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Šešių atžalų mama Lina: noriu, kad vaikai būtų draugiški ir darbštūs
Linas Greičius

A
teinantį sekma-
dienį visa Lietu-
va judės ta pačia 
kryptimi – pas 
mus pagimdžiu-
sias ir išauginu-

sias mamas. Vieni galės džiaugtis 
dar viena galimybe gyvai padė-
koti mamoms už gerumą, šilumą, 
laimingą vaikystę, kiti nulenks 
galvas ir mintyse tars padėkos žo-
džius savo mamytėms, stovėdami 
prie smėlio kauburėlių.  

Motinos diena – dar viena pro-
ga pagalvoti apie tai, kas mes esa-
me, iš kur atėjome, kas mus vedė 
už rankos per vaikystės takelį. 
Tai proga prisiminti visų mūsų 
mamas. Nors jos visos savaip 
ypatingos, apie visas jas nepara-
šysi, tačiau Motinos dienos proga 
norisi papasakoti apie tas, kurios 
savo motinišką rūpestį sugeba da-
lyti gausybei vaikų. 

Miškiniuose gyvenanti Lina 
Lukaševičienė augina šešis 
vaikus, tačiau buvo pasirengu-
si į savo šeimą priimti ir dar du 
sesers berniukus. Kartu su vyru 
Lina augina tris berniukus ir tris 
mergaites, kurių amžius svyruoja 
nuo 8 iki beveik 17 metų. 

Iš Naujosios Kirsnos kilusi mo-
teris jau 16 metų gyvena Miški-
niuose, vyro giminaičio name, ir 
kasdien svajoja apie naują būstą, 
nes senajame gausiai šeimynai 
jau ankšta. Su L. Lukaševičiene 

kalbamės artėjant Motinos die-
nai.

– Ar sunku auginti šešis vai-
kus?

– Nuoširdžiai sakau, tikrai ne-
sunku. Nors vyras anksčiau va-
žinėdavo dirbti į kitus miestus, 
sugrįždavo tik savaitgaliais, todėl 
visą kasdienybės naštą tekdavo 
nešti vienai, tačiau nesiskundžiu. 
Vyresni vaikai padėjo prižiūrėti 
mažiukus. 

– Jūsų šeimoje pinigus uždirba 
vyras, o Jūs dirbate ne mažiau 
sunkesnį – mamos darbą. Ar 
bandėte pati įsidarbinti?

– Kai paaugo vaikai, bandžiau 
ieškoti darbo, tačiau nepavyko 
įsidarbinti. Gauname socialines 
išmokas, nėra lengva, bet nesi-
skundžiame, gyvename neblogai. 
Turime dvi karves, keturis prie-
auglius, paršelių, vištų, auginame 
daržovių. Mums tikrai užtenka.

– Visi Jūsų vaikai lanko moky-
klą. Kaip matome, dabar yra ir 
turtingai gyvenančių tėvų atžalų, 
ir sunkiai gyvenančiųjų. Ar Jūsų 
vaikai nejaučia kompleksų, kad 
gal kartais negali turėti to, ką 
turi jų turtingesni bendraam-
žiai?

– Nemanau, kad dėl to kiltų 
problemų. Mūsų vaikai važiuo-
ja į visas ekskursijas, į kurias  

Šešių vaikų mama įsitikinusi, kad dėl vaikų ji gali įveikti bet kokius sunkumus.
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SavaitėS komentaraS  
Penkiolika metų Europos Sąjungoje arba kaip tapome europine valstybe

Algimantas Mikelionis
Vakar, gegužės 1-ąją, sukako ly-
giai penkiolika metų, kai esame 
Europos Sąjungos nare. Esame 
unikalios ekonominės ir politi-
nės dvidešimt aštuonių Europos 
valstybių šeimos dalis. Keturios 
pamatinės ES vertybės – laisvas 
prekių, paslaugų, kapitalo ir žmo-
nių judėjimas – Lietuvai suteikė 
galimybių pasiekti neįtikėtinos 
pažangos – ekonomikos ir pri-
vataus sektoriaus efektyvumo 
augimo.  Per penkiolika metų 
Lietuvos pasiekimai akivaizdūs 
– pagal daugelį makroekonomi-
nių rodiklių buvome sparčiausiai 
besivystanti valstybė. Įsiliejome į 
vieną didžiausių ir pažangiausių 
pasaulio rinkų: Europos Sąjun-
goje gyvena apie 500 milijonų 
žmonių. 2013 m. antrąjį pusmetį 
Lietuva sėkmingai pirmininkavo 
ES Tarybai. Tai buvo vienas iš 
svarbiausių mūsų valstybės in-
dėlių į ES politikos sprendimų 
priėmimo ir įgyvendinimo pro-
cesus.

Daugelį metų buvusi bendroje 
valstybėje su Lenkija, patyrusi 
carinę okupaciją ir priespaudą, 
Lietuva, palankiai susiklosčius 
istorinėms ir politinėms aplinky-
bėms, 1918 m. tapo laisva ir ne-
priklausoma valstybe. Bet laisvė 
buvo aplaistyta mūsų karių ir 
savanorių krauju. Nuo 1918 iki 
1940 metų – dvidešimt dvejus 
metus – Lietuva buvo lygiatei-
sė pasaulio tautų šeimos dalis. 
Buvo pasiekta daug laimėjimų 

įvairiose gyvenimo srityse. Tuo 
metu pagal ekonomikos išsivys-
tymo rodiklius buvome panašaus 
lygio kaip Švedija, Norvegija, 
Suomija, Olandija ir kitos pers-
pektyvios ir augančios laisvos 
Europos valstybės. Daug ža-
dantį, šviesų ir ramų gyvenimą 
sugriovė iš Rytų įsiveržusios 
raudonos Sovietų Sąjungos or-
dos. Jos be jokio gailesčio try-
pė laisvos ir taikios mūsų šalies 
žemę. Niekuo dėti ir visiškai ne-
kalti žmonės buvo suiminėjami, 
kalinami, kankinami, žudomi, 
tremiami į Sibirą ar Šiaurę, kali-
nami lageriuose, kur patyrė bai-
sias gyvenimo sąlygas. Lietuvių 
tautos pasididžiavimas ir garbė 
– partizanai – išėjo į mišką ginti 
savo brangios tėvynės laisvės. 
Su didžiausiu vargu reguliari 
sovietų kariuomenė numalšino 
dešimtmetį trukusį didvyrišką 
Lietuvos sūnų pasipriešinimą 
ir uždėjo mūsų tėvynei dešim-
tmečius trukusį jungą. Nete-
kusi trečdalio savo gyventojų 
Lietuva sulaukė Atgimimo ir 
Sąjūdžio laikų. Išsipildė dau-
gelio patriotų svajonė – 1990 m. 
kovo 11-ąją buvo atkurta lais-
va ir nepriklausoma Lietuvos 
Respublika. Išgyvenę laikinus 
sunkumus, Maskvos blokadą, 
aplaistę laisvę Sausio 13-osios 
didvyrių krauju, vėl sugrįžome į 
laisvų pasaulio tautų šeimą. 

2004 m. pakilome į dar aukš-
tesnį lygį – tapome Europos Są-
jungos nare. Bet pusę amžiaus 
trukusi sovietų okupacija smar-
kiai pažeidė žmonių sąmonę. De-
šimtmečius į galvą kaltas melas 
apie neva Sovietų Sąjungoje kles-
tintį gėrį ir tiesą sužalojo piliečių 
mąstymą ir kai kuriuos privertė į 
visą laisvą ir demokratišką Vaka-
rų pasaulį žvelgti su neapykanta 
ir nepasitikėjimu. Todėl ir stojant 
į Europos Sąjungą, ir net dabar 

yra daug skeptiškai ir kritiškai 
jos atžvilgiu nusiteikusių žmonių. 
Juk kas kas, o sovietai ir Rusija 
buvo ir yra didžiausi ir nepri-
lygstami propagandos ir melo 
meistrai visame pasaulyje. Tad 
ir kai kuriems lietuviams piršte 
įpiršta, kad viskas, kas ateina iš 
Vakarų, yra blogai, o patys Vaka-
rai supuvę. Bene geriausia prieš 
skeptikus kovoti pasitelkiant sau-
są statistiką. Per 2004–2013 me-
tus Lietuva iš Europos Sąjungos 
gavo 42 milijardus litų (daugiau 
nei 12 milijardų eurų) finansinės 
paramos. Lietuvos BVP (bendra-
sis vidaus produktas) 2013 m. 
buvo 38 proc. didesnis nei 2003 
metais. Jokioje kitoje ES vals-
tybėje šis rodiklis neaugo taip 
greitai. Prieš įstojimą į ES įmonės 
eksportavo už 29,2 milijardo litų, 

o 2013 m. eksportuotų prekių ir 
paslaugų vertė viršijo 100 mili-
jardų litų ir buvo net 254 proc. 
(!) didesnė nei 2003 metais. Pa-
gal BVP dalį, tenkančią vienam 
gyventojui, Lietuva padarė di-
džiausią žingsnį link ES vidurkio 
tarp visų naujų ES narių. Bet tai 
dar ne viskas. 2014–2020 metų 
laikotarpiu gavome ir gausime 
dar 44 milijardus litų (12,7 mi-
lijardus eurų) Europos Sąjungos 
finansinės paramos. Vargu, ar 
Lietuvoje rastume žmogų, ku-
ris nepajuto Europos Sąjungos 
paramos naudos: nutiesti keliai, 
apšviestos gatvės, įrengti parkai, 
pastatyti stadionai ir sporto salės, 
renovuotos mokyklos ir darželiai, 
ūkininkų gautos išmokos ir t. t. 
Nereikia toli ieškoti. Užtenka 
pasidairyti po gimtąjį Lazdijų 

rajoną. Išgražėję ir atsinaujinę 
miesteliai džiugina akis.

Svarbiausia, kad šiuo neramiu 
pasauliui ir ypač Europai metu 
jau nesame palikti vienui vieni 
kaip po Antrojo pasaulinio karo. 
Esame ir ES, ir NATO nariai. Juk 
ES 1957 m. įkūrė šešios Europos 
valstybės kaip atsvarą Sovietų 
Sąjungai, kuri laimėjo Antrąjį 
pasaulinį karą ir norėjo visą Eu-
ropą nuo Maskvos iki Lisabonos 
nudažyti raudona spalva. Prabėgo 
62 metai, ir ES kartu su NATO 
vėl turėtų tapti atsvara dabartinei 
agresyviai Rusijos politikai. Juk 
pamatinės ES vertybės – žmogaus 
orumas, laisvė, demokratija, ly-
gybė, teisinė valstybė ir pagarba 
žmogaus teisėms turi būti prieš-
priešinamos iš Rytų skleidžiamam 
melui ir propagandai.•

Adomo Žilinsko piešinys.

Miškininkai kviečia elgtis atsakingai ir saugoti miškus nuo gaisrų  
Vaidotas Morkūnas
Šilti orai, sausra, drėgmės trū-
kumas kelia rūpesčių ne tik ūki-
ninkams, daržininkams, bet ir 
miškininkams, nes miškai irgi 
labai išdžiūvę ir gaisrų tikimybė 
yra didelė. Prieš keletą savaičių 
daug ką nugąsdino užsidegęs 
miškas Baltarusijos teritorijo-
je vos už keleto kilometrų nuo 
Baltarusijos-Lietuvos valstybinės 
sienos ir visai netoli Druskininkų. 
Valstybinės miškų urėdijos Vei-
siejų padalinio vadovas Zenonas 
Naujokas teigė, jog, laimei, kilus 
gaisrui miške Baltarusijos terito-
rijoje nulėmė gamtinės sąlygos, 
todėl jis neišplito link Druski-
ninkų. „Iš tiesų dėl to buvo kilęs 
nerimas, nes nuo tos vietos, kur 
kilo gaisras, yra netoli ir mūsų 
padalinio prižiūrimi miškai. Jeigu 
liepsna būtų persimetusi į medžių 
viršūnes, gaisras būtų praktiškai 
nekontroliuojamas ir sustabdyti jo 
plitimą būtų labai sunku. Tačiau 

pasikeitė vėjo kryptis ir mus nuo 
tų didžiulių nemalonumų išgelbė-
jo“, – sakė Z. Naujokas.

Veisiejų padalinio vadovas 
tvirtino, kad padaliniui priklau-
sančios priešgaisrinės komandos 
dirba įprastu ritmu, budi, vykdo 
prevencines priemones. „Mūsų 
pavaldume yra trys priešgais-
rinės komandos, viena iš jų yra 
Veisiejuose. Turime tris gaisrams 
gesinti sukomplektuotas gaisri-
nes. Kol kas mūsų prižiūrimoje 
teritorijoje valstybiniuose miš-
kuose kilo tik keletas nedidelių 
gaisrų, kur išdegė pora arų miško 
paklotės. Vienas buvo kilęs neto-
li Kapčiamiesčio, pamiškėje, jį 
pavyko greitai užgesinti. Buvo ir 
smulkesnių, kur audra nutrauk-
davo nuo elektros stulpų laidus, 
nuo kurių užsidegdavo medžiai. 
Juos irgi pavyko greitai užge-
sinti dar neišplitusius. Iš tiesų 
miškuose labai sausa, užtenka 
tik numesti degtuką ar nuorūką 

ir gaisras gali kilti akimirksniu. 
Mūsų darbuotojai organizuoja 
reidus, lankosi miškuose, kalbasi 
su gyventojais, perspėja, kad jie 
būdami gamtoje atsargiau elgtųsi 
su ugnimi, nekūrentų ugnies, kur 

pakliūva. Mes negalime uždraus-
ti žmonėms lankytis miškuose, 
bet rekomenduojame elgtis atsa-
kingai. Šiandien Lazdijų rajono 
savivaldybėje įvyko pasitarimas 
su rajono vadovais, kalbėjomės 

apie priešgaisrinę saugą, dali-
nomės patirtimi, kaip išvengti 
gaisrų, tarėmės, kokių priemonių 
imtis, kaip dar labiau užtikrin-
ti priešgaisrinę saugą“, – sakė 
Z. Naujokas.•

Asociatyvi nuotr.
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kalba, kaD...
Dzūkai

g Naujoji rajono valdžia su 
Audriumi priešakyje ketina su-
teikti leidimą dirbti chirurgu 
iš ligos patalo kaip Feniksui 
pakilusiam ligoninės vadovui. 
Lazdijų gyventojai su nerimu 
laukia tos dienos, kai ligoni-
nės direktorius paims į rankas 
skalpelį. Ar jis nebus praradęs 
chirurgo kvalifikacijos, ar suge-
bės įveikti savo polinkį velnio 
lašams? Ar bus saugu gultis 
ant operacinio stalo, kai ope-
ruos šis medikas? 
g Tyliai ir kryptingai rajo-

no savivaldybę į savo rankas 
ima naujasis vicemeras. Jis 
aktyviai vadovauja visiems 
pasitarimams, domisi viskuo, 
net ir tuo, kas jam nepriklauso, 
rengia slaptus susirinkimus, 
ruošia darbo vietas savo aplin-
kos žmonėms. Įdomu, ar ilgai 
naujoji merė to nepastebės?
g Gali nutikti taip, kad le-

gendinės kavos ir brendžio 
istorijos herojus, išrinktas į 
rajono savivaldybės tarybą, 
gali atsisakyti šio mandato. 

Jis kelia erelio sparnus į Eu-
ropos Parlamentą, dalyvaus 
rinkimuose. Tik ar atsiras daug 
tautiečių, kurie norėtų jį išleisti 
į Briuselį?
g Mažoji merės dukra pra-

deda lankyti vaikų darželį Laz-
dijuose. Įdomu, ar merė dukrą 
perkelia į Lazdijus vasarai, ar 
ilgesniam laikui? 
g Ligoninėje prasidėjo 

vajus prieš direktoriui netin-
kančius darbuotojus. Kadrų 
valymo operaciją vadovas 
pradėjo nuo savo patarėjų. 
Ką gali žinoti, gal ateis eilė ir 
vyriausiajai finansininkei.•

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.

