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Pilietiškas dzūkas socialiniuose tinkluose susprogdino bombą

G. Gražulevičius: „Noriu, kad mūsų krašte būtų kuo mažiau pykčio ir nesantaikos, todėl į viską stengiuosi žiūrėti su linksma šypsena.“

R
Linas Greičius

inkimų laikotarpiu, kai
politikai viešojoje erdvėje
negaili aštrių
pasisakymų
savo oponentų atžvilgiu, atsiranda malonių išimčių. Viena
iš jų – pilietiško Lazdijų jaunuolio sukurta daina, socialiniuose tinkluose surinkusi
dešimtis tūkstančių sekėjų.
Lazdijuose gyvenantis ir paprastu kiemsargiu dirbantis Gintaras Gražulevičius savivaldybės
rinkimų maratone tapo tikra socialinių tinklų įžymybe. Jis sukūrė
autentiškus žodžius vienai visiems
gerai žinomai melodijai ir linksmą
kūrinį sudainavo prieš vaizdo kamerą. Šis smagus vaizdelis labai
greitai paplito virtualioje erdvėje
ir sulaukė per 26 tūkst. sekėjų.
Dainelės žodžiai žaisminga
forma perteikia Lazdijų mero
rinkimuose dalyvaujančių pretendentų nuotaikas: „Pro mažą
miestelį Lazdija tekėjo ir plukdė
laivelį žvejų...“

Apie šį puikiai pavykusį
projektą kalbamės su
G. Gražulevičiumi.

– Gintarai, ar seniai muzikuojate?
– Nuo septynerių metų groju.
Kai mokiausi mokykloje, dalyvaudavau įvairiuose renginiuose,
tai yra mano saviraiška.
– Kaip kilo mintis sudainuoti
dainą apie rinkimus?
– Lengviausia buvo sukurti
žodžius, jų net neužrašinėjau,
viskas vyko spontaniškai. Paskui
pritaikiau muziką.
– Kodėl pasirinkai rinkimų
temą?
– Tai kad aplinkui visi apie
tai ir kalba. Dažniausiai piktai,
o man norėjosi pažvelgti linksmai. Koncertuodamas važinėju
po rajoną ir džiaugiuosi matydamas puikias kultūros erdves. Tikrai pas mus yra labai
daug puikių dalykų, o kai kas
vis niurzga ir viskuo piktinasi.
Norėjau suvienyti mūsų krašto
bendruomenę, kad nesipyktų dėl
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rinkimų, o smagiai pasijuoktų.
Gali ir iš manęs juoktis, aš esu
tikras krikščionis ir visiems atleidžiu.
– Ar nustebino toks didelis dėmesys Tavo vaizdo įrašui? Ar esi
anksčiau ką nors panašaus kėlęs
į socialinius tinklus?
– Kartais įkeldavau įvairių dalykų, dažnai sulaukdavau pašaipų. O
šis įrašas viršijo visus mano lūkesčius – 26 tūkstančiai susidomėjusiųjų man buvo maloni staigmena.
Ko gero, daugiau gyvenime nepavyks pasiekti tokio rezultato.
– Kokių komentarų sulaukei?
– Visokių buvo, bet dažniausiai
– geranoriški. Labai smagu, kad komentavo ne tik mūsų krašto žmonės, bet ir visos Lietuvos socialinių
tinklų naršytojai. Labai buvo smagu
skaityti garbaus amžiaus moteriškių iš Žemaitijos šiltus žodžius.
– Renkiesi humoro žanrą?
– Taip. Žinau, kad tai labai
sunkus kelias, nes lietuvius nuoširdžiai prajuokinti labai sunku.
Mes bijome juoktis pilna burna ir
atvira dūšia. Pas mus Lazdijuose buvo smagi komanda „Dzyvų
Dzyvai“, bet jie jau pasitraukė
nuo scenos. Jaučiu pareigą užimti
žmonių linksmintojo vietą.
– Ačiū už pokalbį ir smagios
kūrybos.
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Dėl Lazdijų ligoninės sveikatos apsaugos ministras pūtė miglą
Vienas iš nepopuliariausių
šalies ministrų ėmė labai
dažnai lankytis Lazdijuose. Kas galėtų paneigti,
jog praėjusį antradienį
įvykęs sveikatos apsaugos
ministro Aurelijaus Verygos vizitas yra susijęs su
Lazdijų rajone vykstančiu
antruoju merų rinkimų
turu, o ministras atvyko
„palaikyti už rankos“ vieną
savo bendrapartietę?

Gyrėsi nuveiktais darbais

Lazdijų bibliotekoje vykusio susitikimo su ministru metu turėjo
būti pristatyta sveikatos politika
ir aptartos Lazdijų rajono ligoninės perspektyvos. Pirmasis klausimas su paties ministro savigyra
tikrai buvo išsamiai pristatytas,
tačiau apie mūsų ligoninės reikalus nebuvo pasivarginta pakalbėti.
Gausiai į susitikimą su ministru atvykę mūsų krašto žmonės
pusantros valandos klausėsi,
kaip gerai dirba Sveikatos apsaugos ministerija, kaip gerėja
ligonių aptarnavimas ir sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas.
A. Veryga pastebėjo, jog jam
kelia nerimą sveikatos priežiūros paslaugų netolygumas
regionuose. Ministro rodytose
skaidrėse buvo įvairiais pjūviais
analizuojamos sveikatos paslaugų problemos. Įdomu tai, jog nė
vienu rodikliu Lazdijų sveikatos
priežiūros paslaugos nėra tarp

Paklausyti A. Verygos pagyrų susirinko gausus būrys lazdijiečių.
atsiliekančiųjų.

Pateikė rimtų klausimų

Daug klausimų ministrui pateikė
onkologinius ligonius vienijančios organizacijos „Savigalba
Lazdijuose“ vadovė Dalė Pupininkaitė. Ji domėjosi, kada pas
mus atkeliaus imunoterapijos
paslaugos.
„Ministre, kodėl nutraukėte
vaistų onkologiniams ligoniams
„Tamoxifen“ kompensavimą?
Juk šiuos vaistus onkologiniai
ligoniai turi vartoti iki gyvenimo
pabaigos“, – klausė ponia Dalė.
Kadangi ministras nebuvo
pasirengęs tokiam konkrečiam
klausimui, tai ir negalėjo nieko

tikra atsakyti.
D. Pupininkaitė pateikė labai
skaudų klausimą: „Kodėl ligoniams, kai jiems šeimos gydytojas įtaria onkologinę ligą, pas
onkologus eilėje tenka laukti ne
vieną mėnesį“?
Ministras pripažino, jog ši informacija jam – naujiena. Jo teigimu, Lietuvoje labai trūksta onkologų, tačiau kai pradės veikti
elektroninė ligonių registravimo
sistema, reikalai susitvarkys.
Paskui užvirė diskusija dėl generinių vaistų, kurie brukami
ligoniams vietoj originalių.
„Mes geriame originalius vaistus, bet nuo to netampame sveikesni. Žmonėms prikalta į sme-

genis visokių dalykų, reklamos,
neskaitykite vaistų instrukcijų
bent tris savaites ir viskas bus
gerai“, – išsisukinėjo ministras.
Ponia Dalė stebėjosi, kodėl onkologiniai ligoniai dienos centruose maitinami daug cukraus
ir greitųjų angliavandenių turinčiais produktais, kurie skatina
onkologinių ligų vystymąsį.
„Šito fakto nežinojau, reikia
pasidomėti“, – kalbėjo ministras.
Susitikimo dalyviai domėjosi,
kodėl tie patys vaistai Lietuvoje
kainuoja du tris kartus brangiau
nei Lenkijoje.
Ministras teigė, jog Lenkija
didelė valstybė, jų užsakomų

vaistų kiekiai labai dideli, todėl
gali gauti mažesnę kainą.

Apie ligoninę – vos keli
žodžiai

Apie problemą, kuri domina
daugelį Lazdijų krašto žmonių,
– rajono ligoninės likimas – buvo
kalbėta labai trumpai: „Ligoninės likimas priklausys nuo savivaldybės, kiek meras ir taryba
sugebės susikalbėti su Sveikatos
apsaugos ministerija.“
Daugeliui susitikimo dalyvių
toks atsakymas buvo daugiau nei
miglotas. Arba kaip pasakytų
humoro klasikas: skęstančiųjų
gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų reikalas.

•

Rajonų ligoninėms rengiamas ministerijos nuosprendis
Provincijai ruošiamas dar
vienas smūgis – ne vienoje
rajonų ligoninių ketinama
palikti tik senukų slaugą, o
gydymo paslaugas sutelkti
apskričių centrinėse ligoninėse. Tam, kad savivalda
negalėtų pasipriešinti,
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) rengiasi tapti
rajonų ligoninių dalininke
ir praktiškai perimti jų
valdymą.
Regionams klestėjimą žadėjusių
„valstiečių“ sveikatos apsaugos
ministras Aurelijus Veryga rajonams ruošia naują dovanėlę,
perrištą juoda juostele. Žadama
ne vieno rajono ligoninę paversti
slaugos įstaiga, o gydymo paslaugas sugrūsti po apskričių centruose veikiančių ligoninių stogu.
Matyt, tam, kad savivaldos
politikai ir ligonių vadovai nepasipriešintų tokiems tikslams,
rengiama atitinkamo įstatymo
pataisa, pagal kurią SAM taptų
svarų balsą turinčia rajonų ligoninių dalininke. Maža to, naujame įstatymo projekte numatyta,
kad dabar privalomai veikiančios ligoninių stebėtojų tarybos,
sudarytos iš savivaldybių tarybų
paskirtų narių ir visuomenės atstovų, nebus privalomos. Nori
– sudarai, nori – ne.
Kalbinti ligoninių vadovai ir
merai neabejojo, kad tokios pa-

taisos reikalingos tam, jog pastaraisiais metais smaugiamas provincijos ligonines būtų galima
galutinai pribaigti.
Pakruojo rajono savivaldybės
meras Saulius Gegieckas sakė
esąs apstulbęs, kad SAM šitaip
nesiskaito su savivalda. „Ministerija ne tik ruošiasi tapti rajonų
ligoninių dalininke ir tvarkytis,
kaip nori. 14 rajonų ligoninių laukia rimtos pertvarkos – dauguma
jų funkcijų bus perkelta į centrines apskričių ligonines, o rajonuose liks tik slauga. Provincijai
bus suduotas dar vienas stiprus
smūgis – gyventojams nutols gydymo paslaugos, neliks darbo vietų. Ši centralizacija turės karčių
padarinių“, – konstatavo jis.
„Žmonės labai vylėsi, kad į Seimą išrinkta politinė jėga pagaliau
atsigręš į regionus, deja, vyksta
atvirkščias veiksmas – viskas
centralizuojama“, – nusivylimo
neslėpė Lietuvos rajonų ligoninių
asociacijos vadovas, Pakruojo ligoninės vyriausiasis gydytojas
Vygantas Sudaris.
Anot jo, rajonų ligoninės
įspraustos į pamažu jas dusinančių įkainių ir reikalavimų
rėmus. Maža to, viešojoje erdvėje
formuojama nuomonė esą rajonuose dirba prastesni gydytojai
ir pan.
Lietuvos rajonų ligoninių asociacijos vadovas V. Sudaris įsitikinęs, kad dabartinis SAM siekis

rajonų ligonines paversti slaugos
įstaigomis ne tik skaudžiai atsilieps kaimo gyventojams, bet ir
dar labiau išaugins pacientų eiles
didesnėse gydymo įstaigose.
„Centrinės ligoninės jau dabar
apkrautos. Jeigu rajonuose paliks
tik slaugą, bus dar prasčiau. Bet
niekam tai neįdomu. O kas dėsis rajonuose? Poliklinikos dirba tik darbo dienomis. Po darbo
valandų, savaitgaliais žmones
priima ligoninės. Bet jeigu bus
panaikintas aktyvus gydymas ir
liks tik slauga, ligoninėje nebus
privaloma turėti visą parą veikiančio priėmimo skyriaus. Kas
tada teiks skubią pagalbą? Kam
ardyti tai, kas dabar veikia?“ –
stebėjosi V. Sudaris.
Molėtų rajono ligoninės direktorius Vaidotas Grigas apgailestavo, kad vykdoma provincijai
nepalanki sveikatos apsaugos
politika. „Rajonuose teikiama vis
mažiau gydymo paslaugų. Mūsų
ligoninė pernai suteikė paslaugų
daugiau nei planuota, tačiau už
stacionarines viršplanines paslaugas Ligonių kasa nesumokėjo
– sumažino balo vertę ir neatsiskaito. Dėl to ir pikta, ir graudu,
bet niekas nesirengia keisti šios
sistemos. Net geriatrijos centrus
nuspręsta kurti Vilniuje ir Kaune. Rajonuose norima panaikinti
net paprasčiausias stacionarinio
gydymo paslaugas. Tendencija
aiški: norima „užspausti“ finan-

