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Lazdijai — geriausia vieta mylėti ir kurti šeimą

V

Goda Baranauskaitė
iso pasaulio
į s i myl ė j ė l i a i
šiandien švenčia savo šventę
– šv. Valentino dieną. Šios
šventės tradicijos Lietuvoje dar
labai jaunos, tačiau jaunimas ją
itin mėgsta. Ši diena – dar viena
proga sustoti ir pasidžiaugti šalia mūsų esančiais žmonėmis ir
pabėgus nuo kasdieninės rutinos
pasakyti savo draugėms ir draugams, vyrams ir žmonoms tai, ką
jiems iš tikro jaučiame.
Šia proga kalbiname vieną
gražią Lazdijų sužadėtinių porą
– Eveliną Dobilaitę ir Artūrą Juškauską, neseniai atšventusius
draugystės šešerių metų sukaktį
ir nesigėdijančius viešai išpažinti
savo jausmus.
– Evelina ir Artūrai, kaip susipažinote prieš šešerius metus?
Artūras: Tai atsitiko per mano
brolio vestuves. Pasveikinti brolio ir jo išrinktosios atvažiavo
Evelinos tėvai. Tada ir pamačiau
kartu su jais atvykusią Eveliną.
Ji man iškart krito į akį.
Evelina: Netrukus Artūras
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-20 %
PJŪKLŲ
GRANDINĖS

mane susirado per socialinius
tinklus. Mes vėl susitikome ir
kartu esame iki šiol.
– Kas svarbiausia dviejų žmonių santykiuose?
Artūras: Abipusis supratimas, mokėjimas vienas kitam
nusileisti.
Evelina: Sveikas humoro jausmas.
– Kaip įveikiate santykių krizes?
Artūras: Pykstamės neilgai,
labai greitai susitaikome.
Evelina: Artūras puikiai įvaldęs vyrišką diplomatiją.
– Ar jauniems žmonėms yra ką
veikti Lazdijuose?
Evelina: Viskas priklauso nuo
to, ko tu nori. Jei nori diskotekų, klubų, tai čia gal to nedaug
rasi, bet mes Lazdijuose tikrai
nenuobodžiaujame. Mes tikrai
planuojame gyventi Lazdijuose,
čia jau nusipirkome butą.
Artūras: Mūsų krašto puiki
gamta, mes savo laisvalaikį labai
mėgstame leisti vaizdingose Lazdijų krašto vietose. Miestiečiai
to neturi. Lazdijai – mūsų tėvų,
senelių gimtasis kraštas, todėl ir
Nukelta į 3 psl.

»
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Artūras ir Evelina: „Mūsų santykiai tikrai baigsis vestuvėmis.“

Brangūs Lazdijų krašto žmonės!

-25 %

Švenčiame 101-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines.
Galime didžiuotis, jog Vasario 16-osios įkvėpti visi
kartu nuveikėme daug reikšmingų darbų, įprasmindami
kovotojų už Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę atminimą.
Nuoširdžiai linkiu, kad narsių tautos didžiavyrių
dvasia stiprintų mūsų tautiškumą, suteiktų optimizmo
ir pasididžiavimo savo Tėvyne. Lai neblėstanti meilė ir
rūpestis gimtojo krašto ateitimi veda mus drauge pirmyn!
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Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis
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Savaitės komentaras

Venesuelos krachas arba kuo visuomet baigiasi socializmas

Algimantas Mikelionis
Man visuomet be galo įdomu su
žmonėmis pasišnekėti apie tai,
kokias knygas jie skaito ir filmus
žiūri. Ir pats esu knygų ir filmų
bei amerikietiškų serialų mėgėjas, tad stengiuosi neįkyriai
su pašnekovais pasidalinti savo
kukliomis įžvalgomis. Tų knygų
perskaityta ir filmų pažiūrėta
per beveik penkias dešimtis
gyvenimo metų juk ne tiek jau
ir mažai. Tad kartais imu ir susimąstau, kas mano tie patys
patys, kuriuos išskirčiau iš visos
krūvos. Mano mėgstamiausių
rašytojų penketuke yra genialus
rusų rašytojas M. Bulgakovas.
Turbūt niekas neabejoja, kad
jo geriausias ir didingiausias
kūrinys yra romanas „Meistras
ir Margarita“. Rusai pastatė ir
puikų serialą tuo pačiu pavadinimu. Vis dėlto man labiausiai
patiko M. Bulgakovo kūrinys
„Šuns širdis“. Iš filmų labiausiai
patinka rusų kino juosta pagal
pastarąjį pavadinimą, kadangi
esu užkietėjęs antikomunistas.
„Šuns širdyje“ velniškai taikliai vaizduojamas socializmo
idiotizmas ir šaipymasis iš jo
beprasmybės ir absurdų man
paliko itin stiprų įspūdį.
Pasaulio istorijoje buvo įvairiausių įvykių, karų ir tragedijų. Vis dėlto pati didžiausia nelaimė žmonijos istorijoje buvo
socializmas, kuris pasiglemžė
šimtus milijonų aukų. Jeigu vis

kalbama apie pragarą, kuris
laukia nusidėjėlių po mirties,
tai pragaras žemėje jau buvo ir
yra tose šalyse, kurios gyveno
arba vis dar gyvena (tiksliau
pasakius, vargsta) socializmo
sąlygomis.
Šiandien didesnį dėmesį skirsime tolimajai ir egzotiškajai
Venesuelai, apie kurią dainuoja
smagių vyrukų muzikos grupė
„Antikvariniai Kašpirovskio
dantys“. Venesuela yra Pietų
Amerikos šiaurėje, joje puikus
klimatas, geros sąlygos auginti
egzotiškus vaisius ir daržoves,
šalis itin turtinga nafta. Atrodo,
kad yra visos sąlygos gyventi ir
klestėti, bet viską gadina viena
smulkmena, kuri visam pasauliui neša didžiausią skausmą ir
neviltį – socialistinė santvarka, o šaliai vadovauja, švelniai
pasakius, kuoktelėjęs jos prezidentas N. Maduro. Jeigu Venesuela gyventų kapitalizmo ir
laisvos rinkos sąlygomis, galima net neabejoti, kad ji klestėte
klestėtų. Deja, deja, prakeiktas
ir sumautas socializmas įstūmė
šalį į pačią didžiausią įmanomą
ekonominę ir socialinę krizę.
Šalyje trūksta elementariausių
pirmos būtinybės prekių. Svarbiausias yra maisto trūkumas –
gatvėse matyti daugybė sulysusių ir suvargusių žmonių. Taip
pat trūksta vaistų ir kitų ne tik
pačių būtiniausių elementariam
žmogaus gyvenimui reikalingų
prekių.
Žmonės atsidūrė iš tiesų nepavydėtinoje ir apgailėtinoje
padėtyje. Iš Venesuelos jau
emigravo milijonai žmonių,
dar keli milijonai pasiruošę tai
padaryti. Pirmiausia vykstama
į kaimyninę Kolumbiją, kurioje
nevyrauja nelemtas socializmas
ir žmonės gali padoriai gyventi.

Kaimyninėje šalyje venesueliečiai gali bent padoriai pavalgyti,
nusipirkti vaistų ir kitų prekių,
kurių socializmo sukurtame
„rojuje“ paprasčiausiai nėra
likę net kvapo.
Vienintelė Venesuelos viltis
– dabartinės šalies opozicijos
lyderis J. Guaido. Šis jaunas politikas kovoja už šalies laisvę
ir nepriklausomybę nuo socializmo jungo. Valdžią savo rankose vis dar laiko diktatorius
N. Maduro, kuriam paklūsta
kariuomenė. Kaip ir visi diktatoriai, neteisėtai laimėjęs rinkimus jis dėl savo šalies bėdų
kaltina JAV ir visas demokratines laisvojo pasaulio jėgas.
Užsienis jau seniai pasiruošęs
Venesuelai suteikti labai gausią
humanitarinę pagalbą, bet to
neleidžia padaryti diktatoriui
pavaldi kariuomenė. Diktatoriui, besimaudančiam turtuose
ir prabangoje, visai nerūpi, kad
paprasti žmonės gyvena pasibaisėtinomis sąlygomis. Venesuelos prezidentas N. Maduro
gyvena kaip nusikaltėlių vadeiva kalėjime. Jis šioje įstaigoje
gyvena geriau nei laisvėje ir turi
absoliučią valdžią, kiti kalėjimo
gyventojai yra engiami ir gyvena visiškame nepritekliuje,
terorizuojami vadeivos gaujos
narių. Tad N. Maduro nenori
užsienio humanitarinės pagalbos, nes sumenks jo valdžia ir
autoritetas. Bet visiems diktatoriams ir jų neribotai valdžiai
ateis krachas. Juk eiliniams
kaliniams vieną kartą baigsis
kantrybė, ir jie nušluos gaujos
vadeivą ir jo parankinius.
Socializmo kūrimas visuomet prasideda kalbomis apie
visuotinę laisvę, laimę ir lygybę,
pažadais atimti iš turtingųjų jų
nuosavybę ir išdalinti neturtin-

Adomo Žilinsko piešinys.
giems. Bet kai tik šalis suserga
socializmo vėžiu, galima neabejoti, kad ji tuo pat metu pasmerkiama nelaimėms, bėdoms
ir krachui. Visos socialistinės
šalys sulaukė panašaus liūdno
likimo. Kas vis dar turi iliuzijų
apie socializmo gėrį ir gyvena
jo sąlygomis, pasmerktas greitam žlugimui. Venesuelietiškas
socializmas irgi sulauks galo.
Tuomet visi N. Maduro režimo nusikaltimai iškils į dienos
šviesą, nes kol kas matoma tik
ledkalnio viršūnė.
Savo nepriklausomybės aušroje Lietuva ekonomiškai nebu-

vo pranašesnė už Venesuelą.
Pastaroji šalis gyvendama socializmo sąlygomis greitai ritosi
ekonomiškai žemyn, o mes, tapę
laisvi ir nepriklausomi, suklestėjus rinkos ekonomikai stipriai
žengėme į priekį visomis prasmėmis. Net baisu pagalvoti, kas
būtų buvę, jeigu būtume nepabėgę iš raudonojo lagerio. Nors
vis dar imame ir paniurname
dėl prasto gyvenimo, prisiminkime sovietinių ir dabartinių
parduotuvių lentynas ir prekių
gausą. Paprasčiausiai nemokame džiaugtis tuo, ką turime ir
kartu pasiekėme.

•

Viršijusiai leistiną greitį neblaiviai vairuotojai 1 600 eurų bauda
Vaidotas Morkūnas
Rajono policijos komisariato pareigūnams prie
automobilio vairo neblaivūs įkliūva ne tik vyrai,
bet ir moterys. Tiesa, tokių atvejų užregistruojama mažiau, o dar rečiau,
kai viršijamas leistinas
greitis.
Alytaus apylinkės teismo Lazdijų rūmų teisėjai išnagrinėjo
baudžiamąją bylą, kurioje Kelių eismo taisyklių pažeidimu
kaltinama N. S. Moteris vairuodama automobilį „Ford Focus“
policijos pareigūnų buvo sulaikyta praeitų metų lapkričio 25
dieną kelyje Alytus–Seirijai–
Lazdijai, Šventežerio kaime.
Šiame kelyje budėję patruliai
greičio matavimo prietaisu
užfiksavo, kad automobilis
važiuoja 125 kilometrų per
valandą greičiu, o toje atkarpoje leistinas greitis buvo 90

kilometrų per valandą, todėl
vairuotoja buvo sustabdyta.
Pareigūnams bendraujant su
automobilio vairuotoja N. S.,
nuo jos sklido stiprus alkoholio kvapas, alkoholio kiekio
matuokliu jai buvo nustatytas
1,54 promilės girtumas. Moteris buvo nuvežta į Lazdijų ligoninės Priėmimo skyrių kraujo
mėginio paėmimui. Medikai
nustatė 1,84 promilės girtumą.
Tiek ikiteisminio tyrimo
metu, tiek nagrinėjant bylą
teisme kaltinamoji kalta prisipažino visiškai, paaiškino,
kad iš vakaro bei nakties metu
vartojo alkoholinius gėrimus.
Kitą dieną atsikėlusi ryte išgėrė buteliuką alaus gėrimo,
jautėsi gerai, todėl nusprendė
važiuoti. Važiuojančią automobiliu „Ford Focus“ Šventežerio
miestelyje ją sustabdė policijos
pareigūnai, nes ji viršijo leistiną greitį, automobilis buvo

neapdraustas privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu,
alkoholio kiekio matuokliu jai
buvo nustatytas 1,54 promilės
girtumas, todėl pareigūnai ją
nuvežė į Lazdijų ligoninės Priėmimo skyrių. Gailisi padariusi
šį nusikaltimą, jos pajamos minimalios, išlaiko tris nepilnamečius vaikus, prašo ją atleisti
nuo baudžiamosios atsakomybės ir ją atiduoti pagal laidavimą sutuoktinio broliui.
Teismas pažymėjo, kad N. S.
padarė vieną tyčinę nusikalstamą veiką, neteista, tačiau
bausta už įvairius administracinius nusižengimus. 2016
metais buvo bausta už Kelių
eismo taisyklių pažeidimus.
Remiantis šiomis aplinkybėmis teismas N. S. pripažino
kalta dėl padaryto nusikaltimo
ir paskyrė 1 600 eurų baudą bei
uždraudė vairuoti transporto
priemonę vienerius metus ir
šešis mėnesius.

•

Asociatyvi nuotr.
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Lazdijai — geriausia vieta mylėti ir kurti šeimą
»Atkelta iš 1 psl.

mes norime čia gyventi, mylėti ir
kurti šeimą.
– Kur mėgstate atostogauti?
Evelina: Mums įdomiausios ir
prasmingiausios atostogos – kelionės po Lietuvą.Čia atrandame
labai įdomių vietų ir žmonių.
Artūras: Atostogaujame ir
užsienyje, keliavome po Čekiją,
planuojame poilsį Turkijoje, bet
Lietuva – tikrai puiki vieta atostogoms.
– Ar tikite meile visam gyvenimui?
Evelina: Labai norėčiau tuo
tikėti, bet tam reikia pastangų,
reikia abipusio įdirbio.
Artūras: Reikia stengtis, kad
tai būtų tiesa.
– Kaip vertinate porų gyvenimą kartu nesusituokus?
Evelina: Dabar tai įprasta, bet
mane šiek tiek graužia sąžinė,
kad santykiai neįforminti.
Artūras: Toks gyvenimas
laikinas, mūsų santykiai tikrai
baigsis vestuvėmis.
– O kada tai bus?
Artūras: ( juokiasi) Kitų metų
vasario 30 d.
– Kas Jums yra šeima?
Evelina: Mano šeimos sąvoka

– labai plati. Tai ir mūsų tėvai,
broliai, seserys, seneliai – beveik
kaip Italijoje – visi artimieji.
Artūras: Man šeima yra didžiausia vertybė. Mes tikros šeimos pavyzdžius matome visai
šalia – mano ir Evelinos tėvai, jų
vertybės mums labai svarbios.
– Kas Jums šv. Valentino diena?
Ar turite kokių nors tradicijų?
Evelina: Labai nesureikšminame šios dienos, tačiau visada
vasario 14-ąją surandame laiko
išskirtiniams pietums ar vakarienei.
Artūras: Man ši diena svarbi,
tačiau daug svarbesnė Vasario
16-oji.
– Ko norėtumėte palinkėti įsimylėjusiems savo bendraamžiams
šios Meilės šventės proga?
Evelina: Kai krūtinėje baigia
skraidyti drugeliai, smarkiai
padirbėkite, kad jūsų santykiai
tęstųsi toliau.
Artūras: Kaip tie akmenys –
gludinkitės vienas prie kito.
– Ačiū už atvirumą.

