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Ligoninės vadovo sugrįžimas: čiupt už vadžių ir vėl iš pradžių?
Linas Greičius

P
o beveik sep-
tynių mėnesių, 
praleistų ligos 
patale, Lazdijų 
ligoninei vėl su-
grįžo vadovauti 

direktorius Vitas Šimkonis. Ar 
tai reiškia, kad bus sugrįžta į tą 
baisią netvarką, kuri buvo įsi-
galėjusi vadovaujant ligoninei 
šiam vadovui? Ar vėl medikams 
bus nustatinėjami atlyginimai 
pagal simpatijas ir antipatijas, ar 
vėl bus pažeidinėjama tarnybinė 
etika, neorganizuojamos gydyto-
jų specialistų konsultacijos? Ar 
bus spjaunama į elementarius 
vadybos principus ir profesinę 
etiką? Ar vėl ligoninės vadovas 
kels kolegų ir pacientų baimę dėl 
savo senos problemos – priklau-
somybės alkoholiui? 

Nuo to, kaip naujoji rajono 
valdžia sugebės suvaldyti šį 
problemų ugnikalnį Lazdijų li-
goninėje, priklausys ne tik mūsų 
krašto žmonių sveikata, bet ir pa-
sitikėjimas naujai išrinkta mere 
ir jos komanda. 

Pajuto alkoholio kvaPą
V. Šimkonis į darbą po rekordiškai 
ilgo nedarbingumo sugrįžo praėju-
sią savaitę, iškart po to, kai rajonui 
pradėjo vadovauti naujoji merė 
ir naujos sudėties savivaldybės 
taryba. Visi puikiai suprato, jog 
V. Šimkonis specialiai atidėliojo 
savo sugrįžimą į darbą, nes pui-

kiai žinojo, jog už padarytus nusi-
žengimus buvusių rajono vadovų 
būtų buvęs akimirksniu atleistas iš 
ligoninės vadovo pareigų. 

Panašu, jog per ilgą gydymą 
V. Šimkoniui pavyko pagyti ne 
nuo visų ligų. Antradienio rytą, 
iškart po Velykų, kai kuriuos 
ligoninės darbuotojus ir paci-
entus nustebino keistas ligoni-
nės vadovo elgesys ir iš burnos 
sklindantis stiprus alkoholio 
kvapas. 

Apie galimai po švenčių pagi-
rių kankinamą direktorių „Dzū-
kų žinių“ redakcijai pranešė 
antradienio rytą paskambinusi 
moteris, prisistačiusi ligoninės 
paciente. Tuo metu prie telefono 
budėjusi redakcijos darbuotoja 
patarė apie įtarimus ligoninės 
vadovą esant neblaivų pranešti 
savivaldybės vadovybei. 

Redakcijos duomenimis, pa-
cientė paskambino į savivaldy-
bės sekretoriatą, su jos pateikta 
informacija buvo supažindintas 
laikinai savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pareigas 
einantis Kęstutis Jasiulevičius. 

Panašu, jog laikinasis direk-
torius nesivargino sudarinėti 
komisijos ir paėmus savivaldy-
bėje esantį alkotesterį patikrinti 
V. Šimkonio blaivumą. 

Maža to, informacija apie sa-
vivaldybėje gautą skundą ne-
trukus buvo nutekinta ir pačiam 
V. Šimkoniui. 

V. Šimkonis praėjusią savaitę sugrįžo į darbą.
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SavaitėS komentaraS  
Politikų ir politinių partijų balandžio mėnesio populiarumo reitingai

Algimantas Mikelionis
Praėjusį šeštadienį, balandžio 
dvidešimtą dieną, dienraštyje 
„Lietuvos rytas“ buvo paskelbti 
balandžio 4–13 dienomis „Vilmo-
rus“ atliktos apklausos rezultatai. 
Jie atspindi politikų ir politinių 
partijų populiarumo reitingus ir 
jų pokyčius palyginus su kovo 
mėnesiu.

Respondentams buvo užduotas 
klausimas: palankiai ar nepalan-
kiai vertinate šiuos Lietuvos vi-
suomenės veikėjus? Pirmą vietą 
užėmė prezidentė D. Grybaus-
kaitė, kurią palankiai įvertino 
beveik 64 procentai atsakiusiųjų 
į šį klausimą. Prezidentės reitin-
gai palyginus su kovo mėnesiu 
paaugo dviem procentais. Ne-
palankiai ją vertino 20 procentų 
apklaustųjų. Tenka pastebėti, kad 
ir savo antrąją kadenciją D. Gry-
bauskaitė su retomis išimtimis 
buvo pastovi „Vilmorus“ apklau-
sų lyderė. Ji tinkamai atstovavo 
mūsų valstybei užsienyje, buvo 
griežta Lietuvą valdančiai Sei-
mo daugumai ir Vyriausybei bei 
premjerui S. Skverneliui. Prezi-
dentė sėkmingai pastebėdavo ir 
įvertindavo pagrindines šalies 
problemas ir laiku kėlė svarbiau-

sius mūsų šaliai klausimus.
Antroje vietoje liko Kauno 

meras V. Matijošaitis, kurį 59,4 
procento respondentų įvertino 
palankiai. Palyginus su kovo 
mėnesiu (61) jo populiarumo 
reitingas kiek smuktelėjo, bet 
nepalankiai jį įvertino 15,3 
procento apklaustųjų. V. Ma-
tijošaitis irgi ilgą laiką laikosi 
prizininkų trejetuke, nes yra ne 
tik sėkmingas verslininkas, bet ir 
sudaro sėkmingai Kauno proble-
mas sprendžiančio mero įspūdį. 
Bent patys kauniečiai už jį guldo 
galvas. Retai sutiksi laikinojoje 
sostinėje gyvenantį žmogų, ku-
ris neigiamai atsilieptų apie šio 
miesto merą. Trečią vietą užėmė 
kitas politikos sunkiasvoris –  už-
sienio reikalų ministras L. Lin-
kevičius, kurį palankiai įvertino 
48,2 procento respondentų. Pa-
lyginus su kovo mėnesiu jo rei-
tingas ūgtelėjo vienu procentu. 
Per mėnesį daugiau kaip dviem 
procentais sumažėjo jį neigiamai 
vertinančių apklaustųjų – nuo 
17,3 iki 14,9 procento. L. Lin-
kevičius sėkmingai laikosi Lie-
tuvos pozicijos įvairiais užsienio 
politikos reikalais, kalba aiškiai, 
įtikinamai ir solidžiai.

Iš kitų visuomenės veikėjų, 
kurie vertinami palankiai, gali-
ma išskirti susisiekimo ministrą 
R. Masiulį ir Seimo pirmininką 
V. Pranckietį. Juos teigiamai įver-
tino daugiau kaip 40 procentų 
apklaustųjų. Premjerą S. Skver-
nelį palankiai įvertino 37,6 res-
pondentų, bet net 39,8 –  nei-
giamai. Apskritai, S. Skvernelis 

yra prieštaringas politikas, kuris 
neretai painiojasi savo kalbose, 
teiginiuose ir veiksmuose. Be to, 
visi pastebėjo, kad dalyvauda-
mas prezidento rinkimų debatuo-
se kalba tik žvilgčiodamas į tai, 
kas parašyta popieriuje, o tai jau 
visiškai nesolidu.

„Žaliųjų valstiečių“ vadą 
R. Karbauskį palankiai įverti-
no 30 procentų respondentų, 
bet nepalankiai net 51 procen-
tas apklaustųjų. Pagrindinis jo 
priešininkas ir opozicijos lyderis 
G. Landsbergis irgi atsidūrė pana-
šioje situacijoje. Palankiai jį ver-
tina 29,7 procento, o nepalankiai 
– 48,1 procento apklaustųjų. O 
štai sveikatos apsaugos ministras 
A. Veryga yra pats prasčiausias 
iš visų valdančiųjų ministrų: pa-
lankiai jį vertina 20,5 procento 
respondentų, o nepalankiai – net 
58,3! Ypač į akis krenta tai, kad 
apie eilę valstiečių ministrų res-
pondentams yra sunku ką nors 
pasakyti. Apie ministrus E. Janke-
vičių, M. Kvietkauską, G. Surplį, 
K. Mažeiką ir Ž. Vaičiūną sunku 
ką nors pasakyti gerokai daugiau 
nei 70 procentų apklaustųjų!

Respondentams buvo užduotas 
dar vienas klausimas: už kurią 
partiją balsuotumėte rinkimuose 
į Seimą, jeigu rinkimai vyktų kitą 
sekmadienį? Į pirmą vietą smagiai 
liuoktelėjo konservatoriai, už ku-
riuos pasisakė 20,8 apklaustųjų. 
Palyginus su praėjusiu mėnesiu 
(16,3) jų populiarumo reitingas 
išaugo net 4,5 procento. Į antrą 
vietą smuktelėjo valdžioje esanti 
Valstiečių ir žaliųjų sąjunga – už 

ją balsuotų 15,8 apklaustųjų, kai 
prieš mėnesį tokių buvo 18,6 pro-
cento. Tokią didelę konservatorių 
persvarą lemia gana sėkmingas 
darbas opozicijoje: jie gerai pa-
stebi prastus valstiečių sprendi-
mus ir tinkamai juos kritikuoja. 
Be to, „žalieji valstiečiai“ patys 

suteikia daugybę progų juos kri-
tikuoti. Bet konservatorių bėda 
yra ta, kad jie laimėję rinkimus 
nerastų su kuo sudaryti valdan-
čiąją koaliciją. Liūdna stebėti, 
kaip Lietuvos Respublikos libe-
ralų sąjūdis plūduriuoja reitingų 
dugne.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Treneriui A. Mačioniui garbingas  
apdovanojimas iš Olimpinės akademijos 

labai plačiai. Vaikus treniruoju 
jau daugiau nei 25 metai, aktyviai 
sportuoti pradėjau ir pats. Pernai 
tapau veteranų štangos spaudimo 
Lietuvos čempionu svorio kate-
gorijoje iki 93 kg, taip įgijau teisę 
dalyvauti tarptautinėse varžybose. 
Dabar aktyviai ruošiuosi pasau-

lio čempionatui Japonijoje, kuris 
vyks gegužės 18–25 dienomis, 
o šį šeštadienį su Roku Burba 
skrendame į Europos jėgos tri-
kovės čempionatą Čekijoje. Labai 
prašau visų palaikymo – Roko 
startas sekmadienį“, – sakė vei-
siejietis treneris A. Mačionis.•

Vaidotas Morkūnas
Lazdijų sporto centro jėgos tri-
kovės treneris Artūras Mačionis  
ne tik garsėja kaip treneris, kuris 
išugdo šios sporto šakos Lietuvos 
jaunių ir jaunučių čempionus bei 
prizininkus, bet ir populiarina šią 
sporto šaką, ruošia videomedžia-
gą apie jaunųjų stipruolių treni-
ruotes bei pasirodymus įvairiuo-
se turnyruose. Prieš keletą dienų 
veisiejietis tapo videokonkurso 
„Mano mėgstama šaka. Prisi-
junk ir tu“, paskelbto Lietuvos 
olimpinės akademijos, laureatu. 
Olimpinės akademijos preziden-
tas Antanas Poviliūnas trenerį 
apdovanojo  diplomu, dovanų 
gavo rankšluosčius su Lietuvos 
olimpinės akademijos logotipu 
ir dvi gertuves. „Videomedžiagą 
filmavau ir montavau viską pats, 
galėjau padaryti ilgesnį ir įdo-
mesnį, bet pagal taisykles galima 
buvo reportažą paruošti tik apie 3 
minutes. Šis apdovanojimas man 
tikrai malonus, nes norėjau, kad 
būtų atkreiptas dėmesys į mūsų 
sporto šaką, labai viliuosi, kad ne-
trukus ji taps olimpine sporto šaka 
ir apie mūsų kraštą bus išgirsta 

Kviečia saugotis erkių  
Vytautas Šeštokas
Erkės jau atgijo. Medikai, vi-
suomenės sveikatos centro spe-
cialistai perspėja gyventojus, 
kad jie pasisaugotų įkandimų. 
Alytaus visuomenės sveikatos 
centro Lazdijų skyriaus vedėja 
Dalytė Nekraševičienė teigė, jog 
kol kas rajone susirgimų erki-
niu encefalitu ar Laimo liga dar 
nėra užregistruota, tačiau erkių 
įkandimus pastebėję gyventojai 
jau skambina. „Turėjome keletą 
jau tokių skambučių, skambi-
nusieji klausia, ką daryti, jeigu 
įsisegė ar įkando erkė. Dėl to 
patarimas vienas – kuo skubiau 
kreiptis į medikus. Antra, kvie-
čiu skiepytis nuo erkinio ence-
falito. Skiepų yra. Per metus 
pasiskiepina apie 1–2 procentai 
rajono gyventojų. Iš viso pa-
siskiepinusių per pastaruosius 
metus galėtų būti iki 15 pro-
centų gyventojų. Manau, kad 
šis rodiklis yra neblogas. Labai 
reikia pasiskiepyti tiems, kurių 
darbas yra gamtoje, miškuose, 
laukuose. Beje, miškininkai jau 
eilę metų skiepijami privalomai 
– jų darbas miške, todėl rizika 
susirgti erkiniu encefalitu bei 
Laimo liga yra didesnė. Mes 
organizuosime akciją ir kvie-

sime skiepytis medžiotojus, 
ūkininkus bei kitus darbuoto-
jus, kurie dėl darbo specifikos 
daug laiko praleidžia gamtoje. 
O rajono gyventojus siekiant 
saugotis šių susirgimų kviečiu 
mažiau lankytis apleistose ne-
šienautose pievose,  brūzgynuo-
se, krūmynuose, nes ten erkių 
yra daugiau negu prižiūrimuose 
žemės plotuose. Beje, praeitais 
metais nuo ankstyvo pavasario 
mes rinkome erkes Lazdijų par-
ke, tai ten per tris mėnesius ra-
dome tik dvi erkes. Tai parodo, 
kad Lazdijų parkas prižiūrimas 
tinkamai. Šiemet irgi ruošiamės 
organizuoti jų rinkimą tam ti-
krose vietose, kad išsiaiškin-
tume, kiek jų yra ir kiek iš jų 
yra šių ligų nešiotojų“, – sakė 
D. Nekraševičienė.

Kalbėdama apie praeitų metų 
susirgimus Alytaus visuome-
nės sveikatos centro vedėja tei-
gė, kad praeitais metais buvo 
atvejis, kai visa šeima susirgo 
erkiniu encefalitu išgėrusi ne-
virinto ožkos pieno. „Ta šeima 
pasveiko, tačiau kviečiu nau-
dojant pieną jį ištirti. Geriausia 
žalio pieno negerti, o naudoti jį 
išvirinus“, – patarė visuomenės 
sveikatos centro specialistė.•

A. Mačionis: „Šis apdovanojimas man tikrai malonus, nes norėjau, kad būtų 
atkreiptas dėmesys į mūsų sporto šaką.“
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Papildoma galimybė gauti paramą trumpoms tiekimo grandinėms
Žinant, kad pirkėjams vis 

patrauklesnės tampa ūkinin-
kų užaugintos ir pagamintos 
maisto prekės, kurias jie gali 
įsigyti be tarpininkų įsiki-
šimo, Žemės ūkio ministe-
rija (ŽŪM) nutarė pratęsti 
paraiškų teikimo terminą 
paramai pagal Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 m. 
programos priemonės „Ben-
dradarbiavimas“ veiklos 
sritį „Parama trumpoms 
tiekimo grandinėms ir vie-
tos rinkoms skatinti vietos 
lygmeniu“.

Paraiškas galima teikti 
iki gegužės 3 d. ŽŪM tikisi, 
kad pretenduoti gauti para-
mą dar suspės tie, kuriems 
ji ypač aktuali – ūkininkai, 
gamintojai, perdirbėjai. Iš 
viso šiam šaukimui skirta 2,9 
mln. eurų.

nauDa ir gamintojui,  
ir vartotojui
Maisto produktų rinkoje pasta-
ruoju metu vyrauja kokybiško 
ir aplinkai palankaus maisto 
mada. Vartotojams svarbu, kad 
produktai būtų ne tik išvaiz-
dūs, bet ir pasižymėtų gero-
mis maistinėmis savybėmis. 
Apsisprendimą įsigyti prekę 
lemia ir jos auginimo, paga-
minimo būdas – kuo mažiau 
dėl to nukenčia aplinka, tuo 
produktas apibūdinamas kaip 
vertingesnis. Laikomasi nuo-
monės, kad kokybiškiausi ir 
palankiausi aplinkai maisto 
produktai ir gaminiai yra tie, 
kuriuos pagamina vietos ga-
mintojai ir ūkininkai, idealu, 
jei tokius maisto produktus 
galima įsigyti tiesiai iš jų 
rankų. Tad visame pasaulyje 
sparčiai populiarėja trumpos 

Gavę paramą pagal veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms 
ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ pareiškėjai, užuot kovoję dėl 
vietos turgavietėse, gali įsigyti modernios prekybai skirtos įrangos, kuri 
leistų išlaikyti ir aukštą produkcijos kokybę. 

maisto tiekimo grandinės siste-
ma – riboto skaičiaus smulkiųjų 
ūkinės veiklos vykdytojų ben-
dradarbiavimas žemės ūkio ir 
maisto produktų tiekimo srityje, 
derinant transportavimo, platini-
mo, rinkodaros, reklamos ir ko-
kybės valdymo veiklą, siekiant, 
kad tiekiami produktai greitai 
pasiektų vartotoją.

