra-
žiausias vietas. Be to, Lazdijų ir 
Veisiejų miestuose pastatytos in-
formacinės lentelės su lankomais 
šių miestų objektais ir atstumu 
iki jų. 

Bendra projekto vertė – 288 
106 Eur. Iš jų: ES lėšos – 244 890 
Eur, Lazdijų rajono savivaldy-
bė, Varėnos rajono savivaldy-
bė, Druskininkų savivaldybė 
iš savo biudžeto lėšų prisidės 
po 14 405 Eur. Projektas finan-
suojamas Europos socialinio 
fondo lėšomis pagal 2014–2020 
metų Europos Sąjungos fondų 
investicijų veiksmų programos 
5 prioriteto priemonę „Savivaldy-
bes jungiančių turizmo trasų ir 
turizmo maršrutų informacinės 
infrastruktūros plėtra“. Projekto 
įgyvendinimas prisideda prie tu-
rizmo objektų bei paslaugų šiame 
regione informacijos sklaidos, 
užtikrina turistų bei lankytojų 
informuotumą apie Lazdijų ir 
Varėnos rajonų bei Druskininkų 
savivaldybių lankytinas vietas 
ir objektus, turizmo maršrutus 
ir trasas, prisideda ne tik prie 
regiono, bet ir Lietuvos kaip tu-
ristinės valstybės žinomumo ir 
jos įvaizdžio gerinimo.•
Lazdijų r. sav. inf. 

Kvietimas teikti paraiškas Valstybinio visuomenės 
sveikatos stiprinimo fondo lėšomis gauti prevencinių 
projektų, socialinių informacinių kampanijų, mokslo 
tyrimų projektų įgyvendinimui. 

Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 
taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės rekla-
mos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo 
konkursą.

Konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą 
šiose prioritetinėse srityse:

visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo; sveikos 
gyvensenos skatinimo.

(Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo 
tarybos 2019 m. sausio 18 d. posėdžio protokolas Nr. 
NP- 2; 2019 m.vasario 5 d. posėdžio protokolas Nr. 
NP- 3). 

Reikalingą informaciją bei dokumentus rasite pa-
spaudę šią nuorodą: 

https://sam.lrv.lt/2019-m-projektu-finansavimo-
konkurso-dokumentai.

DĖL konkurso

asmenInIaI skelbImaI nemokamaI!!

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

Turistų lankomiausiose vietose Lazdijų rajono savivaldybė įrengė tris interaktyvius stendus. 
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Kauno miškų ir aplinkos 
inžinerijos kolegija savo 
ištakas skaičiuoja nuo 
1927 m., kai buvo įsteigta 
aukštesnioji miškininkys-
tės mokykla. 2002 m. įgi-
jus naują aukštosios mo-
kyklos statusą, kolegijos 
veikla labai suintensyvėjo. 
Greta gilias tradicijas 
turinčios miškininkystės 
specialybės pradėjo veikti 
naujos studijų programos: 
Želdynų dizainas, Sodi-
ninkystė, Žemėtvarka, 
Hidrotechninė statyba bei 
Kadastriniai matavimai 
ir nekilnojamojo turto 
vertinimas. ES struktūri-
nių fondų lėšomis moder-
nizuojama mokymo bazė, 
tobulinama specialistų 
rengimo metodologija. 

Kolegijos veikla neapsiriboja 
vien studijų organizavimu. Pla-
čiu mastu vykdoma konsultaci-
nė veikla, organizuojami speci-
alistų kvalifikacijos tobulinimo 
bei perkvalifikavimo kursai, 
atliekami tiriamieji darbai, plė-
tojami tarptautiniai ryšiai. 

Kolegijoje ypač daug dirba-

Naujausios žinios apie miškininkystės ir agroverslų inovacijas
ma vykdant fondų finansuo-
jamus projektus. Pastaruoju 
metu kolegija vykdo KPP 
2014–2020 m. programos lėšo-
mis finansuojamą projektą „Ži-
nių perdavimas ūkininkams ir 
miško savininkams siekiant 
formuoti profesinius įgūdžius 
miškininkystės ir agroverslų 
veiklose“, Nr. 14PM-KK-17-1-
00099. 

Lietuvoje, kaip ir visoje ES 
erdvėje, sodininkystė, dar-
žininkystė ir želdininkystė 
tampa prioritetinėmis žemės 
ūkio sritimis. Joms skiriamas 
dėmesys ir Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 m. programoje. 
Joje nurodoma, kad šis verslas 
turi tapti alternatyva kitoms 
tradicinėms ūkininkavimo 
formoms, ypatingai mažuose 
ūkiuose. Bendroje žemės ūkio 
politikoje raginama remti vie-
tos vaisių ir daržovių rinkų bei 
trumpųjų tiekimo grandinių 
vystymą ir taip užtikrinti švie-
žių produktų tiekimą. Vaisių ir 
daržovių augintojai skatinami 
labiau orientuotis į rinką, dieg-
ti inovacijas, gerinti rinkodarą 
bei produktų kokybę ir labiau 
atsižvelgti į gamybos aplinko-

sauginius aspektus.
Vietos ir regioninė gamyba 

bei rinkodara padeda kurti ir 
plėsti ekonominę veiklą bei 
darbo vietas kaimo vietovėse. 
Sodininkystė, daržininkys-
tė bei dekoratyvinių augalų 
medelynai labai efektyviai 
prisideda prie kaimo sociali-
nių problemų sprendimo, nes 
reikalauja daug žmogiškųjų 
išteklių ir sukuria daug dar-
bo vietų. Vienas darbuotojas 
vidutiniškai prižiūri nuo 3 iki 
6 hektarų sodo ar medelyno, 
pavyzdžiui, grūdų auginimu 
užsiimančiuose ūkiuose vienas 
darbuotojas gali prižiūrėti iki 
kelių šimtų hektarų plotą, to-
dėl šiame sektoriuje dirbantys 
darbuotojai ypač svarbūs tų 
teritorijų ekonomikai, kuriose 
nedarbo lygis yra didesnis. 

Vykdomo projekto tikslas 
– suteikti kaimo žmonėms ži-
nių apie tvarų, subalansuotą 
ūkininkavimą miškininkystės, 
žemės ūkio ir gyvulininkys-
tės sektoriuose. Planuojama 
visose šalies savivaldybėse 
organizuoti mokymus šiomis 
temomis.

Dekoratyvinių augalų au-
ginimas. Kursų dalyviams 
suteikiama žinių apie deko-
ratyvinių augalų agrobiolo-
ginius poreikius. Išklausiu-
sieji kursus gebės organizuoti 
dekoratyvinių augalų sėklų 
rinkimą, laikymą, galės pla-
nuoti ir organizuoti miško, 
dekoratyvinių bei sodo so-
dmenų išauginimą, laikymą, 
transportavimą, realizavimą, 
mokės paruošti realizacijai 
medelyno produkciją.

Verslinis mažai paplitusių 
daržovių auginimas. Kursų 
dalyviams suteikiama žinių 
apie sodininkystės ir darži-
ninkystės būklę ir perspekty-
vas Lietuvoje, retųjų daržovių 
agrobiologinius poreikius, der-
lingumo formavimo principus, 
saugios ir kokybiškos sodinin-
kystės ir daržininkystės pro-
dukcijos principus.

Verslinis aviečių ir gervuo-
gių auginimas. Išklausiusieji 
kursus gebės taikyti šiuolai-
kines aviečių ir retųjų uogų 
auginimo technologijas.

Aplinkos apsauga žemės 
ūkyje. Išklausiusieji kursus 
gebės taikyti agrarinio krašto-
vaizdžio, biologinės įvairovės 
apsaugos priemones, ūkinin-
kauti išvengiant paviršinio ir 

požeminio vandens taršos, taip 
pat užtikrinant, kad būtų tai-
komi tiksliojo ūkininkavimo 
metodai, laikomasi mėšlo kau-
pimo ir laikymo reikalavimų. 

Atsinaujinantys energi-
jos ištekliai – bioenergijos 
potencialas ir biomasės 
gamyba miško ūkyje. Šiuo 
metu nepakankamai sparčiai 
plėtojamas energetinių plan-
tacijų auginimas, galėtų būti 
didesniu mastu naudojama 
menkavertė miškų fitomasė 
susmulkintojo miško kuro ga-
mybai. Išklausiusieji kursus 
gebės taikyti miško kuro ruo-
šos technologijas ir organizuoti 
šį verslą. 

Visi šie kursai aktualūs 
ūkininkams, gavusiems pa-
ramą pagal Lietuvos KPP, nes 
įtraukti į pasirenkamųjų iš-
klausyti kursų sąrašą. 

Į kursus registruoja-
ma telefonais: 8 610 25047,  
8 685 84542 arba el. paštu: 
k.javaitiene@kmaik.lm.lt, 
s.cernuliene@kmaik.lm.lt.

Plačiau su projekto veiklo-
mis galima susipažinti www.
kmaik.lt tinklalapyje. Apie 
šių kursų organizavimo laiką 
ir vietą pranešime VĮ Žemės 
ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro informacinėje 
sistemoje ir rajoniniuose lai-
kraščiuose.•Dekoratyvinių augalų auginimas.

Verslinis aviečių ir gervuogių auginimas.

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose, internete www.prenumerata.lt 
ir redakcijoje, adresu Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 
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seimai, seimeliai... 141 ar 121?
Laima Andrikienė
Europos Parlamento narė
Mūsų atstovai Seime laužo 
ietis dėl to, būti ar nebūti 
referendumui dėl Seimo 
narių skaičiaus mažinimo. 
141 ar 121 – ką tuo klausimu 
mano tauta? Populizmas 
tai ar logiškas sprendimas? 

