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Per rajono žmonėms jautrų klausimą 
pravažiavo valdančiųjų buldozeris

Lazdijų valdžia nusprendė, kaip sunaikinti vietinius gėlių ūkius!

Ūkininkas, gėlininkas Gintas Vasiukonis įsitikinęs: „Tokiu sprendimu rajono valdžia žlugdo vietos ūkininkus, sudaro nevienodas konkurencijos sąlygas ir  
labai skaudu, kai valstiečių valdžia taip trukdo savo krašto valstiečiams.“

V
alstiečių valdymo 
laikotarpis pa-
garsėjo valdžios 
nurodymais Lie-
tuvos žmonėms, 
ką jie turėtų 

valgyti, kada ir ką gerti ir kitais 
draudimų pobūdžio sprendimais. 
Lazdijus valdantys valstiečiai nu-
ėjo dar toliau – už rajono žmones 
nusprendė, kada šie turėtų pirk-
ti gėles.Tarybos posėdyje buvo 
priimtas sprendimas, kuriame 
nustatyta, jog įprastoje vietoje, 
šalia Seinų ir M. Gustaičio gatvių 
sankryžos, gėlių bus galima nusi-
pirkti ne bet kada, kaip iki šiol, bet 
tik per Tarptautinę moters dieną, 
Motinos, Tėvo ir Visų Šventųjų 
dienas ir dar keliomis progomis. 
Suprask, jog kitomis dienomis 
gėlių lazdijiečiams nereikia. 

Parašė skundą savivaldybei
Daug metų gėles auginantis Stai-
darų kaimo ūkininkas Gintas 
Vasiukonis įsitikinęs, jog tokiu 
sprendimu rajono valdžia žlugdo 
vietos ūkininkus ir sudaro nevie-
nodas konkurencijos sąlygas. Vi-
soje Lietuvoje gėles parduodantis 
Lazdijų rajono ūkininkas stebisi, 
jog tokių apribojimų savo išau-
ginta produkcija prekiaujantiems 
ūkininkams nėra nė vienoje šalies 
savivaldybėje. 

Jis raštu kreipėsi į savivaldybę 
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savaitės komentaras  
Trisdešimt metų, per kuriuos tapome dideli ir galingi

Algimantas Mikelionis
Nuo mažens prisimenu šviesaus atmini-
mo tėčio susitikimus su savo broliais prie 
šventinio stalo. Pasivaišinę jie pradėdavo 
politikuoti. Su nostalgija prisimindavo 
Smetonos laikų Lietuvą, savanorius, ap-
gynusius 1918 m. paskelbtą nepriklau-
somybę, ir didžiuodamiesi paminėdavo 
savo dėdę Zigmą, kuris buvo savanoris. 
Tėtė jaunesniems broliams turėdavo, ką 
papasakoti apie tarpukario Lietuvos kaimą, 
nes dar Smetonos laikais ėjo į mokyklą. 
Nepamiršdavo ir 1940 m. birželio 15 d., 
kai sovietai okupavo Lietuvą ir prasidėjo 
visos mūsų šalies bėdos. Pokalbiai prie 
šventinio stalo trukdavo iki išnaktų ar net 
paryčių. Juk tiek daug reikėdavo aptarti! 
Suaugę ir rimti vyrai, prisiminę pokario 
laikų Lietuvos partizanus, ne vieną aša-
rą nubraukdavo, nes miško broliai buvo 
apsistoję miške visai netoli jų gimtinės. 
Aptardavo „Amerikos balso“ naujienas, 
kiekvieną dieną klausomas per latvišką 
radijo aparatą VEF. Pasakodavo politinius 
anekdotus apie sukriošusius ir nukvakusius 
SSSR ir LTSR komunistų partijos vadus. 
Šaipydavosi iš absurdiškos sovietinės rea-
lybės. Ir visuomet susitikę broliai anksčiau 
ar vėliau prieidavo svarbiausią klausimą: ar 
Lietuva vėl kada nors bus nepriklausoma? 
Jie labai to norėjo ir apie tai svajojo, bet net 

Adomo Žilinsko piešinys.

Laukiame atvykstant!

paragavę stipresnio tuo abejodavo. Tėtis 
vis kartodavo, kad bet kokia okupacija 
kada nors turi baigtis – juk niekas pasaulyje 
netrunka amžinai. Ar tuomet jie drįsdavo 
pagalvoti, kad jiems patiems teks gyventi 
laisvoje Lietuvoje?

Apie kiekvieną laikmetį galima suži-
noti ne tik iš žmonių prisiminimų, kino 
filmų ar literatūros. Daug apie tai byloja ir 
nuotraukos. Žiūrėdami dokumentinius fil-
mus ir nuotraukas galime prisiminti, kaip 
atrodėme prieš trisdešimt metų. Akylam 
stebėtojui itin krinta į akis skurdi ir itin 
prasto stiliaus žmonių apranga. Atidžiai 
žvilgtelkime į žmonių minias dabar. Savo 
apranga dabar niekuo nesiskiriame nuo 
užsieniečių iš  demokratinių ir laisvų Va-
karų šalių. Tas pats ir su automobiliais. 
Jeigu prieš trisdešimt metų gatvėmis 
važinėdavo vien sovietiniai kledarai, tai 
dabar švilpia vien tviskantys ir komfor-
tabilūs užsienietiški automobiliai. Nie-
ko nestebina, kai nuosavus automobilius 
vairuoja studentai. Sovietmečiu tai buvo 
neįsivaizduojamas dalykas. Kokybiškų 
užsienietiškų automobilių gausa paste-
bima ne tik miestų gatvėse, bet ir prie 
daugiabučių namų. Nebūtinai Vilniuje 
ar Kaune, užtenka ir Lazdijų. Galima 
palyginti ir namuose naudojamą buitinę 
techniką su turėta prieš trisdešimt metų. 
Prabangūs įspūdingų įstrižainių televi-
zoriai su plazminiu ar skystųjų kristalų 
ekranu – mūsų kasdienybė. 

Sovietmečiu parduotuvės „pasižymė-
jo“ prekių stoka, asortimento skurdumu 
ir aptarnavimo kokybe, kai susiraukusios 
pardavėjos į pirkėją žiūrėdavo kaip į priešą. 
Tokie dalykai kaip egzotiški šiltųjų kraštų 
vaisiai būdavo itin retas dalykas, o jiems 
pasirodžius vykdavo įnirtingos grumtynės 
dėl jų. Apskritai sovietmečiu norint gauti 
kokią nors kiek padoresnę prekę reikėdavo 
turėti „blatą“, t. y. pažinčių su prekybinin-
kais. Lyginant sovietines nušiurusias ir var-
ganas degalines su dabartinėmis, atrodo, 
kad jos tarpusavyje neturi nieko bendro. 
Sovietmečiu tik degalų įsipildavai, o dabar 
degalinėse, kur klientas visuomet laukia-
mas išskėstomis rankomis, pasiūloma ne 
tik degalų, bet ir kavos, užkąsti, laikraščių 
ir t. t. Dabarties palyginimų su sovietmečiu 
sąrašą galima būtų tęsti dar ilgai pastarojo 
nenaudai. Kai kam šie palyginimai pasiro-
dys ir taip aiškūs, bet norisi akivaizdžiai 
parodyti, kaip mūsų gyvenimas pasikeitė 
per trisdešimt metų, ir bakstelti į šiuos fak-
tus nosimi tuos, kuriems „prie ruso gyventi 
buvo geriau“. O tokiems tipams, beliaup-
sinantiems praeitį ir sergantiems sovietine 
skleroze, vertėtų pasidairyti, kaip gyvena 
tos valstybės, kurios nepasekė Lietuvos 

Atliekos surenkAmos pAgAl nAujus grAfikus. 
pAsitikslinkite!

Beveik visų Alytaus regiono savivaldybių gyventojai kartu su šių metų vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimais gavo naujus 
atliekų surinkimo ir išvežimo grafikus. Birštono savivaldybės gyventojus mokėjimo pranešimai su naujais grafikais pasieks 
kovą. 

Kitose savivaldybėse jau nuo kovo mėnesio ir mišrios, ir maisto, ir pakuočių bei stiklo atliekos surenkamos ir išvežamos tik 
šiuose grafikuose nurodytomis dienomis. 

Pasitikslinti, kuriomis dienomis surenkamos atliekos, galima Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro svetainėje https://www.
aratc.lt/gyventojams/atlieku-surinkimo-grafikai. 

Naujieji grafikai galios iki kitų metų pavasario. Kitąmet atliekų išvežimo dienos gali keistis. 
Atliekų surinkimo dieną konteinerį būtina ištraukti prie gatvės ištuštinimui. Kitu metu konteinerius reikia laikyti savo namo 

kieme.  
Atkreipiame dėmesį, kad maisto atliekas galima mesti tik į maisto atliekų konteinerį. Mišrių atliekų konteineriai su juose 

aptiktomis maisto atliekomis nebus ištuštinami, kol maisto atliekos nebus atskirtos. ARATC Kontrolės padalinio specialistai 
nuolat kontroliuos, kaip rūšiuojamos maisto atliekos.•
ARATC informacija

pavyzdžiu ir laiku nepabėgo iš sovietinio 
lagerio. Juk 1990 m., priversti būti „broliš-
koje ir draugiškoje“ sąjungoje, gyvenome 
panašiai skurdžiai. Dabar tos valstybės 
su pavydu žvelgia į Lietuvą matydamos, 
kaip per trisdešimt metų mes milžiniškais 
žingsniais pasistūmėjome į priekį. Gal ir 
mes jiems tapsime pavyzdžiu, kaip reikia 
siekti laisvės ir nepriklausomybės bei tvar-
kytis savo kieme.

Labai svarbi yra ir dabartinė judėji-
mo laisvė. Juk sovietmečiu gyvenome 
už geležinės uždangos. Tuo metu daug 
kam kelionės į Lenkiją ar kokią kitą so-

cialistinę šalį buvo svajonių viršūnė. O 
išvykos į taip vadinamas kapitalistines 
valstybes būdavo skirtos tik mažai saujelei 
išrinktųjų. Dabar mums atsivėrė puikios 
galimybės keliauti, mokytis ar dirbti. Da-
bar lietuviai net renkasi, kur atostogauti: 
Palangoje ar Turkijoje! Mūsiškiai gali sau 
leisti atostogas  ne tik Egipte ar Maljor-
koje, bet pasiekia net Indiją ar Tailandą. 
Studentai pasklido mokytis po visą pla-
tųjį pasaulį. Tautiečiai laisvai išvyksta į 
užsienį gyventi ir dirbti. Sovietmečiu net 
lakiausios fantazijos žmogus nebūtų apie 
tai net pagalvojęs.•

Prenumeruok 
internete

www.prenumerata.lt. 
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DŽ redakcijos nuomonė
Trisdešimt metų. Daug ar 
mažai? Valstybei – tikrai 
nedaug, o žmogui – kai 
kam visas gyvenimas, kai 
kam – pusė, o tiems, kam 
labiausiai pasisekė – treč-
dalis.  

Praėjo jau trys dešimtmečiai, kai 
susigrąžinome Nepriklausomybę, 
kai esame laisvi. Kur esame? Kas 
esame? Kur einame, kur nuėjo-
me? Ar tikrai esame laisvi, ar 
tikrai laimingi?

Tiems, kam dabar 90 metų, ko 
gero, yra patys laimingiausi. Jie 
dar pajuto tarpukario Lietuvos 
nepriklausomybės skonį, perėjo 
sovietines golgotas, dažnas, net 
ir netikėdamas, jog bus kitaip, 
vėl sulaukė nepriklausomos tė-
vynės. 

Tiems, kam dabar 60 metų, ko 
gero, sudėtingiausia. Jie išaugo su 
sovietmečio pionierių kaklaraiš-
čiais, komjaunimo ženkliukais, 
uoliai kalė mokslinio komunizmo 
ir gerojo dėdės Vladimiro partijos 
istoriją, paskui patogiai ar nelabai 
patogiai įsibruko į sistemą, kuri 
nešė juos šviesiu socializmo ke-
liu. Nepriklausomybė ir su ja su-
sijusios permainos visiems buvo 
džiaugsmingos, tačiau ne visiems 
sėkmingos. Vieni sugebėjo prisi-
taikyti prie kapitalizmo ekonomi-
kos taisyklių, o kiti taip ir liko su 
valdiškoms išmokoms ištiestomis 
rankomis ir vis nesulaukiantys 
laimę atnešančio Godo.

Laimingi tie, kam  dabar – 30 
metų. Jiems sunku patikėti sene-
lių pasakojimais apie lagerius, į 
kuriuos buvo išvežta už didesnį 
žemės gabalą ar drąsesnę mintį. 
Jiems sunku patikėti tėvų pasa-
kojimais apie eiles prie mėsos ir 
daktariškos dešros, apie uždarytą 
sieną į visą kitą likusį pasaulį. 

Kai kas sako, kad Lietuva pra-
sideda ir baigiasi Lazdijais. Prieš 
tris dešimtmečius, kai tapome 
vėl laisvi, Lazdijai daugeliui 
asocijavosi su pasieniu, su lan-
gu į pasaulį. Daugelis dar mena 
kilometrines autobusų eiles prie 
sienos su Lenkija, kai dešimtys 
tūkstančių tautiečių laukdavo 
eilės įvažiuoti į išsvajotą ir ne-
matytą Europą. 

Šalia Lazdijų esančios sienos 
su Baltarusija ir Lenkija dauge-
liui lazdijiečių tam tikrą laiką 
buvo tikros maitintojos. Laisvai 
judėdami per sieną lazdijiečiai 

pirkdavo, parduodavo, vėl pirk-
davo, vėl parduodavo – praėjo 
tikrą laisvosios rinkos ekonomi-
kos pradžiamokslį. 

Ne vienas iš jų sugebėjo ir 
praturtėti – pasistatė namus, ži-
guliukus pasikeitė į pasatus ar 
dar geriau. Bizniuką sukti buvo 
negėdinga, net kai kurie, dabar 
aukštus postus užimantys lazdi-
jiečiai, pridėję ranką prie širdies, 
pasakytų, jog vežė cigaretes ir 
kitą gerą, kuris civilizuotoje vals-
tybėje vadinamas kontrabanda. 
Visiems gyventi reikėjo. Bėda 
ta, kad šis lazdijiečių verslo 
modeliukas buvo trumpalaikis 
ir netoliaregiškas. Visi gyveno 
tik ta diena,  kontrabandavo, ta-
čiau rimtų verslų savo ir rajono 
ateičiai taip ir nesugebėjo sukur-
ti. Visame rajone nėra nė vienos 
didesnės bendrovės su bent kiek 
gausesniu darbo vietų skaičiumi, 
dėl to dabar rajone gausybė be-
darbių, verslas merdi. 

Taigi, Lietuva prasideda ir 
baigiasi 8 kilometrai už Laz-
dijų. Pažiūrėkime, kaip atrodo 
mūsų šalies vartai, pro kuriuos 
kasdien į laisvą mūsų šalį įva-
žiuoja tūkstančiai užsieniečių. 
Liūdna pripažinti, kad tie mūsų 
šalies vartai labai nedaug pasi-
keitė per tris dešimtmečius. Seni 
apgriuvę pastatai, prieštvaninės 
reklamos. Gėda Lietuvai, gėda 
Lazdijams. Sostinės ponams, ko 
gero, svarbiausia tai, kaip atrodo 
Vilniaus oro uostas, nes jie įsi-
vaizduoja, jog svarbiausi mūsų 
šalies svečiai atvyksta tik lėktu-
vais. Ar prezidentai, premjerai 
niekada nevažiavo iš / į Lietuvos 
per Lazdijus? Ar nematė liūdno 
vaizdelio? Ar jiems ne gėda dėl 
Lietuvos, tokios nuolat nosį už-
rietusios Europos Sąjungos narės 
antireprezentacijos? 

Ar esame laisvi? Ko gero, ti-
krai tokie esame. Galime laisvai 
rinkti valdžią: nepatiko vienas ar 
kitas meras, šast, ir galime išsi-
rinkti kitą. Nepatiks tas, galėsime 
rinktis toliau. Nerandame darbo 
Lazdijuose – lekiame į Vilnių ar 
Kauną arba sėdame į pigių skry-
džių orlaivį ir skrendame ten, kur 
duona skalsesnė. 

Nusibodo ilsėtis prie Metelio 
ar Dusios – sėdam į lėktuvą ir 
judam per visą svietą prie šiltų 
marių ar vandenynų. 

Prieš dvi savaites viename iš 
Egipto kurortų buvo pastebėtas 
aukštas pusamžis vyriškis, ku-

ŽvilGsnis
RedAkCijos „dzūkų žiNios“

BūTi ar nebūti laimingu — 
kiekvieno  Pasirinkimas

ris kalbėjo dzūkiškai ir nešiojo 
marškinėlius su užrašu: „Laisvi 
– Laimingi – Lazdijai“. Niekas 
nežino, ar tame kurorte poilsiavę 
lenkai, žydai ir arabai jo klausi-
nėjo, ką reiškia užrašas ant jo 
marškinėlių, bet ne tai svarbu. 
Ko gero, svarbiausia, kad šis 
žmogus norėjo su visu pasauliu 
pasidalinti savo laisve, laime 
ir parodyti, kokie jam svarbūs 
Lazdijai. 

Ir visai nesvarbu, kad Lietu-
vos laisvosios rinkos institutas 
konstatavo, jog Lazdijai, pagal 
gerovės ir laimės indeksą, yra 
toli toli nuo pirmųjų dešimtukų, 
laimė – labai asmeniška sąvo-
ka. Kaip sakė rašytojas Jonas 
Mikelinskas, viskas yra ne kur 
nors šalia, bet mūsų galvose ir 
širdyse: laimė, meilė, neapykanta 
ir gerovė.  

Tris dešimtmečius mes esame 
laisvi. Tai neginčijama ir fantas-
tiška. O laimė – kiekvieno as-
meninis reikalas, jos už pinigus 
neparduoda ir valdžia ant delno 
neatneša. Nori būti laimingas – 
būk!  

Ir dar keletas žodžių tiems, ku-
rie vaikščioja nuolat susiraukę 
ir nepatenkinti gyvenimu, bur-
ba, jog „prie ruso buvo geriau“, 
keiksnoja Nepriklausomybę.

Nesutapatinkime valdžios ir 
Lietuvos. Galime piktintis val-
džia, kuri nesugeba tinkamai 
tvarkytis ar nurodinėja savo 
piliečiams, ką jie turi valgyti, 
ką ir kada gerti, tačiau neturime 
teisės nemylėti ir negerbti Lais-
vos Lietuvos, kuria džiaugiamės 
ir didžiuojamės jau trisdešimt 
metų. 

Trys dešimtmečiai: kai kam 
tai – visas gyvenimas, kitiems 
– pusė, o tiems, kam labiau pasi-
sekė – trečdalis gyvenimo. Gra-
žaus, prasmingo ir suteikiančio 
viltį, norą gyventi ir mylėti.•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (veda-
masis) – redakcijos nuostatas atspin-
dintis, jos vardu parašytas, neretai 
nenurodant konkretaus autoriaus, 
rašinys, dažnai atsiliepiantis į kokius 
nors įvykius, paaiškėjusius faktus, ten-
dencijas. Būdinga nedidelė, neretai 
vienoda visiems leidinio redakciniams 
straipsniams apimtis, glaustas minčių 
dėstymas, tezių pobūdžio argumenta-
cija, naudojami publicistinės retorikos 
elementai. Įprasta pateikti išvadas, 
apibendrinimus, atspindinčius re-
dakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

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

Lazdijų valdžia nusprendė, 
kaip sunaikinti vietinius 
gėlių ūkius!
ir reikalavo peržiūrėti tokį tarybos 
sprendimą, nes iki tol, sumokėjus 
100 eurų, šioje aikštelėje buvo lei-
džiama prekiauti be apribojimų.  