Lazdijų TIC paminėjo veiklos 20-metį

Ketvirtadienio vakarą „VšĮ 
Lazdijų turizmo informa-
cinis centras“ savivaldybės 
vadovus, tarybos narius ir 
turizmo sektoriaus atsto-
vus sukvietė į įstaigos 20-
ies metų jubiliejaus pami-
nėjimą bei vasaros turizmo 
sezono atidarymą.

Jaunatviško jubiliejaus proga 
įstaigos darbuotojus sveikino 
Lazdijų rajono savivaldybės merė 
Ausma Miškinienė. Ji dėkojo 
už atsakingą darbą, keliautojus 
pažindinant su Lazdijų kraštu. 
„Linkiu visus apsilankančius 
pakviesi atvykti dar kartą, kie-
kvieną sutiktąjį priimti su šypsena 
ir darniai dirbti reprezentuojant 
Lazdijų kraštą“, – teigė Lazdijų 
rajono savivaldybės merė Ausma 
Miškinienė.

Rajono vadovė už ilgametį, nuo-

širdų ir sąžiningą darbą puoselėjant 
turizmo verslą, padėkas įteikė Ri-
mai Petrauskienei, Romai Stulgie-
nei bei Ramūnui Zdanavičiui.

1999 metais balandžio 1-ąją 
oficialiai įregistruota nauja 
Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos įsteigta viešoji įstaiga 
„Lazdijų turizmo informacinis 
centras“, vienas pirmųjų turiz-
mo informacinių centrų Lietu-
voje. Centre dirbusių žmonių 
dėka, palaikant Lazdijų rajono 
savivaldybei, Lazdijų turizmo 
informacinis centras augo ir 
plėtėsi. Atsirado reprezentaci-
nės centro patalpos Lietuvos 
ir Lenkijos pasienyje, padali-
niai Lazdijuose ir Veisiejuose. 
Lazdijų kraštas pagaliau buvo 
pristatomas tarptautinėse ir vie-
tinėse turizmo parodose, tapo 
matomas ir žinomas.

Lazdijų turizmo informacinia-

me centre nuo jo įkūrimo pradžios 
dirbo nemažas būrelis specialistų, 
atsidavusių turizmo plėtrai, o šiuo 
metu centre darbuojasi 8 specia-
listai. Į sceną buvo pakviesti ir 
apdovanoti visi buvę ir esami 
specialistai.

Renginio metu Turizmo infor-
macinio centro kolektyvas kvie-
tė aukoti pinigėlius, už kuriuos 
Lazdijų rajono savivaldybės so-
cialinės globos centro „Židinys“ 
auklėtiniams planuoja padovanoti 
nepamirštamą kelionę baidarėmis 
viena gražiausių rajono upių Bal-
tąja Ančia.

Žiūrovus muzikos garsais džiu-
gino Lazdijų meno mokyklos 
Veisiejų skyriaus akordeonistų 
ansamblis ir šaunioji jų mokyto-
ja Irina Gudebskienė, dainininkė 
Justina Kreizaitė bei improviza-
cijos teatro „Kitas kampas“ ak-
toriai.•

TIC jubiliejaus proga pasveikinti atvyko opozicijos atstovai: G. Salatka, A. Margelis ir J. Stankevičius.

Šventės metu buvo padėkota TIC darbuotojams.

Lazdijiečiai prisijungė prie 
visuotinės tvarkymosi talkos

Lazdijų rajono savivaldy-
bės vadovai, administraci-
jos ir seniūnijų darbuoto-
jai bei kitų rajono įstaigų 
darbuotojai ir vadovai da-
lyvavo kasmetinėje visuoti-
nėje pavasarinėje akcijoje 
„Darom“ 2019. Dvyliktą 
kartą vykusioje talkoje pa-
skelbtas iššūkis šiukšlėms, 
buvo gražinamos įvairios 
Lazdijų krašto teritorijos.

Lazdijų miesto ir seniūnijos teri-
torijose buvo tvarkoma Janaslavo 
kaimo kelkraščiai bei pasienio te-
ritorija, Palazdijų ir Baltajo ežero 
pakrantės, Rudaminos piliakalnio 
teritorija, Nekrūnų kaimo pake-
lės, Lazdijos upės vaga, genėtas 
miškelis šalia Šilo gatvės bei kt. 
Tvarkymosi darbai vyko visose 
Lazdijų rajono savivaldybės se-
niūnijų teritorijose.

Savivaldybės merė Ausma 
Miškinienė dėkojo visiems ak-
cijoje dalyvavusiems darbuo-
tojams, savanoriams, vaikams, 
kurie atostogų metu nusprendė 
prisijungti prie visuotinės talkos 
ir kartu su bendruomenės nariais 
kurti švaresnį Lazdijų kraštą.

Šių metų akcija vadovaujasi 
šūkiu „Švari Lietuva – sveiki 
piliečiai“. Iš viso Lietuvoje už-
registruota daugiau nei 2 tūkst. 
oficialių tvarkymosi taškų, ku-
riuose prie švarios aplinkos kū-
rimo bei puoselėjimo prisidėjo 
gausus būrys pilietiškų bendruo-
menės narių. „Darom“ akcija yra 
vienas didžiausių renginių Lietu-
voje, kuris atkreipia dėmesį ne tik 
į aplinkosaugos problemas, bet 
ir  skatina savanorystės, sociali-
nio atsakingumo ir pilietiškumo 
jausmus.•
Lazdijų r. sav. inf.

Savivaldybės darbuotojai aktyviai dalyvavo „Darom“ akcijoje.
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Lazdijų rajone — du tymų atvejai. Pagrindinė informacija apie tymus
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS 
centro (ULAC) duomeni-
mis, šiemet tymais Lietu-
voje susirgo 546 žmonės. 
Daugiausia susirgimų 
tymais (244 atvejų) regis-
truota Kauno mieste, 66 
atvejai – Kauno rajone ir 
118 atvejų – Vilniaus mies-
te. Pagal amžių jauniausias 
susirgęs tymais – 5 mė-
nesių kūdikis, vyriausias 
– 78 metų asmuo. Lazdijų  
rajone registruota du tymų 
atvejai.

kaS yra tymai?
Tymai – tai ūmi, itin užkrečiama 
virusinė infekcija, sukėlėjas – 
tymų virusas. Plinta aerogeniniu 
(aerozoliniu ir oro lašiniu) keliu, 
taip pat per kvėpavimo takų se-
kretais suterštas rankas arba kitus 
aplinkos daiktus.

Tymai yra viena lengviausiai 
plintančių, labiausiai užkrečia-
mųjų ligų.  Pradžioje dažniausiai 
tymai pasireiškia karščiavimu, 
vėliau – konjunktyvitu, sloga, 
kosuliu. Charakteringas makulo-
papulinis bėrimas, kuris neniež-
ti. Bėrimas paprastai pasireiškia 
3–7 ligos dieną, prasideda veido 
srityje, už ausų, vėliau jis „lei-
džiasi žemyn“; bėrimas išlieka 
4–7 dienas. Dažniausios tymų 
komplikacijos – vidurinės au-
sies uždegimas, plaučių užde-
gimas, laringitas, viduriavimas, 
encefalitas (smegenų uždegi-
mas). Tymų infekcijos šaltinis 

– sergantis žmogus. Asmuo gali 
išskirti infekciją vidutiniškai 4 
d. iki bėrimo atsiradimo ir 4 d. 
po bėrimo pasirodymo. Sąlytis 
tarp žmonių, trunkantis ilgiau 
nei 15 min., yra pakankamas, 
kad įvyktų imlaus asmens užsi-
krėtimas. Tymams imlūs yra ir 
vaikai, ir suaugusieji. Iki 90–95 
proc. imlių imuniteto neturinčių 
asmenų, turėjusių sąlytį su ser-
gančiuoju, suserga tymais. Vie-
nas tymais sergantis asmuo gali 
užkrėsti iki 18 žmonių. Persirgus 
susidaro nuolatinis imunitetas. 
Sergamumo tymais sezoniškumo 
nepastebėta.

kaip apSiSaugoti nuo tymų?
Patikimiausia profilaktikos 
priemonė  nuo tymų –  skiepi-
jimas. Tymų vakcina pasaulyje 
skiepijama jau daugiau nei 40 
metų. Lietuvoje nuo tymų pra-
dėta skiepyti 1964 metais, buvo 
skiepijama viena tymų vakcinos 
doze. Nuo 1988 m. buvo pradėta 
skiepyti dvejomis dozėmis. Kad 
susidarytų ilgalaikis imunitetas 
ir imuninės atminties mechaniz-
mai, tymų vakciną būtina įskie-
pyti bent du kartus. Lietuvoje 
vaikai pagal nacionalinį skiepų 
kalendorių yra skiepijami 15 
mėn. ir 6–7 m. amžiaus. Skie-
pijama kombinuota tymų-epi-
deminio parotito-raudonukės 
(MMR) vakcina.

Neskiepytų, nepilnai paskiepy-
tų ar nesirgusių asmenų, turėjusių 
kontaktą su sergančiuoju tymais, 

imlumas tymų virusui yra iki 95 
procentų.

Sąlytį turėjuSiemS 
aSmenimS taikomoS 
priemonėS
Skiepijimas kombinuota tymų 
vakcina (neskiepytiems, nepil-
nai skiepytiems, nesirgusiems 
asmenims) gali būti skiriama 
iki 72 val. po kontakto. Poeks-
pozicinė imunoprofilaktika turi 
būti rekomenduojama visiems 
susirgusiojo tymais šeimos na-
riams, jei manoma, kad jie gali 
būti imlūs tymams (neskiepyti, 
nepilnai skiepyti, nesirgę). Sąlytį 
turėjusiems asmenims nurodoma 
stebėti savo sveikatą vidutiniškai 

10 dienų po turėto kontakto ir 
pasireiškus bet kokiems sveika-
tos sutrikimams, kurie būdingi 
tymams, nedelsiant kreiptis į 
savo šeimos gydytoją.

Lietuvoje šiuo metu ligonių 
kasų lėšomis nuo tymų skiepi-
jami vaikai pagal vaikų profi-
laktinių skiepijimų kalendorių 
ir sąlytį su tymais sergančiu 
žmogumi turėję asmenys, kurie 
turi būti paskiepyti per 72 val. 
Taip užkertamas kelias tolesniam 
tymų plitimui.

Kada žmogus nori pasiskiepyti 
savo iniciatyva, jis tą turi padary-
ti savo lėšomis. Tai yra, jis krei-
piasi į privačias gydymo įstaigas 
dėl komercinės vakcinos. Esant 

neaiškiai skiepijimo anamnezei 
(nepilnai skiepyti, nežinantys, ar 
skiepyti, nežinantys, ar sirgo), 
galima ištirti, ar žmogus turi an-
tikūnų prieš tymus. Jei antikūnų 
nerandama, rekomenduojama pa-
siskiepyti. Tačiau  kraujo  tyrimas 
antikūnams nustatyti ir vakcina 
yra mokama (tymų vakcina apie 
30 Eur, kraujo tyrimas antikūnų 
nustatymui apie 20 Eur).•
Parengta naudojantis Užkrečiamųjų ligų 
ir AIDS centro informacija bei metodinė-
mis tymų rekomendacijomis.
Parengė 
Aldona Česnavičiūtė, 
Alytaus departamento Lazdijų skyriaus 
visuomenės sveikatos stiprinimo 
specialistė

Veisiejuose pradėtas renginių ciklas, skirtas supažindinti 
visuomenę su vaikų globos programa

Balandžio pabaigoje Vei-
siejų miesto parke vyku-
siame renginyje „Veisiejai 
– mažoji Lietuvos kultūros 
sostinė“ Tarnybos atestuo-
ti asmenys pristatė Globė-
jų (rūpintojų), budinčių 
globotojų, įtėvių, ben-
druomeninių vaikų globos 
namų darbuotojų mokymo 
ir konsultavimo programos 
(toliau – GIMK programa) 
veiklą visuomenei taip ati-
darydami renginių, skirtų 
supažindinti visuomenę su 
GIMK programa, ciklą.

Pasak Lazdijų rajono savivaldy-
bės socialinės globos centro „Židi-
nys“ Tarnybos atestuotos darbuo-
tojos Ramintos Mitrikevičienės, 
renginio metu susidomėjusiems 

Lazdijų rajono gyventojams buvo 
teikiama informacija, kur gali-
ma kreiptis globos (rūpybos) ar 
įvaikinimo klausimais. „Šventės 
metu visi besidomintys buvo su-
pažindinti su GIMK programa, 
buvo viešinamas stendas „Vaiko 
globa – neįkainojama dovana“, 
dalijamos skrajutės, magnetu-
kai, balionai“, – sako specialistė 
R. Mitrikevičienė.

GIMK programa –  tai globėjų 
(rūpintojų), budinčių globotojų, 
įtėvių, bendruomeninių vaikų 
globos namų darbuotojų mokymo 
ir konsultavimo programa.

Programą įgyvendinti turi teisę 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo ministerijos 
atestuoti asmenys.

Svarbiausias GIMK programos 

tikslas – tinkamai pasirengti be 
tėvų globos likusio vaiko globai 
(rūpybai), įvaikinimui ar budin-
čio globotojo veiklai. Programa 
remiasi principu – viską pradėti 
nuo savęs. Asmenys, siekiantys 
tapti vaiko globėjais (rūpintojais), 
įtėviais ar budinčiais globotojais 
mokymų metu gali atvirai kalbėti 
apie tai, ką jie jaučia vienų ar kitų 
praktinių užduočių metu, atsakyti 
sau į daugelį klausimų,  įvertinti, 
ar jie gali tapti globėjais (rūpin-
tojais), budinčiais globotojais ar 
įvaikintojais ir ar turi tam reika-
lingų žinių bei gebėjimų.

GIMK programos mokymai 
skirti asmenims, ketinantiems 
globoti (rūpintis), įvaikinti vai-
ką, tapti budinčiu globotoju, šei-
mynos steigėju/dalyviu ir ben-
druomeninių vaikų globos namų 
darbuotojams.

Programa padeda atskleisti as-
mens gebėjimus globoti ar įvai-
kinti vaiką, įsivertinti juos ir kartu 
pamatyti, kokiomis savybėmis 
asmuo gali didžiuotis ir kokios 
jo stipriosios pusės. Mokymų 
metu asmenys skatinami prisi-
minti vaikystę, patyrimą vienoje 
ar kitoje gyvenimo situacijoje, 
kad geriau suprastų save ir kitą. 
Mokytis iš savo patirties visada 
įdomu ir naudinga.

Reikia daug laiko ir energijos, 

gimk programoS tikSlai:
1. Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti 
vaiką, prižiūrėti Globos centro globojamą (rūpinamą) vaiką ar 
dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis 
gebėjimus:
* Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.
* Vaiko poreikių tenkinimas ir raidos sunkumų kompensavimas.
* Vaiko ryšių su jo biologine šeima užtikrinimas.
* Pagalba vaikui, užmezgant saugius ir patvarius ryšius.
* Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.
2. Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai 
(rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų 
globos namuose.
3. Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams 
(rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais ben-
druomeniniuose vaikų globos namuose.

kad būtų priimtas galutinis tei-
singiausias sprendimas. Sąmo-
ningas ir apgalvotas sprendimas 
gali apsaugoti vaikus nuo naujo 
išsiskyrimo su šeima, o globėjus 
(rūpintojus) ir įtėvius – nuo ne-
sėkmių ir blogų patirčių.

GIMK programa įgyvendinama 
globos centruose. Globos centrai, 
veikiantys visoje Lietuvoje, kie-
kvienoje savivaldybėje, privalo 
užtikrinti tęstines paslaugas glo-
bėjams (rūpintojams), budintiems 
globotojams, įtėviams, taip pat 
intensyvią pagalbą krizių atvejais. 
Globos centrai teikia informa-

vimo ir konsultavimo paslaugas 
visiems, besidomintiems be tėvų 
globos likusių vaikų globa (rū-
pyba), įvaikinimu ir budinčių 
globotojų veikla.