Lietuvos Seimas... Mokydamiesi 
mūsų istoriją išmokome ir apie 
Lietuvos seimus, kokie jie buvo, 
kuo jie pradėjo ir kuo baigė. 
Praeityje, kai mūsų kilmingieji 
seimuose susitarti negalėdavo 
ir savo tiesai įrodyti iš makščių 
kardus išsitraukdavo, ne pama-
tuotais argumentais, o įžeidimais 
svaidydavosi, durimis tranky-
davo, visam seimui belikdavo 
vykti namo ir ataušti. Ne kartą 
ir naują Seimą teko šaukti, nes 
valstybei reikėjo sprendimų, ku-
riuos turėjo priimti jis, Seimas. 
Ilgainiui seimai taip nusivažiavo, 
kad juos imta vadinti seimeliais, 
jie prarado bet kokį autoritetą, 
tapo pajuokos objektu, neįgaliais 
ir nereikalingais. 

Kas vyksta dabar? Ogi labai 
panašus vaizdas: Seime visi mu-
šasi su visais, ten vyksta nesibai-
giantis santykių aiškinimasis, 
kuriam, atrodo, nebus pabaigos. 
Šuo gaudo katę, katė – pelę, o 
pelė – savo uodegą... Įspūdis 
toks, kad konstruktyviam dar-
bui jiems tiesiog laiko nebelieka: 
komisija, o toje komisijoje – dar 
viena komisija, ir taip savaitė po 
savaitės, mėnuo po mėnesio, taip 
ir metai, vieneri, antri prabėga, 
tretieji prasideda... 

Seimo įvaizdis – ties plintusu, 

kaip dabar mėgstama sakyti. Dar 
įdomiau tai, kad patys seimūnai 
yra šio Seimo įvaizdžio autoriai. 
Ir ne apie Kęstutį Pūką, Petrą 
Gražulį ar Mindaugą Bastį čia 
kalbu, ne juos turiu galvoje. Kal-
bu apie artėjančius rinkimus, vi-
sus trejus, kurie mūsų laukia. 

Būtų juokinga, jei nebūtų 
liūdna, bet tiesa yra tokia, kad 
šiemet pusė mūsų Seimo... kan-
didatuoja. Jie turėtų įstatymus 
priiminėti, nepasiteisinusius 
taisyti, sveikatos apsaugos, 
švietimo, jaunimo, vaiko teisių 
klausimams visą dėmesį skirti, 
bet Seimas visa jėga – rinkimų 
kampanijose, visose trijose iš 
karto – savivaldos, prezidento 
ir Europos Parlamento. Dide-
lė grupė Seimo narių iš visų 
svarbiausių partijų ir frakcijų 
sieks tapti Europos Parlamento 
nariais, nors dabartinio Seimo 
kadencija tik neseniai persirito 
į antrąją pusę. Preliminariais 
skaičiavimais, vien šiuose rin-
kimuose dalyvaus daugiau nei 
50! dabartinio Seimo narių. 
Kai kurie yra tokie „gudrūs“, 
kad net keliuose rinkimuose 
siekia dalyvauti. Partijoms ir 
jų elitams tai atrodo normalu, 
didžiajai tautos daliai – sunkiai 
paaiškinama, daugeliui – aps-
kritai nepriimtina. Tai girdžiu 
visur Lietuvoje, kur benuvyk-
čiau. 

Visi prisimename: prieš rin-
kimus būsimieji Seimo nariai 
2016-ųjų rudenį mums daug ką 
žadėjo, išrinkti prisiekė Lietuvos 
valstybei, pasižadėjo dirbti mūsų 
ir Lietuvos naudai. Beliko dirbti, 
kantriai, atkakliai ir nuosekliai, 

visus ketverius metus, kad tai, 
kas pažadėta, būtų pasistengta 
įgyvendinti. Bent jau pasisteng-
ta! 

Kur tau! Savivaldos rinkimai 
– seimūnai į merus, prezidento 
rinkimai – į prezidentus. Ach, 
dar bus Europos Parlamento 
rinkimai – pirmyn į Europos 
Parlamentą. Seimas? – ką tas 
Seimas, bala jo nematė, mes ten 
jau pabuvome. Žmonės balsavo, 
rinko, yra atsakomybė – kokia 
dar atsakomybė?! Išrinks kitur ir 
bus nauja atsakomybė. O vietoje 
jų į Seimą ateis kiti, užtruks lai-
ko, kol įsivažiuos, o ten, žiūrėk, 
jau ir Seimo kadencijos pabaiga 
šviečiasi, nauja rinkimų kampa-
nija prasideda... 

Manau, kad tik prezidento rin-
kimai šiuo požiūriu yra išskir-
tiniai, darbo Seime patyrimas 
yra pliusas būsimajam valstybės 
prezidentui. Rinkimų kampani-
joje dalyvauja ir šio posto siekia 
Seimo nariai I. Šimonytė, N. Pu-
teikis, P. Gražulis, M. Puidokas, 
A. Maldeikienė, pastaruoju metu 
pakeitusi planus, Seimo narys ir 
Ministras Pirmininkas S. Skver-
nelis, tačiau visi supranta, kad 
realias galimybes turi tik viena 
ar du iš jų – Ingrida Šimonytė ir 
Saulius Skvernelis. 

Žiūri piliečiai į visą šį politi-
nį teatrą, panašesnį į turgų, ir 
galvoja: jei Seimo nariai taip 
elgiasi, tai kam jie ten apskri-
tai reikalingi? Nerūpi jiems nei 
darbas Seime, nei mes, tai ir jų 
ten, Seime, tiek nereikia. Ir kim-
ba žmonės ant gudriai užmesto 
kabliuko: Lietuva emigruoja, 
žmonių mažėja, sumažinsime 

Seimo narių skaičių nuo 141 iki 
121 ir gausite visi mažą priedą 
prie pensijos. Bet ne tie centai 
prie pensijos, už kuriuos neva 
bus galima nusipirkti degtukų 
dėžutę, masina žmones pasisa-
kyti už Seimo narių skaičiaus 
mažinimą. Žmonėms atgrasus 
toks politikų elgesys. Kitaip sa-

kant, Seimo nariai pjauna šaką, 
ant kurios patys sėdi. Lietuvos 
nenaudai.•

Laima Andrikienė, Europos Parlamento narė.

Dar viena gera žinia skaitytojams: atnaujinta biblioteka Meteliuose
Užvakar Meteliuose gausiai su-
sirinkusi bendruomenė džiau-
gėsi pabaigtais darbais ir jau 
galės apsilankyti atnaujintoje 
bibliotekoje. Šiuolaikiškas in-
terjeras, patrauklios erdvės nuo 
šiol džiugins ir skaitytojus, ir 
darbuotojus. Nuveiktais dar-
bais džiaugėsi ir su bibliotekos 
bendruomene susitiko Lazdijų 
rajono savivaldybės meras Ar-
tūras Margelis, Lazdijų rajono 
savivaldybės viešosios biblio-
tekos direktorė Renata Rudie-
nė, Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos Švietimo, kul-
tūros ir sporto skyriaus vedė-
jas Vytuolis Valūnas, laikinai 
einanti Seirijų seniūnės pareigas 
Lina Sakalauskienė bei Metelių 
krašto žmonės.  

Meras Artūras Margelis pa-
sidžiaugė dar viena atnaujinta 
biblioteka, kuri jau pirmąją dieną 
sulaukė gausaus būrio lankyto-
jų. Jis linkėjo, kad šios naujos 
patalpos niekada nebūtų tuščios 
ir jose nuolat lankytųsi knygų 
mėgėjai.  

Bibliotekos atnaujinimas vyko 
įgyvendinant Lazdijų rajono 
savivaldybės viešosios bibliote-
kos vykdomą projektą „Lazdi-
jų rajono kaimų patrauklumo 
didinimas atnaujinant bibliote-

kas“. Projekto metu buvo atlikti 
Aštriosios Kirsnos bibliotekos 
patalpų kapitalinio remonto 
darbai: langų ir durų keitimas, 
grindų, sienų ir lubų remontas, 
elektros sistemos atnaujinimas, 
santechnikos įrenginių atnau-
jinimas, kompiuterinių tinklų 
atnaujinimas, vėdinimo sistemos 
atnaujinimas, šildymo sistemos 
atnaujinimas. Be to, buvo įsigy-
tos  bibliotekos lentynos, žai-
dimo konsolės, kompiuteriniai 
žaidimai ir stalo žaidimai ma-
žiesiems.

Įgyvendinant projektą „Lazdi-
jų rajono kaimų patrauklumo di-
dinimas atnaujinant bibliotekas“ 
kapitališkai suremontuotos bi-
bliotekų patalpos, seniūnijų gy-
ventojams sukurta erdvė, kurioje 
sudaromos sąlygos ne tik skai-
tyti, išsirinkti mėgstamiausias 
knygas, naudotis kompiuteriais, 
bet ir inicijuoti bendruomenių 
plėtrą, rengti bendrus renginius 
ir vakarones. Be to, taip buvo iš-
saugota pastato infrastruktūra 
bei prisidėta prie kaimo gyve-
namosios vietos aktyvumo iš-
saugojimo.

Įgyvendinant projektą atnau-
jintos ne tik Metelių, Aštriosios 
Kirsnos, bet ir Seiliūnų biblio-
tekos. Bendra projekto vertė, 

skirta visų trijų bibliotekų ka-
pitaliniam remontui, yra 200 969 
Eur. Lazdijų rajono savivaldybė 

šiam projektui skyrė daugiau 
kaip 41 000 Eur biudžeto lėšų. 
Likusioji pinigų suma finansuota 

iš LR valstybės biudžeto ir Eu-
ropos žemės ūkio fondo kaimo 
plėtros lėšų.•

Bibliotekos atidaryme knygas vartė dekanas V. Prajara, bibliotekininkė G. Ramanauskienė, meras A. Margelis ir rajono 
bibliotekos direktorė R. Rudienė.
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Poilsio namuose 
apiplėštas vyriškis
Vaidotas Morkūnas 
Savaitgalį Lazdijų miesto 
centre, Nepriklausomy-
bės aikštėje, poilsio namų 
„Simona“ kambaryje 
užpultas ir apiplėštas čia 
atvykęs nakvoti 33 metų 
vyriškis.