•
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Septyni laipteliai iki tikros meilės
1. Aš įsimylėjau...
Pilve skraido drugeliai, pasaulis atrodo rožinės spalvos. Šiame laikotarpyje žmogus jaučiasi tarsi paveiktas narkotikų, užvaldytas jausmų, pasaulis ryškus, viskas
atrodo beveik tobula, susižavėjimo objekto akys, juokas atrodo nepakartojamas ir
užburiantis, šiame etape nevertėtų daryti svarbių sprendimų, dėl išsiblaškymo jie
gali būti patys kvailiausi.
2. Širdelę spaudžia...
Kai drugeliai tampa ramesni, prasideda naujasis etapas ir pora pradeda kurti santykius. Žmogus vis dar yra išsiblaškęs ir jaučiasi apsvaigęs, šiame etape netrūksta
aistros, tačiau į visus iškilusius net ir menkiausius nesklandumus reaguojama labai
„aštriai“, po nesusipratimų dar ilgai graužia vidinis kirminėlis, kuris neleidžia
kankinančių minčių išmesti iš galvos.
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3. O gal skyrybos?
Žmogus pradeda pastebėti tai, ko nematė prieš tai. Pradedama aiškiai suprasti, kokie partnerio bruožai ir charakterio savybės erzina. Prasideda pykčiai, dažniausiai
išsigąstama ir yra pasirenkamas lengviausias kelias – skyrybos. Tačiau norint, kad
susižavėjimas peraugtų į tikrą meilę, būtent šiame etape svarbiausia neišsigąsti ir
nepabėgti, o priimti žmogų su jo trūkumais.
4. Toks jau tas vidinis aš...
Šiame etape netrūksta ginčų, konfliktų, priekaištų. Kantrybės trūksta labiausiai.
Dažnai „išsprūsta“ aštri kritika, kuri gali įžeisti iki pačių gilumų. Ginčai dažnai kyla
dėl to, kad šiame etape sugrįžta protas, partneriai yra atviri vienas kitam ir neapsimetinėdami parodo savąjį, tikrąjį aš. Tačiau konfliktuodami partneriai dažniausiai
negalvoja apie skyrybas, jie žino, kad po ginčo vėl viskas sugrįš į senas vietas.
5. Mes negalim vienas be kito!
Šiam etapui būdingas stabilumas, tvirtas prisirišimas. Atsiranda didelis pasitikėjimo ir artumo jausmas. Sakoma, kad būtent šiame meilės lygmenyje žmonės
patiria didžiausią malonumą, pasitenkinimą ir neapsakomą ramybės jausmą. Šis
etapas pagrįstas pagarba vienas kitam, palaikymu, išklausymu, skatinimu augti,
tobulėti ir eiti pirmyn.
6. Mes „prisirišę“ vienas prie kito
Peržengus penkis laiptelius, šeštasis laiptelis yra paremtas nuoširdžiais, stipriais ir giliais
jausmais, partneriai laimingi kartu, nors aistros jų santykiuose mažiau nei pirmuose
etapuose. Bendri užsiėmimai, buitis, veikla ir buvimas kartu yra malonūs abiems. Šiame
etape antroji pusė yra labiau už viską mylima, gerbiama su visais savo trūkumais.
7. Aš myliu!
Tai tikroji, nesąlygiška meilė. Tai neturi nieko bendro su įsimylėjimu. Tikroji meilė
tai, ką žmogus jaučia nuolatos ir stabiliai, šis jausmas, kaip ir laistomas augalas, turi
savybę augti. Pasiekus šį etapą, tikėtina, kad meilė bus išsaugota dar metų metus,
tačiau svarbiausia neužmiršti, jog net pati didžiausia liepsna nekurstoma užges.
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Bendruomenėms — išskirtinis rajono savivaldybės dėmesys

Norima aktyvinti visuomenės narių bendradarbiavimą, kuo daugiau įtraukti į veiklas sudarant sąlygas įvairių interesų ir pomėgių asmenims laisvai užsiimti patrauklia ir prasminga veikla.

Lazdijų rajono savivaldybėje viena iš prioritetinių
sričių yra nevyriausybinių
organizacijų rėmimas.
Tai – kaimų bendruomenės, asociacijos, klubai,
kurių visame rajone yra
įsikūrusių daugiau nei
60. Savivaldybės administracija vykdo programą, kurios tikslas vietos
bendruomenių savivaldos
ir savarankiškumo skatinimas, tenkinant vietos
bendruomenių viešuosius
poreikius. Šia programa
siekiama sustiprinti nevyriausybines organizacijas
skatinant jų veiklos iniciatyvas. Norima aktyvinti
visuomenės narių bendradarbiavimą, kuo daugiau
įtraukti į veiklas, sudarant
sąlygas įvairių interesų ir
pomėgių asmenims laisvai
užsiimti patrauklia ir prasminga veikla, ugdyti jaunų
žmonių pilietinius, socialinius įgūdžius, reikalingus
prasmingam dalyvavimui
visuomenės gyvenime.
Vienas iš šios programos uždavinių yra padėti bendruomenėms
susikurti materialinę bazę. 2016
metais materialinę bazę atnaujino Gegutės kaimo bendruomenė,
įsigijusi projektorių ir ekraną. O
kitais metais savivaldybės lėšos
skirtos bendruomenės pastato
stogo remontui iš dalies padengti. 2017 m. Mikniškių kaimo bendruomenė atsinaujino bendruomenės pastatą už savivaldybės

dalinai skirtas lėšas. O savivaldybei parėmus Jukneliškės kaimo
bendruomenę, pastate pakeisti
langai ir durys.
Praėjusiais metais suremontuotos patalpos, įsigytos medžiagos stogui pakeisti, naujiems
langams bei bendruomenei
reikalingiems daiktams įsigyti
finansavimas paskirtas Birutės,
Mikyčių, Vytautų, Metelių „Tarp
Dusios ir Metelio“, Vidzgailų
kaimų bendruomenėms, „Onkologinei savigalbai Lazdijuose“ bei Lazdijų rajono neįgaliųjų
draugijai.
Finansavimas buvo skirtas ir
kitiems įvairiems projektams,
kurie skatino bendruomenių narius burtis kartu bei dalyvauti
įvairiose veiklose. 2016 m. VšĮ
Lazdijų miesto futbolo klubui
„Lazdis“ skirtas finansavimas
dalyvavimui Alytaus apskrities
futbolo federacijos varžybose
bei mokinių aprangoms. Veisiejų seniūnijos bendruomenės
komitetui taip pat buvo skirtas
finansavimas futbolo komandos
„Dainava“ reikalingų priemonių
įsigijimui. Rūbai ansambliui finansuoti ir Kapčiamiesčio seniūnijos bendruomenės komitetui.
Lazdijų rajono savivaldybė
prisidėjo ir prie bendruomenių
švenčių: 2016 m. Kapčiamiesčio
miestelio garbingo 500 m. jubiliejaus renginiams organizuoti,
Rolių kaimo bendruomenei skirtas finansavimas šventės „Pabūkime kaimynėliai kartu“ išlaidų
daliniam finansavimui, Kapčiamiesčio seniūnijos bendruomenės komiteto ansamblio 10 metų

jubiliejaus šventei organizuoti.
2017 m. nemaža savivaldybės
parama skirta plenerui „Veisiejų
pavasaris 2017“ organizavimui,
kuris garsina rajoną visoje Lietuvoje ir už jos ribų. Tais metais
didelis dėmesys skirtas bendruomenės dienos vaikų centrams,
o savivaldybė prisidėjo prie jų
išlaikymo. Paremtas Veisiejų,
Varnėnų, Krosnos ir Seirijų bendruomenės vaikų dienos centrų
išlaikymas. Į centrus vaikai ir
jaunimas kviečiami praleisti savo
laisvalaikį, taip pat organizuojamos edukacinės ir pažintinės
išvykos po įvairias kultūrines ir
pramogines įstaigas Lietuvoje.
2017-aisiais metais dėmesys
skiriamas ir materialinių bazių
atnaujinimui. Metelių kaimo
bendruomenė „Tarp Dusios ir
Metelio“ įsirengė Metelių paplūdimio tinklinio aikštelę, Barčių
kaimo bendruomenė įgyvendino
projektą „Prisėdai šalia“, kurio
metu buvo atnaujintos bendruomenės patalpos, Jukneliškės bendruomenė gavo paramą pastato
langams ir durims pakeisti.
Praėjusiais – 2018 m. – Lazdijų rajono savivaldybė ir toliau
rūpinosi bendruomenės vaikų
dienos centrais ir prisidėjo prie
jų išlaikymo. Praėjusiais metais skirtas finansavimas Varnėnų kaimo bendruomenei, kuri
įgyvendino projektą „Praleisk
laisvalaikį kitaip“, kurio tikslas – įgyvendinant alkoholio
vartojimo prevenciją prisidėti
prie alkoholio vartojimo Lietuvoje mažinimo, ugdyti vaikų ir
jaunimo socialinius įgūdžius,

skatinti jų socialinę įtraukti ir
pilietiškumą, jaunimo įsitraukimą į visuomeninę veiklą, saviraišką ir kūrybiškumą, taip
pat motyvuoti suaugusiuosius
sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, sudaryti jiems kokybiško
laisvalaikio sąlygas. Taip pat
buvo finansuotas VšĮ „Kultūros
kalnelis“ projektas, siekiantis
padidinti jaunimo užimtumą ir
praplėsti kokybiško laisvalaikio
praleidimo galimybes. Siekiama
sudaryti tinkamas sąlygas kaimo
gyventojų socialinei, kultūrinei
veiklai. Taip pat buvo finansuotas Kapčiamiesčio bendruomenės projektas „Bendruomenė
visa šeima“. Jo metu gyventojai
turėjo galimybę apsilankyti edukacinėje ekskursijoje „Anykščių
krašto lobiai“.
Daug dėmesio skirta bendruomenių patalpų atnaujinimui ir
materialinės bazės stiprinimui.
Gegutės kaimo bendruomenė
praėjusiais metais pradėjo patalpų kapitalinį remontą, Mikniškių kaimo bendruomenei
skirtas dalinis finansavimas patalpų remontui bei židinio įsirengimui. Birutės, Vytautų kaimų
bendruomenė savo patalpose
atsinaujino langus. Savivaldybė
lėšomis prisidėjo ir prie Vytautų
kaimo bendruomenės pastato
stogo atnaujinimo. Jukneliškės
kaimo bendruomenei skirtas
finansavimas šildymo krosnies
atnaujinimui bei kaime esančios
Marijos skulptūrai restauruoti.
Taip pat skirtas finansavimas ir
reikalingiems daiktams. Savivaldybei remiant įsigytas trimeris,

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai.

filmavimo kamera, kompiuteris,
įvairūs baldai. Plenero „Veisiejų
pavasaris 2018“ organizavimui
taip pat buvo skirtas finansavimas.
2016 m. buvo skiriamas dėmesys Lazdijų krašto Nepriklausomybės kovų savanorių ir Vyties
kryžiaus kavalierių įamžinimui. Tais metais finansavimas
atminimo lentoms įrengti buvo
skirtas Veisiejų ir Krosnos bendruomenių komitetams. 2017 m.
tokia savivaldybės parama skirta
Seirijų, Kučiūnų ir Janėnų bendruomenių komitetams. 2018 m.
prisidėta prie žuvusių savanorių pavardžių išgraviravimo ant
granito plokštės. Savivaldybei
dalinai finansuojant krašto nepriklausomybės kovų savanorių
ir Vyčio kryžiaus kavalierių atminimo lentų pagaminimą, Lazdijų
rajonas buvo antrasis Lietuvoje
užbaigęs šį svarbų darbą.
2016 metais Lazdijų rajono
savivaldybė bendruomenėms
ir kitoms organizacijoms rajone skyrė 66840,66 Eur, 2017-aisiais 47 200 Eur, o 2018-aisiais
60753,64 Eur lėšų.
Vienas iš Lazdijų rajono savivaldybės prioritetų yra stiprios
kaimo bendruomenės. Tad dėmesys bei parama kaimo bendruomenėms ir organizacijoms
yra svarbus ir reikalingas. Kaimo
bendruomenės ne tik suburia
vietos gyventojus bendriems
renginiams ar pabendravimui,
tačiau sutelkia ir idėjoms bei geriems darbams, prie kurių įgyvendinimo parama prisideda
rajono savivaldybė.

•
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Meras su Premjeru Suvalkuose
paminėjo Valstybės atkūrimo dieną
Vasario 10 d. Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis Lietuvos Respublikos konsulo
Seinuose Vaclavo Stankevičiaus
kvietimu dalyvavo Suvalkuose
(Lenkijos Respublika) vykusiame Lietuvos valstybės atkūrimo
dienai skirtame minėjime. Į šį
iškilmingą renginį atvyko Lietuvos Respublikos Ministras
Pirmininkas Saulius Skvernelis ir kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas su gausia
Vyriausybės atstovų delegacija,
Lietuvos ambasadorius Lenkijoje
Eduardas Borisovas bei garbingi
kaimyninės šalies valdžios atstovai.