savimą, kad rajonų ligoninės tiesiog uždustų“, – konstatavo jis.
Pasak Lietuvos ligoninių asociacijos prezidento, Anykščių rajono ligoninės vadovo Dalio Vaigino, remiantis praėjusių metų
trijų ketvirčių rezultatais, apie
75 proc. rajonų ligoninių dirbo
nuostolingai. Į tokią padėtį jas
stumia griežtėjantys reikalavimai ir neadekvati kainodara.
„Štai pernai pagal vasarį pasirašytą įsakymą buvo sumažintas
indeksavimo koeficientas. Tai
saldainis, kad kuo mažiau guldytume žmonių į ligoninę. Esmė ta,
kad kuo daugiau ligonių gydome,
tuo daugiau nuostolių patiriame.
Metų pradžioje ir pabaigoje būna
didesni ligonių srautai, bet už tai
daugiau nemokama, nes yra nustatytos lubos“, – aiškino jis.
Anot D. Vaigino, rajonų ligoninės suteikia vidutiniškai apie
60 proc. paslaugų vietos gyventojams, tačiau patiria SAM spaudimą. „Atsakingi pareigūnai kalba, kad periferijoje esą teikiamos
nekokybiškos paslaugos, gydytis
nesaugu. Taip diskredituojama
visa sveikatos apsaugos sistema“,
– apgailestavo jis.
Rajonų gydymo įstaigų vadovai neabejoja, kad pasitelkiant
visokius metodus ligoninės esą
stumiamos į bankrotus. „Rengiami atitinkami teisės aktai,
kad rajonų ligoninės liktų be
aktyvaus gydymo. Žinant, kad

greitosios pagalbos ištekliai labai
riboti, situacija bus kebli. Tam,
kad savivalda nesipriešintų, rengiama įstatymo pataisa, kuri leis
Sveikatos apsaugos ministerijai
tapti rajonų ligoninių dalininke.
Kitaip tariant, sprendimai bus
priimami „kietuoju“ būdu. Ministras to ir neslepia. Beje, tokie teisės aktai dar neįsigaliojo,
o ministro rekomendacijos jau
perkeliamos į savivaldos lygį. Kai
kur priiminėjami sprendimai,
kad ligoninių vadovai būtų atleidžiami pagreitintu būdu“, – sakė
D. Vaiginas.
V. Grigas abejojo, ar rajonų
ligoninėse atsisakius aktyvaus
gydymo bus pasiektas koks nors
ekonominis efektas. „Jeigu ir bus,
tai tik nedidelis ir laikinas. Bet su
ligoninių vadovais nesitariama,
gyventojų nuomonė irgi neįdomi.
Pakeis teisinius dokumentus ir
privers tai daryti“, – teigė jis.
SAM Teisėkūros ir teisinio
vertinimo skyriaus vyriausiojo
specialisto Kazio Rušinsko teigimu, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo pakeitimo projektu
numatoma galimybė gydymo
įstaigų steigėjais būti valstybei kartu su savivaldybėmis.
Tai įtvirtinus sprendimo teisė
priklausytų dviem skirtingas
patirtis turintiems subjektams.
Derinamą projektą dar žadama
tobulinti.
Parengta pagal valstieciu-laikrastis.lt
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Arkivyskupas S. Tamkevičius džiaugiasi gražėjančia gimtine

Iš Krikštonių krašto kilęs arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius – dažnas svečias savo gimtinėje. Kaskart
čia apsilankęs, jis pasidžiaugia, kad gimtasis kraštas gražėja, su rajono meru Artūru Margeliu pasikalba
apie rajono žmonių reikalus ir pasidžiaugia, kad Lazdijai turi gerą šeimininką. „Linkėčiau, kad rajono
vairas ir toliau liktų tvirtose ir ūkiškose rankose“, – merui sakė arkivyskupas S. Tamkevičius.
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 27

Petrauskienės balto mūro istorija: mitai ir tiesa
Daina Pledienė,
Lazdijų krašto muziejaus direktorė
Vasario pradžioje rajono spaudoje buvo publikuotas straipsnis apie netikėtą radinį (granatą
M39) Vytauto gatvės 18 numeriu
pažymėtame name. Skaitytojams
primenu, kad šis pastatas šiuo
metu renovuojamas ir jame įsikurs Lazdijų krašto muziejaus
padalinys Laisvės kovų muziejus. Prisėdau rašyti šį straipsnį,
nes turiu tesėti pažadą, duotą lazdijietei Aldonai Mikalonienei reaguoti į straipsnyje pateiktą klaidingą informaciją, kad pastatas
priklausė turtingiems žydams.
Jaunesniems miesto gyventojams
patikslinu informaciją – šis pastatas niekada nepriklausė žydų
tautybės šeimoms. O vyresnieji
miesto gyventojai patys dar mena
buvusiuosius pastato šeimininkus Petrauskus, džiaugsmingus
ir kraupius pastato gyvavimo
periodus.
Pirmąjį periodą – šio namo
statybą – labai gražiai savo atsiminimų knygoje „Petrauskai.
Prisiminimais išaustos giminių
istorijos“ (2017 m.) aprašė Liucija Snarskienė. Jos seneliai ir

buvo pirmieji namo savininkai.
Ji prisimena, kad močiutė Eleonora – namo šeimininkė – po
vyro Teofilio Petrausko mirties
(1930 m.) stvėrėsi nelengvos
užduoties – gyvenamojo namo
statybų. Netrukus 7 arų šeimos

sklype šalia seno medinio namelio, besišliejančio prie Dumblio
(vėliau Vytauto) gatvės, buvo
suprojektuotas beveik 270 m2
pastatas. L. Snarskienė rašo, kad
„šeimos santaupos, gaunamos
iš 10 ha ūkio, ir gausi Eleonoros

brolio kunigo Igno Albavičiaus
(gyvenusio Čikagoje) finansinė
parama garantavo statybas be
pertraukų. 1930 m. vasarą buvo
klojami pamatai, kilo raudonų
plytų sienos, o žiema pasitikta
saugiai – su skardiniu stogu. <...>

Vyresnieji gyventojai mena buvusius pastato šeimininkus Petrauskus, džiaugsmingus ir kraupius pastato gyvavimo periodus.

1931 m. sausį buvo sudaryta sutartis su staliumi Jonu Adomaičiu, kuris įsipareigojo iki liepos
mėnesio pagaminti 14 durų, 20
langų ir 4 puslangius.“ Balkono tvorelę nukaldino Eleonoros
Petrauskienės sūnėnas kalvis
Edvardas Jociunskas (iš Aukštakalnių kaimo).
Retas lazdijietis nežinojo „Petrauskienės mūro“ – įsispraudęs tarp kuklių medinukų jis
iš tolo švietė baltumu. Keturios
kolonos, laikančios balkonėlį,
puoštą lengva ažūrine tvorele,
priminė sumažintą klasikinio
stiliaus dvarelį. Baigus statybas
svetinga šeimininkė plačiai atvėrė naujųjų namų duris garbiems
svečiams, nuomininkams, „stalauninkams“. Ypatingu rafinuotu skoniu dvelkė namų svetainė.
Sienų dekore, namų tekstilėje
dominavo anuomet ypač madingas tautinis tulpės motyvas.
Garbių viešnių liaupsių sulaukdavo moderniajam „Art deco“
stiliui priskiriami natūralaus
medžio, riešutmedžio faneruoti
dengti aptakių formų svetainės
baldai (2017 m. juos iš buvusių
Nukelta į 6 psl.
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Nelinksmos naujienos

Aiškinasi, kas pavogė antkapį

„Viso gero, Anglija. Į Lietuvą
grįžtame“: emigrantai vežasi viską
„Viso gero, Anglija. Į Lietuvą grįžtame“. Ši frazė – tai
ne antraštė, kurios paskirtis – atkreipti skaitytojo
dėmesį. Tai – vienos Anglijos lietuvės skelbimo dalis.
Sutapimas ar ne, tačiau
pastarosiomis savaitėmis
viešojoje erdvėje padaugėjo ženklų apie grįžimą
iš Jungtinės Karalystės į
Lietuvą.

Asociatyvi nuotr.
Vaidotas Morkūnas
Šeštadienį iš ryto pilietė
M. Š. pastebėjo, kad nuo
jos tėvų kapo, esančio Lazdijų rajone, yra pavogtas
juodos spalvos marmurinis
antkapis. Padaryta 300
eurų turtinė žala. Moteris
kreipėsi į policijos komisariatą. Pradėtas tyrimas dėl
vagystės.
Turimais duomenimis, moteris
išvydo pavogtą antkapį, kai atėjo aplankyti tėvų kapo. „Nieko
nėra švento, nežinau, ką ir sakyti.
Vidury kapo stovėjo apvalus papuošimas, padarytas iš marmuro,
o jo viduryje sodindavome gėles.
Tai tas marmurinis papuošimas
paimtas, matėsi net pėdsakai va-

gišių. Jis tikrai nėra lengvas, ne
vienas jį turėjo paimti ir nunešti.
Aišku, kad vagišiai turėjo atvažiuoti su automobiliu ir jį įsikelti
ir išsivežti. Šis papuošimas ant
mūsų kapo buvo padėtas praeitą vasarą, gal liepos mėnesį. Aš
gyvenu visai netoli nuo kapinių,
dažnai nueinu, aplankau savo
tėvų kapus, juos prižiūriu. Tikrai
žmonės širdies neturi, jeigu nuo
kapų jau vagia“, – sakė kalbinta
moteris.
Rajono policijos komisariato
viršininkas Vidmantas Kondrackis patvirtino, kad tyrimas
vyksta. „Galiu pasakyti tik tiek,
kad tikslinamos aplinkybės ir
informacija, pareigūnai dirba,
aiškinamės, kas galėjo pavogti“, –
sakė viršininkas.

•

Dėl cigaretės smurtavo prieš tėvą
Vaidotas Morkūnas
Alytaus apylinkės teismo
Lazdijų rūmų teismo teisėjai išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. P.
buvo kaltinamas nežymiu
sveikatos sutrikdymu.
Vyras sėdo į teisiamųjų
suolą dėl to, kad neblaivus
smurtavo prieš savo tėvą
dėl cigaretės.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad A. P., būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, per Naujuosius
metus apie 9 valandą ryto gyvenamojo namo kambaryje smurtavo artimoje aplinkoje prieš savo
artimą giminaitį – tėvą D. P., kuriam kojomis ir rankomis sudavė
apie 15 smūgių į įvairias kūno
vietas bei medine kėde sudavė
nukentėjusiajam vieną smūgį,
taip sukėlė fizinį skausmą.
Kaltinamasis A. P., pareiškus
jam įtarimus, savo kaltę pripažino, paaiškino, kad tos dienos ryte
parėjo namo, norėjo parūkyti,
todėl nuėjo pas tėvą į kambarį
paprašyti cigaretės. Jam tėvas
cigarečių nedavė, todėl supyko,
sugriebė tėvą už megztinio ir ištraukė iš lovos ant grindų. Gulinčiam ant grindų tėvui kumščiais
sudavė į šonus, į kitas kūno vietas apie 15 smūgių, kur tiksliai

pataikė, nepamena. Jis tėvui dar
kelis kartus spyrė. Tada tėvas
pažadėjo duoti cigaretę, todėl
nustojo jį mušti. Nukentėjusysis
atsistojo ir vėl pradėjo šnekėti,
kad neduos cigaretės, todėl A. P.
supyko dar labiau, prie spintos
pamatė stovinčią medinę kėdę, ją
paėmė ir vieną kartą kėde sudavė
tėvui, pataikė gal į ranką, tiksliai
nepamena, nes buvo neblaivus.
Apie įvykį policijos pareigūnams
papasakojo ir nukentėjusysis,
kuris teigė, kad konfliktas kilo
dėl to, kad jis sūnui nedavė cigaretės. Jis jautė fizinį skausmą –
skaudėjo įvairias kūno vietas. Po
smūgių kraujas nebėgo, mėlynių
neliko, tik kairės rankos alkūnė
buvo nubrozdinta.
Teismas išnagrinėjęs šią baudžiamąją bylą nustatė, kad A. P.
padarė tyčinį nusikaltimą. Kaltinamasis neteistas, buvo atleistas
nuo baudžiamosios atsakomybės
už analogiškos nusikalstamos
veikos padarymą, baustas administracine tvarka, nedirbantis,
gyvenamosios vietos seniūnijos
charakterizuojamas teigiamai.
Teismas A. P. pripažino kaltu
ir paskyrė jam keturis mėnesius
viešųjų darbų, įpareigodamas
per paskirtą laiką neatlygintinai
dirbti po 30 valandų per mėnesį
visuomenės labui.

