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Didžiausio kraštiečių palaikymo rinkimuose
sulaukė mero Artūro Margelio komanda

Rinkimuose pergalę šventusios A. Margelio komandos „Pirmyn!“ nariai neslėpė džiaugsmo dėl pasiektų rezultatų ir Lazdijų krašto žmonių pareikšto pasitikėjimo.
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Sveikinu Jus artėjančios Lietuvos valstybės
nepriklausomybės atkūrimo dienos proga.
Per 29-erius nepriklausomybės metus drauge įveikėme
daug iššūkių, reikšmingais darbais prisidėjome, kad
Lietuva išliktų laisva šalimi bei taptų modernia pasaulio
valstybe.
Nuoširdžiai linkiu: ir toliau visi kartu auginkime savo
gimtąjį kraštą – kilniais siekiais, kūrybingomis idėjomis
ir prasmingais darbais bei neblėstančia meile Tėvynei,
gimtajam kraštui ir jo žmonėms.
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Savaitės komentaras

Sekmadienį Lazdijų „Gojuje“ gimė „Kardo ir žagrės sąjunga“

Algimantas Mikelionis
Dažnai mėgstama diskutuoti,
kokia santuoka yra stipriausia:
iš meilės ar iš išskaičiavimo? Na,
meilė, kad ir kokia karšta bebūtų santykių pradžioje, anksčiau
ar vėliau išblėsta, o racionalus
išskaičiavimas duoda naudą
abiems pusėms labai ilgai, o gal
ir iki grabo lentos.
Sekmadienį Lietuvoje įvyko
miestų ir rajonų merų ir savivaldybių tarybų rinkimai. Lazdijuose dar prieš rinkimus buvo aišku,
kad sąjungai iš išskaičiavimo yra
pasmerkti „Žalieji valstiečiai“ ir
konservatoriai, kurie žada permainas, demokratiją ir visokį
kitokį gėrį ant mūsų galvų. Tik
sutuoktiniai tokie skirtingi, kad
apie meilės jausmą niekaip neišeina kalbėti, o tik apie sąjungą iš
elementaraus išskaičiavimo – ne
vardan tos Lietuvos, ne vardan
Lazdijų rajono žmonių, o vardan valdžios, tiksliau, lovio. Nors
Lazdijų konservatorių vadas dievagojasi ir mušasi į krūtinę, kad
užsiima politika ne dėl valdžios,
o dėl žmonių. Nieko naujo – jo
demagogija liejasi laisvai putodama ir šniokšdama. Jeigu jau jis
eina į rajono tarybą ir į galimai
aukštą postą ne dėl valdžios, tegul atsisako nors atlyginimo ir
dirba visuomeniniais pagrindais.

Apskritai labai blogas toks politikas, kuris eina į politiką nesiekdamas valdžios. Taip sakydamas
jis paprasčiausiai elementariai
meluoja. Geras politikas toks,
kuris atkakliai siekia valdžios,
nes tik ją turėdamas gali įgyvendinti savo programą. Ne tik
siekia valdžios, bet ir stengiasi
joje kuo ilgiau išsilaikyti. Tad itin
keistai ir veidmainiškai skamba Lazdijų „žaliųjų valstiečių“ ir
konservatorių kritika A. Margelio atžvilgiu, jog jis neva kažkoks
caras ar kunigaikštis ir labai ilgai
valdo rajoną. Lyg A. Miškinienė
ir A. Klėjus nesiekia valdžios, o
joje atsidūrę nesistengtų kuo ilgiau joje išbūti. Ir iš viso, jeigu A.
Klėjui per rajono tarybos posėdį
nebūtų išreikštas nepasitikėjimas, galima neabejoti, kad jis iki
šios dienos sėdėtų administracijos direktoriaus poste.
Lietuvos nacionalinėje politikoje konservatoriai ir „žalieji
valstiečiai“ nesutaria ir pešasi
kaip katė su pele, o štai Lazdijuose šių politinių jėgų santykiai tokie puikūs, kad ir kvailiui aišku,
jog tokie jie yra tik dėl valdžios
ir postų savivaldybėje. Apskritai pagal politinę ideologiją tarp
šių partijų mažai bendro. O ir
ką bendro gali turėti dešinieji su
iš kolchozų pirmininkų kilusių
stambiųjų žemvaldžių politine
jėga. Bet Lazdijų rajone tokia
sąjunga tapo įmanoma. Prie koalicijos dar prisijungė Lazdijų
socdemai ir „Tvarkos ir teisingumo“ atstovas. O gal Lazdijų konservatoriai ne tokie ir dešinieji,
kaip gali pasirodyti iš pirmo
žvilgsnio? Juk jiems vadovauja
buvęs rajono socialdemokratų

partijos pirmininkas. Gerai žinome, kad buvusių komunistų
nebūna. Jei tokiu kartą tapai, tai
jau visam gyvenimui. Toks atvejis yra, ko gero, vienintelis net
respublikos mastu. Na, negali gi
žmogus, vadovavęs socdemams,
taip persiversti ir kaip niekur
nieko vadovauti konservatoriams. Vienas mano pažįstamas
paėmęs Lazdijų konservatorių
sąrašą jį ilgai studijavo ir ištarė:
„Nieko nesuprantu... Sąrašas
konservatorių, o jame pilna komunistų.“
Sekmadienį Lazdijų „Gojuje“
gimusi „Kardo ir žagrės sąjunga“
nieko gero nežada rajono žmonėms. Minėtą „žaliųjų valstiečių“
ir Lazdijų konservatorių sąjungą
taip pat galima pavadinti raudonųjų khmerų ir chunveibinų
sambūriu. Panašu, kad rajonas
gali grįžti į karinio komunizmo
laikus, kurie 2000 metais vyravo savivaldybėje į valdžią atėjus
J. Matulevičiui. Tuomet buvo
aibė pasitarimų ir darbuotojai
turėjo rašyti ataskaitas, ką veikia
kiekvieną mielą minutę. Buvo
užsiimama visiškais niekais ir
smulkmenomis. Perskaičius kai
kurias A. Klėjaus įžvalgas net
gūdu darosi, kaip jos primena
karinio komunizmo laikus savivaldybėje.
„Žaliųjų valstiečių“ mohikanas rajone B. Rūtelionis, švelniai
pasakius, nemėgsta konservatorių, o iš tikrųjų jų nuoširdžiai
nekenčia. Kaip šis politikas tarsis
su konservatoriais, sunkiai turbūt įsivaizduoja net jis pats. Kiek
ilgai A. Miškinienei pavyks Benių valdyti ir tramdyti? Juk gerai
žinoma, kad B. Rūtelionis sako,

Adomo Žilinsko piešinys.
ką galvoja, ir nekalba užuolankomis ar pasitelkęs diplomatiją,
nes tai ne jo stilius. Taip pat gerai
pažįstant Lazdijų konservatorių partijos pirmininką A. Klėjų
drąsiai galima prognozuoti, kad
jis negalės ilgai būti šešėlyje ar
antroje pozicijoje pagal svarbą
rajono savivaldybėje.
Rajono politinėje dėlionėje
įdomus yra pažįstamos žurnalistės vaidmuo. Juk ne veltui
sekmadienio vakarą ji „Gojuje“
tapo „Kardo ir žagrės sąjungos“
atsiradimo liudininke. Šiaip ji
žinoma kaip konservatorių ir asmeniškai G. Landsbergio gerbėja.

Bet juk ideologine prasme tarp
jos numylėtinių konservatorių
ir „žaliųjų valstiečių“ nieko bendro. Šios dvi politinės jėgos labai
džiaugiasi pažįstamos žurnalistės dėmesiu ir palankumu. Kas
juokingiausia, kad Lazdijų „žalieji valstiečiai“ ir konservatoriai
galvoja, kad ji jiems palanki bus
net tuo atveju, jeigu šios politinės
jėgos atsidurs valdžioje. Taip, ji
bus joms palanki tik tuo atveju,
kol pastarieji jos klausys. Kitu
atveju jie suvoks, kaip stipriai
klydo, ir pažįstamos žurnalistės
nuotrauka su Benium teliks gražus prisiminimas.

•

Tikrasis Lazdijų rajono valdžios paveikslas — tik po mero rinkimų
arba graudusis pasakėčios apie gulbę, vėžį, lydeką ir kregždutę variantas
Kas vadovaus Lazdijams,
paaiškės tik kovo 17 d.,
kai bus išrinktas meras,
nes tai yra svarbiausias
žmogus, kuriam įstatymai suteikia didžiausius
įgaliojimus.
Pasibaigus savivaldos rinkimų
pirmajam turui, jį Lazdijuose
laimėjo komitetas A. Margelio
komanda „Pirmyn!“ ir meras
Artūras Margelis, palikę už
nugaros visus kitus rinkimų
dalyvius.
Nors naujos tarybos ir mero
situacija dar nėra aiški, keturių
partijų grupė pasiskelbė rinkimų laimėtojais ir pasirašė
jokios juridinės ir moralinės
vertės neturintį popierėlį dėl
valdančiosios koalicijos sudarymo.
Mieli bičiuliai, jei paskaitysite
politinių apsišaukėlių pasirašytą popierėlį, pamatysite, jog
ten nėra nė vieno žodžio apie
bendrą darbą Lazdijų krašto ir
mūsų žmonių labui. Popierėly-

je vienu iš svarbiausių punktų
įrašytos postų ir pareigų dalybos. Šis punktas apnuogina
šios kompanijos tikslus – kaip
išsitekti prie valdžios lovio.
Akivaizdu, jog jiems reikia ne
permainų, bet valdžios postų.
Tikslas labai paprastas ir primityvus – bendromis pastangomis nuversti A. Margelį. O tai,
kad jie kaip Krylovo pasakėčios
veikėjai traukia Lazdijų vežimą
skirtingomis kryptimis, visai
nesvarbu. Akivaizdu, jog gulbė, vėžys, lydeka ir kregždutė
bijo A. Margelio, nes eina į kovą
keturiese prieš vieną.
Rinkimai dar nesibaigė. Merą
rinksime kovo 17 dieną. Žmonių lengvai neapgausi, jie pasirinks ne netikrus pranašus
ir muilo burbulų pūtėjus, bet
nuveiktais darbais ištikimybę
savo krašto žmonėms įrodžiusį
žmogų, kuris ir nuspręs, kokia
bus rajono taryba ir kaip toliau
gyvensime.

•

DŽ apžvalgininkas
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Už Artūrą Margelį!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 24

Mieli kraštiečiai,
Tariu 3176 AČIŪ už man parodytą pasitikėjimą
ir atiduotą balsą, renkant Lazdijų rajono savivaldybės merą. Dar 3019 AČIŪ sakau už jūsų balsus
visuomeniniam rinkimų komitetui „A. Margelio
komanda „Pirmyn!“. Džiaugiuosi, kad norite eiti
pirmyn. Kad renkatės patirtį ir apgalvotas permainas, kurios vyksta nuolat ir nuosekliai, o ne
grėsmingas revoliucijas, kurias renkasi dar nė
nepabandžiusieji tikrų darbų padaryti. Jūsų pasitikėjimas suteikia stiprybės ir padeda atlaikyti
agresyvų grupinį puolimą „visi prieš vieną“. Bet
juk aš ne vienas.
Ačiū, kad esate, ir tikiu, kad būsite kartu.
Jūsų,
Artūras Margelis

4

Dzūkų žinios Nr. 10 / 2019 03 07 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Lazdijai tampa Lietuvos vaikų gerovės uostu: auginame naują kartą

Iš Kauno rajono atvykusius vaikus nuolat lanko Socialinės paramos skyriaus ir „Židinio“ darbuotojai.

Vis daugiau vaikų iš globos
namų ir nedarnių šeimų
pasirenka gyvenimą Lazdijuose. Neseniai į socialinės
globos centrą „Židinys“
atvažiavo keturi vaikai iš
Kauno rajono, netrukus
laukiama vaikų iš Kretingos ir Vilniaus.
Jei atsiranda tiek daug norinčiųjų
savo vaikyste džiaugtis Lazdijuose, vadinasi, esame patrauklūs

ir turime galimybę išsiauginti
jaunų žmonių, kurie, sulaukę
pilnametystės, liktų čia gyventi
– kurtų šeimas, verslus ir gerintų
demografinę rajono situaciją.

Priėmė vaikus iš Kauno

Lazdijų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja
Rosvita Rupšienė pasidžiaugė,
jog visai neseniai į „Židinį“ atvyko keturi vaikai iš Kauno rajono.