Tikimasi, kad GIMK programa 
leis pažvelgti į vaiką giliau, šiek 
tiek kitomis akimis pamatyti jo 
pasaulį, poreikius ir patirtį, taip 
pat visuomenės požiūris į mažuo-
sius mūsų piliečius, į įvaikinimą 
ir globą (rūpybą) šeimoje taps 
brandesnis bei atsakingesnis.•
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaiki-
nimo tarnybos prie Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos inf.
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Šešių atžalų mama Lina: noriu, kad vaikai būtų draugiški ir darbštūs
vyksta jų bendraklasiai. Jei tuo 
metu neturiu pakankamai pini-
gų, einu pasiskolinti iš kaimynų, 
kad tik vaikai išvažiuotų kartu 
su bendraklasiais. Savo vaikams 
neperkame drabužių iš dėvėtų 
drabužių parduotuvių. Vaikams 
perkame naujus drabužius. Sten-
giuosi vaikus parėdyti.

– Dabar visi vaikai turi mobi-
liuosius telefonus, kompiuterius. 
Kaip aprūpinti šešis vaikus šiuo-
laikine technika?

– Turėjome namie kompiuterį, 
tačiau jis sugedo. Kažkaip išsiver-
čiame. Vaikai mokykloje turi visas 
galimybes naudotis moderniomis 
technologijomis. O kai dėl mobi-
liųjų telefonų, tai randame spren-

dimų. Vyriausiosios merginos jau 
užsidirba pinigų – pas žmones 
sodina medelius, dirba kitus dar-
bus, tai nusiperka telefonus, o 
savuosius atiduoda jaunėliams. 
Taigi mokau vaikus dalintis. 

– O kokias dar savybes norite 
matyti savo vaikuose?

– Noriu, kad jie būtų draugiš-
ki, tvarkingi, darbštūs ir jaustų  
pareigą padėti kitiems.

– Ar turite problemų dėl vai-
kų nepaklusnumo? Kaip juos 
auklėjate?

– Žinote, visi vaikai tam tikru 
laikotarpiu būna nepaklusnūs. 
Kai sužinau, jog jie mokykloje 
netinkamai elgiasi, skubu į moky-
klą ir viską išsiaiškinu. Jei vaikai 

neteisūs, juos baru, tačiau rankos 
prieš juos nepakeliu. 

– Jūsų vyresnieji vaikai jau 
greit taps suaugę. Ką jie planuo-
ja toliau veikti? Liks namuose ar 
kels sparnus? 

– Vyriausioji dukra jau mokosi 
profesijos Alytuje, ji dirbs kirpė-
ja. Kaip bus su kitais, dar nežinau, 
manau, jog jie sugebės įgyti pro-
fesiją ir puikiai susitvarkyti savo 
gyvenimus. 

– Kokios svarbiausios Jūsų 
šeimos šventės?

– Pagal tradiciją, mes labai 
linksmai švenčiame Kalėdas, 
Naujuosius metus, Velykas. Su-
sėdame prie stalo, vaikai visada 
gauna šventines dovanas.

– Teko girdėti, jog Jūs esate 
pasiryžusi auginti ne tik šešis 
savo vaikus, bet ir savo sesers 
du berniukus?

– Taip. Net baigiau specialius 
globėjų kursus, kad galėčiau 
juos auginti. Tačiau pritrūko 
ploto mūsų namuose dar dviem 
vaikams. Dabar domiuosi sesers 
vaikų gyvenimu – klausinėju 
mokytojų, kaip jiems sekasi, kai 
sutinku gatvėje, duodu pinigėlių, 
kad nusipirktų skanėstą. 

– Visai neseniai per Lietuvą 
nuskambėjo dvi kraupios isto-
rijos iš Klaipėdos: girta moteris 
pagimdė alkoholiu apsvaigusį 
vaikutį, gatvėje buvo paliktas su-
šalęs naujagimis. Kokia Jūsų 
nuomonė apie tokias mamas?

– Girdėjau apie šiuos baisius 
atvejus. Man tai nesuvokiama. 
Mamos turi auginti savo vaikus 
ir rūpintis jais nuo pat pirmų vai-
kučio gyvenimo dienų. Daugiau 
neturiu, ką pasakyti. Tai netelpa 
į sveiko proto rėmus. 

– Gerbiamoji Lina, kokia di-
džiausia Jūsų svajonė?

– Labai norėčiau naujų namų, 
būtų puiku, jei jie stovėtų Miš-
kiniuose. Mes ir vaikai sunkiai 
įsivaizduojame, jog galėtume 
gyventi kitame kaime ar mies-
telyje. Čia visas mūsų šeimos 
gyvenimas. 

– Tikėkime, kad Jūsų svajonės 
išsipildys. Ačiū už pokalbį. Švie-
sios Jums Motinos dienos!•

Socialdemokratų vadas: turime susigrąžinti prarastus rinkėjus
Linas Greičius
Neseniai vykusiame Lie-
tuvos socialdemokratų 
partijos Lazdijų skyriaus 
susirinkime be didelės 
konkurencijos skyriaus 
pirmininku vėl buvo 
išrinktas rajono savival-
dybės tarybos narys Sau-
lius Petrauskas, skyriui 
vadovaujantis jau šešerius 
metus. 

Apie tai, kokie iššūkiai laukia 
Lazdijų socialdemokratų, ką jie 
planuoja nuveikti savo krašto 
žmonių labui, kaip ketina švęsti 
socialdemokratišką šventę Gegu-
žės 1-ąją,  kalbamės su skyriaus 
pirmininku S.Petrausku.

– Jūs vėl išrinktas LSDP Laz-
dijų skyriaus vadovu. Kokius už-
davinius keliate savo skyriui šią 
kadenciją?

– LSDP Lazdijų skyriaus pir-
mininku esu nuo 2013 m. Tuomet 
Lazdijų socialdemokratai buvo 
opozicinė partija. Nebuvo len-
gva dirbti opozicijoje, ginti savo 
idėjas, kovoti už rinkėjų balsus. 
Dabar dirbsime valdančioje dau-
gumoje rajono taryboje, tačiau 
politinių iššūkių tikrai nesuma-
žėjo. 

Visų pirma, partijos įvaizdžio 
gerinimas ir gretų stiprinimas. 
Tai naujų, jaunų žmonių pri-
traukimas  ir nebūtinai jie turėtų 
būti partijos nariai. Gyvenimas 
parodė, kad bendradarbiavimas 
ir darbas galimas ir su partijai 
nepriklausančiais. Svarbu ver-
tybės, kuriomis vadovaujamės 
gyvenime.  Žmogui gyvenime 
reikia mokėti vertinti supančią 
aplinką, kad galėtum tobulėti kaip 
asmenybė. Vertybės padeda adap-
tuotis aplinkoje ir atsirinkti svar-
biausius socialinio, kultūrinio, 
ekonominio gyvenimo aspektus, 
kurie tampa reikšmingiausi tavo 
gyvenime. Už jas kasdien reikia 
aktyviai kovoti, o demokratinėje 
visuomenėje geriausia mokykla, 
kaip ir kur to mokytis, yra politinė 
partija. 

Antra, mūsų rinkiminės pro-
gramos įgyvendinimas, kuris 

pasireikštų per tolygesnį suku-
riamo produkto pasiskirstymą bei 
aktyvesnį visų visuomenės narių 
įtraukimą į šį procesą rajone. 

Trečia, ir naujų idėjų siūlymus 
tais klausimais, kur visuomenė 
regi daugiausiai problemų: svei-
katos ir užimtumo problemų 
sprendimas, bendrojo ugdymo 
gerinimas, darbo našumo didi-
nimas, migracijos mažinimas, 
gimstamumo skatinimas ir pa-
našiai...  

– Ar stiprios socialdemokra-
tijos tradicijos Lazdijų krašte? 
Kokie žmonės palaiko Jūsų par-
tijos idėjas (amžius, socialinis 
sluoksnis)? Ar partijos skilimas 
turėjo įtakos Lazdijų socialde-
mokratijai?

– Lazdijų rajone gilios ir sti-
prios socialdemokratinės tradi-
cijos. Nuo nepriklausomybės 
atkūrimo aktyviai dalyvaujame 
politiniame rajono gyvenime. 
Mūsų kandidatai buvo renkami 
į rajono savivaldybės tarybą, 
įvairiais laikotarpiais dirbome ir 
valdančioje daugumoje, ir opo-
zicijoje. Manau, daugelis rajono 
gyventojų pamena aktyviausius 
vyresnės kartos socialdemokratus, 
įvairių kadencijų tarybos narius: 
Romą Apanavičių, Siginą Basevi-
čienę, Joną Ramutį Večerkauską, 
anapilin iškeliavusį  Mindaugą 
Unguraitį, Algirdą Kreizą ar iš 
rajono išvykusius Rosidą Poš-
kienę,  Edmundą Štreimikį. Šiuo 
metu aktyviausi naujosios kartos 
socialdemokratai esami ar buvę 
tarybos nariai – Arūnas Vaišno-
ras, Saulius Petrauskas, Justas 
Pankauskas, Joalita Lynikienė. 
Visiems  linkiu geros sveikatos 
ir prasmingų darbų. 

Vienareikšmiai įvardinti, koks 
socialinis sluoksnis ar žmonių 
grupė palaiko mūsų partijos idė-
jas, negaliu. Manau, mus daugiau 
jungia vertybės, kuriomis vado-
vaujamės kasdieniame gyvenime, 
bei siekiai, kaip norime gyventi. 
Mums svarbus kiekvienas žmo-
gus, kiekviena išsakyta nuomonė. 
Todėl, kai LSDP taryba 2017 m. 
rugsėjo 23 d. balsavo už trauki-
mąsi iš valdančiosios koalicijos 

Seime ir grupė LSDP Seimo narių, 
nepritarę LSDP tarybos sprendi-
mui, nutarė įkurti atskirą partiją, 
skyriuje aktyviai diskutavome 
šiuo klausimu. Ir džiaugiuosi, 
kad diskusijoje radome bendrą 
sprendimą bei išlikome politiškai 
brandūs. Nei vienas Lazdijų sky-
riaus narys nesusidomėjo nauju 
politiniu dariniu ir skyriaus ne-
paliko. Manau, mums tai buvo 
labai svarbu ir labai padėjo 2019 
m. savivaldos rinkimuose. 

– Kaip vertinate Lazdijų sky-
riaus rezultatus savivaldybių 
tarybų rinkimuose?

– Džiaugiamės gautu rinkėjų 
palaikymu. Esame valdančioje 
daugumoje. Darbas opozicijoje  
užgrūdino ir tai mums padėjo iš-
gyventi sunkioje politinėje rinki-
minėje kovoje. Tačiau aiškiai ma-
tome, kad praradome dalį rinkėjų. 
Taryboje turime tik 2 mandatus ir 
tai vienas prasčiausių rezultatų nuo 
nepriklausomybės atkūrimo Lazdi-
jų rajone. Reikia permąstyti mūsų 
strategiją, jau nuo pirmos dienos 
modeliuoti skyriaus veiklą taip, 
kad po ketverių metų susigrąžin-
tume rinkėjų palankumą socialde-
mokratinėmis idėjomis. Tą galim 

padaryti tik sąžiningu darbu bei 
dar atviresne visuomenei skyriaus 
politika, glaudesniu bendravimu su 
visais rajono gyventojais. 

– Ar skyrius turi Gegužės  
1-osios šventimo tradicijas? Kaip 
švęsite šią socialdemokratų ini-
cijuotą šventę?

– Prisiminkim istoriją, Tarptau-
tinės darbininkų dienos istorija 
siekia 1886 m. gegužės 1 d. Tą 
dieną JAV Čikagos miesto policija 
malšino darbininkų demonstraci-
ją, kurios metu darbininkai reika-
lavo sutrumpinti darbo laiką iki 8 
valandų per dieną. Tuo metu labai 
populiarus buvo šūkis: 8 valandos 
darbui, 8 valandos miegui ir 8 va-
landos poilsiui. Europoje  pirmą 
kartą 1889 m. Paryžiaus 2-asis 
tarptautinis kongresas paskelbė 
gegužės 1-ąją viso pasaulio darbi-
ninkų solidarumo diena. Tarpuka-
rio Lietuvoje Gegužės 1-oji buvo 
švenčiama iki 1929 m., vėliau ji 
oficialiai nebebuvo švenčiama. 
Vėl Tarptautinė darbo diena buvo 
pradėta švęsti sovietų okupacijos 
metais. Tikriausiai  dėl privers-
tinių demonstracijų švenčiant 
šią dieną žmonės dar ir dabar ją 
vertina nevienareikšmiškai. Atga-

vus nepriklausomybę, šventės iš 
pradžių buvo atsisakyta, o vėliau 
ji socialdemokratų iniciatyva vėl 
grįžo į švenčiamų švenčių sąrašą. 
Tarptautinės darbininkų šventės 
metu siekiama atkreipti dėmesį į 
dirbančių žmonių teises, padėti 
rasti darbą ar bedarbiams įveikti 
skurdą, pasirūpinti dirbančiųjų 
sauga, sveikata, švietimu.  

Lazdijų skyrius savo išskirtinių 
šios šventės tradicijų neturi. Daž-
niausiai ją pažymime burdamiesi 
kartu, vykdami pas kaimynus pa-
sidalinti patirtimi ar organizuoja-
me pažintinę kelionę. Šiais metais 
mes taip pat švęsime solidarizuo-
damiesi su visais rajono ir Lietu-
vos dirbančiais žmonėmis. Būsim 
aktyvūs ir nesiruošiam šią šven-
tę praleisti tik prie televizoriaus 
ekrano. Aktyviausi dalyvausime   
renginiuose Vilniuje, o kadangi 
2019 m. gegužė labai aktyvus 
politiškai mėnuo, dirbsime rin-
kimų komisijose ar agituosime 
rajono rinkėjus kviesdami būti 
aktyvius EP ir Prezidento rinki-
muose, aktyviai dalyvauti refe-
rendume. Bus politiškai aktyvi, 
darbinga šventė. 

– Ačiū už pokalbį.•

Socdemų pirmininku išrinktas S. Petrauskas (dešinėje): „Reikia permąstyti mūsų strategiją, jau nuo pirmos dienos 
modeliuoti skyriaus veiklą taip, kad po ketverių metų susigrąžintume rinkėjų palankumą.“

»Atkelta iš 1 psl. 
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ketvirtaDienio aiDaS

Aidas Kelionis
Būdamas paauglys įsigijau la-
bai nemalonią ir be galo įkyrią 
draugę – chronišką slogą. Ji su 
manimi kartu būdavo ryte ir 
vakare, dieną ir naktį, žiemą 
ir vasarą, rudenį ir pavasarį. 
Nesitraukdavo nuo manęs nei 
per žingsnį dvidešimt keturias 
valandas per parą ir tris šimtus 
šešiasdešimt penkias dienas 
per metus. Vizitas pas vietinį 
ausų–nosies–gerklės gydytoją 
nieko nepadėjo, tad mama mane 
nusivežė pas gydytoją į Vilnių. 
Vyresnio amžiaus moteris ilgai 
mane apžiūrinėjo ir darė įvairius 
tyrimus.

Galiausiai atsidūriau Žvė-
ryno vaikų ligoninėje ir savo 
riksmais daug prisidėjau prie 
šio rajono vardo pateisinimo: 
ir iš tikrųjų, kai tau kiša ilgą 
adatą į nosį ir itin skausmin-
gai duria bei leidžia kažkokį 
skystį, iš tiesų nemalonu. Tad 
rėkiau, kiek pajėgiau: pradėjau 
dėl viso pikto, kai dar nieko 
neskaudėjo. Pradėti rėkti, kai 
žvėriškai skauda,  jau ne laikas. 
Po įvairių skausmingų proce-
dūrų mane išleido iš ligoninės, 
o mamai rekomendavo vasarą 
mane nusivežti prie jūros.