•

Jungtinėje Karalystėje vis dar
gyvenantys ir į Lietuvą grįžti
susiruošę lietuviai apie tai garsiai skelbia ne todėl, kad norėtų
pasigirti, o dėl to, kad jiems reikia pagalbos.
Anksčiau ar vėliau čia atvykę
tautiečiai naujojoje žemėje spėjo
gerokai įleisti šaknis – užmegzti ne tik socialiniai ryšiai, bet ir
sukaupta turto, kurio atsisakyti
nesinori. Todėl bendruomenėse
ieškoma pagalbos ar paslaugos –
kas galėtų perkraustyti su visais
daiktais atgal į Lietuvą?
Būtent tokio turinio skelbimai JK vienijančiose grupėse
socialiniame tinkle yra vienas
iš pagrindinių indikatorių, parodančių besikeičiančias migracijos kryptis.
O tarp likusiųjų – ne tik siūlantys pagalbą ir linkintys sėkmės,
bet ir pesimistiniai pamąstymai:
ar tikrai verta grįžti?

Skatina „Brexit“?

JK Nacionalinio statistikos biuro
duomenimis, jau antrus metus
paeiliui šalyje mažėja Europos
Sąjungos piliečių – jų atvyksta
mažiau, o nemaža dalis iš atvykusių anksčiau pakuojasi daiktus ir atsisveikina su Britanija.
Atgalinė migracija prasidėjo
netrukus po 2016-ųjų „Brexit“
referendumo – europiečius tokiam žingsniui pastūmėjo ne tik
pakitusi atmosfera bei požiūris į
svetimšalius, bet ir nežinomybė
dėl ateities.
Juk „Brexit“ – po dviejų savaičių, o JK vyriausybė dar nežino,
kokį pasitraukimo kelią pasirinks ir kokie šalies santykiai
su ES bus ateityje.
Kita vertus, kad ir kokį kelią
britai pasirinktų, ES piliečių iš
JK niekas neveja – priešingai:
norint gyventi ir dirbti čia po
„Brexit“ tereikia užpildyti paprastą registracijos formą.
Tačiau paliekančių JK tai nevilioja. Lietuviai – ne išimtis.
Nenumaldomai artėjant oficialiai „Brexit“ datai, kovo 29-ajai,
suintensyvėjo ir jie: akivaizdžiai
padaugėjo žmonių, ieškančių
pagalbos persikraustant su visa
manta į Lietuvą.
Tik jie nelabai linkę dalintis
savo istorijomis – prašymus papasakoti, kas juos privertė grįžti
į Lietuvą, ignoruoja.
„Atleiskite, labai užsiėmę esame. Prieš išvykstant labai daug
darbų“, – atsakė viena moteris.

Kraustysis balandį

Kad pastaruoju metu intensyviau
domimasi grįžimu gyventi į Lie-

Pastarosiomis savaitėmis viešojoje erdvėje padaugėjo ženklų apie grįžimą iš
Jungtinės Karalystės į Lietuvą.
tuvą rodo ir kitos tendencijos.
Tai perkraustymo paslaugas
teikiančių lietuvių bendrovių
paklausa.
„Kelias paskutines savaites domisi labiau nei bet kada. Mes jau
turime kelis užsakymus, žmonės
į Lietuvą kraustysis balandį. Buvome su jais susitikę, planuojant darbus tenka apžiūrėti, kiek
daiktų teks vežti. Žmonės vežasi viską“, – pasakojo krovinius
tarp Lietuvos ir JK pervežančios
UAB „Transemija“ vadovas Vitalij Malko.
Verslininkas pabrėžė, kad jo
vadovaujama bendrovė tokių
paslaugų teikimu užsiima jau 7
metus, tačiau tik dabar gali patvirtinti, kad žmonės kraustosi
atgal į Lietuvą ar bent domisi tuo
labiau nei bet kada anksčiau.

Kaip reaguoja tauta?

„Adios, Anglija. Į Lietuvą grįžtame“, – prieš savaitę tokio turinio skelbimu pasidalijo lietuvė,
vieno miesto bendruomenės paklaususi patarimo, kas parvežtų į
naujuosius namus visą sukauptą
turtą.
JK lietuvių pranešimai apie
tai, kad jie grįžta į Lietuvą, socialiniuose tinkluose lydi įvairios
reakcijos. Žinoma, daugiausiai
– pasiūlymų padėti, rekomendacijų, kitos naudingos informacijos.
Pavyzdžiui, viena lietuvė, taip
pat persikraustanti į gimtinę,
informuoja, jog žmonių, visų jų
baldų ir buitinės technikos parvežimas iš Anglijos į Lietuvą jos
šeimai kainavo 900 eurų.
„Jau išvažiuoji? Oho, jau ne
pirma draugė šiais metais grįžta
atgal. Turėsi ir mus aplankyti“, –
replikuoja viena komentatorė.
Tiesa, ne visi reaguoja taip
pozityviai. Vienas vyras (savo
gyvenamąją vietą nurodęs Vilniuje) prašo grįžti nusprendusią
moterį dar kartą apsvarstyti savo
sprendimą.
„Dar nesikraustykit. Visų pirma pabūkite mėnesį Lietuvoje.
Ar jau tikrai nusprendėte?“ – lyg

užjausdamas klausia vyras.

Būstu jau pasirūpino?

Kaip ir bet kurioje kitoje pasaulio
šalyje, pirmas uždavinys atvykėliui – pasirūpinti būstu, todėl
kalbama, kad su galima emigrantų sugrįžimo banga gali kilti ir
būsto pardavimai Lietuvoje.
Tačiau tai tik kol kas nepatvirtinta versija, sako vienos iš
nekilnojamojo turto lyderių, bendrovės „Ober-Haus“ Lietuvoje
atstovas.
„Emigravę žmonės visada pirko būstą Lietuvoje – vieni investavo į regionus, iš kurių yra kilę,
kiti, sukaupę didesnį kapitalą,
perka ekonominės ir vidutinės
klasės butus Vilniuje.
Tikrai nėra ženklų, kad pastaruoju metu būtų pastebimas
suaktyvėjimas iš užsienio.
Emigrantai visada domėjosi
investicijų į Lietuvos NT rinką
galimybėmis, tas susidomėjimas
yra tolygus ir ženklių pokyčių
per paskutinius mėnesius nebuvo: tokios yra bendrosios tendencijos.
Iš užsienio grįžtantys ar planuojantys grįžti žmonės tikriausiai jau yra pasirūpinę gyvenamuoju būstu. Bent jau dalis jų.
Kita dalis galbūt dar tik dairosi“, – sakė „Ober-Haus“ Būsto
departamento vadovas Audrius
Šapoka.
Taip pat kalbama, jog kai kurie
grįžtantieji naujam gyvenimui
renkasi ne sostinę ar gimtąsias
vietas, o vieną gražiausių Lietuvos kampelių – Nidą ar kitas
gyvenvietes Kuršių Nerijoje.
„Šimtu procentų šios versijos
patvirtinti negalime, tačiau galima drąsiai teigti, jog padaugėjo
žmonių, atvykstančių čia gyventi, pabandyti įsikurti, patikrinti
vietas.
Tačiau mes jų neskirstome
pagal tai, iš kur atvyko – ar tai
iš užsienio grįžę emigrantai, ar
ne“, – sakė Neringos savivaldybės administracijos atstovė spaudai Sandra Vaišvilaitė.
delfi.lt

•
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Lazdijuose verslui — išskirtinis dėmesys. Taip ir toliau!

Lazdijuose gimęs pramogų verslo lyderis Arūnas Valinskas dažnai dalyvauja svarbiausiuose gimtinės
renginiuose: „Man visuomet smagu grįžti į savo gimtąjį kraštą, kur žmonės moka ir linksmintis, ir dirbti.
Žaviuosi rajono mero Artūro Margelio sugebėjimu rasti investicijų, telkti komandą ir gerbti verslą, kuris
„užveda“ visas kitas sritis.“
Politinė reklama bus apmokėta iš Visuomeninio rinkimų komiteto A. Margelio komanda PIRMYN! politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 28

Lazdijų bendruomenė — viena šeima
Irma Gurevičienė,
Rudaminos tradicinių amatų centro kultūrinės veiklos administratorė
Lazdijų rajone pasklido
pykčio, pavydo, šmeižto ir
panašių dalykų „epidemija“. Draugai tapo ne draugais, kaimynas kaimyno
nesisveikina, giminės ir
šeimos susiskaldė.
Mes visi esame Lazdijų krašto
žmonės, aš tikiu, kad kiekvienas
iš jūsų mylite savo kraštą. Gal
vienas taip, kitas kitaip, betgi
meilės rūšių ir yra labai daug...
Viskas gerai, mes kiekvienas esame asmenybė, esame labai skirtingi. Mes vis reikalaujame, kad
mums to ir dar ano reikia, kad tas
ir dar anas privalo mums padėti
ar už mus kažką padaryti.
Aš galvoju, kad viskas prasideda nuo mūsų pačių. Daug kas
priklauso nuo mūsų požiūrio
į gyvenimo vertybes, pasaulio
suvokimo sampratą. Pirmadienį
minėjome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Tai

puiki proga visiems pamąstyti,
ką mes kiekvienas padarėme
šiuo atveju, kad Lazdijų krašte gyventi būtų gera. Vienas
žmogus man yra pasakęs, jog
vertinti, kad kažkas gerai ar blogai padaryta, yra lengviausia,
bet visgi kažkas stengėsi, suko
galvą, kaip tai padaryti, ir tikrai
jis tikėjosi geriausio rezultato.
Tai reikia vertinti, kad dėl mūsų
kažkas stengiasi. Pirmiausia
gerbkime save, tada gerbsime
ir kitus.
Lazdijų rajono bendruomenę
palyginsiu su šeima. Kas geriausiai žino, ko reikia šeimai, kokios
stipriosios ar silpnosios jos pusės? Tai geriausiai žino tos šeimos
nariai. Taigi tik Lazdijų krašte
gyvenantis žmogus gali suprasti,
ko reikia mūsų kraštui, kuo mes
esame stiprūs, o kur mums dar
reikia pasitempti. Mūsų krašte
yra daug išmintingų, kūrybingų
įvairių profesijų žmonių.
Dirbkime visi kaip komanda,
kad Lazdijų rajone gyventi būtų
gera. Yra sakoma, kad gerus dar-

Dzūkai

kalba, kad...

Irma Gurevičienė.
bus atsimena ilgai, o blogus dar
ilgiau. Kodėl mes visi kalbame tik
apie blogus dalykus? Juk Lazdijų
krašte tiek daug gerų darbų padaryta. Apsidairykite aplinkui,
ar tikrai pas mus taip blogai?..
Kiekvienas kaimas ar miestelis
daugiau ar mažiau Lazdijų rajone
eina į priekį.
Žmogų vertinu pagal jo darbus, nes „liežuviais mala“, kas
nieko nedaro. Mylėkime savo
kraštą ne žodžiais, o darbais.

•

g Vienas politikas su kolega
prieš pirmąjį rinkimų turą viešai apšlapinęs šalia savivaldybės
automobilių aikštelės augančias
eglutes pavadino šį gėdingą
veiksmą šlapiu protestu: „Apmyžau eglutes, nes jas pasodino meras.“ Jei eglutės nudžius,
bus aišku, kas turės jas atsodinti.
Beniau, Beniau, saugok prostatą,
nesišlapink prieš vėją.
g Praeityje žinomas politikas
vis negali susitaikyti, jog jo laikas jau praėjo. Liaudyje „šinšilu“
vadinamas vyras per pirmąjį ir
antrąjį turą visas dienas automobiliu važinėjo aplink savivaldybę.
Kalbama, kad po šių rinkimų jam
teks keisti automobilio padangas, nes visas jas nuvažinėjo.
g Mūsų krašto žmonės nori
taisyklingai rašyti lietuvių kalba.
Neseniai vykusiame Nacionali-

niame diktante dalyvių aktyvumas buvo toks didelis, kad net
galėjo konkuruoti su rinkimais.
g Viena buvusi kultūros darbuotoja iš esmės pakeitė veiklos
profilį ir savo kultūros lygį. Rinkimų laikotarpiu ji nusprendė teikti
politinio pavėžėjimo paslaugas.
Įdomu, kokias dar paslaugas ši
nešpėtna moteriškė planuoja
teikti?

•

Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir
asmenų sutapimai su tikrove yra atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el.
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais:
(8 318) 52260, 8 670 38882,
arba atnešti į redakciją
adresu Nepriklausomybės
a. 4, Lazdijai.
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Petrauskienės balto mūro istorija: mitai ir tiesa
»Atkelta iš 3 psl.