„Labai skaudu, kai valstiečių val-
džia taip trukdo savo krašto valstie-
čiams“, – sakė G. Vasiukonis. 

Ūkininko nuomone, toks nuta-
rimas buvo priimtas vienašališkai, 
atsižvelgiant į Jovitos Spitrienės 
(gėlių salono Kauno g. savininkės) 
prašymą. 

„Esu įsitikinęs, jog šis sprendi-
mas apriboja mano kaip ūkininko 
savos produkcijos prekybą, pa-
žeidžia mano kaip ūkininko teises 
ir skatina nesąžiningą prekybos 
praktiką bei pažeidžia Konkuren-
cijos įstatymą“, – teigė ūkininkas 
savivaldybei adresuotame rašte. 

nePatoGu nei Pirkėjui, nei 
Pardavėjui
„Dzūkų žinioms“ G. Vasiukonis 
teigė, jog jis dabar gali gėlėmis 
prekiauti tik Lazdijų turguje. 

„Tai visiškas absurdas. Turgus 
dirba tik tam tikromis dienomis, 
žmonėms vien dėl gėlių į turgų eiti 
nepatogu. Nesąmonė ir tai, kad gė-
lėmis prie „Aibės“ galima prekiau-
ti tik nurodytų švenčių dienomis ir 
tik po vieną dieną. Kadangi auginu 
daug gėlių, o žmonės perka gėles 
ne tik šventės dieną, bet ir prieš 
šventes, viena diena prekybai ne-
logiška nei pardavėjų, nei pirkėjų 
atžvilgiu“, – sakė ūkininkas. 

Jis teigė, kad tokių apribojimų 
ūkininkams jam neteko matyti nė 
vienoje kitoje savivaldybėje, nors 
G. Vasiukonis gėlėmis prekiauja 
visoje Lietuvoje. 

„Kadangi savo gimtajame rajo-
ne neturiu tinkamų sąlygų gėlėms 
parduoti, vežu savo produkciją į 
kitus rajonus ir miestus. Ten nėra 
jokių problemų, prie prekybos cen-
trų yra ūkininkų turgeliai, kur už 
nedidelį mokestį gauni galimybę 
prekiauti. Per Visų Šventųjų dieną 
prekiauju prie Vilniaus ir Kauno 
didžiųjų kapinių, ten nekyla jokių 
problemų, o per tas dienas prie 
Lazdijų kapinių gaunu tokį pat, 
kaip ir spekuliantai, plotelį preky-
bai“, – pasakojo ūkininkas. 

Savivaldybė suteikia teisę gėlė-
mis prekiauti ir ant šaligatvių prie 
gėlių parduotuvių, tačiau, G. Va-
siukonio nuomone, tokia galimybė 
yra nesaugi bei žemina ir pirkėjus, 
ir pardavėjus. 

„Ar normalu ir saugu prekiauti 
ant šaligatvio, kai šalia važiuoja 
mašinos, o pardavėjų išdėliotos 
prekės trukdo praeiviams. Iš kur 
tokia valdžios nepagarba savo 
krašto žmonėms“, – piktinosi 
lazdijietis.

Prieš moters dieną bijojo 
Policijos
G. Vasiukonis piktinosi tuo, jog 
sprendimas dėl prekybos ribojimo 
prie „Aibės“ buvo priimtas kaip 
tik prieš Moters dieną, kai pra-
sideda pati aktyviausia prekyba 
gėlėmis.

„Mane kai kurie žmonės įspėjo, 

kad nebandyčiau gėlėmis prekiauti 
prieš Kovo 8-ąją, nes neva policijai 
duotas nurodymas stebėti situaciją 
šioje aikštelėje ir bausti ten pre-
kiaujančiuosius ne tarybos spren-
dime nustatytą dieną. Juokinga, 
jei nebūtų graudu. Ar taip mūsų 
valdžia padeda savo rajono ūkinin-
kams?“ – sakė G. Vasiukonis. 

Ūkininkas įsitikinęs, jog tokiais 
sprendimais Lazdijų valdžia dis-
kriminuoja vietinius ūkininkus, 
verčia juos vežti savo produkciją 
į kitus miestus ir rajonus, taip ne-
skatindama vietinio verslo. 

„Gėlių salonai gėlėmis, kurios 
dažniausiai atvežtos iš užsienio, 
gali prekiauti kasdien, o aš tik tada, 
kai leidžia valdžia. Tai neteisinga, 
neišmintinga ir liūdna“, – kalbėjo 
G. Vasiukonis. 

Ūkininkas dėl šio Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos sprendimo 
kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją 
ir Konkurencijos tarybą. 

savivaldybė laukia 
informacijos
„Dzūkų žinios“ kreipėsi į savival-
dybę, prašydamos pateikti savo 
komentarą šiuo klausimu. 

– Kodėl buvo nuspręsta apriboti 
prekybą gėlėmis aikštelėje šalia 
„Aibės“ parduotuvės? 

– Ar tiesa, kad apribojimas yra 
susijęs su gėlių verslą turinčios 
verslininkės pageidavimu?

– Ar nemanote, jog šis apribo-
jimas trukdo vietos ūkininkams 
rajono gyventojams parduoti savo 
produkciją ir iškreipia sveiką kon-
kurenciją? 

– Kodėl buvo nustatytos bū-
tent tokios dienos, kai savival-
dybė leidžia prekiauti gėlėmis? 
Ar savivaldybė galvoja, jog gėlių 
žmonėms reikia tik keturis penkis 
kartus per metus? 

Pateikiame savivaldybės at-
sakymą:

„Lazdijų rajono savivaldybė in-
formuoja, kad sprendimas neleisti 
prekiauti gėlėmis automobilių sto-
vėjimo aikštelėje šalia „Aibė“ par-
duotuvės buvo priimtas atsižvelgus 
į gyventojų skundus. Jie teigė, kad 
vykdant prekybą gėlėmis minėtoje 
aikštelėje nelieka vietos pasistatyti 
automobiliams. Dėl to buvo pri-
imtas sprendimas aikštelę palikti 
naudoti pagal paskirtį. 

Praeitame tarybos posėdyje 
buvo priimtas sprendimas dėl kitų 
galimų prekybos vietų Lazdijuose. 
Dėl šio sprendimo projekto pas-
tabų ir pasiūlymų gauta nebuvo. 
Sprendimas posėdžio metu buvo 
priimtas vienbalsiai. 

Pažymime, kad mums labai 
svarbi smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtra, tad, jei yra poreikis vykdy-
ti prekybą kitomis nei minėtame 
sprendime nurodytomis dienomis 
ir kitose vietose, labai laukiame 
gyventojų ir verslininkų informa-
cijos apie tokį poreikį jiems pri-
imtina forma, kad ateinančiame 
posėdyje savivaldybė galėtų priim-
ti daugumos lūkesčius atitinkantį 
sprendimą.“•
„dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 
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REIKIA 
KOMPOSTO?

Komposto galima įsigyti visose 
Alytaus regione veikiančiose žaliųjų 

atliekų kompostavimo aikštelėse. 
Vienos tonos kaina — 
13,03 Eur (su PVM).

Lazdijų žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, 
Gėlyno g. 23, Lazdijai.
Tel. 8 672 89288. 
Aikštelės darbo laikas: II–VI 9.00–18.00 val. 
Pietų pertrauka 13.00–14.00 val.

Pavasaris — palankiausias miškų sodinimo metas
Miškai – mūsų planetos plaučiai. 
Jie ypač gyvybiškai reikalingi 
dabar, kai dėl žmonių veiklos 
pasekmių vyksta klimato kaita 
ir iškilo grėsmė ne tik mus supan-
čiai gyvajai gamtai, bet ir mums 
patiems. Todėl įvairiuose patvir-
tintuose ir rengiamuose Europos 
ir šalies programiniuose doku-
mentuose numatyta didinti miškų 
plotus ir jų atsparumą klimato 
pokyčiams. Lietuvos miškingu-
mą artimiausiais dešimtmečiais 
planuojama padidinti nuo 33,6 iki 
38 proc., t. y. ateityje  planuojama 
papildomai įveisti apie 300 tūkst. 
ha naujų miškų. Šiam tikslui įgy-
vendinti fiziniams asmenims, ku-
riems žemė priklauso nuosavybės 
teise, ir savivaldybėms skiriama 
parama pagal Lietuvos kaimo plė-
tros 2014–2020 metų programos 
priemonę ,,Investicijos į miško 
plotų plėtrą ir miškų gyvybin-
gumo gerinimą“. Paramos dydis 
nuo 2019 m. padidintas maždaug 
10–20 proc., atsižvelgiant į vei-
siamas medžių rūšis ir taikomas 
miško apsaugos priemones. 

Mišką sodinti palankiausia pa-
vasarį, kol dar nesusprogę medžių 
pumpurai – jauni medeliai, pade-
dant galingai bundančios gamtos 
jėgai, stipriai įsikabina į žemę 
ir gerai auga. Plotuose, kuriuo-
se dar nesusiformavusi miško 
ekosistema, geriausiai prigyja 
ir auga nereiklios vietinės me-
džių rūšys – pušys, eglės, beržai 
ir juodalksniai. Būsimo miško 

ekosistemos stabilumui didinti 
palaukėse patartina formuoti šiek 
tiek retesnius želdinius iš vėjui 
atsparių lapuočių medžių (liepų, 
klevų, juodalksnių, šermukšnių, 
pavienių ąžuolų ir kt.), ornitocho-
rinių medžių ir krūmų – miškinių 
obelų ir kriaušių, gudobelių, erš-
kėčių ir kt. 

Miškas veisiamas vadovaujan-
tis žemės ūkio ministro ir aplinkos 
ministro nustatyta tvarka – Miško 
įveisimo ne miško žemėje taisy-
klėmis. Jose nurodyta, kad norint 
veisti mišką ne miško žemėje, 
pirmiausiai būtina iš Nacionali-
nės žemės tarnybos prie Žemės 
ūkio ministerijos teritorinio že-
mėtvarkos skyriaus gauti leidi-
mą. Prašymo forma leidimui gauti 
ir jo išdavimo schema pateikta 
Nacionalinės žemės tarnybos 
interneto svetainėje www.nzt.lt 
rubrikoje ,,Paslaugos“. Taisyklėse 
nustatyta, kur mišką veisti gali-
ma, o kur draudžiama, nurodyti 
atvejai, kada leidimas išduoda-
mas be papildomų dokumentų, 
o kada reikia rengti kaimo plė-
tros žemėtvarkos projektą miškui 
veisti. Prioritetas veisiant mišką 
teikiamas mažiau palankioms ūki-
ninkauti vietovėms, nederlingai, 
apleistai, nemelioruotai žemei 
arba žemei, kurioje melioracijos 
įrenginiai neveikia, nėra saugomų 
teritorijų ar gyvūnų, paukščių  ir 
augalų rūšių, kurioms miškas da-
rytų neigiamą poveikį, natūralių 
pievų ir pan. 

Žemės savininkas, gavęs leidi-
mą veisti mišką ne miško žemėje, 
turi parengti Miško želdinimo ir 
žėlimo projektą. Projekto forma ir 
jo rengimo reikalavimai nustatyti 
aplinkos ministro tvirtinamuo-
se Miško atkūrimo ir įveisimo 
nuostatuose. Projekte aprašoma 
želdavietė, nurodomi jos paruoši-
mo, sodmenų kilmės, miško prie-
žiūros, apsaugos reikalavimai, 
želdinimo darbų technologijos. 
Želdinamos medžių rūšys turi 
atitikti dirvožemio derlingumo 
ir drėgnumo sąlygas. Laikantis 
šių reikalavimų turės būti veisia-
mas miškas, vykdoma jo priežiūra 
ir apsauga. Projektą dažniausiai 
rengia miškininkas specialistas, 
tačiau projektą dar turi patvirtin-
ti VĮ Valstybinių miškų urėdijos 
regioninio padalinio, kurio vei-
klos teritorijoje veisiamas miš-
kas, vadovo įgaliotas specialistas. 
Pasodinęs mišką, jo savininkas 
projekte pažymi sodinimo metus 
ir sezoną, nurodo pasodintų so-
dmenų kiekį, kilmę ir pasodinimo 
datą. Miško sodinimui naudotų 
sodmenų kilmės ir įsigijimo do-
kumentai saugomi kartu su pro-
jektu neterminuotai. 

Vadovaujantis Miško želdini-
mo ir žėlimo projektu ir jo brė-
žiniu įveistas miškas ne vėliau 
kaip per metus turi būti įrašytas 
į Lietuvos Respublikos miškų 
valstybės kadastrą. Jeigu žemės 
savininkas naudojasi Lietuvos 
kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programos teikiama parama miš-
kui veisti, Valstybinė miškų tar-
nyba jo mišką į Miškų kadastrą 
įrašo gavusi Miško želdinimo ir 
žėlimo projekto duomenis iš Na-
cionalinės mokėjimo agentūros; 
jeigu jis mišką veisia savo lėšo-
mis, pats kreipiasi į Valstybinę 
miškų tarnybą dėl įveisto miško 
įrašymo į Miškų kadastrą – patei-
kia prašymą, prie jo pridėdamas 
iš NŽT teritorinio žemėtvarkos 
skyriaus gautą leidimą miškui 
veisti ir patvirtintą Miško želdi-
nimo ir žėlimo projektą kartu su 
brėžiniu. Miškas į Miškų kadastrą 
įrašomas nemokamai.

Įveisus mišką, ne vėliau kaip 
per trejus metus po jo įrašymo į 
Miškų kadastrą, žemės savininkas 
privalo  patikslinti žemės sklypo 
žemės naudmenų sudėtį Nekil-
nojamojo turto kadastre, t. y. į jį 
įrašyti  miško žemės naudmenas 
ir, jei būtina, pakeisti pagrindinę 
žemės naudojimo paskirtį. Miško 
naudmenų įrašymas į Nekilno-
jamojo turto kadastrą svarbus ir 
dėl to, kad tik patikslinus žemės 
naudmenų sudėtį, įveisto miško 
plotui neskaičiuojami žemės mo-
kesčiai. Žemės savininkas žemės 
naudmenų sudėtį Nekilnojamojo 
turto kadastre tikslina savo inici-
atyva ir lėšomis Nekilnojamojo 
turto kadastro nuostatų nustatyta 
tvarka. 

 Šį pavasarį, kaip ir kasmet, 
paraiškos paramai miškams veis-
ti pagal Lietuvos kaimo plėtros 

2014–2020 metų programos prie-
monės „Investicijos į miško plo-
tų plėtrą ir miškų gyvybingumo 
gerinimą“ veiklos sritį „Miško 
veisimas“ Nacionalinėje mokė-
jimo agentūroje priimamos nuo 
kovo 2 d. iki balandžio 29 d. Pagal 
šią veiklos sritį remiamas miško 
veisimas (mokama vienkartinė 
kompensacinė išmoka), įveisto 
miško priežiūra, apsauga ir ugdy-
mas (12 metų mokama kasmetinė 
kompensacinė išmoka). Taip pat 
įveistam, bet ekstremaliojo įvy-
kio pirmaisiais želdinių ir (arba) 
žėlinių augimo metais pažeistam 
miškui atsodinti teikiama įvei-
siamo miško išmokos dalis, pro-
porcinga atsodinamų sodmenų 
kiekiui. Parama neteikiama, jei 
sodinami trumpos rotacijos žel-
diniai (kirtimų rotacijos trukmė 
– iki 15 metų), kalėdinės eglutės 
ir greitai augančių rūšių medžiai, 
skirti energijai gaminti. Išsamesnė 
informacija apie paramą ir pa-
raiškų priėmimo tvarką pateikta 
Nacionalinės mokėjimo agentū-
ros interneto svetainėje, adresu 
www.nma.lt.

Padangos į aikšteles bus priimamos tik užpildžius deklaraciją 
Dėl nesibaigiančių senų padangų 
tvarkymo problemų keičiasi šių 
padangų priėmimo tvarka Alytaus 
regiono atliekų surinkimo aikštelė-
se, kurios nuo šiol vadinamos rūšia-
vimo centrais. 

Nuo šių metų kovo 1 dienos rūšiavimo cen-
truose norintys priduoti lengvųjų automo-
bilių padangas  gyventojai turės užpildyti 
deklaraciją, nurodydami,  kuris autoservisas  
ar parduotuvė atsisakė priimti iš jų naudotas 
padangas. 

Informacija apie senų padangų neprii-
mančias ir įstatymu numatytos prievolės jas 
tvarkyti nevykdančias įmones bus perduota 
aplinkosaugininkams. 

„Tokių priemonių imamės, ieškodami būdų 
mažinti rūšiavimo centruose surenkamų  

Nukelta į 6 psl. » 
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kalba, kad...
dzūkai

g Lazdijų savivaldybė, 
spėjusi garsiai pasigirti pa-
pilnėjusiu ir subalansuotu 
rajono biudžetu, stipriai 
prašovė pro šalį. Mat dalis 
rajono įstaigų darbuotojų 
vis dar negavo atlyginimų. 
Bėda. Kovo 8-osios proga kai 
kurie vyrai negalėjo nupirkti 
gėlių savo moteriškėms, kai 
kam kilo problemų, iš kokių 
pinigėlių nusipirkti gėlių, ku-
rias planavo Kovo 11-osios 
proga padėti prie Nepriklau-
somybės paminklo.
g Pasaulyje įsisiautėjus 

koronos virusui, baimės 
susirgti šmėkla atkeliavo ir 
iki Lazdijų rajono. Teizinin-
kuose vagys įsibrovę į vienus 
namus ir neradę „dzūkiško“ 
dezinfekcinio skysčio, kurį 
pandemijos metu aktyviau 
pradėjo gaminti dzūkai, pa-
sitenkino vyriškais drabu-
žiais. Panašu, kad kruopos ir 
miltai buvo gerai paslėpti...
g Viena Lazdijų centro 

tvirtovė pradėjo byrėti nuo 
skaičių nesuprantančių as-
menų. Pasekmės gali būti 
liūdnos: tinkamai nesuskai-
čiuoti atlyginimai, vėluojami 

pavedimai klientams. Įdo-
mu, ar pavyks savivaldybės 
projektas „Lazdijų įstaigų 
buhalterių kooperatyvas“.
g Lazdijų savivaldybės 

pastatą baigia užkariauti 
moterys iš Alytaus. Įdomu, 
ar Alytuje moterims taip blo-
gai, kad jos migruoja dirbti 
į Lazdijus? O gal tai tiesiog 
nauja ir originali savivaldos 
forma – matriarchatas? 
g  Bendrovei „Lazdijų 

vanduo“ atėjo labai sun-
kios dienos, nes stengiasi 
iš savo klientų atsiimti net 
ir menkutes skolas. Pasam-
dyta vietos konservatoriaus 
firma žmonėms siuntinėja 
grasinančius laiškus net 
dėl 3 eurų skolos. Įdomu, ar 
pinigai, sumokėti už laiškų 
siuntinėjimą, neduos „Lazdi-
jų vandeniui“ minuso?•

Šioje humoristinėje ru-
brikoje minimų įvykių ir 
asmenų sutapimai su tikro-
ve yra atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:  
(8 318) 52260, 8 670 38882.