Apie 4 valandą į jo nuomojamą 
kambarį įsiveržė trys iš matymo 
pažįstami asmenys – du vyriškiai 
ir viena moteris. Jie grasinda-
mi pistoletu sumušė vyrą, pa-
vogė striukę, piniginę, telefoną 
bei automobilio „Peugoet 406“ 
raktelius. Vėliau nukentėjusy-

sis pastebėjo, kad pavogtas 1313 
eurų vertės automobilis. Vyriš-
kiui prireikė medikų pagalbos 
– jam sumušta galva bei kitos 
kūno vietos. Šiuo metu gydomas 
ambulatoriškai. Pirminiais duo-
menimis, nukentėjęs vyriškis pa-
žino užpuolikus, jie yra bendravę 
ir turėję reikalų. 

Rajono policijos komisari-
ato pareigūnai tiria šį išpuolį, 
atliekamas ikiteisminis tyrimas. 
Turimais duomenimis, visi už-
puolikai ir nukentėjusysis yra 
kauniečiai. Paskelbta užpuolikų 
paieška. Vieno iš įtariamųjų as-
menybė jau nustatyta.•

Būdviečio laisvalaikio salės liaudiškos 
muzikos kapelai „Svaja“ — penkiolika!

Puolusiam peiliu sutuoktinę —  
2 900 eurų bauda 
Vaidotas Morkūnas
Vienas iš labiausiai papli-
tusių nusikaltimų rajone 
yra smurtas artimoje aplin-
koje. Per savaitę vidutiniš-
kai užregistruojami du-
trys tokie nusikaltimai, kai 
vyras smurtauja prieš savo 
žmoną ar sugyventinę, kai 
ranką pakelia sūnus prieš 
tėvą ar motiną ir atvirkš-
čiai. Tačiau dažniausiai 
tokie atvejai užregistruo-
jami, kai smurtautojas 
būna išgėręs, kai šeimoje 
ko nors nepasidalinama. 
Susipykus kyla konfliktai, 
muštynės, o kartais net 
griebiamasi peilių.

Alytaus apylinkės teismo Laz-
dijų rūmų teisėjai išnagrinėjo 
baudžiamąją bylą, kurioje R. D. 
buvo kaltinamas grasinimu nu-
žudyti arba sunkiai sutrikdyti 
sveikatą.

R. D. sėdo į teisiamųjų suolą dėl 
to, kad būdamas apsvaigęs nuo 
alkoholio šių metų sausio 17 die-
ną   gyvenamojo namo virtuvėje 
kilusio žodinio konflikto metu, 
laikydamas rankoje peilį, ėjo link 
sutuoktinės, grasino ją nužudyti 
sakydamas, jog papjaus.

Tiek ikiteisminio tyrimo metu, 
tiek nagrinėjant bylą teisme kal-
tinamasis R. D. savo kaltę pripa-

žino, paaiškino, kad tą dieną na-
muose apie 15 val. vienas išgėrė du 
litrus 6 laipsnių stiprumo alaus. 
Vyras alkoholį vartojo antrajame 
gyvenamojo namo aukšte. Išgė-
ręs alų nulipo į pirmąjį aukštą ir 
nuėjo į virtuvę. Virtuvėje buvo jo 
sutuoktinė. Priėjęs prie orkaitės, 
norėjo išsikepti kiaušinienės, ta-
čiau jam sutuoktinė draudė tai 
daryti, todėl tarp jų kilo žodinis 
konfliktas. Vyras sakosi konflikto 
metu buvo įpykęs, todėl paėmė 
nuo virtuvės spintelės rudos 
spalvos medine rankena peilį ir 
jį demonstruodamas bei eidamas 
link sutuoktinės siekė ją įbaugin-
ti sakydamas, kad papjaus. Tuo 
tarpu moteris nuo grasinančio 
vyro pabėgo ir pranešė policijai. 
Atvykę policijos pareigūnai su-
laikė R. D., kuriam nustatytas 
1,72 promilės girtumas.

Teismas konstatavo, kad kal-
tinamasis padarė nusikaltimą, 
kuris pagal pavojingumo visuo-
menei laipsnį priskirtinas prie 
nesunkių nusikaltimų. Vyriškis 
neteistas, baustas administracine 
tvarka, dirbantis, gyvenamosios 
vietos seniūnijos charakterizuo-
jamas teigiamai.

Teismas R. D. pripažino kaltu 
ir nubaudė jį 2 900 eurų bauda. 
Taip pat teismas jį įpareigojo da-
lyvauti smurtinį elgesį keičian-
čioje programoje.•

Vasario 24-osios popie-
tę Būdviečio laisvalaikio 
salėje vyko džiugi šventė 
– Lazdijų kultūros centro 
Būdviečio laisvalaikio 
salės liaudiškos muzikos 
kapelos „Svaja“ (vadovė 
Zina Barkauskienė) kūry-
binės veiklos 15-os metų 
gimtadienis. Renginyje „Su 
daina per gyvenimą“ da-
lyvavo ir sukaktuvininkus 
sveikino Lazdijų rajono sa-
vivaldybės meras Artūras 
Margelis, Lazdijų kultūros 
centro direktoriaus pava-
duotoja kultūrinei veiklai 
Ingrida Malinauskienė, 
gausus būrys kapelų, rėmė-
jų, svečių ir gerbėjų.

„Dažnai Jūsų darbas, sunkios 
ir ilgos repeticijos nėra įverti-
namos pinigais, tačiau dėkoju 
Jums visiems už atsidavimą, 
nuoširdumą scenoje. Jau 15 metų 
sugebate išlaikyti publiką, pri-
traukti žiūrovą savo dainomis, 
spinduliuojančia meile. Linkiu 
ir toliau taip sėkmingai gyvuoti, 
saugoti užsitarnautą pripažinimą 
ir reprezentuoti ne tik Būdviečio, 
bet ir visą Lazdijų kraštą“, – svei-
kino Lazdijų rajono savivaldybės 
meras Artūras Margelis. Kaip 

pridera gimtadieniuose, meras 
kolektyvui padovanojo šventinį 
tortą, tačiau kapelos „Svaja“ na-
rius dar labiau nudžiugino Laz-
dijų rajono savivaldybės dovana 
– kelionė į Slovakiją.

Būdviečio laisvalaikio salės 
liaudiškos muzikos kapela „Sva-
ja“ savo susikūrimą skaičiuoja 
nuo 2004-ųjų sausio mėnesio, 
kai buvusios to meto kultūrinių 
renginių organizatorės Danutės 
Levickienės paraginta, kape-
los vadovė Zina Barkauskienė 
sukvietė muzikantus pirmajai 
repeticijai. Per 15 metų su kon-
certinėmis programomis kapela 
„Svaja“ apkeliavo ne tik Lazdijų 
kraštą, Dzūkiją, bet ir pabuvojo 
kituose Lietuvos regionuose, 
Lenkijoje. Dalyvauta įvairiuose 
kapelų festivaliuose, konkur-
suose, šventėse. Per tą laiko-
tarpį „Svaja“ pelnė daug titulų: 
balsingiausios, simpatiškiau-
sios, vestuviškiausios kapelos 
vardą ir net 5 kartus (2010 m., 
2011 m., 2013 m., 2016 m., 2018 
m.) rajoniniame konkurse-var-
žytuvėse „Netgi vakaruškos“ 
įvertinta kaip Geriausia kapela 
Lazdijų rajone. Be to, 2007 m. ir 
2018 m. kapela sėkmingai daly-
vavo Lietuvos dainų šventėse 
Vilniuje.

Lazdijų kultūros centro direk-
toriaus pavaduotoja kultūrinei 
veiklai Ingrida Malinauskienė 
taip pat sveikino sukaktuvinin-
kus ir atvežė dovaną – išvyką 
pasirinktu maršrutu Lietuvoje 
kartu su savo šeimų nariais Laz-
dijų kultūros centro autobusu.

Muzikines dovanas įteikė ir 
nuoširdžius linkėjimui „Svajai“ 
išsakė kolegos ir bičiuliai: Lazdijų 
kultūros centro vaikų ir jaunimo 
folkloro ansamblis „Bitelė“ (vado-
vė Neringa Rasiulienė), Šeštokų 
kultūros namų liaudiškos mu-
zikos kapela „Griežlė“ (vadovas 
Vitas Trampas), Kalvarijos kul-
tūros centro Jungėnų kultūros 
namų liaudiškos muzikos kapela 
„Jungvala“ (vadovė Birutė Za-
vistauskienė), Veisiejų kultūros 
namų kapela „Veisieja“ (vadovas 
Laimutis Juškauskas), Būdvie-
čio laisvalaikio salės folklorinis 
ansamblis „Radastėlė“ (vadovė 
Aurelija Valasavičienė).

Renginio pabaigoje, išklausius 
nuostabius lietuviškus muzikos 
kūrinius, išsakius nuoširdžius 
sveikinimus ir linkėjimus, „Sva-
ja“ ir jos kapelos bičiulės žiūro-
vams skyrė dovaną – bendrą 
dainą.•
Lazdijų r. sav. inf.

Darbo knygos ir 
kalenDoriai 
2019 metams

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

Būdviečio laisvalaikio salės liaudiškos muzikos kapelos „Svaja“ kūrybinės veiklos 15-os metų gimtadienis.