šeimininkų įsigijo Lazdijų krašto
muziejus).
Ūkiška šeimininkė beveik visą
namą skyrė nuomininkams. Vieni pirmųjų naujakurių – Žemės
ūkio rūmų Seinų apskrities agronomo raštinė. Šioje raštinėje dirbo šeimininkės jauniausias sūnus Marijonas. 1936 m., baigusi
mokslus, privatų dantų gydymo
kabinetą atidarė dukra Elena.

Dar viename kabinete vykdavo
teismo posėdžiai. Nuo 1939 m.
čia advokato pareigas ėjo ponios Eleonoros žentas Antanas
Andriušaitis. Keletas kambarių
buvo nuomojama privatiems asmenims.
Kasdien į šį pastatą pietauti
rinkdavos „stalaunykai“. E. Petrauskienė jiems virdavo pietus
pagal užsakymą. Talkino dar
dvi gaspadinės, kurios ne tik

pietaujančiais rūpindavosi, bet
ir ruošdavo vaišes svečiams, kurių šiuose namuose netrūkdavo.
Ypatingai tuomet, kai iš Amerikos grįždavo pas seserį paviešėti
prelatas Ignas Albavičius. Čia
lankydavosi ryškūs Lietuvos visuomenės veikėjai: Mykolas Krupavičius, kun. Vladas Mironas,
„Žiburio“ gimnazijos direktorius
Jonas Starkus, apskrities viršininkas Viktoras Volonsevičius

ir kt. Kad p. Eleonora buvo puiki
šeimininkė, liudija ir faktas, kad
ji 1935 m. suorganizavo savo namuose šeimininkių kursus.
Ramia vaga tekėjęs gyvenimas
baigėsi 1940 metų vasarą. Niekas
tuomet nenujautė, kad Lietuvos
sieną taip lengvai peržengs Sovietų kariuomenė, kad nacionalizuotas Petrauskų namas taps
saugumo būstine, kad tie, kurie
šypsojosi vieni kitiems prie pietų

stalo, pradės traukti internacionalą ir postringaus apie „šviesų
komunistinį rytojų“, kad pastato
fasadą puošusį Vytauto Didžiojo
portretą pakeis sovietinių vadukų portretai, kad iš pastato sklis
ne Marijono Petrausko orkestrantų muzika, bet kankinimų
dejonės...
Pastato istorijoje atsivertė
tamsos, kančių ir mirčių puslapis.

•

Lazdijai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną
Justė Baliukaitė
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo minėjimo
renginys Lazdijuose prasidėjo šventomis Mišiomis
už Lietuvą Lazdijų Šv.
Onos bažnyčioje. Po jų
buvo pagerbtas kovotojų už
Lietuvos laisvę atminimas.
Prie nepriklausomybės kovų sa-

Užs. Nr. 01.

vanorių ir 1919–1923 metų Vyčio
kryžiaus kavalierių atminimo
lentų bei Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo Lazdijų
rajono savivaldybės meras Artūras Margelis padėjo žvakes
ir gėles.
Lazdijų Nepriklausomybės
aikštėje taip pat buvo pagerbti
tylos minute, gėlėmis ir žvakėmis kritusieji už Lietuvos nepri-

klausomybę. Kareiviai automatų
salvėmis pagerbė Lietuvą, tuos,
kurie už ją krito, ir žmones, kurie jos labui dirba šiandien.
„Šiandien diena, kai reikėtų pasimelsti už Lietuvą. Už
mažą savo plotu, bet didžią
žmonėmis valstybę. Už mūsų
kantrią Tėvynę, kuri kasdien
su motinišku atlaidumu ir tėviška išmintimi išklauso mūsų

priekaištus ir skundus. Tad
kasdienėje maldoje dėkokime
už tai, kad gyvenimo kelyje sutikome vienas kitą, kad esame
lietuviai, dzūkai, kad turime
šeimas ir laisvai galime kurti
ateitį. Paprašykime stiprybės ir
laisvės savo Tėvynei. Savo gražiajai Lietuvai, kurią šiandien
Trispalvės pavidalu laikom delnuose ir glaudžiam prie širdies.

Tegu mūsų širdys būna kupinos
meilės, kuri įkvepia geriems ir
dideliems darbams“, – sveikindamas visus susirinkusius su
Kovo 11-osios proga sakė Lazdijų rajono savivaldybės meras
Artūras Margelis.
Kultūros centre koncertavo
Lazdijų rajono ugdymo įstaigų
moksleiviai. Jie savo dainas, posmus ir šokius skyrė Lietuvai.

•

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS,
Seinų g. 12, Lazdijai.
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Lazdijų r. savivaldybėje tradiciškai rašytas Nacionalinis diktantas

Nacionalinį diktantą buvo galima rašyti savivaldybės posėdžių salėje, mokyklose ir bibliotekose. Šiemet savo rašybos ir skyrybos žinias išbandyti panoro 56 suaugusieji ir 223 jaunieji mūsų krašto kalbos puoselėtojai.

Lietuvoje jau dvyliktą
kartą buvo rašomas Nacionalinis diktantas. Kaip ir
kasmet, šiame konkurse
aktyviai dalyvavo skirtingų
kartų ir įvairių profesijų
Lazdijų rajono savivaldybės žmonės.
Šiais metais pirmojo turo data
sutapo su Moters diena, tad šiai
progai buvo skirtas ir diktanto

tekstas. Dainininkės Dovilės
Filmanavičiūtės sukurtą „Odę
moterystei“ rašė per pustrečio
šimto lazdijiečių.
Tradiciškai Nacionalinį diktantą buvo galima rašyti savivaldybės posėdžių salėje, mokyklose ir
bibliotekose. Šiemet savo rašybos
ir skyrybos žinias išbandyti panoro 56 suaugusieji ir 223 jaunieji
mūsų krašto kalbos puoselėtojai:
Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus

gimnazijoje – 72 mokiniai, Veisiejų Sigito Gedos gimnazijoje – 34
mokiniai ir 1 suaugęs, Veisiejų
technologijų ir verslo mokykloje
– 16 suaugusiųjų, Kučiūnų mokykloje – 26 mokiniai, Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijoje
– 41 mokinys, Aštriosios Kirsnos
mokykloje – 6 mokiniai ir 1 suaugęs, Šventežerio mokykloje – 12
mokinių, Kapčiamiesčio Emilijos
Pliaterytės mokykloje – 10 mo-

kinių ir 7 suaugusieji, Šeštokų
mokykloje – 22 mokiniai, Lazdijų
savivaldybėje – 8, Lazdijų viešojoje bibliotekoje ir jos padaliniuose – 23 suaugusieji.
Dėl raštingiausiojo vardo
varžomasi keliose kategorijose
– raštingiausio moksleivio, suaugusiojo ir užsienio lietuvio.
Kovo mėnesį planuojama taisyti
parašytus darbus, o balandžio
13 d. bus surengtas antrasis Na-

cionalinio diktanto turas, į kurį
pirmojo turo nugalėtojai bus pakviesti asmeniškai. Nacionalinio
diktanto nugalėtojai bus apdovanoti gegužės 7 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje. Tikimės,
kad tarp laimėtojų bus ir mūsų
rajono atstovų.
Diktanto tekstą galima rasti
svetainėse www.diktantas.lt ir
www.vlkk.lt.
Lazdijų r. sav. inf.

•

Recidyvistas žvėriškai nužudė dvi aukas Lenkijos pasienyje įkliuvo
du kvaišalų „mulai“
Pasienyje su Lenkija
Valstybės sienos apsaugos
tarnybos pareigūnai sulaikė automobilį, kuriame
rasti beveik du kilogramai,
įtariama, augalinės kilmės
narkotikų. Taip pat aptiktas ir galimai suklastotas
vairuotojo pažymėjimas.

Žilvinas Matulevičius pripažino savo kaltę.

Du žmones nužudęs alytiškis Žilvinas Matulevičius
kalėjime praleis beveik
tiek pat laiko, kiek jam
dabar metų. Bedarbis savo
aukas daužė medine stalo
koja su išlindusiu iš jos
vinimi.
Kauno apygardos teismas antradienį paskelbė nuosprendį dvigubos žmogžudystės byloje. 65
metų pensininką Petrą Poškų ir
42 metų benamį Vytautą Vitkauską mirtinai sumušęs Ž. Matulevičius kalėjime praleis 17 metų.
23 metų žudikas aukų artimiesiems įpareigotas sumokėti
bendrą 12 tūkst. eurų dydžio neturtinę žalą.
Teisėjų kolegija 6 kartus teistą jaunuolį pripažino pavojingu
recidyvistu.
Vaikinas prisipažino medine
stalo koja su išlindusiu vinimi
mirtinai sumušęs du vyrus, pas
kuriuos buvo atėjęs į svečius.

Už vagystes, sveikatos sutrikdymą ir kitus nusikaltimus teisiamųjų suole atsidūręs Ž. Matulevičius užsuko į savo pažįstamo
P. Poškaus namus, esančius Varėnos gatvėje.
Vaikinas pensininko namų
slenkstį peržengė prieš vidurnaktį, atsitiktinai eidamas pro šalį ir
išvydęs degančią šviesą.
Ž. Matulevičiui tuo metu dėl
kito nusikaltimo buvo uždėta
apykojė.
Tačiau vaikinas nepaisė teismo įpareigojimo nuo 22 valandos
būti namuose.
Kambaryje sėdėjo ir P. Poškaus
priglaustas 42 metų benamis Vytautas Vitkauskas.
Prie taurelės Ž. Matulevičius
prisiminė seną skriaudą – P. Poškus esą buvo jį sumušęs.
Įniršęs vaikinas stvėrė pirmą
pasitaikiusį po ranka daiktą, stalo
koją, ir ėmė talžyti sugėrovus.
Abiems aukoms kliuvo mažiausiai 27 smūgiai. Nusikaltimas

buvo įvykdytas 2017 metų spalį.
Svaigalų paveiktas svečias nesirinko, ką mušti, – iš pradžių
puolė trankyti niekuo dėtą V. Vitkauską, o paskui namo kieme
pasivijo P. Poškų.
Vyrai mirė nuo smūgių į galvą
– nuo smūgių lūžo kaukolės, nustatyti daugybiniai veido lūžiai.
Medikams atvykus, P. Poškus ir V. Vitkauskas buvo jau
negyvi.
Policijos pareigūnai netrukus
surado įtariamąjį, kuris dar nebuvo išsiblaivęs.
Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (1,91 prom. alkoholio).
Ž. Matulevičius teisme nenoriai prisiminė apie nusikaltimą
– pareiškė, kad galima remtis
ikiteisminio tyrimo metu duotais parodymais. Savo kaltę jis
pripažino.

•

Vygandas Trainys
lrytas.lt informacija

Kaip pranešė Valstybės sienos
apsaugos tarnyba, šeštadienį
Pakrančių apsaugos pasienio
rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus ir Specialiosios
paskirties komandos pareigūnai,
bendradarbiaudami su Varėnos
pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pasieniečiais,
kelyje Seinai–Lazdijai, ties Lazdijų rajono Akmenių kaimu,
patikrinti sustabdė automobilį
„Peugeot 206“. Lietuviškais registracijos numeriais pažymėta
mašina tik ką buvo įvažiavusi
iš Lenkijos.
Prie vairo sėdėjo 31-erių metų
Akmenės gyventojas. Kartu vyko
47 metų šiaulietis. Pastarojo rankinėje VSAT pareigūnai rado jo
vardu išduotą įtartiną vairuotojo
pažymėjimą. Pirminiais duomenimis, tai – klastotė.
Automobilio apžiūros metu
pasieniečiai už vairuotojo ir keleivio durelių apdailos esančiose
ertmėse rado keturis polietileninius paketus. Juose – beveik
du kilogramai augalinės kilmės
medžiagos, įtariama, narkotikų.
Tikslią jų sudėtį dar nustatys
ekspertai.
Sulaikytieji parą praleido areštinėje. Vėliau vyrai buvo paleisti
jiems skyrus kardomąsias prie-

mones rašytinius pasižadėjimus
neišvykti, dokumentų paėmimą
ir įpareigojimus periodiškai registruotis policijos įstaigose. Abu
įkliuvusieji yra gerai žinomi teisėsaugos pareigūnams ir nekart
teisti už įvairias nusikalstamas
veikas.
Pakrančių apsaugos pasienio
rinktinėje pradėtas ikiteisminis
tyrimas dėl narkotinių medžiagų kontrabandos ir suklastoto
dokumento. Sulaikytiesiems už
narkotinių, psichotropinių medžiagų gabenimą gresia laisvės
atėmimo bausmė nuo trejų iki
dešimties metų. Klastotę turėjusiam šiauliečiui gresia laisvės
atėmimo bausmė iki šešerių
metų.
Rastieji kvaišalai, įtartinas
dokumentas ir automobilis laikinai saugomi Šiaulių pasienio
užkardoje.