„Į Lazdijus iš Kauno rajono atvyko trys vienos šeimos vaikai –
du broliai ir sesutė – bei 15-metė
paauglė iš kitos šeimos. Jie buvo
prižiūrimi globėjų, tačiau dėl tam
tikrų problemų teko keisti jų globos formą, todėl atsivežėme juos
į vieną iš „Židinio“ namelių“, –
pasakojo skyriaus vedėja.
Šiuo metu vykdomas projektas
„Vaikų dienos centrų plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje“, pagal kurį galima paimti vaikus iš

vaikų globos namų, kurių dabar
nuspręsta apskritai atsisakyti, ir
apgyvendinti juos nameliuose
pagal šeimos modelį.
„Šiame projekte dalyvauja visa
Lietuva, tai vienas iš svarbiausių kelių pakeisti vaikų globos
sistemą perkeliant vaikus iš iki
šiol veikusių institucinių įstaigų
į šeimos tipo namus. Mes susiduriame su didele konkurencija
– daug rajonų ir miestų nori pas
save apgyvendinti kuo daugiau
vaikų, todėl tenka būti geresniais
už kitus, kad pritrauktume pas
save gausesnį būrį vaikų“, – sakė
R. Rupšienė.

Kauno, jie buvo sužavėti vaikų
gyvenimo sąlygomis Lazdijuose.
Vilniečiai irgi mielai su mumis
bendrauja, esame su jais pasirašę bendradarbiavimo sutartį dėl globos paslaugų“, – sakė
R. Rupšienė.
Socialinės rūpybos skyrius,
dalyvaudamas šiame projekte,
ketina įsigyti modernų elektromobilį.
„Toks šiuolaikiškas ir ekonomiškas automobilis labai pagerins mūsų specialistų galimybes
bendrauti su globėjų šeimomis,
taip pat su kitomis institucijomis“, – sakė R. Rupšienė.

Turi daug privalumų

Augina jaunimą Lazdijams

Paklausta, kokiais privalumais
gali pasigirti Lazdijai, R. Rupšienė
teigė, jog didžiausias Lazdijų pliusas – grynas oras, puiki gamta,
geros gyvenimo sąlygos, puikiai
sutvarkyta infrastruktūra – šalia
vaikų darželis, gimnazija.
Lazdijuose vaikams skirti du
nameliai, kuriuose gali gyventi
nuo 8 iki 10 vaikų. Čia jie gyvena
kaip tikroje šeimoje – patys gaminasi maistą, kartu valgo, renkasi drabužius ir juos tvarkosi,
kitaip sakant, mokomi socialinių
įgūdžių, kaip tai natūraliai vyksta įprastose šeimose.
R. Rupšienės teigimu, vaikų
gyvenimo sąlygas Lazdijuose
puikiai vertina socialinio darbo
kolegos iš Vilniaus, Kauno ir kitų
Lietuvos miestų.
„Kai atvyko mūsų kolegos iš

„Židinio“ vadovas Egidijus
Aleksonis pripažino, jog norinčiųjų apsigyventi Lazdijų
šeimos namukuose vis daugėja. Šiuo metu dar šeši vaikai iš
Kretingos rajono labai norėtų
apsigyventi Lazdijuose, tačiau
abiejuose namukuose jau visos
vietos užpildytos, todėl sutarta,
jog šalia jau veikiančių dviejų namukų atsiras ir trečiasis, tuomet
globotinių skaičius padidės dar
dešimčia vaikų.
„Šis projektas turi puikių perspektyvų. Kuo daugiau vaikų sugebėsime Lazdijuose priimti, tuo
didesnė tikimybė, jog užsiauginsime Lazdijams jaunų žmonių,
kurie, tikėtina, čia liks gyventi
ir kurti šeimas bei gerinti mūsų
krašto demografinę situaciją“, –
sakė E. Aleksonis.

•

Didžiausio kraštiečių palaikymo rinkimuose
sulaukė mero Artūro Margelio komanda
Linas Greičius
Praėjusį sekmadienį vykę
savivaldos tarybų ir merų
rinkimai akivaizdžiai parodė, kuo žmonės pasitiki ir
kam norėtų patikėti rajono
valdžios vairą.
Lazdijų krašto žmonės savo
poziciją išsakė tiesiai šviesiai
– daugiausia balsų paskyrė
visuomeniniam rinkimų komitetui A. Margelio komanda
„Pirmyn!“, o merų rinkimuose
nenugalimas buvo dabartinis
Lazdijų vadovas Artūras Margelis.

Rinkėjai – labai aktyvūs

Tai, kad mūsų krašto žmonėms
svarbi rajono ateitis, įrodė ir tas
faktas, jog rinkėjų aktyvumas
buvo itin didelis, smarkiai viršijantis šalies vidurkį.
Balsavimo procesas prasidėjo dar praėjusį trečiadienį, kai
vyko išankstinis balsavimas. Teise balsuoti iš anksto Lazdijuose
pasinaudojo itin daug žmonių
– per 800.
Daugiausia tarp balsavusiųjų
iš anksto – Lazdijų miesto, Kirsnos, Kapčiamiesčio apylinkių
rinkėjai.
Mūsų rajono žmonės buvo labai aktyvūs, rinkimuose dalyva-

vo per 62 proc. balso teisę turinčių asmenų, o tuo tarpu Lietuvos
vidurkis – 47,80 proc.
Aktyviausiai balsavo Stebulių (73,03 proc.), Žagarių (70,31
proc.) apylinkių rinkėjai, o tingiausiai savo pilietinę pareigą
atliko Varnėnų (44,04 proc.) ir
Noragėlių (46,42 proc.) apylinkių
balsuotojai.

Pirmieji rezultatai –
apie 21 val.

Sekmadienį 20 val. visos rinkimų apylinkės buvo uždarytos
ir prasidėjo balsų skaičiavimas.
Atskirai buvo skaičiuojami pretendentų į rajono savivaldybės
tarybą biuleteniai ir pretendentų
į merus lapeliai.
Pirmieji rinkimų rezultatai
buvo pateikti iš mažiau rinkėjų
turinčių apylinkių. Nuo pat rezultatų skelbimo pradžios buvo
akivaizdžiai matyti rinkimų
lyderis – A. Margelio komanda
„Pirmyn!“. Rezultatai iš esmės
nepasikeitė.
Po vidurnakčio buvo suskaičiuoti visų apylinkių, išskyrus
Lazdijų miesto, balsavimo rezultatai ir jie rodė A. Margelio
komandos „Pirmyn!“ ir kandidato į merus Artūro Margelio
pergalę pirmajame rinkimų
ture.

Komiteto atstovai laimėjo 8
mandatus rajono taryboje, o
A. Margelis pirmajame merų
rinkimų ture surinko beveik 30
proc. rinkėjų balsų.
Rinkimų naktį kalbintas
A. Margelis teigė esąs patenkintas rinkimų rezultatais ir labai
džiaugėsi savo komanda, kuri

per trumpą laiką sugebėjo susitelkti ir pelnyti krašto žmonių
pasitikėjimą.
„Manau, kad tokiam rezultatui daugiausiai įtakos turėjo tai,
kad rajono žmonės supranta, ką
esame nuveikę jų labui, kiek gerų
pasikeitimų yra ne tik Lazdijų
mieste, bet ir atokiausiuose kai-

Rinkimų rezultatai

Kandidatas

Paduota
balsų

Procentas
nuo
galiojančių
biuletenių

Artūras Margelis

3176

29,93

Ausma
Miškinienė

3098

29,19

Audrius Klėjus

2150

20,26

Saulius
Petrauskas

672

6,33

2

Arūnas
Markūnas

494

4,65

5,77

2

Albinas
Žymančius

486

4,58

580

5,29

1

277

2,61

Darbo partija

379

3,45

0

Jonas
Matulevičius

Lietuvos centro
partija

210

1,91

0

Arūnas
Bacevičius

260

2,37

10 319

94,03

24

10 613

100

Paduota
balsų

Proc. nuo
dalyvavusių rinkėjų

Mandatų
skaičius

Visuomeninis komitetas A. Margelio komanda
„Pirmyn!“

3019

27,51

8

2.

Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga

2506

22,84

6

6.

Tėvynės sąjungaLietuvos krikšč.
d.

2183

19,89

5

4.

Lietuvos socialdemokratų partija

809

7,37

10.

LR liberalų sąjūdis

633

1.

Partija „Tvarka ir
teisingumas“

12.
18.

3.

•

Lazdijų rajono mero rinkimai

Lazdijų rajono tarybos narių rinkimai
Rinkimų
Nr.

muose“, – sakė A. Margelis.
Į merų rinkimų antrąjį turą,
kuris vyks kovo 17 dieną, pateko A. Margelio komandos „Pirmyn!“ vedlys Artūras Margelis
ir antrąją vietą pirmajame ture
užėmusi Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos kandidatė Ausma Miškinienė.

Kandidatų
sąrašo pavadinimas

Iš viso

Iš viso
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Už Artūrą Margelį!
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 25

Marijono Mikutavičiaus
patarimai Lazdijų merui

Dzūkai
kalba, kad...
Labai sunku įsivaizduoti,
kaip Lazdijuose konservatoriai galėtų kartu dirbti su
nesutaikomais politiniais
oponentais – „valstiečiais“.
Šių partijų vertybės iš
esmės skiriasi. Paskaičius
spaudoje, kokiais žodžiais
konservatorių lyderiai kalba apie Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos vykdomą politiką ir apie partijos
vadovą, sąžiningi dzūkų
konservatoriai turėtų atsižegnoti nuo tokių „draugų“.

• Mano gimtuosiuose Lazdijuose gyvena tarp 4–5
tūkstančių. Jei būčiau meras, aš net nesėdėčiau savo
darbo vietoje. Tiesiog sėdėčiau prie vietinio IKIUKO
ir RŪKYČIAU.
• Per metus su visais po keliolika kartų pasilabinčiau.
• Per du metus kokiam tūkstančiui paskolinčiau trūkstamą eurą ar du.
• Per tris metus būčiau apkabinęs visų vaikus.
• Per ketverius – dar su keliais šimtais pamedžiojęs,
nukasęs bulves ir paskerdęs kiaulę.
• Dzūko širdis jautri. Būčiau meras amžinai...
Marijonas Mikutavičius

Ne dzūkai kalba:
Gabrielius Landsbergis (sukritikavo dabartinių valdančiųjų
– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
partijos – idėjas): „Valdantieji
nenori žmonėms duoti to, ko
jiems reikia, jie rūpinasi tik savo
interesais (...) Gudrusis lizinginis
Premjeras merkia akį, suka ūsą
ir pradeda naują tyrimų etapą.
Broliai, sesės, vyrai, žmonos, sūnūs, dukros, kgbistinė Seimo
dauguma turės darbo tiek, kiek
smunkantys Skvernelio prezidentiniai reitingai reikalaus. Į
premjerą lizingavusio oligarcho
Karbauskio trepsėjimą kojytėmis savaime dėmesio gal kreipti
ir neverta. Bet verta jau galų
gale suskaičiuoti dvejų metų
valstietiško darbo rezultatus. (...)
Uždaromos ligoninės. Skubiai
skubiausiai Veryga prastūmė
gydymo įstaigų įstatymą per
Seimą. Dabar ruošiamasi rudenį
atmesti jį laikinai pristabdžiusį
Prezidentės veto. Įstatymas leistų ministrui laisva valia uždaryti
tas gydymo įstaigas, kurias jis
nori. (…)“
Gabrielius Landsbergis
(apie Ramūno Karbauskio pabaigą): „Šie režimai nesistengia duoti žmonėms to, ko nori
žmonės. Šie režimai atimdami
iš žmonių laisvę tarsi su pasimėgavimu be jokios paaiškinamos
priežasties sadistiškai kankina
tuos pačius žmones, kurie už

juos balsavo. O žmonių nepasitenkinimui augant skyles užkaišo vis naujais ir naujais tyrimais.
Bet laikrodukas sadopopulistams tiksi. Bet pažiūrėkite per
langą, valdantieji, jūsų pabaiga
jau netoli.“
Gabrielius Landsbergis:
„Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga (LVŽS) kariauja prieš
visus ir tai tęsiasi ne pirmą
sesiją. Tai ataka prieš konservatorius, prieš liberalus, prieš
socialdemokratus, prieš prezidentę. Bet pirmiausia turim
suprasti tokios desperacijos
priežastis, o jos gana paprastos – artėjantys rinkimai. Akivaizdu, kad tvyro labai didelis
nerimas, kas bus kitais metais,
ar prezidentas valstiečių, ar ne,
ar pavyks įsitvirtinti savivaldoje,
ar ne? Reikia užsiimti Europos
Parlamentą, prezidentą ir Seimą. Reikia sukovoti su visais ir
visus nugalėt.“
Prof. Vytautas Landsbergis
(„Valstiečius ir žaliuosius“ palygino su kolūkiu, o R.Karbauskį –
su kolūkio pimininku): „Neseniai

pasiūliau studijuoti feodalinę
santvarką, studijuokime ir kolūkinę. „Mūs kolūkio pirmininkas
vidury ratelio.“ Kolūkis negali
balsuoti prieš faktinio pirmininko interesus. Bėda, kad visas
Lietuvos Seimas sėdi savo priekaištingos reputacijos faktinio
pirmininko interesų konflikte.
Tai pagrindinė priežastis, kodėl
žemių nuosavybių jovalas yra
nesvarstytinas, mat jovalas yra
skirtas srėbti.“
Prof. Vytautas Landsbergis: „Matėme ne vieną kartą,
kad trūkstamus balsus galima
nusipirkti. Savivaldoje tai labai
dažnas dalykas, todėl rinkimai
tęsiasi. Jie įpusėjo, dabar pradėsime matyti, ką išrinkome iš
tikrųjų – kaip ten kas susitars
tarpusavyje jau nebeklausdami
rinkėjų. Dabar prasideda turgeliai.“
Irena Degutienė: „Pamačiau,
kokia politika gali būti juoda.
(...) Ilgainiui supratau, kad politikai neretai turi daug kaukių, o
mano gyvenimas be kaukių kai
kam labai nepatinka.“

•

Viena iš TS-LKD lyderių I. Degutienė visada sako, jog darbas su kitomis
partijomis gali būti tik bendrų vertybių pagrindu.
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Seirijų seniūnija — Nacionalinio Lietuvos seniūnijų konkurso laureatė

Apdovanojimą atsiėmė meras A. Margelis ir ilgametė Seirijų seniūnė Č. Šmulkštienė.