Vasario 16-ajai paminėti skirtos iškilmės prasidėjo Suvalkų
Švč. Jėzaus širdies bažnyčioje
šv. Mišiomis, kurias aukojo Vilkaviškio vyskupas Rimantas
Norvila su Punsko, Suvalkų ir
Seinų parapijų kunigais. Svečiai
iš Lietuvos ir Lenkijos su tautiečių bendruomene Suvalkuose
drauge meldėsi už tautų laisvę ir
nepriklausomybę.
Pasibaigus Mišioms šventinė
programa buvo tęsiama viešbučio „Loft“ konferencijų salėje, kur koncertinę programą
pristatė Suvalkų lietuvių bendruomenės atstovai. Susitikimo
metu taip pat buvo kalbama apie

Dzūkai

kalba, kad...

būtinybę Suvalkų krašto lietuvių
bendruomenei įkurti Švietimo ir
kultūros centrą, kur veiktų darželis ir mokyklėlė mažiesiems
bei užimtumo centras jaunimui
ir suaugusiems šio krašto tautiečiams.
Po meninės programos neformalioje aplinkoje meras A. Margelis bendravo su kaimyninių
Lenkijos savivaldybių vadovais,
būtinybę susitikti dėl sunkiasvorių automobilių tranzito Lietuvos-Lenkijos pasienio regione
aptarė su naujuoju Palenkės vaivadijos vaivada Jozefu Bohdanu
Paškovskiu.
Lazdijų r. sav. inf.

•

g Sunkvežimis, savo kėbule
susisodinęs vienos partijos kandidatų nuotraukas, buvo pastebėtas važiuojantis prieš eismą
Nepriklausomybės aikštėje. Paskui sunkvežimis buvo pastatytas
prie šaligatvio priešingoje, nei
vyksta judėjimas, pusėje. Pareigūnai užfiksavo šį pažeidimą ir
nubaudė sunkvežimio savininką.
Taigi, ir gatvėse, ir politikoje pavojinga važiuoti prieš eismą.
g Politika gali išskirti pavyzdingas šeimas. Vilniuje gyvenančiai, bet Lazdijų rajone
rinkimams prisiregistravusiai
kandidatės šeimai rinkimai
gali turėti lemtingų pasekmių.
Šeima gyvena Vilniuje, sutuoktinis įrašytas kandidatu į Vilniaus miesto tarybą, o žmona
kandidatuoja Lazdijuose. Jei
abu sutuoktiniai bus išrinkti,
kas pasirūpins jų mažamete
dukrele: tėtis dirbs Vilniuje,

mama – Lazdijuose? Šią sudėtingą situaciją jau analizuoja
Vaiko teisių tarnyba.
g Vakar vienoje iš Lazdijų
kavinių pietavę du vyriškiai ginčijosi, kuri iš artėjančių švenčių
svarbesnė – šv. Valentino diena ar Vasario 16-oji. Vyresnysis
vyriškis emocingai aiškino nepripažįstąs raudonųjų širdelių
dienos, o kitas diplomatiškai
rėžė: „Vasario 14 dieną vėliavą
keliu už savo žmoną, o vasario
16-ą – už tėvynę“.
g Tradicinės žirgų lenktynės
Lazdijų hipodrome neįvyks dėl
orų kaprizų, nes sinoptikai savaitgalį žada šiltą orą ir ištirpusį
ledą bei batus iš proto varančią sniego-ledo-purvo košę.
Yra manančių, jog lenktynės
neįvyks dėl to, kad kai kurie žirgai apsiėdė iš Ukrainos atvežtų
chemizuotų avižų ir tiesiog arkliškai suviduriavo.

•

padėka lazdijų medikams

Po meninės programos neformalioje aplinkoje meras A. Margelis bendravo su kaimyninių Lenkijos savivaldybių vadovais.

Aktyvaus laisvalaikio erdvės darbai
Šeštokuose sparčiai juda į priekį

Stadione bus įrengtas apšvietimas.
Jau nuo praėjusių metų vasaros
Šeštokuose vyksta stadiono rekonstrukcijos darbai, po kurių
miestelio gyventojams bus užtikrinti poilsio, sporto bei laisvalaikio poreikiai.
Rudeniui įpusėjus stadione
klojamas bėgimo takelis, buvo
pradėti žemės lyginimo darbai,
sėjama veja. Vėliau bus įrengiamos aktyviam laisvalaikiui,
poilsiui ir bendruomenės susibūrimams skirtos erdvės, jau
pastatyti žaidimų įrenginiai

vaikams.
Projektas „Laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Lazdijų rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse“ labai laukiamas Šeštokų
seniūnijoje. Po rekonstrukcijos
miestelio ir visos seniūnijos gyventojams bus įrengtos atskiros
erdvės, pritaikytos vietos gyventojų poreikiams, priklausomai
nuo amžiaus ir pomėgių: sporto erdvė mėgstantiems aktyvų
gyvenimo būdą bei laisvalaikį,
kultūrinių renginių erdvė, skirta

2019-01-15 19 val. mano brolį Valdą Jasinską, gyvenantį
Lazdijuose, ištiko širdies smūgis.
Kreipiuosi į Jus, norėdama išreikšti nuoširdžią pagarbą ir padėką tą vakarą budėjusiems Lazdijų ligoninės
greitosios pagalbos vairuotojui ir visiems darbuotojams,
suteikusiems skubią pagalbą.
Nuoširdi, neįkainojama padėka Lazdijų ligoninės gydytojai Virginijai Naudžiūnaitei, kuri laiku ir profesionaliai
gebėjo pateikti visą ligos istoriją.
Dėkoju Lazdijų ligoninės gydytojui anesteziologui-reanimatologui Andrej Lomot, slaugytojai Ramunei Čėsnienei,
slaugytojos padėjėjai Vilmai Kunigiškienei, suteikusiems
skubią pirmąją pagalbą gelbstint gyvybę.
Pagarbiai ir nuoširdžiai dėkodama
Milda Šidlauskienė, Vilnius

Turime įsileisti svetimą skausmą į savo širdį

gyventojų susibūrimui, poilsio
zona, kuri pritrauks ne tik vietinius, bet ir pro šalį važiuojančius
keliautojus, lauko treniruoklių
aikštelė bei erdvė, skirta mažiesiems bei jaunoms šeimoms
– vaikų žaidimų aikštelė. Stadione bus įrengtas ir apšvietimas.
Bendruomenės renginiams bus
nupirkta mobili lauko estrada,
kuri ypač bus reikalinga šiltuoju
metų sezonu renginiams organizuoti.
Projektą vykdo Lazdijų rajono
savivaldybė. Atnaujintas stadionas gyventojams visiškai bus
prieinamas 2019 metais. Projekto
įgyvendinimui naudojamos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės
„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama
investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą“ lėšos
– 100000,00 Eur ir Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos
– 28689,00 Eur. Bendra projekto
vertė – 128689,00 Eur.

•

Ona Černiauskienė,
Lazdijų rajono
neįgaliųjų
draugijos
pirmininkė

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN!
politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 19
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Skandinavų bankų darbuotojai veržiasi į Lazdijų valdžią
Linas Greičius
Savivaldybių tarybų rinkimuose dalyvaujančioms
politinėms partijoms ir
rinkimų komitetams paviešinus rinkimų dalyvių
sąrašus, išlindo įdomių
dalykų, turinčių kelti rinkėjams nevienareikšmių
vertinimų.

Turėjo nerašytą taisyklę

Tarp kandidatų į Lazdijų rajono
tarybą yra ir komercinio banko
darbuotojų, kurių dalyvavimas
politikoje iki šiol buvo reglamentuojamas banko vidaus susitarimais. Kitaip sakant, banko vadovybė nerekomenduodavo įvairių
lygių rinkimuose dalyvauti savo
darbuotojams.
Kita vertus, kas galėtų paneigti, jog Lietuvoje veikiantys užsienio bankai per savo dabuotojus,
dalyvaujančius politikoje, galėtų
daryti įtaką vienos ar kitos savivaldybės veiklai?
Buvęs ilgametis „Swedbank“
darbuotojas Arūnas (pavardė
redakcijai žinoma) buvo labai
nustebęs Lazdijų konservatorių
kandidatų į rajono savivaldybės
tarybą sąraše aptikęs dvi „Swedbank“ Lazdijų skyriaus darbuotojas – D. P. ir G. Č.
„Kai dirbau banke, pas mus
buvo nerašyta taisyklė – banko darbuotojams nedera kandidatuoti į rajonų ar miestų
tarybas, nekalbant jau apie
Seimą ar Europos Parlamentą. Nežinau, kaip galėjo šios
kandidatės būti įtrauktos į
konservatorių sąrašus, darbdavys jų tikrai už tokį žingsnį nepagirs“, – sakė buvęs
„Swedbank“ darbuotojas.

Bankas imtųsi priemonių

„Dzūkų žinios“ raštu kreipėsi
į „Swedbank“ atstovą spaudai
Saulių Abraškevičių prašydamos pasidalinti banke vyraujančia praktika dėl darbuotojų
dalyvavimo aktyvioje politinėje
veikloje.
„Kiekviena privati bendrovė
turi savo principines nuostatas

dėl jos darbuotojų dalyvavimo
aktyvioje politinėje veikloje.
Mūsų žiniomis, bankas „Swedbank“ iki šiol laikėsi nuostatos,
jog darbuotojams nerekomenduotina dalyvauti aktyvioje politinėje veikloje – nekandidatuoti
į savivaldybių tarybų, LR Seimo,
Europarlamento narius.
Ar ši nuostata galioja iki šiol?
Šis klausimas kyla dėl to, kad
į Lazdijų rajono tarybos narius
vienos politinės partijos sąraše
kandidatuoja dvi „Swedbank“
Lazdijų filialo darbuotojos – D. P.
ir G. Č.
Ar šių „Swedbank“ darbuotojų
dalyvavimas rinkimų kampanijoje suderintas su banko vadovybe, ar tokia veikla neprieštarauja banko darbuotojų elgesio
normoms?“
Netrukus gavome diplomatišką S. Abraškevičiaus atsakymą:
„Teisę dalyvauti rinkimuose
turi kiekvienas šalies pilietis,
ši teisė negali būti ribojama ir
„Swedbank“ darbuotojams. Banko darbuotojui tapus išrinktam į
bet kurią iš renkamų institucijų,
kiekvienu atveju bankas vertintų
ir imtųsi priemonių dėl galimų
rizikų, susijusių su viešų ir privačių interesų derinimu.“

Atsakomybė – sąrašų
sudarytojams

Žinomas komunikacijos specialistas Linas Kontrimas „Dzūkų
žinioms“ pripažino, jog didelė
atsakomybė sudarant kandidatų
sąrašus tenka partijų ir komitetų
vadovams, kurie pakviečia kandidatus į sąrašus.
„Visada yra rizika, kad sąraše gali atsirasti kontraversiškai vertinamų kandidatų arba
tokių žmonių, kurie atstovaus
ne rajono ar miesto gyventojų
interesams, o įstaigos ar organizacijos arba dar blogiau – tam
tikro klubo poreikiams“, – sakė
L. Kontrimas.
Jo teigimu, be tų pareigybių,
kurios nurodytos Savivaldybės
rinkimų įstatyme, kurių atstovai negali kandidatuoti į rajonų

Dvi „Swedbank“ Lazdijų filialo darbuotojos norėtų stoti prie Lazdijų rajono valdžios vairo.
ar miestų tarybas, yra dar tam
tikros profesijos, kurių atstovai,
tam tikru sutarimu, taip pat netraukiami į rinkimų sąrašus.
Tarp tokių profesijų yra konkrečiose žiniasklaidos priemonėse dirbantys žurnalistai, komercinių bankų darbuotojai.
„Mes turime pavyzdį, kaip
aukštas pareigas komerciniame banke užėmęs darbuotojas
per dvejus Prezidento rinkimus
bandė matuotis savo reitingus
meluodamas, jog nesirengia
kandidatuoti. Dabar jis staiga
išėjo iš banko ir nėrė į Prezidento rinkimų kampaniją kaip
nepriklausomas kandidatas. Kas
galėtų paneigti, jog už šio kandidato nestovi jokios bankinės ar
kitokios struktūros“, – kalbėjo
L. Kontrimas.
Jo nuomone, kol Lietuvos
savivaldoje nėra sukurta sistema, kaip galima būtų atšaukti
rajonų ar miestų tarybų narius,
kurių veikloje pastebimas darbas ne rinkėjams, o tam tikroms
struktūroms, susijusioms su
darbdaviu, ar tam tikro „klubo“
interesams, tol rinkimų sąrašų
sudarinėtojai turėtų būti labai
akyli ir atsakingi.
„Paskui gali būti visokių bėdų,
apie kurias sąrašo sudarinėtojai
net nenumano“, – sakė komunikacijos ekspertas.

•

Apribojimai kandidatams
2 straipsnis. Visuotinė rinkimų teisė
Rinkimų teisę turi Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriems
rinkimų dieną yra sukakę 18 metų. Rinkimuose nedalyvauja
piliečiai, kurie teismo yra pripažinti neveiksniais.
Tarybos nariu gali būti renkamas Lietuvos Respublikos pilietis, kuris rinkimų dieną yra ne jaunesnis kaip 21 metų.
Tarybos nariais negali būti renkami asmenys, rinkimų
dieną atliekantys tikrąją karo arba alternatyviąją tarnybą,
taip pat iki rinkimų paskyrimo dienos neišėję į atsargą
krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos
karininkai, puskarininkiai ir liktiniai, kitų sukarintų ir
saugumo tarnybų apmokami pareigūnai.
Tarybos nariais negali būti renkami Lietuvos Respublikos
Seimo nariai, jeigu iki jų kadencijos pabaigos liko daugiau
kaip trys mėnesiai.
Tarybos nariais negali būti renkami asmenys, nebaigę
atlikti bausmės pagal teismo paskirtą nuosprendį, taip pat
asmenys, teismo pripažinti neveiksniais.
Kiti tiesioginiai arba netiesioginiai Lietuvos Respublikos
piliečių rinkimų teisės apribojimai dėl lyties, tautybės,
kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų
ar pažiūrų draudžiami.
LR savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas
Sąrašuose – visas bankas
Lietuvos rinkimų istorijoje yra buvę įvairių kuriozinių
atsitikimų, susijusių su komercinių bankų darbuotojų
dalyvavimu rinkimuose.
Štai 2012 metais komercinio Ūkio banko vadovas liūdnai
pagarsėjęs Vladimiras Romanovas įkūrė Lietuvos žmonių
partiją, kurios nariais privalėjo tapti šio banko darbuotojai.
Rinkimuose į Seimą buvo sudarytas partijos sąrašas, kuriame taip pat buvo gausybė Ūkio banko ir jo padalinių
bei filialų darbuotojų.
Visiems banko darbuotojams buvo nurodyta per rinkimus
balsuoti tik už Lietuvos žmonių partiją. Tačiau suskaičiavus visus už partiją pateiktus balsus paaiškėjo, jog jų būta
mažiau nei dirbančiųjų Ūkio banko struktūrose.
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Lazdijų rajono savivaldybė geriausiai
Alytaus regione įsisavina ES lėšas

Dzūkijai atstovaus kapelos
„Metelys“ ir „Pivašiūnai“
Šeštadienį, vasario 9 d.,
Lazdijų kultūros centre
vyko tradicinės linksmybės, kasmet pritraukiančios minias liaudiškos muzikos mylėtojų. Dzūkijos
kaimo kapelų varžytuvės
„Grok, Jurgeli 2019“ vyko
net 50-ą kartą. Šventėje
dalyvavo ir visas susirinkusias kapelas sveikino
Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis.