Žemės ūkio viceministro Da-
riaus Liutiko teigimu, trumpoji 
maisto tiekimo grandinė, kai 
produktai pirkėjus pasiekia tie-
siai iš Lietuvos ūkininkų ar per 
vieną tarpininką, leidžia laimėti 
ne tik vartotojui, bet ir gamin-
tojui.

„Trumpoji maisto tiekimo 
grandinė vartotojui yra tikrai 
patraukli, o gamintojui – dar ir 
naudinga. Pirkėjai gauna švie-
žią, kokybišką, šalia užaugintą 
maistą už mažesnę kainą, o ūki-
ninkas, atsisakydamas daugybės 
tarpininkų, iš savo produkcijos 
gali uždirbti daugiau. Ministerija 
išgirdo ūkininkų siekį kokybiš-
kai parengti projektus ir pratęsė 
paraiškų priėmimo terminą. Juk 

parama, siekianti iki 120 tūkst. 
Eur vienam projektui, gali tapti 
stipriu postūmiu tiek ūkininko 
veiklai, tiek visam regionui“, – 
teigia žemės ūkio viceministras 
D. Liutikas.

ĮSigiS moDernų PrekyboS 
automobilĮ
Viceministro mintims pritaria ir 
paramą pagal priemonę pernai 
gavęs Lazdijų rajono ūkininkas 
Gintas Cimakauskas. Kalakutus 
auginantis, jų skerdieną, nami-
nius kiaušinius pardavinėjantis 
ūkininkas sako, kad trumpos 
tiekimo grandinės naudingumu 
tiki seniai. Tad ūkio veiklą orga-
nizuoja taip, jog jame žaliava ne 
tik būtų auginama, bet ir perdir-
bama, o ir parduoda ją išsivers-
damas be tarpininkų pagalbos.

„Parduoti produkciją be tarpi-
ninkų ūkininkui gerai todėl, kad 
nereikia duoti uždirbti tarpinin-
kui. Pirkėjui toks principas irgi 
naudingas, nes jis gali matyti, 
kas ant prekystalio esantį pro-
duktą augino, gamino, išsiaiškin-
ti, kokiomis sąlygomis tai buvo 

padaryta. Dėl to produkciją, va-
žinėdami po turgus, parduodame 
jau seniai, tačiau laikui bėgant 
norisi atsinaujinti, dirbti efekty-
viau. Dėl to pretendavome į pa-
ramą pagal veiklos sritį „Parama 
trumpoms tiekimo grandinėms 
ir vietos rinkoms skatinti vietos 
lygmeniu“. Tinkamai parengus 
paraišką, ji buvo patvirtinta, pa-
rama skirta. Šiuo metu vyksta 
darbai, kuriuos pabaigę turėsime 
prekybai pritaikytą automobilį – 
juo produkciją galėsime atvežti 
arčiau pirkėjų, o jame sumon-
tuota įranga leis išlaikyti aukštą 
gaminių kokybę. Kad pirkėjams 
pasiūlytume platesnį gaminių 
asortimentą, paraišką teikėme 
su partneriais – iš specialiojo 
automobilio prekiausime ir jų 
pagamintais ožkų pieno sūriais“, 
– situaciją apžvelgė ūkininkas.

SuPaPraStino SąlygaS
Nors ūkininkų patirtis rodo, kad 
gauti paramą nėra ypač sudėtin-
ga, ŽŪM, siekdama ją paversti 
dar labiau prieinama, šiam pa-
raiškų priėmimo etapui parengė 
dar daugiau  supaprastinimų.

Kaip atskiro dokumento nu-
spręsta atsisakyti verslo plano, 
kuris yra sutrumpintas ir inte-
gruotas į paraišką. Nuo 5 iki 3 
metų sutrumpintas projekto kon-
trolės laikotarpis. Praplėstas ir 
tinkamų finansuoti išlaidų sąra-
šas, pavyzdžiui, galima samdyti 
ir mokėti atlyginimą pardavėjui 
ar sumokėti už prekybos vietos 
nuomą. Numatytos skatinamo-

sios veiklos išlaidos, kurios gali 
būti naudojamos pritraukiant 
pirkėjus ir skatinant pardavi-
mus. Supaprastintas ir išlaidų 
apmokėjimo mechanizmas: nu-
statyti fiksuotieji įkainiai, kurių 
pagrindu bus apskaičiuojama 
tinkamų finansuoti išlaidų vertė 
ir paramos suma. 

Svarbu, kad paramos paraiš-
ką pareiškėjai teiktų su par-
tneriais. Jais gali būti fiziniai 
asmenys, užsiimantys žemės 
ūkio, maisto produktų gamyba 
ir (arba) perdirbimu ir (arba) 
rinkodara, savo vardu įregis-
travę ūkininko ūkį ir valdą, taip 
pat privatūs juridiniai asmenys, 
užsiimantys žemės ūkio, mais-
to produktų gamyba ir (arba) 
perdirbimu ir (arba) rinkoda-
ra, atitinkantys MVĮ keliamus 
reikalavimus, nurodytus Smul-
kiojo ir vidutinio verslo plėtros 
įstatyme. 

Tinkamais pareiškėjais lai-
komi privatūs juridiniai asme-
nys, užsiimantys žemės ūkio 
ir maisto produktų realiza-
vimu (prekyba), atitinkantys 
MVĮ keliamus reikalavimus, 
nurodytus Smulkiojo ir vidu-
tinio verslo plėtros įstatyme, 
o viešieji juridiniai asmenys, 
veikiantys pagal Lietuvos Res-
publikos asociacijų įstatymą ir 
(arba) Lietuvos Respublikos 
viešųjų įstaigų įstatymą, gali 
būti partneriai ir tarpininkai.

Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Užs. Nr. 22

Puikūs specialistai kelia sparnus iš Lazdijų: į Alytų, Vilnių, Švediją
Nežinia, ar tai sutapimas, 
ar logiškas dėsningumas, 
kad pasikeitus rajono val-
džiai darbą savivaldybėje 
ir jos valdomose įstaigo-
se palieka nemaža grupė 
puikių specialistų – nuo 
skyrių vedėjų iki ūkvedžių. 
Liūdniausia yra tai, jog jie 
nepereina į kitus darbus 
Lazdijuose, bet išvyksta į 
užsienį ir kitus Lietuvos 
miestus. 

Buvęs mero padėjėjas, politinio 
pasitikėjimo darbuotojas Tomas 
Savukas, kaip ir numato įstaty-
mai, darbą paliko iškart, kai savo 
kadenciją baigė meras Artūras 
Margelis. 

Jaunas vyras, aktyvus meno sa-
viveiklos kolektyvų narys sakė, 
jog apsisprendė darbo ieškoti 
Vilniuje. Kartu su juo į sostinę 
išvažiuoja ir jo draugė, dirbusi 
Lazdijų kultūros centre. Taigi, 
Lazdijai praranda du jaunus ir 
perspektyvius žmones.

Nelaukdamas naujosios val-
džios atėjimo, darbą Sporto centre 
paliko ten ūkiui vadovavęs Artū-

ras Juškauskas. Puikus organiza-
torius ir vadybininkas nusprendė 
išvykti dirbti į užsienį.

„Nusipirkome butą Lazdijuo-
se, reikia nemažai pajamų, čia 
didelio atlyginimo negausiu, to-
dėl važiuoju dirbti į Švediją. Ten 
manęs laukia darbas statybose. 
Kaip bus toliau, parodys laikas. 
Gal užsidirbsiu pinigų ir sugrįšiu į 
namus“, – sakė A. Juškauskas. 

Lazdijų savivaldybės vado-
vams teks ieškoti ir naujo Švie-
timo, kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjo. Beveik po mėnesio šį 
postą palieka puikiai vertinamas 
specialistas Vytuolis Valūnas. Jis 
susirado darbą Alytuje. 

Viena iš didžiausių netekčių sa-
vivaldybei gali tapti Ūkio tarny-
bos vadovo Deivydo Palačionio 
išėjimas iš darbo. 

D. Palačionis „Dzūkų žinioms“ 
patvirtino, jog gegužės pradžioje 
paliks šį postą. Paklaustas apie 
priežastis, privertusias jį priimti 
tokį sprendimą, D. Palačionis tei-
gė, jog tai nėra tiesiogiai susiję su 
rajono valdžios pasikeitimu. 

„Manau, atėjo laikas naujiems 
iššūkiams. Savo gyvenimą ir 

darbą perkelsiu į Alytų. Ten jau 
įsigijome savo būstą“, – sakė 
D. Palačionis. 

Paslaugų administravimo spe-
cialybę turintis vyras sakė, jog 

dar tiksliai nežinantis, kokį darbą 
Alytuje pasirinks, tačiau neatmeta 
galimybės dirbti viešojo adminis-
travimo sektoriuje. 

„Nebuvau tikras, ar norėsiu 

dirbti pasikeitus savivaldybės 
vadovams, tačiau žinojau, jog 
anksčiau ar vėliau ieškosiu darbo 
Alytuje, ten tikrai didesnės pers-
pektyvos“, – sakė Deivydas.•

D. Palačionis palieka Lazdijus ir planuoja naujų iššūkių ieškoti Alytuje.
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Kokybiški produktai ūkininkams suteikia daug privalumų
Atgal į Lietuvą gali parvi-
lioti bitės. Pasirodo, gali 
būti ir taip. Iš Vilniaus 
kilęs bitininkas Genadij 
Sidorovič su visa šeima 
sėkmingai kūrėsi ir dirbo 
Airijoje, kol nusprendė 
grįžti į žmonos gimtinę 
Molėtų rajone, augin-
ti bites ir pardavinėti 
jų sunešamą medų bei 
kitus bičių produktus. 
Naujokas ūkininkas 
pasinaudojo galimybe 
gauti paramą ir džiaugėsi 
išsiplėtusiomis verslo 
galimybėmis.

iš airijoS – Į lietuvą verSlo 
kurti
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programos (toliau – 
KPP) priemonės „Žemės ūkio 
ir maisto produktų kokybės sis-
temos“ parama pasinaudojęs ir 
pagal nacionalinę žemės ūkio 
ir maisto kokybės sistemą (to-
liau – NKP) sertifikuotus bičių 
produktus gaminantis ūkininkas 
Genadij Sidorovič gyvena Min-
taučių kaime, Molėtų rajone. 
Jis pirkėjams siūlo pagal šią 
kokybės sistemą pagamintus 
medų, bičių duoną ir pikį. De-
vyniasdešimt bičių šeimų pri-
žiūrintis bitininkas atskleidė, 
jog su šeima sėkmingai buvo 
įsikūręs Airijoje, bet, paskatin-
tas žmonos brolio, kuris jau lai-
kė bites, ir įkvėptas mokomųjų 
bites auginti mokančių filmukų 
internete, ryžosi grįžti į Lietuvą 
ir imtis ūkininkavimo. 

Jau septynerius metus savo 
verslą Lietuvoje plečiantis vy-
ras juokėsi, kad iš pradžių po 
bitės įgėlimo ištindavo kaip 
terminatorius, bet pamažu pats 

prisipratino prie bičių įkandimų 
– specialiai leisdavosi sugeliamas 
medaus nešėjų, kad organizmas 
priprastų prie nuodų. Daugybę 
verslo planų kuriantis ir energija 
trykštantis Genadij laiko kelių 
veislių bites ir noriai išmėgina 
naujoves – savo produktus kaip 
dalyviams įteikiamus prizus tiekė 
žaidimui „Protų kovos“, mėgi-
no maišyti kokteilius – medų, 
sumaišytą su šaltyje džiovintais 
vaisiais, uogomis ar žolelėmis. 
Deja, tarp pirkėjų populiaraus 
produkto gamybą teko sustab-
dyti, nes kol kas ūkininkas neturi 
reikiamų gamybinių patalpų, be 
to, medus kurį laiką buvo netin-
kamas tokiems mišiniams gamin-
ti – per skystas.

Bitininkas tikino, kad KPP 
priemonės „Žemės ūkio ir mais-
to produktų kokybės sistemos“ 
parama itin svarbi ir reikšminga 
kokybiškus produktus gaminan-
tiems ūkininkams, ypač tokiems 
pradedantiesiems kaip jis. Gena-
dij ūkiui labai svari pagalba buvo 

iš paramos lėšų įsigyti stiklainiai 
medui pilstyti – jis savo produk-
tus realizuoja per pažįstamus, turi 
dvi prekybos vietas Kalvarijų tur-
guje ir retkarčiais prekiauja mu-
gėse. Kaip pabrėžė pašnekovas, 
kokybiškų produktų, kad ir šiek 
tiek brangesnių, pirkėjai mie-
lai įsigyja, nes žino, kad perka 
sveiką produktą. Kaip akcenta-
vo ūkininkas, parama ūkiui labai 
pravertė ir įsigyjant kanceliarinių 
prekių. Lipdukus, kuriais žymimi 
ūkio gaminiai, Genadij taip pat 
užsakė, pasinaudojęs paramos 
lėšomis.

ParaiškoS – viSuS metuS
Žemės ūkio ministerijos 1-ojo 
Europos Sąjungos paramos sky-
riaus vyriausioji specialistė Jūratė 
Mikaliūnienė paminėjo dvi nau-
joves, susijusias su KPP priemone 
„Žemės ūkio ir maisto produktų 
kokybės sistemos“. Pirma jų, kad 
šiemet paraiškas paramai pagal 
šią priemonę galima teikti visus 
metus, tik paraiškų priėmimas 

suskirstytas keturiais etapais, kad 
lengviau bei objektyviau būtų 
galima įvertinti paraiškas patei-
kusių ūkininkų pirmenybę.

Antroji naujiena, anot jos, ta, 
kad dalyvavusiems žemės ūkio ir 
maisto kokybės sistemose prieš 
pateikiant paramos paraišką 
ilgiausia penkerių metų para-
mos trukmė sumažinama tokiu 
metų skaičiumi, kiek praėjo nuo 
pirminio dalyvavimo kokybės 
sistemoje ir paramos paraiškos 
pateikimo dienos. Kadangi 2018 
m. naujos NKP paraiškos nebu-
vo priimamos, specialistė vylėsi, 
jog ES institucijose notifikavus 
NPK produktų specifikacijas šios 
kokybės sistemos dalyviai ga-
lės pretenduoti į paramą nuo šių 
metų spalio mėnesio. Pašnekovė 
akcentavo, kad parama kol kas 
teikiama pareiškėjams, dalyvau-
jantiems ekologiškų produktų ga-
mybos ir ES pripažintų produktų 
gamybos sistemose, o paramos 
gali kreiptis žemės ūkio veiklos 
subjektai, auginantys ir (arba) 
gaminantys ir tiekiantys rinkai 
kokybiškus žemės ūkio ir maisto 
produktus ir nustatyta tvarka įre-
gistravę žemės ūkio valdą (kaip 
valdytojai arba partneriai).

Parama – PenkeriuS metuS
Kaip sakė J. Mikaliūnienė, pa-
rama gali pasinaudoti kokybės 
sistemų naujokai, t. y. paramos 
paraiška turi būti pateikta per 
penkerius metus nuo pirmo pa-
tvirtinamojo dokumento, serti-

fikato išdavimo arba gamin-
tojo įregistravimo Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
tvarkomame produktų, kurių 
pavadinimai įregistruoti Garan-
tuotų tradicinių gaminių arba 
Saugomų kilmės vietos nuorodų 
ir saugomų geografinių nuoro-
dų registre, gamintojų sąraše 
dienos.

Pašnekovė vardijo, kad di-
džiausia galima viešosios para-
mos suma per metus ekologiš-
kų produktų kokybės sistemos 
dalyviams – 2 998 Eur; ES 
pripažintų produktų kokybės 
sistemų dalyviams – 2 776 Eur; 
NKP kokybės sistemos daly-
viams – 2 895 Eur, o parama 
teikiama penkerius metus. Pa-
sak J. Mikaliūnienės, tinkamos 
finansuoti išlaidos yra sertifi-
kavimo, gamybos kontrolės, 
laboratorinių tyrimų, etikečių, 
pakuotės dizaino sukūrimo ar 
įsigijimo išlaidos ir metinis 
įnašas už dalyvavimą kokybės 
sistemoje. Jos kompensuojamos 
pristačius Nacionalinei mokė-
jimo agentūrai patirtas išlaidas 
įrodančius dokumentus – sąs-
kaitas faktūras.

Antrasis paraiškų teikimo 
etapas prasidėjo balandžio 1 
dieną ir truks iki birželio 28 
dienos, šiam etapui naujoms 
paraiškoms skirta 235 542 Eur 
paramos lėšų.