Seirijų seniūniją iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos
pasiekė džiugi žinia – Nacionaliniame Lietuvos seniūnijų konkurse „Valstybę kuriame mes“
seniūnija pripažinta viena iš
laureačių. Laureatų vardą lydi
solidžios 8 000 eurų premijos. Į
iškilmingą baigiamąjį konkurso renginį, vyksiantį Lietuvos
Respublikos Prezidentūroje šių
metų kovo 20 dieną, garbingo apdovanojimo atsiimti kviečiamas
savivaldybės meras Artūras Margelis, ilgametė Seirijų seniūnijos
seniūnė Česlova Šmulkštienė bei
seniūnijos laimėtojos atstovai.
Puikių įvertinimų Seirijų seniūnija iš konkurso „Valstybę
kuriame mes“ komisijos sulaukė
už puoselėjamą bendruomeniškumą, kuriamą patrauklią savo
krašto socialinę ir kultūrinę
aplinką. Į šį konkursą Seirijų
seniūniją pasiūlė Lazdijų rajono savivaldybė. Pasak pačių
seirijiškių, tai buvusios ilgametės
seniūnės Česlovos Šmulkštienės
nuopelnas. 2000-aisiais metais,
vos pradėjusi dirbti Seirijų se-

niūnijos seniūne, ši moteris, kupina energijos ir ryžto, pradėjo
keisti miestelio veidą iš esmės.
Jos iniciatyva buvo sutvarkytos
viešosios erdvės, įkurti nuostabaus grožio parkai, kuriuose puikuojasi skulptūros, dekoratyvūs
augalai, dailiai suformuoti gėlynai. Taip pat skiriamas ypatingas
dėmesys Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės kovų atminimui
įamžinti. Ilgametė seniūnė kartu
su bendraminčiais subūrė aktyvią Seirijų bendruomenę, kuriai
Č. Šmulkštienė vadovauja beveik
du dešimtmečius. Jos dėka Seirijuose įgyvendintas ne vienas
svarbus projektas, įkurtas vienas
iš pirmųjų rajone socialinių paslaugų centrų, kuris labai padeda
vietos gyventojams spręsti socialines problemas. Čia veikia vaikų
dienos centras, kur vyksta įvairūs kūrybiškumą ugdantys užsiėmimai mažiesiems ir neįgaliesiems. Vietos atranda jaunimas,
sportuojantys bei besimokantys
bendruomenės nariai. Ne veltui
konkurso organizatoriai Seirijų
seniūniją įvardija kaip socialiai

saugią ir pilietiškai iniciatyvią,
kur vietos savivalda ir gyventojai bendruomeniškai kuria savo
krašto ir valstybės gerovę.
2018 m. Kultūros ministerijos
inicijuotas konkursas „Valstybę
kuriame mes“ – vienas iš valstybės atkūrimo šimtmečio programos renginių, skirtų skatinti bendruomeniškumą, telkti žmones
bendrai veiklai, stiprinti vietos
savivaldą. Konkursui savo paraiškas – per pastaruosius penkerius
metus nuveiktų darbų, pasiektų
rezultatų aprašymus – pateikė 67
seniūnijos iš 35 Lietuvos savivaldybių. Džiugu, jog Lazdijų rajono
savivaldybės Seirijų seniūnija pastebėta bei įvertinta tarp daugelio
šalies seniūnijų ir tapo laureate
solidaus konkurso, kurį globoja
Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė bei konkurso
partneriai – Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, Socialinės
apsaugos ir darbo bei Žemės ūkio
ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija ir savivaldybės.

•

Lazdijų r. sav. inf.

Atliekų tvarkymu regione domėjosi svečiai iš tolimos karalystės
Lietuvoje viešintys Kambodžos Karalystės Aplinkos
ministerijos ir Nacionalinės darnaus vystymosi
komisijos atstovai, besidomintys mūsų šalies patirtimi aplinkosaugos srityje,
lankėsi ir Alytaus rajone
veikiančiame regiono atliekų tvarkymo technologijų
centre.
Dvylikos žmonių delegacija apžiūrėjo čia veikiančius mechaninio rūšiavimo, biologinio apdorojimo, kompostavimo įrenginius,
šiuolaikiškai įrengtą ir tvarkomą
nepavojingų atliekų sąvartyną,
kitus objektus.
„Tai, ką pamatėme, mums paliko labai didžiulį įspūdį“, – sakė
Kambodžos Aplinkos ministerijos sekretorius Sao Sopheap.
Anot jo, Kambodžoje yra daug
problemų atliekų tvarkymo srityje, jas privalu spręsti, o tą darant labai svarbi ir reikalinga yra
kitų šalių patirtis.
„Mes vis dar neturime tinkamai funkcionuojančio sąvartyno.
O pas jus išvydome visą įrengimų
kompleksą. Pats sąvartynas yra
eksploatuojamas jau daug metų,
bet dėl apgalvotų sprendimų ir
modernių technologijų atrodo labai gražiai ir tvarkingai. Čia dirba
žmonės, puikiai išmanantys visą
atliekų tvarkymo sistemą, atliekų
rūšiavimą, jų perdirbimą“, – kalbėjo Sao Sopheap.
Svečiai iš Kambodžos, atliekų
tvarkymo technologijų centre
praleidę daugiau kaip dvi valandas, turėjo daug klausimų
apie atliekų tvarkymo sistemos
kūrimą, ją reglamentuojančius
įstatymus ir savivaldybių sprendimus.
Jie domėjosi, kaip yra surenkamos atliekos, kaip jos išrūšiuo-

jamos, kaip tvarkomos atskirtos
skirtingų frakcijų atliekos, kaip
veikia biologinio apdorojimo
įrenginiai, kaip tvarkomas sąvartynas, kaip gaminamas kompostas ir daugybe kitų klausimų.
Vizito Lietuvoje metu Kambodžos Karalystės Aplinkos ministerijos ir Nacionalinės darnaus
vystymosi komisijos aukšto rango pareigūnai buvo susitikę su
Aplinkos ministerijos, departamentų vadovais, Seimo aplinkos
apsaugos komiteto nariais.
Kambodžos aplinkosaugininkų susidomėjimas mūsų šalies
patirtimi išaugo, kai Lietuvos
įmonė „Norway Registers Development“ laimėjo Jungtinių
Tautų vystomos programos
skelbtą konkursą IT strategijai
Kambodžos Aplinkos ministerijai sukurti. Ši strategija buvo
sukurta, o jos kūrimo metu
atsirado didžiulis Kambodžos
aplinkosaugininkų susidomėjimas Lietuvos patirtimi.
Aplinkosaugines savo šalies
problemas norinčius spręsti
Kambodžos pareigūnus domina ne tik pats atliekų tvarkymo
procesas, bet ir visos įstatyminės
bazės sukūrimas, visuomenės
švietimo ir informavimo procesai, kurie yra labai svarbūs, organizuojant sėkmingai veikiančią
atliekų tvarkymo sistemą.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras buvo pasirinktas
ir tolimos šalies atstovams buvo
pristatytas kaip pavyzdinis, inovatyviausias regioninis atliekų
tvarkymo centras Lietuvoje.
„Šis vizitas mums yra labai
svarbus, įsimintinas ir naudingas. Labai sveikinu visą ARATC
komandą, kuri dirba labai sunkiai, kad sutvarkytų visas atliekas ir visa ši didelė teritorija būtų
tvarkinga“, – kalbėjo Kambodžos

Kambodžos Aplinkos ministerijos sekretorius Sao Sopheap ir Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius A. Reipas.
Aplinkos ministerijos sekretorius Sao Sopheap.
Pasak svečių delegaciją lydėjusio Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro vadovo Algirdo
Reipo, išties smagu, kad regione
sukurta atliekų tvarkymo sistema
nuolat sulaukia gerų įvertinimų
ir maloniai nustebina pastaruoju
metu vis labiau ja besidominčius

kitų šalių atstovus.
„Manau, mes iš tiesų galime
džiaugtis ir didžiuotis, kad vos
per penkiolika metų sugebėjome
sukurti sistemą, kuri užtikrina
labai pažangų atliekų tvarkymą.
Galime didžiuotis ir kiekvienas
savimi, per tą laiką stipriai pasikeitusiu požiūriu į atliekų rūšiavimą ir suvokimu, kad tą daryti

yra būtina“, – sakė A. Reipas.
Kambodžos delegacijos vadovui jis įteikė knygą, kurioje
pristatoma Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro penkiolikos
metų istorija, ir palinkėjo sėkmės
kuriant pažangią atliekų tvarkymo sistemą savo šalyje.

•

ARATC informacija
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Šventežerio mokykloje šurmuliavo Kaziuko mugė ir Užgavėnės
Guoda Zaveckaitė,
Kornelija Burbaitė,
Šventežerio mokyklos penktos klasės
mokinės
Kovo 5 diena Šventežerio mokykloje prasidėjo netradiciškai,
skambėjo skardus juokas ir
aidėjo šurmulys. Nešini įvairiomis gamybai reikalingomis
priemonėmis skubėjo ne tik mokytojai, mokiniai, bet ir tėvai.
Renginys prasidėjo mokyklos
sporto salėje, kur buvo prisiminta šv. Kazimiero diena. Visus susirinkusius pasveikino 8
klasės mokinės ir mokyklos direktorius Artūras Čiurlionis.
Vėliau mokiniai išsiskirstė į
dirbtuvėles. Darbščių rankų
ir miklių pirštų laukė net šešios dirbtuvėlės. Gražiausius
gaminius iš sūrios tešlos kūrė
mokiniai, kuriems padėjo talentinga mamytė Ieva Ošikienė.
Tie, kurie labai myli augalus,
savo rankomis galėjo pasipuošti
stiklainiuką ir pasisodinti kaktusą „Kaktusų dirbtuvėlėje“.
Nepamirštami įspūdžiai liko ir
tiems, kurie pasirinko gaminti sodus iš šiaudų. Didelį būrį
darbštuolių pasigaminti papuošalus iš karoliukų sukvietė
kruopščioji mamytė Viktorija
Juknevičienė. Šventežerio mo-

kyklos bendruomenė draugauja ne tik vieni su kitais, bet ir
su gyvūnais bei paukščiais. O
parskridusiems paukšteliams
būtinai reikia namų. Inkilai taip
pat buvo gaminami ir bus iškelti
šalia mokyklos. Darbui vadovavo technologijų mokytojas
Arūnas Navickas.
Kai darbą baigė dirbtuvėlių
lankytojai, prasidėjo didysis
šurmulys – Kaziuko mugė. Mokiniai ir tėveliai pardavinėjo gaminius ir mėgavosi, kad iš savo
rankų darbo galima ir uždirbti.
Tą dieną buvo pažymėta ir Užgavėnių šventė. O kaip gali tokia
šventė vykti be persirengėlių ir
kaukių? Mokiniai dirbtuvėlėje
kartu su technologijų mokytoja
Lina Žaliauskiene pasigamino
ir spalvingų kaukių, kuriomis
galėjo pasipuošti. Iš mugės
šurmulio Lašininis ir Kanapinis visus išsikvietė į lauką, kur
mokyklos kieme surengė kautynes. Nors oras ir nedžiugino,
bet visi smagiai stebėjo kautynes
ir deginamą Morę. Už ištvermę ir dalyvavimą šventėje visi
susirinkusieji buvo pavaišinti
Užgavėnių blynais, kuriuos
kepė valgyklos virėjos. O net 50
kiaušinių padovanojo Vytautas
ir Irena Mažeikai.