2014–2020 m. Alytaus regiono
projektų įgyvendinimui yra skiriamos Europos Sąjungos fondų lėšos. Tarp Alytaus m. sav.,
Alytaus r. sav., Druskininkų sav.,
Varėnos r. sav. ir Lazdijų r. sav. tik
Lazdijuose suplanuotų regiono
projektų sąrašuose ir išmokėtų
ES lėšų santykis viršija 50 %, tad
čia sparčiausiai įsisavinamos
projektų lėšos ir greičiausiai
įgyvendinami projektai (2018 m.
gruodžio 31 d. duomenimis).
Alytaus regiono projektų sąrašuose Lazdijų rajono savivaldybei numatyta 4357734 Eur.
Už šias lėšas bus įgyvendinta 18
projektų. 15 iš jų jau yra vykdomi
arba baigiami įgyvendinti, dar 3
projektams intensyviai ruošiama
dokumentacija paraiškų pateikimui ir juos planuojama įgyvendinti iki 2020 m. pabaigos.
Lankytojams duris atvėrė atnaujintos Lazdijų sporto centro
erdvės, įgyvendinus projektą
„Neformaliojo švietimo įstaigų
Lazdijų rajono savivaldybėje
infrastruktūros tobulinimas“.
Projekto įgyvendinimo metu
buvo atlikti Lazdijų sporto centro
atnaujinimo darbai: padidinta
pagrindinė sporto salė, išardytos
pertvaros, įrengti nauji dušai,
tualetai, persirengimo patalpos,
atlikta vidaus patalpų apdaila,
laiptų remontas, durų keitimas,
įsigyta reikalinga įranga. Įkūrus
šias naujas erdves užtikrintas
saugus sportas, higienos sąlygas atitinkančios patalpos bei
šiuolaikiška sporto įranga. Be
to, patalpos pritaikytos žmonėms

su negalia.
Įgyvendinus projektą „Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra
Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse“ Lazdijų
rajono savivaldybės keliuose
atnaujinta turizmo informacinė
infrastruktūra – rudos spalvos
kelio ženklai, padedantys Lazdijų
krašto svečiams patogiau keliauti
siūlomais turizmo maršrutais
arba savarankiškai planuotis keliones automobiliu. Lazdijų rajono savivaldybės keliuose įrengta 100 kelio ženklų „Krypties
rodyklė į lankytiną vietą“ ir 39
kelio ženklai „Lankytinos vietos
pavadinimas“. Turizmo informaciniai kelio ženklai padės rajono
gyventojams ir svečiams nesunkiai surasti ir aplankyti gamtos
ir kultūros paveldo objektus, susipažinti su gražiausiais Lazdijų
krašto turizmo ištekliais.
Lazdijų Motiejaus Gustaičio,
Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos
bei Lazdijų r. Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazijų
moksleivių džiaugsmui įgyvendintas projektas „Modernių ir
saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo įstaigose Lazdijų
rajono savivaldybėje“. Lazdijų
Motiejaus Gustaičio ir Lazdijų r.
Veisiejų Sigito Gedos gimnazijose suremontuota ir modernizuota gamtos mokslų laboratorija:
įrengta teorinė klasė, praktikos
laboratorija su išskirtinių bandymų įranga, įdiegta 3D klasės
įranga su gamtos mokslams
pritaikyta programine įranga.

Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijoje suremontuota ir modernizuota sporto salė, persirengimo kambariai,
modernizuojant sanitarinius
mazgus bei dušus.
Mažuosius darželio-mokyklos
„Vyturėlis“ auklėtinius džiugins
Lazdijų rajono savivaldybėje
įgyvendinamas projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo įstaigų Lazdijų rajono
savivaldybėje modernizavimas“.
Projekto metu modernizuojamos
trys ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo grupės: suremontuotos ne tik ugdymui skirtos
erdvės, bet ir įsigyti baldai bei
ugdymui reikalinga moderni
įranga. Be to, darželio-mokyklos
„Vyturėlis“ auklėtiniai bus aprūpinami priemonėmis, kurios
skatins vaikų kūrybiškumą ir
savireguliaciją.
Lazdijų miesto infrastruktūros
gerinimas vykdomas įgyvendinant
projektą „Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas“. Siekiama atnaujinti Lazdijų
miesto viešųjų erdvių infrastruktūrą, jungiančią atskiras miesto
dalis, ir pagerinti gyvenamąją
aplinką tarp daugiabučių gyvenamųjų namų, sutvarkant šaligatvius, kiemų apšvietimą, pėsčiųjų
takus, vaikų žaidimo aikšteles, įvažiavimus į automobilių stovėjimo
aikšteles ir automobilių stovėjimo
aikšteles, įrengti lauko treniruoklių zonas.
Lazdijų r. sav. ir Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
Alytaus apskrities skyriaus inf.

•

Tradiciškai šventė-varžytuvės
buvo pradėtos A. Bražinsko
„Grok, Jurgeli“ valsu, kurį atliko visos susirinkusios kapelos,
diriguojamos Valentino Tarailos. Kiek vėliau charizmatiškoji
renginio vedėja pasveikino visus susirinkusius, pristatė besirungiančias kapelas ir priminė,
kad žiūrovai taip pat turės atlikti
svarbią misiją – ant savo bilietų
užrašyti mylimiausios kapelos
pavadinimą, įmesti į pintinėlę, o
renginio pabaigoje visi šie balsai
buvo suskaičiuoti.
„Dėkoju visoms kapeloms, jų
vadovams, renginio organizatoriams, kad toks išskirtinis ir
gilias tradicijas turintis renginys
vyko Lazdijuose. Džiaugiuosi,
kad Lazdijų krašto žmonės galėjo pasimėgauti reginiu, o kad
šios varžytuvės yra mėgstamos,
įrodo sausakimša Lazdijų kultūros centro salė“, – kalbėjo meras
Artūras Margelis. Už atliktus
muzikinius kūrinius, savo laiką
ir energiją bei puikias emocijas
savivaldybės meras visų kapelų
vadovams įteikė gardžių Lazdijų
krašto kepinių.
Šiais metais Dzūkijos regi-

ono varžytuvėse susirungė ir
dėl kelialapio į „Grok, Jurgeli“
varžytuves, kurios rudenį vyks
Kaune, varžėsi Alytaus kapelos
„Dzūkija“ ir „Alyta“, Varėnos
kapela „Periodas“, Simno kapela „Simnyčia“, Jiezno kapela
„Jieznelė“, Pivašiūnų kapela
„Pivašiūnai“ bei Metelių kapela
„Metelys“, kuri atstovavo Lazdijų kraštui.
Vieną iš nugalėtojų išrinko
žiūrovai, o kitą – komisija. Buvo
vertinamas kolektyvų repertuaras, kūrinių atlikimas, aranžuotės, sceninė kultūra bei estetinis
vaizdas. Komisijos pirmininkas
meras Artūras Margelis paskelbė, kad geriausiomis pripažintos
ir teisė groti „Grok, Jurgeli 2019“
didžiajame koncerte suteikta kapeloms „Metelys“ ir „Pivašiūnai“,
kurios atstovaus Dzūkijos regionui.
Kol komisija vertino dalyvių
pasirodymus, žiūrovams liūdėti
neleido Šeštokų kultūros namų
kaimo kapela „Griežlė“.
„Grok, Jurgeli“ – vienas iš
seniausių tradicinių renginių
Lietuvoje, kurio bene didžiausias raktas į sėkmę – dalyvių
nuoširdus užsidegimas ir noras
atstovauti savo kraštui. Renginyje dalyvaujančių kapelų nariai
po savo darbų suranda jėgų ir
vakarus paskiria muzikai, daro
tai, kas jiems patinka – groja,
šoka ar dainuoja. Dėl žiūrovų
ovacijų šiais metais būgnus trankiusios, smuiko stygas virpinusios ir profesionaliai liaudiškas
dainas atlikusios kapelos paliko
neišdildomą įspūdį visiems susirinkusiems žiūrovams.

•

Lazdijų r. sav. inf.

Tik realūs darbai įrodo meilę savo kraštui
Donatas Račkauskas,
Aplinkos apsaugos
inspekcijos
vyr. specialistas,
medžiotojas

Darbo knygos ir
kalendoriai
2019 metams

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

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN!
politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 20
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Rašytojo Ramūno Čičelio knygų apžvalga: žurnalistika ir literatūra

Ramūnas Čičelis. (Astos Poškienės nuotr.)

Literatūros kritikas dr. Ramūnas Čičelis LRT KLASIKOS laidoje „Ryto allegro“
pristato dvi knygas: Kęsto
Sukacko „Alkani sakiniai“
ir Aido Kelionio „Senelio
Pinelio svajonė“.
Iš visų Lietuvos didžiuosiuose
miestuose leidžiamų masinės
žiniasklaidos periodinių leidinių turbūt tik dienraščiai
„Kauno diena“, „Respublika“ ir
žurnalas „IQ. The Economist“
gali pasigirti, kad į jų puslapius
rašo ne vien profesionalūs žurnalistai, bet ir rašytojai ar poetai. Toks skiltininko vaidmuo
Vakarų valstybių laikraščių
praktikoje yra įprastas ir jį neretai atlieka būtent grožinės
literatūros kūrėjai, stebintys
visuomenių socialinio, politinio, kultūrinio gyvenimo reiškinius kiek kitokiu kampu,
vertinantys faktus ir įvykius
kitokia nei daugelio žmonių
vertybine sistema.
Paprastai toks rašymas į dienraščių ar kitokios periodinės
spaudos leidinius rašytojams,
poetams yra lyg antrosios svarbos, ne pagrindinis darbas, kuriam skiriamas dėmesys, likęs po
meninės kūrybos. Lietuvoje, kaip
ir daugelyje Europos valstybių,
jau šimtmetį ir ilgiau gyvuoja
specifinis reiškinys, kuris vadinamas „kultūrinės žiniasklaidos“
terminu. Į tokią spaudą rašo ir
ją skaito daug daugiau grožinės
literatūros kūrėjų.
Vis dėlto mūsų šalyje yra ir
dar vienas dar labiau specifiškas,
gal tik Rytų Europos valstybėms
būdingas fenomenas – mažųjų
miestų regioninės žiniasklaidos leidinių žurnalistai, kurie,
be savo pagrindinio darbo, dar
ir kuria literatūrą, dažniausiai
poeziją. Apie nedidelio miesto

periodinius laikraščius Lietuvoje esama gana prieštaringos
ir dviprasmės nuomonės: viena
vertus, skeptikai garsiai burnoja,
kad provincijos laikraščių redakcijas beveik visada yra užvaldę
„vietiniai kunigaikščiai“ (politinę
ir finansinę galią įgiję žmonės,
savo įtaka iškreipiantys leidinio
publikacijų objektyvumą); kita
vertus, akivaizdu, kad kiekvienas spaudos leidinys, net tas,
kuris nepriklausomas nuo politinių partijų ar interesų grupių,
vis dėlto renkasi tam tikrą ideologinę poziciją, ir tai nėra priežastis neigiamai vertinti tokius
leidinius. Nuo didžiųjų miestų
spaudos regioninė spauda skiriasi pirmiausia tuo, kad čia beveik
visada vietiniai gyventojai žino,
kas ir kodėl vyko jų aplinkoje,
todėl skleisti netikras žinias ar
meluoti yra gerokai sunkiau ar
net neįmanoma.

Kęstas Sukackas, „Alkani
sakiniai“

Lazdijiečio Kęsto Sukacko, dirbančio vietiniame šio miesto
laikraštyje žurnalistu, pavyzdys aiškiai rodo, kad ši spauda
ir faktinė tikrovė tarpusavyje nesipyksta. K. Sukackas – ne tik ilgametis žurnalistas, bet ir poetas,
išleidęs pirmąją eilėraščių knygą
„Alkani sakiniai“. Kai galvojama,
kodėl mažo miesto leidinio žurnalistas rašo poeziją, atsakymas
yra vienareikšmis ir nuteikiantis pozityviai: tiesiog kūrybinė
laisvė, drąsa ir galimybė kurti
eilėraščius rodo, kad šis žmogus
yra išsiugdęs ne vien buitinės,
praktinės kalbos įgūdžius, reikalingus darbui spaudoje, bet ir
ieško to, kas vadinama poetine
kalba ir kognityviniu pasaulio
suvokimu. Tai, kas niekaip praktiškai nesuinteresuota, nesusiję
su kasdieniu gyvenimu, staiga