Jurgitos Ulkienės nuotr.
Užs. Nr. 21

Bitininkas Genadij Sidorovič sakė, kad kokybiški produktai sulaukia daugiau 
pirkėjų.

kalba, kaD...
Dzūkai

g Naujoji valdžia laužo 
savivaldybėje nusistovėjusią 
tvarką – dirbti nuo 8 iki 17 
val.  Darbuotojams dabar su-
teikiama galimybė pasirinkti 
darbo laiko pradžią ir pabaigą. 
Merė gyventojus priiminėja 
irgi netradiciniu laiku – nuo 
7 val. ryto. 
g Vienas žinomas Lazdijų 

veikėjas, liaudyje vadinamas 
„narcizu“ ir važinėjantis už-
darbiauti į Islandiją ir Švediją, 
nusprendė sugrįžti į Lazdijus ir 
tapti savivaldybės valdininku. 
Jis ketina dalyvauti konkurse 
laisvai vietinio ūkio vadovo 
vietai užimti. O mes vis skun-
džiamės, kad nepavyksta su-
sigrąžinti emigrantų.
g Naujoji rajono valdžia 

buvo nusprendusi sujungti 
mažesnes rajono mokyklas. 
Tačiau labai greitai šios minties 
buvo atsisakyta ir planuotas 

jungimas atšauktas neribotam 
laikui,  o gal tik  iki Preziden-
to rinkimų.  Kad nepakenktų 
vieno iš kandidatų geram 
įvaizdžiui. 
g Gali atsitikti taip, kad kai 

kurie iš Vilniaus ir Kauno į Laz-
dijų ligoninę atvykstantys ypač 
aukštos kvalifikacijos gydytojai 
gali nutraukti darbo sutartis su 
Lazdijų ligonine, nes sugrįžęs 
ligoninės vadovas siūlo suma-
žinti jų atlyginimus.•

Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai.

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

Vandens transporto savininkų jau laukia 
nauja plaukiojimo priemonių nuleidimo vieta
Džiugi naujiena žvejams, buriuo-
tojams ir visiems vandens pra-
mogų mylėtojams – jau galima 
naudotis plaukiojimo priemonių 
nuleidimo vieta, kuri įrengta 
prie Dusios ežero. Darbai buvo 
įvykdyti įgyvendinus projektą 
„Vandens transporto nuleidimo 
vietos įrengimas prie Dusios eže-
ro Lazdijų rajono savivaldybėje“, 
rekreacinio pobūdžio teritorijoje, 
pietrytinėje Dusios ežero pakran-
tėje, Graužų kaime, Metelių regi-
oninio parko zonoje.

Sėkmingai įgyvendinus pro-
jektą buvo įrengtas pontoninis 
lieptas – prieplauka, gelžbetoninė 
valčių nuleidimo–iškėlimo vieta 
(laivų slipas), kurio ilgis – apie 
20 m, žvyro mišinio dangos pri-
važiavimo kelias ir automobilių 
stovėjimo ir apsisukimo vieta. 
Taip prie Dusios ežero buvo iš-
spręsta kiekvienais metais šiame 
ežere žvejojančių, įžuvinimo dar-
bus atliekančių, buriuojančių ir 
katamaranais turistus plukdančių 
žmonių problema – nepatogus, 

ilgai užtrunkantis, nesaugus ir 
žalą gamtai bei aplinkai darantis 
laivų nuleidimas.

Tikintis užtikrinti saugų ir tei-
sėtą plaukiojimą Dusios ežere, 
Metelių regioninio parko atsto-
vai primena plaukiojimo vandens 
transporto priemonėmis apriboji-
mus kai kuriuose Lazdijų rajono 

savivaldybėje esančiuose vandens 
telkiniuose.
Vandens pramogų ir poilsio mė-
gėjai, Dusios ežero mylėtojai 
laukiami dar labiau atsinaujinu-
sioje Lazdijų rajono savivaldybės 
ežero pakrantėje.•
Lazdijų r. sav.

Įgyvendinus projektą buvo įrengtas pontoninis lieptas–prieplauka.
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Ligoninės vadovo sugrįžimas: čiupt už vadžių ir vėl iš pradžių?
Informacija apie galimai ne-

blaivų V. Šimkonį pasiekė ir kai 
kuriuos rajono savivaldybės ta-
rybos narius. Jie norėjo į ligoninę 
iškviesti policijos ekipažą, kad 
būtų patikrinti ar atmesti įtari-
mai dėl V. Šimkonio blaivumo. 
Tačiau sužinoję, jog informacija 
apie galimas ligoninės vadovo 
problemas perduota rajono vado-
vams, kviesti policiją atsisakė. 

merė aPie ĮtarimuS nežinojo
Iškart po pietų „Dzūkų žinių“ 
žurnalistas į redakciją paskam-
binusios pacientės informacija 
apie galimai neblaivų ligoninės 
vadovą pasidalijo su rajono sa-
vivaldybės mere Ausma Miški-
niene. 

„Šią informaciją pirmą kartą 
išgirdau iš jūsų. Savivaldybės 
gydytoja šįryt vizituoja ligoninę, 
tačiau apie tokią situaciją nieko 
nesakė. Antrą valandą V. Šim-
konį pakviečiau pokalbiui, kai 
ateis, tada ir patvirtinsime arba 
paneigsime pacientų jums pateik-
tą informaciją“, – sakė merė. 

Visiems suprantama, jog pa-
giringas žmogus, rytą gąsdinęs 
aplinkinius alkoholio kvapu, 
panaudojęs neįmantrias priemo-
nes, po pietų gali atrodyti visai 
gerai. 

Viena savivaldybės darbuoto-
ja, stebėdama 14 val. pas merę 
einantį V. Šimkonį, jį apibūdino 
taip: „Kvepiantis, veidas šviesus, 
alkoholio kvapo nėra, liežuvis 
biški pinasi“. Ko gero, pamačiusi 
taip apibūdintą ligoninės direkto-
rių, merė įtarimus atmetė.

Panašu, jog ir šį kartą ligoninės 
vadovo bėdas dėl žalingo įpročio 
pavyko nuslėpti.

a. margeliS nenuStebo
Buvęs meras Artūras Margelis 
„Dzūkų žinioms“ teigė apie įta-
rimą keliančią V. Šimkonio būklę 
sužinojęs iš ligoninės pacientų. Ši 
informacija jo nenustebino. 

„Visos Lazdijų ligoninės pro-
blemos prasidėjo tada, kai jai 
vadovauti ėmė V. Šimkonis. Jis 
seniai turi problemų dėl alkoho-
lio. Mes nuolat gaudavome infor-
macijos apie neblaivų ligoninės 
vadovą. Apie tai mums yra pra-
nešusi viena žurnalistė, taip pat 
pacientai, ligoninės personalas, 
net Sveikatos apsaugos minis-
terijos pareigūnai. Siųsdavome 
savivaldybės komisijas, rašyda-
vome protokolus“, – pasakojo 
buvęs meras. 

Jis pripažino, jog pagauti 
V. Šimkonį „ne formoje“ – su-
dėtingas uždavinys, nes jis labai 
greitai sužinodavęs apie rengia-
mą jo blaivumo patikrinimą ir 
sugebėdavęs pasislėpti. 

„Kai mums pranešdavo, jog 
ligoninės vadovas galimai ne-
blaivus budėjimo metu, tada jis 
nesugebėdavo pasislėpti“, – pa-
sakojo A. Margelis. 

Buvęs meras pripažino, jog 
V. Šimkoniui per daug buvo 
nuolaidžiaujama ir atleidžiama. 
Ligoninės vadovas nesugebėjo 
užtikrinti paslaugų teikimo ra-
jono gyventojams, pažeidinėjo 
tarnybinę etiką, kai kuriems dar-
buotojams mokėjo neadekvačiai 

didelius atlyginimus. 
„Mes buvome tikri karitiečiai, 

tikėjome, kad žmogus pasitai-
sys, neskubėjome imtis griežtų 
priemonių. Dabar akivaizdu, jog 
reikėjo tą pūlinį kuo skubiau iš-
operuoti, tada nebūtume sulaukę 
tokio V. Šimkonio vadovavimo 
chaoso, nesirūpinimo mūsų 
krašto žmonių sveikata ir grės-
mės ligoninės išlikimui“, – sakė 
A. Margelis. 

SuSkubo gelbėti v. šimkonĮ
Kai praėjusį rudenį į viešumą iš-
kilo visi V. Šimkonio „darbeliai“ 
ir tuometinis meras prabilo apie 
rimtą ligoninės vadovo veiklos 
tyrimą ir galimas to tyrimo pa-
sekmes, netruko atsirasti V. Šim-
konio užtarėjų. 

A. Margelis ėmė gauti laiškų 
apie tai, koks geras chirurgas yra 
V. Šimkonis, kaip jis padėjo laiš-
kų autoriams pasveikti. 

Ligoninės direktorių į savo 
glėbį paėmė tuometinė rajono 
tarybos opozicija su konserva-
torių atstovais priešakyje. Įdomu 
tai, jog dar visai neseniai tie patys 
žmonės pirštais badė darbe su 
kvapeliu pasirodantį V. Šimkonį 
ir siūlė A. Margeliui jį kuo grei-
čiau atleisti iš pareigų. 

Į Lazdijus buvo pakviestas 
konservatorių bendrapartietis iš 
Seimo Antanas Matulas, su ku-
riuo darbo metu buvo surengtas 
susitikimas ligoninėje. 

Vėliau buvo surašytas graudus 
dalies ligoninės darbuotojų vie-
šas laiškas A. Margeliui dėl neva 
skriaudžiamo V. Šimkonio. 

Netrukus tas pats laiškas, pa-
puošęs vietinę spaudą, nugulė ant 
kai kurių Seimo narių stalų. Tada 
situacija Lazdijų ligoninėje susirū-
pinę politikai metė visus valstybės 
darbus ir skubiai atvyko į Lazdijų 
ligoninę, kaip sakoma, patikrinti 
laiške išdėstytų teiginių. 

Tačiau nei sveikatos minis-
tras, nei komiteto pirmininkė, 
nei kiti garbūs svečiai neišgel-
bėjo V. Šimkonio autoriteto ir 
„tvarkos“ ligoninėje nepadarė. 
Nors tyliai norėjo, kaip ir kai 
kurie savivaldybės tarybos na-
riai, viešai siūlę uždaryti Vaikų 
skyrių, taip pastūmėti ligoninę į 

sunaikinimą.
Bijodamas galimo atleidimo, 

praėjusių metų spalį V. Šimkonis 
pasiėmė nedarbingumo pažymė-
jimą, o ligoninei vadovauti buvo 
paskirtas jo patarėjas Kęstutis 
Mazurkevičius. Tada situacija 
ligoninėje ėmė iš esmės gerėti.

PažeiDė ĮStatymą
Praėjusių metų pabaigoje Vy-
riausioji tarnybinės etikos ko-
misija (toliau VTEK) nustatė, 
jog V. Šimkonis pažeidė net kelis 
Lietuvos Respublikos viešųjų ir 
privačių interesų derinimo vals-
tybės tarnyboje įstatymo (toliau 
Įstatymas) punktus.

Išvadose pateikti įstatymo pa-
žeidimai yra susiję su ligoninės 
direktoriaus V. Šimkonio ir jo 
sutuoktinės Ramutės Šimko-
nienės darbo santykiais Lazdijų 
ligoninėje. 

2016 m. liepos 22 d. ir 2018 m. 
birželio 6 d. V. Šimkonis išleido 
įsakymus dėl darbo užmokesčio 
padidinimo ligoninės gydyto-
jams, tarp jų ir savo sutuoktinei, 
taip pat atitinkamus pakeitimus 
atliko R. Šimkonienės darbo su-
tartyje. 

Taigi, sprendęs savo sutuokti-
nės darbo užmokesčio klausimus, 
V. Šimkonis pažeidė Įstatymo 3 
str., 1 dalies 2 punktą ir 11 str.1 
ir 2 dalių nuostatas. 

VTEK konstatavo, jog V. Šim-
konis, nustatyta tvarka ir termi-
nais privačių interesų deklaracijo-
je nenurodęs sutuoktinės pareigų 
Lazdijų ligoninėje, pažeidė Įsta-
tymo 6 str. 1 dalies 1 punkto ir 7 
straipsnio 1 punkto nuostatas. 

banDė aPgauti teiSmą
Kai sergantį V. Šimkonį buvo 
paskirtas pavaduoti medicinos 
vadybos profesionalas K. Mazur-
kevičius, nedarbingumo pažymė-
jimą turintis V. Šimkonis ėmėsi 
prieš kolegą „kryžiaus žygių“. 

Buvo bandoma prieš K. Ma-
zurkevičių nuteikti dalį ligoninės 
personalo, o vėliau V. Šimkonis 
bandė apgauti teismą. 

Turėdamas nedarbingumo pa-
žymėjimą, V. Šimkonis parašė 
įgaliojimą teisininkui, kad šis 
atstovautų ligoninės (tiksliau, 

V. Šimkonio) interesams dėl 
pripažinimo K. Mazurkevičiaus 
paskyrimą eiti ligoninės direk-
toriaus pareigas (V. Šimkonio 
nedarbingumo laikotarpiu) ne-
galiojančiu. 

Žinoma, sirgdamas V. Šimkonis 
neturėjo teisės pasirašyti įgalioji-
mo, teismas šią apgavystę  paste-
bėjo ir nepriėmė pareiškimo. 

valDžiai – išbanDymaS 
ligonine
Dabar direktorius V. Šimkonis 
sugrįžo į savo kabinetą. Juk kai 

taiP SPecialiStai Dirbo ligoninei 
vaDovaujant v. šimkoniui 
Praėjusių metų rugsėjo mėnesį konsultacinėje poliklinikoje pacientų 
nekonsultavo gydytojas ginekologas, kardiologas, urologas (kuris 
sirgo ir jo niekas nepavadavo), vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų 
gydytojas. Nors internetiniame ligoninės puslapyje nurodyta, jog 
šie specialistai dirba ir konsultuoja. 
Pulmonologas per rugsėjo mėnesį dirbo tik 2 dienas – rugsėjo 7 
ir rugsėjo 28.  
Gastroenterologas dirbo tik vieną dieną – rugsėjo 26, nuo 13.30 
iki 18 val.
Iš trijų konsultacinėje poliklinikoje konsultuojančių traumatologų 
vienas rugsėjo mėnesį atostogavo, vienas dirbo vieną dieną nuo 8 
iki 16 valandos, kitas – keturias dienas nuo 13 iki 15.30 val. 
LOR gydytoja nuo rugsėjo 24 dienos nedirbo, tai reiškia, kad ligo-
ninė neužtikrino galimybės gyventojams patekti pas nosies, ausų, 
gerklės gydytoją.
Nors rugsėjo darbo grafike nurodyta, jog konsultacinėje poliklinikoje 
dirba 30 gydytojų, sergu.lt sistemoje pacientai gali užsiregistruoti tik 
pas 17 gydytojų. Ties kitų gydytojų, nurodytų grafike, pavardėmis 
nurodyta „šiuo metu pacientų nepriima“.
Trūko visai nedaug, kad Vilniaus teritorinė ligonių kasa nutrauktų 
sutartį dėl ginekologijos paslaugų apmokėjimo, nes šios paslaugos 
nebuvo teikiamos ilgą laiką.

taiP SPecialiStai Dirbo, kai 
vaDovavo k. mazurkevičiuS 
Per penkis mėnesius, kai V. Šimkonis turėjo nedarbingumo pažy-
mėjimą, Lazdijų ligoninėje pradėjo dirbti: 
1. Kardiologas – mokslų daktaras Andrius Berūkštis („Santaros“ 
klinikos).
2. Chirurgas – Rimantas Kupris (Respublikinė Kauno ligoninė).
3. Chirurgas – Vytautas Gegužis (Marijampolės ligoninė).
4. Urologas – Vladimiras Jelisejevas (Marijampolės ligoninė). 
5. Pediatras – profesorius Rimantas Kėvalas (Kauno klinikos). 
6. Gastroenterologė – doktorantė Gintarė Dargienė (Kauno klini-
kos).

gyDytojai aukojaSi Dėl lazDijų 
Kęstutis Mazurkevičius, ligoninės direktoriaus patarėjas, 6 
mėnesius dirbęs laikinuoju Lazdijų ligoninės vadovu:
„Man sunku suprasti, kodėl ilgą laiką Lazdijų žmonės gyveno be 
kardiologo, be urologo, be pediatro. Mes tiesiog skriaudėme savo 
krašto žmones nesuteikdami jiems galimybės Lazdijuose gauti 
kvalifikuotą medicinos pagalbą. Kiek dėl šios priežasties praradome 
žmonių, dabar sunku suskaičiuoti. 
Tai, kad ligoninėje atsirado net šeši kvalifikuoti įvairių sričių gydy-
tojai, ilgo ir sunkaus darbo rezultatas. Tikrai nėra lengva iš Vilniaus 
ar Kauno ligoninių prisikviesti gerų specialistų, jie yra graibstomi 
ir turi gausybę darbo pasiūlymų. Mane žavi profesoriaus R. Kėvalo 
profesinis patriotizmas. Šis labai užimtas ir Lietuvoje bei užsienyje 
vertinamas vaikų ligų specialistas tikrai aukojasi dėl Lazdijų krašto 
vaikų. 
Norinčiųjų patekti į konsultacijas pas specialistus – gausybė, tai 
įrodymas, kad mums seniai reikėjo Lazdijuose turėti profesionalų 
komandą.“

kurie jo užtarėjai dabar valdžioje. 
Ar naujajai savivaldybės vado-
vybei užteks politinės valios ir 
ryžto išsaugoti tai, kas buvo per 
pusmetį sukurta, ir tęsti ligoninėje 
vykstančias permainas? O gal bus 
pasirinktas specialistų paslaugų 
sumažinimo ir slaugos lovų di-
dinimo kelias?