Liaudiška muzika patinka ir jaunimui.
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„Geradarės šventėje“ — kaip vienas kumštis susirinkę stebuliečiai

Dineta Babarskienė
Yra sakoma, kad kiekvie-
nas turime savo misiją. Tuo 
nesuabejojau dalyvaudama 
Gerumo dienoje Stebulių 
mokykloje kur susirinkę 
stebuliečiai bei svečiai visi 
drauge kaip vienas kumštis 
džiaugėsi buvimu kartu ir 
gražiais savo darbais. Šios 
gražios šventės iniciato-
rė Rita Sabestinienė, jai 
talkino Stebulių mokyklos 
direktorė Vilija Padimans-
kienė. Tad visai nenuos-
tabu, kad čia buvo galima 
išgirsti kažką labai ypa-
tingo, efektingo, gražaus, 
jautraus, spinduliuojančio, 
neįprastų interpretacijų ir 
netikėtų dalykų čia netrū-
ko. Pasirodo, Gerumo die-
na mokykloje organizuo-
jama tradiciškai, o šiemet 
nuskambėjo kaip „Gera-
darės šventė“. Ir tikrai ne 
klaida, ne lengvabūdiškas 
riktas, jei feisbuko platy-
bėse perskaitėte, kad esate 
kviečiami į neeilinę šventę 
– „Geradarės šventę“. 

pamokose – meras, 
DIrektorIus, Ir klebonas
Mokyklinis skambutis kvietė į 
pamokas... Dailios mokytojos 
paprašė susikaupti, laikytis tvar-
kos, būti drausmingiems, kelti 
ranką ir kalbėti tik tuomet, kai 
klausiama. O ieškojo jos, rodos, 
paprastų paprasčiausių dalykų 
–  gerumo žmonėse, jų širdyse. 
Ir rado! Juk Stebuliuose gyvena 
geri ir darbštūs žmonės, mylin-
tys Lietuvą ir savą kraštą. Tad 
vieningai sugiedotas Lietuvos 
himnas. 

O tuomet Stebulių mokyklo-
je prasidėjo  pamokos, ir nors 
Šventežerio parapijos klebonas 
Egidijus Juravičius sakė, kad gal 
namų darbų daugiau griežtos 
mokytojos užduotų ir tų pamokų 
mažiau būtų, tačiau pamokos 
vyko kone kaip tikrų tikriausioje 
mokykloje – Stebulių mokyklo-
je, kurioje šiandien mokosi 65 
moksleiviai ir 8 ypatingo dėme-
sio reikalaujantys mokiniai, yra 
12 mokytojų etatų. O tądien visi 

dalyvavusieji  tapome mokiniais. 
Pamokų neišvengė ir Lazdijų ra-
jono meras Artūras Margelis bei 
Lazdijų r. savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Gintautas 
Salatka. Meras lyg uolus mo-
kinys papasakojo apie rajone 
nuveiktus darbus, pasiekimus, 
kurie išties džiugina. Skaidrėse 
viskas puikiai parodyta: reno-
vuotos mokyklos, bibliotekos, 
kultūros namai, poilsio erdvės 
puikiai sutvarkytos ir dar dau-
gybė nuveiktų darbų džiugina 
visus rajono žmones. 

Meilė mokyklai neblėsta, pri-
siminimais sugrįžtama, pasieki-
mai džiugina ir šiandien. „Mūsų 
mokinys Gintaras Grėbliūnas 
dvejus metus pasimokęs Šven-
težerio mokykloje išlaikė du 
egzaminus 100! O Stebulių 
mokyklos 8 klasės mokinių 
matematika, skaitymas, rašy-
mas, socialiniai mokslai atitin-
ka Lazdijų rajono savivaldybės 
mokyklų mokinių rezultatus,  
gamtos mokslai atitinka šalies 
vidurkį“, – sakė mokytojos, 
tądien vedusios pamokas. Jos 
teigė, jog Stebulių mokyklos 4 
klasės mokinių pasaulio paži-
nimo, skaitymo, rašymo, mate-
matikos testų rezultatai viršija 
šalies vidurkį, nenusileidžia ir 
6 klasės mokiniai, kurių mate-
matikos rezultatas viršija taip 
pat šalies vidurkį. Daug šaunių 
mokinių išleista į gyvenimo ke-
lią... Improvizuotoje pamokoje 
atsakinėjo Marytė Janeckaitė-
Didikienė, tądien atsisėdusi 
į savo mokyklinį suolą po 50 
metų. Ji dovanojo mokyklai pa-
veikslą iš 43 000 karoliukų, ku-
riame balandžių pakelti sparnai 
lyg buvusių ir esamų Stebulių 
moksleivių skrydis gyveniman. 
Svarbi jiems mokykla. Šalia so-
das, kalneliai, viduje jauku ir 
spalvinga. Jie saugo savo moky-
klą, dirba, stengiasi, kad moky-
kla būtų lyg tas šviesos žiburys. 
Įdomu tai, kad net 5 mokytojai ir 
5 darbuotojai yra baigę Stebulių 
mokyklą ir sugrįžę čia dirbti. 
Saugo savo mokyklą, stoja mūru 
už ją, mat čia jų gyvenimas, jų 
darbas, jų širdies šiluma.

net DvI paroDos Ir DaInų 
pynės
„Geradarės šventėje“ mokykla 
nušvito naujomis spalvomis, 
įdomiomis parodomis. Marytės 
Janeckaitės-Didikienės siuvinėtų 
paveikslų paroda ir šio krašto 
vadeliotojo Ernesto Juškausko 
iškovotos taurės bei medaliai ste-
bino. Ernestas Juškauskas neda-
lyvavo pamokoje, tad mokytoja 
iškvietė jo tėtį, kuris paaiškino, 
jog Ernestas išvykęs į stažuotę 
Danijoje. Jau ką turi Stebuliai, 
tai turi, tuo ir didžiuojasi. Savo 
krašto žmonėmis, jų darbais – la-
biausiai. O Marytės Janeckaitės-
Didikienės siuvinėtų paveikslų 
paroda dar taip greit iš Lazdijų 
krašto neiškeliaus. Ji bus ekspo-
nuojama Lazdijų viešojoje bibli-
otekoje bei  padaliniuose. 63 000 
adatos dygsnių ar 43 000 karoliu-
kų poniai Marytei vieni juokai, 
kai įkvėpimas ateina, tai ir laikas 
tartum vanduo teka. O mums tik 
stebėtis ir grožėtis belieka!

Šiam krašte gyvena dvi dai-
ningos sesės – Rita Sabestinienė 
ir Vilija Padimanskienė, – tad 
dainų netrūko.  Ugningai ir įtai-
giai sugrojo, sudainavo tikras 
muzikantų kolektyvas, susikū-
ręs „Geradarės šventės“ proga. 
Susibėgo draugėn  dainingiausi 
ir muzikaliausi kaimo žmonės. 
Kūrybinio potencialo atodangos: 
dainų pynė Vilijos Padimanskie-
nės žodžiais, Ritos Sabestinie-
nės muzika skambėjo ne kartą. 
Tądien prie sesių muzikavimo 
prisidėjo ir giminaitis Jonas Di-
dika. Ir Gintaro Gražulevičiaus, 
ir buvusios Stebulių mokyklos 
mokinės Daivos Karaliūnienės 
duetas nuoširdžių, iš širdies dai-
nų dovanojo. 

Dovanos lyg Iš Dangaus 
krIto
Dovanų lietus visiems ir kiekvie-
nam – niekas, ko gero, tądien į 
namus nesugrįžo be dovanos 
rankose. O nominacijų gausybė: 
„Širdies gerumas“, „Sugrįžimas“, 
„Meilė Lietuvai“, „Pasididžiavi-
mas“, „Atradimas“ ir dar daugy-
bė kitų. Ir labiausiai per gražiau-
sias metų šventes pasipuošusių 
sodybų savininkai buvo apdova-

noti, mat komisija nepatingėjo ir 
dar 2018 metų paskutinį vakarą 
po Stebulius dairėsi, grožėjosi 
ir širdis jiems džiaugėsi. „Kitais 
metais dar labiau šviesime, dar 
labiau puošimės“, – sakė ir šios 
gražios iniciatyvos autorė Rita 
Sabestinienė. O kam gi įteiktos 
nominacijos, kieno sodybos buvo 
labiausiai išpuoštos, greitai su-
žinosite!

„Už viską“: paprastumą, nuo-
širdumą, gerumą, meilę gimtam 
kraštui, suteiktą viltį. Ši nomina-
cija įteikta rajono merui Artūrui 
Margeliui. Už „Širdies gerumą“ 
Mantui Jančiukui, kuris pagel-
bėjo šventės rengėjai – mamai 
– savo ūkio produkcija, tad do-
vanų buvo tik dar daugiau. No-
minacija „Meilė Lietuvai“ – šio 
krašto patriotei, meniškos sie-
los moteriai Ritai Sabestinienei. 
„Meilės“ nominacija – ponams 
Liaukoniams, kurie ir tądien 
nepasididžiavo, šventėn atvy-
ko. Už talentą apdovanota bu-
vusi Stebulių mokyklos mokinė 
Daiva Salatkaitė-Karaliūnienė. 
Nominacija „Ilgesys“ atiteko po-
niai Marytei Didikienei, kuri ir 
tądien graudindamasi prisimi-
nė gražiausius metus Stebulių 
mokykloje. O „Pasididžiavimas“  
visų to krašto žmonių – Albertas 
Urmanavičius su savo įdomiais 
išradimais, tokiais kaip sukamas 
baldų komplektas, kur patogiai 
sėdi,  sukies ir dar vaišinies. 
Anot pačio išradėjo, buvo su-
konstruotas vaikams, bet pui-
kiai tinkamas ir suaugusiems. 
„Draugystė“ – Šeštokų mokyklos 
mokytojai Rimai Petrauskienei, 
kuri darbavosi Stebulių moky-
kloje,  kolektyvo buvo sutikta 
šiltai ir draugiškai. „Vilties“ no-
minacija Šventežerio parapijos 
klebonui Egidijui Juravičiui. 
Nominacija „Protingumas“ iš-
keliavo Bronei Jušinskienei. Ir 
dar daugybė kitų žmonių buvo 
pastebėti, jiems dėkota, visų di-
deli ir maži darbai darbeliai, anot 
dzūkų, surokuoti. Pastebėtos ir 
kaimo marčios, ir naujakuriai, ir 
iš užsienio sugrįžusieji – nieks 
neliko nepastebėtas. Ne veltui 
„Geradarės šventė“ į Stebulius 
atkeliavo. 