įgyja didžiulę vertę.
K. Sukacko „Alkani sakiniai“
yra neoromantinės poezijos tradicijos knyga. Dažname Lietuvos
mieste įprasta, kad vietiniai poetai rašo neoromantiniu stiliumi.
Kai nutolusi istorinė literatūros
epocha prikeliama naujam gyvenimui, dažnai neišvengiama
perspaudimų, manierizmo ir

tizmą ir kitas tarpukario Lietuvos literatūros kryptis, galime
toliau kurti nemeluodami nei
patys sau, nei skaitytojams. Šiuo
požiūriu, K. Sukackas paradoksaliai vadintinas ne autoriumi,
kuris XXI amžiuje rašo neoromantine maniera, o poetu, kuris
tebegyvena tarpukario Lietuvos
literatūroje.
Kai tokių „nesavalaikių“ poetų
nebeliks, nebus prasmės kalbėti
apie poezijos antlaikiškumą ir
dėsnį, pagal kurį laikas poetų
tiesiog neveikia. Tokie kūrėjai primena Jim'o Jarmusch'o
filmą „Išgyveno tik mirusieji“,
kurio pagrindiniai veikėjai XXI
amžiuje nostalgiškai atsimena
visą žmonijos kultūrinę istoriją, ypač britų romantizmo poetą
William'ą Blake'ą. Filmo personažai tiesiog yra nemirtingi.
Iš asmeninės tiesos K. Sukacko knygoje randasi individualios
būsenos, kurias knygos anotacijoje gana netiksliai apibūdina
poetas Vainius Bakas, sakydamas, kad tie išgyvenimai tiesiog
perteikia jausmus. „Alkani sakiniai“ nėra nei sensualistinė, nei
emocijų knyga, nes joje ryškėja
tai, kas būdinga geroms eilėraščių knygoms – unikalios poetinės
būsenos, kurių apimtas autorius
ir parašo tekstus. Kai galvojame
ir aptariame jausminius ar praktinius mūsų tikrovės aspektus,
dažnai tenka kalbėti apie teksto
poreikį. K. Sukacko „Alkani sakiniai“ radosi ne iš poreikio, o
iš būtinybės, kuri nėra susijusi
vartotojišku noro ar užgaidos
tenkinimu; tai – ne naivūs poetiniai išsiliejimai ar meistriškai
valdoma forma, o tam tikros kon-

karnavalo būsena, nukelianti
skaitytoją į Francois Rabelais romano „Gargantiua ir Pantagriuelis“ kontekstą. Ir mediavistinė,
ir šiandienos Lietuvos tikrovė
A. Kelionio knygoje labai suartėja
ir papildo viena kitą: veisiejiečio
knygoje gausu juoko, kylančio
iš žmogaus kūno netobulumo,
bjaurumo ir senatvės komizmo. Autorius nesiima šaipytis
iš mirties ar kaip nors bandyti tą
būsimą įvykį prisijaukinti. Kaip
ir dera viduramžiškai knygai, ji
kupina ne mirties nuojautų, bet
gyvenimo, kuris yra toks stebėtinai ironiškas – tais atvejais, kai
žmonės apie save galvoja kaip
apie stiprias ir didingas būtybes,
A. Kelionis pasiūlo juoktis, net
susiėmus už pilvo.
Humoreskų knyga „Senelio
Pinelio svajonė“ Lietuvos literatūrinio humoro kontekste atrodo
avangardinė, nes prikelia tai, kas
atrodė seniai pamiršta ir jau net
gal neįdomu – buitinį ir emocinį
juoką, kuris nenuveda skaitytojo
iki paskutinės mūsų gyvenimų
realybės. Pastarojoje juokas yra
sumišęs su tyla ir tragizmu (tai
anksčiau savo politinių aformizmų knygose yra pabandęs daryti
filosofas Leonidas Donskis). Lazdijiečio humoreskos nėra ir Jurgio Gimberio tekstų sekimas, nes
šių autorių rašymas skiriasi iš
esmės: J. Gimberis savo kūryboje
yra labiau socialinis ironikas, o
A. Kelionis, atrodytų, artimesnis
daugeliui skaitytojų, nes kreipia
dėmesį į tuos tikrovės aspektus,
kurie ištinka kiekvieną žmogų,
nepriklausomai nuo amžiaus,
lyties, išsilavinimo, tautybės ir
kitų diferenciacijų, iš kurių daž-

Humoreskų knyga „Senelio Pinelio kelionė“
Lietuvos literatūrinio humoro kontekste
atrodo avangardinė, nes prikelia tai, kas
atrodė seniai pamiršta ir jau net gal neįdomu.
kitokių anachroniško rašymo
ypatybių. K. Sukacko „Alkani
sakiniai“ šiame kontekste yra
kitokia knyga: poetas nebando
reanimuoti neoromantizmo, nes
šis tiesiog niekada nebuvo nutrūkęs. „Alkani sakiniai“ byloja
aiškią tezę apie mūsų literatūros
būsenas: tarpukario tradicija, kai
kūrė Bernardas Brazdžionis, Antanas Miškinis ir kiti šiandien
net moksleiviams žinomi autoriai, buvo nutraukta sovietinės
okupacijos, todėl, norėdami kūrybingai ir aktualiai tęsti savąją
literatūros raidą, esame patyrę
neoromantinę fiksaciją.
Ir individualiosios, atskiro
žmogaus gyvenimą tyrinėjančios, psichologijos dėsniai sako,
kad, jei žmogus patiria traumą,
jis įstringa tame traumos laike ir
negali toliau dvasiškai vystytis.
K. Sukacko „Alkani sakiniai“
mums primena, kad ne kartodami ir versdami sentimentalizmu,
o tikrai ir originaliai išgyvenę
tą praeities momentą, kai mūsų
literatūrą pavergė socialistinis
realizmas, nutildęs neoroman-

centracijos, būdas surinkti tikrovę. Lazdijiečio žurnalisto knyga
aiškiai sako, kad to, ką mes skaitome laikraščiuose, ar tos informacijos, kurią kalbiniu pavidalu
suvokiame savo kasdienybėje,
žmogui, ne vien autoriui, bet ir
skaitytojui, nepakanka. Reikia
to, kas senamadiškai vadinama
tikra poezija, tačiau iš tiesų yra
kraštutinis bandymas aiškintis
realybės ribas ir suprasti bei surasti savąjį gilų, ne paviršutinį,
santykį su pasauliu.

Aidas Kelionis,
„Senelio Pinelio svajonė“

Kito dzūko, irgi žurnalisto, Algimanto Mikelionio, pasivadinusio Aido Kelionio pseudonimu,
trumpųjų ir ilgųjų humoreskų
knyga „Senelio Pinelio svajonė“
– tai kūrinys, kuriam inspiraciją
taip pat suteikė kasdienės tikrovės nepakankamumo patyrimas.
A. Kelionis – autorius, kuris
rašo, nes yra įgijęs ypatingą gebėjimą pamatyti komiškuosius
gyvenimo aspektus. Ta specifinė
žiūra į pasaulį – tai viduramžių

niausiai kyla J. Gimberio tekstų
komizmas. A. Kelionis, būdamas
vietinio Lazdijų laikraščio žurnalistas, galėtų būti gretinamas su
Juozu Erlicku. Visgi, vedant šią
paralelę, tiesiog būtina atskirti šiuos autorius, pliuso ženklą
rašant ne prie „gyvuoju klasiku“
vadinamo autoriaus pavardės, o
prie veisiejiečio humoristo vardo
– A. Kelionio kūrybą ir gebėjimą
juoktis provokuoja ne didžiausio šalies dienraščio užsakymas
ir leidybinė politika, o laisvas,
nesuvaržytas ir atviras juokas,
niekaip negalintis virsti dirbtiniu
ar padiktuotu redaktoriaus.
Žurnalistikos ir literatūros sugyvenimas mažame mieste palieka viltį, kad ten dar įmanoma
nemeluojančio praktinio tikrovės lygmens ir juoko ar estetinę
distanciją su psichologija ir buitimi kuriančio poetinio kalbėjimo
dermė, bylojanti, kad ir masinė
žiniasklaida ten yra sveikesnė,
ir kūrybinės galios – anaiptol ne
menkos.

•

lrt.lt
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Kviečiame pasinaudoti valstybės pagalba grynaveisliams
ūkiniams gyvūnams įsigyti
Siekiantieji pagerinti savo
gyvulių bandas kviečiami
teikti paraiškas gauti valstybės pagalbą grynaveisliams ūkiniams gyvūnams
įsigyti. Šiemet tam skirta
1,845 mln. Eur.
Paraiškos ir dokumentai teikiami nuo 2019 m. vasario 1 d. iki
kovo 4 d. Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos (VMVT)
teritoriniams padaliniams pagal žemės ūkio ir kaimo valdos
registracijos vietą. Dokumentus
galima pateikti asmeniškai, taip

pat per įgaliotus asmenis, kurjerius arba registruotomis pašto
siuntomis.
Pareiškėjai gali būti fiziniai
arba juridiniai asmenys: žemės
ūkio valdų valdytojai, laikantys
mėsinių galvijų, avių ar ožkų
bandas, ir siekiantys pagerinti
laikomų gyvulių bandų genetinę
kokybę aukštos veislinės vertės
gyvuliais.
Pagal šią priemonę gali būti
kompensuojama iki 30 proc. grynaveislių mėsinių galvijų, grynaveislių avių ir ožkų pirkimo
kainos, tačiau ne daugiau kaip:

už grynaveislių mėsinių galvijų
bulių reproduktorių – 1,3 tūkst.
Eur, už grynaveislių mėsinių
galvijų telyčią – 1 tūkst. Eur, už
grynaveislį aviną reproduktorių
– 200 Eur, už grynaveislę avį – 65
Eur, už grynaveislį ožį reproduktorių – 100 Eur, už grynaveislę
ožką – 65 Eur.
Jeigu pritrūks lėšų, pirmumas
bus teikiamas tiems pareiškėjams, kurių ūkiniai gyvūnai
jau dalyvauja pripažintų veislininkystės institucijų selekcinėse programose ir (arba) kurie
vertina bulius pagal palikuonių

penėjimosi ir mėsines savybes,
ir (arba) kurių laikoma banda
turi veislyno statusą, ir (arba)
kuriems dar nebuvo skirta pagalba pagal šią priemonę.
Pareiškėjas po paraiškos užregistravimo turi teisę raštu
pranešti VMVT apie paraiškos
atšaukimą ir pateikti naują pa-

raišką. VMVT paraišką išregistruos ir nutrauks vertinimo
procedūrą.
Daugiau informacijos ir reikiamus dokumentus rasite Žemės ūkio ministerijos interneto
svetainėje.

•

Lazdijų r. sav. inf.

LAIKINI VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS
SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAI IR
TVARKARAŠČIAI, KURIAIS UAB „LAZDIJŲ AUTOBUSŲ
PARKAS“ PRIKLAUSANTYS AUTOBUSAI VAŽIUOS
NUO 2019 M. VASARIO 18 D. IKI 2019 M. VASARIO 22 D.

Eil.
Nr.

Maršrutas

Maršruto ilgis  
(km)

Išvykimo
laikas iš Lazdijų autobusų
stoties ar pradinės stotelės
ir atvykimo į
galutinę stotelę laikas

Išvykimo
laikas iš galutinės stotelės
ir atvykimo į
Lazdijų autobusų stotį ar
kitą pradinę
stotelę laikas

Važiavimo
dienos

1

Lazdijai–Druskininkai per
Veisiejus, Leipalingį

52 (52)

6.45–7.52

8.20–9.30

P

2

Lazdijai–Leipalingis per Veisiejus

40 (34)

15.30–16.25

16.30–17.20

P

3

Lazdijai–Veisiejai per Kučiūnus

30 (30)

6.10–7.00

7.05–7.55

P

4

Lazdijai–Veisiejai per Kučiūnus

30 (30)

14.50–15.39

15.40–16.30

P

5

Lazdijai–Veisiejai–Leipalingis–Viktarinas–Kapčiamiestis–Veisiejai–
Lazdijai

54 (34)

6.25–7.32

7.32–8.20

K

6

Lazdijai–Veisiejai–Kapčiamiestis–Viktarinas–Leipalingis–Veisiejai–Lazdijai

34 (54)

14.20–15.00

15.00–16.10

K

7

Lazdijai–Būdvietis per Rudaminą

20 (20)

6.45–7.20

7.22–7.50

Pr., P

8

Lazdijai–N. Kirsna–Šeštokai–Mikniškiai–Rudamina–Šeštokai–Lazdijai

31 (31)

6.55–7.35

7.35–8.25

Pr., P

9

Lazdijai–N. Kirsna–Šeštokai–Mikniškiai–Būdvietis–Rudamina–Lazdijai

39 (20)

14.20–15.14

15.15–15.38

Pr., P

10

Lazdijai–Rudamina–Būdvietis–Mikniškiai–Šeštokai–N. Kirsna–Lazdijai

20 (39)

17.15–17.44

17.45–18.35

Pr., P

11

Lazdijai–Stebuliai per Šventežerį,
Teizus

22 (22)

6.45–7.15

7.18–7.45

K

12

Lazdijai–Stebuliai per Šventežerį,
Teizus

22 (22)

14.50–15.20

15.22–15.50

K

13.

Lazdijai–Rudamina–A. Kirsna–Vidzgailai–Zelionka–A. Kirsna–Rudamina–Lazdijai

22,0 (21,0)

11.50–12.30

12.32–13.10

A, P

14.

Lazdijai–Rudamina–Zelionka–Vidzgailai–A. Kirsna–Rudamina–Lazdijai

21,0 (22,0)

7.55–8.13

8.15–8.45

A

15.

Lazdijai–Šventežeris–Avižieniai–
Buteliūnai–Šventežeris–Lazdijai

25,0 (29,0)

6.10–6.47

6.50–7.50

T

16.

Lazdijai–Veisiejai per Mikyčius

40,0 (40,0)

11.00–12.00

14.00–15.00

T

17.

Lazdijai–Rudamina–A. Kirsna–Vidzgailai–Zelionka–A. Kirsna–Rudamina–Lazdijai

22,0 (21,0)

11.50–12.30

12.32–13.10

A, P

18.

Lazdijai–Rudamina–Zelionka–Vidzgailai–A. Kirsna–Rudamina–Lazdijai

21,0 (22,0)

7.55–8.13

8.15–8.45

Mums tylint kalba darbai
Daiva Daugvilavičienė,
Krosnos bendrosios
praktikos medikė

A

Paaiškinimai: „Pr“– pirmadienis; „A“– antradienis; „T“– trečiadienis; „K“– ketvirtadienis; „P“– penktadienis.

A. Margelio komanda PIRMYN!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN!
politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 21
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Eteris
Ketvirtadienis
, vasario 14 d. Saulė teka 7.46, leidžiasi 17.21, dienos
ilgumas 9.35. Priešpilnis. Vardadieniai: Kirilas, Valentinas, Saulius, Saulė, Liliana, Lijana, Valius.
LRT Televizija

21.00 „Monikai reikia

6.00 Lietuvos Respu-

meilės“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Troja“.
1.40 „Žiemos spąstuose“.
3.05 Alchemija. VDU
karta.
3.35 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 2“.
12.00 Gyvenimas.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Babilonas Berlynas“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Vakaras su Edita.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio
žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Specialus
tyrimas.
5.00 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 Dienos

programa.
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.05 „Monikai reikia
meilės“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.25 KK2.
10.55 Nuo... Iki...
11.25 „Paveldėtoja 2“.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
14.55 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.55 TV3 orai.
22.00 „Kažkas skolinto“.
0.20 „Skubi pagalba“.
1.15 „Iš Los Andželo į

Vegasą“.

10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Inspektorius

Luisas. Nemėjos
liūtai“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Demaskuoti“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes
europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys.
0.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Svarbiausia –
įstatymas“.
3.50 „Inspektorius
Luisas. Didysis
darbas“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

1.40 „Apsukrios kamba-

LRT Plius

rinės“.
2.30 Ekstrasensai tiria.
4.00 „Skubi pagalba“.
4.50 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
5.15 „Apsukrios kambarinės“.