Atėjus 1985 metų rugpjūčio 
mėnesiui dviese su mama auto-
busu nuvažiavome į Klaipėdą, 
o iš jos į Nidą, kur gyveno ma-
mos pusbrolio dukra. Pas juos 
ir galvojome apsistoti kokioms 
dviem savaitėm. Buvome pa-
siėmę kaimiškų dešrų, lašinių, 
skilandžių ir ketinome maitin-
tis daugiausia namie, tad pini-
gų mama pasiėmė ne itin daug. 
Pirmą vakarą kartu su mano ne 
pirmos eilės pusseserės šeima 
prisėdome prie stalo ir visi 
kirtome atsivežtas kaimiškas 
dešras. Kitą dieną pusseserė 
lyg niekur nieko pareiškė, kad 

surado, kur mums gyventi. 
Tad pigesnio poilsio variantas 
pusseserės namuose žlugo. O 
pusseserės surastai moteriai už 
gyvenamąjį kambariuką turė-
jome sumokėti. Jeigu būtume 
pasiėmę atsivežtas dešras ir 
kitas kaimiškas gėrybes, bū-
tume neblogai išsivertę. Bet 
mama nedrįso pasiimti jų ir 
paliko giminaičių šaldytuve. 
Tad pinigų sumokėjus naujai 
šeimininkei už kambariuką 
liko  ne tiek ir daug. O turė-
jome dviese prasimaitinti dvi 
savaites.

Valgydavome kuklioje so-
vietinėje valgykloje netoli 
Nidos pliažo. Mama pirmiau-
siai rūpindavosi, kad būčiau 
pavalgęs aš, o ji kartais visai 
nevalgydavo arba pasiimdavo 
tik pusę porcijos. Būtų buvę dar 
liūdniau, jeigu nebūtų pavykę 
mamai pliaže vis rasti poilsiau-
tojų pamestų baltų sovietinių 
kapeikų. O pastarųjų poilsiau-
tojai, pasirodo, pamesdavo 
visai nemažai, tad ši netikėta 
ir neplanuota parama leido val-
gyti sočiau. 

Pasirūpinę tuo, kad žarna 
žarnos nesurytų ir būtume nors 
kiek sotesni, laiką leisdavome 
pliaže ar vaikštinėdami pajū-
riu. Tuo metu į Nidą buvo su-
plūdę daug to meto įžymybių. 
Pastebėdavome vaikštinėjant 
tokius sovietinius rašyto-
jus kaip J. Marcinkevičius, 
A. Baltakis, V. Reimeris ir 
daugelį kitų.

Mūsų buto didžiajame kam-
baryje buvo itin didelė ma-
mos surinkta biblioteka, tad 
dar būdamas vaikas mėgdavau 
atsistojęs skaitinėti, kas pa-
rašyta ant knygų nugarėlių, 
ir tokiu būdu sužinojau visus 
garsiausius sovietinės Lie-
tuvos rašytojus ir jų kūrinių 
pavadinimus. Su septyneriais 
metais vyresniu pusbroliu net 
žaisdavome jo sugalvotą žai-
dimą. Vienas turėdavome būti 
nusisukęs, o kitas pasakydavo 
autoriaus pavardę ir knygos 
pavadinimą, tuomet pirmasis 
ją turėdavo surasti. Laimėdavo 
tas, kuris ieškodamas knygos 
užtrukdavo trumpiau.•

Negydant kataraktos gresia aklumas
Šiandieninis gyvenimo 
būdas ypač vargina mūsų 
akis. Vis daugiau žmonių 
skundžiasi silpstančiu re-
gėjimu: darosi sunku skai-
tyti, vairuoti automobilį, 
užsiimti mėgstama veikla. 
Dauguma mūsų į specialis-
tą kreiptis neskuba, tačiau 
silpstantis regėjimas yra 
pagrindinis vienos daž-
niausių akių ligų – kata-
raktos – simptomas.

Katarakta – akies lęšiuko drums-
tėjimas. Tai viena didžiausių re-
gėjimo netekimo priežasčių, kuri 
dažniausiai pasireiškia vyresnio 
amžiaus žmonėms, tačiau ši liga 
gali išsivystyti ir jauniems žmo-
nėms dėl kitų akių ligų, traumų ar 
kenksmingo aplinkos poveikio.

pagrinDiniai Simptomai
Pirmasis ligos požymis – silps-
tantis regėjimas. Sergantys ka-
tarakta skundžiasi, kad atsirado 
jautrumas šviesai, vaizdas tampa 
neryškus, tarsi žiūrint pro rūką 
ar nešvarius akinius. Katarakta 
trukdo užsiimti kasdienine veikla, 
tampa sunku vairuoti automobilį, 
įžiūrėti artimųjų veido bruožus ar 
daiktų kontūrus. Ligos pradinėse 
stadijose katarakta gali ir nesu-
kelti rimtų regėjimo problemų, 
tačiau ligai progresuojant gali 
baigtis aklumu. Todėl pajutus 
pirmuosius ligos simptomus re-
komenduojama pasikonsultuoti 
su gydytoju.

ŠiuolaikiŠkaS kataraktoS 
gyDymaS
Kataraktos gydymui vaistų nėra, 
vienintelis efektyvus gydymas 
– operacija. Operacijos metu 
naujausios kartos fakoemulsifi-
katoriaus pagalba lęšiukas akies 
viduje yra susmulkinamas ultra-
garsu ir išsiurbiamas pro mažą 

pjūvį, į jo vietą įdedamas naujas 
dirbtinis lęšiukas. Operacija vi-
siškai neskausminga, dažniausiai 
atliekama naudojant vietinę ne-
jautrą, užtrunka apie 30 min., re-
gėjimas pagerėja jau pirmosiomis 
dienomis po operacijos, tačiau 
galutiniam regėjimo atsistatymui 
gali prireikti ir keleto savaičių.

Svarbu neDelSti
Pastebėjus pirmuosius ligos po-
žymius reikėtų ilgai nedelsti ir 
pasikonsultuoti su gydytoju. 
Dažnai žmonės, sužinoję apie 
ligą, mano, kad operaciją galima 
atidėti vėlesniam laikui, tačiau tai 
yra klaidingas mąstymas. Kata-
raktos operacija ir gydymas yra 
daug sėkmingesnis ligos pradinė-
je stadijoje, kol nėra labai ryškių 
pakitimų. Per ilgai laukiant liga 
progresuoja ir išsivysto vadina-
moji perbrendusi katarakta, kuri 
gali nulemti antrinės glaukomos 
ar akies skausmų pasireiškimą. To-
kiais atvejais kataraktos operacija 
būna techniškai sudėtinga, padi-
dėja pooperacinių komplikacijų 
rizika, regėjimas atsistato per il-
gesnį laikotarpį. Jeigu dėl antrinės 
glaukomos žūsta nervas, regėjimo 
susigrąžinti nebeįmanoma.

operuoja gyDytojai 
profeSionalai
„Akių chirurgijos centre“ opera-
cijas atlieka savo srities profesi-

onalai – gydytojai Saulius Ačas, 
Algirdas Šidlauskas ir Vytautas 
Jašinskas. Tai aukščiausios kva-
lifikacijos specialistai, kurie nuo-
lat gilina savo žinias, stažuojasi 
užsienyje. Šie gydytojai atliko 
ne vieną ypač sudėtingą akių 
operaciją, kas leido įgyti neį-
kainojamos patirties. Gydytojai 
pelnė pacientų pasitikėjimą – jų 
ypatingas dėmesys kiekvienam 
žmogui, noras kuo greičiau ir 
efektyviau padėti sergančiajam 
neliko nepastebėtas. Jei katarakta  
vargina jus ar jūsų artimuosius, 
nedelskite – patikėkite savo regos 
problemas šios srities profesio-
nalams. 

V i s u s , 
kuriems 
gydyto-
jai dia-
gnozavo 
katarak-

tą ir reikia 
atlikti operaciją, kviečiame į 
„Akių chirurgijos centrą“, 
esantį Savanorių pr. 66, Kau-
ne. 

Šiuolaikinė mikrochirurginė 
įranga, kokybiškos priemonės, 
profesionali patyrusių specia-
listų komanda padės pasiekti 
puikių rezultatų.

Registruokitės telefonu (8 37) 
750 805. www.akiuchirurgija.
lt.•

Gaisro metu žuvo vyriškis 

Vaidotas Morkūnas
Naktį iš šeštadienio į sekmadie-
nį kilo gaisras gyvenamajame 
name Bajoriškių kaime, kurio 
metu sudegė čia gyvenęs 46 metų 
vyriškis. Atvykus ugniagesiams 
liepsnos jau buvo apėmusios visą 
namą. Kadangi namo būta me-
dinio, seno, stokojančio priežiū-
ros, todėl liepsna išplito greitai. 
Po gaisro iš namo liko tik kelios 
apdegusios sienos, išdegė vidus. 

Rajono priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos pareigūnai tiria gaisro 
kilimo aplinkybes. Labiausiai 
tikėtina, kad taip nutiko dėl ne-
atsargaus rūkymo. 

Žuvęs gaisre vyriškis šiame 
name gyveno vienas. Pastaruoju 
metu niekur nedirbo, uždarbiau-
davo pas ūkininkus. 

Šiemet rajone tai pirmas 
gaisras, nusinešęs žmogaus 
gyvybę.•
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Rudaminos tradicinių amatų centras šurmuliavo: sulaukta svečių 
iš Vilniaus, Trakų, Jiezno, Prienų, Alytaus

Dineta Babarskienė
Į Rudaminos tradicinių 
amatų centrą tądien pa-
kvietusi šio centro dar-
buotoja ir šeimininkė Irma 
Gurevičienė tikino, jog 
šįkart čia net du renginiai: 
namai pilni suaugusiųjų ir 
vaikų balsų. 

rytmetyS ne miegaliamS
Sakoma, kad Rudaminoje mažai 
vaikų. Tačiau tą rytą taip sakyti 
liežuvis neapsivertė, mat į Ru-
daminos tradicinių amatų centrą 
sugužėjusieji vos sutilpo. „Pa-
vasario žiedai“ – tokia rytmečio 
tema buvusi. O tuos pavasari-
nius žiedus teko ne gėlių darže-
lyje skinti, o nusilipdyti. „Tuoj 
graži šventė bus, tad galėsite kai 
kam padovanoti“, – pašnibždėjo 
vaikams Irma Gurevičienė apie 
artėjančią mamyčių šventę. Tad 
vaikai ėmėsi darbo. Jiems pagel-
bėjo savo patarimais keramikė 
Rita Gegužienė. Vaikai įsitraukė 
į darbus, su jais lipdė ir mamos, ir 
močiutės. Net dvimetis Astijus ži-
nojo, ką su molio gabalėliu daryti, 
o nepasiekdamas jam reikalingų 
įrankių ant kėdės pasilypėjo ir 
tuomet jau viskas ėjosi kaip iš 
pypkės. „Na, tokio lipdytojo dar 
neturėjome“, – kraipė galvas dar-

buotojos, džiaugdamosi, jog vai-
kai tikrai ne miegaliai: atsikėlė ir 
atėjo į amatų centrą. Daug vaiku-
čių Rudaminoje? „Na, vieni mū-
siškiai, kiti atostogų pas močiutes 
atvykę, treti iš aplinkinių kaimų“, 
– paaiškino darbuotojos. 

Ir pamažu pamažu iš mažo 
molio gabalėlio vaikiškuose del-
niukuose „skleidėsi“ pavasariniai 
žiedai: tulpės ir net pienės buvo 
iš molio nulipdytos. Prasisklei-
dė pavasarinės gėlės, sužydėjo, 
kaip ir laimingos šypsenos vaikų 
veiduose.

netrūko ir Svečių kone iŠ 
viSoS lietuvoS
Projekto „Dzūkijos piliakalnių 
kelias“ edukacijų savaitės (Laz-
dijų rajono kaimo plėtros partne-
rių asociacija (Dzūkijos VVG)) 
edukacijų diena tądien buvo 
skirta senelėms, seneliams kartu 
su anūkais ir anūkėmis. Bet tai 
tik viena tikslinė grupė, o jų net 
penkios, mat projektas skirtas ir 
neįgaliesiems, ir bendruomenių 
atstovams, ir senjorams, sulauku-
siems 65 metų, ir daugiavaikėms 
šeimoms. Svečių sulaukta tądien 
Rudaminoje kone iš visos Lie-
tuvos: Vilniaus, Trakų, Prienų, 
Jiezno ir saviškių, žinoma. 

Patiko ir vieniems, ir kitiems: 

ir seneliams, ir anūkams. O ir 
močiutės atsivežė ne po vie-
ną, o po keletą anūkų. „Turiu 
29 anūkus, užauginau aštuonis 
vaikus, ne visus anūkučius at-
sivežiau“, – juokėsi močiutė iš 
Rimėnų kaimo. O darbuotojos 
kraipė galvas prisipažindamos, 
kad net dvi dienas tokį gausų būrį 
tektų priimti, per vieną niekaip 
neišeitų. Gerai laiką Rudaminoje 
leido senoliai ir vaikučiai, bendrą 
kalbą surado. 

Pirmiausia visi lipdė. Jų tikslas 
– molio lentelėse pavaizduoti vie-
tovę, iš kur atvyko. Suko galvas, 
kaip čia molyje Trakų pilį pavaiz-
duoti ar koplytėlę, ežerą ar mišką. 
Juk kiekvienas kraštas turi kažką, 
kas tik jam būdinga. „Galvoja-
me, kaip čia stilizuotai viską pa-
vaizduoti“, – sakė jiezniečiai. Su 
keramikos subtilybėmis svečius 
supažindino Irma Gurevičienė 
ir Rita Gegužienė. Tačiau reikia 
pastebėti, jog atvykusiems gerai 
sekėsi, vos pamokyti jie tuoj darė 
patys, o iškilus kokiam klausimui 
jiems buvo pagelbėjama. 

„Bendradarbiaujame visi kaip 
kumštis“, – sakė Rudaminos tra-
dicinių amatų centro darbuoto-
ja Irma Gurevičienė palydėjusi 
svečius į Rudaminos biblioteką, 
kur bibliotekininkė, asociacijos 

„Laisvalaikio užimtumo klubo“ 
pirmininkė Dalytė Blažaitienė 
papasakojo ne tik bibliotekos 
istoriją, ji detaliai išnarstė Ruda-
minos herbą, kurį tuoj spalvinti 
svečiai ant molio plytelių turėjo. 
„Mes taip sugalvojome, jog jūs 
mums paliksite dovanų savo dar-
belius molyje pavaizdavę savo 
kraštą, o iš mūsų išsivešite dalelę 
Rudaminos“, – sakė Rudaminos 
tradicinių amatų centre besidar-
buojanti Irma Gurevičienė. Tad 
netrukus edukacinės savaitės 
metu atvykstančių svečių ran-
komis bus pagaminta net 100 
tokių lentelių, išdegta ir eks-
ponuojama. Mat Rudaminoje 
laukiama būrio svečių. Pasiro-
do, šis projektas yra savotiškas 
pabandymas, o vėliau Dzūkijos 
piliakalnių keliu galės keliauti 
kiekvienas norintis. O kad ne 
tik ant piliakalnių užlipti norė-
tųsi, bet ir užsukti ten, kur klesti 
amatai, puoselėjamos tradicijos, 
ir dar viską patiems išbandyti, 
tam atvykstančių laukia įvairūs 
edukaciniai užsiėmimai. Rei-
kia pasakyti, jog ir mūsų krašto 
žmonės buvo išvykę į svečius į 
Alytų, Prienus, Trakus ir ten pa-
bandė tiems kraštams būdingus 
amatus. Juk projektas įgyvendi-
namas Trakų krašto, Prienų rajo-

no savivaldybės, Alytaus rajono 
savivaldybės, Dzūkijos kaimo 
plėtros partnerių asociacijos 
(Dzūkijos VVG) vietos veiklos 
grupių teritorijose. Kiekvienoje 
teritorijoje atrinkti  piliakalniai, 
šalia kurių esančiuose kaimuose 
ir miesteliuose organizuojamos 
įdomios veiklos.