planuojama nupIrktI namą
Trijų vaikučių mama surado 
namą Stebuliuose, norėtų įsigy-
ti, tačiau pinigėlių taip trūksta. 
Ši šeima nėra socialiai remtina. 
Renginyje dalyvavę Lazdijų ra-
jono savivaldybės vadovai sakė-
si pagelbėsiantys šeimai įsigyti 
namą. „Nupirksime“, – tvirtai 
pažadėjo meras. O tuomet ir 
įkurtuvėms dar paaukota, o gal 
dar svarbesniems dalykams, 
mat šią jauną moterį dar ir liga 
„užpuolė“, tad pinigėlių labai 
reikia. Ponai Rūta ir Gintas 
Cimakauskai, Aldona ir Jonas 
Liaukoniai, Mantas Jančiukas ir 
„Geradarės šventės“ iniciatorė 
Rita Sabestinienė paaukojo šiai 
šeimai. Gerumo Stebuliuose nors 
rieškučiomis semk!

stebulIaI Iš tolo švIetė
Gražiausios metų šventės Stebu-
liuose buvo puikios. Vilija Kuc-
kailienė, Jūratė Jankauskienė, 
Julija Karaneckienė, Dainius Ju-
sevičius buvo apdovanoti už ka-
lėdinį grožį. Dauguma Stebulių 
kaimo gyventojų entuziastingai 
prisijungė prie šios  gražios idėjos 
– per gražiausias metų šventes 
puošti savo sodybas. Ir taip miela 
buvo matyti iš tolo šviečiančius 
Stebulius, kad ir mažą žiburėlį 
trobelėje, ar pakliūti tarsi į Kalė-
dų senelio rezidenciją ar pasakų 
namelį miško pakrašty. Visiems 
jiems Lazdijų rajono savivaldy-
bės dovanos. „Didžiuojuosi jumis 
visais“, – sakė Rita Sabestinienė, 
šios idėjos iniciatorė, prasitaru-
si, jog jau žino, kaip puoš savo 
sodybą kitais metais. Beliko tik 
džiaugtis, kad žmonės neabejingi 
grožiui, savo sodybų puošimui 
nei žiemą, nei vasarą.

„Kur Dusia į krantą plauna 
bangeles, / Kur miške vėjas lin-
guoja šakeles, / Kur kryžiuojasi ir 
skiriasi keliai, / Ten širdelei mie-
las kraštas Stebuliai“, – dar vis 
tebeskamba „Pradinukų himnas“ 
iš buvusių Stebulių mokyklos 
mokinių lūpų, kuriam žodžius 
parašė S. Jodaugienė ir V. Padi-
manskienė.  O šios Gerumo die-
nos „Geradarės šventės“  renginio 
iniciatorė Rita Sabestinienė  dėko-
jo Dievui, kad gyvena Lietuvoje, 
savo numylėtuose Stebuliuose, 
kur sodina gėles ir medžius. „Se-
noliai sunkiai gyveno, bet buvo 
linksmi, dainavo, o svečiui atiduo-
davo paskutinį duonos kąsnį“, – 
sakė ponia Rita. Senolių išmintis 
lydi šio krašto žmones ir šiandien. 
Tądien Stebuliuose  vėjas nešė 
gerą nuotaiką, o gerumo širdyse 
buvo tiek daug, kad žodžiais net 
sunku apsakyti: ir padėkota, ir 
pagelbėta, ir paskatinta, ir pa-
raginta, o svarbiausia, kad visi 
kartu. Ir netikėtumų būta! Sėja 
gerumo sėklas šios Stebulių kraš-
to dukros – Rita ir Vilija – kitaip 
jos, ko gero, ir nemoka gyventi, 
o tos gerumo sėklos dygsta, veši 
paliesdamos ir kitų gyvenimus. 
Kaip tie bijūnai, kuriuos Rita Sa-
bestinienė taip myli, dovanoja, 
kad kiekviename Stebulių darže-
lyje žydėtų  ir žmonės čia gyventų 
tik geri ir laimingi. „Geradarės 
šventė” dovanojo daugybę nepa-
kartojamų akimirkų, kurias taip 
norėtųs pakartoti vėl.•

Gerumo diena Stebulių mokykloje, kur susirinkę stebuliečiai bei svečiai visi drauge kaip vienas kumštis džiaugėsi buvimu kartu ir gražiais savo darbais.
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 12.00 Gyvenimas. 
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dieną. 
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 0.55 „Juodasis sąrašas“.
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Dzūkijos tv
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 6.30 „Pasaulis iš 
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 9.00 Ant bangos. 
 10.00 „Širdies plakimas“.
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 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018.

 7.00 Į sveikatą! 
 7.30 „Grizis ir lemingai“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 „Skonio pasaka. 
Tailando delika-
tesai“.

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

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva. 

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Legendos. 
 13.10 Stambiu planu. 
 13.55 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 14.20 „Biomimikrija. 

Gamtos idėjų 
taikymas geometri-
joje“.

 15.10 „Skonio pasaka. 
Gurmaniška Elzaso 
patirtis“.

 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 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4“.

 19.00 „Martyno Liuterio 
gyvenimas. Kelyje į 
Dievą“.

 19.15 Premjera. „Cha-
plinas Balyje“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Einantis 
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 22.05 „Žalumose“.
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gyvenimas. Kelyje į 
Dievą“.

 4.55 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 5.10 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4“.

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

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

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

Gumuliuko gyve-
nimas“. 

 14.30 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

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

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

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
Mirtys Provanso 
Ekse“.

 23.00 „Karalienė Izabelė“.
 0.40 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Šiaudinė moteris“.

 2.25 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.10 „Bekas 7. Velnio 
advokatas“.

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

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

tras“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

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

tras“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“. 
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „12 galimybių 3. 

Padėtis be išeities“.
 22.45 „Naša Raša“.
 1.50 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.

ketvIrtaDIenIs, vasario 28 d. Saulė teka 7.14, leidžiasi 17.50, dienos 
ilgumas 10.36. Delčia. Vardadieniai: Osvaldas, Romanas, Vilgardas, Žygimantė, Romas.

Didelis biuro 
popieriaus  

pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 
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eterIs

penktaDIenIs, kovo 1 d. Saulė teka 7.12, leidžiasi 17.52, dienos ilgumas 10.40. 
Delčia. Vardadieniai: Albinas, Tulgaudas, Rusnė, Antanina, Antanė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 5“.
 11.15 „Aukštuomenės 

daktaras 2“.
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 18.30 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 19.30 Beatos virtuvė. 
 20.25 Loterija „Keno 

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

lijos diena“.
 0.20 „Štutgarto krimina-

linė policija 5“.
 1.05 Gyvenimas. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 5.00 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.05 „Monikai reikia 

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

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

Lietuva. 
 17.35 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.25 Sportas. 
 19.28 Orai. 
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Ištroškę greičio“.
 23.40 „Tango ir Kešas“.
 1.35 „Šėtonas manyje“.
 2.55 „Pražūtingos 

gelmės“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Farai. 

 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 PREMJERA. „Ponas 

kūdikis“.
 21.20 „Vienas šūvis. Dvi 

kulkos“.
 23.45 „Abraomas 

Linkolnas. Vampyrų 
medžiotojas“.

 1.45 „Sielonešė“.
 3.50 „Jūrų pėstininkas“.
 5.20 „Svotai“. 

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

gatvės“.
 9.40 „Kobra 11“.
 11.40 „Reali mistika“. 
 13.35 „Stoties policija“.
 14.40 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.45 „Nepataisomi“.
 16.55 „Kobra 11“.
 18.00 NKL čempionatas. 

Jonavos „Sintek-
Jonava“–Molėtų 
„Ežerūnas“.

 20.00 „Amerikietiškos 
imtynės“. 

 22.00 „Susišaudymas“.
 23.45 „Tylus įniršis“.
 1.40 „Juodasis sąrašas“.
 2.30 „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 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte.
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Demaskuoti“.
 19.00 Žinios.
 19.20 Orai.
 19.25 „Gyvenimo būdas“. 
 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 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Šėtono me-

džioklė“.
 3.50 „Spąstai Pelenei“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Gyvybės langelis“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

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

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 Garsiau. 
 8.45 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva 
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 „Chaplinas Balyje“.  
 13.10 Europos lengvosios 

atletikos uždarųjų 
patalpų čempio-
natas. 

 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. 
Dėžučių gamyba iš 
kininės paulovnijos 
medienos“.

 19.39 „Šimtas reginių se-
noviniame mieste. 
Norų išsipildymas“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Euromaxx. 
 21.00 Europos lengvosios 

atletikos uždarųjų 
patalpų čempio-
natas. 

 24.00 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 
2019. Andriaus 
Tapino knygos 
„Prezidentas“ 
pristatymas.

 0.45 DW naujienos rusų 
kalba.

 1.00 Dabar pasaulyje. 
 1.30 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 2.25 „Einantis Pilies 
gatve“.

 3.00 „Žalumose“.

 3.30 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija. 

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

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

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

Super“. 
 13.35 „Pabaisiukas 

Bansenas“. 
 14.05 „Žmogus-voras“. 
 14.30 „Pasisvėrę ir 

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

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

saulė“.
 23.20 „Infiltruotas“.
 1.40 „Midsomerio 

žmogžudystės VII. 
Kalėdų vaiduokliai“.

 3.20 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 4.05 „Prancūziška 
žmogžudystė. 
Mirtys Provanso 
Ekse“.

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“.
 17.00 „Kulinarijos meis-

tras“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas. 
 21.58 Orai. 
 22.00 „Geležinis žmogus 

2“.
 0.40 „12 galimybių“.
 2.30 „Geležinis žmogus 

2“.

„Ponas kūdikis“,  19.30, TV3

šeštaDIenIs, kovo 2 d. Saulė teka 7.10, leidžiasi 17.54, dienos ilgumas 10.44. 
Delčia. Vardadieniai: Simplicijus, Eitautas, Dautara, Marcelinas, Elena.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“. 

 6.55 „Pinokis“.
 8.30 Karinės paslaptys. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Jeloustouno 
gamta. Ledinis 
paribys“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Užburianti 
Indonezija. Milžinų 
salos“.

 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. 

Žvaigždžių duetų 
konkursas. 