Reikia tikėtis, jog priimant 
svarbius sprendimus dėl ligoni-
nės bus išklausytas ne tik svei-
katos apsaugos ministras, bet 
ir Lazdijų krašto žmonės bei jų 
lūkesčiai.•

Kokia ateitis laukia Lazdijų ligoninės, daug priklausys nuo naujosios valdžios.
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Malonus sutapimas: gimtadienio proga sveikino Pepė ir visi knygų draugai

Dineta Babarskienė
Apsilankyti Lazdijų rajono savi-
valdybės socialinės globos centre 
„Židinys“ gera, juolab, kad čia 
visada būsi sutiktas su šypsena. 
O juk tądien Staidaruose apsilan-
kė Lazdijų viešosios bibliotekos 
mobili biblioteka su šūsniu nau-
jausių knygų, dainomis, šokiais, 
skaitiniais. Nežinia, iš kur išdygo 
ir Pepė, kuri visus pradžiugino, 
mat ko tik ji su vaikais nesugal-
vojo: išbandė rankos tvirtumą, 
kilojo štangas, darė atsispaudi-
mus, dovanų atvežė, o sužinoju-
si, kad tądien vienas berniukas 
švenčia gimtadienį, tuoj įsitrau-
kė į linksmybes. Visko čia būta 
daug. Net Socialinės globos cen-
tro „Židinys“ direktorius Egidijus 
Aleksonis gailėjosi, jog negalėjo 
pats šventiniame renginyje da-
lyvauti.

„Lazdijų mobilioji biblioteka 

atvyko tikrai į neeilinę vietą, 
kviesdama visus tiesiog pasva-
joti“, – sakė Ričardas Lapaitis 
pasidžiaugęs, kad dar ir visai 
netikėtai į vieno berniuko gim-
tadienio šventę pakliuvo. O juk 
gimtadienis – pati geriausia diena 
svajoti ir ne tik tam, kuris šven-
čia. „Svajoti reikia visiems. Dar 
niekada tiek daug nekalbėjome 
apie svajas, muziką, knygas ir jų 
herojus“, – sakė Ričardas. Kartu 
su mobiliąja biblioteka atvyko 
ir muzikantai, dainininkai, lite-
ratai. Jaunasis pianistas, dauge-
lio konkursų laureatas, Lazdijų  
meno mokyklos mokinys Ugnius 
Bondorevas (mokytoja Vilma 
Grigaitienė) privertė visus pasi-
justi kaip gerame koncerte, taip 
virtuoziškai vaikinukas grojo. 
Mokytojos Rūtos Marcinonienės 
mokinė pianistė Ūla Bakanovaitė 
(Veisiejų skyrius) taip pat stebino, 

mat pirštai taip greitai bėgiojo 
klavišais, kad visi pripažino, jog 
net sužiūrėti sunku. Plojimų ne-
gailėta Lazdijų meno mokyklos 
mokytojai Eglei Malinauskienei 
ir jos talentingai mokinei Lukai 
Bagdonaitei, kuri pakviesta apsi-
lankyti Staidaruose greit sutiko, o 
mama Asta patikino, kad geriau-
sia tartis su mokytoja Egle, mat ji 
geriau žinanti. „Džiaugiuosi, kad 
ir mokytoja Eglė, ir Lukos mama 
Asta, o ir pati Luka buvo gerano-
riškai nusiteikusios“, – prisipaži-
no pakalbintas Ričardas Lapaitis. 
Tądien kaip niekad daug ypatingų 
žmonių sugužėjo į Staidarus. Nu-
stebino Lazdijų Motiejaus Gus-
taičio gimnazijos moksleivė Rim-
gailė Kardokaitė, kuri mintinai 
išmokusi ilgą, nepaprastai aktualų 
kūrinį apie patyčias (jos mokytoja 
Birutė Plečkaitienė). Kiek laiko 
teko Rimgailei sėdėti prie kny-

gos, kol viską išmoko, nė pati, 
ko gero, nepasakytų, bet tikino, 
kad nebuvo sunku. O štai Lazdijų 
viešosios bibliotekos vaikų sky-
riaus vyr. bibliotekininkė Ramu-
nė Daugirdaitė atvyko su glėbiu 
dar spaustuvės dažais kvepiančių 
knygų kviesdama vaikus užsukti 
į biblioteką. Tądien Ramunė vai-
kus pakvietė kartu pasiklausyti 
vienos istorijos: įdomios, ilgos ir 
be pabaigos. „Paskaitysite patys 
knygelę ir sužinosite“, – paslap-
tingai šypsodamasi sakė ji. Na, o 
Pepė nežinia, iš kur prisistačiusi 
pas vaikus su lagaminu, kurį vos 
tempė, prisigalvojo visokiausių 
įdomybių: šoko, dainavo, atsi-
spaudimus darė, rankos stiprumą 
išbandė, štangą kilnojo, dovanas 
dalijo, su vaikais gimtadienį šven-
tė ir svajones galvojo pačias neįti-
kėčiausias. Nors pati prisipažino, 
kad jau daug atsispaudimų nepa-

daro ir arklio jau nepakelianti. 
„Metai jau ne tie“, – mostelėjo 
ranka Pepė ir vėl su vaikais įsi-
traukė į šventinį šurmulį. Visame 
šiame šurmulyje su visais kartu 
dalyvavo ir šio centro darbuotojos 
– socialinė darbuotoja Laura Gar-
benčienė ir socialinė pedagogė 
Vaida Jarmalienė. Smagu buvo 
visiems. „Ačiū už nuoširdumą ir 
šilumą“, – sakė atvykusieji šių 
namų šeimininkams atsisveikin-
dami jau kaip seni geri draugai, 
apsikabindami ir pasakydami 
vienas kitam iki kito karto, iki 
greito pasimatymo. „Laikas, kai 
ten buvau, buvo vertas kiekvienos 
minutės“, – brūkštelėjo Pepė savo 
„Facebook“ paskyroje. 

„O aš netrukus pakviesiu į ki-
tas keliones... Su Lazdijų mobi-
liąja biblioteka, knygomis ir jų 
herojais“, – pažadėjo Ričardas 
Lapaitis.•

Doveika skurdo statistikoje norėtų išskirti dar vieną skaičių: kiek yra tinginių?
Vasarį Lietuvoje atlikta 
apklausa parodė, kad 
Lietuvoje 75 proc. žmonių 
teigia esą laimingi, tačiau 
85 proc. teigė nemaną, 
kad Lietuva yra laimingų 
žmonių šalis. Apie šio pa-
radokso priežastis „Žinių 
radijo“ laidoje „Atviras 
pokalbis“ penktadienį 
kalbėjosi psichologas An-
drius Kaluginas ir kuni-
gas Ričardas Doveika.

„Man susidaro toks įspūdis tarsi 
mes atribojame save nuo Lietu-
vos: „man gera, bet šalis pras-
ta“, – sakė A. Kaluginas. Pasak 
psichologo, bendras Lietuvos 
emocinis klimatas vertinamas 
tik penketu. „Gaunasi, kad mes 
gyvename kiekvienas sau“, – 
apgailestavo A. Kaluginas.

Kunigas R. Doveika nesupra-
to, kodėl reikia būti laimingu pa-
gal masinę štampuotę? „Tokioje 
įtampoje, kokioje gyvena mūsų 
karta, niekas prieš tai negyve-

no, bet ir tokiame apsirūpinime, 
sotume, prabangoje taip pat ne-
gyveno nei viena mūsų karta“, 
– sakė R. Doveika. Pasak jo, 
dabar jau yra iškelta nauja kar-
telė, norisi gyventi nebe gerai, 
bet atsiranda noras lenktyniauti, 
turtingai gyventi.

Kunigas svarstė, ką reiškia 
statistiniai duomenys, kad žmo-
gus negali leisti sau būtiniausių 
dalykų. „Pervažiuokite per visus 
Lietuvos miestus, miestelius – 
drabužių gali įsigyti už eurą – ir 
pigiau, ir brangiau, visose pa-
kelėse yra gatvės turgelių. Ką 
reiškia, kad „šiandieną esu sto-
kojantis“, „sau negalintis kažko 
leisti“?

Turime pripažinti, kad yra 
dalis žmonių, kurie dėl objek-
tyvių priežasčių daug ko negali, 
bet, koks yra skaičius šiandien 
tinginių? Kaip kaime, sodyboje 
gyvenantis žmogus gali skųstis 
blogu gyvenimu, neužsiaugin-
damas lysvėje buroko, svogū-
no laiško, ridikėlio? Ką reiškia 

šiandieną iš tinginystės atsisa-
kyti dirbti, realizuoti save? Kam 
aš išliesiu prakaito lašelį, jei už 
darbą gausiu tiek pat, kiek gaunu 
nieko nedarydamas?

Kas šiandieną iš mūsų vi-
suomenės turi prisiimti pačią 
didžiausią atsakomybę kentėti 
už pozityvo skleidimą visuome-
nėje? Kodėl šiandieną pagrin-
dinė žinia yra negatyvo žinia? 
Kodėl skurdas yra sutapatintas 
su netvarka, nešvara, apsilei-
dimu?“, – retoriškai klausė 
R. Doveika.

Jis teigė, kad lankant žmonių 
namus galima pamatyti žmones, 
gyvenančius iš pašalpos, „bet to-
kiame nešvarume, netvarkoje“.
„Ir gali atidaryti duris vienišo 
žmogaus – močiutės ar senelio, 
pas kurį staltiesė tiesiog yra iš-
krakmolinta, kuris pagal savo 
pajamas yra už skurdo ribų, bet 
yra tvarkinga, švaru, kvepia. 
Esmė tarp šitų dviejų žmonių 
– vienas tiki, kitas naudojasi“, – 
kalbėjo R. Doveika.•

Kunigas Ričardas Doveika: „Turime pripažinti, kad yra dalis žmonių, kurie 
dėl objektyvių priežasčių daug ko negali, bet, koks yra skaičius šiandien 
tinginių? Kaip kaime, sodyboje gyvenantis žmogus gali skųstis blogu 
gyvenimu, neužsiaugindamas lysvėje buroko, svogūno laiško, ridikėlio?“

Pepė nežinia, iš kur prisistačiusi pas vaikus su lagaminu, kurį vos tempė, prisigalvojo visokiausių įdomybių: šoko, dainavo, atsispaudimus darė, rankos stiprumą išbandė, štangą kilnojo, dovanas 
dalijo, su vaikais gimtadienį šventė ir svajones galvojo pačias neįtikėčiausias.
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ARATC veikla per metus: su naujovėmis — arčiau žiedinės ekonomikos 

Turime dvi naujienas ir 
abi – geros. Taip galima 
pasakyti, kalbant apie 
praėjusių metų Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo 
centro (ARATC) veiklą. 
Tiesa, gerų naujienų buvo 
daugiau, bet dvi – labai 
išskirtinės.  Tai – atskiras 
maisto atliekų surinkimas 
ir naudotų daiktų mainų 
punktų atsiradimas. 

tenka keiSti SenuS ĮPročiuS
„Kiekviena naujovė yra iššūkis. 
Ne tik įmonei, bet ir visiems 
žmonėms, kuriems su ta naujo-
ve reikia susipažinti, ją priimti ir 
įsileisti į savo gyvenimą. Atliekų 
tvarkymo srityje atsiradusios nau-
jovės   reikalauja keisti nusisto-
vėjusius įpročius ir tai ne visiems 
patinka. Bent jau ir pradžių. Bet 
nuolatinė kaita yra progreso vari-
klis – keisdamiesi mes tampame 
pažangesni ir sąmoningesni“, 
– apžvelgdamas praėjusių metų 
rezultatus kalbėjo ARATC direk-
torius Algirdas Reipas. 

Keisti ankstesnius įpročius 
regiono miesto ir miestelių in-
dividualių namų gyventojams 
teko gavus maisto atliekų kon-
teinerių komplektus: konteinerį, 
kibirėlį ir talpą naudotam aliejui 
ir riebalams surinkti. Iš viso re-
gione buvo išdalinta 5751 toks  

komplektas.   
Atskiras maisto atliekų surin-

kimas prasidėjo pernai spalį, pir-
moji startavo Druskininkų savi-
valdybė. Vėliau paslauga pradėta 
teikti Alytaus miesto, Birštono, 
Lazdijų ir Prienų rajonų savival-
dybėse. Pirmųjų apvažiavimų 
metu daugelis maisto atliekų 
konteinerių stovėjo nė nepaju-
dinti, o prie jų sutikti gyventojai 
dievagojosi neturintys ko į juos 
dėti. 

Bet atidarius čia pat stovintį 
mišrių atliekų konteinerį, patys 
„nustebdavo“ išvydę, kad jame 
primesta bulvių lupenų, papu-
vusių obuolių ir kitokių virtuvės 
atliekų, kurių vieta nuo šiol – 
maisto atliekų konteineriuose.  

tikrino, mokė, kontroliavo
Gyventojams buvo ne tik siunčia-
mi, kartu su konteineriais dalijami 
lankstinukai su informacija, kaip 
naudoti maisto atliekų konteine-
rius – ARATC specialistai patys 
važiavo pas žmones ir kantriai 
aiškino žmonėms, kokias atliekas 
būtina mesti į naujuosius kontei-
nerius. 

Ne mažesnį, o gal net dides-
nį poveikį nei aiškinimai turėjo 
Kontrolės padalinio darbuotojų 
perspėjimai, kad nei mišrių atlie-
kų konteineriai, aptikus juose 
maisto atliekų, nei maisto atlie-

kų konteineriai su netinkamomis 
atliekomis nebus ištuštinami.  

Ant neištuštintų konteinerių už-
klijuoti įspėjamieji pranešimai ne 
vienam gyventojui tapo paskata 
pasidomėti, kokias atliekas mesti 
į maisto atliekų konteinerius ir 
pradėti jas atsakingiau rūšiuoti.  

Atskiras maisto atliekų, kurios 
yra labai sunkios ir jų susidaro 
labai dideli kiekiai, surinkimas 
yra privalomas reikalavimas, nu-
matytas ir Lietuvos, ir Europos 
Sąjungos teisės aktuose. 

jei lyDeriS – tai viSur!
Jis pripažino: ruošiantis atskiram 
maisto atliekų surinkimui, buvo 
nusiteikta, kad iš pradžių rūšiavi-
mo kokybė gal ir nebus labai gera, 
bet neabejojama, kad ilgainiui 
situacija keisis. 

„Iki šiol Alytaus regionas buvo 
ir yra rūšiavimo lyderis Lietuvoje, 
tad labai viliamės, kad ir mais-
to atliekų rūšiavimas sėkmingai 
įsibėgės, bei tikime, kad tai leis 
labai ženkliai sumažinti mišrių 
komunalinių atliekų kiekius 
bei deginimo kaštus“, – viliasi 
a. reipas.

Atskirai surinkus maisto atlie-
kas atsiranda galimybė technolo-
giškai išgryninti  biologines atlie-
kas ir gaminti biologines dujas bei 
kokybišką kompostą. 

Alytaus regionas atskirai rink-

ti maisto ir virtuvės atliekas iš 
gyventojų pradėjo pirmasis ir 
kol kas vienintelis Lietuvoje. 
Maisto atliekų konteineriai buvo 
išdalinti miestų ir miestelių in-
dividualių namų gyventojams, 
neturėjusiems kompostavimo 
konteinerių.

Šiais metais maisto atliekų kon-
teineriais planuojama aprūpinti 
visus miestų individualių namų 
gyventojus, o įrengus kolekty-
vinio komunalinių atliekų surin-
kimo aikšteles, maisto atliekos 
atskirai bus surenkamos ir dau-
giabučiuose namuose.

nauDotų Daiktų atgimimaS
Per visą Lietuvos regioninės atlie-
kų tvarkymo sistemos gyvavimo 
istoriją taip jau susiklostė, kad 
ARATC viską pradeda daryti pir-
masis. Tad nenuostabu, kad pir-
masis Lietuvoje jis pradėjo kurti 
ir atliekų pakartotinio naudojimo 
ir paruošimo pakartotinai naudoti 
sistemą.

pernai visose regione veikian-
čiose didelių gabaritų bei kitų 
atliekų surinkimo aikštelėse 
buvo pastatyti paviljonai, kuriuo-
se priimami ir laikomi vieniems 
atliekomis tapę, bet kitiems dar 
reikalingi  ir naudojami galintys 
būti daiktai. Šiuos daiktus: dra-
bužius, baldus, namų apyvokos 
reikmenis ir kitus, norintys gali 

užeiti ir pasiimti. Tą ir daro. 
O Alytaus regiono atliekų tvar-

kymo technologijų centre jau 
statomas ir centrinis paruošimo 
pakartotinai naudoti gamybinis 
pastatas, kuriame paviljonuose 
surinkti daiktai bus ruošiami pa-
kartotiniam naudojimui.  