Mano maisto atliekų konteineris visai tuščias, 
tai aš jo ir neištraukiu. Bet vežėjai vis tiek at-
važiuoja! Negi ir tuščią konteinerį privalau 
ištraukti?

Taip, ištraukti maisto atliekų kontei-
nerį privalu, nes šiuo metu jie visi yra 
numeruojami, tad vežėjai ant kontei-
nerio užklijuoja numerį. Kita vertus, 

rūšiuojant atliekas, maisto atliekų konteineris 
negali būti tuščias, nes šios rūšies atliekų, ku-
rias sudaro ne tik maisto likučiai, bet ir kavos, 
arbatos tirščiai, vienkartiniai popieriniai rankš-
luosčiai, bulvių lupenos, vai-
sių žievelės ir kt., yra visuose 
namuose. Tik daugelis jas 
vis dar meta į mišrių atliekų 
konteinerius, o jie tikrinami 
ir aptikus netinkamų atliekų 
netuštinami. Tad kam jums 
tos problemos? 

Rūšiuokite!

Per rajono žmonėms jautrų klausimą 
pravažiavo valdančiųjų buldozeris
Nors sakoma, jog po 
muštynių nebėra prasmės 
mojuoti kumščiais, tačiau 
po praėjusiame tarybos 
posėdyje valdančiųjų 
balsais patvirtinto rajono 
švietimo tinklo optimizavi-
mo projekto dera Lazdijų 
žmonėms priminti opozici-
jos, pasisakiusios prieš šią 
reformą, įžvalgas. 

Jau beveik metus vykusios karš-
tos diskusijos dėl švietimo tinklo 
optimizavimo, kurio esmė – ma-
žesniųjų mokyklų prijungimas 
prie didesnių, mažinant ugdymo 
įstaigų darbuotojų skaičių ir ati-
mant iš kai kurių mokyklų sava-
rankiškumą, praėjusiame tarybos 
posėdyje buvo užbaigtos. Tary-
bos dauguma patvirtino šį planą, 
nors jam nepritarė ne tik tarybos 
opozicija, bet ir kai kurių rajono 
bendruomenių atstovai. 

Šį projektą tarybai pristatęs 
laikinai einantis švietimo sky-
riaus vedėjo pareigas Dalius 
Mockevičius konstatavo, jog 
pertvarka neišvengiama, kadangi 
per 10 metų rajono mokyklo-
se mokinių skaičius sumažėjo 
40 proc., o Švietimo, mokslo ir 

sporto ministerija iš esmės pri-
taria parengtam optimizavimo 
planui, siūlydama dar radika-
lesnius sprendimus. 

Šiam planui atvirą nepritarimą 
pareiškė opozicijos lyderis Artū-
ras Margelis. 

„Mūsų frakcija šiam planui ne-
pritaria. Šiame plane pirmiausia 
vertinamas piniginis aspektas. Jei 
į mokyklų klausimą žiūrėsime 
tik per pinigų prizmę, švietimo 
srityje neturėsime ateities. Pažiū-
rėkime, kai kuriose gimnazijos 
klasėse net po 30 mokinių. Ar tai 
gali garantuoti mokymo kokybę? 
Manau, reikia leisti mokyklinius 
autobusiukus, kad jie nukrautų 
mokinius iš perpildytų klasių į 
kaimo mokyklas. Jei uždarinėsi-
me mažesniųjų mokyklų klases, 
mūsų rajono nepasieks lėšos, 
kurios atkeliauja iš ministerijos, 
mokytojai praras darbo vietas, 
sumažės gyventojų pajamų mo-
kestis. Migracija į kitų rajonų 
mokyklas taps neišvengiama“, 
– kalbėjo A. Margelis.

Jis pastebėjo ir kitas neigiamas 
optimizavimo pasekmes, susijusias 
su inteligentijos sunykimu kaimo 
vietovėse, kur neliks mokyklų, 
atliekančių ne tik ugdymo, bet ir 

kultūros židinio funkciją kaime. 
Jis kritiškai vertino Švietimo, 

mokslo ir sporto ministerijos re-
komendacijas ir pastebėjo, jog 
tai, kiek ir kokias mokyklas reikia 
turėti rajone, sprendžia ne minis-
terija, bet savivaldybė. 

Taip pat opozicijos lyderis pa-
stebėjo, jog kai kurios mokyklos 
jau ne pirmus metus stengiasi pa-
čiais įvairiausiais būdais iš kitų 
mokyklų pas save perimti moks-
leivius, taip pat į savo struktūrą 
inkorporuoti mažesnes mokyklas 
arba siekia jų uždarymo. 

„Mes sutvarkėme rajono moky-
klų infrastruktūrą, o dabar siūlo-
ma visko atsisakyti. Matau daug 
neigiamų šio projekto pasekmių. 
Manau, jog turime neskubėti su 
projekto tvirtinimu ir paieškoti 
racionalesnių sprendimų“, – sakė 
A. Margelis.  

Nors kai kurie tarybos posėdyje 
pasisakę valdančiųjų atstovai pri-
pažino, jog šis klausimas yra labai 
jautrus, tačiau neišdrįso pasiūlyti 
dar padiskutuoti ir galutinį spren-
dimą nukelti vėlesniam laikui. 

Laikas parodys, kas buvo teisus, 
o kas klydo. Tik kad nebūtų prasi-
dėję negrįžtami procesai...•
„dzūkų žinių“ informacija

Įregistruota R. Dagio suburta Krikščionių sąjunga
Teisingumo ministerija 
pranešė patvirtinusi šios 
partijos įstatus, progra-
mą ir steigėjų sąrašą. 
Naujai įsteigtos partijos 
steigėjais pripažinti 2173 
asmenys.  

Pagal įstatymus, politinei par-
tijai įsteigti būtina, kad ji Lie-
tuvoje turėtų ne mažiau kaip 2 
tūkst.  steigėjų, kurie po partijos 
įregistravimo tampa jos nariais. 
Steigiamai partijai pateikus 
steigėjų sąrašą, Teisingumo 
ministerija sutikrina jį su Gy-
ventojų registro duomenimis ir 
kitų registruotų politinių parti-
jų sąrašais, kadangi Lietuvos 
piliečiai gali būti tik vienos 
politinės partijos steigėjais ar 
nariais.•

Ambicija – ydų šaltinis, veidmainystės motina, pavydo gimi-
naitė, apgaulės gimdytoja. Daugelio žmonių privalumai mažėja 
didėjant jų pasisekimui.

Ernestas Hemingvėjus

auksinės mintys

Bus remontuojama Punsko „senoji klebonija“
Punsko savivaldybė pa-
skelbė konkursą dėl mu-
ziejaus „Senoji klebonija“ 
remontavimo. Investicija 
bus realizuojama pagal 
projektą „Lietuvos ir Len-
kijos istorija iš trijų miestų 
perspektyvos“ bei progra-
mą INTERREG V-A Lietu-
va-Lenkija 2014–2020, kuri 
yra įgyvendinama kartu su 
Pagėgių ir Kėdainių savi-
valdybėmis.

Klebonijos pastatas yra archi-

tektūros paminklas. Jam daugiau 
nei 100 metų. Jis stovi bažnyčios 
paunksnėje, apsuptas medžių, 
koplytėlių ir gėlių. 1995 m. jame  
įsikūrė muziejus „Senoji klebo-
nija“. Tuomet čia prisiglaudė ir 
pirmieji mūsų krašto folkloro 
ansambliai, vyko audimo kursai, 
buvo organizuojami susitikimai, 
vakaronės, parodos. Muziejuje 
kiekvieną vasarą veikia vis ki-
tokia paroda. Lankantieji gali 
įsigyti šio krašto, Lietuvos ir 
kitų vietovių meistrų audinių, 
medžio dirbinių, keramikos, kar-

pinių, paveikslų, pintų daiktų 
ir kt.

Remonto metu norima pakeisti 
pastato stogą (bei jo konstruk-
ciją), fasadą, grindis, elektros, 
vandens bei kanalizacijos ins-
taliacijas, ištinkuoti ir nudažyti 
pastato vidų, sutvarkyti palėpę 
bei pastato išorę. Ketinama taip 
pat pritaikyti lankyti muziejų ir 
neįgaliesiems.

„Senąją kleboniją“ aplanko 
daug turistų iš įvairių pasaulio 
kraštų. Tai svarbus Punsko krašto 
lankytinas objektas.•

Seimo narys Rimantas Dagys.
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„Paskyrėme sau antibiotikų. ar žinome, kuo rizikuojame?“
Neatsakingas antibioti-

kų vartojimas ne tik ken-
kia žmogaus sveikatai, bet 
ir žaibiškai didina šios gru-
pės vaistų atsparumą, kas 
galiausiai gali privesti prie 
to, kad infekcijoms gydy-
ti nebeturėsime efektyvių 
vaistų.

Apie tai, kaip neracio-
naliai vartojant antibioti-
kus rizikuojame pabloginti 
savo sveikatos būklę ir ko-
kių pagrindinių taisyklių 
vertėtų laikytis vartojant 
šios grupės vaistus, pasa-
koja vaistininkas Laurynas 
Rukas.

individualiai Gydytojo 
Paskiriamas vaistas
Nors visuomenė yra raginama 
atkreipti dėmesį į gydytojų iš-
rašomus receptus ir neužsiimti 
savigyda antibiotikais, medi-
cinos specialistai pripažįsta 
dažnai sutinkantys pacientų, 
kuriems šios grupės vaistas 
yra pats geriausias ir greičiau-
sias sprendimas norint įveikti 
bet kokią ligą.

Niekas nenori ir nemėgsta 
sirgti, tačiau vertėtų pamiršti 
mitą, kad įsigijus antibiotikų 
bet kuri liga bus greitai nu-
slopinta.

Antibiotikai yra itin specifi-
nių vaistų grupė, kuri stabdo 
patogeninių bakterijų daugini-
mąsi ir sunaikina jų struktūrą, 
todėl turi būti vartojama tik 
gydytojui išrašius receptą, 
o ne nusprendus gydytis sa-
varankiškai. „Šie vaistai yra 
skiriami ir yra efektyvūs tik 
bakterinėmis infekcijomis 
sergantiems pacientams gy-
dyti, jie nėra skiriami tokioms 
ligoms kaip peršalimas ar 
gripas“, – teigia vaistininkas 
L. Rukas.

Be to, antibiotikai yra skirs-
tomi pagal veikimo pobūdį 
arba pagal antimikrobinį vei-
kimo spektrą, atlieka skirtin-
gas funkcijas organizme ir yra 
paskiriami konkrečiam paci-
entui atsižvelgiant į jo ligos 
istoriją, amžių, svorį, alergijas 
ir kitus požymius. Dėl šios 
priežasties negalima naudoti 

Be to, būtina informuoti gy-
dytoją apie kitus vartojamus 
vaistus, jei tokių yra, nes vienų 
ar kitų vaistų poveikis gali pa-
kisti dėl jų nesuderinamumo. 
Pavyzdžiui, tam tikros rūšies 
antibiotikai silpnina kontra-
ceptikų efektyvumą, todėl 
moterims visuomet rekomen-
duojama naudoti papildomas 
apsaugos priemones.

virusinės infekcijos nėra 
Gydomos antibiotikais
Pasak gydytojų, visi karščiavi-
mai yra skirtingi ir nebūtinai tai 
yra infekcija, sukelta tam tikros 
bakterijos. Daugybė virusinių 
infekcijų, tokių kaip gripas, 
peršalimas ar bronchitas, ne-
gydomos antibiotikais, todėl, 
pavyzdžiui, pajutus pirmuosius 
peršalimo simptomus, pirmiau-
sia derėtų likti namuose, gerti 
daug skysčių, vėdinti gyvena-
mas patalpas, dažniau plauti 
rankas bei dėvėti apsaugines 
veido kaukes.

Anot vaistininko L. Ruko, 
jeigu pacientas neturi tem-
peratūros arba ji nesiekia 38 
laipsnių, šios mažinti nereikė-
tų ir neverta iškart skubėti pas 
gydytoją. 

Ūmi ligos stadija paprastai 
praeina po 2–3 dienų, tačiau 
jei po šio laikotarpio sveikatos 
būklė nesikeičia arba pablogė-
ja, tuomet vertėtų pasirodyti 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai atkreipia dėmesį, kad 
neracionaliai vartojant antibiotikus ir užsiimant savigyda yra žaidžiama 
savo sveikatos kaina ir didinamas šios grupės vaistų atsparumas, dėl 
to atsiranda realus pavojus nebeturėti efektyvių vaistų. (Nuotrauka iš 
„Santarvės“ archyvo)

gydytojui, kuris įvertinęs ligos 
požymius ir atlikęs reikalingus 
tyrimus, nustatys tolimesnę gy-
dymo eigą.

Praranda savo 
veiksminGumą
Antibiotikai, kaip ir visi kiti 
vaistai, turi nepageidauja-
mus poveikius sveikatai, o 
neatsakingai juos vartojant 
galima dar labiau pabloginti 
esamą sveikatos būklę: ne-
retai atsiranda tokie sveika-
tos sutrikimai kaip alergija, 
viduriavimas, pilvo pūtimas, 
vidurių užkietėjimas, žarnyno 
mikloforos pusiausvyros ne-
galavimai, nemalonus skonis 
burnoje ir panašiai.

Be viso to, antibiotikų vei-
kimo mechanizmas yra susijęs 
su gebėjimu slopinti tam tikrų 
bakterijų augimą ir jų naikini-
mą, todėl laikui bėgant ir nera-
cionaliai vartojant šios grupės 
vaistus, išsivysto bakterijų 
atsparumas ir vaistai praran-
da savo efektyvumą. Tokiais 
atvejais dažnai tenka naudoti 
naujesnės kartos antibiotikus, 
kurie neretai būna brangesni, 
pailgina gydymo trukmę ir gali 
turėti dar daugiau šalutinių po-
veikių.

Toliau mažėjant antibioti-
kų veiksmingumui darosi vis 
sunkiau gydyti pneumoniją, 
tuberkuliozę, gonorėją, kraujo 
užkrėtimą ir kitas infekcines 
ligas, todėl gali išaugti ne tik 
infekcijų skaičius, bet ir mir-
tingumas, nes atsiranda realus 
pavojus nebeturėti efektyvių 
vaistų. Vien tik Europos Sąjun-
goje kiekvienais metais beveik 
25 tūkst. žmonių miršta nuo 
infekcijų, kurias sukelia antibi-
otikams atsparios bakterijos, o 

ir naujų antibiotikų pasaulyje 
išrandama itin mažai.

atsakinGai elGtis Privalo 
ne tik medikai, bet ir 
Pacientai
Vienas svarbiausių Pasaulio 
sveikatos organizacijos (PSO) 
prioritetų yra antibiotikų at-
sparumo stabdymas, kadangi 
daugelyje šalių antimikrobinio 
atsparumo paplitimas kasmet 
žaibiškai didėja, keldamas di-
džiulį nerimą.

Norint išvengti neraciona-
laus antibiotikų vartojimo, 
kone pagrindine priemone 
išlieka visuomenės švietimas. 
„Svarbu pacientus informuoti 
ne tik apie antibiotikų sukelia-
mus nepageidaujamus povei-
kius, bet ir apie žalą gamtai 
bei gyvūnams, kadangi anti-
biotikai yra naudojami ne tik 
sveikatos srityje, bet ir žemės 
ūkyje, todėl antimikrobinių 
dalelių galima aptikti van-
denyje, dirvožemyje ir net 
gyvūnų organizmuose. Visa 
tai sudaro vientisą ciklą, kuo-
met antibiotikai nedidelėmis 
dalelėmis grįžta į mūsų or-
ganizmą ir suteikia galimybę 
toliau daugintis atsparioms 
bakterijoms“, – informuoja 
vaistininkas L. Rukas.

Taip pat pačių pacientų at-
sakomybė yra griežtai vado-
vautis gydytojų nurodymais ir 
pagrindiniais antibiotikų var-
tojimo principais, o iškilus bet 
kokiems klausimams ar šalu-
tiniams poveikiams visuomet 
rekomenduojama nedelsti ir 
kreiptis į specialistus ir, ži-
noma, jokiu būdu neužsiimti 
savigyda kitais antibiotikais.

Užs. Nr. 11

šios grupės vaistų, kurie buvo 
paskirti kitam žmogui, nors li-
gos simptomai gali ir sutapti.

netinkamai vartojant, 
Gydymas bus nesėkminGas
Sveikatos priežiūros specialis-
tų teigimu, dažniausiai mūsų 
imuninė sistema pati geba su-
naikinti į organizmą pateku-
sius patogeninius organizmus, 
tačiau kai žmogaus organizmas 
yra nusilpęs ir pats negeba ko-
voti prieš tam tikrą bakterinę 
infekciją, skiriami antibioti-
kai. Tiesa, pacientas vaistus 
turi vartoti labai tiksliai, kaip 
pataria specialistai. 

„Labai svarbu atsižvelgti tiek 
į vaisto vartojimo dažnumą per 
parą, tiek į vartojimo trukmę, 
nes netinkamas antibiotikų var-
tojimas gali turėti įtakos atspa-
rių bakterijų vystymuisi, todėl 
net ir vartojant šiuos vaistus, 
tokiu atveju bakterijos išliks 
atsparios ir gydymas bus ne-
sėkmingas“, – perspėja vaisti-
ninkas L. Rukas.

Norint pasiekti maksimalių 
gydymo rezultatų, net ir pasi-
jutus geriau, būtina suvartoti 
visą individualiai paskirtų an-
tibiotikų kursą, nevartoti senų 
antibiotikų likučių, gerti daug 
vandens, dažnai plauti rankas, 
nevartoti alkoholio ir tam tikrų 
maisto produktų, kuriuos nuro-
do gydytojas. 

Padangos į aikšteles bus priimamos tik užpildžius deklaraciją 
padangų tvarkymo išlaidas, kurios 
gula ant gyventojų pečių, nes ga-
mintojai-importuotojai ignoruoja 
pareigą finansuoti jų tvarkymą“, 
– sakė Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro (ARATC) Rū-
šiavimo centrų veiklos organi-
zavimo padalinio vadovas Linas 
Brazauskas. 

Anot jo, nemažai žmonių, at-
vežančių padangas į rūšiavimo 
centrus, skundžiasi, kad įsigyjant 
naujas padangas, senąsias iš jų 
buvo atsisakyta priimti servise 

ar parduotuvėje. Tuomet žmonės 
tas nepriimtas padangas veža į rū-
šiavimo centrus, kurių galimybės 
priimti senas padangas yra labai 
ribotos. 

Padangų atliekų tvarkymo pro-
blemos labai paaštrėjo po praėju-
sių metų rudenį Alytaus padan-
gų perdirbimo įmonėje kilusio 
gaisro. Kontrolierių akiratyje 
atsidūrę perdirbėjai nebesurin-
kinėjo padangų, jomis perpildyti 
rūšiavimo centrai ribojo padangų 
priėmimą. 