•

Šventežeryje didysis šurmulys – Kaziuko mugė.

Rado naminukės, aparatą Parama seniems biokuro katilams atnaujinti
jai gaminti bei šautuvą
Vaidotas Morkūnas
Šiemet pirmą didelį naminės degtinės fabrikėlį aptiko ir uždarė
policijos komisariato pareigūnai.
Beje, šio fabrikėlio savininkas
buvo ginkluotas.
Kovo 5 dieną apie pusę penkių
popiet Šventežerio seniūnijoje,
Mikyčių kaime, 48 metų gyventojo
sodybos pastatuose rasta įrankių
visuma, panaši į aparatą naminei degtinei gaminti, apie 180 litrų
raugo, 15 litrų skaidraus skysčio,
skleidžiančio alkoholio kvapą, bei

neteisėtai laikomas vienvamzdis
medžioklinis šautuvas ir 8 vienetai medžioklinių šovinių. Vyras po
apklausos paleistas.
Rajono policijos komisariate
atliekamas ikiteisminis tyrimas
dėl naminės degtinės bei aparatų
naminiams stipriems alkoholiniams gėrimams gaminti laikymo bei dėl neteisėto šaunamojo
ginklo ir šaudmenų laikymo.
Vyriškiui dėl tokių nusikalstamų veikų gresia griežta bausmė.

•

2019 m. gegužės mėnesį planuojama skelbti kvietimą gauti paramą neefektyvių biomasę naudojančių šildymo katilų keitimui į
efektyvius šildymo įrenginius
(biokuro katilus arba šilumos
siurblius). Gyventojai galės
gauti iki 50 proc. naujo šildymo
įrenginio kainos dydžio kompensaciją – iš viso iki 2022 m. bus
paskirstyta net 14 mln. eurų ES
paramos lėšų.
Sausio 17 d. Energetikos ministerija patvirtino paramos priemonės „Katilų keitimas namų
ūkiuose“ projektų finansavimo
sąlygų aprašą, kuriame pateikti

reikalavimai ir kriterijai šiai paramai gauti.
Apraše numatoma, kad į paramą pretenduoti galės vienbučių
bei dvibučių gyvenamųjų arba
sodo namų savininkai – šie
pastatai turės būti įregistruoti
Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau nei
prieš 5 metus ir daugiau metų
nuo kvietimo teikti paraiškas
dienos. Šis kriterijus taikomas,
nes būtent senesniuose namuose
yra daugiausiai senų bei neefektyvių šildymo katilų.
Fiziniai asmenys galės pretenduoti į paramą, jei jie senuosius

katilus keis efektyviais atsinaujinančius išteklius šilumai gaminti
naudojančiais įrenginiais. Tokie
įrenginiai – tai 5 klasės biokuro
katilai, žemė-vanduo bei vanduo-vanduo šilumos siurbliai,
kurių sezoninis naudingumo
koeficientas (SCOP) ne mažesnis kaip 3,5 bei oras-vanduo šilumos siurbliai, kurių SCOP ne
mažesnis kaip 3,0. Biokuro katilų
klasė bei sezoniniai naudingumo
koeficientai nurodomi įrenginių
techninėje dokumentacijoje.
Iš viso nuo 2019 iki 2022 metų fiziniams asmenims bus skirta apie
14 mln. eurų ES paramos.

•
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Katarakta — liga, kelianti Pavasaris smulkiems ūkiams —
pavojų regėjimui
galimybių metas

Akies lęšiukas savo funkcijas atlieka gerai tik tada,
kai jis yra skaidrus, tačiau
yra tokių akių ligų, kurios
trukdo lęšiukui tinkamai
funkcionuoti. Viena iš jų –
katarakta. Kokia tai liga?
Kada reiktų susirūpinti?
Kaip gydyti kataraktą?
– Katarakta – kokia tai liga?
– Katarakta – akių liga, kai
akies viduje esantis lęšiukas
drumstėja. Pradinėse stadijose katarakta gali nesukelti
regėjimo problemų, tačiau su
metais drumstys ryškėja, plečiasi, kas lemia palaipsniui
blogėjantį regėjimą. Sergant
katarakta silpnėja matymo ryškumas, vaizdai tampa išplaukę,
matomi tarsi žiūrint per rūką.
Drumstėdamas lęšiukas iškraipo spalvas, dingsta kontrastinis
matymas. Kad ir kokius akinius
žmogus užsidėtų, matymas nepagerėja. Ligai progresuojant
regėjimas silpnėja, atskiriama
tik šviesa nuo tamsos ar visiškai
apankama.
– Kada reikėtų kreiptis į specialistą?
– Pastebėjus palaipsniui
silpstantį regėjimą, lęšiuko
drumstims pradėjus trukdyti
pilnaverčiam gyvenimui, darbinei veiklai, reikėtų nedelsti
ir kreiptis į specialistą.
– Kaip katarakta gydoma?
– Vienintelis kataraktos gydymo būdas – operacija: sudrumstėjęs lęšiukas pakeičiamas dirbtiniu. Naudojant šiuolaikišką
mikrochirurginę įrangą – fakoemulsifikatorių – akyje pro 2–3
mm dydžio pjūvį išsiurbiamas
sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj
jo implantuojamas dirbtinis. Kataraktos operacija yra neskausminga procedūra, dažniausiai
atliekama naudojant vietinę
nejautrą. Operacija trunka apie
30 minučių, po operacijos nereikalingas stacionarus gydymas,
pacientai gali vykti namo.
– Ar delsimas turi įtakos operacijos rezultatams?
– Pastebėjus pirmuosius ligos požymius rekomenduojama
iškart kreiptis į gydytoją. Katarakta gydoma daug sėkmingiau
jos pradinėje stadijoje, kol dar
nėra ryškių pakitimų. Subrendusios kataraktos operacija –
techniškai sudėtingesnė, padidėja pooperacinių komplikacijų
rizika, regėjimas atsistato per
ilgesnį laikotarpį. Be to, kata-

raktai progresuojant, gali padidėti akispūdis, rizikuojama
susirgti glaukoma – liga, nuo
kurios apakus regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.
– Į ką reiktų atkreipti dėmesį
ruošiantis kataraktos operacijai
ir kokių rezultatų galima tikėtis?
– Sėkmingas operacijos rezultatas priklauso nuo daugelio
veiksnių: naudojamos mikrochirurginės įrangos, pasirinkto
lęšiuko kokybės, kataraktos stadijos, gydytojo meistriškumo.
Jeigu nėra kitų akies, sisteminių
ligų ar operacijos komplikacijų,
tai staigus regėjimo pagerėjimas
pastebimas pirmomis dienomis
po operacijos, tačiau galutiniam
nusistovėjimui gali prireikti ir
keleto savaičių. Svarbu, kad pacientai laiku atkreiptų dėmesį į
pirminius ligos požymius, neleistų kataraktai progresuoti iki
aklumo.

Šis pavasaris yra puiki galimybė smulkiems ūkiams įgyvendinti savo planus, atnaujinti
savo techniką arba įsigyti ūkinių gyvūnų, pavyzdžiui, mėsinių galvijų. Nuo kovo 1 dienos
iki gegužės 31 dienos Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA)
yra paskelbusi paraiškų rinkimą pagal veiklos sritį „Parama
smulkiesiems ūkiams“. Šįkart
sąlygos yra ypač palankios
smulkiesiems ūkiams pasinaudoti šia parama, nes:
• supaprastintos paramos paraiškos ir verslo plano formos;
• nebereikia trijų komercinių
pasiūlymų planuojamai investicijai;
• nebereikės pagrįsti kiekvienos investicijos finansavimo
šaltinio;
• nereikia siekti minimalaus
2 procentų pelningumo;
• nereikia apdrausti už para-

mos lėšas įsigyto turto;
• nebėra 3 metų projektų kontrolės laikotarpio.
Pagrindiniai reikalavimai paramos gavėjui yra, kad paramos
pagal priemonę gali kreiptis
žemės ūkio veikla užsiimantys
fiziniai asmenys, savo vardu iki
paramos paraiškos pateikimo
dienos įregistravę valdą (kaip
valdos valdytojai) ir ūkininko
ūkį.
Paraiškas gali teikti ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio
produktų gamyba, pagamintų
ar išaugintų valdoje žemės ūkio
produktų perdirbimu ir realizavimu.
Reikia atkreipti dėmesį, kad
paramos gali kreiptis tie ūkiai,
kurių dydis išreiškus produkcijos standartine verte, yra nuo
4 000 iki 7 999 Eur. Šiam šaukime galiojančiose taisyklėse
numatyta itin svarbi nuostata

– parama pagal šią veiklos sritį
pareiškėjui gali būti teikiama
tik vieną kartą per Programos
įgyvendinimo laikotarpį, t. y.
parama pagal veiklą ,,Parama
smulkiesiems ūkiams“ šiuo
paraiškų surinkimo laikotarpiu galės būti skirta tik tiems
smulkiesiems ūkininkams,
kurie šiuo – 2014–2020 metų –
programiniu laikotarpiu pagal
priemonę dar nėra gavę paramos.
Kviečiame visus smulkiuosius
ūkininkus atvykti į VšĮ Darbo
vietų kūrimo fondą adresu
Vilniaus g. 1-310, Lazdijai, arba
kreiptis telefonu +370 699 03929,
taip pat el. paštu nerijus.sukackas@lazdijai.lt ir jūs gausite
detalesnę konsultaciją apie šią
paramą, paraiškos užpildymą
ir verslo plano rengimą.
Tai yra puiki galimybė padaryti savo ūkį pažangų!

•

RRT išmatavo Rytų Lietuvą: „Tele2“
internetas sparčiausias ir čia

Modernios ir saugios
operacijos

Akių chirurgijos centre operacijos atliekamos pasitelkiant gydytojų meistriškumą bei naujas
technologijas. Kataraktą operuoja savo srities profesionalai
– gyd. Saulius Ačas, Algirdas
Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas. Tai aukščiausios kvalifikacijos specialistai, kuriems
kataraktos operacija – kasdienybė. Akių chirurgijos centre
dirbantys gydytojai aprūpinti
modernia diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis. Kataraktos operacijos
atliekamos labiausiai paplitusiu
kataraktos pašalinimo metodu
– fakoemulsifikacijos būdu. Čia
atvykę pacientai džiaugiasi, kad
profesionalią pagalbą galima
gauti nelaukiant ilgose eilėse,
ypač tai aktualu, jei katarakta
sparčiai progresuoja.
Visus,
kuriems
gydytojai diagnozavo
kataraktą ir reikia atlikti operaciją,
kviečiame į „Akių chirurgijos centrą“, esantį Savanorių
pr. 66, Kaune. Šiuolaikinė
mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, profesionali patyrusių specialistų
komanda padės pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės
telefonu (8 37) 750 805. www.
akiuchirurgija.lt.

•

Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) išplėtė šių metų
pradžioje atliktų interneto
spartos matavimų teritoriją – ji buvo papildyta šalies
rytuose esančiais keliais ir
miestais. Paaiškėjo, kad ir
šioje Lietuvos dalyje sparčiausiu internetu naudojasi
„Tele2“ klientai.
RRT atlikti matavimai rodo, kad
vidutinė „Tele2“ teikiamo 4G interneto sparta yra net 58,78 megabito per sekundę. Tuo tarpu
kitų dviejų operatorių ryšio sparta siekia 42,97 ir 39,44 megabito
per sekundę.
„Džiaugiamės tokiais rezul-

tatais, jie įrodo, kad nuolatinės
komandos pastangos, taip pat
investicijos į tinklo plėtrą yra
efektyvios. Mums svarbiausia, kad „Tele2“ klientai galėtų
laisvai ir nevaržomai bendrauti
visoje Lietuvoje“, – sakė Petras
Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.
Ankstesnių, sausį–vasarį atliktų, tyrimų rezultatai taip pat
buvo palankūs pirmoje vietoje
atsidūrusiam „Tele2“ – tuomet
ryšio sparta buvo matuota tarp
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos
miestų, taip pat žiede VilniusVarėna-Eišiškės-ŠalčininkaiJašiūnai.
Praėjusiais metais vien į tin-

klo kokybės gerinimą „Tele2“
investavo 10,3 mln. eurų. Daug
dėmesio buvo skiriama net tik
4G, bet ir 4G+ tinklo vystymui,
kuris „Tele2“ tinkle dengia jau 80
proc. teritorijos.
Šiemet „Tele2“ investuos į
pasirengimą 5G plėtrai. „Tele2“
taip pat ketina aktyviai dalyvauti
rudenį numatytame leidimų dažniams konkurse.
Duomenys apie interneto spartą, signalo stiprumą ir dinamiką
šalies miestuose ir keliuose yra
pateikti RRT internetinėje svetainėje http://matavimai.rrt.lt/
index.html.
Tekste pateikti 2019 kovo 5 d.
RRT duomenys.