„Pakartotinio naudojimo sis-
temos kūrimas bus didžiausias 
iššūkis įmonei šiais metais. Teks 
daug mokytis, bendrauti su visais 
socialiniais partneriais, valdžios 
institucijomis, kad visi procesai 
būtų suvaldyti ir sistema galėtų 
finansiškai funkcionuoti“, – sakė 
a. reipas.

Anot jo, tokios sistemos labai 
sėkmingai veikia daugelyje Euro-
pos Sąjungos šalių ir suteikia gy-
ventojams daug teigiamų emocijų 
bei sukuria palankų požiūrį į visą 
komunalinių atliekų surinkimo 
sistemą. 

Kaip ir atskiras maisto atliekų 
surinkimas, pakartotinio naudo-
jimo sistemos sukūrimas būtų dar 
vienas didelis žingsnis link žie-
dinės ekonomikos, įgyvendinant 
pagrindinį jos principą –  atlie-
kos turi tapti tuo, kuo buvo – vėl 
naudojamais daiktais. ARATC 
užtikrintai ir nuosekliai eina šia 
linkme.•    

Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf.

„Keisdamiesi mes tampame pažangesni ir sąmoningesni“, – sako ARATC 
vadovas A. Reipas, apžvelgdamas pokyčius regione. (ARATC nuotr.)

Atliekų surinkimo aikštelėse veikiantys daiktų mainų punktai – pirmas žingsnis, kuriant pakartotinio daiktų 
naudojimo sistemą. (ARATC nuotr.)

Prenumerata priimama 
visuose pašto skyriuose, 

internete www.prenumerata.lt 
ir redakcijoje, adresu Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai. 
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Aidas Kelionis
Kai buvau mažas, nešiojau juo-
dus gana ilgus plaukus. Tėvai 
pasakojo, kad neretas praei-
vis pamatęs mane sakydavo: 
„Oi, kokia graži mergaitė!“ 
Aš savo ruožtu atsakydavau: 
„Aš ne melgaitė, aš belniu-
kas.“ Mokykloje plaukai kiek 
sutrumpėjo, o kai pradėjau 
sportuoti, pajutau, kad geriau 
yra kirptis trumpai, nes taip 
žymiai patogiau ir praktiš-
kiau. Nuo dvidešimt vienerių 
metų amžiaus pradėjau kirptis 
ežiuku – viršugalvyje plaukai 
būdavo kiek ilgesni, o šonuose 
– trumpesni.

Dabar kas dvi savaites keliau-
ju pas kirpėją, kuri galvą man 
skuta plikai. Nežinau kodėl, bet 
tik po kirpimo jaučiuosi žymiai 
geriau – gal iš tiesų teisūs tie 
budistų vienuoliai, kurie gal-
vas irgi skuta plikai. Kas žino, 
gal taip per plikę geriau sklin-
da kokia nors galinga kosminė 
energija? Bet man svarbiausia, 
kad taip yra žymiai patogiau ir 
smagiau. 

Tik plikai nusiskutus galvą 
geriau juntamos orų permainos. 
Žiemą plikam yra šalta, o vasarą 
plikę greitai gali nusvilti, tad 
reikia dėvėti kepures. Ypač šil-
tuoju metų laiku mėgstu nešioti 
vasarines kepuraites su snape-
liais, vadinamas „beisbolkes“. 
Namuose jų prikaupiau iš tiesų 
visai nemažai. Pagal užrašus ant 
jų galima sužinoti, kokią muzi-
kos grupę, futbolo komandą ar 
krepšinio klubą mėgstu. Turiu 
dvi juodas kepuraites su snape-
liais ir užrašu „Metallica“, irgi 
juodą kepuraitę su sena Turi-
no „Juventus“ klubo emblema, 
mėlyną kepuraitę su Oklando 

krepšinio klubo „Golden State 
Warriors“ emblema. Taigi jas 
galima dėvėti įvairiomis pro-
gomis ir pagal nuotaiką.

1995 metais beveik dešimt 
mėnesių Vilniuje gyvenau 
bendrabutyje ant Tauro kalno 
mažame, kiek didesniame nei 
dešimt kvadratinių metrų, kam-
barėlyje. Į jį mane buvo įlei-
dęs draugas fizikas Algirdas, 
su kuriuo žaisdavome krep-
šinį. Tuo metu dirbau Moks-
lo ir enciklopedijų leidykloje 
Karoliniškėse, tad kiekvieną 
rytą pro P. Cvirkos paminklą 
leisdavausi nuo Tauro kalno 
į troleibusų stotelę. Prieš me-
tus Baltijos televizija parodė 
pirmą tiesioginę NBA finalų 
transliaciją, kurią žiūrėjau jau 
bebaigdamas penktą kursą Vil-
niaus universitete. Čiurlionio 
gatvės bendrabutyje leidom 
paskutines nerūpestingas stu-
dentiškas dienas. 

1995 metais gyvendamas 
Tauro gatvės bendrabutyje ne-
turėjau televizoriaus, o birželio 
mėnesį artėjo NBA finalo serija 
tarp titulą ginančių Houstono 
„Rockets“ ir Orlando „Magic“. 
Ketvirtakursis Rytis iš Alytaus 
paskolino nespalvotą „Šilelį“, 
per kurį antrą ar trečią valan-
dą nakties keldavausi žiūrėti 
NBA finalo serijos iki keturių 
pergalių. Ilgai mėgautis ir tuo 
pačiu kankintis nereikėjo, nes 
„Rockets“ su legendiniu centru 
Hakeemu Olajuwonu ir Clydeu 
Drexleriu nušlavė Orlando klu-
bą sausu rezultatu 4:0. 

Vėliau vasarą nuvažiavęs 
pas gimines į Klaipėdą atos-
togauti pietinėje šio miesto 
dalyje esančiame turguje už 
trylika litų nusipirkau Orlando 
„Magic“ kepuraitę su snape-
liu ir šios ekipos simbolika. 
Šiame klube pirmą savo finalą 
pralaimėjo jame žaidžiantys 
jaunieji lygos talentai Shaquil-
leas O‘Nealas ir Anferneeis 
Hardawayus. Tikėjausi, kad 
jie ateityje iškovos bent kelis 
NBA čempionų titulus, bet taip 
neįvyko.•

Verstaminuose vaikai sulaukė Velykų bobutės saldžių vaišių
Dineta Babarskienė
Ar pas jus apsilankė 
Velykų bobutė? Jau iš 
tolo girdžiu džiaugsmin-
gus vaikų šūksnius, kad 
tikrai taip, ji buvusi, ir 
su lauktuvėmis, tikrai 
ne tuščiomis. Pasirodo, 
Velykų bobutė užsuko ir į 
Verstaminus. 

Verstaminų bibliotekos bibliote-
kininkė Zita Marčinskienė kartu 
su mokytoja Ženeta Stankevičie-
ne sukvietė vaikus pasidžiaugti 
gražia pavasario švente ir, ži-
noma, margučiais. Neeilinis ry-
tmetys Verstaminų bibliotekoje 
žadėjo daug malonių netikėtumų 
ir staigmenų. Pirmiausia su Ve-
lykų papročiais ir tradicijomis 
mažuosius supažindino Versta-
minų bibliotekos bibliotekinin-
kė Zita Marčinskienė. Paskui 

vaikučiai, pakviesti mokytojos 
Ženetos Stankevičienės, ėmė-
si darbo: spalvino popierinius 
kiaušinius, kuriais papuošė Ve-
lykų medelį. O po darbų, pava-
sarinei saulei vis labiau šildant 
ir skruostus bučiuojant, dūkta 
kieme: šokta, dainuota. Ir štai 
koks netikėtumas! Velykų bo-
butė, matyt, pro šalį keliaudama, 
išgirdusi linksmybes, nutarė už-
sukti pas vaikus su saldžiomis 
dovanomis. O kiek džiaugsmo 
būta! „Būkite sveiki ir linksmi“, 
– linkėjo Velykų bobutė kvies-
dama į biblioteką, kur visų laukė 
parengta mažųjų piešinių paroda 
„Velykų džiaugsmas vaikų aki-
mis“. „Smagu sulaukti Velykų 
bobutės“, – džiaugėsi vaikai, o 
jiems pritarė ir mokytoja Žene-
ta, mat ir ji džiaugėsi atėjusiu 
pavasariu ir gražia švente – šv. 
Velykomis.•

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

„Smagu sulaukti Velykų bobutės“, – džiaugėsi vaikai, o jiems pritarė ir mokytoja Ženeta.
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Ansamblinio  dainavimo konkurse nugalėjo Lazdijų meno mokyklos dainininkai

 Popgrupė ,,Či-ki-ta“ su mokytoja Diana Tulabiene.Jaunučių ansamblis su mokytoja Egle Malinauskiene.

Ričardas Lapaitis
Veisiejų kultūros namuose 
įvyko respublikinis vaikų 
ir jaunimo ansamblinio 
dainavimo konkursas-fes-
tivalis „Mes – tai muzika“. 
Jį organizavo Lazdijų meno 
mokyklos teorinis-vokali-
nis skyrius. Šiame konkur-
se varžėsi Alytaus jaunimo 
centro, Birštono, Varėnos 
Jadvygos Čiurlionytės, Ma-
rijampolės meno mokyklų 
bei Lazdijų meno moky-
klos ir Veisiejų skyriaus 
dainininkai.

Šiemet konkurso dalyvius ver-
tino Šakių meno mokyklos di-
rektoriaus pavaduotoja ugdymui 

Ramunė Valaitienė, Varėnos Ja-
dvygos Čiurlionytės vyresnioji 
mokytoja metodininkė Daiva Se-
levičienė ir Lazdijų rajono Kučiū-
nų mokyklos vyresnysis muzikos 
mokytojas Juozas Pileckas.

Konkursą vedė Lazdijų meno 
mokyklos mokinių tarybos nariai 
– Monika Grigaitytė ir Vakaris Vai-
tulionis. Visus dalyvius ir svečius 
pasveikino Veisiejų seniūnas Ze-
nonas Sabaliauskas. Po konkurso 
jaunieji dainininkai buvo vaišinami 
skaniomis bandelėmis ir kvapnia 
arbata bei lankėsi Veisiejų regioni-
nio parko lankytojų centre. 

Komisijos pirmininkė Ramunė 
Valaitienė sakė, jog šio respubli-
kinio vaikų ir jaunimo ansambli-
nio dainavimo konkurso tikslas 

– puoselėti nacionalines muzikos 
tradicijas, lietuviškos muzikos 
išsaugojimą, ugdyti mokinių 
kūrybiškumą, skatinti ansam-
blinį dainavimą ir tęsti bendra-
vimą tarp respublikos  muzikos 
ir meno mokyklų. Ji padėkojo 
Lazdijų meno mokyklai už pui-
kų konkurso organizavimą. Visi 
konkursantai buvo suskirstyti į 
tris amžiaus kategorijas. Vieno 
pasirodymo metu dalyvavo ma-
žiausiai 2 dainininkai, daugiausiai 
12. Dalyviai privalėjo atlikti du 
kūrinius ir tik gyvai – be mikro-
fonų. Muzikinis pritarimas be 
muzikinių fonogramų. Vienas iš 
kūrinių – būtinai lietuvių kom-
pozitoriaus. Klausytojai galėjo 
pamatyti 15 pasirodymų ir išgirsti 

net 30 dainų. Šio konkurso ko-
ordinatorė buvo Lazdijų meno 
mokyklos teorinio-vokalinio sky-
riaus metodinės grupės vadovė 
Edita Česnulienė. 

Šiame konkurse sėkmė ir vėl 
lydėjo Lazdijų meno mokyklos 
dainininkus. Konkurso-festiva-
lio „Mes – tai muzika“ laure-
atais tapo jaunučių ansamblis 
(mokytoja Eglė Malinauskienė), 
popgrupė „Či-ki-ta“ bei duetas 
Greta Labenskaitė ir Agnė Ži-
džiūnaitė (mokytoja Diana Tu-
labienė). Popgrupei „Či-ki-ta“ 
taip pat buvo įteikta nominacija 
už ansambliškumą, o Gretai ir 
Agnei pritarusiam Lazdijų meno 
mokyklos elektro-akustiniam an-
sambliui, kurio vadovas Linas  

Bankauskas, nominacija už ori-
ginaliausią dainos pritarimą.

Konkurse dalyvavo ir kiti ta-
lentingi Lazdijų meno mokyklos 
dainininkai: Veisiejų skyriaus 
vokalinis ansamblis (mokytoja 
Rasa Sabaliauskienė), duetai 
Viltė Vaitulionytė ir Viltė Tula-
baitė bei Deinara Vereščinskaitė 
ir Martyna Tamulionytė (moky-
toja Violeta Česnulytė). Visiems 
konkurso dalyviams buvo įteikti 
diplomai.

Konkurso pabaigoje visus da-
lyvius ir nugalėtojus pasveikino 
bei Lazdijų rajono savivaldybės 
atminimo dovanėles komisijos 
nariams įteikė Lazdijų meno mo-
kyklos direktorė Renata Mocke-
vičienė.•

„Pasienio fiestoje“ — Ž. Savickas ir tarptautinės galiūnų varžybos
Antradienį Lazdijų rajono savival-
dybėje lankėsi  Žydrūnas Savickas 
– Lietuvos sportininkas galiūnas, 
tituluojamas stipriausiu pasaulio 
žmogumi. Kartu su Lazdijų rajo-
no savivaldybės mero pavaduo-
toju Audriumi Klėjumi ir Lazdijų 
kultūros centro atstovais aptartos 
Lazdijuose birželio 8 d. vyksian-
čios tarptautinės galiūnų varžybos 
„Europos taurė 2019“.

Svečias Ž. Savickas džiaugėsi 
kokybišku bendradarbiavimu su 
Lazdijų kultūros centru ir savival-
dybe bei trumpai supažindino su 
varžybų struktūra bei būsimomis 
rungtimis.

Tai vienos iš didžiausių ir įdo-
miausių galiūnų varžybų Lie-
tuvoje šiais metais. Renginyje 
dalyvaus stipriausi galiūnai iš 
Lietuvos ir Europos. Varžybos 
vyks laukiamiausios šventės 
„Pasienio fiesta“ metu. Galiūnai 
rungsis šešiose rungtyse.•
Lazdijų r. sav. inf. Ž. Savickas (antras iš dešinės) džiaugėsi kokybišku bendradarbiavimu su Lazdijų kultūros centru ir savivaldybe.
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Pagal Lazdijų rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisykles, 
Lazdijų rajono savivaldybės teritorijoje stambiosios atliekos (stambūs buities 
apyvokos daiktai: baldai, langai, durys, dviračiai, indai, talpos, buitinė technika, 
namų ūkio santechnikos įrenginiai: kriauklės, praustuvai, vonios ir pan., tele-
vizoriai, kompiuteriai ir kitos elektroninės įrangos atliekos) yra surenkamos 2 
kartus per metus: pavasarį ir rudenį.

Dėl didžiųjų atliekų surinkimo vietų kreiptis į seniūnijas.
Pateikiame 2019 m. pavasarinio rinkimo grafiką:
1) Kapčiamiesčio seniūnija – balandžio 30 d.
2) Noragėlių seniūnija – gegužės 3 d.
3) Šventežerio seniūnija – gegužės 7 d.
4) Lazdijų seniūnija – gegužės 9 d.
5) Seirijų seniūnija – gegužės 10 d.
6) Krosnos seniūnija – gegužės 14 d.
7) Būdviečio seniūnija – gegužės 15 d.
8) Šeštokų seniūnija – gegužės 16 d.
9) Veisiejų seniūnija – gegužės 21 d.
10) Kučiūnų seniūnija – gegužės 22 d.

Lazdijų padalinio vadovė Zita Matulevičienė

Lazdijų rajono gyventojų dėmesiui!

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 6“. 
 11.15 „Aukštuomenės 

daktaras 4“. 
 12.00 Gyvenimas. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 TV žaidimas „Kas ir 

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

Loto“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 20.59 Loterija „Jėga“.
 21.00 Rinkimai 2019. 
 22.45 Dviračio žinios.
 23.10 „Babilonas Ber-

lynas“. 
 24.00 LRT radijo  

žinios.
 0.10 „Tvin Pyksas 2“. 
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Vakaras su  

Edita. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite  

daktaro.
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Specialus  

tyrimas. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 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 Yra, kaip yra. 
 13.00 „Mano likimas“.
 15.00 „Dvi šeimos“.
 16.00 KK2.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Valanda su Rūta. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios. 

 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.30 „Eliziejus“.
 0.35 „Judantis 

objektas“.
 1.30 „Baltųjų rūmų 

šturmas“.
 3.40 Alchemija. VDU 

karta. 
 4.10 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Aladinas“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Gero vakaro šou. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Meilės miestas“.
 12.00 „Paskutinis iš 

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

protai. Kitapus 
sienų“.

 1.05 „Pasitikėjimas“.
 1.55 „Kvantikas“.
 2.45 Ekstrasensai 

detektyvai. 
 3.45 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 4.30 „Pasitikėjimas“.
 5.20 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 

btv
 6.40 „Mentalistas“.
 7.35 „Stoties policija“.
 8.35 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.35 „Paskutinis faras“.
 10.35 „Kobra 11“.
 11.35 „Ekstrasensų 

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

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

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.25 „Tautos  
tarnas“.