6.00 Lietuvos Respu-

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

gatvės“.
9.40 „Įteisintas faras“.
10.45 „Gelbėtojai – 112“.
11.45 „Mentalistas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 Info diena.
18.35 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Tautos tarnas“.
21.00 „Mirties apsuptyje“.
23.05 „Voratinklis“.
1.05 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
1.45 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.

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

viršaus“.
7.00 Vantos lapas.
7.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
8.00 „Sandoris“.
9.00 Ant bangos.

blikos himnas.
6.05 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
7.20 Į sveikatą!
7.45 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Džeronimas 3“.
8.20 „Mados aukos“.
9.15 Labas rytas,

Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų

kalba.
12.15 Legendos.
13.10 Stambiu planu.
13.55 Atspindžiai.

Paveldo kolekcija.
14.20 „Kredo: demokratas“.
15.15 Premjera. „Konfrontacijos prie Rio
Grandės. Narkotikų
karas Meksikoje“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 Premjera. „Kaimynai piratai“.
16.05 „Džeronimas 3“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
19.05 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Švč.
Mergelės Marijos
Ėmimo į dangų
(Vytauto Didžiojo)
bažnyčia.
19.15 Premjera. „Leonardas. Žmogus,
išgelbėjęs mokslą“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Valentino diena
kitaip. Širdies

ritmu.
23.30 Anapus čia ir dabar.
0.15 DW naujienos rusų

kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
1.50 „Aukojant pėsti-

ninką“.
3.45 Anapus čia ir dabar.
4.30 Mokslo sriuba.
4.55 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus albumas.
5.10 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“.

TV1
6.55 „Marija Vern“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

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

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

Gumuliuko gyvenimas“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
20.05 „Marija Vern“.
21.00 PREMJERA. „Prancūziška žmogžudystė. Mirtys
Ruano vienuolyno
bažnyčioje“.
23.05 „Karalienė Izabelė“.
0.40 „Midsomerio
žmogžudystės VI.
Talentas gyventi“.
2.40 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.25 „Bekas 6. Paskutinė
diena“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Žvejo nuotykiai“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Vienam gale

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

tras.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
16.55 Kulinarijos meis-

tras.
17.55 „Vedęs ir turi

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

Maikas“.
23.15 „Nusikalstami

protai. Kitapus
sienų“.
0.05 „Daktaras
Hausas“.
1.05 „Svieto lygintojai“.
1.55 „Legendos“.
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Eteris
Penktadienis
, vasario 15 d. Saulė teka 7.44, leidžiasi 17.24, dienos ilgumas 9.40.
Priešpilnis. Vardadieniai: Faustinas, Jordanas, Zygfridas, Girdenis, Girdenė, Jovita, Jurgina, Jurgita, Vytis.

, vasario 16 d. Saulė teka 7.42, leidžiasi 17.26, dienos ilgumas 9.44.
Priešpilnis. Vardadieniai: Julijona, Julijonas, Tautvydė.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė policija 4“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 2“.
12.00 Vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio tarybos
deklaracijos paskelbimo 70-mečio
minėjimas.
12.30 Karinės paslaptys.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 „Aš – dalis
Tavęs“.
23.10 „Nesaugus prieglobstis“.
1.10 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
5.00 „Ponių rojus“.

LNK
6.00 Dienos

programa.
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.05 „Monikai reikia

meilės“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.25 KK2.
10.55 Valanda su
Rūta.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
14.55 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 PREMJERA. „Sumažinti žmonės“.

23.40 „Smagus pasivaži-

nėjimas“.
1.35 „Penktadienis,
13-oji“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Atlantida. Praras-

toji imperija“.
21.20 „Legenda apie
Heraklį“.
23.10 PREMJERA.
„Žmogus žmogui –
vilkas“.
1.05 „Trys dienos
nužudyti“.
3.05 „Teta Helena“.
5.10 „Svotai“.

BTV

16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Demaskuoti“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Gyvenimo būdas“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
20.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 „Prokuroras“.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos.
0.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Svarbiausia –
įstatymas“.
3.50 „Inspektorius
Luisas. Didysis
darbas“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Gyvybės langelis“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

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

gatvės“.
9.40 „Įteisintas faras“.
10.45 „Gelbėtojai – 112“.
11.45 „Mentalistas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.40 „Stoties
policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 NKL čempionatas. Molėtų
„Ežerūnas“–Kauno
„Žalgiris-2“.
20.00 „Amerikietiškos
imtynės“.
22.00 „Snaiperis 3“.
23.50 „Mirties apsuptyje“.
1.40 „Didžiojo sprogimo
teorija“.

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

viršaus“.
7.00 Čempionai.
7.30 Skinsiu raudoną

rožę.
8.00 „Nuostabūs gyvūnų
pojūčiai“.
9.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Inspektorius
Luisas. Nemėjos
liūtai“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

blikos himnas.
6.05 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
6.55 Projektas Pi.
7.20 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Džeronimas 3“.
8.20 Garsiau.
8.45 „Konfrontacijos

prie Rio Grandės.
Narkotikų karas
Meksikoje“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Istorijos
detektyvai.
13.00 7 Kauno dienos.
13.25 Stop juosta.
13.50 Lietuva mūsų
lūpose.
14.15 „Leonardas.
Žmogus, išgelbėjęs
mokslą“.
15.10 „Skonio pasaka.
Indiškos virtuvės
guru“.
15.40 „Grizis ir
lemingai“.
15.50 „Kaimynai
piratai“.
16.05 „Džeronimas 3“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kelias.
18.20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19.15 Mokslo sriuba.
19.30 „Pasaulio kultūros
paveldo objektai
Japonijoje. Kijo
kalnų grandinės
šventosios vietos ir
maldininkų keliai“.
19.50 „Pasaulio kultūros
paveldo objektai
Japonijoje. Hiraidzumis ir Ivamio
sidabro kasykla“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.

20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Sugrįžimas“.
23.00 Mari Samuelsen

ir NIKO festivalyje
„Midsummer
Vilnius 2018“.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Roko festivalis
„Lituanika 2015“.
2.20 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
2.45 Linija, spalva,
forma.
3.15 7 Kauno dienos.
3.45 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.

TV1
6.55 „Marija Vern“.
7.55 „Svajonių

princas“.
9.55 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

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

Super“.
13.35 „Tinginių miestelis“.
14.05 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į
širdį“.
19.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
20.05 „Marija Vern“.
21.00 PREMJERA. „Vidurnakčio saulė“.
23.20 „Vidurnakčio
ekspresas“.
1.40 „Midsomerio
žmogžudystės VI.
Mirtis ir sapnai“.
3.35 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
4.20 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Ruano
vienuolyno bažnyčioje“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „Elementaru“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Kulinarijos meis-

tras.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
16.55 Kulinarijos meis-

tras.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.55 Orai.
22.00 „Neištikimybė“.
0.10 „Magiškasis

Maikas“.

šeštadienis
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per
Ukrainą“.
7.00 „Vendi“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Valstybės atkūrimo
diena. Trijų
Baltijos valstybių
vėliavų pakėlimo
ceremonija Simono
Daukanto aikštėje
Vilniuje. Respublikos Prezidentės
Dalios Grybauskaitės kalba.
12.30 Lietuvos Nepriklausomybės diena. Šv.
mišių tiesioginė
transliacija iš Vilniaus arkikatedros.
13.40 Dainuoju Lietuvą.
Patriotinės dainos.
14.00 Valstybės atkūrimo
diena. Vasario
16-osios minėjimas
prie Lietuvos
nepriklausomybės
signatarų namų
Vilniuje.
14.30 Dainuoju Lietuvą.
14.50 „Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
Pusfinalis.
16.58 Loterija „Keno
Loto“.
17.00 Žinios. Sportas.
Orai.
17.20 „Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
Pusfinalis.
19.30 Šventinis Vasario
16-osios renginys
„MKČ kodas LT“.
21.10 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
21.15 Panorama.
21.27 Sportas. Orai.
21.30 „Eurovizija 2019“.
Nacionalinė atranka. II pusfinalis.
0.15 „Naktis be
karūnos“.
1.50 „Nesaugus prieglobstis“.
3.50 „Aš – dalis Tavęs“.

LNK
6.15 Dienos programa.
6.20 „Tomas ir Džeris“.
6.50 „Žvėrelių būrys“.
7.15 „„Nickelodeon“

valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.40 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.05 „Riterių princesė
Nela“.
8.30 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
8.55 „Sujudimas džiunglėse“.
10.35 „Megamaindas“.
12.25 „Denis – grėsmė
visuomenei.
Nuotykiai tęsiasi“.
14.00 „Čarlis ir šokolado
fabrikas“.
16.10 „Tūkstančiai mylių
iki tavęs“.

18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 Saldi laisvė.
21.00 PREMJERA.

„Septynios minutės
po vidurnakčio“.
23.10 „Norbitas“.
1.05 „Sumažinti
žmonės“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.00 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 „Jūrų dinozaurai
3D“.
11.50 „Eragonas“.
13.55 „Undinė“.
16.00 „Vakaro pasakojimai“.
18.00 „Raudonas
kilimas“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Geriausi mūsų
metai“.
21.00 PREMJERA. „Grąžinti nepriklausomybę“.
22.25 „Nepriklausomybės
diena“.
1.20 „Legenda apie
Heraklį“.
2.55 „Kažkas skolinto“.
5.00 „Svotai“.

BTV
6.15 „Varom!“.
7.05 „Vaikai šėlsta“.
8.29 „Top Shop“ televi-

trina.
8.45 Sveikatos ABC
televitrina.
9.00 Baltijos galiūnų
čempionatas.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 PREMJERA. „Iš visų
jėgų“.
11.05 PREMJERA. „Būk
ekstremalas“.
11.40 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.50 „Gordonas Ramzis.
Iki pragaro ir atgal“.
13.50 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
14.50 „Amžiaus nusikaltimai“.
15.50 „Ieškokit Gudručio!“.
18.00 PREMJERA. „Nuostabieji lūzeriai. Kita
planeta“.
19.30 Muzikinė kaukė.
Geriausieji.
22.00 „Išminuotojų
būrys“.
0.40 „Nuo sutemų iki
aušros“.
2.30 „Didžiojo sprogimo
teorija“.

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

pristato. Nepriklausomybės kovų
verpetuose“.
7.55 „Pasaulis iš
viršaus“.
9.00 Skinsiu raudoną
rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Adomo obuolys.
11.00 „Detektyvas
Morsas“.
13.00 „Šeimininkė“.
15.15 „Pasaulio turgūs.
Barselona“.
16.00 Žinios.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa
pristato. Nepriklausomybės kovų
verpetuose“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Geriausių neįgaliųjų
Lietuvos sportininkų apdovanojimai 2018.
20.00 Žinios.
20.25 „Gurovo bylos.
Mirtis tiesioginiame eteryje“.
22.00 Žinios.
22.30 „Gurovo bylos.
Mirtis tiesioginiame eteryje“
(tęs.).
23.05 „Mentų karai.
Odesa“.
1.25 „Moterų daktaras“.
2.55 „Šeimininkė“.
4.35 Vantos lapas.
5.00 „Inspektorius
Luisas. Didysis
darbas“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Misija: Vilnija.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Mano mama

gamina geriau!
10.00 Premjera.

„Šešėlių frontas.
Lietuvos žvalgyba
1918–1940“.
10.40 Premjera. „Lietuvos
advokatūrai – 100“.
11.20 Premjera. „Liepsnojantis kalavijas“.
12.00 „Lietuvos Prezidentas Aleksandras
Stulginskis“.
12.30 Švęskime laisvę.
14.00 Premjera. Bravo! 2.
15.10 „Žmonės, kurie sukūrė Lietuvą. Jonas
Basanavičius“.
16.00 Euromaxx.
16.30 Premjera. „Sesuo
Nijolė“.
17.25 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Šv. Pranciškaus Ksavero
(Jėzuitų) bažnyčia.
17.30 Dokumentinė

apybraiža „Mes
nugalėjom“.
17.55 Misija – pasaulio
Lietuva. Sujunkime
Lietuvą!
18.40 Televizijos
spektaklis „Naujieji
patriotai“. Petro
Vaičiūno pjesės
motyvais.
21.15 Panorama.
21.27 Sportas. Orai.
21.30 „Pranciškus“.
23.40 Vaclovo Augustino
„Missa pro
centerimo anno
restitutionis
Lituaniae“.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 „Sugrįžimas“.
3.00 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą. Silvestras Žukauskas“.
3.45 Mokslo ekspresas.
4.00 Valentino diena
kitaip. Širdies
ritmu.

TV1
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
12.20 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
13.15 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
13.45 „Nekviesta meilė
4“.
15.45 „Širdele mano“.
17.55 „Ne anyta, o
monstras“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Komisarė Helena
Dorn. Grėsmė“.
22.55 „Načas Libras“.
0.45 „Vidurnakčio
ekspresas“.
2.50 „Vidurnakčio
saulė“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Leopardų kovos

klubas“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Vienam gale

kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Gazas dugnas.
10.30 Autopilotas.
11.00 Lietuvos mokyklų

žaidynės.
11.30 Sandėlių karai.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 PREMJERA. „Liūtė

– karalienė“.
14.00 „Žvejo nuotykiai“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Jukono vyrai“.
19.00 Amerikos dievaitis.
21.00 Žinios.
21.55 Orai.
22.00 „Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“.
0.15 „Neištikimybė“.
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Eteris
sekmadienis
, vasario 17 d. Saulė teka 7.40, leidžiasi 17.28, dienos ilgumas
9.48. Priešpilnis. Vardadieniai: Aleksas, Vaišvilas, Viltė, Donatas, Donata.

, vasario 18 d. Saulė teka 7.37, leidžiasi 17.30, dienos ilgumas 9.53.
Pilnatis. Vardadieniai: Bernadeta, Simeonas, Lengvenis, Gendrė, Simas.

LRT Televizija

19.30 Lietuvos balsas.

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

Vaikai.
21.45 PREMJERA. „Atvykimas“.
0.05 „Didžioji skola“.
2.35 „Septynios minutės
po vidurnakčio“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime
gera. Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų
pasakos. Sniego
močia“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Tamsioji augalų pusė. Apgaulė
dėl išlikimo“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Laukinė
Šri Lankos gamta.
Ežerų kraštas“.
13.50 „Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
Rungtynės dėl 3
vietos.
16.58 Loterija „Keno
Loto“.
17.00 Žinios. Sportas.
Orai.
17.30 „Kidy Tour“ Karaliaus Mindaugo
krepšinio taurė.
Finalas.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
21.30 „Laisvės kaina.
Disidentai“.
22.30 „Neužmiršti“.
23.30 Premjera. „Herojai“.
1.00 „Vasara Romoje“.
2.30 Pasaulio dokumentika. „Tamsioji augalų pusė. Apgaulė
dėl išlikimo“.
3.25 Pasaulio dokumentika. „Laukinė
Šri Lankos gamta.
Ežerų kraštas“.
4.20 „Neužmiršti“.
5.15 „Šešėlių frontas.
Lietuvos žvalgyba
1918–1940“.