 23.00 „Žodžiai ir vaizdai“.
 1.00 „Bastilijos diena“.
 2.30 Pasaulio dokumen-

tika. „Jeloustouno 
gamta. Ledinis 
paribys“.

 3.15 Pasaulio dokumen-
tika. „Užburianti 
Indonezija. Milžinų 
salos“.

 4.00 Teisė žinoti. 
 4.25 „Džesika Flečer 6“.

lnk
 6.25 „Tomas ir Džeris“. 
 6.50 „Žvėrelių būrys“. 
 7.15 „„Nickelodeon“ 

valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.40 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.05 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.30 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 8.55 „Pabėgimas iš 
Žemės planetos“.

 10.35 „Dviese mes jėga“.
 12.40 „Šaolinio futbolas“.
 14.25 „Girtas meistras 2“.
 16.30 Gyvūnų pasaulis. 
 17.00 Bus visko. 
 18.00 Žinios. 
 18.55 Sportas. 
 18.58 Orai. 
 19.00 PREMJERA. „Misija 

Katmandu. Nelės Ir 
Simono nuotykiai“.

 20.45 „Paskutinis uošvių 
išbandymas“.

 23.10 „Seni laikai“.
 1.10 „Ištroškę greičio“.

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 „Keturkojis Kupi-

donas“.
 12.55 „Mažylis mieste“.
 14.40 „Simpsonai“.
 15.15 Ekstrasensų mūšis. 
 17.00 Raudonas kilimas. 
 17.30 PREMJERA. 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. „Tyli 

naktis“.
 23.10 „Stounas“.
 1.15 „Vienas šūvis. Dvi 

kulkos“.
 3.20 „Jūrų pėstininkas 

2“.
 5.00 „Svotai“.

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

trina. 
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 Žiemos galiūnas. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

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

Išlieka stipriausi“. 
 12.50 „Pragaro vieš-

butis“. 
 13.50 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 15.55 „Lemtingi skambu-

čiai“. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Pieno žvaigždės“–
„Rytas“.

 19.30 Mes vieno kraujo. 
 22.10 „Po saulėlydžio“.
 0.05 „Nuo sutemų iki 

aušros. Budelio 
duktė“.

 1.50 „Juodasis sąrašas“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Liuda 
Vienožinskaitė-Pu-
rėnienė“. 

 7.55 „Pavojingiausios 
kelionės. Bangla-
dešas“.

 8.30 „Pavojingiausios 
kelionės. Bolivija“. 

 9.00 Skinsiu raudoną 
rožę. 

 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 10.30 Skonio reikalas.
 11.00 „Pagrindinis 

įtariamasis“.
 13.00 „Tarp meilės ir 

neapykantos“.
 15.15 „Pasaulio turgūs. 

Berlynas“. 

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

pristato. Vyrų še-
šėlyje. Magdalena 
Avietėnaitė“.

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

dienos“.
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Gurovo bylos. Trys 

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

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

neapykantos“.
 4.35 Vantos lapas.
 5.00 „Spąstai Pelenei“.
 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 Misija: Vilnija. 
 8.00 Gimtoji žemė. 
 8.30 ARTS21. 
 9.00 Mano mama 

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

Opera „Kornetas“. 
 14.00 Bravo! 2.
 15.15 Mokslo ekspresas. 
 15.30 Kultūrų kryžkelė. 

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

Lietuva. 
 19.05 Kauno bažnyčios: 

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

 19.15 Premjera. „Vil-
niečiai. Audronė 
Girdzijauskaitė“.

 19.45 Stambiu planu. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Europos lengvosios 

atletikos uždarųjų 
patalpų čempio-
natas. 

 23.00 LRT studija 
Vilniaus knygų 
mugėje 2019. Sigito 
Parulskio poezijos 
rinkinio „Subjektyvi 
kronika“ prista-
tymas.

 23.45 „Einantis Pilies 

gatve“.
 0.20 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Europos lengvosios 

atletikos uždarųjų 
patalpų čempio-
natas. 

 3.15 Mokslo ekspresas. 
 3.30 „Žmonės, kurie su-

kūrė Lietuvą. Jonas 
Basanavičius“.

 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.50 „Būrėja“. 
 7.20 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

 8.15 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Anos Olson 
receptai“.

 12.05 „Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson 
receptai“.

 12.35 „Akloji“. 
 13.45 „Nekviesta meilė 

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

Dorn. Negailes-
tingas“.

 22.55 „Džonas Q“.
 1.15 „Infiltruotas“.
 3.20 „Vidurnakčio 

saulė“.

tv6
 6.05 Televitrina. 
 6.25 „Jukono vyrai“.
 7.25 „Upės ir žmonės“.
 8.30 „Įspūdingiausios 

atostogų vietos“.
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 „Statybų gidas“.
 9.55 „Gazas dugnas“.
 10.25 Autopilotas. 
 11.00 „Lietuvos mokyklų 

žaidynės“. 
 11.25 „Žaidimų balsas“. 
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 „Upės ir žmonės“.
 14.00 „Žvejo nuotykiai“.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

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

vaitis“.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 „Iksmenai. Pirma 

klasė“.
 0.30 „12 galimybių 2. 

Perkrauta“.
 2.15 „Amerikos 

talentai“.

„Misija Katmandu. Nelės Ir Simono nuotykiai“,  
19.30, LNK
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eterIs

pIrmaDIenIs, kovo 4 d. Saulė teka 7.05, leidžiasi 17.58, dienos ilgumas 10.53. 
Delčia. Vardadieniai: Kazimieras, Daugvydas, Daina, Vaclava, Kazys, Vacė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.30 Rinkimai 2019. Sa-

vivaldybių tarybų 
ir merų rinkimų 
rezultatai. 

 13.30 Klausimėlis.lt.
 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.
 0.05 Savaitė. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Beatos virtuvė. 
 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 PREMJERA. 

„Svaragini. Amžina 
draugystė“.

 14.00 „Dvi širdys“.
 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. 
 21.54 Sportas. 
 21.56 Orai. 

 21.58 Telefoninė loterija 
1634. 

 22.00 PREMJERA. 
„Nepaklūstantis 
įstatymui“.

 23.55 „Judantis 
objektas“.

 0.50 „Nojaus laivas“.

tv3 
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Svajonių sodai. 
 8.55 „Meilės  

sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 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 „Taksi 3“.
 23.40 „Rezidentas“.
 0.40 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.35 „Kvantikas“.
 2.25 Ekstrasensai tiria. 
 3.50 „Rezidentas“.
 4.45 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.05 „Kvantikas“.

btv
 7.15 „Vaikai šėlsta“. 
 7.40 „Stoties  

policija“.
 8.40 „Sudužusių žibintų 

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

mūšis“. 
 13.45 „Stoties  

policija“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Nepataisomi“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.35 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.25 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Titanų susidū-

rimas“.
 23.00 „Po saulėlydžio“.
 0.55 „Antrininkas“.
 1.55 „Kortų namelis“.

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

viršaus“.
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 Ne spaudai. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Širdies plakimas“.
 11.10 „Viskas dėl tavęs“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.

 16.00 Reporteris. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Laisvės keliu“.
 18.30 „Svečiuose pas 

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

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

europiečiai“.
 23.00 Ne spaudai. 
 0.00 „Gluchariovas“.
 1.05 „Bitininkas“.
 2.10 „Kelrodė  

žvaigždė“.
 3.00 „Šėtono me-

džioklė“.
 3.50 „Neišsižadėk“.
 4.35 „Albanas“.
 5.20 „Gyvybės  

langelis“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 7.00 Linija, spalva, 
forma. 

 7.30 Mokslo ekspresas. 
 7.45 „Grizis ir lemingai“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 Briliantinis tenoras. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Savaitė. 
 13.10 „Vilniečiai: Audronė 

Girdzijauskaitė“.
 13.40 Prisiminkime. 

Dainuoja Virgilijus 
Noreika.

 14.00 Pasaulio lietuvių 
žinios. 

 14.25 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 
2019. Diskusija 
„Nauja knyga – 
sena fotografija“.

 15.10 „Meno ritmai. 
Rodeno krateris. 
Didžiausias meno 
kūrinys pasaulyje“.

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

Nepapasakotos 
istorijos“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis. 

 18.15 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4“. 

 19.00 „Martyno Liuterio 
gyvenimas. Viskas 
parduodama“. 

 19.15 Premjera. „Išpirka“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Šagrenės oda“.
 23.10 Premjera. „Lenk-

tynės su išnykimu“.
 0.35 DW naujienos  rusų 

kalba.
 0.50 Dabar pasaulyje. 
 1.20 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 2.10 Stambiu planu. 
 2.55 „Lenktynės su 

išnykimu“.
 4.20 „Martyno Liuterio 

gyvenimas. Viskas 
parduodama“.

 4.35 Į sveikatą! 
 5.00 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis.
 5.15 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 4“.

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

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

Super“. 
 13.35 „Pabaisiukas 

Bansenas“. 
 14.05 „Žmogus-voras“. 
 14.30 „Pasisvėrę ir 

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

kerštas“.
 20.00 „Marija Vern“.
 21.00 „Vaikinams tai 

patinka!“.
 23.00 „Karalienė Izabelė“.
 0.35 „Midsomerio 

žmogžudystės VIII. 
Tai, kas nutinka 
naktį“.

 2.15 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 2.55 „Kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Virtuvė“. 
 9.00 Autopilotas. 
 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 Farai. 
 22.00 „Naša Raša“. 
 23.00 PREMJERA. 

„Padaras“.
 1.05 „Svieto lygintojai“.
 1.55 „Amerikietiška 

siaubo istorija“.

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. Užkeiktas 
princas“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio dokumen-

tika. „Legendiniai 
Madagaskaro 
lemūrai“.

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Laukinė 
Šri Lankos gamta. 
Milžinų pakrantė“.

 13.50 „Puaro. Žmog-
žudystė Rytų 
eksprese“.

 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 Rinkimai 2019. 
 1.00 Premjera. „Polter-

geistas“.
 2.30 Pasaulio dokumen-

tika. „Legendiniai 
Madagaskaro 
lemūrai“.