 21.00 „Reindžeriai“.
 23.05 „Ledynmečio 

grėsmė“.
 2.35 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

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

viršaus“. 
 7.00 Vantos lapas. 
 7.30 Sveika ir gardu. 
 8.00 Reporteris. 

 8.58 Orai.
 9.00 Ant bangos.
 10.00 „Gyvybės langelis“.
 11.10 „Rasputinas“.
 12.20 „Vienišas vilkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 Po darbų. 
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
18:30 „Laisvės keliu“.
 19.00 Žinios.
 19.20 „Pozicija“. 
 20.00 Žinios.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Ne spaudai. 
 22.00 Reporteris. 
 22.53 Orai.
 22.55 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 23.00 Adomo obuolys. 
 0.00 „Miškinis“.
 1.05 „Gluchariovas“.
 2.05 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.
 2.55 „Rasputinas“.
 3.45 „Pabėgėlė“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Rasputinas“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XIX 
tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Birštonas 2016“. 

 7.00 „TV daktaras. Kaip 
kovoti su kraujo 
užkrėtimu?“. 

 7.30 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3“. 

 7.40 „Šikšnosparnis 
Patas“. 

 7.55 „Stebuklingoji 
Boružėlė“. 

 8.20 Į sveikatą! 
 8.45 „Kodėl gi ne?!“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Vilniaus Bernardinų 

bažnyčia. Architek-
tūra ir restauracija.

 13.10 Stambiu  
planu. 

 13.55 Atspindžiai. 
Paveldo kolekcija.

 14.20 „Kalnų žolelių 
paslaptys. Karintija. 
Natūralaus grožio 
šaltiniai“. 

 15.10 „Gamtosaugos 
idėjos“. 

 15.40 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3“. 

 15.50 „Šikšnosparnis 
Patas“. 

 16.05 „Stebuklingoji 
Boružėlė“. 

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus albumas. 

 18.15 „Ten, kur namai 2“. 
 19.00 Mokslo sriuba. 
 19.15 „Rokis IV. Ameri-

kietiškas smūgis“. 
 20.10 Kultūros diena.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Nacionalinis turtas.
 21.30 Brandūs pokalbiai.
 22.15 „Prisimenu motinos 

balsą“. 
 23.15 Anapus čia ir dabar. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Kaunas Jazz 2018. 

Laura Mvula.
 2.20 „Stebuklų šalis“. 
 4.05 Anapus čia ir dabar. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 5.15 „Ten, kur namai 2“. 

tv1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 7.55 „Rožių karas“.
 9.55 „Akloji“. 
 11.00 „Būrėja“.
 12.10 „Detektyvė Rizoli“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“. 
 14.10 „Keista šeimynėlė“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 21.00 PREMJERA. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
Havro šmėklos“.

 23.00 „Amžina meilė“.
 0.50 „Paslėptas gyve-

nimas“.
 1.55 „Brokenvudo 

paslaptys. Tamsos 
angelas“.

 3.30 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Žūklė laukinėje 

gamtoje“.
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 Vienam gale 

kablys. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Makgaiveris“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 „Nokautas“.
 22.55 „Aukščiausia 

pavara“.
 0.05 „Daktaras  

Hausas“.
 1.00 „Raitelis be 

galvos“.

ketvirtaDieniS, balandžio 25 d. Saulė teka 5.56, leidžiasi 20.39, dienos 
ilgumas 14.43. Pilnatis. Vardadieniai: Morkus, Tolmantas, Žadmantė, Žavinta.

Lazdijų kultūros centrui nuosavybės teise priklausantis lengvasis automobilis 
Renault Espace. Pirmosios registracijos data 1993-06-28. Techniniai duomenys: 
vairo stiprintuvas; kuro rūšis – benzinas; variklio darbinis tūris cm3 – 2 200;  
variklio galingumas, kW 80; pavarų dėžė – mechaninė.

Pradinė pardavimo kaina – 150,00 Eur.
Aukcionas vyks 2019-05-14 10.00 val. Lazdijų kultūros centro patalpose, 

adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 
Aukcionui neįvykus, antrasis aukcionas vyks 2019-05-21 10.00 val. Lazdijų 

kultūros centro patalpose, adresu: Vilniaus g. 6, Lazdijai. 
Pirmojo aukciono paraiškos priimamos iki 2019-05-13 10.00 val., antrojo 

aukciono iki 2019-05-20 10.00 val. Lazdijų kultūros centro administracijoje, 
adresu Vilniaus g. 6, Lazdijai. 

Automobilio apžiūra suinteresuotiems asmenims vyks sutartu laiku 2019 m. 
gegužės 2, 7, 9, 16 dienomis.

Papildoma informacija teikiama Lazdijų kultūros centre telefonais: (8 318) 
51023, (8 318) 52245.

všĮ Lazdijų kuLtūros centras skeLbia, kad

viešo aukciono būdu Parduodama
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PenktaDieniS, balandžio 26 d. Saulė teka 5.54, leidžiasi 20.41, dienos ilgumas 
14.47. Delčia. Vardadieniai: Gailenis, Dargailė, Klaudijus, Vilūnė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

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

linė policija 6“. 
 11.15 „Aukštuomenės 

daktaras 4“. 
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „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. „Progra-

mišiai“. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 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 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 „Monikai reikia 

meilės“.
 10.25 „Namai, kur širdis“.
 11.00 Valanda su Rūta.
 12.00 Yra, kaip yra. 
 13.00 „Mano likimas“.
 15.00 „Dvi šeimos“.
 16.00 KK2.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.35 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „Druska“.
 23.00 „Pasaulių karas“.
 1.20 „Eliziejus“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Kempiniukas 

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

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

„Žuvytė Dorė“.
 21.25 „Karibų piratai. Ant 

keistų bangų“.
 0.10 „Laiko kilpa“.
 2.20 „Kietas riešutėlis 

4.0“.
 4.35 „Kvantikas“.
 5.25 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 

btv
 6.25 „Mentalistas“.
 7.20 „Stoties policija“.
 8.20 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.20 „Paskutinis faras“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.20 „Ekstrasensų 

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

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

imtynės“. 
 21.30 „Nežemiška audra“.
 23.15 „Reindžeriai“.
 1.10 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“.

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

viršaus“. 
 7.00 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 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 „Vienišas vilkas“.
 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 Po darbų. 
 18.00 „Pozicija“.
 19.00 Žinios.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 Žinios.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.58 Orai.
 21.00 Prezidento rinkimų 

laida. 
 22.00 Reporteris. 
 22.58 Orai.
 23.00 Ant bangos.
 0.00 „Miškinis“.
 1.05 „Gluchariovas“.
 2.05 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.
 2.55 „Rasputinas“.
 3.45 „Pabėgėlė“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.

 5.20 „Rasputinas“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kaunas Jazz 2018. 
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“. 
 7.50 „Šikšnosparnis 

Patas“. 
 8.00 „Stebuklingoji 

Boružėlė“. 
 8.20 Už kadro. 
 8.45 „Gamtosaugos 

idėjos“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Misija – Pasaulio 

Lietuva. 
 13.00 7 Kauno dienos.
 13.25 Stop juosta.
 13.50 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 14.15 „Rokis IV. Ameri-

kietiškas smūgis“. 
 15.10 „Gamtosaugos 

idėjos“. 
 15.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“. 
 15.50 „Šikšnosparnis 

Patas“. 
 16.05 „Stebuklingoji 

Boružėlė“. 
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kelias. 
 18.15 Grupės „Skamp“ 

20-mečio kon-
certas.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Vasaros žaros“.
 23.00 Monika Linkytė ir 

London Community 
Gospel Choir.

 0.40 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.55 Dabar pasaulyje. 
 1.25 Liutauro Janušaičio 

dvigubo albumo 
„Two Different 
Sides“ pristatymo 
koncertas. 

 3.15 Prisimenu motinos 
balsą. 

 4.10 Muzikinė pramo-
ginė programa 

„Du balsai – viena 
širdis“. 

tv1
 6.55 „Tėvas Motiejus“.
 7.55 „Rožių karas“.
 9.55 „Akloji“. 
 11.00 „Būrėja“. 
 12.10 „Detektyvė Rizoli“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“. 
 14.10 „Keista šeimynėlė“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 21.00 „Fortitudas“.
 23.00 „Fotojuostelė“.
 0.50 „Paslėptas gyve-

nimas“.
 1.55 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Havro šmėklos“.

 3.30 „Tėvas Motiejus“.

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 „Makgaiveris“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 Farai. 
 21.00 Žinios. 
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai. 
 22.00 „Prezidento 

medžioklė“.
 23.45 „Anapus hori-

zonto“.
 1.45 „Nokautas“.
 3.20 „Nepatikimi 

kaimynai“.

„Žuvytė Dorė“,  19.30, TV3

šeštaDieniS, balandžio 27 d. Saulė teka 5.52, leidžiasi 20.43, dienos ilgumas 
14.51. Delčia. Vardadieniai: Anastazas, Zita, Gotautas, Aušra, Žydrė, Edilija.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“.

 7.00 Premjera. „Mumija 
Dumis ir auksinis 
skarabėjus“. 

 8.30 Karinės paslaptys. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. „Laukiniai 
gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3. 
Rifai. Mirtina oazė“. 

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Singapūras – 
klestintis atogrąžų 
rojus. Laukinės 
gamtos apsuptyje“. 

 13.50 „Džesika Flečer 7“. 
 15.25 Klausimėlis.lt.
 15.43 Loterija „Keno 

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

certas.
 17.30 Žinios. Sportas. 

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

Loto“ ir „Jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Dvi kartos. 
 23.00 „Viskas vardan 

meilės“. 
 0.30 „Programišiai“. 
 2.40 Pasaulio doku-

mentika. „Laukiniai 
gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3. 
Rifai. Mirtina oazė“. 

 3.30 Pasaulio dokumen-
tika. „Singapūras – 
klestintis atogrąžų 
rojus. Laukinės 
gamtos apsuptyje“. 

 4.25 „Džesika Flečer 7“. 

lnk
 6.15 „Tomo ir Džerio 

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

valanda. Keista 
šeimynėlė“. 

 7.35 „Kung Fu Panda“. 
 8.05 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 8.35 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“. 
 9.05 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.25 „Meškiukas Jogis“.
 11.00 „Gaisrinės šuo“.
 13.10 „Staiga trisdešim-

ties“.
 15.10 „Auksinis ber-

niukas“.
 17.00 Gyvūnų pasaulis. 
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 „Legendos susivie-

nija“.
 21.20 „Atrastoji žemė“.
 23.15 „Senoji mokykla“.
 1.05 „Pasaulių karas“.

tv3
 6.15 Televitrina.

 6.30 „Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą“.

 7.00 „Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai“.

 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „Ilgo plauko 

istorija“.
 8.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 9.00 Virtuvės istorijos. 
 9.30 Gardu Gardu. 
 10.00 Svajonių ūkis. 
 10.30 Būk sveikas!
 11.00 Noriu šio darbo! 
 12.00 „Netikras princas“.
 13.55 „Karingoji gražuolė 

Vendė Vu“.
 15.45 „Havajai 5.0“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.17 TV3 sportas. 
 19.22 TV3 orai. 
 19.25 „Eurojackpot“.
 19.30 „Turtuolis vargšas“. 
 21.00 „Bruklinas“.
 23.10 „Auklė pagal 

iškvietimą“.
 1.05 „Karibų piratai. Ant 

keistų bangų“.
 3.30 „Žala“.
 5.20 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 

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

trina. 
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 Lietuvos rinktinė – 

Pasaulio rinktinė. 
 10.00 „Vaikai šėlsta“. 
 10.30 „Iš visų jėgų“. 
 11.00 „Būk ekstremalas“. 
 11.30 „Spec. būrys. 

Išlieka stipriausi“. 
 12.40 „Džino viešnagė 

Italijoje. Saulėtos 
salos“.

 13.40 „Ekstrasensų 
mūšis“. 

 16.25 „Nusikaltimų 
miestas“. 

 17.00 Betsafe–LKL. 
„Pieno žvaigždės“–
„Žalgiris“.

 19.30 Mes vieno kraujo. 
 22.10 „Garbės reikalas“.
 0.05 „Beringo jūros 

pabaisa“.

Dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Partizanų keliais“. 
 7.55 „Pavojingiausios 

kelionės. Madagas-
karas“. 

 8.30 „Pavojingiausios 
kelionės. Mongo-
lija“. 

 9.00 Skinsiu raudoną 
rožę. 

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

D. Žeimyte. 
 11.00 „Inspektorius 

Luisas. Muzika, 
dėl kurios galima 
numirti“.

 13.00 Adomo obuolys. 
 14.05 Ne spaudai. 
 15.10 „Pasislėpusi 

Palanga. Gintarinė 
Palanga“. 

 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Čempionai. 
 16.50 „Nežinoma Čekijos 

Lietuva. Adalbertas 
Vaitiekus ir 
Kryžiaus žygiai“. 

 17.25 „Neišsižadėk“.
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Neišsižadėk“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Šelesto bylo“.
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Šelesto bylos“ 

(tęs.).
 23.05 „Mentų karai. 

Odesa“.
 1.25 „Moterų daktaras“.
 2.55 „Šeimininkė“.
 4.35 Vantos lapas. 
 5.00 „Pabėgėlė“.
 6.20 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.40 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Duokim garo! 

Velykos. 
 7.30 Vilniečiai. Audronė 

Girdzijauskaitė. 
 8.00 Gimtoji žemė.
 8.30 ARTS21. 
 9.00 Aš – laidos vedėjas. 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.30 Už kadro. 
 11.00 Pradėk nuo savęs. 
 11.30 Mokslo sriuba. 
 12.00 Raminta Šerkšnytė. 

Opera vaikams 
„Penki Merės 
stebuklai“. 

 13.40 XVI vaikų ir 
jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – 
Pasaulis“.

 15.05 Pirmą kartą.
 15.15 Skrendam.
 15.30 Kultūrų kryžkelė. 

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

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

dienos“. 
 22.30 Šv. Kristoforo 

kamerinio orkestro 
25-asis gimta-
dienis!

 24.00 Skrendam.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 „Vasaros žaros“.
 2.15 Mokslo sriuba. 
 2.35 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 3.00 ARTS21. 
 3.30 Brandūs pokalbiai. 
 4.15 Klauskite daktaro. 
 5.05 Stilius. 

tv1
 6.50 „Akloji“. 
 7.20 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“. 

 8.15 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Anos Olson 
receptai“.

 12.05 „Klasikiniai kepiniai. 
Anos Olson 
receptai“.

 12.35 „Akloji“. 
 13.45 „Nekviesta meilė 

4“.
 15.45 „Širdele  

mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.50 „Būrėja“. 
 20.00 „Visa menanti“.
 21.00 „Nusikaltimo 

vieta – Hamburgas. 
Sudegintas“.

 22.55 „Trise valtimi. 
Gamtos šauksmas“.

 0.45 „Fotojuostelė“.
 2.15 „Fortitudas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Nepaprasta iš-

tvermė. Lenktynės į 
ašigalį“.

 8.30 Juokingiausi 
Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.00 Vienam gale 
kablys. 

 9.30 Statybų gidas. 
 10.00 Keliauk išmaniai. 
 10.30 Autopilotas. 
 11.00 Lietuvos mokyklų 

žaidynės. 
 11.30 Žaidimų balsas. 
 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Nepaprasta iš-

tvermė. Lenktynės į 
ašigalį“.

 14.00 „Išlikimas. Kaga-
janas“.

 15.00 Ledo kelias.
 16.00 „Bearas Gryllsas. 

Išlikimas“.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Įelektrintas ledas“.
 19.00 „Pragaro kelias“.
 20.00 „Hutenas ir ledi“.
 21.00 Žinios. 
 21.50 Sportas. 
 21.55 Orai. 
 22.00 „Išlikęs gyvas“.
 0.30 „Prezidento 

medžioklė“.
 2.00 Amerikos talentai.

„Legendos susivienija“,  19.30, LNK
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Aukštuomenės 

daktaras 4“.
 11.05 „Aukštuomenės 

daktaras 5“.
 12.00 Beatos virtuvė. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „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 Speciali laida dėl 

LR Konstitucijos 
12 straipsnio 
pakeitimo. 

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. 

„Veisenzė. Berlyno 
meilės istorija 4“.

 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Tvin Pyksas 2“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Savaitė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Vartotojų kontrolė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 9.55 Gyvūnų pasaulis.
 10.25 „Namai, kur širdis“.
 11.00 Bus visko.
 12.00 Yra, kaip yra. 
 13.00 „Mano likimas“.
 15.00 „Dvi šeimos“.
 16.00 KK2.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 „Paveldėtoja 2“.
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios. 
 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „Bėgančios kortos“.
 0.15 „Judantis 

objektas“.
 1.15 „Susikaupk“.

tv3
 6.10 Televitrina. 
 6.25 „Žvaigždžių karai. 