LNK
6.45 Dienos programa.
6.50 „Tomas ir Džeris“.
7.15 „„Nickelodeon“

valanda. Žvėrelių
būrys“.
7.40 „Keista šeimynėlė“.
8.05 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.30 „Riterių princesė
Nela“.
8.55 „Ogis ir tarakonai“.
9.05 „Nykštuko Tomo ir
Coliukės nuotykiai“.
10.25 „Kung Fu Panda“.
12.10 „Žmogus-voras 3“.
14.55 „Gyvūnas“.
16.40 Ne vienas kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.

„Rytojaus žemė“, 19.30, TV3

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.00 „Transformeriai.
Maskuotės meistrai“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Čipas ir Deilas
skuba į pagalbą“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinarinis detektyvas.
9.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Išsinuomokit
vaiką!“.
13.20 „Šnipų vaikučiai.
Laiko sergėtojas“.
15.10 „Asteriksas ir
Obeliksas: jos didenybės tarnyboj“.
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV3 orai.
19.30 „Rytojaus žemė“.
22.05 „Transporteris 2“.
23.50 „Nepriklausomybės
diena“.
2.20 „Žmogus žmogui –
vilkas“.
3.55 „Transporteris 2“.
5.25 „Svotai“.

BTV

7.55 „Gluchariovas“.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Vera. Paslėptos

gelmės“.
13.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Spąstai Pelenei“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Spąstai Pelenei“

(tęs.).
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Detektyvas
Morsas“.
0.40 „Gurovo bylos.
Savivalė“.
2.10 „Vera. Paslėptos
gelmės“.
3.40 „Kelrodė žvaigždė“.
5.10 „Pavojingiausios
kelionės. Gvinėja“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Bravo! 2.
7.15 Mokslo ekspresas.
7.30 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.

6.30 Baltijos galiūnų

čempionatas.
7.30 „Iš visų jėgų“.
8.00 „Būk ekstremalas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.05 „Būk ekstremalas“.
11.40 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.50 PREMJERA.
„Gordono, Džino ir
Fredo kulinarinės
kelionės“.
13.50 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.30 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
17.30 „Kas žudikas?“.
18.30 „Amžiaus nusikaltimai“.
19.30 „Žandaras ir
ateiviai“.
21.30 „Antrininkas“.
22.35 „Kortų namelis“.
23.40 „Snaiperis 3“.
1.20 „Nuo sutemų iki
aušros“.

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. Gražina
Pigagaitė“.

7.45 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 Premjera. „Saros
muzika. Šiuolaikinė
klasika“.
9.30 Euromaxx.
10.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
13.00 Stop juosta.
13.30 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
15.40 Šventadienio
mintys.
16.10 Projektas Pi.
16.35 Mokslo sriuba.
17.05 Vartotojų kontrolė.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.45 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Gabrielė Petkevičaitė-Bitė“.
19.30 „Dauntono

abatija 2“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legendos.
21.55 Muzikinė išpažintis.
23.30 Anapus čia ir dabar.
0.15 „Pranciškus“.
2.25 Misija – pasaulio
Lietuva. Sujunkime
Lietuvą!
3.10 Mari Samuelsen
ir NIKO festivalyje
„Midsummer
Vilnius 2018“.
4.40 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
5.05 Vartotojų kontrolė.

TV1
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.45 „Akloji“.
11.55 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.25 „Merės Berės
patiekalai“.
13.00 „Gaminame namie
su Reičele Alen“.
13.30 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
23.05 „Megės planas“.
1.05 „Načas Libras“.
2.35 „Komisarė Helena
Dorn. Grėsmė“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Liūtė – karalienė“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Sekmadienis su

Kauno „Žalgiriu“.
11.00 „Įspūdingiausios

atostogų vietos“.
11.30 Sandėlių karai.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 PREMJERA. „Upės

ir žmonės“.
14.00 „Žvejo nuotykiai“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Bearas Gryllsas.
Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Jukono vyrai“.
19.00 Amerikos dievaitis.
21.00 Žinios.
21.55 Orai.
22.00 Nakties TOP.
22.30 X Faktorius.

pirmadienis
blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 2“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Medičiai. Florencijos valdovai 2“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 „Neužmiršti“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vartotojų kontrolė.
5.00 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.05 „Monikai reikia
meilės“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.25 KK2 penktadienis.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
14.55 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip
yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Paveldėtoja 2“.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 PREMJERA.
„Nudėti Giunterį“.
0.20 „Juodasis sąrašas“.
1.15 „Atvykimas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV3 orai.
19.30 Namas.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.55 TV3 orai.
22.00 „Žvėries pilvas“.
23.50 „Skubi pagalba“.
0.50 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
1.40 „Apsukrios kambarinės“.
2.30 Ekstrasensai tiria.
3.55 „Skubi pagalba“.
4.45 „Iš Los Andželo į
Vegasą“.
5.10 „Apsukrios kambarinės“.

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

gatvės“.
9.40 „Įteisintas faras“.
10.40 „Gelbėtojai – 112“.
11.10 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 Info diena.
18.35 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Tautos tarnas“.
21.00 „Tamsos riterio
sugrįžimas“.
0.10 „Išminuotojų
būrys“.
2.25 „Antrininkas“.
3.20 „Kortų namelis“.

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

viršaus“.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 Ne spaudai.
9.00 „24/7“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Inspektorius

Luisas. Virš gėrio ir
blogio“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“.
19.45 „Alytaus prieš-

gaisrinė gelbėjimo
tarnyba“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes
europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
0.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Svarbiausia –
įstatymas“.
3.50 „Neišsižadėk“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

24.00 DW naujienos rusų

LRT Plius

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

6.00 Lietuvos Respu-

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
1.45 „Herojai“.
3.15 „Vasara Romoje“.
4.50 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
5.05 „Giminės. Gyve-

nimas tęsiasi 3“.

TV1
6.55 „Marija Vern“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.

blikos himnas.
6.05 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
7.05 Linija, spalva,

forma.
7.30 Dainuoju Lietuvą.
7.45 „Grizis ir lemingai“.
7.55 „Džeronimas 3“.
8.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
8.45 „Skonio pasaka.
Indiškos virtuvės
guru“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
13.20 Pasaulio lietuvių
žinios.
13.45 „Dauntono abatija
2“.
14.40 „Skonio pasaka.
Peru kulinarijos
atradimai“.
15.10 „Skonio pasaka.
Honkongo virtuvės
įvairovė“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Džeronimas 3“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 3“.
19.10 Premjera. „Pavlenskij. Žmogus ir
valdžia“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Daktaro Blanšo
klinika“.
23.05 Kauno bažnyčios:
miesto tapatumo
kodas. Kristaus
Prisikėlimo bazilika.
23.15 Istorijos detektyvai.

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

Gumuliuko gyvenimas“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
20.05 „Marija Vern“.
21.00 „Viskas ore!“.
23.10 „Karalienė Izabelė“.
0.55 „Midsomerio
žmogžudystės VI.
Kruvina akvarelė“.
2.55 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.40 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Virtuvė“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „Elementaru“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kulinarijos meistras“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
16.55 „Kulinarijos meistras“.
17.55 „Vedęs ir turi
vaikų“.
18.55 „Univeras“.
20.00 „Virtuvė“.
20.30 Žinios.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Transformacija“.
1.00 „Svieto
lygintojai“.
1.50 „Legendos“.

„Tamsos riterio sugrįžimas“, 21.00, BTV
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Eteris
Antradienis
, vasario 19 d. Saulė teka 7.35, leidžiasi 17.32, dienos ilgumas
9.57. Pilnatis. Vardadieniai: Konradas, Šarūnas, Nida, Zuzana.

, vasario 20 d. Saulė teka 7.33, leidžiasi 17.34, dienos ilgumas 10.01.
Pilnatis. Vardadieniai: Leonas, Visgintas, Eitvydė, Aidas.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 2“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „12 beždžionių 2“.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.10 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 (Ne)emigrantai.
5.00 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.05 „Monikai reikia

meilės“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.25 KK2.
10.55 Nuo... Iki...
11.25 „Paveldėtoja 2“.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių

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

Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Paveldėtoja 2“.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.

22.28 Orai.
22.30 „Organų vagys“.
0.40 „Juodasis sąrašas“.
1.35 „Nudėti Giunterį“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Namas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.55 TV3 orai.
22.00 „Įkalintos po
vandeniu“.
23.50 „Skubi pagalba“.
0.40 „Vaiduoklių ieškotojai“.
1.35 „Apsukrios kambarinės“.
2.25 Ekstrasensai tiria.
3.50 „Skubi pagalba“.
4.45 „Vaiduoklių ieškotojai“.
5.05 „Apsukrios kambarinės“.

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

gatvės“.
9.40 „Įteisintas faras“.
10.45 „Gelbėtojai – 112“.
11.45 „Mentalistas“.
12.45 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 Info diena.
18.35 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Tautos tarnas“.
21.00 „Nesutramdomas“.
22.50 „Tamsos riterio
sugrįžimas“.
1.45 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.05 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.30 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.

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

Maitvanagiai“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Inspektorius

Luisas. Virš gėrio ir
blogio“.
13.30 TV parduotuvė.

13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Tai – sportas“.
18:15 „Alytaus priešgais-

rinė gelbėjimo
tarnyba“.
18.30 „Dzūkijos kultūros
ir tradicijų aidai“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes
europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“.
0.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Svarbiausia –
įstatymas“.
3.50 „Šeimininkė“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
7.05 Misija: Vilnija.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Džeronimas 3“.
8.20 „Skonio pasaka.
Peru kulinarijos
atradimai“.
8.45 „Skonio pasaka.
Honkongo virtuvės
įvairovė“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Anapus čia ir dabar.
13.55 Mokslo ekspresas.
14.10 „Pavlenskij.
Žmogus ir valdžia“.
15.10 „Skonio pasaka.
Viena – Europos
desertų sostinė“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Džeronimas 3“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.20 „Katakombų
sutartis. Slaptasis
Vatikano II susirinkimo testamentas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Komisaras ir jūra“.
23.00 Dainuoju Lietuvą.
23.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
1.25 „Daktaro Blanšo

klinika“.
3.00 Kultūringai su
Nomeda.
3.45 Legendos.
4.40 ARTi. Veidai.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.

TV1
6.55 „Marija Vern“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios

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

Super“.
13.35 „Tinginių miestelis“.
14.05 „Nepaprastas
Gumuliuko gyvenimas“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.10 „Nusivylusios
namų šeimininkės“.
20.05 „Marija Vern“.
21.00 „Bekas 7. Jūsų
pačių kraujas“.
23.05 „Karalienė Izabelė“.
0.35 „Midsomerio
žmogžudystės VI.
Sakmė apie du
kaimelius“.
2.40 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.25 „Viskas ore!“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „Elementaru“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kulinarijos meistras“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
16.55 „Kulinarijos meistras“.
17.55 „Vedęs ir turi
vaikų“.
18.55 „Univeras“.
20.00 „Virtuvė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Mango 20“.
21.35 „Naša Raša“.
22.00 TIESIOGIAI
UEFA čempionų
lygos rungtynės.
„Olympique
Lyonnais“–„FC
Barcelona“.
0.00 „Daktaras Hausas“.
1.00 „Svieto lygintojai“.
1.55 „Legendos“.

Trečiadienis
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 2“.
12.00 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Mano mama
gamina geriau!
22.30 Dviračio
žinios.
23.00 „Paskutinė karalystė 2“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 4“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio
žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
5.00 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.05 „Monikai reikia

meilės“.
9.40 „Namai, kur širdis“.
10.25 KK2.
10.55 Nuo... Iki...
11.25 „Paveldėtoja 2“.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Gyvenimo daina“.
14.00 „Aukštakulnių

kerštas“.
14.55 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2.

20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Paveldėtoja 2“.
21.00 „Monikai reikia

meilės“.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 „Pagirios Las

Vegase“.
0.45 „Juodasis sąrašas“.
1.40 „Organų vagys“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.25 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.55 TV3 orai.
22.00 „Pasiutę šunys“.
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 TĘSINYS. „Pasiutę

šunys“.
23.55 „Skubi pagalba“.
0.55 „Vaiduoklių ieško-

tojai“.
1.45 „Apsukrios kamba-

rinės“.
2.35 Ekstrasensai tiria.
4.00 „Skubi pagalba“.
4.50 „Vaiduoklių ieškotojai“.
5.15 „Apsukrios kambarinės“.

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

gatvės“.
9.40 „Įteisintas faras“.
10.45 „Gelbėtojai – 112“.
11.45 „Mentalistas“.
12.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.40 „Stoties policija“.
14.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.45 „Įteisintas faras“.
16.50 „Gelbėtojai – 112“.
18.00 Info diena.
18.35 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.30 „Tautos tarnas“.
21.00 „Sapnų gaudyklė“.
23.40 „Nesutramdomas“.
1.20 „Didžiojo sprogimo
teorija“.
2.05 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.

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

viršaus“.
7.00 Skinsiu raudoną

rožę.
7.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
8.00 Reporteris.

8.58 Orai.
9.00 „Gurovo bylos.

Maitvanagiai“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Mentalistas“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes
europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa.
0.30 Čempionai.
1.05 „Albanas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Svarbiausia –
įstatymas“.
3.50 „Šeimininkė“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Švęskime laisvę.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Džeronimas 3“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.45 „Skonio pasaka.

Viena – Europos
desertų sostinė“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 „Siekiant neįmanomo. Dirigentė
Mirga GražinytėTyla“.
13.10 Kultūringai su
Nomeda.
14.00 Linija, spalva,
forma.
14.25 „Katakombų
sutartis. Slaptasis
Vatikano II susirinkimo testamentas“.
15.10 „Skonio pasaka.
Tobula japonų
virtuvė“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Džeronimas 3“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.15 „Biomimikrija.
Gamtos įkvėpti
chemijos atradimai“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Rėjus“.

24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Roko festivalis

„Lituanika 2015“.
2.00 „Komisaras ir jūra“.
3.30 ARTi. Veidai.
3.45 „Šešėlių frontas.

Lietuvos žvalgyba
1918–1940“.
4.20 „Liepsnojantis
kalavijas“.
5.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.