•
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TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO
MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ
2019 METŲ TECHNINĖS APŽIŪROS
ATLIKIMO GRAFIKAS
Seniūnija, įmonė

Apžiūros atlikimo vieta

Apžiūros atlikimo laikas

VĮ „Alytaus regiono keliai“

Turistų g. 12, Lazdijai

2019-04-02

8 val.

Lazdijų

Nemajūnų k.
Kuklių k.
Rudaminos k.
Dumblio k.
Žemaitkiemio k.
Lazdijų k.

2019-04-03
2019-04-03
2019-04-04
2019-04-04
2019-04-04
2019-04-05

9 val.
12 val.
9 val.
12 val.
14 val.
9 val.

Būdviečio

Būdviečio k.
A. Kirsnos k.
Vidzgailų k.

2019-04-09
2019-04-09
2019-04-09

9 val.
12 val.
14 val.

Kučiūnų

Miškinių k.
Kučiūnų k.

2019-04-10
2019-04-10

9 val
12 val.

Krosnos

Vartų k.
Krosnos mstl.

2019-04-11
2019-04-11

9 val.
12 val.

Kapčiamiesčio

Kapčiamiesčio mstl.

2019-04-12

9 val.

Noragėlių

Seiliūnų k.
Noragėlių k.
Krikštonių k.

2019-04-16
2019-04-17
2019-04-18

9 val.
9 val.
9 val.

Veisiejų TVM

Veisiejų technologijos ir verslo 2019-04-24
mokykla

9 val.

Šeštokų

Miškinių k.

2019-04-24

14 val.

Seirijų

Seirijų mstl.
Buckūnų k.
Metelių k.
Paserninkų k.
Žagarių k.

2019-04-25
2019-04-26
2019-04-26
2019-04-30
2019-04-30

9 val.
9 val.
13 val.
9 val.
13 val.

Šeštokų

Šeštokų k.
N. Kirsnos k.
Rolių k.

2019-05-02
2019-05-03
2019-05-03

9 val.
9 val.
13 val.

Seirijų

Avižienių k.
Ročkių k.
Bagdononių k.

2019-05-07
2019-05-07
2019-05-07

9 val.
14 val.
15 val.

Šventežerio

Janėnų k.
Straigių k.
Mikyčių k.
Teizų k.
Šventežerio k.
Stebulių k.

2019-05-08
2019-05-08
2019-05-08
2019-05-09
2019-05-10
2019-05-14

9 val.
11 val.
14 val.
9 val.
9 val.
9 val.

Lazdijų

Verstaminų k.

2019-05-14

14 val.

Veisiejų

Vytautų k.
Petroškų k.
Varnėnų k.
Viktarinos k.
„Ančios“ ŽŪB

2019-05-15
2019-05-15
2019-05-16
2019-05-16
2019-05-17

9 val.
12 val.
9 val.
12 val.
9 val.

PAPILDOMA INFORMACIJA
Pristatomi traktoriai, savaeigės mašinos ir jų priekabos techninei apžiūrai turi būti techniškai
tvarkingi ir švarūs. Privaloma turėti technikos registracijos dokumentą, galiojantį civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimą, sumokėtos už techninės apžiūros atlikimą nustatyto dydžio
valstybinės rinkliavos kvitą.
Įmokas už techninės apžiūros paslaugų suteikimą (už traktoriaus, savaeigės mašinos techninę
apžiūrą – 5,00 Eur, už traktoriaus priekabos techninę apžiūrą – 3,00 Eur, už techninės apžiūros
atlikimą ne pagal grafiką – 5,70 Eur) galima susimokėti visuose bankų skyriuose į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, įmokos kodas 53059.
PRIMENAME
Pasibaigus techninės apžiūros galiojimo laikui, kai atlikti kitą techninę apžiūrą tą pačią dieną nėra
galimybės, yra numatytas techninės apžiūros atlikimui 10 darbo dienų laikotarpis, skaičiuojant nuo
techninės apžiūros talone nurodytos datos.
Traktoriai, savaeigės mašinos ir jų priekabos iš Traktorių registro neišregistruojami pasibaigus
techninės apžiūros galiojimo laikui arba neatlikus techninės apžiūros.
Dėl vykstančių techninių apžiūrų traktorių, savaeigių mašinų ir jų priekabų registracija bus
atliekama 2019 m. balandžio 1, 8, 15, 23, 29 bei gegužės 6, 13 d.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Žemės ūkio ir melioracijos skyrius,
tel. (8 318) 66138, mob. 8 663 65958

Lazdijų rajono savivaldybės
administracija
skelbia Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos darbdavių atrankos konkursą laikiniems
darbams atlikti 2019 metais Lazdijų rajono savivaldybės
teritorijoje.
Laikinieji darbai organizuojami vadovaujantis Lazdijų
rajono savivaldybės užimtumo didinimo programos
2019 m. vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų
rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019
m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 10V-213 „Dėl Lazdijų rajono
savivaldybės užimtumo didinimo programos 2019 m.
vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Laikinieji darbai organizuojami siekiant palaikyti
ir stiprinti darbo ieškančių asmenų darbo įgūdžius,
suteikti galimybę bedarbiams laikinai įsidarbinti, užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų, atstatyti turimus darbo
įgūdžius, kelti motyvaciją dirbti ir sėkmingai integruotis
į darbo rinką, mažinti socialinę-konkurencinę atskirtį,
teikti socialinę naudą vietos bendruomenei.
Į laikinuosius darbus bus nukreipti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Kauno klientų aptarnavimo departamento Lazdijų skyriuje įsiregistravę asmenys.
Planuojama įdarbinti 107 darbo ieškančius Lazdijų rajono savivaldybės gyventojus. Numatoma
laikinųjų darbų trukmė vienam asmeniui – 2 mėn.
(42 darbo dienos).
Laikinųjų darbų laikas nuo 2019 m. balandžio 1
d. iki 2019 m. gruodžio 27 d.
Lazdijų rajono savivaldybėje laikinieji darbai organizuojami Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo programoje 2019 m., patvirtintoje Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr.
5TS-1594 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo
didinimo programos 2019 m. patvirtinimo“, numatytiems laikino pobūdžio darbams atlikti:
1. Valstybinių parkų teritorijų tvarkymo laikino pobūdžio darbams.
2. Savivaldybei priskirtų valstybei nuosavybės teise
priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių,
valstybinės žemės (teritorijų) ir kito valstybės turto
tvarkymo laikino pobūdžio tvarkymo ir priežiūros
darbams.
3. Laikino pobūdžio darbams antrinės sveikatos priežiūros įstaigose.
4. Laikino pobūdžio pagalbiniams darbams teikiant
socialinę pagalbą (globą).
5. Laikino pobūdžio archyvinių dokumentų ir kitų
dokumentų tvarkymo darbams valstybines funkcijas
vykdančiose įstaigose.
6. Vietos bendruomenės socialinės infrastruktūros
tvarkymo laikino pobūdžio darbams.
Darbdaviai, pageidaujantys organizuoti laikinuosius
darbus, paraiškų formas laikiniesiems darbams vykdyti gali rasti Lazdijų rajono savivaldybės internetinėje
svetainėje adresu: www.lazdijai.lt.
Darbdavys turi pateikti 1 originalų paraiškos egzempliorių.
Paraiška su visais pridedamais dokumentais turi būti
sunumeruota, pasirašyta ir susegta. Paraiška užklijuotame ir antspauduotame voke priimama iki 2019
m. kovo 14 d. 10.00 val. Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos Dokumentų ir informacijos skyriuje:
Vilniaus g. 1, 202 kab., LT-67106 Lazdijai. Ant voko turi
būti užrašyta „Lazdijų rajono savivaldybės administracijai. Lazdijų rajono savivaldybės užimtumo didinimo
programos 2019 m. darbdavių atrankos komisijai“.
Lazdijų rajono savivaldybės administracijos darbo
laikas: darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val. (penktadienį iki 15.45 val.).
Informacija teikiama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos skyriuje tel. (8 318)
66 158.
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„Psichai“ — aštri ir daug žadanti
Dainiaus Kazlausko komedija
Įsibėgėjusiame „Domino“ komedijos teatro „Nuotykių sezone“
žiūrovų laukia dar viena puiki
premjera. Kovo 6 d. „Domino“
teatro scenoje startavo išskirtinė
komedija šokiruojančiu pavadinimu „Psichai“, kurios režisierius – Dainius Kazlauskas.
Su dideliu entuziazmu ėmęsis šio projekto režisierius Dainius Kazlauskas įsitikinęs: „Nors spektaklio pavadinimas kiek
šokiruojantis, tačiau jo turinys – daug
spalvingesnis, tai skoningos ir linksmos
pramogos pavyzdys. Mano tikslas – ne
šokiruoti, o sukurti tokį reginį, kad žiūrovas tiesiog pamirštų laiką ir mėgautųsi
šia nepaprasta, kažin ar kur kitur matyta
istorija ant scenos.“
Spalvingą reginį mums žada istorija,
prasidedanti psichoterapeuto priimamajame. Čia susitinka 6 pacientai. Iš
pažiūros sveiki, bet elgiasi keistokai.
Frederikas, pagyvenęs ir inteligentiškas
vyras, nuolat nevalingai keikiasi. Taksistas Žanas viską skaičiuoja ir kaupia.
Laborantė Blanka perdėtai saugosi mikrobų. Dievobaimingoji Marija paniškai

bijo ką nors užmiršti. Lora viską kartoja
bent du kartus. Jaunasis Pjeras vengia
tiesių linijų. Visi atėję tuo pačiu metu,
jie kantriai laukia gydytojo. Tačiau šis
begėdiškai vėluoja, o pacientai nerimsta, pradeda pasakoti apie savo fobijas ir
sindromus, juos net demonstruoti! Įtampa priimamajame auga, o improvizuota
grupinė terapija įgauna rimtą pagreitį...
Kada gi pasirodys tas gydytojas?!
Režisieriaus nuomone, šis spektaklis
– tai tarsi didelė dovana aktoriams, nes
jų personažai – labai ryškūs, skirtingi,
spalvingi. Juos kurs Lietuvos žiūrovams
gerai pažįstami ir talentingi aktoriai Edita Užaitė, Gytis Ivanauskas, Rokas Petrauskas, Andrius Povilauskas, Juozas
Gaižauskas, Neringa Varnelytė, Gabrielė
Malinauskaitė, Sandra Daukšaitė, Valda
Bičkutė.
Susitikime kovo 17 d. Alytaus kultūros
ir komunikacijos centre ir balandžio 1 d.
Lazdijų kultūros centre!
Bilietai ir daugiau informacijos: http://
www.dominoteatras.lt/spektakliai/psichai/.
Laukiame Jūsų teatre, kur dramos
virsta nuotykiais!

•

Eteris
Ketvirtadienis, kovo 7 d. Saulė teka 6.57, leidžiasi 18.04, dienos
ilgumas 11.07. Jaunatis. Vardadieniai: Felicita, Rimtautas, Galmantė, Tomas, Laima.
LRT Televizija

1.00 „Pagirios 3: velniai

6.00 Lietuvos Respu-

žino kur“.
2.45 Alchemija. VDU
karta.
3.15 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
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 „Babilonas Berlynas“.
23.50 Smegenų
paslaptys. Marselis
Prustas.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
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
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia

metų kalendoriai

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

meilės“.
10.25 „Namai, kur širdis“.
11.00 Nuo... Iki...
11.30 „Paveldėtoja 2“.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
14.00 „Dvi širdys“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.00 Yra, kaip yra.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 KK2.
19.30 Valanda su Rūta.
20.30 „Monikai reikia
meilės“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 „Pabėgti neįmanoma“.
0.05 „Judantis
objektas“.

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.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Farai.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Rytoj, kai prasi-

dėjo karas“.
0.05 „Rezidentas“.
1.05 „Kaulai“.
1.55 „Kvantikas“.
2.45 Ekstrasensai tiria.
4.10 „Rezidentas“.
5.05 „Kaulai“.

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

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

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Nepataisomi“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.35 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Pranašas“.
22.50 „Juodasis horizontas“.
0.45 „Juodasis sąrašas“.
1.30 „Lemtingi skambučiai“.

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 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Ant bangos. Karščiausių naujienų
dešimtukas.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Viskas dėl tavęs“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.