Tad Rudaminoje svečiai ne tik 
lipdė, bet ir vilną čiupinėjo. Ama-
tininkė Judita Češkevičienė papa-
sakojo apie visą ilgą vilnos kelią 
nuo avies kirpimo iki raštuotų ko-
jinių, pirštinių. Ji atsivežė net du 
ratelius, tad verpta, sukti siūlai. O 
paskui „maudytasi“ muilo putose. 
„Lipdydami išsitepliojote, o da-
bar nusiprausite“, – juokavo dar-
buotojos. Juk užsiėmimas buvo 
itin malonus: vėlimas. Kiekvienas 
pasigamino sau savotišką muilo 
kempinę – paprastą muilo gaba-
lėlį apvėlė spalvota vilna. Dirbti 
reikėjo daug, bet smagiai. Tarp 
delnų pamirkant vandenyje trinti 
muilo gabalėliai, apsukti vilna. O 
paskui džiaugsmingai nusifoto-
grafuota ir išskubėta užkopti ant 
didingojo Rudaminos piliakalnio, 
užsukti į puošnią Rudaminos baž-
nyčią. Ar visiems pavyko užkopti 
į piliakalnį? Paslaptis... Juk dar ne 
visi svečiai Rudaminoje pabuvo-
jo – jų laukiama ir šią savaitę.•

Svečiai iš Vilniaus, Trakų, Jiezno, Prienų liko patenkinti išvyka į Rudaminą. „Geri atsiliepimai, palinkėjimai įkvepia dirbti toliau“, – džiaugėsi Rudaminos tradicinių amatų centro šeimininkė I. Gurevičienė.

Už brolio sumušimą — keturi mėnesiai viešųjų darbų
Vaidotas Morkūnas
Smurtas artimoje aplin-
koje dar dažnas reiškinys 
mūsų visuomenėje. Tačiau 
sugriežtinus įstatymus to-
kių išpuolių sukėlėjai, daž-
niausiai tuo metu buvę dar 
ir girti, vis dažniau sėda į 
teisiamųjų suolą bei sulau-
kia atpildo. Šįkart apie tai, 
kaip vyriškis sumušė savo 
brolį ir dėl to apkaltino 
jam susukusią galvą degti-
nę, nes jei būtų blaivus, to 
būtų nedaręs.    

Alytaus apylinkės teismo Laz-
dijų rūmų teisėjai išnagrinėjo 
baudžiamąją bylą, kurioje T. P. 

buvo kaltinamas fizinio skausmo 
sukėlimu ir nežymiu sveikatos 
sutrikdymu.

T. P. policijos pareigūnams 
įkliuvo kovo 18 dieną, kai sumu-
šė savo brolį K. P. Atlikę ikiteis-
minį tyrimą policijos pareigūnai 
nustatė, kad tą dieną T. P. kelyje 
Lazdijai–Gudeliai automobilyje 
„Audi 80“ rankomis tris kartus 
sudavė broliui į veido sritį bei, 
tęsdamas nusikalstamą veiką, gy-
venamajame name rankomis dar 
du kartus sudavė į veidą. Taip K. 
P. padarė poodines kraujosruvas 
abiejuose dešinės akies vokuo-
se, sumušė smilkinį, nosį, lūpą.   
Kaltinamasis savo kaltę pripažino 
visiškai. Paaiškino, kad tą dieną 

Lazdijuose vartojo alkoholinius 
gėrimus. Po to automobiliu kartu 
su broliu K. P. važiavo namo. Va-
žiuojant jis sukonfliktavo su bro-
liu, kuris vadino jį įvairiais necen-
zūriniais žodžiais. Todėl supykęs 
sudavė ranka broliui tris smūgius 
į veidą, pataikė į akį. Suprato, kad 
skaudėjo. Grįžę į namus toliau 
vartojo alkoholinius gėrimus ir 
tarp brolių vėl įvyko žodinis konf-
liktas dėl tų pačių priežasčių, kaip 
ir automobilyje, tad T. P. supykęs 
sudavė broliui dar du smūgius. 
Vieną pataikė į veidą, kitą į ranką. 
Kai sudavė smūgį į veidą, broliui 
pradėjo bėgti kraujas. Konfliktas 
baigėsi, kai brolis pasakė, kad iš-
kvies policijos pareigūnus. Atvykę 

policijos pareigūnai smurtautojui 
nustatė daugiau nei trijų promilių 
girtumą. Šis suprato, kad dėl jo 
suduotų smūgių automobilyje ir 
namuose broliui skaudėjo, matė, 
kad jam liko sužalojimai, deši-
nė akis buvo patinusi, išryškėjo 
mėlynė. Blaivus taip nebūtų pa-
sielgęs. Kaltinamasis niekur ne-
dirba, gyvena su motina ir dviem 
broliais. 

Apklausiamas nuo brolio nu-
kentėjęs K. P. paaiškino, kad kilo 
konfliktas tuomet, kai davė juos 
vežusiam vairuotojui 10 eurų už 
kelionę. T. P. priekaištavo, kad 
per mažai davė, o vėliau jį pra-
dėjo mušti. Namuose taip pat kilo 
ginčas, kuris paskui peraugo į 

muštynes. Abu broliai buvo girti 
– T. P. nustatytas 3,43 promilės 
girtumas, o K. P. nustatytas 2,60 
promilės girtumas.

Teismas konstatavo, kad kalti-
namasis T. P. padarė nusikaltimą, 
priskirtiną prie nesunkių nusikal-
timų, jis neteistas, galiojančių 
administracinių nuobaudų neturi, 
gyvenamosios vietos seniūnija 
nurodo, kad nusiskundimų dėl jo 
elgesio šeimoje ar visuomenėje 
nėra gavusi.

Teismas išnagrinėjęs bylą T. P. 
pripažino kaltu ir paskyrė 4 mėne-
sius viešųjų darbų, įpareigojo ne-
atlygintinai dirbti po 30 valandų 
per mėnesį, iš viso 120 valandų, 
visuomenės labui.•
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„Tele2“ pasiūlymas: pradinė telefono įmoka — tik 1 Eur
Svajojate apie naują išma-
nųjį, tačiau neturite jam 
santaupų? „Tele2“ turi 
puikų pasiūlymą – dabar  
operatoriaus salonuose bei 
internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt daugelį tele-
fonų su sutartimi galima 
įsigyti vos už 1 Eur pradinę 
įmoką.

„Pavasarį dažnai norisi atsinau-
jinti, todėl klientams paruošėme 
itin viliojantį pasiūlymą naujiems 
telefonams įsigyti. Daugiau nei 
pusei šimto skirtingų gamintojų 
išmaniųjų šiuo metu taikome tik 
simbolinę vieno euro įmoką“, – 
sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ 
pardavimų direktorė.

1 eur praDinė įmoka, 
nuolaiDoS ir neriboti gb 3 
mėneSiamS Dovanų
Šiuo metu sudarius 24 mėn. 
sutartį su bet kuriuo „Tele2“ 
mokėjimo planu, vos už 1 Eur 
pradinę įmoką galima įsigyti 
visame pasaulyje pripažintų 
gamintojų išmaniuosius. Pa-
siūlyme dalyvauja „Apple“, 
„Samsung“, „Huawei“, „LG“, 

„Nokia“, „Xiaomi“, „Doro“ ir 
„Cat“ telefonai.

Tai dar ne viskas – kaip tik 
dabar daugeliui išmaniųjų mo-
delių taikomos ir nuolaidos, o 
juos įsigyjant su bet kuriuo 24 
mėn. planu „Tele2“ pirmus 3 
mėnesius dovanoja neribotus 
gigabaitus. Juos naudoti galima 
visoje Lietuvos teritorijoje.

Itin daug pasiūlymų paruošta 
„Samsung“ gerbėjams. Vienas 
tokių skirtas 6,4 colio įstrižainės 
ekraną, 128 GB vidinę atmintinę 
ir trigubą galinę kamerą turin-
čiam išmaniajam „Samsung Ga-
laxy A50“. Sumokėjus pradinę 
1 Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. 
sutartį su bet kuriuo „Tele2“ pla-
nu šis telefonas kainuos 13,25 
Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu 
– 349 Eur).

Svajojantiems apie „Huawei“ 
telefonus taip pat yra iš ko rink-
tis. Ieškantiems patikimo, pato-
gaus ir ištvermingo išmaniojo su 
kokybiška kamera verta įsigyti 
„Huawei P Smart“ su 64 GB 
vidine atmintine. Sumokėjus 
pradinę 1 Eur įmoką ir sudarius 
24 mėn. sutartį su bet kuriuo 
„Tele2“ planu, šis telefonas kai-

nuos tik 7,83 Eur/mėn. (kaina ne 
akcijos metu – 229 Eur).

Norintiems sutaupyti dar dau-
giau reikėtų suskubti ir pasinau-
doti nuolaida, taikoma dvigubą 
kamerą turinčiam „Huawei P20“ 
su 64 GB atmintine. Sumokėjus 
pradinę 1 Eur įmoką ir sudarius 
24 mėn. sutartį su bet kuriuo 

„Tele2“ planu, šis išmanusis kai-
nuos 15,33 Eur/mėn. (kaina ne 
akcijos metu – 449 Eur).

Apie kitus telefonus, kuriems 
šiuo metu taikoma vos 1 Eur 
pradinė įmoka ir patrauklios 
nuolaidos, sužinosite interne-
tinėje svaitainėje www.tele2.lt 
bei visuose operatoriaus salo-

nuose. 
Nuolaidos išmaniesiems tai-

komos nuo kainų, galiojusių 
ne akcijos metu nuo 2018 m. 
lapkričio mėn. Telefonams pa-
pildomai taikomas vienkartinis 
valstybės nustatytas laikmenos 
mokestis. Pasiūlymų laikas ir 
įrenginių kiekis – riboti.•

Duetų vakare staigmenos: ne tik dainuota, bet šokti Renesanso laikų šokiai
Dineta Babarskienė
Jaukus, menine ir pažinti-
ne prasmėmis imponuojan-
tis koncertas – vokalinių 
duetų vakaras „Lai skamba 
dviejų širdžių simfonija“, 
kurį savo miestelio žmo-
nėms bei svečiams dovano-
jo Krosnos kultūros namai, 
žadėjo dainų ir staigmenų.

Šįkart Scenoje neįtikėtinoS 
muzikinėS poroS
Pirmiausia šventės rengėjai kvietė 
visus trumpam sustoti, atsipalai-
duoti ir pasiklausyti tikros mu-
zikos. Neįtikėtini duetai, neįti-
kėtinos muzikinės poros žengė 
Krosnos kultūros namų scena. 
„Vieni neįtikėtini, kiti labai lau-
kiami“, – jau vėliau prasitarė ne 
vienas žiūrovas. Juk šis jau tra-
dicinis duetų vakaras Krosnoje 
visada atneša malonių netikėtumų 
ir staigmenų. Taip ir šįkart. Duetų 
vakarą pradėjo jaunosios kartos 
atstovės Martyna Tamulionytė 
ir Deinara Vereščinskaitė, gitara 
grojo Julius Kliučinskas. Jaunys-
tės džiaugsmo kupinos dainos ir 
tas nenumaldomas veržlumas kilti 
aukštyn, kad ir „popieriniais spar-
nais“. „Šeimyninis duetas: Violeta 
Česnulytė ir Edita Česnulienė“, 
– taip prisistatė žiūrovams daini-
ninkės. Ir linksmų, ir melancho-
liškų dainų puokštę skleidė šis 
žavus duetas, o žiūrovams beliko 
tik ploti ir džiaugtis tokiu plačiu 
dainininkių repertuaru. „Galiu šią 
dainą dainuoti ir dainuoti, tokia ji 
man graži“, – sakė senjorė, daini-
ninkėms pritarusi iš salės, mat dai-
na „Mano vienintelis žmogau...“ 
jai labai patinkanti. Kaip visada 
solidus Linos ir Juozo Pileckų 
duetas. Gyvenimiška patirtis, 
susikaupimas, supratimas, gilūs 

išgyvenimai – visa tai ir dainose. 
Laiko patikrintos dainos nepaliko 
abejingų. O kur dar ponios Linos 
elegancija, pono Juozo galantiš-
kumas, nuoširdus dainų atlikimas, 
prasmingi tekstai, gražios melodi-
jos – visa tai žavi, keri, stulbina. 
Irinos Bielskienės ir Galinos Kuc-
kailienės rusiški romansai svaigi-
no. Juolab, jog ir salėje atsirado 
juos mokančių vyresniosios kartos 
atstovų. Reda Kašalynienė ir Juo-
zas Adomaitis dainavo populiarias 
šio laikmečio dainas, tad plojimų 
jiems negailėta. Duetų vakarą už-
baigė šeimininkai: Violeta Česnu-
lytė ir Gintautas Česnulis. Šįkart 
jie pasirinko visai naujas dainas. 
„Dainuosime mano sukurtas dai-
nas“, – prisipažino Gintautas lyg 
laukęs žiūrovų įvertinimo, mat 
atliko jas pirmąkart. Išskirtiniu 
koncertu džiaugėsi ir žiūrovai, 
ir patys dalyviai prisipažinę, jog 
turėję puikią galimybę pabūti tarp 
bendraminčių. Įvairūs muzikos 
žanrai, ko gero, patenkino net 
įnoringiausių muzikos gerbėjų 
širdis. Tad už gražias ir jautrias 
akimirkas buvo dėkota organi-
zatoriams, kurie ieško, kviečia ir 
suranda, o ir prisikalbinti moka 
į savus Krosnos kultūros namus 
tokių atlikėjų, kad vis nustembi, 
o kartais net pagalvoji, kaip jie 
tai sugeba. „Na, nepavydėkime, 
nepavydėkime, – kužda man vi-
dinis balsas. – Verčiau pasidžiau-
kime.“

reneSanSo epochoS Šokiai 
SuDomino
Sudomino jie ir krosniečius, su-
žavėti liko ir svečiai, tądien apsi-
lankę Krosnos kultūros namuose. 
Marijampolės kolegijos Kvietiš-
kio dvaro istorinių šokių kolekty-
vas „Reveransas“ (vadovė Daina 

Misiukevičienė) perkėlė žiūrovus 
į praeities didikų epochą. Šokė-
jų grupė, žinoma, pageidaujama, 
kviečiama apsilankė ir Krosnoje. 
„Suradome savo nišą, kaip sudo-
minti žiūrovą, o ir patys darome 
tai, kas mums įdomu,  malonu“, 
– sakė šokių kolektyvo „Reveran-
sas“ šokėjai. Sėkmę lemia ir rim-
tas šokėjų požiūris į tai, ką daro. 
Anot pačių šokėjų, ne tik vadovė, 
bet ir jie patys gilinasi į istorinius 
šokius, tad nuo autentikos nenu-
krypstama. Tad nenuostabu, kad 
istorinių šokių grupės koncertai 
žiūrovams įdomūs ne tik kaip 
meno reiškinys, bet ir pažintine 

prasme – smalsu nubraukti epo-
chų dulkes. Krosnoje kolektyvas 
šoko Renesanso epochos šokius. 
„Kviečiame apsilankyti pas mus 
ir pasižiūrėti visą mūsų programą. 
Koncertus dažniausiai pradedame 
Renesanso epochos šokiais. Po 
to – iškilmingi baroko menuetai 
ir kiti tos epochos šokiai. Pabaigai 
– XIX a. valsai, polkos, mazur-
kos, žinomumą iki mūsų dienų 
išlaikęs M. Oginskio polonezas“, 
– sakė šokėja Vida Mickuvienė. 
Įspūdingumo pasirodymams su-
teikia ir autentiški drabužiai. Juk 
pirmiausia žiūrovai pamato ištai-
gingais drabužiais pasipuošusius 

šokėjus, o jau paskui susidomėję 
stebi neįprastus šokius. Tad sve-
čiams negailėta nei plojimų, nei 
susižavėjimo šūksnių. Krosnoje 
jiems patiko. „Gražiai dainuoja-
te“, – atsidėkodami už pakvietimą 
gyrė duetų vakaro dainininkus 
svečiai iš Marijampolės.