Įstatymas numato, kad nuo šių 

metų pradžios gamintojai ir im-
portuotojai privalo surinkti pa-
dangas iš didelių gabaritų atliekų 
aikštelių ir iš dalies šias aikšteles 
finansuoti. Tačiau gamintojai im-
portuotojai į šią įstatymo nuostatą 
numojo ranka – dėl Alytaus regi-
one surenkamų padangų atliekų 
tvarkymo nė vienas jų sutarties 
nepasirašė. 

„Daugelyje Europos Sąjun-
gos valstybių padangos rū-
šiavimo centruose visai nėra 
surenkamos – jos paliekamos 
servisuose ir parduotuvėse, kur 

į perkamų padangų kainą yra 
įskaičiuotos ir jų sutvarkymo 
išlaidos“, – pastebėjo ARATC 
Rūšiavimo centrų veiklos orga-
nizavimo padalinio vadovas L. 
Brazauskas. 

Alytaus regione veikiančiuose 
rūšiavimo centruose iš gyven-
tojų nemokamai yra priimama 
po vieną lengvojo automobilio 
padangų komplektą. Nuo šių 
metų kovo pradžios jį priduoti 
bus galima tik užpildžius mi-
nėtą deklaraciją. 

Už kiekvieną papildomą 

lengvųjų automobilių padan-
gų komplektą, taip pat už sun-
kiasvorių automobilių ar kitos 
technikos (traktorių, krautuvų 
ir kt.) padangų pridavimą fizi-
niai ir juridiniai asmenys turi 
sumokėti pagal patvirtintus 
įkainius.

Šiuo metu galiojantis įkainis 
priduodant daugiau kaip vieną 
komplektą lengvųjų automo-
bilių padangų yra 4,24 euro už 
vienetą, sunkiasvorių – 17,55 
euro už vienetą.•
ARATC inf. 

»Atkelta iš 4 psl. 
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Už Lietuvos nepriklausomybę balsavo ir Lazdijų kraštietė
Supažindiname su Nijole AMBRAZAITYTE (1939 02 21–2016 11 27), Lazdijų rajone gimusia
Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos 1990 03 11 Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signatare

Gimė 1939 m. vasario 21 d. 
Lazdijų rajone, Burakavo kaime, 
tremtinių šeimoje. 1966 m. baigė 
Lietuvos valstybinę konservato-
riją (dabar – Lietuvos muzikos 
ir teatro akademija), operos ir 
kamerinė dainininkė, dainavimo 
pedagogė.

Nuo 1966 m. – Lietuvos operos 
ir baleto teatro operos solistė, nuo 
1979 m. – kartu ir Lietuvos kon-
servatorijos dėstytoja, docentė.

Buvo Lietuvos teatro sąjungos 
narė, Vilniaus tremtinių bendrijos 
kultūros komisijos pirmininkė.

1990–1992 m. – Lietuvos 
Respublikos Aukščiausiosios 
Tarybos-Atkuriamojo Seimo 
deputatė, išrinkta Panerių rinki-
mų apygardoje Nr. 14 (Vilniaus 
miestas). Ji buvo Savivaldybių 
reikalų komisijos narė (1990 03 
20–1992 11 22).

1992–1996 m. ir 1996–2000 
m. Lietuvos Respublikos Seimo 
narė. Dirbo Gamtos apsaugos ko-
mitete, Tarpparlamentinių ryšių 
su Gruzijos Respublika grupės 
pirmininkė.

2005 m. išleido atsiminimų 
knygą „Virš mūsų poliarinė paš-
vaistė“, 2009 m. – knygą apie 
muzikinę veiklą „Skambantys 
operos klavyrai“.

Yra paskelbusi straipsnių kul-
tūros, tremties klausimais. Profe-
sionalių vokalistų konkursų lau-
reatė. Sukūrė apie 30 vaidmenų 
operose, atliko per 300 solinių 
koncertų. Suteikti Lietuvos TSR 
nusipelniusios artistės, Lietuvos 
TSR liaudies artistės, TSRS liau-
dies artistės garbės vardai.

Apdovanota Lietuvos Didžiojo 
Kunigaikščio Gedimino ordino 
Komandoro kryžiumi (1998), 
Lietuvos Nepriklausomybės me-
daliu (2000).

Mirė 2016 m. lapkričio 27 d. 
Vilniuje. Palaidota Vilniaus An-
takalnio kapinėse.

Į kovo 11-ąją
Gimiau 1939 02 21 d. Lazdijų ra-
jono Burokų kaime, tačiau kaimo 
pavadinimas gali būti netikslus, 
gal tai Burakavo kaimas. Mat 
mano tėveliai ieškodami darbo 
ir norėdami įsikurti atvyko į 
Lazdijų rajoną, tėvelis įsidarbi-
no muitinėje. Jis buvo kilęs nuo 
Raseinių rajone esančio netur-
tingo Rakavos kaimo, o mamytė 
– iš Raitininkų kaimo, taip pat iš 
Raseinių apylinkių. Mane ką tik 
gimusią, 3 mėn. amžiaus, seneliai 
pasiėmė iš Burokų kaimo ir au-
gino Raitininkuose. Tai laikotar-
pis, kupinas laimingų, nuostabių 
prisiminimų, kai seneliai išmokė 
ne tik prie namų auginti gėles, 
bet ir kruopštumo, meilės darbui. 
Augau be tėvo ir mamos, todėl 
seneliai man atstojo tėvus. Mūsų 
ūkis buvo pilnas įvairių gyvulių. 
Svirnas braškėte braškėjo nuo 
kaimiškų produktų įvairovės.

Laimingos vaikystės dienos tę-
sėsi iki 1948 m., kai seneliai kartą 
sugalvojo pasisvečiuoti pas savo 
dukterį, mano tetą Raseiniuose. 
Besisvečiuojant šiltą gegužės 22 

d. ir nieko neįtariant 3 valandą 
nakties mūsų namas buvo apsup-
tas ginkluotų kareivių. Nesupras-
dami, kas gi įvyko, dar bandėme 
įtikinti kareivius, kad tai klaida, 
nes nesame niekam prasikaltę. 
Tačiau nekaltumo įrodyti nepa-
vyko. Tiesa, į mane su seneliais 
niekas nekreipė dėmesio, galė-
jom važiuoti į savo Raitininkus, 
bet seneliai lemiamu momentu 
apsisprendė laisva valia važiuoti 
į tremtį paskui išvežamą dukters 
šeimą, o kartu pasiėmė ir mane. 
Taip visus 8 žmones susodino į 
sunkvežimį, nuvežė į Viduklės 
geležinkelio stotį ir ten užkalė 
vagone Nr. 97921. Šis vagonas 
ilgai dardėjo bėgiais. Tai buvo 
mano pati ilgiausia kelionė. Pra-
džioje stabtelėjome N.Vilnioje, 
po to atsidūrėme prie Uralo. 
Persiritę per kalnus dardėjome 
Sibiro platybėmis. Aš žvelgiau 
per vagono plyšius ir užkištas 
duris į besikeičiančius pakelės 
vaizdus, nereikšdama jokių norų, 
jausmų.

Ir štai po ilgos kelionės atsidū-
rėme pirma Krasnojarsko miesto 
prieplaukos barakuose, o kiek 
vėliau mus išlaipino už poliarinio 
rato ant apsnigto Jenisiejaus kran-
to ilgiems 9 metams. Tai buvo arti 
šiaurės ašigalio, kur pragariškas 
šaltis ir amžinasis įšalas. Aplink 
driekėsi Krasnojarsko krašto Tai-
myro Dolgano-Nenecko ir Even-
kų nacionalinės apskritys. Apie 
tai bandau aprašyti knygoje „Virš 
manęs poliarinė pašvaistė“.

Per stebuklą išlikę gyvi, grįžo-
me į Lietuvą, į gimtąsias vietas, 
tačiau seneliai jau neberado savo 
ūkio su pilnais aruodais, taip pat 
buvo dingę tvartai su daugybe 

paliktų gyvulių, o svirno neliko 
nei pėdsakų: kažkas jį nuvilko į 
Girkalnį ir ten pasistatė. Pradėjau 
lankyti tą pačią vidurinę mokyklą, 
iš kurios I klasės buvau ištremta. 
1959 m. ją baigiau, o kadangi 
nuo pat mažens mėgau dainuoti ir 
dar aplinkinių paskatinta stojau ir 
išlaikiusi didelį konkursą buvau 
priimta į Valstybinę konservato-
riją. Mokiausi sėkmingai solinio 
dainavimo, o po baigimo buvau 
priimta į Akademinį operos ir ba-
leto teatrą. Scenoje sukūriau visas 
pagrindines operų mecosoprano 
partijas. Dalyvavau keliuose tarp-
tautiniuose vokalistų konkursuo-
se, laimėjau diplomus, premijas, 
sidabro medalį, tačiau beveik iki 
1975 m. neturėjau teisės išvykti 
koncertuoti į užsienį. Aš taip pat 
neturėjau galimybės studijuoti ir 
tobulintis Italijoje. Su tremtinės 
biografija visad jausdavau par-
tinių sluoksnių nepasitikėjimą 
manimi, direkcijos nenorą ir ri-
bojimus plačiau reikštis savo pa-
mėgtoje profesijoje. Tačiau būda-
ma toli nuo įvairių teatro intrigų 
nutariau pasikliauti vien savimi ir 
balso sugebėjimais. Ėmiau sava-
rankiškai plėsti repertuarą, ruošti 
solines programas ir surengiau 
apie tūkstantį įvairių koncertų. 
Lietuvos radijo kūrinių studijoje 
įrašiau 8 plokšteles. Su įvairiais 
orkestrais atlikau alto partijas 
stambiuose kūriniuose. Mano 
kūrybinė veikla buvo įvertinta 
aukščiausiais garbės vardais: nu-
sipelniusios, liaudies ir Tarybų 
Sąjungos liaudies artistės.

1988 m. buvau išrinkta Vil-
niaus tremtinių bendrijos kultū-
ros pirmininke, pradėjau daly-
vauti Sąjūdžio veikloje, ėmiau 

aiškiau suprasti Lietuvos sie-
kius atkurti nepriklausomybę, 
prarastą 1940 m. Noras matyti 
Lietuvą Nepriklausomą, prisi-
kėlusią ir laisvai atgimstančią, 
atvedė į Aukščiausiosios Tary-
bos 1990 m. rinkimus. Kūrybos 
kelyje teko stabtelėti, atsisakyti 
bet kokio net laisvalaikyje kū-
rybinio darbo, nes dieną naktį 
tekdavo posėdžiauti, gilintis, 
dalyvauti diskusijose, budėti, 
susitikinėti su rinkėjais Panerių 
14 apygardoje, kol palaipsniui 
buvo nuspręsta skelbti Lietuvos 
Nepriklausomybę, už kurią bal-
savome 124 signatarai 1990 m. 
kovo 11 d. 22 val. 44 min. Tai 
buvo nepakartojamo džiaugsmo 
momentas. Beveik penkis dešim-
tmečius neturėjusi teisės į savo 
istoriją tą vakarą Lietuva tapo 
antrą kartą po 1918 m. vasario 
l6 d. Nepriklausoma valstybe. 
Šventai tikėjau, kad tapusi su-
verenia valstybe, su sava kons-
titucija, kariuomene, įgaudama 
pasitikėjimą savo ekonominė-
mis galiomis, finansais, teisine 
priežiūra, socialiniu teisingumu 
nepatirs apgaulės, nutautinimo, 
kolonizavimo, trėmimų.

Po balsavimo, po rankų susika-
binimo, džiūgavimo man išėjus 
iš AT rūmų netikėtai atsidūriau 
džiūgaujančios minios apsupta, 
ji mane sveikino, šaukė „Lietu-
va!“, nešė ant rankų, bučiavo ir į 
namus grįžau su glėbiu pavasario 
tulpių. Aprimus euforijai supra-
tau, kad Lietuvos ir mūsų laukia 
sunkiausi išbandymai. Nemalonu 
prisiminti, kad tuoj po Nepri-
klausomybės akto pasirašymo 
prasidėjo politiniai persigrupavi-
mai: atskilimai, perbėginėjimai, 

susipriešinimai, jie man nepri-
imtini, svetimi ir neįtikinantys. 
Lietuvos Moratoriumo išmestai 
idėjai aš nepritariau, tačiau man 
buvo keista, kad iš spaudos ir kai 
kurių kolegų susilaukiau kritikos. 
Kaskart gilėjo takoskyra tarp tų 
signatarų, kurie pritardavo naujos 
Lietuvos teisės aktams, ir kurie 
ieškojo dviprasmybės svarbiau-
siuose valstybės įtvirtinimo įsta-
tymuose. Iš tų laikų stenogramų 
galima susidaryti vaizdą apie ne-
tikrumą, netikėjimą ir priežastis, 
kurios vedė AT į skilimą, į prieš-
laikinius rinkimus. Ir šiandien 
negalėčiau nepaminėti vieno 
keisto fakto: daugelis deputatų, 
aiškiai konfrontavusių su AT pir-
mininku, gavo puikiai apmoka-
mas, prestižines vietas bankuo-
se, konstituciniame teisme, tapo 
aukšto rango diplomatais, buvo 
pakviesti dirbti į Prezidentūrą. 
Daugelio kitų, dešiniųjų signa-
tarų į geresnę tarnybą nekvietė, 
todėl ir dalia nekokia: bedarbystė 
ir menka pensija.

Lietuvos kelyje po nepriklau-
somybės paskelbimo tykojo ir 
dar tykos ateityje įvairūs pavojai 
– politiniai nesutarimai dėl atei-
ties sprendimų priėmimo, baimė 
užrūstinti kaimynę iš Rytų, gob-
šumo ir savanaudiškumo protrū-
kiai, netikėjimas savo galvomis, 
grės finansiniai nepritekliai ir kt., 
tačiau tris kadencijas dirbdama 
LR Seime, duodama deputatės 
priesaiką savo veikloje visada 
vadovavausi Valstybės interesais, 
už juos balsuodama džiaugiuosi 
jos pažanga ir kaip Lietuvos sa-
vanorė didžiuodamasi pasitinku 
pirmąjį Lietuvos Respublikos 
jubiliejų.•

N. Ambrazaitytė. (© ELTA / V.Gulevičiaus nuotr.)
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Sav. 
d. Vietovės pavadinimas Atliekų rūšis

2020 m. 2021 m.
03 

mėn
04 

mėn.
05 

mėn.
06 

mėn.
07 

mėn.
08 

mėn.
09 

mėn.
10 

mėn.
11 

mėn.
12 

mėn.
01 

mėn.
02 

mėn.
03 

mėn.

I

KAPČIAMIESČIO SEN.: Bugiedos k., Dumbliauskų k., Gervelių 
k., Gryckavo k., Ivoškų k., Jančiulių k., Kalvių k., Kuodžių k., Ma-
cevičių k., Menciškės k., Pertako k., Simaniškės k., Sirguškės., Stalų 
k., Subačių k., Sventijansko k., Vainiūnų k., Valentų k., Varviškės k., 
Volskų k., Žmirklių k., Kapčiamiesčio mstl.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28 25 22 22

Mišrios komunal. 9 13 11; 
25

8; 
22

13; 
27

10; 
24 14 12 9 14 11 8 8

Pakuotės, stiklas 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14 11 8 8

II
ŠEŠTOKŲ SEN.: Šeštokų k., Šeštokų mstl. 
KROSNOS SEN.: Birsčių k., Grabaukos k., Naujavalakių k., Sal-
tininkų k., Tūriškių k., Vartų k., Vytautiškės k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22 26 23 23

Mišrios komunal. 10 14 12; 
26

9; 
23

14; 
28

11; 
25 8 13 10 8 12 9 9

Pakuotės, stiklas 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8 12 9 9

III

LAZDIJŲ M.: Alyvų g., Dainavos g., Dzūkų g., Kalnų g., Kauno 
g., Laukų g., Mokyklos g., Taikos g., Nepriklausomybės a., Pasie-
niečių g., Ryto g., Tylioji g., Vilties g., Vytauto g., Žvejų g., Ežero g., 
Gegužės g., Liepų g., M. Gustaičio g., Parko g., Pievų g., Saulėtekio 
g., Seinų g., Sodų g., Šilo g.

Mišrios komunal. 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9 13 10 10

Pakuotės, stiklas 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9 13 10 10

IV VEISIEJŲ M.
Mišrios komunal. 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10 14 11 11
Pakuotės, stiklas 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10 14 11 11

V SEIRIJŲ MSTL.
Mišrios komunal. 20 17 1; 

15
5; 
19

3; 
17

7; 
21 18 16 20 18 22 19 19

Pakuotės, stiklas 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 22 19 19

I

KAPČIAMIESČIO SEN.: Alekniškių k., Gulbiniškės k., Jezdo k., 
Kareivonių k., Kauknorio k., Mėčiūnų k., Mikališkės k., Nasūtų k., 
Padumblių k., Paveisininkų k., Purvinių k., Semoškų k., Vainežerio 
k., Navikų k., Burbų k., Palačionių k. 
KUČIŪNŲ SEN.: Aradninkų k., Brinių k., Kalėdiškių k., Pazapsių 
k., Sapiegiškių k. 
VEISIEJŲ SEN.: Dainaviškių k., Kailinių k., Paveisiejų k., Pe-
troškų k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 4 1 1

Mišrios komunal. 16 20 4; 
18 1;15 6; 

20
3; 
17 21 19 16 21 18 15 15

Pakuotės, stiklas 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 18 15 15

II

LAZDIJŲ SEN.: Kelmynų k., Neravų k. (Rimiečio), Skaistučių 
k., Rimiečio k. 
ŠEŠTOKŲ SEN.: Baravos k., Būdos k., Didžiosios Kirsnos k., 
Ėgliškių k., Gembašilio k., Naujosios Kirsnos k., Pakirsnių k., Rolių 
k., Šilėnų k., Bludiškių k., Česniškės k., Gumbelių k., Jukneliškės k., 
Kirsnelės k., Lopiškių k., Maišymų k., Mikniškių k., Gudeliškės k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1 5 2 2

Mišrios komunal. 17 21 5; 
19

2; 
16

7; 
21

4; 
18 15 20 17 15 19 16 16

Pakuotės, stiklas 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15 19 16 16

III

LAZDIJŲ SEN.: Balabostės k., Beviršių k., Karkliniškės k., Karužų 
k., Kasteliškės k., Keistutiškės k., Rudaminos k., Rudaminos mstl., 
Švedakampio k., Buktos k., Giraitėlių k., Marčiukonių k., Panarvės 
k., Staidarų k. 
ŠVENTEŽERIO SEN.: Giraitės k. 
LAZDIJŲ SEN.: Gurciškės k., Kamenkos k., Kurdimakščių k., Lozarkos 
k., Papečių k., Verstaminų k., Murgų k., Pagirių k. 
BŪDVIEČIO SEN.: Jeseniaukos k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 6 3 3

Mišrios komunal. 18 15 6; 
20

3; 
17

1; 
15

5; 
19 16 21 18 16 20 17 17

Pakuotės, stiklas 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 20 17 17

IV

SEIRIJŲ SEN.: Bagdononių k., Ročkių k., Baraučiškės k., Barčiūnų 
k., Bukaučių k., Cibulių k., Cijūniškės k., Kudrėnėlių k., Lapšiaus k., 
Miesto Kolonijos k., Oktos k., Paserninkų k., Raganiškės k., Rusonių 
k., Šilaičių k., Vainiūnų k., Bestraigiškės k., Paliūnų k. 
ŠVENTEŽERIO SEN.: Babrų k., Ežerėlių k., Mikyčių k., Prapuntų 
k., Žališkės k. 
VEISIEJŲ SEN.: Bajoriškės k. 
NORAGĖLIŲ SEN.: Gudonių k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3 7 4 4