16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „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 „Bitininkas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Šėtono medžioklė“.
3.50 „Spąstai Pelenei“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2018.
7.00 7 Kauno dienos.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Į sveikatą!
8.45 „Meno ritmai.
Berlyno klezmerių
karalius“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 „Briliantinis
tenoras“.
13.10 Stambiu planu.
14.00 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
14.25 LRT studija
Vilniaus knygų
mugėje 2019. Sigito
Parulskio poezijos
rinkinio „Subjektyvi
kronika“ pristatymas.
15.10 „Meno ritmai.
Laisvasis stilius.
Džiazas Kinijoje“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.
19.00 „Martyno Liuterio
gyvenimas. Sąžinės
balsas“.
19.15 „Nepažintas
Hemingway. Metai
Italijoje“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Mūsiškiai žydai muzikai“.
23.30 Anapus čia ir dabar.

0.15 DW naujienos rusų

kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2018.
1.50 „Šokėja“.
3.40 Anapus čia ir dabar.
4.30 Mokslo sriuba.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
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“.
13.00 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
13.35 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.05 „Žmogus-voras“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Marija Vern“.
21.00 PREMJERA.
„Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtis Broseliando
girioje“.
22.55 „Karalienė Izabelė“.
0.25 „Midsomerio
žmogžudystės VIII.
Aistros dėl žirgo“.
2.05 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
2.50 „Rebeka Martinson.
Juodasis takas“.

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

kablys.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

tras“.
17.55 „Vedęs ir turi

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

rungtynės. Kauno
„Žalgiris“–Gran Kanarijos „Herbalife“.
0.00 „Daktaras
Hausas“.
1.00 „Svieto
lygintojai“.
1.50 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
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Eteris
Penktadienis
, kovo 8 d. Saulė teka 6.55, leidžiasi 18.06, dienos ilgumas 11.11.
Jaunatis. Vardadieniai: Vydminas, Gaudvilė, Beata.

šeštadienis
, kovo 9 d. Saulė teka 6.53, leidžiasi 18.08, dienos ilgumas 11.15.
Jaunatis. Vardadieniai: Dominykas, Domas, Pranciška, Žygintas, Visgailė, Pranė.

LRT Televizija

1.00 DW naujienos rusų

LRT Televizija

kalba.
1.15 Dabar pasaulyje.
1.45 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2018.
2.35 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
3.00 „Mūsiškiai žydai
muzikai“.
4.55 „Martyno Liuterio
gyvenimas. Sąžinės
balsas“.
5.10 Misija – Pasaulio
Lietuva.

6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 2“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.45 Klausimėlis.lt.
23.00 Premjera. „Mergina
su drakono tatuiruote“.
1.35 Karinės
paslaptys.
2.00 LRT radijo žinios.
2.10 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
5.00 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia
meilės“.
10.25 „Namai, kur širdis“.
11.00 Valanda su
Rūta.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
14.00 „Dvi širdys“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.00 Bus visko.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 KK2 penktadienis.
20.30 „Žaliasis žibintas“.
22.50 „Atpildas“.
0.55 „Baubas 3“.
2.30 „Pabėgti neįmanoma“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.

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

„Blogos mamos“.
23.20 „Paskutinį kartą
Vegase“.
1.25 „Linkėjimai iš
Paryžiaus“.
3.00 „Taksi 3“.
4.30 „Svotai“.

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

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

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Nepataisomi“.
17.00 „Kobra 11“.
18.00 NKL čempionatas. Palangos
„Kuršiai“–Klaipėdos
„Neptūnas-Akvaservis“.
20.00 „Amerikietiškos
imtynės“.
22.00 „Sukeisti žudikai“.
23.50 „Pranašas“.
1.30 „Juodasis sąrašas“.

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

viršaus“.
7.00 Čempionai.
7.30 Atliekų kultūra.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Demaskuoti“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 „Prokuroras“.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.

23.00 Ant bangos.
0.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Bitininkas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Šėtono me-

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

viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2018.
7.00 Mokytojų kambarys.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Garsiau.
8.45 „Meno ritmai.
Laisvasis stilius.
Džiazas Kinijoje“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
13.00 7 Kauno dienos.
13.30 LRT studija Vilniaus
knygų mugėje
2019. Roberto
Petrausko knygos
„Barbarosa.
Antrasis pasaulinis
karas Europoje“
pristatymas.
14.15 „Nepažintas
Hemingway. Metai
Italijoje“.
15.10 „Meno ritmai.
Poliarinio rato
rokas. Gyvybinga
Islandijos muzikinė
scena“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kelias.
18.20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19.15 „Šimtas reginių senoviniame mieste.
Tradicinis japoniškas popierius.
Kagura – šintoizmo
muzika ir šokis“.
19.39 „Šimtas reginių senoviniame mieste.
Keramikos dirbiniai.
Klasikinis sumo.
20.10 Kultūros
diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
22.00 Franko Sinatros
istorija.
23.30 Premjera. „Šešios
siaubingos dienos“.

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

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

Nuotykių ieškotojai“.
13.35 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.05 „Žmogus-voras“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Vidurnakčio
saulė“.
23.15 „Stalino mirtis“.
1.10 „Midsomerio
žmogžudystės VIII.
Aiškiaregystė“.
2.50 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.35 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtis Broseliando
girioje“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Praeities

žvalgas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

tras“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
19.00 TIESIOGIAI.

Europos taurės
krepšinio rungtynės. Vilniaus
„Rytas“–Valensijos
„Basket“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Kita moteris“.
0.10 „Iksmenai. Pirma
klasė“.
2.30 „Padaras“.

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per
Ukrainą“.
6.55 „Jokas“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Jeloustouno
gamta. Grizlių
vasara“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Užburianti
Indonezija. Roplių
kraštas“.
13.50 „Džesika Flečer 6“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Dvi kartos.
Žvaigždžių duetų
konkursas.
23.00 „Vidurnaktis
Paryžiuje“.
0.35 „Mergina su drakono tatuiruote“.
3.10 Pasaulio dokumentika. „Jeloustouno
gamta. Grizlių
vasara“.
4.00 Teisė žinoti.
4.25 „Džesika Flečer 6“.

LNK
6.30 „Tomas ir Džeris“.
6.55 „Žvėrelių būrys“.
7.20 „„Nickelodeon“

valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.45 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.10 „Riterių princesė
Nela“.
8.35 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.05 „Ogis ir tarakonai“.
9.15 PREMJERA.
„Dingęs Drakonas“.
11.05 „Skūbis Dū“.
12.50 „Laikrodžių stabdytojai“.
14.40 „Keista
porelė 2“.
16.30 Gyvūnų pasaulis.
17.00 Bus visko.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 „Madagaskaras 2“.
20.45 „Paskutinis tėvų išbandymas. Mažieji
Fokeriai“.
22.40 „Kitoks parodijų
filmas“.
0.25 „Žaliasis žibintas“.

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 PREMJERA.
„Sparkas. Kosminė
istorija“.
12.50 „Princesė“.
14.40 „Simpsonai“.
15.10 Ekstrasensų mūšis.
17.00 Raudonas kilimas.
17.30 Namų idėja su
IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Turtuolis vargšas“.
21.00 PREMJERA.
„Sūnaus globa“.
23.00 „Namas gatvės
gale“.
0.55 „Blogos mamos“.
2.40 „Rytoj, kai prasidėjo karas“.
4.30 „Svotai“.

pristato. Vyrų
šešėlyje. ŽibutėRozalija Preibytė“.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. Trys
dienos“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. Trys
dienos“.
23.05 „Mentų karai.
Odesa“.
1.25 „Moterų daktaras“.
2.55 „Tarp meilės ir
neapykantos“.
4.35 Vantos lapas.
5.00 „Spąstai Pelenei“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

BTV

LRT Plius

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

trina.
8.45 Sveikatos ABC
televitrina.
9.00 Tarptautinis galiūnų
turnyras „Savickas
Classic“.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.05 „Būk ekstremalas“.
11.40 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.50 „Pragaro viešbutis“.
13.50 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.00 „Lemtingi skambučiai“.
17.00 Betsafe–LKL.
„Pieno žvaigždės“–
„Lietkabelis“.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 „Įtėvis“.
0.10 „Namas girios
glūdumoj“.
1.50 „Juodasis sąrašas“.

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. Mariana
Korvelytė-Moravskienė“.
7.55 „Pavojingiausios
kelionės. Brazilija“.
8.30 „Pavojingiausios
kelionės. Mianmaras“.
9.00 Skinsiu raudoną
rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“.
13.00 „Tarp meilės ir

neapykantos“.
15.15 „Pasaulio turgūs.

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

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Misija: Vilnija.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Aš – laidos vedėjas.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Garsiau.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 V. A. Mocartas.

Opera „Idomenėjas“.
15.00 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
15.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
16.00 Euromaxx.
16.30 Klauskite daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
19.00 Daiktų istorijos.
19.45 Stambiu planu.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Ani
Hol“.
22.30 Merūnas Vitulskis.
Pasaulio klasikos
hitai.
23.45 ARTS21.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Šešios siaubingos

dienos“.
2.15 „Sugrįžimas“.
3.40 Kultūrų kryžkelė.

Rusų gatvė.
4.10 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.50 „Akloji“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.30 „Būrėja“.
11.05 „Akloji“.
11.35 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
12.05 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.35 „Akloji“.
13.45 „Nekviesta meilė
4“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Komisarė Helena
Dorn. Pradingusios
mergaitės“.
22.55 „Robinas Hudas.
Vyrai su triko“.
0.55 „Stalino mirtis“.
2.35 „Vidurnakčio
saulė“.

TV6
6.05 Televitrina.
6.25 Ledo kelias.
7.25 „Upės ir žmonės“.
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 Žaidimų balsas.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Upės ir žmonės“.
14.00 „Žvejo nuotykiai“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Jukono vyrai“.
19.00 Amerikos dievaitis.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Iksmenai.
Praėjusios ateities
dienos“.
0.35 „Kita moteris“.
2.30 Amerikos talentai.
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Eteris
sekmadienis, kovo 10 d. Saulė teka 6.50, leidžiasi 18.10, dienos ilgumas
11.20. Jaunatis. Vardadieniai: Silvija, Naubartas, Butgailė, Emilis, Geraldas.

pirmadienis
, kovo 11 d. Saulė teka 6.48, leidžiasi 18.12, dienos ilgumas 11.24.
Jaunatis. Vardadieniai: Konstantinas, Gedimtas, Vijolė, Kostas.

LRT Televizija

20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legendos.
22.00 Lukas Geniušas

LRT Televizija

groja J. Adamso
fortepijoninį
koncertą.
23.25 V. A. Mocartas.
Opera „Idomenėjas“.
2.20 „Vidurnaktis
Paryžiuje“.
3.50 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
4.20 Daiktų istorijos.
5.05 Vartotojų kontrolė.

Vakarų“.
7.10 Duokim garo!
Poeto Pauliaus
Širvio dainos.
8.40 Premjera. „Raudonas vėžlys“.
10.00 Transliacija iš LR
Seimo. Iškilmingas
minėjimas, skirtas
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienai, Seimo
Kovo 11-osios Akto
salėje. Tiesiogiai.
11.15 Dainuoju Lietuvą.
Patriotinės dainos.
12.00 Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
diena. Trijų Baltijos
valstybių vėliavų
pakėlimo ceremonija Nepriklausomybės aikštėje.
12.30 Dainuoju Lietuvą.
Patriotinės dainos.
13.00 Šv. Mišios, skirtos
Lietuvos nepriklausomybės dienai.
14.13 Loterija „Keno
Loto“.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 Premjera. „Neužmiršti“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Premjera. „Misija
Sibiras’18. Surasti
savus“.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 „Emilija iš Laisvės
alėjos“.
23.00 Meilė Tėvynės
nemari. Juozas
Naujalis.
24.00 LRT radijo žinios.
0.05 „Neužmiršti“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dainuoju Lietuvą.
Patriotinės dainos.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Misija Sibiras’18.
Surasti savus“.
5.00 Beatos virtuvė.

6.00 Lietuvos Respu-

išlaisvinti“.
12.20 „Kaip pavogti

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. Snieguolė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
Rasa Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Galapagai
– ryklių milžinų
karalystė“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Brazilijos
gamtos stebuklai.
Išlikusios miško
oazės“.
13.50 „Puaro. Trijų
veiksmų drama“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
21.30 „Laisvės kaina.
Disidentai“.
22.20 „Ketverios vestuvės ir vienerios
laidotuvės“.
0.15 Premjera. „Karštas
kubilas – laiko
mašina 2“.
1.50 Pasaulio dokumentika. „Galapagai
– ryklių milžinų
karalystė“.
2.45 Pasaulio dokumentika. „Brazilijos
gamtos stebuklai.
Išlikusios miško
oazės“.
3.40 Pasaulio dokumentika. „Užburianti
Indonezija. Roplių
kraštas“.
4.25 „Puaro. Trijų
veiksmų drama“.