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

Magikianų“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Namas. 
 20.30 „Prakeikti“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „16 kvartalų“.
 0.00 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 1.00 „Pasitikėjimas“.
 1.55 „Kvantikas“.
 2.45 Ekstrasensai 

detektyvai.
 3.45 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 4.35 „Pasitikėjimas“.
 5.30 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 

btv
 6.25 „Mentalistas“.
 7.20 „Stoties policija“.
 8.20 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.20 „Paskutinis faras“.
 10.20 „Kobra 11“.
 11.20 „Ekstrasensų 

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

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

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.25 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Supermenas. 

Sugrįžimas“.
 0.00 „Garbės reikalas“.
 2.00 „Iliuzija“.
 2.40 „Kriminalinė 

Maskva“.

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

viršaus“.
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 Ne spaudai. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Gyvybės langelis“.
 11.10 „Rasputinas“.
 12.20 „Vienišas vilkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.58 Orai.
 17.00 Po darbų. 
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“. 
 18.35 „Jūsų sveikatai“.
 19.00 Žinios.
 19.20 „Tai – sportas“.
 19.30 „Svečiuose pas 

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

europiečiai“.
 23.00 Ne spaudai. 
 0.00 „Miškinis“.
 1.05 „Gluchariovas“.
 2.05 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.
 2.55 „Rasputinas“.
 3.45 „Neišsižadėk“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Rasputinas“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Liutauro Janušaičio 

dvigubo albumo 
„Two Different 
Sides“ pristatymo 
koncertas. 

 7.55 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3“.

 8.05 „Šikšnosparnis 
Patas“.

 8.20 „Stebuklingoji 
Boružėlė“.

 8.45 „Gamtosaugos 
idėjos“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 „Dauntono abatija 
3“.

 12.55 Pasaulio ledo ri-
tulio čempionatas. 
I diviziono A grupė. 
Lietuva–Baltarusija. 

 15.35 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3“.

 15.50 „Šikšnosparnis 
Patas“.

 16.05 „Stebuklingoji 
Boružėlė“.

 16.30 Laba diena, 
Lietuva.

 18.00 Kultūrų kryžkelė. 
Vilniaus sąsiuvinis.

 18.15 „Ten, kur namai 2“.
 19.00 Mokslo sriuba. 
 19.15 „Iš arti“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Rokis 4“.
 23.00 Premjera. „Lūžio 

taškas“.
 0.35 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.50 Dabar pasaulyje. 
 1.20 Kęstutis Vaiginis 

Quartet. 
 2.15 „Apetitas meilei“.
 3.40 Šv. Kristoforo 

kamerinio orkestro 
25-asis gimta-
dienis! 

 5.15 „Ten, kur namai 2“.

tv1
 6.40 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Rožių karas“.
 9.55 „Akloji“. 
 11.00 „Būrėja“. 
 12.10 „Detektyvė Rizoli“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“. 
 14.10 „Keista šeimynėlė“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 21.00 „Mielas Diktato-

riau“.
 22.50 „Amžina meilė“.
 0.50 „Paslėptas gyve-

nimas“.
 2.00 „Kapitonė Marlo. 

Seserų Mejer 
dvaras“.

 3.35 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina. 
 6.30 „Bearas Gryllsas. 

Išlikimas“.
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

 9.00 „Autopilotas“. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Makgaiveris“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 Farai. 
 22.00 „Naša Raša“.
 23.00 „Kruvinos sker-

dynės Teksase“.
 0.50 „Nuodėmių 

daktaras“.
 1.40 „Raitelis be 

galvos“.

„Supermenas. Sugrįžimas“,  21.00, BTV

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. Sumani 
sodietė“. 

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
Rasa Eilunavičienė.

 12.00 Pasaulio doku-
mentika. „Ypatingi 
gyvūnų jaunikliai. 
Australijos smar-
kuoliai“. 

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. „Papūgų 
planeta“. 

 13.50 „Mis Marpl 1. La-
vonas bibliotekoje“.

 15.25 Klausimėlis.lt.
 15.43 Loterija „Keno 

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

račio žiniomis“. 
 17.30 Žinios. Sportas. 

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

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

Žmonės. 
 21.30 „Laisvės kaina. 

Disidentai“.
 22.30 „Apetitas meilei“. 
 24.00 Premjera. „Mama 

persekiotoja“. 
 1.30 Pasaulio doku-

mentika. „Ypatingi 
gyvūnų jaunikliai. 
Australijos smar-
kuoliai“. 

 2.15 Pasaulio doku-
mentika. „Papūgų 
planeta“. 

 3.10 Savaitė. 
 4.05 Klausimėlis.lt.
 4.20 „Mis Marpl 1“.

lnk
 6.15 „Tomo ir Džerio 

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

valanda. Sveiki 
atvykę į „Veiną“. 

 7.30 „Kung Fu Panda“. 
 8.00 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 8.30 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“. 
 9.00 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.10 „Šuniški šokiai“.
 10.50 „Džekis Čanas. 

Pirmasis smūgis“.
 12.35 „Bukas ir bukesnis. 

Kai Haris sutiko 
Loidą“.

 14.20 „Apgavikai“.
 16.40 Ne vienas kelyje. 
 17.20 Teleloto. 

 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 Finalo ketvertas. 
 22.30 PREMJERA. 

„Susikaupk“.
 0.35 „Galutinis tikslas“.
 2.25 „Atrastoji žemė“.

tv3
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.00 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
 7.30 „Aladinas“.
 7.55 „Ilgo plauko 

istorija“.
 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 „Ričis Didysis“.
 13.10 „Keistuolis ir 

gražuolė“.
 15.20 „Kadetė Kelė“.
 17.30 Visi mes žmonės. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 TIESIOGIAI. 

Lietuvos talentai. 
 22.30 PREMJERA. 

„Matau tik tave“.
 0.40 „Bruklinas“.
 2.35 „Auklė pagal 

iškvietimą“.
 4.15 „Paskutinis iš 

Magikianų“.

btv
 6.30 Lietuvos rinktinė – 

Pasaulio rinktinė. 
 7.30 „Vaikai šėlsta“. 
 8.00 „Iš visų jėgų“. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina. 
 10.00 „Vaikai šėlsta“. 
 10.30 „Nepaliesta 

Meksika“. 
 11.35 „Iš visų jėgų“. 
 12.05 „Būk ekstremalas“. 
 12.35 „Džinas. Nepažin-

toji Italija“. 
 13.05 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 15.25 „Nusikaltimų 

miestas“. 
 15.55 „Dakaras. Mer-

zugos ralis“. 
 17.00 Betsafe–LKL. 

„Lietkabelis“–
„Rytas“.

 19.30 „Žiurkių medžio-
tojas“.

 21.30 „Iliuzija“.
 22.30 „Kriminalinė 

Maskva“.
 23.30 „Nežemiška audra“.
 1.10 „Beringo jūros 

pabaisa“.

Dzūkijos tv
 7.00 Programa.
 7.04 TV parduotuvė.
 7.20 „Gluchariovas“.
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 9.30 Skonio reikalas. 

 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Atliekų kultūra. 
 11.30 Sveika ir gardu. 
 12.00 „Detektyvas Linlis“.
 14.00 „Šerlokas 

Holmsas“.
 16.00 Žinios.
 16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 Ne spaudai. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Pabėgėlė“.
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Pabėgėlė“ (tęs). 
 21.00 „24/7“. 
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Inspektorius 

Luisas. Ir mėnulio 
spinduliai bučiuoja 
jūrą“.

 0.30 „Širdies plakimas“.
 2.00 „Detektyvas Linlis“.
 3.30 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.00 „Mentų karai. 

Odesa“.
 5.50 „Neprijaukinti. 

Norvegija“. 

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Naktis Manhatane. 

Česlovas Gabalis 
ir instrumentinis 
ansamblis „Vilniaus 
divertismentas“.

 7.05 Dokumentinė 
apybraiža „Mes 
nugalėjom“. 

 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 „TV daktaras. Ar 

smegenų stimulia-
toriai gali išgydyti 
priklausomybę nuo 
alkoholio?“. 

 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 Gailestingumo 

sekmadienis. Šv. 
Mišių tiesioginė 
transliacija iš 
Vilniaus Gailestin-
gumo šventovės.

 13.00 Stop juosta.
 13.30 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“.

 15.35 Šventadienio 
mintys. 

 16.00 Mokytojų kam-
barys.

 16.30 Mokslo sriuba. 
 17.00 Vartotojų kontrolė. 
 18.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.45 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki  

Bengalijos“. 
 19.40 „Dauntono abatija 

3“. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Legendos. 
 22.00 Nacionalinio 

muziejaus Lietuvos 
Didžiosios Kuni-
gaikštystės valdovų 
rūmų 10-mečio 
šventinis vakaras.

 23.05 Anapus čia ir dabar. 
 23.50 „Radijo dienos“. 
 1.15 „Pasitikiu tavimi“. 
 2.20 „Sadūto tūto“.
 3.35 Kosto Smorigino 

autorinis vakaras. 
 4.20 Daiktų istorijos. 
 5.05 Vartotojų kontrolė. 

tv1
 6.50 „Akloji“. 
 7.20 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

 8.15 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

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

Anos Olson 
receptai“.

 12.30 „Gaminame namie 
su Reičele Alen“. 

 13.00 Sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Akloji“. 
 18.50 „Būrėja“. 
 20.00 „Visa menanti“.
 21.00 PREMJERA. „Kapi-

tonė Marlo. Seserų 
Mejer dvaras“.

 23.05 „Pabrolių nuoma“.
 1.05 „Trise valtimi. 

Gamtos šauksmas“.
 2.35 „Nusikaltimo 

vieta – Hamburgas. 
Sudegintas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 Ledo kelias.
 7.30 „Nepaprasta iš-

tvermė. Lenktynės į 
ašigalį“.

 8.30 Sandėlių karai.
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 Vienam gale 

kablys. 
 10.00 Praeities žvalgas. 
 10.30 „Įspūdingiausios 

atostogų vietos“.
 11.00 Sandėlių karai.
 12.00 Jokių kliūčių! 
 13.00 „Pavogtas auksas: 

kova dėl Juodosios 
Gulbės lobio“.

 14.00 „Išlikimas. Kaga-
janas“.

 15.00 TIESIOGIAI. 
Pasaulio ralio 
kroso čempionatas 
Ispanijoje.

 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 „Įelektrintas ledas“.
 19.00 „Pragaro kelias“.
 20.00 „Hutenas ir ledi“.
 21.00 Žinios. 
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai. 
 22.00 Nakties TOP. 
 22.30 X Faktorius. 
 1.30 „Išlikęs gyvas“.

SekmaDieniS, balandžio 28 d. Saulė teka 5.50, leidžiasi 20.45, dienos 
ilgumas 14.55. Delčia. Vardadieniai: Prudencijus, Valerija, Vygantas, Rimgailė, Vitalius, Vygandas.
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lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Aukštuomenės 

daktaras 5“.
 12.00 Stilius. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

Lietuva.
 16.40 „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 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „12 

beždžionių 3“.
 23.45 Klausimėlis.lt.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.10 „Tvin Pyksas 2“.
 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 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

lnk
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 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 Yra, kaip yra.
 13.00 „Mano likimas“.
 15.00 „Dvi šeimos“.
 16.00 KK2.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 Yra, kaip yra. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 20.30 „Paveldėtoja 2“.
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 Žinios. 
 22.20 Sportas. 
 22.27 Orai. 
 22.30 „Kontrabanda“.
 0.45 „Judantis 

objektas“.
 1.40 „Bėgančios  

kortos“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Žvaigždžių karai. 

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

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

Puiki diena mirti“.
 23.55 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 0.50 „Pasitikėjimas“.
 1.45 „Ekstrasensai 

detektyvai“. 
 3.40 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 4.25 „Pasitikėjimas“.
 5.20 „Paskutinis iš 

Magikianų“. 

btv
 6.35 „Mentalistas“.
 7.30 „Stoties policija“.
 8.30 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.30 „Paskutinis faras“.
 10.30 „Kobra 11“.
 11.30 „Ekstrasensų 

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

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

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

 20.25 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Tamsos angelas“.
 22.50 „Supermenas. 

Sugrįžimas“.
 1.45 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Nuoga tiesa. 
 8.00 Reporteris. 
 8.58 Orai.
 9.00 „Šelesto bylos“.
 10.00 „Gyvybės langelis“.
 11.10 „Rasputinas“.
 12.20 „Vienišas vilkas“.
 13.30 TV parduotuvė.
 13.45 „Miškinis“.
 14.55 „Gluchariovas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 Po darbų. 
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“. 
 18.35 „Tai – sportas“.
 19.00 Žinios.

19.25  „Laisvės  
keliu“.

 20.00 Žinios.
 20.30 Lietuva tiesiogiai. 
 20.55 Rubrika „Renova-

cija iš arčiau“.
 20.58 Orai.
 21.00 Adomo obuolys. 
 22.00 Reporteris. 
 22.53 Orai.
 22.55 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 23.00 Prezidento rinkimų 

laida. 
 0.00 „Miškinis“.
 1.05 „Gluchariovas“.
 2.05 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.
 2.55 „Krikšto tėvas“.
 3.45 „Neišsižadėk“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Krikšto tėvas“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kęstutis Vaiginis 

Quartet. 
 7.00 Vilniečiai: Audronė 

Girdzijauskaitė. 
 7.30 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“.
 7.40 „Šikšnosparnis 

Patas“.
 7.55 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 8.20 Mokslo sriuba. 
 8.45 Linija, spalva, 

forma. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 Gimę tą pačią 

dieną. 
 13.10 Anapus čia ir dabar. 
 13.55 Pasaulio lietuvių 

žinios. 
 14.20 „Iš arti. Suge 

Knightas“.
 15.10 „Gamtosaugos 

idėjos“.
 15.40 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“.
 15.50 „Šikšnosparnis 

Patas“.
 16.05 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 16.30 Laba diena, 

Lietuva.
 18.00 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 18.15 „Ten, kur namai 2“.
 19.00 Mokslo sriuba. 
 19.15 „Šaltojo karo pa-

slaptys. Atominės 
bombos vagystė“.

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

Barbaros Wood 
kolekcijos“.

 23.00 Premjera. „Už 
laisvę bėgti“.

 0.45 DW naujienos rusų 

kalba.
 1.00 Dabar pasaulyje.
 1.30 Kęstutis Vaiginis 

Quartet. 2 d.
 2.30 „Rokis 4“.
 4.00 Legendos. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 5.15 „Ten, kur namai 2“.

tv1
 6.40 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Rožių karas“.
 9.45 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“. 
 11.00 „Būrėja“. 
 12.10 „Detektyvė Rizoli“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“. 
 14.10 „Keista šeimynėlė“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Sunkių nusikal-

timų skyrius“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 20.00 „Sunkių nusikal-

timų skyrius“.
 21.00 „Be kaltės“.
 22.55 „Amžina meilė“.
 0.55 „Byla“.
 1.50 „Mielas Diktato-

riau“.
 3.15 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Pragaro kelias“.
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 Gyvūnų manija. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Makgaiveris“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

 20.30 Žinios.
 20.55 Orai. 
 21.00 „Naša Raša“. 
 21.45 TIESIOGIAI. UEFA 

čempionų lygos 
pusfinalio rung-
tynės. Tottenham 
Hotspur FC–AFC 
Ajax.

 0.00 „Daktaras Hausas“.
 0.55 „Nuodėmių 

daktaras“.
 1.45 „Raitelis be 

galvos“.

antraDieniS, balandžio 30 d. Saulė teka 5.45, leidžiasi 20.48, dienos 
ilgumas 15.03. Delčia. Vardadieniai: Marijonas, Pijus, Virbutas, Venta, Sofija.

„Aukštakulnių kerštas“,  19.00, TV1

trečiaDieniS, gegužės 1 d. Saulė teka 5.43, leidžiasi 20.50, dienos ilgumas 
15.07. Delčia. Vardadieniai: Juozapas, Zigmantas, Žilvinas, Vydmantė, Anelė, Zigmas.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Klausimėlis.lt.
 6.20 Duokim garo! 

Poeto Pauliaus 
Širvio dainos. 

 7.50 Beatos virtuvė. 
 8.45 „Šešios gulbės“.
 10.20 Juozo Erlicko 

kūrybos vakaras 
„Įrašysiu į knygą 
Raudonąją“. 

 12.00 Vėliavų pakėlimo 
ceremonija ir 
šventinis koncertas 
Lietuvos įstojimo į 
ES 15 metų proga. 

 13.30 Juozo Erlicko 
kūrybos vakaras 
„Įrašysiu į knygą 
Raudonąją“. 

 15.00 „Tadas Blinda“.
 17.28 Loterija „Keno 

Loto“.
 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.
 20.52 Sportas. Orai.
 20.59 Loterija „Jėga“.
 21.00 Dviračio darbo ir 

poilsio žinios. 
 21.30 Aš – laidos vedėjas. 
 22.30 „Robotas polici-

ninkas“.
 0.30 „Tvin Pyksas 2“.
 1.15 Stilius. 
 2.10 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio darbo ir 

poilsio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „Prisimenu motinos 

balsą“.

lnk
 6.25 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 6.50 „Kriminalinė 

raudonkepuraitės 
istorija 2“.