O paskui jau padėkos ir saldžios 
dovanos dalyviams ir, žinoma, 
pakvietimai jau į kitus koncertus. 
Taip, matyt, ir užsimezga kūry-
biniai ryšiai, bičiulystė, o žiūro-
vams tai puiki galimybė išvysti 
vis naujų veidų savo miestelio 
kultūros namuose, tik nepatingėti 
ir ateiti tereikia. •

Tradicinis duetų vakaras Krosnoje visada atneša malonių netikėtumų ir staigmenų.
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pagal užsakymą

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

Konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ finale du lazdijiečiai

J. Dulskas ir M. Budreika su  konkurso (klausimų sudarymo) komisijos 
pirmininku, Krašto apsaugos ministerijos Tarptautinių ryšių ir organizacijų 
grupės patarėju V. Augūnu.

Nacionalinio konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ 1–6 vietų laimėtojai.

2019 metų balandžio 18 d.  Ru-
kloje, Jonavos rajone, Kunigaikš-
čio Vaidoto mechanizuotajame 
pėstininkų batalione, vyko 24-
ojo nacionalinio konkurso „Ką 
žinai apie Lietuvos kariuomenę“  
finalas. Kovoti dėl geriausio ži-
novo vardo susirinko  trisdešimt 
vyresniųjų klasių mokinių ir jų 
mokytojų  iš  Joniškio, Panevė-
žio, Šiaulių, Kauno, Kalvarijos, 
Lazdijų, Alytaus, Garliavos, 
Kėdainių, Tauragės, Kaišiado-
rių, Kretingos, Palangos, Utenos, 
Telšių r., Raseinių r. gimnazijų. 

Dėl teisės patekti į šį finalą 
spręsdami sudėtingą testą in-
ternetu varžėsi daugiau nei 200 
mokinių. Prieš tai jie praėjo at-
ranką savo mokyklose. Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazijos 
mokinių atranka vyko  rudenį, 
kai mokiniai Lazdijų Motiejaus 
Gustaičio gimnazijoje dalyva-
vo  viktorinoje „Pažink Lietuvos 
kariuomenės istoriją“. Viktorina 
buvo skirta Lietuvos Kariuome-
nės dienai. Lazdijų Motiejaus 
Gustaičio gimnazijos mokiniai, 
norėdami pažinti Lietuvos kariuo-

menės istoriją, jau šešeri metai 
bendrauja ir bendradarbiauja su 
Kalvarijos gimnazija. Trys mo-
kiniai, Matas Budreika (4gc kl.), 
Justas Dulskas (3 gc kl.), Ignas 
Simanynas (4ga kl.),  viktorinoje 
surinkę daugiausiai taškų, pateko 
į II etapą ir kovo 20 dieną interne-
tu atsakinėjo į klausimus. Po šio 
turo  M. Budreika ir J. Dulskas, 
surinkę ne mažiau kaip 24 taškus, 
pateko į finalą.

Konkursas „Ką žinai apie Lie-
tuvos kariuomenę“ šiemet vyko 
jau 24-ąjį kartą. Per visus kon-
kurso gyvavimo metus jame da-
lyvavo keli tūkstančiai mokinių iš 
visos Lietuvos. Idėja organizuoti 
konkursą „Ką žinai apie Lietuvos 
kariuomenę“ gimė 1995 m. tuo-
metinės Savanoriškosios krašto 
apsaugos tarnybos (SKAT) šta-
be. Konkursu siekiama skatinti 
jaunimą domėtis ne tik Lietuvos 
istorija, bet ir atkreipti dėmesį į 
kariuomenės vaidmenį Lietuvos 
valstybės raidai, sekti šalies sau-
gumo politikos aktualijas. Taip 
pat siekiama ugdyti jaunimo pi-
lietiškumą, pasididžiavimą savo 

valstybe ir kariuomene. Konkursą 
organizuoja Krašto apsaugos mi-
nisterija ir Lietuvos kariuomenė

Konkurso partneriai – Kau-
no technologijos universitetas, 
Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterija. Konkurso klausimy-
ną parengė ekspertų komisija, 
vadovaujama Krašto apsaugos 
ministerijos Tarptautinių ryšių ir 
operacijų grupės patarėjo Vaido 
Augūno. Komisijoje taip pat dir-
bo  Deividas Šlekys, Generolo 
Jono Žemaičio Lietuvos Karo 
akademijos Politikos mokslų 
katedros docentas; Mindaugas 
Nefas, Vilniaus šv. Kristoforo 
mokyklos istorijos mokytojas; 
Karolis Zikaras, Lietuvos kariuo-
menės Strateginės komunikaci-
jos departamento Pilietiškumo 
ugdymo skyriaus vedėjas; plk. 
ltn. Eugenijus Lastauskas, Kuni-
gaikščio Vaidoto mechanizuotojo 
pėstininkų bataliono vadas; vyr. 
ltn. Donatas Kūlokas, Karinių oro 
pajėgų štabo atstovas; kpt. Vytis 
Ščiukas, Lietuvos didžiojo kuni-
gaikščio Algirdo mechanizuotojo 
pėstininkų bataliono Sunkiosios 

ginkluotės kuopos vadas.
Linkėdamas dalyviams aštrios 

kovos, naujų pažinčių ir drau-
gystės užmezgimo, Lietuvos ka-
riuomenės Kunigaikščio Vaidoto 
mechanizuotojo pėstininkų ba-
taliono vadas plk. ltn. Eugenijus 
Lastauskas sakė: „Linkiu jums 
ne tik šiandien, šiame konkurse, 
bet ir gyvenime viską atlikti su 
užsidegimu ir aistra. Sėkmė gy-
venime – darbo rezultatas. Tai, 
kad jūs jau esate čia, finale, jūs 
jau daug laimėjote.“

Konkurso dalyviai ne tik varžė-
si dėl geriausiojo karybos žinovo 
vardo, bet ir, papietavę karinėje 
valgykloje, turėjo laiko susipažin-
ti su Kunigaikščio Vaidoto me-
chanizuotojo pėstininkų bataliono 
karine aplinka, pabendrauti su 
kariais ir pamatyti jų gyvenimo 
ir tarnybos sąlygas. Taip pat jie 
apžiūrėjo pėstininkų ginkluotę 
ir turėjo galimybę pavažiuoti su 
šarvuočiais M113.

Ir nors iki prizinės vietos pri-
trūko lazdijiečiams kelių taškų, 
jie džiaugėsi. Pasidžiaugti turime 
kuo, nes pirmą kartą šio konkurso 

istorijoje konkurso finale varžėsi 
net du lazdijiečiai – M. Budreika 
ir J. Dulskas. M. Budreika pra-
ėjusio, 23 konkurso, III vietos 
laimėtojas, o J. Dulskas dalyvavo 
pirmą kartą. Po atkaklios kovos 
finale Justas Dulskas liko ketvir-
tas, o Matas Budreika – šeštas. 
Konkurso nugalėtojai ir jų moky-
tojai buvo apdovanoti  piniginiais 
prizais, atminimo dovanomis. 
Specialūs prizai – planšetiniai 
kompiuteriai, kuriuos skyrė Da-
rius Savolskis, buvęs konkurso 
„Ką žinai apie Lietuvos kariuo-
menę“ dalyvis, buvo įteikti 4–6 
vietą užėmusiems mokiniams. 

Konkurso dalyviai dėkoja Laz-
dijų Motiejaus Gustaičio gimna-
zijos administracijai ir Kalvarijos 
gimnazijai už suteiktą galimybę 
dalyvauti konkurso finale Kuni-
gaikščio Vaidoto mechanizuotaja-
me pėstininkų batalione Rukloje, 
Jonavos rajone.•Audronė Pileckienė,
istorijos mokytoja
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija
Nuotraukos, reikiama informacija paimta 
iš https://bit.ly/2IuPsrv

• 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
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Didelis biuro 
popieriaus 

pasirinkimas.
   KNYGYNĖLIS,  Seinų g. 12, Lazdijai. 

Ypatingas „Tele2“ pasiūlymas: 
naujieji „Huawei P30“ serijos 
flagmanai — 100 Eur pigiau

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Aukštuomenės 

daktaras 5“.
 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.
 20.57 Loterija „Jėga“.
 21.00 Rinkimai 2019. 
 22.45 Dviračio žinios.
 23.10 Premjera. „Babi-

lonas Berlynas“.
 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 „Raudonojo spalio 

medžioklė“.

 1.10 „Judantis 
objektas“.

 2.05 „Inferno“.
 3.55 Alchemija. VDU 

karta. 
 4.25 RETROSPEKTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

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

Magikianų“. 
 13.00 „Pažadėtoji“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios. 
 16.25 TV3 orai. 
 16.30 TV Pagalba. 
 18.30 TV3 žinios. 
 19.22 TV3 sportas. 
 19.27 TV3 orai. 
 19.30 Farai. 
 20.30 „Prakeikti“. 
 21.00 TV3 vakaro žinios. 
 21.52 TV3 sportas. 
 21.57 TV3 orai. 
 22.00 „Uola“.
 0.50 „Tironas“.
 1.40 „Kvantikas“.
 2.30 Ekstrasensai tiria. 
 3.55 „Tironas“.
 4.45 „Kvantikas“.
 5.30 „Virtuvė“. 

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 „Sąžiningas 

žaidimas“.
 22.50 „10,5 balo“.
 2.10 „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“.
 15.00 Pokalbių laida. 
 16.00 Reporteris.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 Po darbų. 

 18.00 „Dzūkijos kultūros 
ir tradicijų aidai“. 

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 „Krikšto tėvas“.
 3.45 „Pabėgėlė“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Krikšto tėvas“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

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

 7.10 „TV daktaras. Ar 
smegenų stimulia-
toriai gali išgydyti 
priklausomybę nuo 
alkoholio?“.

 7.35 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3“.

 7.45 „Šikšnosparnis 
Patas“.

 8.00 „Stebuklingoji 
Boružėlė“.

 8.25 Į sveikatą! 
 8.50 „Gamtosaugos 

idėjos“.
 9.25 Pasaulio ledo ri-

tulio čempionatas. 
I diviziono A grupė. 
Lietuva–Vengrija. 

 12.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 12.15 Legendos. 
 13.10 Stambiu planu. 
 13.55 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 14.20 „Šaltojo karo pa-

slaptys. Atominės 
bombos vagystė“.

 15.10 „Gamtosaugos 
idėjos“.

 15.40 Premjera. „Alvinas 
ir patrakėliai 
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 „Busteris Keatonas. 

Holivudo palaužtas 
genijus“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Euromaxx. 
 21.30 Brandūs pokalbiai. 
 22.15 „Kitokie vaikai“. 
 22.45 „Sigutė“.
 23.15 Anapus čia ir dabar. 
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.45 Džiazo muzikos 

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

 1.45 „Vasara vasarį“.
 3.20 Pradėk nuo savęs. 
 3.45 Anapus čia ir dabar. 
 4.30 Mokslo sriuba. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

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

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 PREMJERA. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
Velnio tiltas“.

 23.00 „Amžina meilė“.
 1.00 „Byla“.
 1.55 „Be kaltės“.
 3.25 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Išlikimas“.
 7.30 „Havajai 5.0“.
 8.30 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

 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. Naujas 

bendrikas“. 
 20.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

 20.30 Žinios.
 20.55 Orai. 
 21.00 „Atkeršyti bet kokia 

kaina“.
 23.00 „Aukščiausia 

pavara“.
 0.05 „Daktaras Hausas“.
 1.05 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 1.55 „Raitelis be 
galvos“.

ketvirtaDieniS, gegužės 2 d. Saulė teka 5.41, leidžiasi 20.52, dienos 
ilgumas 15.11. Delčia. Vardadieniai: Atanazas, Eidmantas, Meilė, Meilutė.

Nors po ilgai laukto „Huawei 
P30“ serijos flagmanų pristaty-
mo Paryžiuje praėjo vos mėnuo, 
„Tele2“ jau paruošė viliojančių 
pasiūlymų šiems naujiesiems 
telefonams įsigyti. Dabar abiem 
modeliams taikoma 100 eurų 
nuolaida, kuria pasinaudoti gali-
ma visuose operatoriaus salonuo-
se bei internetinėje parduotuvėje 
www.tele2.lt.

„Savo klientams ne tik pristatome svar-
biausias išmaniųjų naujienas, bet ir pa-
trauklius pasiūlymus joms įsigyti. „Hua-
wei“ gerbėjams ir visiems, ketinantiems 
atsinaujinti išmaniuosius, verta suskubti – 
naujiesiems flagmanams taikome puikias 
nuolaidas“, – sakė Vaida Burnickienė, 
„Tele2“ pardavimų direktorė.

nuolaiDa „huawei p30“ ir neriboti 
gb 3 mėneSiamS Dovanų – Su viSaiS 
planaiS
Svajojantiems apie naujuosius „Huawei“ 
telefonus laukti neverta, tereikia išsirinkti 
vieną iš dviejų išskirtinėmis savybėmis 
pasižyminčių „P30“ serijos modelių – 
100 eurų dydžio nuolaidą „Tele2“ dabar 
taiko abiem flagmanams.

Sumokėjus pradinę 90 Eur įmoką ir 
sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo 
„Tele2“ mokėjimo planu, 6,1 colio įstri-
žainės OLED ekraną ir trigubą kamerą 
turintis išmanusis „Huawei P30“ kainuos 
21,20 Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu 
– 699 Eur).

Norintiems dar didesnio 6,47 colių įs-
trižainės ekrano ir keturgubos kameros 
verta rinktis išmanųjį „Huawei P30 Pro“. 
Šis telefonas, sumokėjus pradinę 120 Eur 
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet 
kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu, kainuos 
28,23 Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu 
– 899 Eur).

Tai dar ne viskas. Išsirinkę „Huawei 
P30“ flagmaną ir sau tinkamiausią planą, 
pirmus 3 mėnesius neribotus gigabaitus 

gausite dovanų. Juos naudoti galėsite 
visoje Lietuvos teritorijoje.

Nuolaidos išmaniesiems taikomos nuo 
kainų, galiojusių ne akcijos metu 2019 m. 
kovo mėn. Telefonams papildomai tai-
komas vienkartinis valstybės nustatytas 
5,25 Eur  laikmenos mokestis. Pasiūlymų 
laikas ir įrenginių kiekis – riboti.

nuo pribloŠkiančioS kokybėS 
nuotraukų iki Dirbtinio intelekto
„Tele2“ klientai, įsigysiantys „Huawei 
P30“ serijos telefonus, galės pasirinkti 
iš kelių gamtos įkvėptų spalvų: grafito 
juodos, pašvaistės arba krištolo žydros.

Beje, šie išskirtinio, iki smulkiausių 
detalių apgalvoto dizaino telefonai yra 
itin lengvi – „Huawei P30“ sveria vos 
165 gramus, o „Huawei P30 Pro“ – 192 
gramus.

Be to, flagmanuose yra integruota dar 
labiau patobulinta ir išskirtinėmis foto-
grafavimo galimybėmis pasižyminti „Hu-
awei P“ serijos kamera. Be pagrindinės, 
abu telefono modeliai turi po įspūdingą 
32 MP priekinę kamerą, skirtą idealioms 
asmenukėms. Tai dar ne viskas – abie-
juose flagmanuose yra integruotas dirb-
tinis intelektas, gebantis tiksliai atpažinti 
objektus ir parinkti tinkamiausius kame-
ros nustatymus.

Kitas svarbus privalumas – neįtikėtino 
ryškumo OLED ekranas, vaizdą atkurian-
tis 2340x1080 pikselių raiška ir 16,7 mln. 
skirtingų atspalvių.

Galią naujosios serijos telefonams su-
teikia aštuonių branduolių „Kirin 980“ 
procesorius. Beje, „Huawei P30“ išma-
nieji atlaikė ir pačius sudėtingiausius tes-
tus, todėl yra atsparūs drėgmei, dulkėms 
ir netgi smūgiams. Abu flagmanai turi 6 
GB (RAM) operatyvinės ir 128 GB vi-
dinės atminties, kurią papildomai galima 
išplėsti ir „nanoSD“ kortele.

Išmaniuosius su nuolaida įsigysite ir 
daugiau informacijos sužinosite inter-
netinėje svetainėje www.tele2.lt arba 
kiekviename „Tele2“ salone.•
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penktaDieniS, gegužės 3 d. Saulė teka 5.39, leidžiasi 20.54, dienos ilgumas 15.15. 
Delčia. Vardadieniai: Aleksandras, Jokūbas, Juvenalis, Pilypas, Arvystas, Kantvydė.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Aukštuomenės 

daktaras 5“.
 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 Rinkimai 2019. 