•

lrytas.lt
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Lietuviai atrado būdą, kaip kovoti su erkėmis, tik ne visi žino,
kokią sąskaitą vėliau gaus
Brigita Ragickaitė
Pirmosios žibutės – ne tik
pavasario, bet ir suaktyvėjusių erkių pranašas.
Prabundančios erkės ir
jų platinamos pavojingos
ligos verčia saugotis, kas
kaip išmano. Deja, tebėra
manančių, kad apsisaugoti
nuo erkių gali padėti pernykštės žolės deginimas.
Specialistai perspėja, kad
toks elgesys – ne tik beprasmiškas ir žalingas, bet
ir brangiai kainuojantis.

Pernykštės žolės deginimas
– beprasmiškas ir žalingas
darbas

Paplitęs mitas, kad pernykštės
žolės deginimas padeda apsisaugoti nuo erkių – neva tokiu
būdu jos yra sunaikinamos. Vis
dėlto gamtininkas Selemonas
Paltanavičius tikina, kad toks
problemos sprendimas ne tik
neatneša jokios naudos, bet ir
yra žalingas.
„Naikinant negalima išsaugoti
nieko, tuo labiau naikinant ugnimi, nes ji neveikia selektyviai.
Jeigu, kaip kažkas mano, sudegs
erkės, sykiu su jomis sudegs ir
daugybė kitų bestuburių, taip pat
kiškių jaunikliai, varlės, ežiai.
Kad taip galima išnaikinti erkes,
yra net ne mitas, o, sakyčiau, piktas planas. Nes pievose miškinių
(šuninių) erkių būna labai retai,
ir tariamas jų naikinimas ugnimi
net ir negalėtų būti efektyvus“, –
aiškina S. Paltanavičius.
Deginant žolę gali žūti tik
dalis erkių – tokiu būdu erkių
židinio sunaikinti neįmanoma.
Pavasarį kraujo prisisiurbusios
erkės kiaušinėlius deda vasarą, o jų lervutės išsirita rudenį.
Rudenį kraujo prisisiurbusių
erkių kiaušinėliai būna dirvoje
ir ugnis paprasčiausiai negali jų
sunaikinti.
Reikėtų nepamiršti ir to, kad
į nudegintą plotą bet kada erkių
gali parnešti smulkūs graužikai
ar kiti gyvūnai. Bet kuriuo atveju, erkių naikinimas deginant
pernykštę žolę nepateisinamas,
nes jos visuomet turi palankias
sąlygas sugrįžti.

Žibutės – ne tik pavasario,
bet ir suaktyvėjusių erkių
pranašas

Lyginant su kitomis Europos
šalimis, pastaraisiais metais
Lietuvoje stebimas didžiausias
sergamumas erkiniu encefalitu.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medicinos entomologė Milda Žygutienė teigia, jog
tokią situaciją lėmė mūsų šalyje
esančios itin palankios sąlygos
erkėms ir jų sukeliamoms ligoms
plisti.
Mėgstamiausios erkių tykojimo vietos – drėgni miškai ir
aukštos žolės pamiškėse. Atvirose pievose jų aptinkama kur
kas rečiau, o tai dar kartą įrodo,
kad pernykštės žolės deginimas
erkių populiacijai praktiškai jokios įtakos neturės.

„Tai yra absoliutus mitas.
Degindami pievą, sudeginsime
viską, kas gyva, tiktai ne erkes.
Ligas platinančios erkės pievose
netgi nėra aptinkamos. Pamiškėse, parkuose – taip, bet tiktai
ne pievose“, – pabrėžia M. Žygutienė.
Erkės Lietuvą pamėgo dėl čia
esančios gausios žalumos ir drėgmės – juk daugiau nei trečdalis
mūsų šalies yra miškinga teritorija. M. Žygutienės teigimu,
erkių šalyje kasmet vis daugėja:
net ir miestai, kuriuose anksčiau
erkių nebūdavo taip baiminamasi, dabar tapo žaliaisiais koridoriais, erkės pamėgo čia esančius
parkus. Erkės išplitusios visoje
teritorijoje: kiekviename rajone
aptinkama erkinio encefalito ir
Laimo ligos sukėlėjų.
Pašnekovė perspėja, kad
erkių mėgstamiausias metas,
kuomet jos būna aktyviausios,
jau čia pat. Tereikia, kad apie
savaitę pašviestų saulė ir įšiltų
oras.
„Turime tokį fenologinį reiškinį: kai prasideda pirmosios
žibutės, prasideda ir metas, kai
erkės tampa aktyvios. Tereikia
savaitės su teigiama temperatūra
ir tuoj pat išgirsime pirmąsias
žinias apie įsisiurbusias erkes.
Pirmieji erkių į namus parsineša
augintiniai. Jau ne pirmus metus iš eilės pastebime, kad erkės
tampa aktyvios kovo pradžioje.
Liko visai nedaug“, – perspėja
M. Žygutienė.

Nuo erkinio encefalito ir
Laimo ligos apsaugo kitos
priemonės

Jau paneigėme mitą, kad erkes
gali sustabdyti pernykštės žolės
deginimas. O kokias iš tikrųjų
veiksmingas priemones galima
išskirti? ULAC medicinos entomologės teigimu, nuo erkinio
encefalito šiandien geriausiai
apsauganti priemonė – skiepai.
Tačiau kiek rečiau žinomas atvejis, kad erkinis encefalitas plinta ir per nepasterizuotą ožkų ir
karvių pieną, ko taip pat derėtų
pasisaugoti.
„Pernai metais turėjome užsikrėtimų per ožkos pieną atvejų.
Yra tokia panacėja, kad ožkos
pienas nuo visko gydo, bet saugus jis tik tada, kai yra pasterizuotas ar bent 5 minutes pakaitintas 70oC temperatūroje. Nuo to
jo kokybė nesumažės. Jei vis tik
norima gerti nepasterizuotą pieną, rekomenduojama pasiskiepyti“, – teigia ULAC medicinos
entomologė.
Kadangi skiepai apsaugo tik
nuo erkinio encefalito, nuo Laimo ligos būtina imtis kitų apsisaugojimo priemonių. Kasmet
Lietuvoje suskaičiuojama per 2
tūkst. šios ligos atvejų – jų būtų
mažiau, jei visi imtųsi apsisaugojimo priemonių.
„Ankstyvą pavasarį po žiemos
miego visos erkės suaktyvėja.
Svarbu žinoti, kad saugių teritorijų nėra. Einant pasivaikščioti ar
dirbti kažkokius darbus gamtoje,
pirmiausia reikia pasirūpinti tin-

Atšilus orams prasideda erkių medžioklės sezonas.
kama apranga, kad erkė negalėtų patekti ant jūsų kūno. Kelnių
klešnės turi būti sukištos į batus,
rankogaliai užsegami arba aptempiami gumele, būtinas galvos
apdangalas. Rūbai turi būti šviesūs, nes tamsios spalvos erkė ant
jų puikiai matosi. Tuomet erkę
gali pastebėti pats ar lydintis asmuo“, – vardija M. Žygutienė.
Nuo erkių platinamų ligų apsaugo ir repelentai, turintys erkes
atbaidančių medžiagų. Grįžus
iš lauko, svarbu persirengti, o
dėvėtus rūbus pakabinti, jei yra
galimybė, negyvenamoje, sausoje
patalpoje – tam gali tikti ir terasa
ar balkonas.
Dar vienas svarbus žingsnis – apžiūrėti kūną, ar nėra
įsisiurbusios erkės. Į šį žingsnį
M. Žygutienė pataria atkreipti
didelį dėmesį.
„Apžiūra yra labai efektyvi norint išvengti Laimo ligos. Tam,
kad erkė perduotų šios ligos sukėlėją, ji turi siurbti kraują parą
arba ilgiau. Jei iškart grįžę pastebėsime ir pašalinsime erkę, tai
bus gera prevencijos priemonė
prieš Laimo ligą“, – teigia M. Žygutienė.

Pernai ugniagesiai stebėjo
drastišką pievų deginimų
išaugimą

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Kristina Kurminienė tikina, kad pievų padegimas – dažna problema.
Pievų gaisrai sudaro net 16–31
proc. visų kilusių gaisrų.
„Apžvelgiant pievų gaisrų statistiką pastaraisiais metais, galima būtų sakyti, kad šių gaisrų
skaičius nuo 2014 metų iki 2018
metų tendencingai mažėjo, bet

2018 metais tokių gaisrų skaičius
išaugo net 60 proc. Pievų gaisrai
turi savo sezoniškumą: tai kovo,
balandžio ir gegužės mėnesiai“,
– tikina K. Kurminienė.
Ji pastebi, kad žmonės vis dar
neįvertina, kad pievų, žolių, ražienos deginimas daro neigiamą
poveikį patiems žmonėms, gyvūnijai, žemės ūkiui.
„Per daugelį metų yra susiformavusi nuomonė, kad žolės
deginimas pagerina dirvožemį,
jį atnaujina ir patręšia. Manoma,
kad deginimas padeda kovoti su
piktžolėmis ir kenkėjais, tačiau
mokslininkai įrodė, kad toks būdas yra daugiau kenksmingas
nei naudingas, nes daugumos
piktžolių šaknys yra gana giliai
ir po deginimo jos išlieka. Laukai ir ganyklos po išdeginimo
sužaliuoja, bet pasikeičia dirvožemio struktūra, dirva nuskursta. Liepsnos praryja vienmečius
žolynus ir dalį daugiamečių,
sunaikina daugybę išbyrėjusių sėklų“, – pasekmes vardija
K. Kurminienė.
Taip pat ji prideda, kad gaisro metu sunaikinamas puvinio
sluoksnis, o kartu su juo ir mikroorganizmai (bakterijos, grybeliai), kurie būtini biologinei
pusiausvyrai išlaikyti. Gaisro
metu sunaikinus puvinio sluoksnį, dirvai reikės daugiau trąšų, ji
bus sunkiau įdirbama, neatspari
erozijai ir sausroms, blogai sugers ir sulaikys drėgmės perteklių, joje sunkiai vystysis augalų
šaknų struktūra.
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento atstovė
pabrėžia, kad net ir vienkartinis išdeginimas sumažina dirvos derlingumą 5–8 procentais,

pablogina šieno botaninę sudėtį.
Mokslininkai tvirtina, kad po tokio žemės nuniokojimo reikia kelerių metų, kad ji vėl galėtų duoti
tokį derlių kaip prieš gaisrą.

Baudos už pažeidimus – iki
350 eurų

Atsakomybė už aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimą
deginant sausą žolę, nendres,
javus, nukritusių medžių lapus,
šiaudus, laukininkystės ir daržininkystės atliekas numatoma
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso
286-ame straipsnyje.
Toks deginimas užtraukia baudą asmenims nuo 30 iki 230 eurų,
o juridinių asmenų vadovams ar
kitiems atsakingiems asmenims
– nuo 60 iki 300 eurų.
Straipsnyje taip pat numatoma, kad priešgaisrinės apsaugos priemonių nesiėmimas
pastebėjus savo žemėje ražienų ar nesugrėbtų (nesurinktų)
šiaudų gaisrą užtraukia baudą
žemės savininkams, naudotojams ir valdytojams nuo 30 iki
170 eurų.
Tuo metu ražienų, nenupjautų
ir nesugrėbtų (nesurinktų) žolių, nendrių, javų ir kitų žemės
ūkio kultūrų deginimas užtraukia baudą asmenims nuo 50 iki
300 eurų ir juridinių asmenų
vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 120 iki
350 eurų.
Taip pat pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu
patvirtintą skaičiavimo metodiką
skaičiuojama ir gamtai padaryta
žala.

•
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Lazdijų rajono savivaldybės
administracija

Vakar rinkėjai balsuoti neskubėjo

(kodas 188714992, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai)

kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų
(ar kurio savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės
nuosavybėn, tai: viralinė, garažas, ūkinis pastatas,
esantys Lazdijų r. sav. Šventežerio sen. Babrauninkų
k. Ežero g. 26.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius,
prašome iki 2019 m. rugsėjo 30 d. kreiptis į Lazdijų
rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir
aplinkosaugos skyrių adresu: Vilniaus g. 1, Lazdijai,
215 kab., tel. (8 318) 66 116 ir pateikti dokumentus, liudijančius nuosavybės ar kitas turtines teises į šiame
skelbime nurodytus statinius.
Administracijos direktorius Gintautas Salatka

dėmesio!