 3.15 Pasaulio doku-
mentika. „Laukinė 
Šri Lankos gamta. 
Milžinų pakrantė“.

 4.10 Klausimėlis.lt.
 4.25 „Puaro. Žmog-

žudystė Rytų 
eksprese“.

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

valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.35 „Neramūs ir 
triukšmingi“. 

 8.05 „Riterių princesė 
Nela“. 

 8.35 „Tomo ir Džerio 
pasakos“. 

 9.00 „Šuo futbolininkas. 
Europos taurė“.

 10.45 „Pakratytas“.
 12.35 „Mano blogiausi 

metai mokykloje“.
 14.20 „Tornadas Niu-

jorke“.
 16.10 Ne vienas kelyje. 
 16.50 Teleloto. 
 18.00 Žinios. 
 18.55 Sportas. 
 18.58 Orai. 
 19.00 PREMJERA. Finalo 

ketvertas. 
 21.30 Speciali „Žinių“ 

laida. Savivaldos 
rinkimai. 

 22.30 „Nojaus laivas“.
 1.15 „Prisiminti pavo-

jinga“.
 3.10 „Paskutinis uošvių 

išbandymas“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą“.
 7.00 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Čipas ir Deilas 

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

tyvas. 
 9.30 Penkių žvaigždučių 

būstas. 
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris. 
 10.30 Svajonių sodai. 
 11.30 „Joniukas ir 

Grytutė“.
 12.35 „Laimingas nelai-

mėlis“.
 14.55 „Gilyn į mišką“.
 17.30 Visi mes žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Lietuvos talentai. 
 22.00 TIESIOGIAI. TV3 

žinios. Rinkimai.
 23.00 „Dviveidis“.
 1.45 „Stounas“.
 3.40 „Jūrų pėstininkas. 

Užnugaris“.

btv
 6.30 Žiemos galiūnas. 
 7.30 „Iš visų jėgų“. 
 8.00 „Būk ekstremalas“. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina. 
 10.00 „Nutrūkę nuo 

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

Išlieka stipriausi“. 
 12.50 „Pragaro vieš-

butis“. 
 13.50 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 16.00 „Nusikaltimų 

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

„Neptūnas“–
„Žalgiris“.

 19.30 „Baimės pilnos 
kelnės“.

 21.40 „Antrininkas“.
 22.55 „Kortų namelis“.
 0.00 „Susišaudymas“.
 1.35 „Nuo sutemų iki 

aušros. Budelio 
duktė“.

Dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Gluchariovas“.
 9.30 Skonio reikalas. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Atliekų kultūra. 
 11.30 Sveika ir gardu. 

 12.00 „Vera. Sulaužytas 
pažadas“.

 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 „Žiurkininko fleita“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Žiurkininko fleita“ 

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

įtariamasis“.
 0.40 „Gurovo bylos. Bet 

kokia kaina“.
 2.10 „Vera. Sulaužytas 

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

kelionės. Ladakas“. 
 5.35 „Pavojingiausios 

kelionės. Laosas“. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

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

Vilniaus sąsiuvinis. 
 7.45 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 8.00 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 8.15 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas.
 8.30 Kelias. 
 8.45 Krikščionio žodis. 
 9.00 Premjera. „Saros 

muzika. Šiuolaikinė 
klasika“.

 9.15 Prisiminkime. 
Dainuoja Virgilijus 
Noreika.

 9.30 Euromaxx. 
 10.00 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 10.30 Atspindžiai. 

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

forma. 
 12.00 Europos lengvosios 

atletikos uždarųjų 
patalpų čempio-
natas. 

 15.30 Šventadienio 
mintys. 

 16.00 Mokytojų kam-
barys.

 16.30 Mokslo sriuba. 
 17.05 Vartotojų kontrolė.
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 „Briliantinis 

tenoras“.
 19.50 Europos lengvosios 

atletikos uždarųjų 
patalpų čempio-
natas. 

 22.50 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 

2019. Roberto 
Petrausko knygos 
„Barbarosa. 
Antrasis pasaulinis 
karas Europoje“ 
pristatymas.

 23.35 Anapus čia ir dabar. 
 0.20 „Žodžiai ir vaizdai“.
 2.10 Europos lengvosios 

atletikos uždarųjų 
patalpų čempio-
natas. 

 5.30 „Vilniečiai. Audronė 
Girdzijauskaitė“.

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“.
 11.55 „Klasikiniai kepiniai. 

Anos Olson 
receptai“.

 12.25 „Merės Berės 
patiekalai“. 

 13.00 „Gaminame namie 
su Reičele Alen“. 

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

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 23.10 „Amžinai tavo“.
 1.15 „Džonas Q“.
 3.05 „Komisarė Helena 

Dorn. Negailes-
tingas“.

tv6
 6.05 Televitrina.
 6.25 Ledo kelias.
 7.25 „Upės ir žmonės“.
 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.25 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.25 Sekmadienis su 

Kauno „Žalgiriu“. 
 11.00 „Įspūdingiausios 

atostogų vietos“.
 11.30 Sandėlių karai.
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 „Upės ir žmonės“.
 14.00 „Žvejo nuotykiai“.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Bearas Gryllsas. 

Laukinis iššūkis 
žvaigždėms“.

 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Jukono vyrai“.
 19.00 Amerikos dievaitis.
 21.00 Žinios. 
 21.53 Sportas.
 21.58 Orai. 
 22.00 Nakties TOP. 
 22.30 X Faktorius. 
 1.05 „12 galimybių 3. 

Padėtis be išeities“.

sekmaDIenIs, kovo 3 d. Saulė teka 7.07, leidžiasi 17.56, dienos ilgumas 
10.49. Delčia. Vardadieniai: Kunigunda, Uosis, Tulė, Nonita.

„Antrininkas“,  21.40, BTV
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trečIaDIenIs, kovo 6 d. Saulė teka 7.00, leidžiasi 18.02, dienos ilgumas 11.02. 
Jaunatis. Vardadieniai: Gerasimas, Norvilas, Raminta, Rožė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 5“.
 11.15 „Aukštuomenės 

daktaras 2“.
 12.00 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.29 Loterija „Jėga“.
 21.30 Aš – laidos vedėjas. 
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Paskutinė kara-

lystė 2“.
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 5“.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 5.00 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.55 „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. 
 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. 
 21.54 Sportas. 

 21.58 Orai. 
 22.00 „Pagirios 3: velniai 

žino kur“.
 0.05 „Judantis 

objektas“.
 1.00 „Tobulas apiplė-

šimas“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Aladinas“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Prieš srovę. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 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 „Linkėjimai iš 

Paryžiaus“.
 22.25 „Vikinglotto“. 
 23.55 „Rezidentas“.
 0.55 „Kaulai“.
 1.45 „Kvantikas“.
 2.35 Ekstrasensai tiria. 
 4.00 „Rezidentas“.
 4.50 „Kaulai“.

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

gatvės“.
 9.40 „Nepataisomi“.
 10.40 „Kobra 11“.
 11.45 „Mentalistas“.
 12.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.45 „Stoties policija“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Nepataisomi“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.35 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.25 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Juodasis hori-

zontas“.
 22.55 „Romeo turi mirti“.
 1.10 „Juodasis sąrašas“.
 1.55 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.

Dzūkijos tv
 6.09 Programa.
 6.10 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. 

Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“.

 10.00 „Širdies plakimas“.
 11.10 „Viskas dėl tavęs“.
 12.20 „Bitininkas“.
 13.30 TV parduotuvė.

 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 „Gyvybės langelis“.
 18.00 „Pozicija“.
 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“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.50 „Šeimininkė“.
 3.00 „Šėtono me-

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

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 7.00 Kultūrų kryžkelė. 
Rusų gatvė. 

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

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.45 „Meno ritmai. 

Pagaminta Tokijuje. 
Menas, mada ir 
muzika“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 LRT studija Vilniaus 
knygų mugėje 
2019. Andriaus 
Tapino knygos 
„Prezidentas“ 
pristatymas.

 13.00 Kultūringai su 
Nomeda. 

 13.45 Linija, spalva, 
forma. 

 14.10 „1917-ųjų Rusija. 
Ant revoliucijos 
slenksčio“.

 15.10 „Meno ritmai. 
Berlyno klezmerių 
karalius“.

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

Nepapasakotos 
istorijos“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Trembita. 

 18.20 Euromaxx. 
 18.55 FIBA Čempionų 

lyga. Aštuntfi-
nalis. Klaipėdos 
„Neptūnas“–Jeru-
zalės „Hapoel“. 

 21.00 Kultūros diena.
 21.30 Premjera. „Šokėja“. 
 23.20 Premjera. „Sugrį-

žimas“.

 0.45 DW naujienos  rusų 
kalba.

 1.00 Dabar pasaulyje. 
 1.30 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 2.20 „Komisaras ir jūra“.
 3.50 Kultūringai su 

Nomeda. 
 4.35 „Martyno Liuterio 

gyvenimas. Le-
miama akimirka“.

 4.50 Pradėk nuo savęs.
 5.20 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.35 Garsiau. 

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

šeimininkės“.
 12.40 „Ogis ir tarakonai“. 
 13.00 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 13.35 „Pabaisiukas 
Bansenas“. 

 14.05 „Žmogus-voras“. 
 14.30 „Pasisvėrę ir 

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

kerštas“.
 20.00 „Marija Vern“.
 21.00 „Rebeka Martinson. 

Juodasis takas“.
 22.55 „Karalienė Izabelė“.
 0.30 „Midsomerio 

žmogžudystės 
VIII. Lemtingoji 
orchidėja“.

 2.10 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 2.55 „Rebeka Martinson. 
Pralietas kraujas“.

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 „Kulinarijos meis-

tras“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

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

tras“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Virtuvė“. 
 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „Naša Raša“. 
 21.45 TIESIOGIAI. UEFA 

čempionų lygos 
rungtynės. „Paris 
Saint-Germain“–
„Manchester 
United FC“.