Kandidatų į Eu-
ropos Parlamentą 
debatai. 

 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. „Ex 

machina“.
 0.35 Klausimėlis.lt.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Gyvenimas. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Beatos virtuvė. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 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. 
 21.10 „Ekvalaizeris“.
 23.55 „Kapų plėšikė Lara 

Kroft“.
 1.50 „Raudonojo spalio 

medžioklė“.

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 „Ralfas Griovėjas“. 
 21.40 „Melas vardan 

tiesos“. 
 0.30 „P2“. 
 2.20 „Uola“. 
 4.45 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 5.15 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

btv
 6.10 „Mentalistas“.
 7.05 „Stoties policija“.
 8.05 „Sudužusių žibintų 

gatvės“.
 9.05 „Paskutinis faras“.
 10.05 „Kobra 11“.
 11.05 „Ekstrasensų 

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

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

imtynės“. 
 21.30 „Pavojingas 

sandėris“.
 23.40 „Sąžiningas 

žaidimas“.
 1.25 „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“.
 15.00 Pokalbių laida. 
 16.00 Reporteris.
 16.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 16.58 Orai.
 17.00 Po darbų. 
 18.00 „Žemės ir laiko 

prakalbinimas“.
 18.00 „Jūsų sveikatai“.
 19.00 Žinios.
 19.25 „Svečiuose pas 

Marceliutę“ .
 20.00 Žinios.
 20.30 Kitoks pokalbis su 

D. Žeimyte. 
 20.58 Orai.
 21.00 Europos Parla-

mento 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 „Krikšto tėvas“.
 3.45 „Pabėgėlė“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Krikšto tėvas“.
 6.10 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 6.35 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

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

 7.00 Mokytojų kam-
barys.

 7.30 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3“.

 7.40 „Šikšnosparnis 
Patas“.

 7.55 „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 „Busteris Keatonas. 

Holivudo palaužtas 
genijus“.

 15.10 „Neribotos žmo-
gaus galimybės“.

 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 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai. 
 19.10 Skrendam.
 19.25 FIBA Čempionų 

lyga. Pusfinalis. Bo-
lonijos „Segafredo 
Virtus“–Bambergo 
„Brose Baskets“. 

 21.30 Kultūros diena.
 21.45 „Ten būti čia. 

Australija“. 
 22.10 FIBA Čempionų 

lyga. Pusfinalis. Te-
nerifės „Iberostar“–
Antverpeno 
„Giants“. 

 0.15 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Džiazo muzikos 

vakaras.  

XXX tarptautinis 
džiazo festivalis 
„Vilnius Jazz 2017“. 

 2.00 Kitokie vaikai. 
 2.30 „Sigutė“. 
 3.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 3.25 Į sveikatą! 
 3.50 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“.

tv1
 6.40 „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 „Fortitudas“.
 23.00 „Septynios vel-

niškai ilgos dienos“.
 1.05 „Byla“.
 2.05 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Velnio tiltas“.

 3.35 „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. Naujas 

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

vaikų“.
 19.00 „Univeras. Naujas 

bendrikas“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Perl Harboras“. 
 1.35 „Atkeršyti bet kokia 

kaina“.

„Ralfas Griovėjas“,  19.30, TV3

ŠeŠtaDieniS, gegužės 4 d. Saulė teka 5.37, leidžiasi 20.56, dienos ilgumas 
15.19. Jaunatis. Vardadieniai: Antanina, Florijonas, Dargailas, Mintautė, Monika, Vitalija.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“.

 7.00 Premjera. „Mumija 
Dumis ir Šakabos 
sfinksas“.

 8.30 Karinės paslaptys. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 2.00 Pasaulio doku-

mentika. „Laukiniai 
gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3. 
Himalajai. Kova dėl 
išgyvenimo“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Singapūras – 
klestintis atogrąžų 
rojus. Žmogaus ir 
gamtos santarvė“.

 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 „Šimtas kelių iki 

grabo lentos“.
 1.00 „Ex machina“.
 2.45 Pasaulio doku-

mentika. „Laukiniai 
gyvūnai. Paros 
kaleidoskopas 3. 
Himalajai. Kova dėl 
išgyvenimo“.

 3.30 Pasaulio dokumen-
tika. „Singapūras – 
klestintis atogrąžų 
rojus. Žmogaus ir 
gamtos santarvė“.

 4.25 „Džesika Flečer 7“.

lnk
 6.25 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 6.50 „Žvėrelių būrys“. 
 7.20 „„Nickelodeon“ 

valanda. Sveiki 
atvykę į „Veiną““. 

 7.50 „Kung Fu Panda“. 
 8.20 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 8.50 „Ogis ir tarakonai“. 
 9.00 „Ant bangos“.
 10.45 „Nensė Driu“.
 12.45 „Mis Slaptoji 

agentė 2. Ginkluota 
ir žavinga“.

 14.55 „Roko karalienė“.
 17.00 Gyvūnų pasaulis. 
 17.30 Bus visko. 
 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. Orai. 
 19.30 „Meškiukas 

Padingtonas“.
 21.20 „Kaip atsikratyti 

boso?“.
 23.15 „Bernvakaris 

Australijoje 2“.
 1.05 „Vampyrai užkniso 

juodai“.
 2.35 „Ekvalaizeris“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Ilgo plauko 

istorija“.
 7.00 „Žvaigždžių karai. 

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

istorija“.
 8.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 9.00 Virtuvės istorijos.
 9.30 Skaniai ir paprastai.
 10.00 Svajonių ūkis.
 10.30 Būk sveikas!
 11.00 Noriu šio darbo!
 12.00 „Princesė Ir 

Janekas“. 
 13.45 „Urmu pigiau“. 
 15.50 „Havajai 5.0“.
 16.45 Ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 Loterija „Euro-

jackpot“.
 19.30 „Turtuolis vargšas“.
 21.00 Premjera. „Kande-

larija“. 
 22.50 „Meilės priesaika“. 
 0.55 „Melas vardan 

tiesos“. 
 3.30 „Kietas riešutėlis. 

Puiki diena mirti“. 
 5.10 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

btv
 6.05 „Vaikai šėlsta“. 
 7.30 „Džiunglių princesė 

Šina“.
 8.29 „Top Shop“ televi-

trina. 
 8.45 Sveikatos ABC 

televitrina. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato 
atrankinis etapas. 

 10.00 „Vaikai šėlsta“. 
 10.30 „Iš visų jėgų“. 
 11.00 „Būk ekstremalas“. 
 11.30 „Atranka. Išlieka 

stipriausi“. 
 12.35 „Džinas. Nepažin-

toji Italija“. 
 13.05 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 15.35 „Kas žudikas?“. 
 17.00 Betsafe-LKL. 

„Lietkabelis“–
„Žalgiris“. 

 19.30 Mes vieno kraujo. 
 22.15 „Kapitonas 

Filipsas“.
 0.55 „Karo menas. 

Atpildas“.

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

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Rašytoja 
Gabrielė Petkevi-
čaitė-Bitė“. 

 8.30  „TV Europa 
pristato. Vyrų 
šešėlyje. Marija 
Pečkauskaitė-Ša-
trijos Ragana“. 

 9.00 Skinsiu raudoną 
rožę. 

 9.30 Vantos lapas. 
 10.00 Skonio reikalas. 

 10.30 Kitoks pokalbis su 
D. Žeimyte. 

 11.00 „Inspektorius 
Luisas. Iš ugnies 
gimusi gyvybė“.

 13.00 Adomo obuolys. 
 14.05 Ne spaudai. 
 15.10 „Pasislėpusi 

Palanga. Palangos 
architektūra“. 

 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Čempionai. 
 16.50 „Švari mityba: 

purvina tiesa“. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Nuoga tiesa. 
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 „Šelesto bylos“.
 22.00 Žinios.
 22.28 Orai.
 22.30 „Šelesto bylos“.
 23.05 „Deimantų medžio-

tojai“.
 1.25 „Moterų daktaras“.
 2.55 „Šeimininkė“.
 4.35  „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! 
 7.30 Misija: Vilnija. 
 8.00 Gimtoji žemė. 
 8.30 ARTS21. 
 9.00 Aš – laidos vedėjas. 
 10.00 Į sveikatą! 
 10.25 Už kadro. 
 10.55 Pasaulio ledo ri-

tulio čempionatas. 
I diviziono A grupė. 
Lietuva–Pietų 
Korėja. 

 13.30 Mokslo sriuba. 
 13.50 XVI vaikų ir 

jaunimo muzikos 
festivalis „Mes – 
Pasaulis“. 

 15.15 Auto Moto.
 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. „Nusikal-

timai ir prasižen-
gimai“.

 22.45 Gloria Juozui 
Naujaliui. J. Nau-
jalio 150-osioms 
gimimo metinėms 
skirtas koncertas.

 24.00 Auto Moto.
 0.15 Dabar pasaulyje. 
 0.50 Pasaulio ledo ri-

tulio čempionatas. 
I diviziono A grupė. 
Lietuva–Pietų 
Korėja. 

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

tv1
 6.20 „Akloji“. 
 6.50 „Neatskleistos Tan-

zanijos paslaptys“. 
 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 „Mylėk savo sodą“. 
 14.45 „Nekviesta meilė 

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

prie Baltijos jūros. 
Kruvinas persekio-
jimas“.

 22.55 „Laris Kraunas“.
 0.50 „Septynios vel-

niškai ilgos dienos“.
 2.35 „Fortitudas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Pragaro kelias“.
 7.30 „Pavogtas auksas. 

Kova dėl Juodosios 
Gulbės lobio“. 

 8.35 Sandėlių karai. 
 9.00 Vienam gale 

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

žaidynės.
 11.30 Sandėlių karai. 
 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Hipopotamų 

klanai“.
 14.00 „Išlikimas“.
 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 Orai.
 22.00 „Maikas ir Deivas 

ieško pamergių“. 
 0.00 „Perl Harboras“. 
 3.15 Amerikos  

talentai.

„Meškiukas Padingtonas“,  19.30, LNK
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eteriS

pirmaDieniS, gegužės 6 d. Saulė teka 5.32, leidžiasi 21.00, dienos ilgumas 
15.28. Jaunatis. Vardadieniai: Judita, Minvydas, Eidmantė, Liucijus, Benedikta, Benė.

lrt televizija 
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „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 Speciali laida dėl 

LR Konstitucijos 
55 straipsnio 
pakeitimo. 

 19.30 Vartotojų kontrolė. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 Dviračio  

žinios. 
 23.00 „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 PREMJERA. 

„Agentų žaidimai“.
 0.40 „Judantis 

objektas“.
 1.40 „Amerikiečių 

snaiperis“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 „Svajonių sodai“. 
 8.50 „Meilės sūkuryje“.
 9.50 „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 PREMJERA. „Vy-

riausiasis vadas“.
 23.45 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 0.45 „Tironas“.
 1.35 „Amerikiečiai“.
 2.35 Ekstrasensai  

tiria. 
 4.00 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 4.45 „Tironas“.
 5.35 „Virtuvė“.

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 „Betmenas. 

Pradžia“.
 23.50 „Kapitonas 

Filipsas“.
 2.25 „Iliuzija“.
 3.05 „Kriminalinė 

Maskva“.
 3.50 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos tv
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 7.00 Šiandien kimba. 
 8.00 Ne spaudai. 

 9.00 „24/7“. 
 10.05 „Gyvybės langelis“.
 11.15 „Rasputinas“.
 12.25 „Vienišas vilkas“.
 13.35 TV parduotuvė.
 13.50 „Miškinis“.
 15.00  Lrytas tiesiogiai. 
 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 „Krikšto tėvas“.
 3.45 „Neišsižadėk“.
 4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
 5.20 „Krikšto tėvas“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Džiazo muzikos 

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

 7.05 Linija, spalva, 
forma. 

 7.30 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai 3“.

 7.40 „Šikšnosparnis 
Patas“.

 7.55 „Stebuklingoji 
Boružėlė“.

 8.15 Vienuolynų kelias 
Lietuvoje.

 8.45 „Neribotos žmo-
gaus galimybės“.

 9.15 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 DW naujienos  rusų 
kalba.

 12.15 Savaitė. 
 13.10 Daiktų istorijos. 
 13.55 Gloria Juozui 

Naujaliui. J. Nau-
jalio 150-osioms 
gimimo metinėms 
skirtas koncertas.

 15.10 „Neribotos žmo-
gaus galimybės“.

 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 sąsiuvinis. 

 18.15 „Ten, kur namai 3“.
 19.05 Mokslo sriuba. 
 19.20 „Iš arti. Saddamas“.
 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Rokis 5“.
 23.15 Premjera. „Inter-

neto valytojai“.

 0.40 DW naujienos  rusų 
kalba.

 0.55 Dabar pasaulyje. 
 1.25 Džiazo muzikos 

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

 2.20 „Pono Darsio 
sutramdymas“.

 3.45 Daiktų istorijos. 
 4.30 Į sveikatą! 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 5.10 „Ten, kur namai 3“.

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus.
 7.45 „Rožių karas“.
 9.55 „Mylėk savo sodą“. 
 11.00 „Akloji“. 
 11.35 „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 „Draugiškas 

seksas“.
 23.10 „Amžina meilė“.
 1.10 „Byla“.
 2.05 „Kapitonė Marlo. 

Tikėjimo paslaptis“.
 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. Naujas 

bendrikas“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Makgaiveris“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 20.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

 20.30 Žinios. 
 20.55 Orai. 
 21.00 Farai. 
 22.00 „Naša Raša“. 
 23.00 „Pabėgimo kam-

barys“.
 0.40 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 1.35 „Raitelis be 
galvos“.

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.  Brėmeno 
muzikantai“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų  
gyvūnai. 

 12.00 Pasaulio doku-
mentika. „Ypatingi 
gyvūnų jaunikliai. 
Kiečiausi mažyliai“.

 12.55 Pasaulio dokumen-
tika. „Sulaukėjęs 
šuo dingas“.

 13.50 „Mis Marpl 1. 
Žmogžudystė 
klebonijoje“.

 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 Labdaros koncertas 

„Laiškai mamai“. 
 23.00 „Pono Darsio 

sutramdymas“.
 0.30 „Edo televizija“.
 2.30 Pasaulio doku-

mentika. „Ypatingi 
gyvūnų jaunikliai. 
Kiečiausi mažyliai“.

 3.20 Pasaulio dokumen-
tika. „Sulaukėjęs 
šuo dingas“.

 4.20 „Mis Marpl 1“.

lnk
 6.25 „Tomo ir Džerio 

šou“. 
 6.50 „Žvėrelių  

būrys“. 
 7.20 „„Nickelodeon“ 

valanda. Sveiki 
atvykę į „Veiną““. 

 7.50 „Kung Fu Panda“. 
 8.20 „Kiaulė, Ožka, Ba-

nanas ir Svirplys“.
 8.50 „Tomo ir Džerio 

nuotykiai“. 
 9.15 PREMJERA. 

„Didžioji kriaušė 
ir magiška jos 
kelionė“.

 11.00 „Mano naujas ge-
riausias draugas“.

 12.50 „Anabelė ir Nanta-
keto vaiduokliai“.

 14.45 „Policininkai ir 
Robersonai“.

 16.40 Ne vienas  
kelyje. 

 17.20 Teleloto. 

 18.30 Žinios. 
 19.20 Sportas. 
 19.27 Orai. 
 19.30 Kas nori būti 

Prezidentu?
 22.00 „Amerikiečių 

snaiperis“.
 0.40 „Galutinis tikslas 

2“.
 2.20 „Kaip atsikratyti 

boso?“.

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 „Arlo - kalbantis 

paršelis“. 
 13.05 „Lizės Magvair 

filmas“. 
 14.55 „Ponia Dautfajė“. 
 17.30 Visi mes  

žmonės.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Lietuvos  

talentai. 
 22.30 Premjera. „Bėdos 

kurorte“. 
 0.15 „Persekiojama 

daktaro“. 
 1.55 „Meilės priesaika“. 
 3.45 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 4.45 „Virtuvė“.

btv
 6.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato 
atrankinis etapas.