 8.20 „Smurfai“.
 10.20 „Alvinas ir burun-

dukai 3“.
 12.00 „Auksinis kom-

pasas“.
 14.10 „Pamišėlis lais-

vėje“.
 16.10 „Marlis ir aš“.
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 PREMJERA. „Di-

džiapėdžio vaikis“.
 21.15 PREMJERA. 

„Inferno“.
 23.40 PREMJERA. „Gidas 

vienišiams“.
 1.40 „Kontrabanda“.

tv3
 6.25 Televitrina.
 6.40 „Aladinas“.
 7.10 „Fiksikai. Didžioji 

paslaptis“. 
 8.50 „Beždžioniukas 

Montis“.
 10.25 „Bremeno plėšikai“. 
 12.00 „Magiškoji nosis“.
 14.15 „Edvardas Žirklia-

rankis“.
 16.30 „Bibliotekininkas. 

Likimo ieties 
beieškant“.

 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 PREMJERA. „Alisa 

Veidrodžio karalys-
tėje“.

 21.45 PREMJERA. 
„Moterys meluoja 
geriau. Robertėlis“. 

 22.20 „Vikinglotto“. 
 23.45 „16 kvartalų“.
 1.40 „Tironas“.
 2.35 „Kvantikas“.
 3.25 Ekstrasensai tiria.
 4.50 „Tironas“.

btv
 7.15 „Pašvaistė. Lieps-

nojanti padangė“. 
 8.20 „Kiti pasauliai. Tra-

dicijų sergėtojai“. 
 10.30 „Uraganas. Vėjo 

odisėja“.
 12.05 35-asis Pasaulinis 

rytojaus cirkas.
 14.00 „Ponas auklė“.
 15.45 „Neteisingai 

apkaltintas“.
 17.30 „Šoklys“.
 19.15 „10,5 balo“.
 22.45 „Faras skeneris“.
 0.40 „Tamsos angelas“.
 2.20 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 „TV Europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Emilija 
Pliaterytė“.

 7.15 Rubrika „Mes 
europiečiai“.

 7.20 „Nuostabūs gyvūnų 
pojūčiai“. 

 8.40 „24 valandos 
Žemėje“.

 10.50 „Pasaulis iš 
viršaus“.

 12.10 „Senos sodybos 
vaiduoklis“.

 14.30 „Ginkluota meilė“.
 16.00 Žinios. 
 16.28 Orai.
 16.30 „Ginkluota meilė“.
 18.00 Žinios.
 18.23 Orai.
 18.25 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 18.30 „Ginkluota meilė“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Ginkluota meilė“ 

(tęs.).
 21.00 Ant bangos. 
 22.00 Žinios.
 22.23 Orai.
 22.25 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 22.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 23.00 Nuoga tiesa. 
 0.30 Čempionai. 
 1.05 „Gluchariovas“.

 2.05 „Mesingas. Aplen-
kiantis laiką“.

 2.55 „Krikšto tėvas“.
 3.45 „Neišsižadėk“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Krikšto tėvas“.

lrt Plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Kęstutis Vaiginis 

Quartet. 
 7.00 Kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 7.30 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“.
 7.40 „Šikšnosparnis 

Patas“.
 7.55 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 8.20 Pradėk nuo savęs. 
 8.45 „Petras Vaičiūnas. 

Patriotai“.
 11.50 Tumo kodeksas.
 13.25 Pasaulio ledo ri-

tulio čempionatas. 
I diviziono A grupė. 
Kazachstanas–Lie-
tuva. 

 16.00 Premjera. „Alvinas 
ir patrakėliai 
burundukai 3“.

 16.10 „Šikšnosparnis 
Patas“.

 16.25 „Stebuklingoji 
Boružėlė“.

 16.50 „Strazdanota 
vasara“.

 17.55 Šlagerių festivalis 
„Palanga 2018“.

 20.00 „Ten būti čia. 
Australija“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Vasara vasarį“.
 22.40 Premjera. „Viskas 

arba nieko. Bondo 
istorija“.

 0.20 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.35 Dabar pasaulyje. 
 1.05 Džiazo muzikos 

vakaras. XXX 
tarptautinis džiazo 
festivalis „Vilnius 
Jazz 2017“.

 2.10 „Iš Barbaros Wood 
kolekcijos. Širdžių 
aritmija“.

 3.40 Kultūringai su 
Nomeda. 

 4.30 „Tumo kodeksas“. 

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.

 7.45 „Rožių karas“.
 9.50 „Sodininkų 

pasaulis“. 
 10.25 „Akloji“. 
 11.00 „Būrėja“. 
 12.10 „Detektyvė Rizoli“.
 13.10 „Madagaskaro 

pingvinai“. 
 13.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“. 
 14.10 „Keista šeimynėlė“.
 14.35 „Džekio Čano 

nuotykiai“. 
 15.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 16.00 „Svaragini. Amžina 

draugystė“.
 17.00 „Būk su manim“.
 18.00 „Iš širdies į širdį“.
 19.00 „Aukštakulnių 

kerštas“.
 20.00 „Sunkių nusikaltimų 

skyrius“.
 21.00 „Be kaltės“.
 22.55 „Amžina meilė“.
 0.55 „Byla“.
 1.50 „Be kaltės“.
 3.20 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Išlikimas“.
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Prakeikti“. 
 9.00 „Statybų gidas“. 
 9.30 „CSI kriminalistai“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.30 „Makgaiveris“.
 12.30 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“.
 19.00 „Univeras“. 
 20.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

 21.00 „Naša Raša“.
 21.45 TIESIOGIAI 

UEFA čempionų 
lygos pusfinalio 
rungtynės. FC Bar-
celona–Liverpool 
FC.

 0.00 „Daktaras  
Hausas“.

 0.50 „Kaip aš susi-
pažinau su jūsų 
mama“.

 1.40 „Raitelis be 
galvos“.

„Alisa Veidrodžio karalystėje“,  19.30, TV3



14 Dzūkų žinios Nr. 17 / 2019 04 25 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

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

Šieną kitkomis.   •Tel. 8 693 06995.

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

G. Vasiukonio gėlininkystės  •ūkis jau prekiauja  
našlaitėmis.  
Tel. 8 626 02129,  
Staidarų g. 8, Staidarų k., 
Lazdijų r.

Žieminius ir vasarinius  •kviečius.  
Tel. 8 694 16386. 

KITI

Televizorių „Samsung“  •(kineskopinis, 51 cm įstrižainė, 
plokščias ekranas, pultelis), 
kaina 12 Eur. Scart kabelį, kaina 
1,5 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

Elektrinę pirties krosnelę  •(„Harvia Vega BC60“, suo-
miška, 6 kW), kaina 155 Eur. 
Įvairių išmatavimų faneruotus 
naudotus skydus, dvp plokštes, 
durų varčias.  
Tel. 8 686 43600.

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

Ilgo plauko nedidelį kilimą,  •riedučius (38 dydis, mažai 
naudoti), sudedamą ąžuolinę 
lovą (viengulė).  
Tel. 8 674 97626.

Jachtą šverbotą (pakelia- •mas kylis), „Rikošetas“ (ilgis 
5,50 m, plotis 2,45 m, grimzlė 
0,25–1,15 m, burių plotas: 18,5 
m2 ir 10,0 m2, nuleidžiant į 
vandenį nereikalinga speciali 
technika). Parduodama pilnos 
komplektacijos. Nebūtinos 
buriavimo teisės. Kaina  
3 400 Eur.  
Tel. 8 678 56285.

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  •„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdi-
jai.  
Tel.: 8 652 51721,  
(8 318) 51721.

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

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

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Žemę.   •Tel.: 8 688 80688.

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

Brangiai mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis). Sutvarkau doku-
mentus.  
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. 

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Žemės sklypą prie ežero  •(nedidelis, rekreacinės paskir-
ties, iki vandens apie 50 m, iš 
vienos pusės riboja keliukas, 
iš dviejų pusių juosia natūra-
lus griovys, einantis iki ežero, 
idealus variantas sklype turėti 
tvenkinį, patogus privažiavi-
mas), kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

Gyvenamąjį namą Mikniš- •kių k., Šeštokų sen. (87 kv. m, 
63 a sklypas, gera būklė, pa-
keisti langai, tinkamas gyventi, 
su ūkiniais pastatais), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 698 78040.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

T25.   •Tel. 8 693 06995.

Bulvių sodinamąją ir ka- •samąją. Traktorinę savadarbę 
savivartę priekabą.  
Tel. 8 686 70818.

Traktorių MTZ 82 (maža  •kabina), kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 24061.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Ratlankius (šviesūs, tinka  •„VW“, R14, 4 skylės, 4 vnt.), 
kaina 5 Eur/vnt. Ratlankių 
gaubtus, kaina 2 Eur/vnt.  
Tel. 8 654 87148.

„Ford Fiesta“ (2005 m.,  •1,4 l, dyzelinas, iš Vokietijos), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 623 23430.

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

GYVULIAI

10 m. kumelę. Kapčiamies- •čio sen.  
Tel. 8 698 90519.

15 m. darbinę kumelę.   •Tel. 8 612 38879.

3 sav. šėmųjų veislės verše- •lį, kaina 200 Eur.  
Tel. 8 684 14594.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

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.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

2 k. butą Vilniaus g. 11,  •Lazdijai (rūsys, sandėliukas, 
autonominis šildymas). Dėl 
nuomos nesikreipti.  
Tel. 8 684 46299.

2 k. butą Lazdijuose (su da- •liniais patogumais, suremon-
tuotas), kaina 16 500 Eur.  
Tel. 8 684 10130.

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 dokumen-
tai tvarkingi, neįkeistas, miesto 
komunikacijos (išskyrus 
dujas), gatvė įtraukta į miesto 
plėtros projektą), kaina 1 000 
Eur/a, galima derėtis.  
Tel. 8 677 78572. 

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

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

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

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

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

Namą Vytauto g. 41, Laz- •dijai (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, eže-
ras), 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 vieta, prie miško ir van-
dens telkinio, atlikti geodezi-
niai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 20 000 
Eur. Tel. 8 686 70841. 

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

Žemės sklypą Nemajūnų  •k. (80 a, žemės ūkio paskirtis, 
tvenkinys, nedidelis statinys), 
kaina 6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 
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aSmeniniai Skelbimai nemokamai !!!

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

PERKA
TRANSPORTO PRIEMONĖS

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą, pagamintą 
nuo 1985 m. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus.  
Tel. 8 687 89742. 

Brangiausiai – naudotus,  •nevažiuojančius angliškus, 
po eismo įvykio ar visiškai 
tvarkingus automobilius ir 
mikroautobusus. Pasiima 
patys. Atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 630 64004. 

Superkame visų markių  •automobilius, mikroautobu-
sus, kemperius, motociklus, 
keturračius, motorolerius. 
Gali būti nevažiuojantys ar 
ilgai stovėję. Sutvarkome 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto.  
Tel. 8 674 48971. 

Superkame „Audi“, „VW“,  •„MB“, „Opel“, „Mazda“, 
„Mitsubishi“, „Toyota“ mar-
kių automobilius. Gali būti 
nevažiuojantys po autoįvykių. 
Pasiimame patys, atsiskaito-
me iš karto.  
Tel. 8 650 68362. 

Superkame visų markių  •automobilius, kemperius. 
Gali būti nevažiuojantys ar 
po autoįvykio bei parvežti iš 
Anglijos. Pasiimame patys, 
sutvarkome reikalingus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto.  
Tel. 8 636 60454. 

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

Automobilių supirkimas,  •visų markių. Gali būti ne-
važiuojantys, be techninės 
apžiūros, po autoįvykio. Atsi-
skaitome 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 elektroni-
nėmis svarstyklėmis.  
Tel. 8 646 81037. 

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

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

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 170–
200 Eur/t, skarda – 120–140 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–IV 8.00–16.30 
val., V 8.00–16.00 val., VI 
8.00–12.00.  
Tel. 8 698 30902. 

Informuojame, kad 2019-05-09 d. 11.30 
val. bus atliekami O. P. priklausančio žemės 
sklypo (kad. skl. Nr. 5920/0002:78), esančio 
Stankūnų k., Veisiejų sen., kadastriniai ma-
tavimai. Kviečiame  atvykti gretimo sklypo 
(kad. skl. Nr. 5920/0002:693) mirusios savi-

ninkės M. V. turto paveldėtojus.
2019-05-09 d. 13.00 val. bus atliekami M. A. priklausančio 

žemės sklypo (kad. skl. Nr. 5918/0002:34), esančio Miškinių k., 
Kučiūnų sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame  atvykti gretimo  
sklypo (kad. skl. Nr. 5918/0002:38) mirusio savininko J. D. turto 
paveldėtojus.

2019-05-10 d. 12.00 val. bus atliekami A. N. priklausančio 
žemės sklypo (kad. skl. Nr. 5905/0007:301), esančio Salų k., 
Lazdijų sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame  atvykti gretimo  
sklypo (kad. skl. Nr. 5905/0007:89) mirusio savininko J. K. turto 
paveldėtojus.

Matavimus atliks UAB „Geodala“ 
matininkė Erika Petruškevičiūtė. 

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

DARBAS
SIŪLO

Siūlome patikimą dar- •bą namų tvarkytojoms (-ams) 
Anglijoje, be jokių įdarbinimo 
mokesčių. Amžius neriboja-
mas, kalba nebūtina.  
Tel. 8 672 41083;  
www.superdarbas.com.

UAB „Švykai“ ieško staty- •bos darbuotojų.  
Tel. 8 687 50429, 
www.svykai.lt.

IEŠKO

Vyras ieško darbo. Gali 2  •kartus per mėnesį prižiūrėti 
sodybą.  
Tel. 8 623 23430.

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. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

IEŠKO

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

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

Išsinuomočiau būstą.  •Pageidautina Veisiejų seniū-
nijoje.  
Tel. 8 620 46498.

Brangiai išsinuomočiau  •žemės Krosnos, Šeštokų sen.  
Tel. 8 688 80688. 

Turite laisvos žemės nuo- •mai Teizų apylinkėse? Padėki-
te jaunam ir naujai besikurian-
čiam ūkiui plėstis.  
Tel. 8 653 90001.

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

PASLAUGOS
Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-

tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 27 metai.  
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

• 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

gAMINAMe PAMINKLUS, ANTKAPIUS, 
TVOReLeS, KAPAVIeTeS DeNgIAMe 

AKMeNS PLOKŠTėMIS..

Gaminiai iš juodo ir kitų spalvų akmens (Švedija, Karelija). 
Projektuojame ir sumontuojame pagal Jūsų pageidavimus.
Vainežerio kaimas, Kapčiamiesčio sen., 
Lazdijų r.
Tel.: 8 685 50911, 8 601 01090.
www.paminkludirbtuves.lt

Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 
į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

Atliekame visus vidaus  •apdailos darbus.  
Tel. 8 623 00597.

UAB „Staigūs sprendimai“  •autoservisas. Važiuoklės 
remontas, virinimo darbai, 
padangų montavimas ir balan-
savimas, žemės ūkio mašinų, 
sunkvežimių padangų mon-
tavimas ir remontas, 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 at- •liekame kitus vidaus apdailos 
darbus.  
Tel. 8 622 60230. 

Greitai ir kokybiškai išpjau- •name medžius tiek gyvenamo-
siose, tiek sunkiai prieinamose 
teritorijose ir kapinėse.  
Tel. 8 627 49416. 

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

Ieškote patikimo ir profe- •sionalaus buhalterio ar finan-
sininko? Rinkitės  UAB „MDL 
Group“. Mes teikiame koky-
biškas apskaitos paslaugas 
tiek pelno siekiantiems, tiek 
nesiekiantiems subjektams, 
užsiimantiems tiek gamyba, 
tiek prekyba, tiek paslaugų 
teikimu. Taip pat teikiame 
įmonės steigimo paslaugas 
bei konsultacijas finansiniais 
klausimais. Susisiekite su 
mumis: linarastenyte@yahoo.
com.  
Tel. 8 672 35395. 

Visų tipų stogų, fasadų,  •patalpų PLOVIMAS, ATNAU-
JINIMAS, DAŽYMAS. Konsul-
tuojame, suteikiame garantiją.  
Tel. 8 621 99958. 

Dažome skardinius, šife- •rinius stogus. Medinius bei 
tinkuotus fasadus ir kt.  
Tel. 8 631 91211. 

Vidaus ir lauko plytelių  •klijavimas. Tel. 8 636 70993.

Tel. 8 655 58021.
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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 eur.

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.

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

VANTOS.

Įvairioms pirtims. 
Įvairiems vanojimams. 

Didesnį kiekį galiu atvežti. 
Kviečiu susipažinti su 

lietuviškos pirties 
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539. 

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 ekskavatoriu-
mi pigiai, greitai ir kokybiškai 

kasame, valome ir giliname 
tvenkinius. Formuojame 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!

UAB „Rividė“
parduoda ir pristato:

• Plautas aukščiausios rūšies 
akmens anglis (palaidos arba 
fasuota po 25 kg).

• Granulines akmens anglis 
(po 1 t, po 25 kg).

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuo-

se po 500 kg.
• Medžio granules (sertifi-

kuotos).
AKCIJA!!! medžio briketams 

kaina 110 Eur už paletę, medžio 
granulės 150 Eur už toną.

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

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

Tel. 8 650 54363.