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

siaubo istorija“.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 5“.
 11.15 „Aukštuomenės 

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

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

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

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 22.30 Dviračio  
žinios. 

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

žinios.
 0.10 „Štutgarto krimina-

linė policija 5“.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.10 Istorijos  

detektyvai. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio  

žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 (Ne)emigrantai. 
 5.00 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

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

reindžeris“.
 9.55 „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. 
 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. 
 21.54 Sportas. 
 21.58 Orai. 
 22.00 „Tobulas apiplė-

šimas“.
 23.50 „Judantis 

objektas“.
 0.45 „Nepaklūstantis 

įstatymui“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Namas. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės žiedai“.
 12.00 „Svotai“.
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Prieš srovę. 
 20.30 „Prakeikti“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Kulka į galvą“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.50 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 1.15 „Kvantikas“.
 2.05 Ekstrasensai tiria. 
 3.30 „Rezidentas“.
 4.25 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 5.10 „Kvantikas“.

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

gatvės“.
 9.40 „Nepataisomi“.
 10.40 „Kobra 11“.
 11.45 „Mentalistas“.
 12.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 13.45 „Stoties policija“.
 14.50 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 15.55 „Nepataisomi“.
 17.00 Info diena. 
 17.30 „Kobra 11“.
 18.35 „Mentalistas“.
 19.30 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.25 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Romeo turi mirti“.
 23.20 „Titanų susidū-

rimas“.
 1.20 „Juodasis sąrašas“.
 2.05 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.

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

Mirtis tiesiogi-
niame eteryje“.

 10.00 „Širdies plakimas“.
 11.10 „Viskas dėl tavęs“.
 12.20 „Bitininkas“.

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

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

rinkimai“.
 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“.
 2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
 3.00 „Šėtono me-

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

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 7.00 Misija: Vilnija. 
 7.30 „Grizis ir lemingai“.
 7.40 „Kaimynai piratai“.
 7.55 „Šecherazada. 

Nepapasakotos 
istorijos“.

 8.20 Mokslo sriuba.
 8.45 „Meno ritmai. 

Rodeno krateris. 
Didžiausias meno 
kūrinys pasaulyje“.

 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 „Išpirka“.
 15.10 „Meno ritmai. 

Pagaminta Tokijuje. 
Menas, mada ir 
muzika“.

 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 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4“.

 19.00 „Martyno Liuterio 
gyvenimas. Le-
miama akimirka“. 

 19.15 „1917-ųjų Rusija. 
Ant revoliucijos 
slenksčio“.

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

nardas da Vincis. 
Genijus Milane“.

 0.20 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.05 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2018. 

 1.55 „Šagrenės oda“.
 3.35 „Leonardas da 

Vinčis. Genijus 
Milane“.

 4.55 Kultūrų kryžkelė. 
Menora.

 5.10 „Giminės. Gyve-
nimas tęsiasi 4“.

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

namų šeimininkės“.
 12.40 „Ogis ir tarakonai“. 
 13.00 „Broliai meškinai. 

Nuotykių ieško-
tojai“.

 13.35 „Pabaisiukas 
Bansenas“. 

 14.05 „Žmogus-voras“. 
 14.30 „Pasisvėrę ir 

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

kerštas“.
 20.00 „Marija Vern“.
 21.00 „Rebeka Mar-

tinson. Pralietas 
kraujas“.

 22.55 „Karalienė Izabelė“.
 0.30 „Midsomerio 

žmogžudystės VIII. 
Mirtis per regatą“.

 2.10 „Pasisvėrę ir 
laimingi“. 

 3.00 „Vaikinams tai 
patinka!“.

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 „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 Gazas dugnas.
 21.40 TIESIOGIAI. 

Europos taurės 
krepšinio rung-
tynės. Valensijos 
„Basket“–Vilniaus 
„Rytas“.

 23.45 „Daktaras Hausas“.
 1.45 „Svieto lygintojai“.

antraDIenIs, kovo 5 d. Saulė teka 7.02, leidžiasi 18.00, dienos ilgumas 
10.58. Delčia. Vardadieniai: Austra, Aurora, Liucijus, Vydotas, Giedrė, Klemensas, Virgilijus, Olivija.
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asmenInIaI skelbImaI nemokamaI !!!

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Šieną kitkomis, kaina 1 Eur/ •

vnt.  
Tel. 8 686 12417.

Bulves, runkelius, pašarines  •
bulves.  
Tel. 8 318 43467.

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

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.

Ketinius radiatorius.   •
Tel. 8 614 56206.

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

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

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

Superkame visų markių au- •
tomobilius, kemperius. Gali būti 
nevažiuojantys ar po autoįvykio 
bei parvežti iš Anglijos. Pasiima-
me patys, sutvarkome reikalingus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto.  
Tel. 8 636 60454. 

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

GYVULIAI

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

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

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

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. 

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

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

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

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

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

Gyvenamąjį namą Algirdo g.  •
24, Seirijai (12 a žemės).  
Tel. 8 617 21037.

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.

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.

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

11 t mėšlo kratytuvą, rusišką  •
grūdų sėjamąją.  
Tel. 8 630 93471.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

„VW Passat“ (1997 m., 1,9 l,  •
TDI, TA iki 2021 m. vasario mėn., 
lengvojo lydinio ratlankiai su 
geromis padangomis, kablys, kli-
mato kontrolė), kaina 1 250 Eur.  
Tel. 8 605 00476.

„Renault Scenic“ (2003 m.,  •
1,8 l, benzinas).  
Tel. 8 623 23430.

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

GYVULIAI

Lietuvos žalųjų veislės karvę.   •
Tel. 8 651 19777.

Kalakutes.   •
Tel. 8 617 21037.

Ėringas avis.   •
Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

Šieno rulonus.   •
Tel. 8 686 53424.

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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asmenInIaI skelbImaI nemokamaI !!!

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

GYVULIAI

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

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

KITI

Šviežius nesūdytus lašinius.   •
Tel. 8 680 33027.

Naudotą pianiną.   •
Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •
juodojo metalo laužas – 170–195 
Eur/t, skarda – 120–150 Eur/t. 
Didesnį kiekį pasiimame patys. 
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo pa-
slaugos iki 60 t. Darbo laikas I–V 
8.00–16.30 val., VI 9.00–13.00 
val.  
Tel. 8 698 30902.

DARBAS
SIŪLO

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

IEŠKO

Ieškau kiemsargio darbo.  •
Galiu dirbti sodybos prižiūrėtoju.  
Tel. 8 623 23430.

DOVANOjA
Šuniuką.   •

Tel. 8 613 46809.

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

butą Lazdijuose.  
Tel. 8 686 53424.

NUOMA
SIŪLO

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

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

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

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

IEŠKO

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

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

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

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

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

Informuojame, kad 2019-03-12 10.00-
10.30 val. bus atliekami J. G. ir N. G. 
priklausančio žemės sklypo (kad. skl. Nr. 
5938/0003:455), esančio Kęstučio g., Seirijų 
mstl., Seirijų sen., kadastriniai matavimai. 

Kviečiame  atvykti gretimo  sklypo (kad. skl. 
Nr. 5938/0003:287) mirusios savininkės B. Ž. turto paveldėto-
jus.

2019-03-12 12.00-12.30 val. bus atliekami V. J. priklausančio 
žemės sklypo (kad. skl. Nr. 5901/0001:101), esančio Žagarių k., 
Seirijų sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti gretimo 
sklypo (kad. skl. Nr. 5901/0001:247) mirusio savininko R. G. turto 
paveldėtojus; kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 
5901/0001:22) mirusio savininko J. A. G. turto paveldėtojus.

2019-03-13 9.00-9.30 val. bus atliekami M. P. priklausančio 
žemės sklypo, esančio Dzūkų g. 16, Šeštokų mstl., Šeštokų sen., 
kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad. 
skl. Nr. 5943/0003:436) mirusio savininko R. J. turto paveldėtojus; 
kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5943/0003:347) 
mirusio savininko V. S. turto paveldėtojus; kviečiame atvykti 
gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5943/0003:89) savininką V. J. arba 
jo įgaliotus asmenis.

Matavimus atliks UAB „Geodala“ matininkė Erika 
Petruškevičiūtė. 

Tel. 8 685 08308. Vasario 16-osios g. 6-4, 44250 Kaunas. 
El. p. info@geodala.lt.

Žmogus bejėgis ir gamta, ta visagalė 
Prieš juodą nebūtį lemties. 

Sprendimo jos pakeisti nieks negali, 
Dar taip reikėjo tavo rankų ir širdies.

Nuoširdžiai užjaučiame Juliją DOMInAITIenę dėl mylimo sūnaus 
mirties.

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas

Mirtis užpučia Gyvenimą kaip žvakės liepsną,
tik niekada iš atminties neištrins Žmogaus atminimo...

Nuoširdžiai užjaučiame eugenijų JOnUŠĮ ir Vytautą BeRų dėl my-
limos mamos ir sesers mirties.

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas

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

Mes negalime pakeisti lemties,
Bet norime palengvinti jos kelią.

Mes negalime įveikti būties,
Bet norėtume padėti savo buvimu.

Nuoširdžiai užjaučiame Onutę BALKŪnIenę ir jos šeimą dėl mylimo 
vyro ir tėvelio mirties.

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas

• knygos
• kanceliarinės prekės

• spaudai
• tonerių pildymas

• kompiuteriai ir jų priedai

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

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

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
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.

Parduoda
sėklinės VINETA 
veislės bulvės.
 Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.

Brangiai perkame mišką 
su žeme, iškirtimui, valymui.

Siūlyti įvairius variantus. Sutvarkome reikiamus dokumentus. 
Bendradarbiaujame su užsieniečiais, todėl mokame brangiai.

Laukiame pasiūlymų!

+370 680 29 853
gvidas.valuckas@gmail.com

Kovo 1 d. 18 val.
Lazdijų kultūros centre

Antspaudų gamyba 

pagal užsakymą

Seinų g. 12, 
Lazdijai. 

Tel. (8 318) 53085. 
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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.

• 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