Mišrios komunal. 19 16 7; 
21

4; 
18

2; 
16

6; 
20 17 15 19 17 21 18 18

Pakuotės, stiklas 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 21 18 18

V

SEIRIJŲ SEN.: Akuočių k., Gervėnų k., Linksmosios k., Mockonių 
k., Pošnios k., Statiškės k.,Vaičkūniškės k., Graužų k., Jonkiškės k., 
Nakrūniškės k., Paročkės k., Straigiškės k., Žagarių k. 
NORAGĖLIŲ SEN.: Mankūnėlių k., Seiliūnų k. 
ŠVENTEŽERIO SEN.: Burakavo k., Janėnų k., Straigių k., Sutrės 
k., Šventežerio k., Sabinavo k., Staigūnų k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11 15 12 12

Mišrios komunal. 27 24 8; 
22

12; 
26

10; 
24

14; 
28 25 23 27 29 29 26 26

Pakuotės, stiklas 27 24 22 26 24 28 25 23 27 29 29 26 26

I

VEISIEJŲ SEN.: Ančių k., Barčių k., Bartelių k., Bertašiūnų k., 
Beržinių k., Dvarciškės k., Ilgininkų k., Murgelių k., Novartiškės 
k., Saltoniškės k., Salučių k., Snaigyno k., Taikūnų k., Varnėnų k., 
Abarauskų k., Druskininkėlių k., Juškonių k., Kuolonių k., Mikalinos 
k., Neliubonių k., Norkūnų k., Senkonių k., Smališkės k., Šapurų k., 
Šutronių k., Valančiūnų k., Viktarino k., Vilkininkų k., Paliepio k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14 11 8 8

Mišrios komunal. 23 27 11; 
25

8; 
22

13; 
27

10; 
24 28 26 23 28 25 22 22

Pakuotės, stiklas 23 27 25 22 27 24 28 26 23 28 25 22 22

II

ŠEŠTOKŲ SEN.: Smalininkų k., Birutos k., Delnickų k., Delnicos 
k., Išlandžių k., Krosnėnų k., Makaučiškės k., Tautrimų k. 
KROSNOS SEN.: Krasenkos k., Krosnos mstl., Oleandrų k., Pė-
diškių k., Ramanavo k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8 12 9 9

Mišrios komunal. 24 28 12; 
26

9; 
23

14; 
28

11; 
25 22 27 24 22 26 23 23

Pakuotės, stiklas 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22 26 23 23

III

LAZDIJŲ M.: Ateities g., Audros g., Ąžuolų g., S. Dariaus ir S. Gi-
rėno g., Draugystės g., Energetikų g., Gėlyno g., Grybų g., Šaulių g. 
(J. Janonio), Klevų g., Klevų g., Kranto g., Lazdijos g., M. K. Čiurlio-
nio g., Maironio g., Pramonės g., Ramybės g., Rasos g., Senamiesčio 
g., Siauroji g., Stoties g., Tiesos g., Turistų g., Vilniaus g.

Mišrios komunal. 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 27 24 24

Pakuotės, stiklas 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 27 24 24

III LAZDIJŲ SEN.: Lazdijų k., Žemaitkiemio k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 11 8 13 10 8 12 9 14 11 9 13 10 10

Mišrios komunal. 25 22 13; 
27

10; 
24

8; 
22

12; 
26 23 28 25 23 27 24 24

Pakuotės, stiklas 25 22 27 24 22 26 23 28 25 23 27 24 24
Nukelta į 9 psl. » 
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IV

LAZDIJŲ SEN.: Agarinių k., Avižonių k., Grikapalio k., Jurčiūnų 
k., Kaimelų k., Kirtiliškės k., Kuklių k., Gilbiečio k., Leonardavo 
k., Nekrūnų k., Nemajūnų k., Neravų k., Šulnelių k., Aukštakalnių 
k., Bajoriškių k., Būdos k., Buniškių k., Dyviliškių k., Dumblio k., 
Galinių k., Janaslavo k., Juozapavo k., Katkiškės k., Padumblių k., 
Salų k., Tarnaukos k., Ūdininkų k., Vieštartų k., Beviršių k.
KUČIŪNŲ SEN.: Akmenių k. 
BŪDVIEČIO SEN.: Burbiškių k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 12 9 14 11 9 13 10 8 12 10 14 11 11

Mišrios komunal. 26 23 14; 
28

11; 
25

9; 
23

13; 
27 24 22 26 24 28 25 25

Pakuotės, stiklas 26 23 28 25 23 27 24 22 26 24 28 25 25

V

NORAGĖLIŲ SEN.: Buciniškės k., Dubravų k., Ginčionių k., 
Juozapavičių k., Noragėlių k., Onciškių k., Raičių k., Seirijočių k., 
Vozbūčių k., Krikštonių k., Makariškės k., Mangaroto k., Šlapikų 
k., Žilvičių k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18 22 19 19

Mišrios komunal. 6 3 1; 
15

5; 
19

3; 
17

7; 
21 4 2 6 4 8 5 5

Pakuotės, stiklas 6 3 1 5 3 7 4 2 6 4 8 5 5

I

KUČIŪNŲ SEN.: Kaženių k., Kučiūnų k., Miškinių k., Pienuočės 
k., Puodžiškės k., Saločių k., Zelionkos k. 
VEISIEJŲ SEN.: Čivonių k., Galstų k., Gudelių k., Kalvelių k., 
Klepočių k., Laibagalių k., Vytautų k., Gegutės k., Kanaukų k., 
Stankūnų k. 
LAZDIJŲ SEN.: Papalazdijų k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21 18 15 15

Mišrios komunal. 2 6 4; 
18

1; 
15

6; 
20

3; 
17 7 5 2 7 4 1 1

Pakuotės, stiklas 2 6 4 1 6 3 7 5 2 7 4 1 1

II

BŪDVIEČIO SEN.: Bielėnų k., Bilvyčių k., Būdviečio k., Bulotiškės 
k., Dainavėlės k., Gurciškės k., Kelmaičių k., Kybartų k., Paliūnų 
k., Papartėlių k., Strumbagalvės k., Varnakampio k., Vingrėnų k., 
Virbalų k., Aštriosios Kirsnos k., Dervinių k., Dzūkų k., Pagrūdų 
k., Vidzgailų k., Zelionkos k., Natalinos k. 
LAZDIJŲ SEN.: Šadžiūnų k., Elveriškės k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15 19 16 16

Mišrios komunal. 3 7 5; 
19

2; 
16

7; 
21

4; 
18 1 6 3 1 5 2 2

Pakuotės, stiklas 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1 5 2 2

III

ŠVENTEŽERIO SEN.: Babrauninkų k., Bakšių k., Marinkos k., 
Padusio k., Prelomciškės k., Prygos k., Randiškės k., Seimeniškių 
k., Skovagalių k., Stebulių k., Teizininkų k., Vaideliotų k., Znicos 
k., Barčių k., Petravičių k., Teizų k., Zebrėnų k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 18 15 20 17 15 19 16 21 18 16 20 17 17

Mišrios komunal. 4 1 6; 
20

3; 
17

1; 
15

5; 
19 2 7 4 2 6 3 3

Pakuotės, stiklas 4 1 6 3 1 5 2 7 4 2 6 3 3

IV

SEIRIJŲ SEN.: Avižienių k., Buteliūnų k., Vabaliūnų k., Demeniškių 
k., Mikabalių k. 
VEISIEJŲ SEN.: Bebrų k., Čivonių II k., Jakonių k., Paliūnų 
k., Paterų k., Purviškės k., Radvilonių k., Rūdos k., Sakniavos k., 
Smarliūnų k., Šadžiūnų k., Žvikelių k., Aleksiejiškės k., Babrų k., 
Naujasodžio k., Spartų k., Šlavantų k.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 19 16 21 18 16 20 17 15 19 17 21 18 18

Mišrios komunal. 5 2 7; 
21

4; 
18

2; 
16

6; 
20 3 1 5 3 7 4 4

Pakuotės, stiklas 5 2 7 4 2 6 3 1 5 3 7 4 4

V SEIRIJŲ SEN.: Buckūnų k., Metelių k.
ŠVENTEŽERIO SEN.:  Šventežerio mstl.

Vienkiemiai, mišrios komunal. 27 24 22 26 24 28 25 23 27 29 29 26 26

Mišrios komunal. 13 10 8; 
22

12; 
26

10; 
24

14; 
28 11 9 13 11 15 12 12

Pakuotės, stiklas 13 10 8 12 10 14 11 9 13 11 15 12 12

LAZDIJŲ MIESTAS Maisto atliekos 25 22 13; 
27

10; 
24

8; 
22

12; 
26

9; 
23 28 25 23 27 24 24

VEISIEJŲ MIESTAS Maisto atliekos 26 23 14; 
28

11; 
25 9;23 13; 

27
10; 
24 29 26 24 28 25 25

Maisto atliekų pusiau požeminiai konteineriai Maisto atliekos Vieną kartą per savaitę
Mišrių komunalinių atliekų pusiau požeminiai konteineriai Mišrios komunal. Antradieniais, penktadieniais

Mišrių komunalinių ir rūšiavimo konteineriai-varpeliai prie daugia-
bučių Lazdijų ir Veisiejų m.

Mišrios komunal. Pirmadieniais, ketvirtadieniais

Plastikas, popierius 2; 
30 6; 20 4; 

18

1; 
15; 
29

13; 
27

10; 
24

7; 
21

5; 
19

1; 
15; 
30

14; 
28

11; 
25

8; 
22

8; 
22

Stiklas 6 3 1; 
29 26 24 21 18 16 13 11 8 5 5

PASTABA: sunkiai privažiuojamos sodybos (vienkiemiai) bus aptarnaujamos pagal bendrą grafiką 1 kartą per mėnesį, išvežimo diena yra paryškinta.

KITA INFORMACIJA: 
Individualūs konteineriai tuštinami nuo 7.00 iki 22.00 val. pagal Lazdijų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles. Privačių namų savininkai konteinerius 

ištuštinimo dieną iki 7.00 val. TURI IŠSTATYTI kiek įmanoma arčiau gatvės ar kelio (gerai matomoje vietoje), kad būtų patogu juos ištuštinti, nes iš namų valdų 
teritorijos UAB „Ecoservice projektai“ darbuotojai neturi teisės jų traukti. Jei konteineris išvežimo dieną stovės namų valdos teritorijoje, bus laikoma, kad kon-
teineris nepripildytas, ir imamas nebus. Atliekos bus surenkamos kitą pagal grafiką nustatytą dieną.

Dėl kilusių nesklandumų (blogų oro sąlygų, didelių atliekų kiekių) gali vėluoti atliekų surinkimas, todėl labai prašome gyventojus palikti konteinerius prie važiuojamosios 
kelio dalies, kol jie bus ištuštinti. Tuo metu atliekas kaupkite atliekų maišuose, vežimo dieną jie bus paimti kartu su kitomis atliekomis. Dėkojame už supratingumą.

Didelių gabaritų (baldai, padangos, langai, durys, kilimai ir kt.), statybinės, pavojingos atliekos privalo būti pristatomos į artimiausią didelių gabaritų atliekų 
surinkimo aikštelę, o ne paliekamos prie konteinerių. Aikštelėse atliekos iš gyventojų priimamos Lazdijų rajono aikštelėse: Gėlyno g. 12, Lazdijai, Vilties g. 31A, 
Veisiejai ir Liepų g. 1A Miesto Kolonijos k., Seirijų sen.

INFORMACIJA ĮMONĖMS: 
Iš juridinių asmenų mišrios komunalinės atliekos surenkamos atsižvelgiant į tai, kaip aptarnaujami kiti atliekų turėtojai, esantys toje aptarnavimo zonoje.
Įmonės, kurių ūkinėje komercinėje veikloje susidaro gamybinių atliekų, privalo jas atskirti susidarymo vietoje, nemaišyti su komunalinėmis atliekomis ir pristatyti į šių 

atliekų tvarkymo vietas. Įmonės gali pačios gamybines atliekas pristatyti sutvarkymui arba pagal pasirašytas sutartis šias atliekas surenka ir sutvarkymui pristato pasirinktas 
atliekų tvarkytojas. Lazdijų rajono savivaldybėje šią paslaugą teikia UAB „Ecoservice projektai“.

Iš juridinių asmenų pakuočių atliekos surenkamos pagal juridinių asmenų su pakuočių atliekų surinkėjais ir tvarkytojais sudarytas sutartis. Jei neturite sutarčių, 
kreipkitės į UAB „Ecoservice projektai“. Pakuočių atliekos nustatytais tarifais priimamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Lazdijų rajono aikštelių 
adresai: Gėlyno g. 12, Lazdijai, Vilties g. 31A, Veisiejai, ir Liepų g. 1A, Miesto Kolonijos k., Seirijų sen.

DĖL ATLIEKŲ IŠVEŽIMO, NEVEŽIMO KONTEINERIŲ PASTATYMO IR PAKEITIMOM KREIPTIS Į:
UAB „Ecoservice projektai“, tel. (8 318) 51034, el. p.zita.matuleviciene@ecoservice.lt, adresu Gėlyno g.19, Lazdijai.

Sav. 
d. Vietovės pavadinimas Atliekų rūšis

2020 m. 2021 m.
03 

mėn
04 

mėn.
05 

mėn.
06 

mėn.
07 

mėn.
08 

mėn.
09 

mėn.
10 

mėn.
11 

mėn.
12 

mėn.
01 

mėn.
02 

mėn.
03 

mėn.
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„Knygos nuskaidrina sielą, 
kelia ir stiprina žmogų, žadina jį 
tauriausiems siekiams, aštrina protą 
ir švelnina širdį“. 

W. Thackeray

Kviečiame užsukti į KNygyNėLį (Seinų g. 12, Lazdijai) ir išsirinkti sau 
patinkančią knygą iš gausybės įvairaus žanro knygų!

ketvirtadienis, kovo 12 d. Saulė teka 6.43, leidžiasi 18.16, dienos ilgumas 11.33. 
Pilnatis. Vardadieniai: Teofanas, Galvirdas, darmantė.

LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 (Ne)emigrantai. 
 13.00 klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 daiktų istorijos. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Pasaulio puodai.
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 Premjera. „Nuosta-

bioji draugė“.
 24.00 „komisaras 

Reksas“. 
 0.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 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 kas ir kodėl? 
 3.30 dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Nuostabioji 

draugė“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Ponas Bynas“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 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 „Užsienietis“.
 0.40 „juodasis sąrašas“.

 1.30 „sibiras“.
 3.15 Alchemija XX. 

Gyvenama sala. 
 3.45 ReTRosPekTYVA. 

Ciklas „Menininkų 
portretai“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „supermergaitės“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 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 ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „organų vagys“.
 0.10 „Perėja“.
 1.10 „Makgaiveris“.
 2.00 „Greislendas“.
 2.50 „salemas“.
 3.40 „Perėja“.
 4.30 „Naujakuriai“.
 5.20 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.35 „Csi. Majamis“.
 7.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.30 „stoties policija“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.20 „kobra 11“.
 11.25 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „Csi. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „kaip žaibo 

trenksmas“.
 23.20 „Pagauk, jei gali“.
 1.55 „Nusikaltimų 

miestas“.
 2.45 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 „Pirmininko diplo-

matija. Atkurtosios 
Lietuvos kelias“.

 7.00 Gyvenimas.
 8.00 Visi savi. 
 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Ragana“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.

 12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 13.30 oponentai. 
 14.30 TV parduotuvė.
 15.00 „Ragana“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „jaunimo banga“.
 18.25 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“. 
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 21.30 skyrybos. 
 22.30 Reporteris.
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 Gyvenimas. 
 1.30 skyrybos. 
 2.10 Lietuva tiesiogiai. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Ragana“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Nauja diena. 

Rubrika.
 5.00 skyrybos. 
 5.40 Vantos lapas. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius jazz 2019. 
 6.45 A. Latėnas skaito 

Antano strazdo 
eiles. 

 7.00 kultūros diena. 
 7.30 „džiunglių knyga“. 
 7.40 „Apolono vabaliukų 

istorijos“. 
 7.55 „smurfai“. 
 8.20 Proto džiunglės. 
 8.50 „Greiti ir smalsūs“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba. 
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.40 Veranda. 
 13.05 Pasaulio Lietuva. 
 14.00 „kapas 27/3. Va-

nago sugrįžimas“.
 14.55 Pasaulio teisuoliai. 
 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.05 „Apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „Greiti ir  

smalsūs“.
 17.05 „dvynukės“.
 18.00 kultūros  

diena.
 18.30 „Laisvės kaina. 

Partizanai“. 
 19.20 Premjera. „Gandhis. 

žmogus, tapęs 
simboliu“.

 20.15 Muzikinis intarpas.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Pa-

skutinė Leanderio 
kelionė“. 

 23.20 „Čia kinas“. 
 23.45 A. Latėnas skaito 

Antano strazdo 
eiles. 

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 euromaxx. 
 1.10 Vilnius jazz 2019. 
 2.10 „Lituanie, mano 

laisve“.
 3.10 duokim garo! 
 4.40 stop juosta. 
 5.05 stilius. 

TV1
 6.30 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „ogis ir tarakonai“.
 14.15 „Alisa Never“.
 15.30 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 PReMjeRA. „ko-

misarė Nora Vais. 
Tiesa turi daug 
veidų“.

 22.55 „Gyvenimo daina“.
 0.50 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.55 „kapitonė Marlo. 

dvigubas žai-
dimas“.

 4.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „Csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 kulinarijos meis-

tras.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Amerikos  

talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „Csi kriminalistai“.
 17.00 „Filologyno 

berniukai“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 20.30 žinios.
 20.58 orai.
 21.00 „dievo šarvai“.
 22.50 „Gelbėtojai“.
 0.55 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.45 „svieto  

lygintojai“.
 2.35 „kvantikas“.
 3.25 „Paskutinis žmogus 

žemėje“.

ketvirtadienio aidas

Aidas Kelionis
Savo gyvenimo kelyje kiekvienas iš 
mūsų sutinka tokių žmonių, kuriuos 
gali pavadinti mokytojais iš didžiosios 
raidės. Iš didesnės laiko perspektyvos 
imi suprasti, kad be jų tavo gyvenimas 
nebūtų toks prasmingas.