TV1
6.55 „Marija Vern“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

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

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

Gumuliuko gyvenimas“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.10 „Nusivylusios namų
šeimininkės“.
20.05 „Marija Vern“.
21.00 „Bekas 7. Plonas
ledas“.
23.05 „Karalienė Izabelė“.
0.35 „Midsomerio
žmogžudystės VI.
Plėšrieji paukščiai“.
2.35 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.20 „Bekas 7. Jūsų
pačių kraujas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Žvejo nuotykiai“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Statybų gidas.
9.30 „Elementaru“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „Elementaru“.
16.55 „Kulinarijos meis-

tras“.
17.55 „Vedęs ir turi

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

čempionų lygos
rungtynės. „FC
Schalke 04“–
„Manchester City
FC“.
0.00 „Daktaras
Hausas“.
1.00 „Svieto lygintojai“.
1.50 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
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PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

„Audi A4“ (1995 m., dyzelinas, TA, draudimas, pilkos
spalvos), kaina 350 Eur.
Tel. 8 601 71805.

••

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

••

••

••

••

••

••
••
••

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

••

••

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

••

Sodybą Lazdijuose arba keičiu į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 670 61649.
3 k. butą Veisiejuose (3
aukštas, netoli pušynas, ežeras),
kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.
Sodybą Gudelių k. (30 a
namų valda, 2,25 ha žemės ūkio
paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

GYVULIAI

Ėringas avis.
Tel. 8 642 07624.

••

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

••

Dalį namo Veisiejų centre
(nauja šildymo sistema, suremontuota, su dalimi baldų),
kaina 18 000 Eur.
Tel. 8 673 10660.

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

••

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

Pusę gyvenamojo namo Vytauto g. 26, Lazdijai (6 a žemės).
Tel. 8 603 10152.

••

AUGALAI

Avižas, avižų ir žirnių mišinį,
žieminius ir vasarinius kviečius,
kaina 12 Eur/cnt. Galiu atvežti.
Tel. 8 601 24818.
Alijošių.
Tel. 8 617 01065.
Šieno ir šienainio rulonus.
Tel. 8 682 16849.
Pašarinius runkelius ir burokėlius.
Tel. 8 617 01065.

••

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

••

KITI

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

••

Televizorių „Orion Color 2051
Stereo“, kaina 15 Eur.
Tel. 8 612 41428.

••

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

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••
••

Žemę.
Tel.: 8 688 80688.
Žemės ūkio paskirties žemę.
Tel.: 8 615 94920,
8 614 56206.

••

Brangiai miškus: brandžius,
jaunuolynus, malkinius. Žemę,
apaugusią krūmais arba medžiais.
Tel. 8 641 55554.

••

Brangiai mišką (gali būti bendraturčių, neatidalytas, su skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

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

••

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

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

••
••
••

••

••

••

Avių vilną. Tel. 8 617 01065.

Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.
Fasuotas akmens anglis ir
durpių briketus. Atvežame. UAB
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.
Skaldelę kapams. UAB „Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

••

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

Superkame visų markių automobilius, kemperius. Gali būti
nevažiuojantys ar po autoįvykio
bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikalingus
dokumentus, atsiskaitome iš
karto.
Tel. 8 636 60545.
Visų markių automobilių
supirkimas. Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros, po
autoįvykio. Atsiskaitome vietoje,
sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 635 88865.

••

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

••

Perkame automobilius, motociklus, prikabinamus namelius
(kemperius). Pasiimame patys.
Tel. 8 690 25066.

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

••

Superkame visų markių
automobilius, mikroautobusus,
kemperius, motociklus, keturračius, motorolerius. Gali būti
nevažiuojantys ar ilgai stovėję.
Sutvarkome dokumentus, Atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 674 48971.
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SIŪLO

••

Superkame „Audi“, „VW“,
„MB“, „Opel“, „Mazda“, „Mitsubishi“, „Toyota“ markių automobilius. Gali būti nevažiuojantys
po autoįvykių. Pasiimame patys,
atsiskaitome iš karto.
Tel. 8 674 48762.

••

GYVULIAI

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

••

Įmonė tiesiogiai – galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka iš
karto.
Tel. 8 613 79515.

••

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

••
••

KITI

Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.
Metalo laužo supirkimas:
juodojo metalo laužas – 170–195
Eur/t, skarda – 120–150 Eur/t.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo paslaugos iki 60 t. Darbo laikas I–V
8.00–16.30 val., VI 9.00–13.00
val.
Tel. 8 698 30902.

DAR BAS

••

SIŪLO

Ieškau stogdengių brigados,
kuri galėtų kokybiškai pakeisti
didelį namo stogą.
Tel. 8 654 70077.

••

Siūlome patikimą darbą namų
tvarkytojoms (-ams) Anglijoje,
be jokių įdarbinimo mokesčių.
Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. 8672 41083;
www.superdarbas.com.

„Sūduvos galvijai“

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.

••

Išnuomojamos patalpos –
darbo kabinetai. Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.
Tel. 8 657 85060.

••

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

••

Išnuomoju gamybines-sandėliavimo patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose. Tel. 8 698 78040.

••

••

Turite laisvos žemės nuomai Teizų apylinkėse? Padėkite
jaunam ir naujai besikuriančiam
ūkiui plėstis.
Tel. 8 653 90001.

••

Išsinuomočiau butą Lazdijuose. Mokėsiu iki 100 Eur/mėn. už
nuomą.
Tel. 8 603 30577.

••

53 m. vyriškis susipažintų su
bendraamže rimta moterimi.
Tel. 8 627 41843.

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

••

••

••
••

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

••

IEŠKO

Išsinuomočiau žemės ūkio
paskirties žemės. Gali būti
apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.

••

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

Atliekame visus vidaus apdailos darbus. Tel. 8 623 00597.
UAB „Staigūs sprendimai“
autoservisas. Važiuoklės remontas, virinimo darbai, padangų
montavimas ir balansavimas,
žemės ūkio mašinų, sunkvežimių
padangų montavimas ir remontas, tepalų prekyba, keitimas,
įvairios žemės ūkio paslaugos,
prekyba naudota žemės ūkio
technika. Alytaus g., Krosna.
Tel.: 8 620 68034, 8 614 15051.

••
••

••

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

PA SL AUGOS

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

••

Išsinuomočiau būstą. Pageidautina Veisiejų seniūnijoje.
Tel. 8 620 46498.

PA ŽI N T YS

Dengiame stogus iš savo ir
užsakovo medžiagų. Lankstinių
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.
Glaistome, dažome bei
atliekame kitus vidaus apdailos
darbus. Tel. 8 622 60230.

VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. vasario 20 d. (trečiadienį).

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.

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

Informuojame, kad matininkas Norgaudas Pilvinis (individuali veikla pagal pažymą Nr. 037942, tel. 8 680 83000) atlieka
kadastrinius matavimus:
2019-02-26 9.00 val. bus atliekami KĘSTUČIO BUOŽELIO nuosavybės teise valdomo žemės sklypo (kadastrinis Nr.
5933/0002:52), esančio Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Vytautų k.,
geodeziniai (kadastriniai) matavimai. Prašau dalyvauti gretimų
žemės sklypų (kadastrinis Nr. 5933/0002:0471, 5933/0002:0431)
ONOS RAMONIENĖS ir JURGIO MAKSIMAVIČIAUS turtinių
teisių paveldėtojus.

Informuojame, kad 2019-02-26 14.00 val. bus atliekami skl., kad.
Nr. 5945/0004:75, esančio Lazdijų r., Šventežerio k., kadastriniai
matavimai, kurių metu bus pažymėta sklypo riba.
Prašome gretimo skl., kad. Nr. 5945/0004:141, suinteresuotus
asmenis dalyvauti paženklinant žemės sklypo ribas.
Dėl smulkesnės informacijos galite kreiptis į UAB „Geodeza“,
Liepų g. 6, Kaunas, tel. 8 678 37282.

Ištirpo gyvenimas lyg snaigė, nukritusi ant šilto delno.
Užgeso amžinai gera širdis, liks tik prisiminimų kelias...
Netekus mylimos sesers nuoširdžiai užjaučiame Benių
Launikonį.
Liūdi Adelė, Jolanta ir Ramūnas

Informuojame,
kad Lazdijų r. sav. 3-iajame notaro biure (Nepriklausomybės a.
4-2, Lazdijai, tel. 8 318 51112) 2019 m. vasario 20 d. 10.00 val. bus skelbiamas mirusiosios TERESĖS GREBLIKIENĖS testamentas.

Informuojame,
kad Lazdijų r. sav. 3-iajame notaro biure (Nepriklausomybės
a. 4-2, Lazdijai, tel. 8 318 51112) 2019 m. vasario 20 d. 14.00 val. bus
skelbiamas mirusiosios GENĖS NARUŠIENĖS testamentas.

Informuojame,
kad Lazdijų r. sav. 3-iajame notaro biure (Nepriklausomybės
a. 4-2, Lazdijai, tel. 8 318 51112) 2019 m. vasario 21 d. 11.00 val. bus
skelbiamas mirusiojo ANTANO BALČIAUS testamentas.

Prenumeruokite internetu www.prenumerata.lt
Informuojame, kad 2019-02-25 10.00–
13.00 val. bus atliekami P. Šuboniui suprojektuotų žemės sklypų (proj. skl. Nr. 1059N;
Nr. 1060N; Nr. 1061N), esančių Akmenių,
Puodžiškės ir Pazapsių k., Kučiūnų sen.,
kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti
gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5918/0001:298) mirusios savininkės
O. J. Baltrimavičiūtės turto paveldėtojus. Kviečiame atvykti
gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5918/0004:220) mirusios savininkės
B. Kazokienės turto paveldėtojus. Kviečiame atvykti gretimo
sklypo (kad. skl. Nr. 5918/0003:230) mirusios savininkės T. Bučinos turto paveldėtojus. Kviečiame atvykti V. Lukanovą,
S. Bučiną ir I. Efimovą arba jų įgaliotus asmenis.
2019-02-25 d. 13.30 val. bus atliekami D. Radzevičiūtei
priklausančio žemės sklypo (kad. skl. Nr. 5943/0001:154), esančio Šeštokų k., Šeštokų sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame
atvykti gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5943/0001:189) savininkę
D. Ališauskienę arba jos įgaliotus asmenis.
Matavimus atliks UAB „Geodala“, matininkė Erika
Petruškevičiūtė, tel. 8 685 08308, Vasario 16-osios g. 6-4,
44250 Kaunas, el. p. info@geodala.lt.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas
•
Kompiuterių
tvarkymas

programinės

įrangos

• Navigacijų naujinimas
• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas
• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės
technikos priežiūra
• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt
Tel. +370 698 75597
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Baldų papildymas! .
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

Ulonų g. 16, Alytus
(„Dainava“)
Tel. 8 683 76442

Miško
paslaugos.

Dėmesio!

Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.

Kalvarijoje organizuojami
mokymai:
traktorininkų TR1, TR2, SZ kategorijų
mokymo kursai;
vairuotojų A, B, BE, C, CE kategorijų
mokymo kursai.
Keičiami seno pavyzdžio
traktorininkų pažymėjimai į naujus.
Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

gyvulių
sėklinimo
paslaugas. .
Tel.: 8 698 50235,
(8 318) 45988.

SUPERKA visų modelių

AUTOMOBILIUS, mikroautobusus,
sunkvežimius, tinkamus eksploatuoti ir
su defektais, jų kėbulus. Išrašome sunaikinimo
(utilizacijos) dokumentus.

Tel.: 8 684 26629,
8 640 23333.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.

Firma brangiai perka

pienu girdomus veršelius.
Moka 6 ir 21 proc. .

Tel. 8 634 23551.
ose

ose

j
Nau

alp
pat

• 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

Baldų

projektavimas,
gamyba,
prekyba

Tel.: (8 343) 21847,
8 699 88498.

• 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

Naujoji g. 132A, Alytus, el. p. info@surgede.lt
Tel. (8 315) 77250, mob. tel. 8 616 92004

Didelis biuro
popieriaus
pasirinkimas.

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.

KNYGYNĖLIS,

VERŠELIŲ
Veršelių
SUPIRKIMAS.
supirkimas.
Tel. 8 684 95050.

Seinų g. 12, Lazdijai.

BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
UAB „Rividė“
ARKLIUS, JAUČIUS,
parduoda ir pristato:
TELYČIAS, KARVES.
• Plautas aukščiausios rūir apvaliąją
Tel.
8 684 95050.
Tel. 8 625 93
679GALVIJŲ
šies akmens anglis (palaidos
medieną su žeme
SUPIRKIMAS.
arba išsikirsti.
arba fasuota po 25 kg).
Tel.: 8 682 49384,
Atliekame sanitarinius kirtimus
• Granulines akmens anglis
8 686 98223.
bei retinimus. Konsultuojame.
(po 1 t, po 25 kg).
Tel. 8 680 81777
• Medžio briketus.
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
• Durpių briketus didmaiPERKAMEšiuose
ARKLIUS, JAUČIUS,
po 500 kg.
PerkameMIŠKĄ
mišką
TELYČIAS, KARVES.
• Medžio granules (sertifiapvaliąją
didžiausiomisirkainomis
kuotos).
Tel. 8 625 93 679

PERKAME
MIŠKĄ

medieną su žeme
Lietuvoje.
arba išsikirsti.
Tel. 8 652 71212.
Mokame avansus.
Atliekame sanitarinius kirtimus
retinimus. Konsultuojame.
Atsiskaitomebei
iškarto.
Tel. 8 680 81777

Tel. 8 605 44445

PERKAME
MIŠKĄ.

su žeme
ir iškirsti.
Tel. 8 682 61641
www.SuperkaMišką.lt

kokybiškai kasame, valome ir
giliname tvenkinius. Formuojame šlaitą, išlyginame žemes.
Patariame dėl kasimo darbų.

Darome miškotvarkos
projektus
Teikiame miškovežio
paslaugas.
UAB „VYTKERTA“,
Varpilės g. 4,
Senoji Varėna
Tel.: 8 610 31732, 8 623 16745,
el. p. vytkerta@gmail.com

VANTOS
Įvairioms pirtims.

.

Įvairiems vanojimams.
Didesnį kiekį galiu atvežti.
Kviečiu susipažinti su
lietuviškos pirties
tradicijomis ir ritualais.
Tel. 8 633 59539.

ĮMONĖ SUPERKA
UAB „Galvijų eksportas“

Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir

Perka mišką
su žeme ir iškirsti

KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel. 8 612 34503.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.

Tel. 8 652 50282.

www.dzukijosgranitas.lt

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.
Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 4
Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
Kepyklos g. 15D, Alytus, tel. 8 699 29258
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

Mėsinių galvijų augintojų
kooperatyvas
„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“
Superka bulius, telyčias, karves
eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.
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