Renkama informacija apie
Lazdijų rajono savivaldybės
teritorijoje esančias užterštas
šiukšlėmis vietas
Kviečiame Lazdijų rajono gyventojus ir svečius pranešti apie šiukšlėmis užterštas viešas vietas (miškelius, paežeres, laukus, griovius ar kt.) Lazdijų rajono
savivaldybėje. Informaciją iki 2019 m. balandžio 12 d.
prašome siųsti el. paštu indre.adomyniene@lazdijai.
lt arba pranešti telefonu (8 318) 66141.
Lazdijų rajono savivaldybės administracija, ruošiasi
akcijai „DAROM 2019“, kurios metu siekiama sutvarkyti kuo daugiau užterštų teritorijų.

dėmesio!
Lietuvos kariuomenės mechanizuotosios pėstininkų
brigados „Geležinis vilkas“ Didžiosios kunigaikštienės
Birutės ulonų batalionas informuoja, kad Lietuvos
kariuomenės Greitojo reagavimo pajėgų II bataliono
kovinė grupė kovo 18–22 dienomis vykdys pratybas
Alytaus mieste, Alytaus rajone bei Lazdijų rajono
savivaldybėje.
Minėtomis dienomis Lazdijų savivaldybės ribose
bus vykdomi taktiniai veiksmai. Veiksmų zona apims
įvairias miesto teritorijas ir infrastruktūros dalis.
Veiksmai vyks tamsiu ir šviesiu paros metu. Pratybų
metu dienos metu bus naudojamos imitacinės garsinės
priemonės. Miesto gatvėmis, laikantis aplinkosaugos
reikalavimų, nedarant žalos aplinkai ir kelių paviršiams, judės vikšrinė ir ratinė technika bei vyks karių
judėjimas pėsčiomis.
Kartu su Lietuvos kariais šiose pratybose treniruosis
Policijos departamento, Valstybės sienos apsaugos
tarnybos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos atstovai. Taip pat pratybose dalyvaus ligoninių
personalas ir Lietuvos šaulių sąjungos atstovai.
Paraleliai pratybos vyks Lazdijų, Simno ir Šeštokų
teritorijose.
Birutės ulonų batalionas užtikrina, kad pratybų
metu nebus žalojama augmenija, teršiama aplinka.
Pastebėjus karių padarytą žalą, prašome nedelsiant
kreiptis telefonu + 370 686 80335.

Trečiadienį prasidėjo išankstinis balsavimas antrajame tiesioginių mero rinkimų ture. Redakcijos duomenimis, iki pavakarės
į savivaldybėje įsikūrusį balsavimo punktą atvyko apie 470 rinkėjų. Vakar vyko balsavimas Lazdijų ligoninėje, socialinės
globos įstaigose.
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„Tele2“ nuolaidos telefonams:
sutaupykite net iki 45 proc.

Eteris
Ketvirtadienis, kovo 14 d. Saulė teka 6.40, leidžiasi 18.18, dienos
ilgumas 11.38. Priešpilnis. Vardadieniai: Matilda, Darmantas, Karigailė.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

objektas“.
0.55 „Vingiuotas kelias

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

namo“.
2.30 Alchemija. VDU

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

Prasidėjus pavasariui, „Tele2“
paruošė viliojančių pasiūlymų
populiariesiems „Samsung“ ir
„iPhone“ telefonams įsigyti.
Nuolaidos siekia net iki 45 proc.,
o jomis pasinaudoti galima visuose operatoriaus salonuose bei
internetinėje parduotuvėje www.
tele2.lt.
„Pavasarį dažnai norisi atsinaujinti, todėl savo klientams paruošėme puikių
pasiūlymų telefonams įsigyti. Džiaugiamės, kad sau tinkamų modelių su
nuolaida turėtų rasti tiek „Samsung“,
tiek „Apple“ išmaniųjų gerbėjai“, – sakė
Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų
direktorė.

„Samsung“ išmanieji – beveik
perpus pigiau

Ketinantiems įsigyti „Samsung“ išmaniuosius – geros naujienos. Būtent šio
gamintojo telefonams „Tele2“ taikomos
nuolaidos dabar siekia net iki 45 proc.
Laukti neverta, tereikia išsirinkti iš trijų
viliojančių pasiūlymų.
Suskubę pasinaudoti nuolaidomis 6,3
colio įstrižainės ekraną, 128 GB atmintinę ir keturgubą kamerą turintį išmanųjį
„Samsung Galaxy A9“ šiuo metu gali
įsigyti net 180 Eur pigiau. Sumokėjus
pradinę 63 Eur įmoką ir sudarius 24
mėn. sutartį su bet kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu, šis telefonas kainuos tik
14,83 Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu
– 599 Eur).
„Samsung“ gerbėjams, norintiems
sutaupyti dar daugiau, verta rinktis
išmanųjį „Galaxy S8“ – dabar jį įsigyti
galima net 320 Eur pigiau nei įprastai.
Šis stilingas ir ypač galingas telefonas,
sumokėjus pradinę 58 Eur įmoką ir
sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo
operatoriaus mokėjimo planu, kainuos
tik 13,79 Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu
– 709 Eur).
Asmenukių mėgėjams rekomenduojama rinktis „Samsung Galaxy A7“, turintį
24 MP priekinę kamerą su reguliuojama
blykste, leidžiančia ryškius kadrus užfiksuoti net prietemoje. Šis telefono modelis, sumokėjus pradinę 42 Eur įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo
„Tele2“ mokėjimo planu, šiuo metu kainuoja tik 9,87 Eur/mėn. (kaina ne akcijos
metu – 349 Eur).

Nuolaidos „iPhone“ telefonams
siekia net iki 25 proc.

Tai dar ne viskas – „Tele2“ paruošė viliojančių pasiūlymų ir svajojantiems
apie „Apple“ išmaniuosius. Nuolaidos
jiems siekia net iki 25 proc. ir galioja
tiek sudarant 24 mėn. sutartį su bet kuriuo operatoriaus mokėjimo planu, tiek
perkant telefonus be sutarties ir mokant
visą sumą iš karto.
Ieškantiems stilingo, patogaus ir modernaus telefono verta rintis „iPhone 7“
su 32 GB atmintine ir sutaupyti net 139
Eur. Sumokėjus pradinę 73 Eur įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo
„Tele2“ planu, šis telefonas kainuos tik
17,33 Eur/mėn. Perkant išmanųjį be sutarties, jis kainuos vos 489 Eur (kaina
ne akcijos metu – 628 Eur).
Svarstantiems apie populiarųjį „iPhone 6S“ pasiūlymas taip pat yra. Šį „Apple“ telefoną su 32 GB atmintine dabar
galima įsigyti 132 Eur pigiau. Sumokėjus
pradinę 60 Eur įmoką ir sudarius 24
mėn. sutartį su bet kuriuo pasirinktu
planu, išmanusis kainuos vos 14,04 Eur/
mėn. Perkant telefoną be sutarties, jis
tekainuos 397 Eur (kaina ne akcijos
metu – 529 Eur).
Norintys įsigyti patį naujausią ir didžiausią ekraną turintį „Apple“ telefoną
„XS MAX“ su 64 GB atmintine turėtų
suskubti. Sumokėjus pradinę 180 Eur
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet
kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu, šis išmanusis kainuos 42,45 Eur/mėn. Perkant
telefoną be sutarties, jis kainuos 1199 Eur
(kaina ne akcijos metu – 1279 Eur).
Svajojantiems apie naujausią „Apple“
telefoną, tačiau per mėnesį išnaršantiems daugiau nei 8 GB verta pasinaudoti
operatoriaus pasiūlymu „Visada naujas“.
Sumokėjus vos 1 Eur pradinę įmoką ir
sudarius 24 mėn. sutartį su neribotų
pokalbių bei SMS planu su 16 GB arba
neribotais GB, telefonas „XS MAX“ su
64 GB atmintine kainuos 53,25 Eur/mėn.
(kaina ne akcijos metu – 1279 Eur). O geriausia žinia ta, kad po metų šį išmanųjį
galėsite pakeisti naujausiu modeliu be
jokių papildomų mokesčių.
Nuolaidos taikomos nuo kainų, galiojusių ne akcijų metu, laikotarpiais nuo
2018 m. spalio mėn. Telefonams papildomai taikomas vienkartinis valstybės nustatytas laikmenos mokestis. Pasiūlymų
laikas ir įrenginių kiekis – riboti.

•

Darbo knygos ir
kalendoriai
2019 metams
KNYGYNĖLIS,
Seinų g. 12, Lazdijai, tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085.

linė policija 5“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 3“.
12.00 Gyvenimas.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera. „Babilonas Berlynas“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 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
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 PREMJERA.
„Ketvirtojo Reicho
aušra“.
0.00 „Judantis

karta.
3.00 RETROSPEKTYVA.

Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės 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 „Beždžionių

planeta“.
0.25 „Rezidentas“.
1.20 „Kaulai“.
2.10 „Kvantikas“.
3.00 Ekstrasensai tiria.
4.25 „Rezidentas“.
5.15 „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 „Niko“.
23.00 „15 šlovės minučių“.
1.15 „Juodasis sąrašas“.
2.05 „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.
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 „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 „Širdies plakimas“.
3.00 „Šėtono me-

džioklė“.
3.50 „Žiurkininko fleita“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 „Misija Sibiras’18.
Surasti savus“.
6.50 Mokslo ekspresas.
7.00 „TV daktaras.
Insultas. Kai
svarbi kiekviena
akimirka“.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Į sveikatą!
8.45 „Meno ritmai. Visapusiški meistrai.
Meno reprodukcija
Berlyne“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Legendos.
13.10 Stambiu planu.
13.55 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
14.20 Daiktų istorijos.
15.10 „Menai. Knygų
likimas skaitmeniniame amžiuje“.
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. Meilė ir
mirtis“.
19.15 „Barbra Streizand:
kelias į šlovę.
1942–1984 m.“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Europos parkas.
Pradžia“.
22.35 Anapus čia ir dabar.
23.20 „Meilė Tėvynės
nemari. Juozas
Naujalis“.
0.10 DW naujienos rusų
kalba.

0.25 Dabar pasaulyje.
0.55 Klaipėdos pilies

džiazo festivalis
2018. Vytautas
Grubliauskas su
festivalio žvaigždėmis ir Tevet Sela
(Izraelis).
1.50 „Karas“.
3.45 Anapus čia ir dabar.
4.30 Mokslo sriuba.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
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 PREMJERA.
„Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Martinikoje“.
23.05 „Velvet“.
0.30 „Midsomerio
žmogžudystės XVI.
Kalėdų vaiduokliai“.
2.20 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.10 „Rebeka Martinson.
Apsirijimas“.

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“–Miuncheno „Bayern“.
0.10 „Daktaras Hausas“.
1.50 „Svieto lygintojai“.
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Eteris
Penktadienis
, kovo 15 d. Saulė teka 6.38, leidžiasi 18.20, dienos ilgumas 11.42.
Priešpilnis. Vardadieniai: Klemensas, Lukrecija, Tautas, Tautgintė, Lionginas, Tautginė, Raigardas.

šeštadienis
, kovo 16 d. Saulė teka 6.35, leidžiasi 18.22, dienos ilgumas 11.47.
Priešpilnis. Vardadieniai: Julijonas, Vaidotas, Norvaldė, Henrika, Norvilė.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė policija 5“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 3“.
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.
22.50 „Drakula. Pradžia“.
0.20 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
1.05 Gyvenimas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
5.00 „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 PREMJERA. „Pasivaikščiojimas“.
23.00 „Mačetė“.
1.00 „Mirties traukinys“.
2.40 „Ketvirtojo Reicho
aušra“.

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 PREMJERA.

„Sparnai. Ugnies
tramdytojai“.
21.05 „Laukiniai šernai“.
23.10 PREMJERA.
„Universalus karys.
Atpildo diena“.
1.25 „Kingsman. Slaptoji
tarnyba“.
3.40 „Blogasis samarietis“.