 7.30 „Džiunglių princesė 
Šina“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Sveikatos  

kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina. 
 10.00 „Vaikai šėlsta“. 
 10.30 „Iš visų jėgų“. 
 11.00 „Būk  

ekstremalas“. 
 11.30 „Atranka. Išlieka 

stipriausi“. 
 12.35 „Džinas. Nepažin-

toji Italija“. 
 13.35 „Ekstrasensų 

mūšis“. 
 15.50 „Kas žudikas?“. 
 17.00 Betsafe-LKL. 

„Rytas“–„Skycop“. 
 19.30 „Žiurkių medžio-

tojas“.
 20.30 „Žiurkių medžio-

tojas“.
 21.30 „Iliuzija“.
 22.30 „Kriminalinė 

Maskva“.
 23.30 „Pavojingas 

sandėris“.
 1.35 „Karo menas. 

Atpildas“.

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 „Pasaulis iš 

viršaus“. 
 11.30 Sveika ir gardu. 
 12.00 „Detektyvas Linlis“.
 14.00 „Šerlokas 

Holmsas“.
 16.00 Žinios.
 16.18 Orai.
 16.20 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 17.00 Ne spaudai. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 „Kartą po 20 

metų“. 
 20.00 Žinios.
 20.23 Orai.
 20.25 Skinsiu raudoną 

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

Luisas. Muzika, 
dėl kurios galima 
numirti“.

 0.30 „Širdies  
plakimas“.

 2.00 „Detektyvas  
Linlis“.

 3.30 „Kelrodė  
žvaigždė“.

 5.00 „Mentų karai. 
Odesa“.

 5.50 „Neprijaukinti. 
Turkija“.

lrt plius
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Gloria Juozui 

Naujaliui. J. Nau-
jalio 150-osioms 
gimimo metinėms 
skirtas koncertas.

 7.15 Auto Moto.
 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 

bakterijos apsaugo 
nuo lėtinių ligų?“.

 9.25 Pasaulio ledo ri-
tulio čempionatas. 
I diviziono A grupė. 
Lietuva–Slovėnija. 

 12.00 Kalbantys tekstai.
 12.30 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
 13.00 Stop juosta.
 13.30 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„Du balsai – viena 
širdis“. 

 15.30 Šventadienio 
mintys. 

 15.55 FIBA Čempionų 
lyga. Rungtynės dėl 
3 vietos. 

 18.00 Kultūringai su 
Nomeda. 

 18.55 FIBA Čempionų 
lyga. Finalas. 

 21.15 Legendos. 
 22.10 Merūnas Vitulskis. 

Pasaulio klasikos 
hitai.

 23.20 Anapus čia ir dabar. 
 0.10 „Nusikaltimai ir 

prasižengimai“.
 1.50 Šlagerių festivalis 

„Palanga 2018“.
 3.55 „Strazdanota 

vasara“.
 5.00 Legendos. 

tv1
 6.20 „Akloji“. 
 6.50 „Neatskleistos Tan-

zanijos paslaptys“. 
 7.20 „Vandenyno 

paslaptys su Džefu 
Korvinu“.

 8.15 „Daktaras Ozas. 
Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.15 „Tėvas Motiejus“.
 10.25 „Būrėja“. 
 11.35 „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. 

„Kapitonė Marlo. 
Tikėjimo paslaptis“.

 22.55 „Teisėjas“.
 1.40 „Laris  

Kraunas“.
 3.15 „Nusikaltimas 

prie Baltijos jūros. 
Kruvinas persekio-
jimas“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Ledo kelias“.
 7.25 „Hipopotamų 

klanai“.
 8.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 „Praeities žvalgas“.
 10.30 Juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 Sandėlių  
karai. 

 12.00 Jokių kliūčių!
 13.00 „Hipopotamų 

klanai“.
 14.00 „Išlikimas“.
 15.00 „Ledo kelias“.
 16.00 „Iš peties“.
 17.00 Sandėlių  

karai. 
 18.00 „Taikinys“.
 19.00 „Pragaro kelias“.
 20.00 „Transporteris“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Orai.
 22.00 Nakties „Top“.
 22.30 X faktorius.
 1.35 „Maikas ir Deivas 

ieško pamergių“. 

SekmaDieniS, gegužės 5 d. Saulė teka 5.35, leidžiasi 20.58, dienos ilgumas 
15.23. Jaunatis. Vardadieniai: Irena, Mykolas, Barvydas, Neris, Pijus, Angelas, Anielius.
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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 Speciali laida dėl 

LR Konstitucijos 
12 straipsnio 
pakeitimo. 

 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 22.30 Dviračio  
žinios. 

 23.00 „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 „Pasaulinis karas 

Z“.
 0.50 „Judantis 

objektas“.
 1.45 „Agentų žaidimai“.

tv3
 6.10 Televitrina.
 6.25 „Žvaigždžių karai. 

Sukilėliai“.
 6.55 „Simpsonai“.
 7.55 Namas. 
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Deganti širdis“.
 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 PREMJERA. 

„Karaliaus vardu 2. 
Du pasauliai“.

 23.55 „Nusikalstami 
protai. Kitapus 
sienų“.

 0.50 „Tironas“.
 1.45 „Amerikiečiai“.
 2.35 Ekstrasensai tiria. 
 4.00 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 4.50 „Tironas“.
 5.35 „Virtuvė“.

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 „Korumpuotasis“.
 23.15 „Betmenas. 

Pradžia“.
 2.00 „F. T. Budrioji akis“.
 2.45 „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“.
 10.05 „Gyvybės langelis“.
 11.15 „Rasputinas“.

 12.25 „Vienišas vilkas“.
 13.35 TV parduotuvė.
 13.50 „Miškinis“.
 15.00 Lrytas tiesiogiai. 
 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 Reporteris. 
 20.00 Žinios. 
  20.58  Orai.
 21.00 Adomo obuolys. 
 22.00 Reporteris. 
 22.53 Orai.
 22.55 Rubrika „Mes 

europiečiai“.
 23.00 Europos Parla-

mento 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 Merūnas Vitulskis. 

Pasaulio klasikos 
hitai.

 7.15 Mokslo sriuba. 
 7.30 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai 3“.
 7.40 „Šikšnosparnis 

Patas“.
 7.55 „Stebuklingoji 

Boružėlė“.
 8.20 Mokslo sriuba. 
 8.45 „Neribotos žmo-

gaus galimybės“.
 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 Vienuolynų kelias 

Lietuvoje.
 14.25 „Iš arti. Saddamas“.
 15.10 „Neribotos žmo-

gaus galimybės“.
 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 3“.
 19.10 Premjera. „Colum-

banas. Vienuolis, 
suvienijęs Europą“.

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

Barbaros Wood 
kolekcijos. Likimo 
vingis“.

 23.00 „Salam, kaimyne“.
 0.15 DW naujienos  rusų 

kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje. 
 1.00 Džiazo muzikos 

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

 2.05 „Rokis 5“.
 3.45 Mokslo sriuba. 
 4.00 Legendos. 
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Menora.
 5.10 „Ten, kur namai 3“.

tv1
 6.30 „Tėvas Motiejus“.
 7.40 „Rožių karas“.
 9.40 „Didelės svajonės, 

mažos erdvės“. 
 11.00 „Akloji“. 
 11.35 „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“.
 1.55 „Draugiškas 

seksas“.
 3.35 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „Iš peties“.
 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. Naujas 

bendrikas“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Makgaiveris“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 20.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

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

UEFA čempionų 
lygos rungtynės.
„Liverpool FC“–„FC 
Barcelona“.

 23.55 „Aukščiausia 
pavara“.

 1.00 „Daktaras  
Hausas“.

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

 2.40 „Raitelis be 
galvos“.

antraDieniS, gegužės 7 d. Saulė teka 5.30, leidžiasi 21.02, dienos ilgumas 
15.32. Jaunatis. Vardadieniai: Domicelė, Domicijonas, Butautas, Rimutė, Danutė, Stanislovas.

trečiaDieniS, gegužės 8 d. Saulė teka 5.28, leidžiasi 21.03, dienos ilgumas 
15.35. Jaunatis. Vardadieniai: Stanislovas, Viktoras, Džiugas, Audrė, Mykolas, Stasys.

lrt televizija
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.20 „Senis“.
 10.25 „Aukštuomenės 

daktaras 5“.
 12.00 Nacionalinė 

paieškų tarnyba. 
 13.00 Klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „Keno 

Loto“.
 14.00 Žinios. Sportas. 

Orai.
 14.15 Laba diena, 

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

Orai.
 18.00 Speciali laida dėl 

LR Konstitucijos 
55 straipsnio 
pakeitimo. 

 19.30 Gyvenimas. 
 20.25 Loterija „Keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Rinkimai 2019. 

Kandidatų į Respu-
blikos Prezidentus 
debatai. 

 22.45 Dviračio žinios. 
 23.10 „Po vienu 

dangum“.
 24.00 LRT radijo  

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

žinios.
 1.05 Stilius. 
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 Klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 TV žaidimas „Kas ir 

kodėl?“. 
 3.30 Dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo  

žinios.
 4.05 Ekspedicija „Nuo 

Baltijos iki Benga-
lijos“. 

 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 „Išlikimo žaidimas“.
 0.20 „Judantis 

objektas“.
 1.20 „Pasaulinis karas 

Z“.

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

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

„Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija“.

 22.25 „Vikinglotto“. 
 23.50 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 0.50 „Tironas“.
 1.35 „Amerikiečiai“.
 2.25 Ekstrasensai tiria. 
 3.50 „Nusikalstami 

protai. Kitapus 
sienų“.

 4.35 „Tironas“.
 5.20 „Virtuvė“.

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 „Katastrofos 

diena“.
 0.40 „Korumpuotasis“.
 2.35 „F. T. Budrioji akis“.
 3.20 „Įstatymas ir 

tvarka. Specialiųjų 
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos tv
 6.13 Programa.
 6.14 TV parduotuvė.
 6.30 Pasaulis iš viršaus. 
 7.00 Skinsiu raudoną 

rožę. 
 7.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 8.00 Reporteris. 
 8.58 Orai.
 9.00 „Šelesto bylos“.
 10.05 „Gyvybės langelis“.

 11.15 „Rasputinas“.
 12.25 „Vienišas vilkas“.
 13.35 TV parduotuvė.
 13.50 „Miškinis“.
 15.00 Lrytas tiesiogiai. 
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 Orai.
 17.00 Po darbų. 
 18.00 „Dzūkijos kultūros 

ir tradicijų aidai“. 
 18.35 „Svečiuose pas 

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

europiečiai“.
 23.00 Nuoga tiesa. 
 0.30 Čempionai. 
 1.05 „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 Džiazo muzikos 

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

 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 „Neribotos žmo-

gaus galimybės“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 DW naujienos  rusų 

kalba.
 12.15 Brandūs pokalbiai. 
 13.00 Kultūringai su 

Nomeda. 
 13.45 Linija, spalva, 

forma. 
 14.10 „Columbanas. Vie-

nuolis, suvienijęs 
Europą“.

 15.10 „Neribotos žmo-
gaus galimybės“.

 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. 
Trembita. 

 18.15 „Ten, kur namai 3“.
 19.00 Mokslo sriuba. 
 19.15 Premjera. „Kalnų 

žolelių paslaptys. 
Pietų Tirolis. 
Alpinių pievų turtai 
mūsų lėkštėje“.

 20.10 Kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Sierane-

vada“.
 23.50 „Kissingeris“.
 1.30 DW naujienos  rusų 

kalba.
 1.45 Dabar pasaulyje. 
 2.15 „Iš Barbaros Wood 

kolekcijos. Likimo 
vingis“.

 3.45 Kultūringai su 
Nomeda. 

 4.30 Kalbantys tekstai.
 4.55 Kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 5.10 „Ten, kur namai 3“.

tv1
 6.35 „Tėvas Motiejus“.
 7.45 „Rožių karas“.
 9.50 „Sodininkų 

pasaulis“. 
 10.25 „Akloji“. 
 11.35 „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“.
 1.55 „Be kaltės“.
 3.20 „Tėvas Motiejus“.

tv6
 6.15 Televitrina.
 6.30 „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. Naujas 

bendrikas“. 
 14.30 Televitrina.
 15.00 „Havajai 5.0“.
 16.00 „CSI kriminalistai“.
 17.00 „Makgaiveris“.
 17.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 18.55 „Univeras. Naujas 

bendrikas“. 
 20.00 „Moterų lyga. 

Vyrai, pinigai ir 
meilė“. 

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

čempionų lygos 
rungtynės. „AFC 
Ajax“–„Tottenham 
Hotspur FC“.

 23.55 „Aukščiausia 
pavara“.

 1.00 „Daktaras Hausas“.
 1.55 „Kaip aš susi-

pažinau su jūsų 
mama“.

 2.45 „Raitelis be 
galvos“.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Žemės sklypą Nemajūnų  •k. (80 a, žemės ūkio paskirtis, 

tvenkinys, nedidelis statinys), 
kaina 6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841. 

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

Traktorių „Ursus 360“.   •Tel. 8 679 46868.

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

GYVULIAI

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

6 mėn. vilkinį šunį.   •Tel. 8 628 40634.

Apie 120 kg ekologiškai  •augintą kiaulę.  
Tel. 8 626 05718. 

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

AUGALAI

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

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.

Televizorių „Samsung“  •(kineskopinis, 51 cm įstrižainė, 
plokščias ekranas, pultelis), 
kaina 15 Eur. Scart kabelį, kaina 
1,5 Eur. Priedėlį, kaina 15 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

Nebrangiai naują medinę  •valtį.  
Tel. 8 682 44250.

Ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

Gėlių sodinukus, skaldelę  •kapams, fasuotą akmens anglį 
ir baltarusiškų durpių briketus. 
Atvežame. UAB „Martas“, 
Gėlyno g. 17, Lazdijai.  
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 savaitga-
liais). 

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), kai-
na 16 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

Brangiai perka.
karves, jaučius, telyčias. 

Tvarko subsidijas.  
Atsiskaito iš karto. 

Moka 6–21 proc. 
Sveria, pasiima. 

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

„Sūduvos galvijai“

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

ĮMONĖ SUPERKA 
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM. 

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

Ūkinį pastatą nusigriovi- •mui Senkonių k., Veisiejų sen., 
kaina 200 Eur.  
Tel. 8 615 38195.

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.
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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. 

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 tvarkin-
gus automobilius ir mikroauto-
busus. Pasiima patys. Atsiskai-
to iš karto.  
Tel. 8 630 64004. 

Perkame automobilius,  •motociklus, prikabinamus na-
melius (kemperius). Pasiimam 
patys.  
Tel. 8 690 25066.

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, atsiskaitome 
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. 

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, sutvarkome dokumen-
tus.  
Tel. 8 686 94982. 

GYVULIAI

Paršelius. Gali būti be doku- •mentų.  
Tel. 8 686 19384.

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio 
malkas.

Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.
Šiuolaikiškas ir 

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

dabar!

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

Dūmų detektorius tik 7,80 Eur.

Mėsinių veislės veršelį  •auginimui.  
Tel. 8 686 71256. 

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. 

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

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 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.

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. 

Reikalingas tolimųjų reisų  •vairuotojas (turintis CE kate-
goriją). Pervežimai maršrutu 
Lietuva-Lenkija. Savaitgaliai 
namuose.  
Tel. 8 685 35335. 

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.

Informuojame, kad Lazdijų r. sav.  3-iajame notaro biure 
(Nepriklausomybės a. 4-2, Lazdijai, tel. (8 318) 51112) 
2019 m. gegužės 3 d. 10.00 val.  bus skelbiamas mirusiojo 
DANIELIAUS JANULEVIČIAUS testamentas.

DĖmesio!

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

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
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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.

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

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  •išpjauname medžius tiek 
gyvenamosiose, 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 klau-
simais. 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. 
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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.