Gimęs porą metų gyvenau name šalia 
Veisiejų autobusų stoties. Kai sulaukiau 
poros metų, su tėvais ir seserimis išsi-
kraustėme į trijų kambarių butą, esantį 
naujame dviaukščiame daugiabutyje. 
Dar buvau mažas, kai į mūsų namą 
atsikraustė mokytojo Boliaus šeima. 
Aš jį pradėjau vadinti Boleku –  kaip 
vieną personažą iš kultinio socialistinės 
Lenkijos animacinio serialo „Bolekas ir 
Liolekas“. Bolius buvo rusų kalbos mo-
kytojas, savo laiku geras lengvaatletis, 
vietinės futbolo komandos vartininkas. 
Kiek ūgtelėjęs pradėjau domėtis sportu, 
o mano kaimynas Bolius, kuris buvo už 
mane vyresnis dviem dešimtmečiais, 
pasakodavo apie seniau jo matytus Pa-
saulio ir Europos futbolo čempiona-
tus, geriausius pasaulio futbolininkus, 
krepšininkus, lengvaatlečius ir kitus 
sportininkus. Kuo toliau, tuo dažniau 
jo bute žiūrėdavome įvairias sporto var-
žybas, dažniausiai futbolo rungtynes. 
Bolius labai gerai mokėdavo pasakoti 
anekdotus, o aš nuo mažų dienų mėgau 
humorą. Kiek ūgtelėjęs mokykloje pra-
dėjau lankyti orientacinį būrelį, kuriam 
vadovavo mano kaimynas Bolius. Jis 
man padėjo, kai susidomėjęs lengvąja 
atletika pradėjau šokinėti į tolį ir bėgti 
sprinto distancijas.

1985-ųjų pavasarį sutikau kitą savo 
Mokytoją. Tai buvo itin garsus ir žy-
mus krepšinio treneris Algis Gedminas. 
Tuomet apsigyvenęs Druskininkuose jis 
pradėjo treniruoti Vieciūnų „Drobės“ 
vyrų krepšinio komandą. Važinėdamas 
po Dzūkijos mokyklas rinko jaunuolius 
ir kvietė lankyti krepšinio treniruotes  
Vieciūnuose. Pradėjau treniruotis pas šį 
trenerį, ir tik gerokai  vėliau suvokiau, 
kaip man pasisekė, kad krepšinio pa-
slapčių teko mokytis iš vieno geriausių 
Lietuvos krepšinio istorijoje trenerių. 
Bet kurioje sporto šakoje svarbiausia 
yra pagrindai. Tad A. Gedminas kantriai 
ir su neišsenkančia energija dirbo su 
kiekvienu jaunuoju krepšininku. Dar ir 

dabar dažnai prisimenu, kaip jis mane 
ilgas valandas ir dienas mokė to, kas 
krepšinyje svarbiausia – metimo tech-
nikos. Gavus tokius pagrindus paskui 
teliko daug ir nenuilstant dirbti, ir me-
timas tapo mano itin stipria žaidimo 
puse. A. Gedminas atvykdavo į tre-
niruotes visuomet švariai nusiskutęs, 
pasikvėpinęs, plaukus nusikirpęs savo 
firminiu ežiuku, su be jokių priekaištų 
tvarkingu sportiniu treningu, o kas svar-
biausia, buvo labai šmaikštus ir niekada 
neieškodavo žodžio kišenėje.

Trečiuoju mano Mokytoju tapo Vei-
siejų gydytojas Jaunius Augustinas. 
Mano šviesaus atminimo tėtė buvo 
užkietėjęs skaitytojas. Mūsų namuose 
buvo gausi biblioteka, kurią pirkdama 
knygas vis papildydavo mama. Tėtis 
dirbo greitosios medicinos pagalbos 
vairuotoju ir dažnai knygas skolinda-
vosi iš gydytojo J. Augustino. Iš pra-
džių  susidraugavau su šio gydytojo 
posūniais ir gana dažnai lankydavausi 
gydytojo Jauniaus namuose. Visuomet 
susižavėjęs apžiūrinėdavau jo milžiniš-
ką, visą butą užimančią biblioteką. Gy-
dytojas man parodydavo įdomiausias 
laikraščių ir žurnalų iškarpas, kurias 
jis kruopščiai rinkdavo. Taip pat savo 
autorystės karikatūras. Jis buvo puikus 
dailininkas, o jo karikatūras savo laiku 
spausdindavo humoro žurnalas „Šluo-
ta“. Vėliau, kai gydytojas J. Augustinas 
jau gyveno vienas, vis užbėgdavau pas 
jį pasišnekėti ir paklausyti jo didelės 
gyvenimiškos patirties ir išminties, 
kuria jis mielai dalinosi. Gydytojas 
pasižymėjo išskirtiniu humoro jaus-
mu ir dar man neregėta erudicija. Iki 
šiol kaip didžiausią relikviją saugau 
Jauniaus pieštą mano karikatūrą. So-
vietmečiu man ypač imponavo J. Au-
gustino prenumeruojamų laikraščių ir 
žurnalų kiekis. Jis prenumeruodavo ne 
tik beveik visus lietuviškus laikraščius, 
bet ir didžiausią krūvą laikraščių ir 
žurnalų rusų kalba. Neretai užbėgęs 
pas gydytoją, kai šis dar būdavo nepar-
ėjęs iš darbo, milžinišką krūvą spaudos 
rasdavau padėtą ant kilimėlio prie jo 
buto durų.

Dabar gydytojas su žmona gyvena 
Druskininkuose. Kartais nuvažiuoju 
jo aplankyti, bet turiu prisipažinti, kad 
gerokai rečiau nei turėčiau. Tai nevy-
kusiai stengiuosi kompensuoti pokal-
biais telefonu. Treneris ir Mokytojas 
A. Gedminas jau senokai iškeliavęs į 
kitą pasaulį, bet aš jį dažnai prisimenu, 
ir jis bus gyvas mano prisiminimuose 
tol, kol būsiu gyvas aš. Visa laimė, kad 
Mokytojas Bolius gyvena mano kaimy-
nystėje. Dabar užeinu pas jį itin retai: 
žymiai rečiau nei turėčiau ir privalėčiau. 
Didieji mūsų gyvenimo Mokytojai – be 
jų viskas būtų kitaip. Be jų mes nebū-
tume mes...•
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šeštadienis, kovo 14 d. Saulė teka 6.38, leidžiasi 18.20, dienos ilgumas 11.42. 
Pilnatis. Vardadieniai: Matilda, darmantas, karigailė.

LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 daiktų istorijos. 
 7.00 Proto džiunglės. 
 7.30 „Hanibalo lobio 

medžioklė“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Afrikos stebuklai. 
kiek nutinka per 
dieną“. 

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Portugalijos 
laukinės gamtos 
įdomybės“. 

 13.50 „džesika Flečer“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 Langas į valdžią. 
 18.30 Vakaras su edita. 
 19.30 stilius. 
 20.25 Loterijos „keno 

Loto“ ir „jėga“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 dainuok su manim. 
 23.10 „Vaikų darželio 

policininkas“. 
 1.00 „Programišiai“. 
 3.10 „Vanago portretas“.
 4.25 „Hanibalo lobio 

medžioklė“. 

LNK
 6.50 „Ponas Bynas“.
 7.15 „saugokis meš-

kinų“.
 7.40 „ogis ir tarakonai“.
 8.00 „žmogus-voras“.
 8.25 „Tomo ir džerio 

pasakos“.
 8.55 „Beprotiškos 

melodijos“.
 9.20 „Broliai meškinai. Į 

pagalbą!“.
 11.15 „ko nori mergina“.
 13.25 „Princesė enė“.
 15.45 „Šokis hip-hopo 

ritmu. Viskas arba 
nieko“.

 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „Vėžliukai nindzės. 

Šešėlių įkaitai“.
 21.45 „Bjauri tiesa“.
 23.40 „interviu su dikta-

toriumi“.
 1.45 „Nuostabioji 

moteris“.

TV3
 6.30 „ilgo plauko 

istorija“.
 7.00 „Bakuganas. kovos 

planeta“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „ilgo plauko 

istorija“.
 8.30 Virtuvės istorijos.
 9.00 Gardu Gardu.
 10.00 Tėvų darželis.
 10.30 Būk sveikas!
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.

 11.30 Mano pinigai.
 12.00 „sarila. Prarastoji 

žemė“.
 13.40 „Terneris ir Hučas“.
 15.40 „Havajai 5.0“.
 16.45 ekstrasensų mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.17 TV3 sportas.
 19.22 TV3 orai.
 19.25 eurojackpot.
 19.30 „Uošvių nepasi-

rinksi“.
 21.00 „Šventasis“.
 23.00 „ji - šnipė“.
 1.25 „organų vagys“.
 3.15 „katastrofiškai ne-

sėkmingas filmas“.
 4.45 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.30 „Pričiupom!“.
 7.30 „Muchtaro 

sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 „Pričiupom!“.
 9.00 sveikatos kodas. 
 9.30 sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.00 „Varom!“.
 10.30 „jei statytume 

šiandien“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.45 „Pragaro vieš-
butis“.

 13.45 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LkL čem-
pionatas. „sintek-
dzūkija“–„Rytas“.

 19.30 Lietuvos balsas. 
senjorai. 

 22.10 „kruvinas dei-
mantas“.

 1.00 „Penktadienis, 
13-oji“.

 2.40 „Leidimas žudyti“.

Dzukijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 7.20 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Petronėlė 
kromelytė-Gerli-
kienė“.

 7.55 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

 9.00 Bušido ringas. 
 9.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Nauja diena. 

Rubrikos. 
 11.00 Gyvenimas. 
 12.00 „detektyvas Linlis“.
 14.00 „dvaro rūmai“.
 15.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. d. Rapšys. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 Mokslo ritmu. 
 16.50 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 17.00 skyrybos. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „TV europa 

pristato. Vyrų 
šešėlyje. Gražina 
Pigagaitė“.

 19.00 „Tu esi mano“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Gluchariovas“.
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. d. zvonkus. 
 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „Grobis“.
 2.50 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 3.15 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 3.55 Gyvenimas. 
 4.35 Mokslo ritmu. 
 4.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 4.55 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 5.15 skyrybos.
 5.55 oponentai. 
 6.10 „Gluchariovas“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 duokim garo! 
 7.30 Auksinis protas. 
 8.45 klausimėlis. 
 9.00 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
kaunas carinės 
Rusijos valdžioje“.

 9.30 „Pasakojimai iš 
japonijos“.

 9.50 Muzikinis intarpas.
 10.00 „Čia kinas“. 
 10.30 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 11.00 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 11.30 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis.
 12.00 kultūrų kryžkelė. 

Trembita. 
 12.30 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 13.00 ARTs21. 
 13.30 Mūsų gyvūnai. 
 14.00 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„du balsai – viena 
širdis“. 

 16.00 Brandūs pokalbiai. 
 16.30 Proto džiunglės. 
 17.00 klauskite daktaro. 
 18.00 stambiu planu. 
 18.55 Pasaulio teisuoliai. 
 19.45 „Frenki dreik 

paslaptys“.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „Lemtinga dvi-

kova“. 
 22.35 Vilniaus miesto 

šokio teatras „Low 

Air“ festivalyje 
„Midsummer 
Vilnius 2018“.

 23.25 „elė ir daktaras“.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 „Napoleonas kit-

kauskas. kertiniai 
akmenys“.

 1.35 „didis grožis“. 
 3.50 ARTs21. 
 4.15 kelias. 
 4.45 Auksinis protas. 

TV1
 6.10 „Akloji“.
 7.40 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.40 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.40 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „klasikiniai kepiniai. 

Anos olson 
receptai“.

 12.00 „džeimo klasikiniai 
šeimos patiekalai“.

 13.00 „Akloji“.
 14.45 sveikatos namai.
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vienišas vilkas“.
 23.10 „kalifornijos 

svajos“.
 1.30 „Paryžiaus 

paslaptys. Luvro 
paslaptis“.

 3.10 „Fargo“.

TV6
 6.30 „Velniški stivo os-

tino išbandymai“.
 7.30 jukono vyrai.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Lietuvos mokyklų 

žaidynės.
 11.00 „Prakeikti ii“.
 12.00 „Velniški stivo os-

tino išbandymai“.
 13.00 „Vandenyno kariai“.
 14.00 išlikimas.
 15.00 Ledo kelias.
 16.00 jukono vyrai.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 Amerikos  

talentai.
 21.00 TV3 žinios.
 21.55 TV3 sportas.
 21.58 TV3 orai.
 22.00 „iksmenai. žūtbū-

tinis mūšis“.
 0.15 „Tobulos kopijos“.
 2.05 „Nusileidimas 2“.

„Vėžliukai nindzės. Šešėlių įkaitai“,  
19.30, LNK

Penktadienis, kovo 13 d. Saulė teka 6.40, leidžiasi 18.18, dienos ilgumas 
11.38. Pilnatis. Vardadieniai: Paulina, Liutauras, Vaidilė, kristina, Teodora.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „Įstatymas ir 
tvarka“.

 10.00 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.

 10.45 „komisaras 
Reksas“.

 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Gyvenimo spalvos. 
 13.00 Nepažintas meras. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 Visi kalba. 
 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 „Programišiai“.
 1.00 „didis grožis“. 
 3.20 kūrybingumo 

mokykla. 
 3.30 kas ir kodėl? 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Beatos virtuvė.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“. 

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Ponas Bynas“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.30 Vido Video. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2 penktadienis. 
 21.00 PReMjeRA. „Nuos-

tabioji moteris“.
 23.50 „išnykimas“.
 2.00 „Šėtono vaikas“.
 3.40 „Užsienietis“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „supermergaitės“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Farai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.55 Namų idėja su 

ikeA.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „žuviukas Nemo“.
 21.25 „žmogus – 

skruzdė“.
 23.50 „katastrofiškai ne-

sėkmingas filmas“.
 1.25 „Pro stiklą“.
 3.20 „Bruklinas“.
 5.15 „Naujakuriai“.

BTV
 6.30 „Csi. Majamis“.
 7.25 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.50 „stoties policija“.
 9.50 „Pėdsakas“.
 10.45 „kobra 11“.
 11.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „Csi. Majamis“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Leidimas žudyti“.
 23.25 „kaip žaibo 

trenksmas“.
 1.35 „Nusikaltimų 

miestas“.
 2.25 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzukijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 oponentai. 
 7.00 skyrybos. 
 8.00 Greiti pietūs. 
 9.00 „Gluchariovas“.
 10.00 „Ragana“.
 11.00 Lietuvos krimina-

linis žemėlapis. 
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 kaimo akademija. 
 14.00 Mokslo ritmu. 
 14.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 14.30 TV parduotuvė.
 15.00 „Ragana“.
 16.00 Reporteris.
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „dainuok, dzūkija“.
 18.30 „Laisvės keliu“. 
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas. 
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.

 21.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu“.

 21.30 kitoks pokalbis su 
edvardu žičkumi. 

 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 Bušido ringas. 
 23.30 Vantos lapas. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 skyrybos. 
 1.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 2.10 Bušido ringas. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Ragana“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Nauja diena. 

Rubrika.
 5.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 5.40 „Pasaulis iš 

viršaus“.
 6.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius jazz 2019. 
 7.00 kultūros diena. 
 7.30 „džiunglių knyga“. 
 7.40 „Apolono vabaliukų 

istorijos“. 
 7.55 „smurfai“. 
 8.20 Mokslo sriuba. 
 8.50 „Greiti ir smalsūs“. 
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva. 
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba. 
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Rusų gatvė. 
 12.40 7 kauno dienos. 
 13.05 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

Partizanai“. 
 14.45 „žiniuonė“. 
 14.55 „Gandhis. žmogus, 

tapęs simboliu“. 
 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.05 „Apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „Greiti ir smalsūs“.
 17.05 „dvynukės“.
 18.00 kultūros diena.
 18.30 istorijos detektyvai. 
 19.20 „Napoleonas kit-

kauskas. kertiniai 
akmenys“.

 20.15 Mano tėviškė. 
sofija ir Marija 
ivanauskaitės. 

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Federikui Feliniui 

– 100. kabirijos 
naktys“.

 23.20 Grupės „skamp“ 

20-mečio kon-
certas.

 1.10 dW naujienos rusų 
kalba.

 1.25 dabar pasaulyje. 
 1.50 stop juosta. 
 2.15 „Paskutinė Lean-

derio kelionė“. 
 4.00 „žiniuonė“. 
 4.10 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 4.40 7 kauno dienos. 
 5.05 Nacionalinė ekspe-

dicija. 

TV1
 6.30 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „ogis ir tarakonai“.
 14.15 „Alisa Never“.
 15.30 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „Fargo“.
 23.30 „Paryžiaus 

paslaptys. Luvro 
paslaptis“.

 1.15 „senojo Tilto 
paslaptis“.

 3.15 „komisarė Nora 
Vais. Tiesa turi 
daug veidų“.

 4.45 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „Csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 9.00 statybų gidas.
 9.30 kulinarijos meis-

tras.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „Csi kriminalistai“.
 17.00 „Filologyno 

berniukai“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 21.00 TV3 žinios.
 21.55 TV3 sportas.
 21.58 TV3 orai.
 22.00 „Paskutinė tvir-

tovė“.
 0.10 eurolygos rung-

tynės. Barselonos 
„FC Barcelona“–
kauno „žalgiris“.

 2.15 „jos neištikimybė“.
 3.45 „kvantikas“.

„Žmogus – skruzdė“,  21.25, TV3
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LRT TV

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.15 „Įstatymas ir 
tvarka“.

 10.00 „Miuncheno krimi-
nalinė policija“.

 10.45 „komisaras 
Reksas“.

 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Beatos virtuvė. 
 13.00 klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „Naujasis popie-

žius“.
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 savaitė. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Naujasis popie-

žius“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Ponas Bynas“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 kk2 penktadienis.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Nuo... iki...
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.28 Telefoninė loterija 

1634. 
 22.30 „kaip atsikratyti 

boso?“.

 0.35 „juodasis sąrašas“.
 1.30 „Globalinė audra“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „supermergaitės“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 La Maistas.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 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 Visi mes žmonės.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 21.52 TV3 sportas.
 21.57 TV3 orai.
 22.00 „Geras, blogas ir 

negyvas“.
 23.45 „Perėja“.
 0.45 „Makgaiveris“.
 1.35 „X mutantai“.
 2.25 „salemas“.
 3.20 „Perėja“.
 4.10 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 4.35 „Naujakuriai“.
 5.25 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.55 „Csi. Majamis“.
 7.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.50 „stoties policija“.
 9.55 „Pėdsakas“.
 10.50 „kobra 11“.
 11.50 „Vanity Fair. Visiškai 

slaptai“.
 12.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „Csi. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Apgaulės meistrai 

2“.
 23.30 „išsiblaškėlis“.
 1.10 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.10 „Antrininkas“.
 3.05 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Šiandien  

kimba. 
 7.00 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 8.00 Apie tave. 
 9.00 „24/7“. 
 10.00 „Ragana“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.

 12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

 13.30 Nauja diena. 
 14.00 Nauja diena. 

Rubrika.
 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 15.00 „Ragana“.
 16.00 Reporteris. 
 16.48 sportas.
 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „dainuok,  

dzūkija“.
 18.30 „svečiuose pas 

Marceliutę“.
 19.00 žinios.
 19.15  sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Tai – sportas“.
 19.45 „Vaikystės 

spalvos“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 Lietuvos krimina-

linis žemėlapis. 
 21.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 delfi dėmesio 

centre. 
 0.00 Lietuvos krimina-

linis žemėlapis. 
 0.30 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 1.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 2.10 delfi dėmesio 

centre. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Ragana“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Nauja diena. 

Rubrika.
 5.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 5.40 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu.

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius jazz 2019. 
 7.05 kultūros diena.
 7.30 „džiunglių knyga“.
 7.40 „Apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „Pasakojimai iš 

japonijos“.
 8.40 Muzikinis intarpas.
 8.50 „Greiti ir smalsūs“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus albumas. 
 12.40 Linija. spalva. 