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.
Atkrintamosios
rungtynės.
20.00 „Amerikietiškos
imtynės“.
22.00 „Jūrų pėstininkai“.
0.15 „Niko“.
2.00 „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 „Širdies plakimas“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

„Sparnai. Ugnies tramdytojai“, 19.30, TV3
3.00 „Šėtono me-

džioklė“.
3.50 „Žiurkininko fleita“.
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. Vytautas
Grubliauskas su
festivalio žvaigždėmis ir Tevet Sela
(Izraelis).
7.00 Mokytojų kambarys.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Garsiau.
8.45 „Menai. Knygų
likimas skaitmeniniame amžiuje“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
13.00 7 Kauno dienos.
13.25 Stop juosta.
13.50 Lietuva mūsų
lūpose.
14.15 „Barbra Streizand:
kelias į šlovę.
1942–1984 m.“.
15.10 „Menai. Pasaulinis
Beethovenas.
Violončelė ir
morinchuras“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Tapatybės kodas.
Nematerialaus kultūros paveldo vertybių paskelbimo
iškilmės tiesiogiai
iš Vilniaus Rotušės.
19.45 „Šimtas reginių senoviniame mieste.
Sakės gamyba“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Amžinas
praktikantas“.
23.00 Koncertuoja Salvadoras Sobralis.
0.25 DW naujienos rusų
kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.10 Džiazo muzikos
vakaras. Džiazo
dienos Tauragėje.
2.10 „Europos parkas.

Pradžia“.
3.15 „Martyno Liuterio
gyvenimas. Meilė ir
mirtis“.
3.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
3.55 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.

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 PREMJERA. „Fortitudas“.
23.00 „Didžioji kova“.
1.10 „Midsomerio
žmogžudystės XVI.
Žmogžudystės
pagal freską“.
2.45 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
3.25 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Martinikoje“.

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 meistras“.
17.55 „Vedęs ir turi
vaikų“.
18.55 „Univeras“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Žudiko asmens
sargybinis“.
0.20 „Taksi“.
2.05 „Kruvinoji Valentino naktis“.

dicija „Dniepru per
Ukrainą“.
6.55 „Tegyvuoja rokas!“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Laukiniai
gyvūnai. Paros
kaleidoskopas
3. Didžiųjų kačių
kovos laukas“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Nematomas
Havajų pasaulis.
Ugnies žemė“.
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 „Geras vyrukas“.
0.30 „Drakula. Pradžia“.
2.00 Pasaulio dokumentika. „Laukiniai
gyvūnai. Paros
kaleidoskopas
3. Didžiųjų kačių
kovos laukas“.
2.45 Pasaulio dokumentika. „Nematomas
Havajų pasaulis.
Ugnies žemė“.
3.30 „Neužmiršti“.
4.25 „Džesika Flečer 6“.

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

valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.30 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.00 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.25 „Visa tiesa apie
ryklį“.
10.15 „Stebuklinga
dovanėlė“.
12.05 „Hugo išradimas“.
14.40 „Aš – šnipas“.
16.30 Gyvūnų pasaulis.
17.00 Bus visko.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 „Asteriksas ir Obeliksas prieš Cezarį“.
21.10 PREMJERA. „Kultūristai“.
23.45 PREMJERA. „Nubusti Meksikoje“.
1.25 „Pasivaikščiojimas“.

TV3
6.15 Televitrina.

6.30 „Čipas ir Deilas

13.00 „Tarp meilės ir

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 „Šoklusis bičiulis.
Sugrįžimas“.
12.45 „Maloningasis
vaiduoklis“.
14.45 „Simpsonai“.
15.15 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 „Šventasis“.
22.55 „Nepageidaujami
genai“.
1.00 „Laukiniai šernai“.
2.50 „Beždžionių
planeta“.
4.55 „Svotai“.

neapykantos“.
15.15 „Pasaulio turgūs.
Stambulas“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „TV Europa
pristato. Vyrų
šešėlyje. Mariana
Korvelytė-Moravskienė“.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos.
Savivalė“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos.
Savivalė“.
23.05 „Mentų karai.
Odesa“.
1.25 „Moterų daktaras“.
2.55 „Tarp meilės ir
neapykantos“.
4.35 Vantos lapas.
5.00 „Žiurkininko fleita“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

BTV

LRT Plius

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

6.00 Lietuvos Respu-

trina.
8.45 Sveikatos ABC
televitrina.
9.00 Baltijos galiūnų
komandinis čempionatas.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.00 „Būk ekstremalas“.
11.30 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.30 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.00 „Lemtingi skambučiai“.
17.00 Betsafe–LKL.
„Žalgiris“–„Pieno
žvaigždės“.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 „Pasilik“.
0.10 „Akis“.
1.55 „Juodasis sąrašas“.

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. Liudvika
Didžiulienė –
Žmona“.
7.55 „Pavojingiausios
kelionės. Kamerūnas“.
8.30 „Pavojingiausios
kelionės. Kinija“.
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“.

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 Adolphe Adam.

Baletas „Žizel“.
13.40 „Metų Kaunietės

2018“ apdovanojimų koncertas.
15.15 Mokslo ekspresas.
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. „Manhatanas“.
22.35 Joseph Calleja
(tenoras, Malta) su
orkestru „Vilniaus
sinfonietta“. Dirigentas Vytautas
Lukočius.
24.00 Dabar pasaulyje.
0.30 „Amžinas praktikantas“.
2.00 Uosis, Tigras ir
Liepsna.

3.00 ARTS21.
3.30 „Žmonės, kurie

sukūrė Lietuvą.
Stasys Lozoraitis“.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.50 „Būrėja“.
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 „Nusikaltimo
vieta. Komisarė
Lindholm. Romi
mirtis“.
23.00 „Gamtos jėgos“.
1.10 „Didžioji kova“.
3.00 „Fortitudas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Jukono vyrai“.
7.30 „Gelmėse

slypinčios unikalios
istorijos“.
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 TIESIOGIAI.
Pasaulio krepšinio
čempionato burtų
traukimo ceremonija.
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. Apokalipsė“.
0.55 „Žudiko asmens
sargybinis“.
2.55 „Amerikos
talentai“.

„Asteriksas ir Obeliksas prieš Cezarį“,
19.00, LNK
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Eteris
sekmadienis, kovo 17 d. Saulė teka 6.33, leidžiasi 18.24, dienos ilgumas
11.51. Priešpilnis. Vardadieniai: Gerda, Patrikas, Gentvila, Varūna, Gertrūda, Gendvilas, Vita.

pirmadienis
, kovo 18 d. Saulė teka 6.30, leidžiasi 18.26, dienos ilgumas 11.56.
Priešpilnis. Vardadieniai: Kirilas, Eimutis, Eimutė, Anzelmas, Sibilė.

LRT Televizija

19.20 „Dauntono abatija

LRT Televizija

2“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legendos.
22.00 Pokrovskije
kolokola 2018.
Ansamblių vakaras.
23.10 Anapus čia ir dabar.
23.55 „Manhatanas“.
1.30 Joseph Calleja
(tenoras, Malta) su
orkestru „Vilniaus
sinfonietta“. Dirigentas Vytautas
Lukočius.
2.55 Ievos Narkutės
koncertas „Kai
muzika baigias“.
4.20 Daiktų istorijos.
5.05 Vartotojų kontrolė.

6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime
gera. Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų
pasakos. Nykštukėnas“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
Rasa Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Atšiaurioji
Antarktida“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Brazilijos
gamtos stebuklai.
Atšiaurios aukštumos“.
13.50 „Puaro 13.
Drambliai nieko
nepamiršta“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos
detektyvai.
16.45 Klausimėlis.lt.
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 Rinkimai 2019.
23.00 „Prancūziškas
bučinys“.
0.50 Premjera. „Nevykėliai po priedanga“.
2.40 Pasaulio dokumentika. „Atšiaurioji
Antarktida“.
3.30 Pasaulio dokumentika. „Brazilijos
gamtos stebuklai.
Atšiaurios aukštumos“.
4.25 „Puaro 13.
Drambliai nieko
nepamiršta“.

LNK
6.05 „Tomas ir

Džeris“.
6.25 „Žvėrelių būrys“.
6.50 „Keista šeimynėlė“.
7.20 „„Nickelodeon“

valanda. Neramūs
ir triukšmingi“.
7.55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.25 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
8.50 „Keistuolis“.
10.40 „Debesuota,
numatoma mėsos
kukulių kruša 2“.
12.30 „Beveik mirtina“.
14.25 „Mirtinas žaibas“.
16.10 Ne vienas kelyje.
16.50 Teleloto.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.

19.00 Finalo ketvertas.
21.30 Speciali „Žinių“

laida.
22.30 PREMJERA. „Išvadavimo planas“.
0.15 „Taikdarys“.
2.30 „Kultūristai“.

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 „Gerasis dinozauras“.
13.15 „Orestas iš burtininkų giminės“.
15.25 „Mėnulio princesė“.
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Lietuvos talentai.
22.00 „Mechanikas“.
23.50 „Nepageidaujami
genai“.
1.45 „Universalus karys.
Atpildo diena“.
3.45 „Mechanikas“.

BTV
6.30 Baltijos galiūnų

komandinis čempionatas.
7.30 „Iš visų jėgų“.
8.00 „Būk ekstremalas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos kodas.
9.30 Sveikatos kodas
televitrina.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.00 „Būk ekstremalas“.
11.30 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.30 „Pragaro viešbutis“.
13.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.00 „Nusikaltimų
miestas“.
16.30 Čepas meta.
17.00 Betsafe–LKL.
„Neptūnas“–
„Lietkabelis“.
19.30 PREMJERA.
„Žiurkių medžiotojas“.
21.30 „Iliuzija“.
22.30 „Kriminalinė
Maskva“.
23.30 „Jūrų pėstininkai“.
1.30 „Akis“.

Dzūkijos TV
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo

akademija.
9.00 „Pasaulis iš
viršaus“.

9.30 Skonio reikalas.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 Atliekų kultūra.
11.30 Sveika ir gardu.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Bitininkas“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
17.00 Adomo obuolys.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Kaip bocmanas
nuotakos ieškojo“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Kaip bocmanas
nuotakos ieškojo“
(tęs.).
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Pagrindinis įtariamasis. Tenison“.
0.40 „40 plius, arba
jausmų geometrija“.
2.10 „Detektyvas Linlis“.
3.40 „Kelrodė žvaigždė“.
5.10 „Pavojingiausios
kelionės. Mongolija“.
5.35 „Pavojingiausios
kelionės. Peru“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Koncertuoja Salvadoras Sobralis.
7.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio
žodis.
9.00 „TV daktaras.
Prostatos vėžys.
Pažangus gydymas
teikia vilčių“.
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.
18.50 Iš širdies į širdį. Susitikimas su teatro
ir kino aktoriumi
V. Masalskiu.

TV1
6.50 „Būrėja“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.10 „Tėvas Motiejus“.
10.20 „Būrėja“.
10.55 „Akloji“.
11.55 „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“.
23.10 „Una“.
1.00 „Gamtos jėgos“.
2.45 „Nusikaltimo
vieta. Komisarė
Lindholm. Romi
mirtis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 Jokių kliūčių!
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 „Gelmėse

slypinčios unikalios
istorijos“.
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 Nakties TOP.
22.30 X Faktorius.
1.10 „Iksmenai. Apokalipsė“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 3“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite
daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Speciali laida dėl
LR Konstitucijos 9
straipsnio 3 dalies
pakeitimo (Referendumas taip pat
skelbiamas, jeigu
jo reikalauja ne
mažiau kaip 50
tūkstančių piliečių,
turinčių rinkimų
teisę).
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio
žinios.
23.00 „Medičiai. Florencijos valdovai 2“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Vartotojų
kontrolė.
5.00 „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 Telefoninė loterija

1634.
21.58 Orai.
22.00 „Nenugalimieji.

Narsos įstatymas“.
0.15 „Judantis
objektas“.
1.10 „Išvadavimo
planas“.

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 Namas.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 PREMJERA. „Ričardas Liūtaširdis“.
0.10 „Rezidentas“.
1.10 „Kaulai“.
2.00 „Kvantikas“.
2.50 Ekstrasensai tiria.
4.15 „Rezidentas“.
5.05 „Kaulai“.

BTV
6.45 „Pragaro vieš-

butis“.
7.40 „Stoties policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.40 „Nepataisomi“.
10.40 „Kobra 11“.
11.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.55 „Stoties policija“.
14.55 „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 „Sachara“.
23.25 „Pasilik“.
1.20 „Iliuzija“.
2.10 „Kriminalinė
Maskva“.
2.55 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.09 Programa.
6.10 TV parduotuvė.

6.30 „Pasaulis iš

viršaus“.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 Ne spaudai.
9.00 „24/7“.
10.00 „Širdies plakimas“.
11.10 „Baimės įlanka“.
12.20 „Bitininkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 „Gyvybės langelis“.
18.00 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Tai – sportas“ .
19.40 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes
europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
0.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Bitininkas“.
2.10 „Širdies plakimas“.
3.00 „Šėtono medžioklė“.
3.50 „Neišsižadėk“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras.
7.05 Linija, spalva,

forma.
7.30 Pasaulio lietuvių

žinios.
7.55 „Šecherazada.