LNK
6.35 „Tomas ir Džeris“.
7.00 „Žvėrelių būrys“.
7.25 „„Nickelodeon“

valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.50 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.15 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.45 „Ogis ir tarakonai“.
8.55 „Olis ir piratų
lobis“.
10.30 „Skūbis Dū 2.
Monstrai

nuotaką“.
14.20 „Meteorų audra“.
16.10 Ne vienas kelyje.
16.50 Teleloto.
18.00 Žinios.
19.00 Finalo ketvertas.
21.00 „Lapkričio

žmogus“.
23.10 „Asai“.
1.20 „Paskutinis tėvų iš-

bandymas. Mažieji
Fokeriai“.

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 „Nerealieji“.
13.50 „Baltuolė ir
Rožytė“.
15.15 „Netikra vienuolė
2“.
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Lietuvos talentai.
22.00 PREMJERA.
„Titanas“.
23.55 „Namas gatvės
gale“.
1.45 „Paskutinį kartą
Vegase“.
3.35 „Titanas“.

BTV
6.30 Tarptautinis galiūnų

turnyras „Savickas
Classic“.
7.30 „Iš visų jėgų“.
8.00 „Būk ekstremalas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.05 „Būk ekstremalas“.
11.40 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.50 „Pragaro viešbutis“.
13.50 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.00 „Nusikaltimų
miestas“.
16.30 Čepas meta.
17.00 Betsafe–LKL.
„Rytas“–„Žalgiris“.
19.30 „Lenktynių meistrai“.
21.30 PREMJERA.
„Iliuzija“.
22.30 PREMJERA. „Kriminalinė Maskva“.
23.30 „Sukeisti žudikai“.
1.00 „Namas girios
glūdumoj“.

Dzūkijos TV
7.00 Programa.

7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Pasaulis iš

viršaus“.
9.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
12.00 „Vera. Pelkė“.
14.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Žiurkininko fleita“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Žiurkininko fleita“
(tęs.).
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.30 „Pagrindinis
įtariamasis“.
0.40 „40 plius, arba
jausmų geometrija“.
2.10 „Vera. Pelkė“.
3.40 „Kelrodė žvaigždė“.
5.10 „Pavojingiausios
kelionės. Laosas“.
5.35 „Pavojingiausios
kelionės. Madagaskaras“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Franko Sinatros
istorija.
7.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 Premjera. „TV
daktaras. Insultas.
Kai svarbi kiekviena
akimirka“.
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“.
15.35 Šventadienio
mintys.
16.00 Mokytojų kambarys.
16.30 Mokslo sriuba.
17.00 Vartotojų kontrolė.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.45 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Stasys Lozoraitis“.
19.30 „Dauntono abatija
2“.

TV1
6.50 „Būrėja“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.10 „Tėvas Motiejus“.
10.25 „Būrėja“.
10.55 „Akloji“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Gaminame namie
su Reičele Alen“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
23.00 „Gyvenimo
užrašai“.
1.15 „Robinas Hudas.
Vyrai su triko“.
2.55 „Komisarė Helena
Dorn. Pradingusios
mergaitės“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Upės ir

žmonės“.
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. „Gelmėse slypinčios
unikalios istorijos“.
14.00 „Žvejo nuotykiai“.
15.00 TIESIOGIAI.
Moterų krepšinio
Baltijos lygos finalo
rungtynės.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Jukono vyrai“.
19.00 Amerikos
dievaitis.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 Nakties TOP.
22.30 X Faktorius.
1.05 „Iksmenai.
Praėjusios ateities
dienos“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.10 „Kelionė į paslap-

6.05 „Siena. Tarp Rytų ir

LNK
6.25 „Tomo ir Džerio

nuotykiai“.
6.50 „Bitės filmas“.
8.30 „Kalakutai. Atgal į

ateitį“.
10.15 „Monte Karlas“.
12.25 PREMJERA. „Brangi

Eleonora“.
14.15 „Nuotakų karai“.
16.00 „Mano žmona –

ragana“.
18.00 Žinios.

tingąją salą“.
21.00 PREMJERA.

„Gelbėtojai“.
21.58 Telefoninė loterija

1634.
22.00 Tęsinys. PREM-

JERA. „Gelbėtojai“.
23.20 „Tyla“.
2.05 „Asai“.

TV3
6.30 Televitrina.
6.45 „Sparnai“.
8.20 „Paryžiaus katedros

kuprius“.
10.10 „Madagaskaro
pingvinai“.
11.55 „Aukštyn“.
13.50 „Simpsonų filmas“.
15.30 „Narnijos kronikos:
liūtas, burtininkė ir
drabužių spinta“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI. „Lietuvos garbė 2019“.
22.00 „Kingsman. Slaptoji
tarnyba“.
0.35 „Rezidentas“.
1.30 „Kaulai“.
2.15 „Kvantikas“.
3.05 Ekstrasensai tiria.
4.30 „Rezidentas“.

BTV
6.50 „Paryžius. Gyven-

tojai ir gyvūnai“.
8.50 „Oskaras“.
10.35 41-asis Tarptautinis

Monte Karlo cirko
festivalis.
13.15 Radijo stoties
„Lietus“ muzikos
apdovanojimai
„Aukso lašas“ 2018.
16.30 „Bukas ir Bukesnis“.
18.45 „Trintukas“.
21.00 „Titanų įniršis“.
22.55 „Įtėvis“.
0.55 „Iliuzija“.
1.40 „Kriminalinė
Maskva“.

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

viršaus“.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 Ne spaudai.
9.00 „TV Europa

pristato. Lietuvos
gelmių istorijos“.
9.45 „Namas prie
šaltinio“.
13.45 TV parduotuvė.
14.00 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. G. E.
Mohl–Basanavičienė“.
14.40 Partizanų keliais.
15.20 „Pasislėpusi
Palanga. Palanga –
pasienio miestas“.
16.00 Žinios.
16.28 Orai.
16.30 „Šuns širdis“.
18.00 Žinios.
18.25 Rubrika „Mes
europiečiai“.

18.30 „Šuns širdis“.
20.00 Žinios.
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Žinios.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
0.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Bitininkas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Šėtono me-

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

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2018. „Nordic Blue“
(Norvegija).
6.55 Linija, spalva,
forma.
7.15 „Grizis ir lemingai“.
7.25 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
7.50 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
8.20 Arbatvakaris
„Mano Tėvynė –
prie jo širdies“.
10.00 „Gustavo nuotykiai“.
11.40 Premjera. „Meilė
Tėvynės nemari.
Juozas Naujalis“.
12.35 „Vytautas Landsbergis – laisvės
keliu“.
13.30 Ievos Narkutės
koncertas „Kai
muzika baigias“.
14.55 „Grizis ir lemingai“.
15.05 „Kaimynai piratai“.
15.20 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
15.45 Premjera. „Uosis,
Tigras ir Liepsna“.
16.40 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
17.00 „Džiazas“.
18.30 Šiaurės pulsas.
Koncertuoja
Baltijos jūros filharmonijos orkestras.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Švęskime laisvę.
Valstybinis dainų
ir šokių ansamblis
„Lietuva“ ir grupė
„Žalvarinis“.
22.30 „Geležinė ledi“.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis

2018. „Jazz Five“
(Danija).
1.50 „Emilija iš Laisvės
alėjos“.
3.50 Stambiu planu.
4.40 Į sveikatą!
5.10 „Vytautas Landsbergis – laisvės
keliu“.

TV1
7.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Melagių melagis“.
11.40 „Nusivylusios namų

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

Nuotykių ieškotojai“.
13.35 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.05 „Žmogus-voras“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Po vienu stogu“.
23.20 „Karalienė Izabelė“.
1.05 „Midsomerio
žmogžudystės VIII.
Slaptos gelmės“.
2.45 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.30 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Dainų dvikova“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kulinarijos meistras“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 Jokių kliūčių!
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Kulinarijos meistras“.
17.55 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Yvanas Visagalis“.
21.00 „Taksi“.
23.00 „Kruvinoji Valentino naktis“.
1.05 „Svieto
lygintojai“.
1.50 „Amerikietiška
siaubo istorija“.

„Kingsman. Slaptoji tarnyba“, 22.00, TV3
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Eteris
Antradienis, kovo 12 d. Saulė teka 6.45, leidžiasi 18.14, dienos ilgumas
11.29. Jaunatis. Vardadieniai: Teofanas, Galvirdas, Darmantė.

Trečiadienis
, kovo 13 d. Saulė teka 6.43, leidžiasi 18.16, dienos ilgumas 11.33.
Priešpilnis. Vardadieniai: Paulina, Liutauras, Vaidilė, Kristina, Teodora.

LRT Televizija

LRT Televizija

22.00 „Vingiuotas kelias

6.00 Lietuvos Respu-

namo“.
23.55 „Judantis
objektas“.
0.50 „Pagrobimas“.

6.00 Lietuvos Respu-

22.00 „Pagrobimas“.
23.55 „Judantis

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 2“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė 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 5“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Istorijos
detektyvai.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 (Ne)emigrantai.
5.00 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomas ir Džeris“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia
meilės“.
10.25 „Namai, kur širdis“.
11.00 Bus visko.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
14.00 „Dvi širdys“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.00 Yra, kaip yra.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 KK2.
19.30 Nuo... Iki...
20.00 „Paveldėtoja 2“.
20.30 „Monikai reikia
meilės“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.

objektas“.
0.50 „Gelbėtojai“.

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.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Paliktieji“.
0.15 „Rezidentas“.
1.10 „Kaulai“.
2.00 „Kvantikas“.
2.50 Ekstrasensai tiria.
4.20 „Rezidentas“.
5.10 „Kaulai“.

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

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

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

gatvės“.
15.55 „Nepataisomi“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Vertikali riba“.
23.30 „Titanų įniršis“.
1.20 „Juodasis sąrašas“.
2.10 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.

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

Mirtis tiesioginiame eteryje“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Baimės įlanka“.
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 „Alytaus priešgaisrinė gelbėjimo
tarnyba“.
18.15 „Svečiuose pas
Marceliutę“.

19.00 Žinios.
19.15 Orai.
19.20 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.15 Orai
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“.
0.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Bitininkas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Šėtono me-

„Havana Libre“
(Kuba), Viktorija
Pilatovič (Lietuva).
2.05 „Geležinė ledi“.
3.45 Legendos.
4.40 „Martyno
Liuterio gyvenimas.
Vartburgo pilies
paslaptis“.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.

TV1
7.00 „Sunkių nusikal-

timų skyrius“.

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

7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios

LRT Plius

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

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2018. „Jazz Five“
(Danija).
7.00 Misija: Vilnija.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Mokslo sriuba.
8.45 „Meno ritmai.
Poliarinio rato
rokas. Gyvybinga
Islandijos muzikinė
scena“.
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.
14.15 „Dauntono abatija
2“.
15.10 „Meno ritmai. Na,
ir cirkas. Kerintis
artistų pasaulis“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.
19.00 „Martyno
Liuterio gyvenimas.
Vartburgo pilies
paslaptis“.
19.15 Premjera. „Kurdų
ryžtas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Komisaras ir jūra“.
23.00 „Karo ir taikos
paženklinti žmonių
likimai“.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Klaipėdos pilies
džiazo festivalis
2018. „Sabor
Latino“ (Ispanija),

namų šeimininkės“.
Nuotykių ieškotojai“.
13.35 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.05 „Žmogus-voras“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
17.55 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“.
21.00 „Rebeka Martinson. Kol nepraeis
tavo rūstybė“.
22.50 „Velvet“.
0.30 „Midsomerio
žmogžudystės VIII.
Šeimos pagardai“.
2.20 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.05 „Po vienu stogu“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Jukono vyrai“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Dainų dvikova“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Kulinarijos meis-

tras“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 Sandėlių karai.
14.00 „Įspūdingiausios
atostogų vietos“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
16.55 „Kulinarijos meistras“.
17.55 „Vedęs ir turi
vaikų“.
18.55 „Univeras“.
20.00 „Virtuvė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Naša Raša“.
21.45 TIESIOGIAI.
UEFA čempionų
lygos rungtynės.
„Manchester City
FC“–„FC Schalke
04“.
23.55 „Daktaras Hausas“.
0.50 „Svieto lygintojai“.
1.45 „Amerikietiška
siaubo istorija“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 2“.
12.00 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Aš – laidos vedėjas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Iškyla
prie Kabančios
uolos“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
5.00 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

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

reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia

meilės“.
10.25 „Namai, kur širdis“.
11.00 Nuo... Iki...
11.30 „Paveldėtoja 2“.
12.00 „Mano likimas“.
13.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
14.00 „Dvi širdys“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.00 Yra, kaip yra.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 KK2.
19.30 Nuo... Iki...
20.00 „Paveldėtoja 2“.
20.30 „Monikai reikia
meilės“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.

16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Laisvės keliu“.
18.30 „Svečiuose pas

Marceliutę“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 PREMJERA. „Blo-

gasis samarietis“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.20 „Rezidentas“.
1.15 „Kaulai“.
2.05 „Kvantikas“.
2.55 Ekstrasensai tiria.
4.25 „Rezidentas“.
5.10 „Kaulai“.

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

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

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Nepataisomi“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „15 šlovės minučių“.
23.25 „Vertikali riba“.
1.40 „Juodasis sąrašas“.
2.25 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.

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

viršaus“.
7.00 Skinsiu raudoną

rožę.
7.30 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 „Gurovo bylos.
Mirtis tiesioginiame eteryje“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Baimės įlanka“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.

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

europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa.
0.30 Čempionai.
1.05 „Bitininkas“.
2.10 „Kelrodė žvaigždė“.
3.00 „Šėtono medžioklė“.
3.50 „Šeimininkė“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2018. „Sabor
Latino“ (Ispanija),
„Havana Libre“
(Kuba), Viktorija
Pilatovič (Lietuva).
7.05 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.45 „Meno ritmai. Na,
ir cirkas. Kerintis
artistų pasaulis“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą.
Stasys Lozoraitis“.
13.00 Kultūringai su
Nomeda.
13.50 Linija, spalva,
forma.
14.15 „Kurdų ryžtas“.
15.10 „Meno ritmai. Visapusiški meistrai.
Meno reprodukcija
Berlyne“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.15 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.
19.00 „Martyno Liuterio
gyvenimas. Kraujas,
kraujas, kraujas“.
19.15 Euromaxx.
19.45 FIBA Čempionų
lyga. Aštuntfinalis.
Jeruzalės „Hapoel“
– Klaipėdos
„Neptūnas“.
21.45 Kultūros diena.

22.05 „Karas“.
24.00 „Prieš potvynį“.
1.35 DW naujienos rusų

kalba.
1.50 Dabar pasaulyje.
2.25 „Komisaras ir jūra“.
3.55 Kultūringai su

Nomeda.
4.40 „Martyno Liuterio

gyvenimas. Kraujas,
kraujas, kraujas“.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.10 „Giminės. Gyvenimas tęsiasi 4“.

TV1
7.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.40 „Nusivylusios namų

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

Nuotykių ieškotojai“.
13.35 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.05 „Žmogus-voras“.
14.30 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
15.30 „Amžina meilė“.
16.30 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Rebeka Martinson.
Apsirijimas“.
22.50 „Velvet“.
0.25 „Midsomerio
žmogžudystės
VIII. Midsomerio
rapsodija“.
2.15 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.05 „Rebeka Martinson.
Kol nepraeis tavo
rūstybė“.

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

tras“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

tras“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras“.
20.00 „Virtuvė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 Gazas dugnas.
21.40 TIESIOGIAI.

Europos taurės
krepšinio rungtynės. Valensijos
„Basket“–Vilniaus
„Rytas“.
23.45 „Daktaras Hausas“.
1.35 „Svieto lygintojai“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

••

Ūkinį pastatą nusigriovimui
Senkonių k., Veisiejų sen., kaina
400 Eur.
Tel. 8 615 38195.

••

Sodybą Smarliūnų k. (25 a
namų valdos sklypas, 20 km nuo
Druskininkų, 5 km nuo Veisiejų,
geodeziniai matavimai, elektra),
kaina 5 500 Eur.
Tel. 8 624 17600.

••

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.

••

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

••

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

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.

••

••

••

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

••

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.

••

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.

••

Namą Lazdijuose.
Tel. 8 627 03518.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

Mažai naudotą kultivatorių
(5,6 m), kaina 6 500 Eur. Prikabinamą krautuvą, kaina 1 500 Eur.
Tel. 8 618 69345.

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

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.

••

••

••

••

••
••

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

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

••

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

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

••

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

Bulvių sodinamąją ir kasamąją, javų sėjamąją, savadarbę
savivartę priekabą.
Tel. 8 686 70818.
Traktorių T25.
Tel. 8 628 11431.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

„Toyota Corolla“ (TA iki 2020
m., automatinė pavarų dėžė,
2001 m.).
Tel. 8 682 98506.

••

„Opel Signum“ (1,9 l, CDTI,
110 kW, 2007 m., 6 pavaros,
Xenon žibintai, lengvojo lydinio
ratlankiai, daug privalumų, ką tik
iš Vokietijos), kaina 2 850 Eur.
Tel. 8 624 17600.

Suteikiame paskolas
ir jas refinansuojame
iki 7000 Eur.

Įmonei Eurokreditas.lt
atstovauja tarpininkė Sandra.

Tel. 8 699 83544.

••

„Opel Vectra“ (1,9 l, CDTI, 110
kW, 2007 m., 6 pavaros, Xenon,
lengvojo lydinio ratlankiai, daug
privalumų, ką tik iš Vokietijos),
kaina 2 800 Eur.
Tel. 8 621 37087.

••

BMW ratlankius (4 skylės,
originalūs), kaina 50 Eur.
Tel. 8 675 66216.

••

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

••
••
••

GYVULIAI

Lietuvos žalųjų veislės karvę.
Tel. 8 651 19777.
Veršingą telyčią.
Tel. 8 699 68279.
Kiaulę (apie 180 kg, auginta
ekologiškai, galiu
papjauti).
Tel. 8 614 69324.

••
••

Arklį.
Tel. 8 679 47212.
Ėringas avis.
Tel. 8 642 07624.

••

••

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

••
••

Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.
Fasuotą akmens anglį 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.

••

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

••

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

PE R K A

AUGALAI

Kviečius, žirnių-avižų mišinį,
kaina 10 Eur/cnt.
Tel. 8 676 78542.

••
••

Šieno rulonus.
Tel. 8 655 97492.
Rugius, kaina 160 Eur/t. Miežius, kaina 240 Eur/t. Leipalingio
k.
Tel. 8 698 50782.

••

Žaliųjų vynuogių ir juodųjų
serbentų sodinukus.
Tel. 8 679 47212.

••
••

Šieną kitkomis.
Tel. 8 628 11431.
Įvairių gėlių sodinukus. UAB
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

KITI

NEKILNOJAMASIS TURTAS

••

Sklypą su pakrante prie Galsto, Galadusio, Akmenių ežerų.
Tel. 8 670 38404.

••
••
••

Žemę.
Tel.: 8 688 80688.
Žemės ūkio paskirties žemę.
Tel.: 8 615 94920, 8 614 56206.
Brangiai miškus: brandžius,
jaunuolynus, malkinius. Žemę,
apaugusią krūmais arba medžiais. Tel. 8 641 55554.

••

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

„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.

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

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

••

Bet kokią žemės ūkio techniką: 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.

••

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

••

Visų markių automobilių
supirkimas. Gali būti 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.

••

Automobilius, motociklus,
prikabinamus namelius (kemperius). Pasiimam patys.
Tel. 8 690 25066.

••

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

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

Parduoda
sėklines VINETA
veislės bulves.
Antras atsėlis

Tel. 8 614 80988.

••

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 BA S

••

SIŪLO

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

NU O MA

••

SIŪLO

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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.

••

Ūkininkas už dirbamos žemės
ha moka nuo 100 iki 150 Eur.
Domina sklypai nuo 3 ha (Seirijų,
Šlavantų, Šventežerio sen.).
Galimas išankstinis apmokėjimas
už visą nuomos laikotarpį.
Tel. 8 617 49085.

••

••

PA S L AU G O S

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

••

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

••

Dengiame stogus iš savo ir
užsakovo medžiagų. Lankstinių
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

••

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.

••

Glaistome, dažome bei
atliekame kitus vidaus apdailos
darbus. Tel. 8 622 60230.

INFORMACIJA GYVENTOJAMS
Informuojame, kad dėl planinių vandentiekio tinklų
plovimo darbų atlikimo nuo 2019 m. kovo 12 dienos iki
2019 m. kovo 15 dienos bus sutrikęs šalto geriamojo
vandens tiekimas Lazdijų mieste. Po darbų atlikimo
gali būti pablogėjusi vandens kokybė.
Atsiprašome už nepatogumus.
UAB „Lazdijų vanduo“ administracija
Informuojame, kad matininkas Norgaudas Pilvinis (individuali veikla pagal pažymą Nr. 037942, tel. 8 680 83000) atlieka
kadastrinius matavimus:
2019-03-05 9.30 val. bus atliekami žemės sklypo, kadastrinis
Nr. 5948/0008:93, esančio Verstaminų k., Lazdijų r. sav., geodeziniai (kadastriniai) matavimai. Prašau dalyvauti gretimo žemės
sklypo (kadastrinis Nr. 5948/0008:97) sav. ANTANO KŪLOKO
turtinių teisių paveldėtojus.

KE I Č I A

4 k. butą Alytuje į 2 k. butą
Lazdijuose. Tel. 8 686 53424.

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

Tel. 8 650 54363.

VILNONĖS ANTKLODĖS
Š. m. kovo 13 d. (trečiadienį).

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

Žodžiai nepadės, gal tik tyliai primins, kad esame kartu
netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Mariją Stravinskienę dėl mylimos
sesers mirties.
J. Laimanskas, N. Žukauskienė, K. ir Dž. Gaidžiūnai

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 2019 m. kovo 18 d. nuo 10 val. bus
atliekami S. E. G priklausančių žemės sklypų, kurių kad. Nr.
5905/0005:153, 5905/0005:297, esančių Lazdijų k., Lazdijų r. sav.,
kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo žemės sklypo, kad. Nr.
5905/0005:6, bendrasavininką J. K. dalyvauti ženklinant žemės
sklypo ribas. Darbus atliks UAB „Hanis“, Seinų g. 3, Lazdijai,
tel. 8 610 88554, el. paštas uab.hanis@gmail.com.
Informuojame, kad 2019-03-18 d. 10.00–
10.30 val. bus atliekami G. B. priklausančių
žemės sklypų (kad. skl. Nr. 5905/0007:218;
Nr. 59/0007:220), esančių Beviršių k., Lazdijų sen., kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti gretimų sklypų (kad. skl. Nr.
5905/0007:219; Nr. 5905/0007:221) mirusios savininkės D. P.
turto paveldėtojus; kviečiame atvykti gretimo sklypo (kad. skl.
Nr. 5905/0007:328) savininką M. G. arba jo įgaliotus asmenis.
Matavimus atliks UAB „Geodala“ matininkė
Erika Petruškevičiūtė.
Tel. 8 685 08308. Vasario 16-osios g. 6-4, 44250 Kaunas.
El. p. info@geodala.lt.

Brangiai perkame mišką
su žeme, iškirtimui, valymui.
Siūlyti įvairius variantus. Sutvarkome reikiamus dokumentus.
Bendradarbiaujame su užsieniečiais, todėl mokame brangiai.

Laukiame pasiūlymų!

+370 680 29 853

gvidas.valuckas@gmail.com
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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

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

Didelis biuro
popieriaus
pasirinkimas.

• 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

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
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
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

KNYGYNĖLIS,
Seinų g. 12, Lazdijai.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas
•
Kompiuterių
tvarkymas

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

VANTOS
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

.

PERKAME
MIŠKĄ

programinės

Įvairioms pirtims.
UAB „Rividė“
ARKLIUS, JAUČIUS,
Įvairiems vanojimams.
parduoda ir pristato:
Didesnį kiekį
TELYČIAS, KARVES
. galiu atvežti.
• Plautas aukščiausios rūir apvaliąją
Tel. 8 625 93 Kviečiu
679 susipažinti su
šies akmens anglis (palaidos
medieną su žeme
lietuviškos pirties
arba išsikirsti.
arba fasuota po 25 kg).
tradicijomis ir ritualais.
Atliekame sanitarinius kirtimus
• Granulines akmens anglis
Tel. 8 633 59539.
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
medieną su žeme
Lietuvoje.
arba išsikirsti.
Tel. 8 652 71212.
Mokame avansus.
Atliekame sanitarinius kirtimus
retinimus. Konsultuojame.
Atsiskaitomebei
iškarto.

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

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

Tel. 8 680 81777

Tel. 8 605 44445

PERKAME
MIŠKĄ.

UAB „Galvijų eksportas“

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

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

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 612 34503.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384,
8 686 98223.

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.

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt..
Redakcijos tel.: (8 318) 52260,
TELE2 8 670 38882
faksas (8 318) 51474
dzukuzinios@gmail.com
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