Forma. 
 13.05 savaitė. 
 14.00 Mano tėviškė. Ga-

brielė Petkevičaitė-
Bitė. 

 14.15 „dainų dainelė 
2020“. 

 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.05 „Apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „Greiti ir smalsūs“.
 17.05 „dvynukės“.
 18.00 kultūros diena.
 18.30 „Laisvės kaina. 

Partizanai“. 
 19.20 „Nenuspėjama 

Šiaurės korėja. 
kimų dinastija“.

 20.05 Mes nugalėjom. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Prieš audrą“.
 23.30 Veranda. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje. 
 0.40 kelias. 
 1.10 dainuok su manim. 
 3.10 „Popžvaigždė: 

niekada nesustok“.
 4.35 Mokslo sriuba. 
 4.55 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 5.10 Mūsų miesteliai. 

Leliūnai. 

TV1
 6.30 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „ogis ir tarakonai“.
 14.15 „Alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „Tai kur po velnių 

tie Morganai?“.
 23.10 „Gyvenimo daina“.
 1.05 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.05 „Paremta tikra 

istorija“.
 4.40 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „Csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Autopilotas.
 9.30 Topmodeliai.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Amerikos  

talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „kobra 11“.
 17.05 „Filologyno 

berniukai“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 20.30 žinios.
 20.58 orai.
 21.00 „16 kvartalų“.
 23.00 „Palikti vande-

nyne“.
 0.45 „iksmenai. žūtbū-

tinis mūšis“.
 2.30 „svieto lygintojai“.

sekmadienis, kovo 15 d. Saulė teka 6.35, leidžiasi 18.22, dienos ilgumas 11.47. 
Pilnatis. Vardadieniai: klemensas, Lukrecija, Tautas, Tautgintė, Lionginas, Tautginė, Raigardas.

 6.00 Lietuvos Respu-
blikos himnas.

 6.05 Nacionalinė ekspe-
dicija. 

 7.00 Šventadienio 
mintys. 

 7.30 klausimėlis. 
 8.00 Veranda. 
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite. 
 9.00 „Brolių Grimų 

pasakos. sumani 
sodietė“.

 10.00 Gustavo enciklope-
dija. 

 10.30 Lietuvos tūkstan-
tmečio vaikai. 

 11.30 Mūsų gyvūnai. 
 12.00 Pasaulio doku-

mentika. Premjera. 
„Prerijos. slapti 
Šiaurės Amerikos 
tyrlaukiai“. 

 12.55 Pasaulio doku-
mentika. Premjera. 
„Airija iš paukščio 
skrydžio“. 

 13.45 „Puaro“.
 15.28 Loterija „keno 

Loto“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.35 Pasaulio puodai. 
 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 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“. 
 21.30 „Bloga mergaitė“.
 22.30 „Amerikietiška 

svajonė“.
 0.15 „Popžvaigždė: 

niekada nesustok“.
 1.40 Pasaulio doku-

mentika. „Prerijos. 
slapti Šiaurės Ame-
rikos tyrlaukiai“. 

 2.30 Pasaulio doku-
mentika. „Airija iš 
paukščio skrydžio“. 

 3.20 klausimėlis. 
 3.35 Šventadienio 

mintys. 
 4.05 „Vaikų darželio 

policininkas“.

LNK
 6.55 „Ponas Bynas“.
 7.20 „saugokis meš-

kinų“.
 7.50 „ogis ir tarakonai“.
 8.10 „žmogus-voras“.
 8.35 „Tomo ir džerio 

pasakos“.
 9.00 sveikatos namai. 
 10.00 „Ciucikas“.
 11.45 „stebuklinga 

programėlė“.
 13.40 „eisas Ventura. kai 

gamta šaukia“.
 15.30 „Nuotakų karai“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Vaikai. 
 22.00 PReMjeRA. 

„Globalinė audra“.

 0.10 „Bėgantis ašme-
nimis“.

 2.20 „Bjauri tiesa“.

TV3
 6.00 sveikatos medis.
 7.00 „Bakuganas. kovos 

planeta“.
 7.30 „Aladinas“.
 8.00 „ilgo plauko 

istorija“.
 8.30 svajonių ūkis.
 9.00 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 svajonių sodai.
 12.00 „Naujas imperato-

riaus pokštas“.
 13.35 „Šuniškas gyve-

nimas“.
 15.10 „Romanas su 

brangakmeniu“.
 17.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.22 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Lietuvos talentai. 

supervaikai.
 21.30 „Pagrobimas“.
 23.25 „Mačetė žudo“.
 1.25 „žmogus – 

skruzdė“.
 3.20 „ji – šnipė“.

BTV
 6.30 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
Šilalė.

 7.30 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 „Giants Live“ 

pasaulio galiūnų 
čempionatas. 

 10.00 „Varom!“.
 10.30 „jei statytume 

šiandien“.
 11.35 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.45 „Pragaro vieš-
butis“.

 13.45 „Vanity Fair. Visiškai 
slaptai“.

 14.45 „Muchtaro 
sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas“.

 15.45 „Nusikaltimų 
tyrėjai“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 
„žalgiris“–
„Neptūnas“.

 19.30 „išsiblaškėlis“.
 21.15 „Narkotikų prekei-

viai“.
 22.25 „Antrininkas“.
 23.35 „kruvinas dei-

mantas“.
 2.10 „Penktadienis, 

13-oji“.

Dzukijos TV
 6.59 Programa.
 7.00 „Gluchariovas“.
 8.00 Nauja diena. 

Rubrikos. 
 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 10.00 Šiandien kimba. 
 11.00 Mokslo ritmu. 
 11.20 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

 11.30 krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu. 

 12.00 „Grobis“.
 14.00 „dvaro rūmai“.
 15.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. d. zvonkus.
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Nauja diena. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 „TV europa 

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

 19.00 „Tu esi mano“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 oponentai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 Laikykitės ten. Po-

kalbiai. d. Rapšys.
 0.00 „Tu esi mano“.
 1.00 „detektyvas Linlis“.
 2.50 „Pasaulio turgūs“.
 3.15 „24/7“. 
 3.55 kitoks pokalbis su 

edvardu žičkumi. 
 4.35 „Pasaulio turgūs“.
 4.55 kaimo akademija. 
 5.15 oponentai. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilniaus miesto 

šokio teatras „Low 
Air“ festivalyje 
„Midsummer 
Vilnius 2018“. 

 6.55 Mes nugalėjom. 
 7.20 Muzikinis intarpas. 
 7.30 krikščionio žodis. 
 7.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 8.00 kelias. 
 8.30 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 9.00 Pasaulio Lietuva. 
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 10.30 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 11.00 stop juosta. 
 11.30 7 kauno dienos. 
 12.00 Linija. spalva. 

Forma. 
 12.30 Mokslo sriuba. 
 13.00 „savi keliai“.
 14.00 Šventadienio 

mintys. 
 14.30 euromaxx. 
 15.00 stilius. 
 16.00 „dainų dainelė 

2020“. 
 17.30 Veranda. 
 17.55 kultūringai su 

Nomeda. 
 18.50 Mūsų miesteliai. 

Leliūnai. 
 19.45 „Frenki dreik 

paslaptys“.
 20.30 Panorama.

 20.52 sportas. orai.
 21.00 Legendos. Šiandien 

ir visados. 
 21.55 eduardo Balsio 

100-mečiui. Nuo 
habaneros iki 
vargonų. 

 23.35 „Lemtinga dvi-
kova“. 

 1.05 „Amerikietiška 
svajonė“. 

 2.50 „savi keliai“.
 3.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.30 duokim garo! 

TV1
 6.15 „Akloji“.
 7.45 „Pasisvėrę ir 

laimingi“.
 8.45 „daktaras ozas. 

Šeimos gydytojo 
patarimai“.

 9.45 „Tėvas Motiejus“.
 11.00 „klasikiniai kepiniai. 

Anos olson 
receptai“.

 11.30 „džinas. Nepažin-
toji italija“.

 12.00 „džeimo klasikiniai 
šeimos patiekalai“.

 13.00 sveikinimai. 
 15.45 „Širdele mano“.
 17.45 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 18.50 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 PReMjeRA. 

„Paremta tikra 
istorija“.

 23.05 „kaliniai“.
 1.55 „kalifornijos 

svajos“.
 3.55 „Vienišas vilkas“.

TV6
 6.30 „Velniški stivo os-

tino išbandymai“.
 7.30 jukono vyrai.
 8.30 „simpsonai“.
 9.00 Gyvūnų manija.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 11.00 „Prakeikti ii“.
 11.30 juokingiausi 

Amerikos namų 
vaizdeliai.

 12.00 „Velniški stivo os-
tino išbandymai“.

 13.00 „Vandenyno kariai“.
 14.00 išlikimas.
 16.00 jukono vyrai.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 „Vienas“.
 19.00 Amerikos talentai.
 21.00 NBA Action.
 21.31 NBA rungtynės. 

Hiustono „Roc-
kets“– Portlando 
„Trail Blazers“.

 0.00 „dievo šarvai“.

„Pagrobimas“,  21.30, TV3
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delčia. Vardadieniai: kirilas, eimutis, eimutė, Anzelmas, sibilė.

LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 Vartotojų kontrolė. 
 13.00 klauskite daktaro.
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 Gyvenimo spalvos.
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Nepažintas meras. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „12 beždžionių“.
 23.45 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 stilius. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „12 beždžionių“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Ponas Bynas“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.30 kk2.
 20.00 Leo ir Bružo nuoty-

kiai Madagaskare. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Nenugalimieji. 

Narsos įstatymas“.
 0.45 „juodasis sąrašas“.
 1.40 „Apgaulės meis-

trai“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „supermergaitės“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.25 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 siuntinys.
 22.25 Vikinglotto.
 22.30 siuntinys.
 0.00 „Perėja“.
 1.00 „Makgaiveris“.
 1.50 „X mutantai“.
 2.40 „salemas“.
 3.30 „Perėja“.
 4.25 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
 4.50 „Naujakuriai“.
 5.30 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.20 „Csi. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.50 „stoties policija“.
 9.55 „Pėdsakas“.
 10.50 „kobra 11“.
 11.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.50 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.50 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „Csi. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Vienišas vilkas 

Makveidas“.
 23.15 „juodasis griaus-

tinis“.
 1.10 „Nusikaltimų 

miestas“.
 2.00 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Nauja diena. 
 6.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 7.00 oponentai. 
 8.00 sėkmės gylis. 
 9.00 „Tu esi mano“.
 10.00 „Ragana“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 Nauja diena. 
 14.00 Nauja diena. 

Rubrika.

 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 15.00 „Ragana“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 16.58 orai.
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „Gyvenk taupiau“.
 18.20 „dzūkiška pynė“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Pozicija“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris. 
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 21.30 Gyvenimas. 
 22.30 Reporteris. 
 23.18 sportas.
 23.28 orai.
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 oponentai. 
 1.30 Gyvenimas. 
 2.10 Lietuva tiesiogiai. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Ragana“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Nauja diena. 

Rubrika.
 5.00 Gyvenimas. 
 5.40 kryptys LT. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 Vilnius jazz 2019. 
 7.00 kultūros diena.
 7.30 „džiunglių knyga“.
 7.40 „Apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 Tarp dalių (ne)

plojama. 
 8.50 „kaip viską pasida-

ryti pačiam“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Menora. 
 12.40 krikščionio žodis. 
 12.55 Prisikėlimo liudy-

tojai. 
 13.10 stambiu planu. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

Partizanai“. 
 14.45 Prisiminkime. 

Aktorius Rolandas 
Butkevičius.

 14.55 „Aštuntasis dešim-
tmetis“.

 15.40 kūrybingumo 
mokykla. 

 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.05 „Apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.30 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo čem-
pionatas. Poros. 
Trumpoji programa. 

 20.20 Muzikinis intarpas.
 20.30 Panorama.

 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Tobulumo 

paieškos“.
 23.05 Brandūs pokalbiai. 
 23.30 Proto džiunglės. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 Lietuva mūsų 

lūpose. 
 1.10 Vilnius jazz 2019. 
 2.10 Muzikinė pramo-

ginė programa 
„du balsai – viena 
širdis“. 

 4.15 Linija. spalva. 
Forma. 

 4.40 Tarp dalių (ne)
plojama.

 5.05 klauskite daktaro. 

TV1
 6.30 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „ogis ir tarakonai“.
 14.15 „Alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „kapitonė Marlo. 

Niekada daugiau 
nemirti“.

 23.00 „Gyvenimo daina“.
 0.50 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 2.50 „kapitonė Marlo. 

juodos nendrės“.
 4.25 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.30 „Csi kriminalistai“.
 7.30 „kobra 11“.
 8.30 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 9.00 Vienam gale 

kablys.
 9.30 Topmodeliai.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „Csi kriminalistai“.
 17.00 „Filologyno 

berniukai“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 20.30 žinios.
 20.58 orai.
 21.00 Farai.
 21.45 UeFA čempionų 

lygos rungtynės. 
„FC Barcelona“–
„ssC Napoli“.

 23.55 „Gelbėtojai“.
 1.00 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.50 „svieto  

lygintojai“.
 2.35 „kvantikas“.
 3.25 „Baradačius“.

antradienis, kovo 17 d. Saulė teka 6.30, leidžiasi 18.26, dienos ilgumas 
11.56. delčia. Vardadieniai: Gerda, Patrikas, Gentvila, Varūna, Gertrūda, Gendvilas, Vita.

LRT TV
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.15 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 „Miuncheno krimi-

nalinė policija“.
 10.45 „komisaras 

Reksas“.
 11.30 kas ir kodėl? 
 12.00 stilius. 
 13.00 klauskite daktaro. 
 13.58 Loterija „keno 

Loto“.
 14.00 žinios. sportas. 

orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 kūrybingumo 

mokykla. 
 16.40 „Ponių rojus“.
 17.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 klauskite daktaro. 
 19.30 (Ne)emigrantai. 
 20.25 Loterija „keno 

Loto“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.29 Loterija „jėga“.
 21.30 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 22.30 dviračio žinios. 
 23.00 „Paskutinė kara-

lystė“.
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 istorijos detektyvai. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 klauskite daktaro. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.30 dviračio žinios. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Paskutinė kara-

lystė“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Ponių rojus“.

LNK
 6.05 „Mano gyvenimo 

šviesa“.
 7.35 „Ponas Bynas“.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Paveldėtoja 3“.
 11.50 „Monikai reikia 

meilės“.
 12.20 „Būrėja“.
 13.30 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Našlaitės“.
 15.30 „Laukinis miestas“.
 16.30 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 17.40 „Paveldėtoja 3“.
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Monikai reikia 

meilės“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Apgaulės meis-

trai“.
 0.45 „juodasis sąrašas“.
 1.40 „kaip atsikratyti 

boso?“.

TV3
 6.25 „Transformeriai. 

Maskuotės meis-
trai“.

 6.55 „supermergaitės“.
 7.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.55 Visi mes žmonės.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Nuo likimo 

nepabėgsi“.
 12.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 13.00 „Parduotas gyve-

nimas“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti ii“.
 21.00 TV3 vakaro žinios.
 22.00 „Vaikštant tarp 

antkapių“.
 0.20 „Perėja“.
 1.20 „Makgaiveris“.
 2.10 „X mutantai“.
 3.00 „salemas“.
 3.50 „Perėja“.
 4.45 „Naujakuriai“.
 5.30 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.20 „Csi. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.15 „stoties policija“.
 9.20 „Pėdsakas“.
 10.15 „kobra 11“.
 11.15 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 12.15 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.
 13.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.55 „stoties policija“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 info diena.
 17.30 „kobra 11“.
 18.30 „Csi. Majamis“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „juodasis griaus-

tinis“.
 23.05 „Apgaulės meistrai 

2“.
 1.30 „Nusikaltimų 

miestas“.
 2.20 „Nusivylusios namų 

šeimininkės“.

Dzūkijos TV
 5.59 Programa.
 6.00 Nauja diena. 
 6.30 Nauja diena. 

Rubrika.
 7.00 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 8.00 Puikūs pralaimė-

jimai. 
 9.00 „Tu esi mano“.
 10.00 „Ragana“.
 11.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 11.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 12.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 13.30 Nauja diena. 
 14.00 Nauja diena. 

Rubrika.
 14.30 TV parduotuvė.
 14.45 Mažos Mūsų 

Pergalės. 
 15.00 „Ragana“.
 16.00 Reporteris. 
 16.23 sportas.
 16.30 Lietuva tiesiogiai. 
 17.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 18.00 „jaunimo banga“.
 18.45 „Tai – sportas“.
 19.00 žinios.
 19.15 sportas.
 19.20 orai.
 19.25 „Laisvės keliu“.
 20.00 žinios.
 20.15 sportas.
 20.20 orai.
 20.30 Reporteris.
 20.48 sportas.
 20.58 orai.
 21.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 21.30 oponentai. 
 22.30 Reporteris. 
 23.30 Lietuva tiesiogiai. 
 0.00 „Brangioji, aš 

perskambinsiu“.
 0.30 Laikykitės ten su 

Andriumi Tapinu. 
 1.30 oponentai. 
 2.10 Lietuva tiesiogiai. 
 2.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 3.15 „Ragana“.
 4.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 4.50 Nauja diena. 

Rubrika.
 5.00 oponentai. 
 5.40 kaimo akademija. 

LRT+
 6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
 6.05 daiktų istorijos. 
 7.00 kultūros diena.
 7.30 „džiunglių knyga“.
 7.40 „Apolono vabaliukų 

istorijos“.
 7.55 „smurfai“.
 8.20 „Čia kinas“. 
 8.50 „Greiti ir smalsūs“.
 9.15 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 12.15 kultūrų kryžkelė. 

Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.40 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija. 
 13.05 kultūringai su 

Nomeda. 
 14.00 „Laisvės kaina. 

Partizanai“. 
 14.45 Prisiminkime. 

skambina Balys 
dvarionas.

 14.55 „Nenuspėjama 
Šiaurės korėja. 
kimų dinastija“.

 15.40 kūrybingumo 
mokykla. 

 15.50 „džiunglių knyga“.
 16.05 „Apolono vabaliukų 

istorijos“.
 16.15 „smurfai“.
 16.40 „kaip viską pasida-

ryti pačiam“.
 17.05 „dvynukės“.
 17.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 18.00 kultūros diena.
 18.30 „Laisvės kaina. 

Partizanai“. 
 19.20 „Aštuntasis dešim-

tmetis“.
 20.05 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
kaunas carinės 
Rusijos valdžioje“.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Genijus. einš-

teinas“.
 23.05 stambiu planu. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 Mokslo sriuba. 
 1.10 Vilnius jazz 2019. 
 2.10 „danas Pozniakas. 

Auksinio ringo 
istorija“.

 3.15 krikščionio žodis. 
 3.30 Auksinis protas. 
 4.40 „Laikinosios sos-

tinės fenomenas. 
kaunas carinės 
Rusijos valdžioje“.