Nepapasakotos
istorijos“.
8.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
8.45 „Menai. Pasaulinis
Beethovenas.
Violončelė ir
morinchuras“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Daiktų istorijos.
14.00 „Dauntono abatija
2“.
15.10 „Aplinką tausojantis ūkininkavimas. Dirvožemio
išsaugojimas“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Kaimynai piratai“.
16.05 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Ten, kur namai 1“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.15 Premjera. „Popierinė brigada“.
20.10 Kultūros
diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Poncio afera“.

23.00 „Popiežius prieš

Hitlerį“.
0.30 DW naujienos rusų

kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Džiazo muzikos

vakaras.
2.00 „Geras vyrukas“.
3.30 Stambiu planu.
4.15 ARTi. Veidai.
4.30 Į sveikatą!
4.55 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
5.10 „Ten, kur namai 1“.

TV1
7.00 „Sunkių nusikaltimų

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

šeimininkės“.
13.10 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
14.10 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.00 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
16.00 „Amžina meilė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į
širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Šokis svajonės
ritmu“.
22.55 „Velvet“.
0.25 „Midsomerio
žmogžudystės XVI.
Laukinė puota“.
2.10 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
3.50 „Pasisvėrę ir
laimingi“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Virtuvė“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Kulinarijos meistras.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „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 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Pjūklas“.
1.10 „Svieto
lygintojai“.
1.55 „Amerikietiška
siaubo istorija“.
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Eteris
Antradienis, kovo 19 d. Saulė teka 6.28, leidžiasi 18.28, dienos ilgumas
12.00. Priešpilnis. Vardadieniai: Juozapas, Vilys, Vilė, Juozas.

Trečiadienis
, kovo 20 d. Saulė teka 6.25, leidžiasi 18.30, dienos ilgumas 12.05.
Pilnatis. Vardadieniai: Žygimantas, Tautvilė, Filomenas, Irmgarda, Irma, Irmantas.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 3“.
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 Speciali laida dėl
LR Konstitucijos 9
straipsnio 3 dalies
pakeitimo (Referendumas taip pat
skelbiamas, jeigu
jo reikalauja ne
mažiau kaip 50
tūkstančių piliečių,
turinčių rinkimų
teisę).
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 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.
22.00 „Ypatinga už-

duotis“.
23.55 „Judantis
objektas“.
0.50 „Nenugalimieji.
Narsos įstatymas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Transformeriai.

Maskuotės meistrai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Namas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės žiedai“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 PREMJERA. „Ričardas Liūtaširdis.
Maištas“.
0.05 „Rezidentas“.
1.05 „Kaulai“.
1.55 „Kvantikas“.
2.45 Ekstrasensai tiria.
4.10 „Rezidentas“.
5.05 „Kaulai“.

BTV
6.45 „Mentalistas“.
7.40 „Stoties policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.40 „Nepataisomi“.
10.40 „Kobra 11“.
11.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.55 „Stoties policija“.
14.55 „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 „Pinigų kalba“.
22.55 „Sachara“.
1.15 „Juodasis sąrašas“.
2.00 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

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

dienos“.
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 „Svečiuose pas

Marceliutę“.
18.30 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.20 Orai.
19.25 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.20 Orai.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

europiečiai“.
23.00 „Prokuroras“.
0.00 „Gluchariovas“.
1.05 „Bitininkas“.
2.10 „Širdies plakimas“.
3.00 „Šėtono me-

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

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras.
6.55 Misija: Vilnija.
7.20 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.
Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Mokslo sriuba.
8.45 „Aplinką tausojantis ūkininkavimas. Dirvožemio
išsaugojimas“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Anapus čia ir dabar.
13.55 Mokslo ekspresas.
14.10 „Popierinė
brigada“.
15.10 „Aplinką
tausojantis
ūkininkavimas.
Ilgalaikio našumo
galvijininkystė“.
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 „Ten, kur namai 1“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.15 Premjera. „Samurajus Vatikane“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Komisaras ir jūra“.

23.00 „Ukrainiečių

balsai“.
0.45 DW naujienos rusų
kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Kęstutis Vaiginis
Quartet.
2.20 „Poncio afera“.
3.45 Legendos.
4.40 ARTi. Veidai.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.10 „Ten, kur namai 1“.

TV1
7.00 „Sunkių nusikal-

timų skyrius“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Būrėja“.
10.30 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios

namų šeimininkės“.
13.10 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
14.10 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.35 „Žmogus-voras“.
15.00 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
16.00 „Amžina meilė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“.
21.00 „Brokenvudo
paslaptys. Juodasis
našlys“.
22.55 „Velvet“.
0.25 „Midsomerio
žmogžudystės XVI.
Aeroklubas“.
2.10 „Šokis svajonės
ritmu“.
3.40 „Pasisvėrę ir
laimingi“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Bearas Gryllsas.

Laukinis iššūkis
žvaigždėms“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 Kulinarijos meistras.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „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 „Nusikaltėlis“.
23.10 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.
0.10 „Daktaras
Hausas“.
1.10 „Svieto lygintojai“.
1.55 „Amerikietiška
siaubo istorija“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 5“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 3“.
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 Speciali laida dėl
LR Konstitucijos
9 straipsnio
papildymo 5 dalimi
(Referendumu
priimti įstatymai
keičiami tik nauju
referendumu).
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.
22.00 „Operacija „Delta
farsas““.
23.50 „Judantis
objektas“.
0.45 „Ypatinga užduotis“.

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 „Paskutinė riba“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.00 „Rezidentas“.
1.00 „Kaulai“.
1.55 „Kvantikas“.
2.45 Ekstrasensai tiria.
4.10 „Rezidentas“.
5.00 „Kaulai“.

BTV
6.45 „Mentalistas“.
7.40 „Stoties policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų

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

mūšis“.
13.10 „Tautos tarnas“.
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 „Akivaizdus ir tikras
pavojus“.
23.50 „Pinigų kalba“.
1.35 „Juodasis sąrašas“.
2.20 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

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. Trys

dienos“.
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 Reporteris.
18.48 Orai.
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 „Širdies plakimas“.
3.00 „Šėtono medžioklė“.
3.50 „Šeimininkė“.
4.35 „Albanas“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kęstutis Vaiginis

Quartet.
6.55 Kultūrų kryžkelė.

Rusų gatvė.
7.20 „Grizis ir lemingai“.
7.25 „Kaimynai piratai“.
7.40 „Šecherazada.

Nepapasakotos
istorijos“.
8.05 Pradėk nuo savęs.
8.30 „Aplinką
tausojantis
ūkininkavimas.
Ilgalaikio našumo
galvijininkystė“.
9.00 Pasaulio dailiojo
čiuožimo čempionatas. Poros.
11.30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo čempionatas. Moterys.
14.00 ARTi. Veidai.
14.15 „Samurajus
Vatikane“.
15.10 „Aplinką tausojantis ūkininkavimas. Žuvininkystė
be šalutinio
poveikio“.
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 „Ten, kur namai 1“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.20 Premjera. „Nesibaigianti Hablo
misija“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Baigia-

mieji egzaminai“.
23.35 „Įvykis“.
0.45 DW naujienos rusų

kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Kęstutis Vaiginis

Quartet.
2.25 „Komisaras ir jūra“.
3.55 Kultūringai su

Nomeda.
4.40 ARTi. Veidai.
4.55 Kultūrų kryžkelė.

Trembita.
5.10 „Ten, kur namai 1“.

TV1
7.00 „Sunkių nusikaltimų

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

šeimininkės“.
13.10 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Broliai meškinai.

Nuotykių ieškotojai“.
14.10 „Pabaisiukas
Bansenas“.
14.35 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
15.00 „Pasisvėrę ir
laimingi“.
16.00 „Amžina meilė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Brokenvudo
paslaptys. Kitas
lavonas“.
22.55 „Velvet“.
0.30 „Midsomerio
žmogžudystės XVI.
Auksinė kekė“.
2.15 „Brokenvudo
paslaptys. Juodasis
našlys“.
3.50 „Pasisvėrę ir
laimingi“.

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 „Sabotažas“.
23.10 Eurolygos rung-

tynės. Tel Avivo
„Maccabi“–Kauno
„Žalgiris“.
1.10 „Daktaras Hausas“.
2.00 „Detektyvas
Bekstriomas“.
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PAR DUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••

Žemės sklypą Kalvelių k.,
Veisiejų sen. (0,96 ha) ir sklypą
Leipalingio g. 32, Veisiejai.
Tel. 8 685 27122.

••

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

••

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

••

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

••

Žemės ūkio paskirties žemę
(10 ha, netoli Rudaminos).
Tel. 8 686 96658.

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

Sodybą Lazdijuose arba keičiu į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 670 61649.

••

3 k. butą Veisiejuose (3
aukštas, netoli pušynas, ežeras),
kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

••

Sodybą Gudelių k. (30 a
namų valda, 2,25 ha žemės ūkio
paskirties žemės).
Tel. 8 615 96091.

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

Namą Kalnų g., Lazdijuose (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

••

Naują šienapjovę (1,65 m),
kaina 660 Eur. Traktorinę priekabą, kaina 400 Eur. MTZ priekinį
svorį, kaina 200 Eur.
Tel. 8 622 67266.

••

Bulvių sodinamąją ir kasamąją, savadarbę savivartę
priekabą.
Tel. 8 686 70818.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

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

••

„VW Passat“ (1997 m., 1,9
l, TDI, TA iki 2021 m. vasario
mėn., lengvojo lydinio ratlankiai,
geros padangos, kablys, klimato
kontrolė), kaina 1 250 Eur.
Tel. 8 605 00476.

••

DT-75 buldozerį su tralu
pervežimui.
Tel. 8 685 27122.

••

„VW Golf“ dalimis (1994 m.,
1,9 l, dyzelinas).
Tel. 8 685 27122.

Suteikiame paskolas
ir jas refinansuojame
iki 7000 Eur.

Įmonei Eurokreditas.lt
atstovauja tarpininkė Sandra.

Tel. 8 699 83544.

••

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

••
••
••

GYVULIAI

Lietuvos žalųjų veislės karvę.
Tel. 8 651 19777.
Veršingą x mėsinių telyčią.
Tel. 8 670 07688.
Mėsines avis, kaina 50 Eur/
vnt.
Tel. 8 622 67266.

••

Bičių šeimas su aviliais ir be
jų.
Tel. 8 613 93166.

••
••

1 mėn. veršelį.
Tel. 8 672 19614.
Ėringas avis.
Tel. 8 642 07624.

••

AUGALAI

Vasarinius kviečius sėklai.
Leipalingis.
Tel. 8 615 88590.

••
••

Presuotą šieną.
Tel. 8 686 70818.
Maistines bulves „Melodija“,
kaina 0,15 Eur/kg.
Tel. 8 616 80047.

••
••
••

Esparceto ir dobilų sėklas.
Tel. 8 657 52162.
Dideles bulves.
Tel. (8 318) 43467.
Įvairių gėlių sodinukus. UAB
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

••

KITI

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

••

Plastikinę valtį.
Tel. 8 685 27122.

••

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

••
••
••

Trifazį malūną (7 kW).
Tel. 8 679 46868.
Ketinius radiatorius.
Tel. 8 614 56206.
Fasuotas akmens anglis ir
durpių briketus. Atvežame. UAB
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

••

Skaldelę kapams. UAB „Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

••

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

••

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
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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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.

••

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

••

••

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

••
••

••
••

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

••

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

••

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

••
••

KE IČ I A

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

••

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.

••

PA S L AU G O S

Karštuoju būdu restauruojame vonias. Dengiame importinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis
27 metai.
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

••

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.

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.

••

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

••

Greitai ir kokybiškai išpjauname medžius tiek gyvenamosiose,
tiek sunkiai prieinamose teritorijose ir kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

••

Gaminame duris namams,
ūkiniams pastatams, laiptus ir
kitus gaminius. Kokybę garantuojame.
Tel. 8 686 71689.

Prenumerata priimama visuose pašto skyriuose,
internete www.prenumerata.lt ir redakcijoje,
adresu Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.

NU O MA

••

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

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

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.

••

DOVA N OJA

Sterilizuotą katiną ir katę
pasirašant sutartį.
Tel. 8 610 36466.

GYVULIAI

pagal užsakymą

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

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

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

••

Antspaudų gamyba

IEŠKO

••
••

Reikalingas traktorininkas.
Tel. 8 687 10518.

••

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.

SIŪLO

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

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

••

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

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

••

Automobilių supirkimas, visų
markių. Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros, po
autoįvykio. Atsiskaitome vietoje,
sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 635 88865.

••

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.

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

Tel. 8 650 54363.

• knygos
• kanceliarinės prekės
• spaudai
• tonerių pildymas
• kompiuteriai ir jų priedai
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai
Tel.: 8 646 71901, (8 318) 53 085, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt
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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.
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