 5.05 Legendos. Šiandien 
ir visados. 

TV1
 6.30 „Tėvas Motiejus“.
 7.50 „Neklausk meilės 

vardo“.
 8.50 „Meilės sparnai“.
 9.50 „Akloji“.
 12.00 „Tik tu ir aš“.
 13.00 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 13.30 „Tinginių miestelis“.
 13.55 „ogis ir tarakonai“.
 14.15 „Alisa Never“.
 15.20 „kandisė Renuar“.
 16.40 „Būk su manim“.
 17.40 „Balta – meilės 

spalva“.
 18.45 „Paskolinta meilė“.
 19.50 „kandisė Renuar“.
 21.00 „kapitonė Marlo. 

juodos nendrės“.
 23.05 „Gyvenimo daina“.
 1.05 „senojo Tilto 

paslaptis“.
 3.10 „Tai kur po velnių 

tie Morganai?“.
 4.50 „Tėvas Motiejus“.

TV6
 6.20 „kobra 11“.
 8.30 „Paskutinis iš 

Magikianų“.
 9.00 Praeities žvalgas.
 9.30 Topmodeliai.
 10.30 „simpsonai“.
 11.30 Amerikos talentai.
 13.30 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 14.30 Televitrina.
 15.00 „kobra 11“.
 16.00 „Csi kriminalistai“.
 17.00 „Filologyno 

berniukai“.
 18.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 19.00 „svotai“.
 20.00 „Gyvenimo 

išdaigos“.
 20.30 žinios.
 21.00 Farai.
 21.45 UeFA čempionų 

lygos rungtynės. 
„juventus“–
„olympique 
Lyonnais“.

 23.55 „Gelbėtojai“.
 1.00 „24 valandos. 

Palikimas“.
 1.50 „svieto lygintojai“.
 2.40 „kvantikas“.
 3.30 „Baradačius“.
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
Nedidelį rekreacinės  •paskirties žemės sklypą netoli 

ežero (iki vandens apie 50 m, 
sklypą iš vienos pusės riboja 
keliukas, iš dviejų pusių juosia 
natūralus griovys, einantis iki 
ežero, idealus variantas sklype 
turėti tvenkinį, patogus priva-
žiavimas), 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 
iš karto, ūkiniai pastatai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

Grūdų pikiavimo sandėlį Ne- •majūnų k. (su grūdų pikiavimo 
malūnu arba atskirai), kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

ŽEmĖs ūkiO TECHnika

Žemės ūkio techniką: kom- •bainą, presą, šieno rinktuvą, 
mėšlo kratytuvą, trąšų barsty-
tuvą, grėblį-vartytuvą.  
Tel. 8 612 61672.

Lenkišką rulonų griebtuvą,  •javų sėjamąją, bulvių sodinamą-
ją ir lėkštes. Tel. 8 686 70818.

11 tonų mėšlo kratytuvą,  •kaina 2 300 Eur.  
Tel. 8 630 93471

TransPOrTO PriEmOnĖs

BMW X31 (tvarkingas,  •2005 m., 3,0 l, D, 150 kW, juo-
da spalva, automatinė pavarų 
dėžė, lengvojo lydinio ratlan-
kiai, xenon žibintai, odinis salo-
nas, TA iki 2022 metų), kaina 
4 950 Eur. Tel. 8 624 17600.

„Renault Megane Senic“  •(1,6 l, benzinas, ką tik iš Olan-
dijos, labai gera būklė, daug 
privalumų, 2003 m.), kaina 1 
450 Eur. Tel. 8 623 23430.

Dalimis „Opel Zafira“  •(2003 m., 2,2 l, dyzelinas, 92 
kW, yra kablys ir R16 lengvojo 
lydinio originalūs ratlankiai).  
Tel. 8 667 23693.

0,72 ha kultūrinės pievos  •Kamarūnų k., Leipalingio sen.  
Tel. 8 614 04094.

2 k. butą Dzūkų g., Lazdijai.  •Tel. 8 612 38772

Puikų didelį sklypą statybai  •Lazdijuose. 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.

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.

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 namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
vandens telkinio, atlikti geode-
ziniai matavimai, visos miesto 
komunikacijos), kaina 650 Eur 
už a. Tel. 8 686 70841.

Namą Vainiūnų k. (buvusi  •valgykla, namų valda 34 a, 
trifazis elektros įvadas, atlikti 
geodeziniai matavimai), kaina 
16 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

Žemės sklypą Nemajūnų k.  •(80 a, žemės ūkio paskirtis, su 
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), 
kaina 6 000 Eur. Tel. 8 686 70841. 

Minkštą baldų komplek- •tą „Jotilė“, rumuniškų baldų 
komplektą (sofa ir du foteliai). 
Baldai naudoti, kaina sutartinė.  
Tel. 8 684 12694.

Ketinę vonią, kaina 50 Eur.  •Naujus medinius meistro ga-
mintus langus, kaina po 20 Eur.  
Tel. 8 684 12694.

Žolės-šieno suktuvą (su  •elektriniu varikliu), akmenines 
girnas (su elektriniu varikliu), 
arklinę pjaunamąją.  
Tel. 8 628 40634.

Skaldytas malkas: skro- •blines, ąžuolines, beržines, 
alksnines, drebulines. Mažais 
ir dideliais kiekiais. Stambias ir 
smulkias atraižas. PerkAme 
mišką.  
Tel. 8 699 59135. 

Medienos gaminius: lauko  •baldus, sūpynes, pavėsines, 
lauko tualetus, šulinio apdailas. 
Turime pagamintų.  
Tel. 8 617 93249. 

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

Pigiai labradorito akmens  •plokštes iš Ukrainos Lazdijuo-
se. Tel. (8 318) 52156.

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

Supjautas ir suskaldytas  •beržo arba juodalksnio malkas. 
Nemokamas ir greitas pristaty-
mas, vežame ir savaitgaliais.  
Tel. 8 600 70500. 

Pušines sausuolių malkas,  •atvežu. Tel. 8 624 71375.

Parduoda
sėklines VINETA 
veislės bulves.
 Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.

AkCIJA kAPOTOmS Ir 
PJAuTOmS mALkOmS!

Pušinės malkos (gali būti 
kapotos, pjautos arba rąsteliais).

Beržinės ir alksninės malkos 
(gali būti kapotos arba pjautos).

Atvežame nemokamai.
Senjorams taikome didesnes 

nuolaidas.

Tel. 8 680 29853.

PARDUODA
nEkiLnOJamasis TUrTas

2 k. butą Veisiejuose (30  •kv. m, 3 a., netoli ežero), kaina 
5 300 Eur. Tel. 8 626 79757.

Sodybą Klevų g. 31, Gervėnų  •k., Lazdijų r. (7 a namų valda, 
5 pastatai), kaina 15 000 Eur. 
Šalia yra 10,71 ha žemės ūkio 
paskirties žemės, kaina 1 500 
Eur už ha. Tel. 8 614 04094.

Gretimus namų valdos skly- •pus: 0,27 ha ir 0,46 ha, Panar-
vės k. Kainos: 2 200 Eur, 3 000 
Eur. Šalia – 1,23 ha ir 1,06 ha 
žemės ūkio paskirties sklypus. 
Kaina po 4 200 Eur. Visi skly-
pai tinkami namų statybai. Arti 
Lazdijų miestas bei miškas. 
Tel. 8 679 08011.

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų  •r. (70 a, medinis namas, ūkinis 
pastatas, svirnas, du garažai, 
galima papildomai pirkti 10 ha 
žemės). Tel. 8 614 04094.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

TVENKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.

• Vežame smėlį, 
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.

Mažai naudotą automobilinę  •priekabą Tauriga, Tauras B701, 
kaina sutartinė. Tel. 8 649 94665.

aUGaLai

Pašarines bulves.   •Tel. 8 615 78394.

Žieminius kviečius, rugius.   •Tel. 8 662 39070.

Vasarinius ir žieminius  •kviečius, žirnius, avižų ir žirnių 
mišinį. Tel. 8 678 30989.

Esparceto sėklas.   •Tel. 8 657 52162.

Aviečių sodinukus ir bulves.   •Tel. 8 654 93810.

Pašarinius runkelius.   •Tel. 8 617 01065.

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

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 662 39070.

Miežius sėklai ir pašarui.   •Tel. 8 688 80688. 

Žieminius kviečius.   •Tel. 8 694 16386. 

Daugiamečių žolių sėklas.  •Auginame dobilus, motiejukus, 
svidres, eraičinus, turime ir žo-
lių mišinių gyvuliams, pievoms 
ir ganykloms, žaliosioms trą-
šoms, vejoms. Galime sudaryti 
jūsų norimos sudėties mišinį. 
Konsultuojame pievų ir ganyklų 
įrengimo klausimais. Pristatome 
nemokamai. Tel. 8 600 25710. 

kiTi

ketinius radiatorius.   •Tel. 8 614 56206.

Darbo pobūdis:
Dirbti integralios pagalbos komandoje teikiant sveikatos 

priežiūros paslaugas asmens namuose – 1 pareigybė.
Dirbti Socialinės globos namuose teikiant sveikatos prie-

žiūros paslaugas – 0,5 pareigybės.
Reikalavimai:
- Dirbti pagal įgytą bendrosios praktikos slaugytojo pro-

fesinę kvalifikaciją ir LR teisės aktų nustatyta tvarka išduotą 
ir galiojančią bendrosios slaugos praktikos licenciją verstis 
bendrąja slaugos praktika.

- Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, sava-
rankiškumas, gebėjimas dirbti komandoje.

Pateikiami dokumentai:
Gyvenimo aprašymas (CV).
Darbovietė:
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Laz-

dijai.
Atlyginimas: 1 pareigybei – 1100,00 EUR neatskaičius 

mokesčių.
Gyvenimo aprašymus siųskite iki š. m. kovo 16 d. el. p. 

jolanta.marcinkiene@lazdijai.lt
Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.
Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefo-

no numeriu.
Išsamesnė informacija tel. 8 615 959 15

všĮ lazdijų socialinių PaslauGų 
centrui reikalinGi bendrosios 
Praktikos slauGytojai:
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Tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PERKA

nEkiLnOJamasis TUrTas

Sodybą su žeme, gali būti  •apleista.  
Tel. 8 609 45026.

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.

Žemę. Atsiskaitau iš karto.   •Tel. 8 614 80988.

ŽEmĖs ūkiO TECHnika

Traktorių MTZ ir traktorinę  •priekabą. Tel. 8 630 93471.

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

TransPOrTO PriEmOnĖs

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

Superkame visų markių au- •tomobilius: „Mazda“, „Audi“, 
BMW, „Mitsubishi“, „Renault“, 
VW ir kt. Pasiimame 
patys, sutvarkome reikiamus 
dokumentus, atsiskaitome iš 
karto. Dirbame savaitgaliais ir 
šventinėmis dienomis.  
Tel. 8 681 20546.

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

GYVULiai

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

Įmonė tiesiogiai – galvijus  •aukščiausiomis ŽŪkB „kreke-
navos mėsa“ kainomis. moka 
iš karto. Tel. 8 613 79515. 

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

Įmonė superka karves, bu- •lius ir telyčias AB „Krekenavos 
agrofirma“ supirkimo kaino-
mis. Atsiskaito iš karto.  
Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063. 

aUGaLai

Žirnius. Tel. 8 678 30989. •
kiTi

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 150–
170 Eur/t, skarda – 120–130 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. Svė-
rimo paslaugos iki 60 t. Darbo 
laikas I–V 8.00–16.00 val., VI 
8.00–12.00. Tel. 8 698 30902. 

VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. kovo 17 d. (antradienį)..

Gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (54 EUR), dvigules 
(60 EUR), vaikiškas (35 EUR) antklodes, vilnonius čiužinius (paklotus, 
įvairių išmatavimų, 47–61 EUR), vilnones pagalves (19 EUR), patalynės 
komplektus (28–31 EUR), vilnonius suktus siūlus (19 EUR/kg).

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. Ji 
higroskopiška (gali sugerti ir išgarinti daug drėgmės), nesielektrina, lengva, 
šilta, gerai praleidžia orą ir ultravioletinius spindulius, sunkiai dega, pasižymi 
bakteriostatinėmis savybėmis, tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą. 

Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai. 
Tel. 8 698 71270. 

Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

9.00 val. – Krosnoje,
10.00 val. – Šventežeryje,
10.20 val. – Avižieniuose,
10.40 val. – Veisiejuose (turguje),
11.00 val. – Viktarine,

11.15 val. – Kapčiamiestyje,
11.45 val. – Lazdijuose
(centriniame turguje),
12.20 val. – Rudaminoje,
12.35 val. – Šeštokuose.

Brangiai perka 
įvairų mišką. 

Gali būti bendraturčių, 
neatidalytas, su skolomis.
Sutvarkau dokumentus. 

Tel. 8 644 55355.

G. Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PREKIAUJA viržiais.
Tel. 8 626 02129, 

Staidarų g. 8, Staidarų k., 
Lazdijų r.

UAB „Rividė“  
parduoda ir pristato:

• Plautas aukščiausios rū-
šies akmens anglis (palaidos 
arba fasuotos po 25 kg).

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

• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmai-

šiuose po 500 kg.
• Medžio granules (serti-

fikuotos).

Tel. 8 652 71212.

DARBAS
Ieškau statybininkų-beto- •nuotojų, kurie galėtų ūkiniame 

pastate sumontuoti mėšlo 
transporterį.  
Tel. 8 69 416386.

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. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandar- •tinio išplanavimo butas Lazdijų 
miesto centre (autonominis 
šildymas). Tel. 8 698 78040. 

iEŠkO

Brangiai išsinuomočiau  •žemės ūkio paskirties žemės. 
Gali būti apleista.  
Tel. 8 614 80988.

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

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

Išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

Darbo pobūdis: 
Organizuoti viešosios įstaigos Lazdijų socialinių paslaugų 

centro buhalterinę apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos 
ir finansinės atskaitomybės standartus.

Reikalavimai: 
Turėti aukštesnįjį buhalterinį arba aukštąjį ekonominį iš-

silavinimą, arba siekti jį įgyti. Žinoti bendruosius apskaitos 
tvarkymo reikalavimus, apskaitos organizavimą, finansinės 
atskaitomybės sudarymo ir pateikimo tvarką. 

Atsakingumas, sąžiningumas, komunikabilumas, savaran-
kiškumas, gebėjimas dirbti komandoje, sugebėjimas priimti 
sprendimus, gerbti žmogaus teises ir laikytis konfidencialu-
mo.

Pateikiami dokumentai:
Gyvenimo aprašymas (CV). 
Darbovietė:
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Laz-

dijai.
Darbo vieta:
VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centras, Kauno g. 8, Laz-

dijai. 
Atlyginimo koeficientas: 7,56–8 (priklauso nuo darbo 

stažo).
Sutartis neterminuota.
Gyvenimo aprašymus siųskite iki 2020-03-18 el. p.  

jolanta.marcinkiene@lazdijai.lt. 
Skambinti tel. 8 615 959 15.
Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis. 
Dėl pokalbio su Jumis susisieksime Jūsų nurodytu telefo-

no numeriu. 

všĮ lazdijų socialinių PaslauGų 
centrui reikalinGas 
vyriausiasis buhalteris

Informuojame, kad 2020 m. kovo 23 d. nuo 14 val. bus atlieka-
mi V. P. priklausančių žemės sklypų, kurių kad. Nr.: 5903/0001:198, 
5903/0001:199, 5903/0001:200, 5903/0001:201, 5903/0001:202, 
5903/0001:203, esančių Jukneliškės k., Šeštokų sen., Lazdijų r. 
sav., kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimų žemės sklypų, 
esančių Jukneliškės k., Lazdijų r. sav., kad. Nr.: 5903/0001:364, 
5903/0001:365, savininkės D. Z. S. (mirusi) turtinių teisių pa-
veldėtojus, žemės sklypo, kad. Nr. 5903/0001:287, savininkę S. 
A. V., žemės sklypų, kad. Nr.: 5903/0001:212, 5903/0001:214, 
savininkus R. M., G. M., sklypo, kad. Nr. 5903/0001:211, savininkę 
Ž. K., sklypo, kad. Nr. 5903/0001:269, savininkę L. Č., sklypo, 
kad. Nr. 5903/0001:54, savininkę V. N., taip pat žemės sklypo, kad 
Nr. 5903/0001:337, savininkę M. J. dalyvauti ženklinant žemės 
sklypo ribas. Darbus atliks UAB „Hanis“, Seinų g. 3, Lazdijai, 
tel. 8 610 88554, el. paštas uab.hanis@gmail.com.

Informuojame, kad 2020 m. kovo 25 d. 10 val. bus atlieka-
mi K. B. priklausančio žemės sklypo, skl. Nr. 17520N, esančio 
Vytautų k., Veisiejų sen.,  Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai. 
Kviečiame gretimo žemės sklypo, esančio Vytautų k., Lazdijų r. 
sav., kad. Nr. 5933/0002:207, savininkės J. Č. (mirusi) turtinių 
teisių paveldėtojus, taip pat žemės sklypo, kad. Nr. 5933/0002:39, 
savininką R. P. dalyvauti ženklinant žemės sklypo ribas. Darbus 
atliks UAB „Hanis“,  Seinų g. 3, Lazdijai, tel. 8 610 88554, el. 
paštas uab.hanis@gmail.com.

PAŽINTyS
53 metų vyras ieško rimtos  •moters iki 50 metų draugystei 

ir gyvenimui. Tel. 8 692 44465.

PASLAUgOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404. 

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

Glaistau, dažau bei galiu  •dirbti kitus statybinius darbus.  
Tel. 8 622 60230. 

Skiedrų Stogai. Gamyba- •pardavimas-dengimas.  
Tel. +48663201446.  
www.skiedrinis-stogas.lt. 

Karštuoju būdu restauruo- •jame vonias. Dengiame impor-
tinėmis medžiagomis. Spalvų 
įvairovė, garantija. Darbo patir-
tis 27 metai.  
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331. 

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

Gaminame medines duris  •namams, ūkiniams pastatams. 
Žiemą ir pavasarį durys piges-
nės, su nuolaidomis. 27 metai 
darbo patirtis.  
Tel. 8 686 71689. 

Dengiame stogus iš savo ir  •užsakovo medžiagų. Lankstinių 
gamyba ir montavimas.  
Tel. 8 678 29667. 
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Firma brangiai perka 
veršelius ir didelius 
mėsinius galvijus. 
Moka 6 ir 21 proc..

Tel. 8 634 23551. 

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs...

tel. 8 698 50235.

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.

• 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

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

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!

PERKAME 
MIŠKĄ.

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

Parduoda 13 a namų 
valdos sklypą margirio g. 3, 

miklusėnų k., Alytaus r.

(gyvatvorė, veja, visos 
komunikacijos šalia,  
kaina 1 500 eur/a).

Tel. 8 682 60899.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

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

Tel. 8 650 54363.

MALKOS, MALKOS, 
MALKOS,

pagal pageidavimus:  
skaldytos, pjautos, rąstais, 

beržinės, alksninės, 
pušinės, drebulinės, 

ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
TEL. 8 657 88458.

• 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

perka pienu girdomus 
veršelius. 

moka 6 ir 21 proc. 

UAB „galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

PArDuODA
beržines ir juodalksnio 

malkas.
Atvežame.

užsakymai priimami

8 688 80175.

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“

Prekiaujame

konferenciniais 
bloknotais

biuro PoPieriumi 

(a3,a4,a5)
sPalvotu 

PoPieriumi
diPlominiu PoPieriumi

krePiniu PoPieriumi

KNYGYNĖLIS, SeINų G. 12, LazdIjaI 
Tel.: 8 646 71 901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt


