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Naujoji politinė dauguma dalijasi rajono valdžios tortą

L

ikus vienuolikai
dienų iki naujosios Lazdijų rajono tarybos pirmojo posėdžio,
jau baigiama formuoti naujoji valdančioji dauguma ir klijuojamos nuotraukos
į rajono vadovų garbės lentą.

Pasirašė Koalicijos sutartį
Praėjusį sekmadienį buvo susirinkę naujosios valdančiosios
daugumos atstovai ir pasirašė
Koalicijos sutartį. Keturių partijų – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Tėvynės sąjungos–
Lietuvos krikščionių demokratų
partijos, Lietuvos socialdemokratų partijos ir partijos „Tvarka
ir teisingumas“ – į rajono tarybą
išrinkti politikai susitarė ketverius metus dirbti kartu.
Panašus susitarimas buvo
pasirašytas ir pasibaigus savivaldos rinkimų pirmajam turui,
prieš tiesioginių merų rinkimų
antrąjį turą, tačiau jis neturėjo
jokios juridinės galios, tik buvo
psichologinio poveikio rinkėjams įrankis.
Kaip žinoma, tiesioginius
mero rinkimus laimėjo šiuo
metu vis dar žemės ūkio viceministrė Ausma Miškinienė, ji
balandžio 15-ąją, per pirmąjį
naujosios tarybos posėdį, turėtų
duoti priesaiką.
O kas taps kitais savivaldy-

-40 %

bės vadovais, iki šiol dar tiksliai nežinoma, tačiau tam tikras
vaizdelis jau matyti.
Redakcijos
duomenimis,
merės pavaduotoju turėtų tapti
konservatorius Audrius Klėjus.
Šis 53-ejų metų politikas yra
dirbęs Lazdijų r. savivaldybės
administracijos direktoriumi,
o dabar dirba Marijampolėje,
Lenkijoje registruotoje įmonėje.
Jis dalyvavo tiesioginiuose Lazdijų rajono mero rinkimuose ir
liko trečias.

Administracijai vadovaus
finansininkė?
Į savivaldybės administracijos
direktorės pareigas numatyta
valstietės Ilonos Šaparauskienės
kandidatūra. Ši penkiasdešimtmetė Kauno rajone gimusi ir
Kauno technologijos universitetą baigusi moteris šiuo metu
dirba statybų bendrovėje „Magirnis“, registruotoje sostinėje.
Pretendentė užima bendrovės
finansų direktorės postą. Įdomu
tai, jog pretendentė turi solidų
turtą, kuris vertinamas 263 tūkts.
eurų. Taip pat ji yra įregistravusi
ūkininko ūkį.
I. Šaparauskienė yra Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Lazdijų skyriaus pirmininko pavaduotoja. Ji buvo įrašyta šios
partijos rinkimų sąraše, tačiau į
savivaldybės tarybą nepateko.
Nukelta į 2 psl.

»

-40 %

A. Miškinienė su socialdemokratais S. Petrausku (kairėje) ir J. Pankausku rodo pasirašytą Koalicijos sutartį.
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Savaitės komentaras

Fizrukas D. Kepenis Seime surengė šamanų sambūrį

Algimantas Mikelionis

Pirmadienį buvo balandžio pirmoji, kuri mūsų šalyje vadinama
Melagių diena. Šią dieną stengiamės ką nors apgauti ir iš to
skaniai pasijuokti. Bet visiškai
nejuokinga buvo, kai pirmadienį Seime valstietis D. Kepenis
sušaukė žmonių, pasisakančių
prieš skiepus, sambūrį. Tuo metu,
kai Lietuvoje itin padaugėjo sergančiųjų tymais dėl to, kad labai
sumažėjo besiskiepijančių nuo
jų skaičius, ne bet kas, o Seimo
Sveikos gyvensenos komisijos
pirmininkas D. Kepenis su savo
bendraminčiais kalbėjo apie milžinišką skiepų žalą. Tai buvo ir
yra iki šiol sunkiai suvokiamas
sveiku protu faktas.
Jau ne vieneri metai pasivadinusios ekologiškomis mamomis
moterys atsisako skiepyti savo
vaikus. Žinoma, prisiklausiusios
ir prisižiūrėjusios įvairios nepatikimos ir išgalvotos informacijos apie skiepų žalą. Mūsų šalyje
vaikai nemokamai skiepijami
nuo tuberkuliozės, hepatito B,
kokliušo, difterijos, stabligės,
poliomielito, tymų, raudonukės
ir kitų ligų. Norint vaiką paskiepyti, reikalingas tėvų sutikimas,
nes negalima to daryti prievarta
ar slaptai. Vaikus skiepija visos
pasaulio valstybės, ir kuo jos
turtingesnės, tuo daugiau kompensuoja skiepų. Ar amerikiečiai, britai ir prancūzai bei kitos
klestinčios tautos skiepytų vaikus, jeigu skiepai būtų žalingi?

Juk skiepų vis daugėja, vakcinos
tobulinamos toliau. Tik skiepijant išnyko raupai, baigia išnykti
poliomielitas. Ekologiškos mamytės vietoj to, kad skaitytų ir
domėtųsi pseudomoksline informacija apie neva kenksmingus
skiepus, geriau tegul paklausia
savo tėvų ir senelių, kaip dažnai
anksčiau vaikai sirgo difterija,
kokliušu, stablige, tymais, kiaulyte ir raudonuke. O juk dabar
šiomis ligomis beveik niekas
neserga. Ir tik dėl skiepų! Tėvai neskiepydami savo vaikų
kėsinasi į jų teisę būti sveikais.
Teigdamos, kad skiepai žalingi,
mamos pamiršta, kad nepaskiepyti vaikai gali ne tik sunkiai
susirgti ir tapti neįgaliais, bet
net ir numirti. Juk išsivysčiusios Vakarų valstybės nemestų
milijonų ir milijardų vakcinoms
tobulinti. Ekologiškos mamytės
vietoj to, kad domėtųsi melaginga informacija ir sąmokslo
teorijomis, geriau tegul daugiau
pasitiki savo srities profesionalais – medikais, nes šis mokslas
vystėsi šimtmečiais ir akivaizdžių jo pasiekimų neįmanoma
paneigti.
Taip pat dabar labai madinga
būti vegetarais, veganais ir žaliavalgiais. Bet ar tai naudinga
organizmui ir protinga mūsų
gamtinėmis sąlygomis? Lietuvoje didžiąją metų dalį būna
šalta, drėgna ir tamsu. Tad ar
taip jau labai gerai atsisakyti
mėsos, žuvies, vištienos ir eilės
kitų maisto produktų? Tai ne tik
neprotinga, bet ir be galo žalinga, nes rizikuojama ne tik savo
sveikata, bet net gyvybe. Kitas
reikalas tose valstybėse, kur ištisus metus šilta ir šviečia saulė. Čia galbūt ir galima valgyti
vien vaisius, daržoves, grūdus
ir riešutus. Kai mus vasaromis
kamuoja 35 laipsnių karščiai, irgi

per daug nesinori mėsos ir kartais
pakanka vien šaltibarščių su bulvėmis ir daržovių bei vaisių. Bet
malonumas vardu vasara greitai
baigiasi ir organizmui minėtų gėrybių tikrai nepakanka. Be to, ir
žmogaus smegenims reikalinga
mėsa. Buvo atlikti moksliniai tyrimai, kurių rezultatai akivaizdūs
– mėsėdžiai pasižymėjo žymiai
aktyvesniu ir greitesniu mąstymu
nei nevalgantys mėsos.
Dabar populiarios įvairios dvasinės praktikos. Žinoma, mūsų
šalyje yra demokratija ir galima
užsiimti tuo, kas legalu. Bet kaip
dažnai susiduriama su dvasinio
tobulėjimo praktikomis, kurios
plauna patiklių ir lengvatikių
žmonių smegenis ir paverčia
juos fanatikais. Aišku, kad ne
už ačiū! Už tai pasiima daugiau
nei solidų atlygį. Jeigu įvairius
kursus, seminarus ir praktikas
vestų mokslininkai ar bent žmonės, besiremiantys sveika logika
ir mokslinėmis žiniomis, viskas
būtų neblogai. Deja, deja, panašiais dalykais užsiima įvairūs šarlatanai ir savamoksliai.
Liūdna žiūrėti, kaip žmonės už
tokius „savęs tobulinimo kursus“
išmeta į balą milžiniškas sumas
ir tampa nemąstančiais ir aklais
fanatikais.
Žinoma, niekas neuždraus tikėti ufonautais, sniego žmogumi,
apie kurį visi girdėjo, bet niekas
nematė, reinkarnacija, sąmokslu, kad pasaulį valdo žydai ir
masonai, o amerikiečiai niekad
neišsilaipino Mėnulyje, nes atseit
viskas buvo suklastota ir nufilmuota Holivudo studijoje. Visuomet atsiras žmonių, neigiančių
akivaizdžius faktus ir ilgamečiais
bei itin kruopščiais moksliniais
tyrimais paremtas žinias. Juk visur pilna pseudomokslinės informacijos ir sąmokslo teorijų bei
dvasinių praktikų vadovų, kurie

Adomo Žilinsko piešinys.

žino vienintelį „teisingą“ kelią.
Tokia yra demokratijos kaina.
Nuomonę gali reikšti kiekvienas, net ir niekuo nepagrįstą bei
melagingą. Išsilavinęs ir protin-

gas žmogus ant netikrų pranašų,
šarlatanų ir dvasinių vadovų kabliuko vargu ar užkibs. Bet kiek
jau žmonių nuo jų nukentėjo ir
dar nukentės ateityje?

•
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Administracijos direktoriaus
pavaduotojo postas numatytas
socialdemokratui, 55-erių inžinieriui elektrikui Sauliui Petrauskui. Jis dalyvavo tiesioginiuose mero rinkimuose, tačiau
liko ketvirtas ir į antrąjį turą nepateko, tačiau su partijos sąrašu
pateko į rajono tarybą.
Norint užimti administracijos direktoriaus pavaduotojo
postą, S. Petrauskui tektų atsisakyti rajono tarybos nario mandato. Tokiu atveju jo vietą taryboje
užimtų trečias socialdemokratų
sąraše likęs Arūnas Vaišnoras.

R. Žakaitienė: „Pažymų iš STT ir VSD gali prašyti tik priesaiką davę merai.“

Kas patarinės merei?
Redakcijos duomenimis, yra
nemažai norinčiųjų užimti dar
vieną politinio pasitikėjimo poziciją – mero patarėjo postą. Redakcijos žiniomis, apie šį postą
garsiai svajoja Lietuvos centro
partijos Lazdijų skyriaus lyderis

Jonas Matulevičius. Tačiau ši
partija rinkimuose nelaimėjo nė
vieno mandato, todėl naujojoje
valdžioje neturi jokios įtakos.
Kadangi prie valdančiosios
koalicijos yra prisijungęs ir vieninetelis į rajono tarybą išrinktas
šios partijos narys Albinas Žymančius, tikėtina, jog už solidarumą „tvarkiečiams“ irgi galėtų būti
pasiūlytas mero patarėjo postas.
Kalbama, jog tarp pretendentų
minimas prieštaringai vertinamas
A. Žymančiaus sūnus Albinas.
Neatmestina galimybė, jog
į šį postą galėtų pretenduoti su
konservatoriais rinkimuose dalyvavusi, tačiau vėliau mandato
atsisakiusi Lazdijų miesto seniūnė Vaida Gazdziauskienė.
Galėtų į šį postą pretenduoti ir
Lazdijų „valstiečių“ vadas Benius
Rūtelionis, tačiau vargu, ar šis
žmogus suspėtų susitvarkyti su
šiomis pareigomis, nes jis jau dirba dviejų Seimo narių padėjėju.

Pažymų teks palaukti
Nors pirmasis naujosios tarybos
posėdis numatytas balandžio 15
dieną, tačiau naujųjų savivaldybės vadovų paskyrimas gali užtrukti iki 40 dienų.
Lietuvos savivaldybių asociacijos vadovės Romos Žakaitienės teigimu, naujieji vadovai,
išskyrus merus, turės gauti Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT)
ir Valstybės saugumo departamento (VSD) pažymas, kad
atitinka valstybės tarnautojams
keliamas sąlygas ir gali dirbti su
slapta informacija.
„Šias pažymas užsakyti gali
tik priesaikas davę merai, todėl
jų bus galima prašyti tik po pirmojo tarybos posėdžio, kai bus
prisaikdinti merai. Pagal galiojančią tvarką, atsakymams STT
ir VSD turi net 40 dienų, todėl
pilno rajono vadovybės suformavimo teks palaukti“, – sakė
R. Žakaitienė.

•
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Nelinksmos naujienos

Kodėl politikams nerūpi kraštiečių sveikata?

Iš kiemo pavogė kubilą
su priekaba
Vaidotas Morkūnas

Vagys nesnaudžia. Antradienį rajono policijos komisariate
gautas 34 metų vyro pareiškimas, kad Petroškų kaime iš
gyvenamojo namo kiemo buvo
pavogta jam priklausanti priekaba „Neptun Remorque“ su
kartu pritvirtintu kubilu. Nuostolis – 2 600 eurų.
Rajono policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės. Vakar kalbinti pareigūnai teigė, kad priekaba
su pirties kubilu pavogta naktį
iš pirmadienio į antradienį, nes
antradienio ryte savininkas jos

savo kieme pasigedo. „Tiriantys šį nusikaltimą pareigūnai
dirba, tikslina informaciją bei
kitas detales, aiškinasi aplinkybes bei kitus niuansus. Tikimės
šią nusikalstamą veiklą išsiaiškinti, nes tai dideli daiktai,
priekaba buvo su valstybiniu
numeriu. Savininkas patyrė nemažą nuostolį“, – sakė kalbinti
pareigūnai.
Pastaruoju metu feisbuke bei
kitose informacinėse priemonėse kubilai yra populiari pirties
priemonė – yra nemažai norinčių juos parduoti bei išnuomoti
kartu su priekabomis.

•

Degė automobilis
Vytautas Šeštokas

Savaitgalį Avižienių kaime
atvira liepsna degė automobilis
BMW 530. Gaisro metu išdegė
bagažinės skyrius, skilo galinis
automobilio stiklas. Pasak rajono priešgaisrinės gelbėjimo
tarnybos pareigūnų, automobi-

lis užsidegė naktį, jis stovėjo,
liepsna įsiplieskė nuo gedimų
automobilio elektros įrangoje.
Išdegė automobilio bagažinė.
Pasak pareigūnų, dažniausiai
transporto priemonės užsidega
nuo gedimų automobilių kuro
arba elektros sistemoje.

•

Kai reikia himną giedoti, tarybos nariai vieningi, o kai rūpintis rajono gyventojų sveikata, tai viršų ima asmeninės ambicijos.

Galima nemėgti dabartinio mero, kai kurių tarybos narių, savivaldybės
administracijos, tačiau ar
galima dėl savo asmeninių
antipatijų ignoruoti viso
rajono žmonių sveikatą?

Toks klausimas sveikai mąstantiems rajono žmonėms turėjo
kilti po praėjusią savaitę vykusio tarybos posėdžio, kai buvo
tikslinamas 2019-ųjų rajono
biudžetas.
Jį patikslinti reikėjo dėl naujų projektų finansavimo – Barčių vandentiekio tiesimo, taip
pat ir naujo diagnostinio aparato
Lazdijų ligoninei įsigijimo bei
kitų projektų.
Sveikatos apsaugos ministerija skyrė per 200 tūkst. eurų
naujam rentgenoskopijos apa-

ratui įsigyti, todėl taryba turėjo
balsuoti, kad tokia suma būtų
koreguotas biudžetas.
Prieš svarstant biudžeto patikslinimo klausimą, socialdemokratas Saulius Petrauskas pareiškė, jog opozicija nedalyvaus
balsavime. Kitaip sakant, septyni tarybos nariai nusprendė boikotuoti šio klausimo priėmimą.
Įdomu tai, kad tarp nebalsavusių
buvo daug medikų – Janina Ražukienė, Arūnas Vaišnoras, Jūratė Juodzevičienė, o gydytoja
Aldona Šerėnienė šiame balsavime susilaikė.
Visai nedaug trūko, jog šis
klausimas nebūtų sulaukęs rajono tarybos pritarimo, o Lazdijų
žmonės būtų praradę modernų
rentgeno aparatą. Tik valdančiosios daugumos ir kai kurių plačiau mąstančių politikų pastan-

gomis tarybai projektą pavyko
patvirtinti.
Kad Lazdijų žmonės žinotų,
kam iš politikų rūpi jų sveikata,
pateikiame politikų balsavimo
šiuo klausimu rezultatus:
Už: 11 (Dulskas Ričardas,
Kašalynas Artūras, Pankauskas
Justas, Simanynas Vitalius, Žukauskas Dainius, Lenkauskienė
Odeta, Ambrazevičienė Daiva,
Margelis Artūras, Pileckas Juozas, Mikelionis Valdas Petras,
Vasiliauskas Virginijus).
Prieš: 0.
Susilaikė: 2 (Bakšienė Marija, Šerėnienė Aldona).
Nedalyvavo (boikotavo): 7
(Ražukienė Janina, Petrauskas
Saulius, Vaišnoras Arūnas, Juodzevičienė Jūratė, Žymančius
Albinas, Lynikienė Joalita, Rūtelionis Benius).

•

Išskirtinės galimybės gauti paramą smulkiesiems ūkiams
Vienas iš Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) tikslų – remiant
smulkiuosius ir vidutinius
ūkius pasiekti, kad jie ne tik
galėtų išsilaikyti kintančioje
rinkoje, bet ir būtų konkurencingi. Šiemet į paramą pagal
KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“ pareiškėjai gali pretenduoti net
du kartus per metus. Pirmasis
paraiškų priėmimas prasidėjo
kovo 1 d. ir tęsis iki gegužės
31 d. Šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 10 mln. Eur
paramos lėšų. Taigi, paramą
galės gauti daugiau pareiškėjų
nei anksčiau.
„Parama
smulkiesiems
ūkiams“ – populiari ir daug
pareiškėjų dėmesio sulaukianti
KPP veiklos sritis. Patraukli ji
dėl administravimo paprastumo ir itin palankių finansavimo
sąlygų, nes paramos lėšos gali
padengti net 100 proc. projekto vertės, o paramos suma – 15
tūkst. Eur vienam paramos gavėjui, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos.
Į paramą pagal minėtą veiklos sritį gali pretenduoti fiziniai
asmenys, užsiimantys žemės
ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę
savo vardu valdą ir ūkininko ūkį
teisės aktų nustatyta tvarka.
Kuo daugiau balų pareiškėjas gauna, tuo didesnė tikimy-

Šiuo metu vykstantis paraiškų priėmimo etapas „Paramai smulkiesiems ūkiams“
išskirtinis tuo, jog ūkininkai gali pretenduoti įsigyti ne tik naują, bet ir naudotą
žemės ūkio techniką.

bė, kad jam bus skirta parama.
Norint įvertinti savo galimybes,
reikėtų suskaičiuoti, kiek pareiškėjas gali gauti balų. Pavyzdžiui, jei pareiškėjas, naudodamasis parama, planuoja kurti
specializuotą gyvulininkystės,
daržininkystės, uogininkystės,
sodininkystės arba mišrų ūkį,
kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš
gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti
ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų, – skiriama 15 balų.
Pareiškėjams, kurie iki paramos
paraiškos pateikimo dienos yra
iki 40 metų amžiaus imtinai, taip
pat skiriama 15 balų. 25 balus

gali gauti tie pareiškėjai, kurie
įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą
žemės ūkio valdos ekonominį
dydį nuo 51 proc. ir daugiau.
15 balų skiriama tiems, kurie
įsipareigoja padidinti produkcijos
standartine verte išreikštą žemės
ūkio valdos ekonominį dydį nuo
21 iki 50 proc. Tie, kurie daugiau
negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai,
gali gauti 15 papildomų balų,
jei nariai nuo 1 iki 2 metų, – 10
balų. Kai verslo planą ketinama
įgyvendinti vietovėse, kuriose
esama gamtinių ar kitų specifinių
kliūčių, skiriama dar 10 balų.
Balai skirstomi atsižvelgiant

ir į paraiškos pateikimo metu ūkio
produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį. Jei jis yra nuo 4000 iki
4999 Eur, skiriama 20 balų, nuo
5000 iki 5999 Eur – 15 balų, nuo
6000 iki 6999 Eur – 10 balų, nuo
7000 iki 7999 Eur – 5 balai.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35
privalomi balai. Jeigu projektų atrankos metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos
paraiška atmetama.
Naudojantis parama pagal veiklos sritį „Parama smulkiesiems
ūkiams“ nėra nurodytų tinkamų
finansuoti išlaidų kategorijų, nėra
privaloma investicijas apdrausti.
Šiuo metu vykstantis paraiškų priėmimo etapas pasižymi
tuo, kad ūkiai gali įsigyti ne tik
naują, bet ir naudotą žemės ūkio
techniką. Svarbu tik, kad investicijos būtų būtinos verslo planui
įgyvendinti ir numatytai veiklai
vykdyti, tiesiogiai susijusios su
remiama veikla.
Paramos pagal veiklos sritį
„Parama smulkiesiems ūkiams“
nauda yra žinoma Marijampolės
savivaldybės ūkininkui Drąsiui
Kereišai. Prieš 4 metus gavęs

šią paramą jis įsigijo traktorių.
Sako, kad pateikti paraišką ir
gauti paramą nebuvo sunku. Visus dokumentus jis paruošė ir
užpildė pats.
„Kai skaitai, domiesi, išsiaiškini sąlygas, tvarkingai vedi
ūkio apskaitą, belieka tik į tam
tikrus langelius ir eilutes surašyti turimus duomenis. Viską taip
ir padariau: išsistudijavau paramos taisykles, tinkamai įvertinau savo galimybes, surašiau
savo duomenis, o pinigų paprašiau tiek, kiek taisyklėse buvo
rašoma, kad galiu gauti. Labai
greitai sužinojau, kad mano paraiška vertinama palankiai ir
mano ketinimui pirkti traktorių
pritariama. Naudojuosi juo jau
ketvirti metai – daiktas atlieka
savo funkciją, yra kokybiškas,
nusiskundimų neturiu. Kai ūkis
nedidelis, savarankiškai įsigyti
norimą techniką sunku. Su parama viskas daug lengviau. Tiesa,
reikia vėliau vykdyti ir įvairius
įsipareigojimus, tačiau norint
kažką gauti, reikia ir duoti. Juk
parama netolygu pašalpai“, –
mintimis dalijosi ūkininkas.
Ričardo PASILIAUSKO nuotrauka
Užs. Nr. 19
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Uogininkystės verslas galėtų išgelbėti ir tuštėjančius Dzūkijos kaimus
nos rajone. Jis turi 7 ha uogų
ūkį, akivaizdu, jog Dzūkijos
žemė puikiai tinka uogoms. Aš
sakau: ten, kur bulvės auga, galima auginti ir uogas, o kur auga
tik avižos, tai uogoms ten bėda“,
– sakė A. Amšiejus.
Jo teigimu, žemėje, kur auginamos uogos, turi būti pakankamas humuso kiekis. O jei humuso trūksta, reikia žemę patręšti
mėšlu ir viskas bus gerai.
„Mieli dzūkai, nereikia visų
laukų užsodinti uogakrūmiais,
bet tam tikroje žemės dalyje
tikrai galite jų auginti“, – sakė
žinomas agronomas.

T. Gurskas: „Visiems, kurie nori pradėti auginti uogas, tačiau stokoja žinių ir informacijos, suteiksime visą reikiamą pagalbą.“

Lietuviai uogas noriai skanauja, perka ir vis dažniau
ryžtasi jas auginti ir užsidirbti patys, juolab, kad
tam nereikia didelių žemės
plotų – užtenka ir hektaro.
Na, o jauniesiems augintojams ir ūkininkams pasiruošusi padėti Lietuvos
uogų augintojų asociacija,
turinti rimtų planų ir tikslų. Jau nuo 2010-ųjų metų
buvo kuriamos strategijos,
kaip pasiekti aukštumų
uogų auginimo srityje,
supažindinti su naujausia
informacija apie vaisių ir
uogų auginimo technologijas, gerinti sąlygas ūkininkams, konkuruoti užsienio
rinkoje, padėti sukurti
darbo vietas – su šiuo tikslu gimė ir laida „Svajonių
ūkis“.

Ne vienas dabar jau sėkmės pasiekęs uogų augintojas dėkoja
laidos vedėjai Aušrai Tubienei
ir VDU Žemės ūkio akademijos
Agronomijos fakulteto docentui,
žinomam agronomui Algirdui
Amšiejui, kurių indėlis šviečiant
ūkininkus yra neišmatuojamas
ir naudingas, sudominantis vis
daugiau jaunų žmonių.

Pelninga ir ilgametė
investicija
Lietuvos uogų augintojų asociacijos (LUAA) vadovas, lektorius, ūkininkas ir agronomijos
magistras Tautvydas Gurskas
sako, kad asociacijos tikslas,
kuris gimė kartu su laida, padėti žmonėms, norintiems auginti
uogas, susikurti sau darbo vietas,
kurti pridėtinę vertę, o svarbiausia – džiuginti ne tik lietuvius,
bet ir užsieniečius skaniomis
uogomis.
„Visiems, kurie nori pradėti auginti uogas, tačiau stokoja žinių ir informacijos, esame
pasiruošę suteikti visą reikiamą

pagalbą. Nors esame jauna organizacija ir tik pamažu žengiame tvirtus žingsnius, pats laikas
pasirūpinti tiek naujais, tiek esamais uogų augintojais ir skirti
jiems daugiau dėmesio“, – sako
T. Gurskas, kviečiantis visus norinčius įsitraukti į organizacijos
veiklą.
Kadangi kitose šalyse uogų
augintojams ir smulkiesiems
ūkiams valstybė skiria daugiau
dėmesio, asociacija turi daug
ambicingų ir naudą atnešančių
tikslų lietuviams – nuo įvairiausių mokymų, konsultacijų iki
pardavimų, vadybos ir rinkodaros mokymų, patarimų, kaip populiarinti savo produkciją, kaip
ją realizuoti, perdirbti ir tam
sudaryti pačias palankiausias
sąlygas.
„Svarbu paminėti ir tai, kad
auginantys grūdines kultūras
ir patyrę nuostolių gauna kompensacijas iš valstybės, o uogų
augintojai – užmirštami. Planuojame kurti iniciatyvinę grupę, kuri su valdžios atstovais
priimtų reikiamus sprendimus
dėl nuostolių kompensavimo.
Juk iš vieno hektaro uogų galima uždirbti kur kas daugiau
nei iš hektaro grūdų, todėl uogų
augintojai taip pat turi teisę atgauti įdėtas pastangas ir triūsą
bei nesibaiminti nuostolių, kad
gamtos stichijos suniokos derlių“, – pastebi T. Gurskas, sakydamas, kad atėjo metas rimtiems
pokyčiams.

Uogų verslas traukia
jaunas šeimas
Nors uogų auginimo verslą įkurti kainuoja daugiau nei auginti
grūdus, tačiau tai atsiperka kur
kas labiau: „Jums nereikia turėti
šimtų hektarų žemės, kad gautumėte pelno. Be to, uogakrūmiai
yra ilgametė ir pelninga investicija, galinti nešti pelną daugiau
kaip 20 metų. Svarbiausia, priimti reikiamus sprendimus, pa-

sitarti su profesionalais“, – pataria specialistas.
LUAA vadovas pabrėžia,
kad šiuo metu uogų auginimu
vis labiau susidomi jaunos šeimos, dažnai paliekančios emigrantų gyvenimą užnugaryje ir
kimbančios į darbus gimtojoje
šalyje. „Lietuvoje uogų ir vaisių
užauginama nepakankamai, todėl LUAA tikslas ne tik paskatinti lietuvius auginti uogas, bet
ir suteikti visą reikiamą pagalbą
ir galimybes tai padaryti. Yra
nemažai žmonių, kurie atgavę
senelių ar tėvų žemę nežino, ką
su ja daryti. O kodėl neužsiėmus
uogų auginimu? Net jeigu visiškai neturite jokių žinių ir nežinote, nuo ko pradėti, specialistai pasiruošę padėti. Sėkminga
uogų auginimo patirtimi gali pasidalinti ne viena šeima, kuri užsiima uogininkyste nuo nulio“, –
sako T. Gurskas, antrinantis, kad
vienas iš svarbiausių asociacijos
tikslų – profesionalių ūkininkų
ugdymas ir kokybiškos lietuviškos produkcijos auginimas, kuri
galėtų tapti itin konkurencinga
ir užsienio šalių rinkose.
Lietuvoje auginamos uogos
yra ypač patrauklios vartotojams, kurie vertina vietinę produkciją. LUAA kaip tik šiuo
metu planuoja palengvinti galimybę įsigyti lietuviškų uogų
vaikų darželiams ir mokykloms,
kadangi sveikos mitybos puoselėjimas šiose įstaigose tampa
vis svarbesniu prioritetu, o uogų
teikiama nauda yra pagrįsta
moksliškai.

Tinka ir Dzūkijos žemė
Kai kas galvoja, kad uogoms
auginti reikia derlingos žemės,
tačiau mokslų daktaras A. Amšiejus įsitikinęs, jog deramai
paruošus žemę, uogas galima
auginti bet kurioje Lietuvos vietoje.
„Mano brolis jau daug metų
augina uogas Dzūkijoje, Varė-

Žemę apsodino
sausmedžiais
Alytaus rajone, Margaravos kaime, ant Nemuno kranto esančią
sodybą kauniečių Ritos ir Dariaus Dereškevičių šeima įsigijo
prieš septynerius metus. Ji buvo
labai apleista, negyvenama apie
10 metų. Dar prieš pirkdami
sodybą sutuoktiniai galvojo, ar
pirkti tik namą ir aplink esantį
nedidelį plotą, ar visą sodybai
priklausančią žemę, kurios čia
buvo apie 3,5 ha.
„Nusprendėme pirkti viską
tiesiog todėl, kad kažkas kitas
nupirkęs žemę nepadarytų ten
ko nors negero ir nesugadintų
tos vietos. Kai apsitvarkėme ir
nusprendėme sodybą pasilikti
sau, reikėjo nuspręsti, ką daryti
su žeme, kad nestovėtų tuščia.
Iš pat pradžių galvojome apie
kokius nors vaiskrūmius, kad
būtų galima apsodinti ilgesniam
laikui. Tačiau žemė čia menkai
derlinga, smėlėta ir tikrai ne
kiekvienam augalui tinka. Taip
jau sutapo, kad vienas mūsų
draugas tuo metu buvo Lenkijoje, kur ir pamatė sausmedžius
– ten jie tuo metu buvo jau gana
populiarūs. Pasidomėjome jais
daugiau, pamatėme, kad mūsų
žemė jiems labai tinkama. Pats
augalas vertingas, perspektyvus
ir ilgaamžis, tad nutarėme surizikuoti ir užsodinti žemę sausmedžiais“, – pasakojo mieste gimusi ir augusi moteris, netikėtai
tapusi ūkininke.
Pats augalas vertingas, perspektyvus ir ilgaamžis, tad nutarė surizikuoti ir užsodinti žemę
sausmedžiais. Pirmuosius krūmelius jie pasodino prieš ketverius metus. Dvejus metus derlių
skaičiavo kilogramais, pernai,
krūmams ūgtelėjus, surinko
apie toną. O šiemet jų užderėjo
jau kur kas daugiau – turėtų būti
apie penkias tonas. Ateityje derliaus turėtų būti dar daugiau, nes
melsvauogių krūmai gyvuoja iki
25–30 metų ir gali užaugti maždaug iki žmogaus ūgio.
Pamatė žinutę „Facebook“
Savo sėkmės istorijomis galėtų
pasidalinti ne vienas ūkininkas.
Viena iš jų – Sandra Biečienė.
Sandra Biečienė su vyru Evaldu Anglijoje gyveno 11 metų,
turėjo puikius darbus, tačiau pamatyta žinutė socialiniame tinkle juos privertė pamąstyti apie
gyvenimo pokyčius. Šiandien
moteris Kėdainių rajone augina
avietes, braškes ir šilauoges bei

dalinasi savo sėkminga patirtimi. „Lietuvoje sukūrėme darbo
vietas ne tik savo šeimai, bet ir
kitiems žmonėms. Nors uogų
auginimas nėra lengvas darbas,
įdėjus pastangų ir noro, viskas
nušvinta naujomis spalvomis,
– sako moteris. – 2015-aisiais
„Facebook“ pamačiau laidos
„Svajonių ūkis“ žinutę, kurioje
buvo rašoma apie tai, kad galima
auginti uogas, taip pat kad bus
suteikta visa reikiama pagalba.
Pagalvojau, kodėl gi ne? Nors
žinau, kas yra kaimas, turėjome
žemės, tačiau niekas nebūtų patikėjęs, kad grįžusi iš Anglijos
užsiimsiu uogų auginimu ir turėsiu ūkį“, – juokiasi Sandra.
Kaip prisimena moteris,
uogų auginimo pradžia nebuvo
lengva, kadangi daugelis klaidingai įsivaizduoja, kad užtenka pasodinti uogakrūmius ir jie
patys kuo puikiausiai auga. „Čia
kaip ir kiekviename darbe: reikia
įdėti pastangų ir nestovėti vietoje – juk dirbi sau. Tas jausmas
yra labai malonus ir svarbus“,
– sako Sandra, šiandien kartu su
šeima auginanti 1 ha aviečių, 80
arų braškių ir 90 arų šilauogių.

Pagalbos ranką ištiesia
profesionalai
Tik pradėjusiai auginti uogas
Sandrai daug informacijos, žinių
ir pagalbos suteikė konsultantai
ir uogų auginimo profesionalai
bei žinovai – Aušra Tubienė bei
Algirdas ir Rokas Amšiejai. Kaip
sako Sandra, tai yra tie žmonės,
kuriems ji labai dėkinga. „Kai
Algirdas atvažiavo pirmą kartą
į laukus, jis man pasakė tokius
žodžius – kad visada padės, patars ir konsultuos, tačiau su viena sąlyga – aš negaliu auginti
uogų pogrindyje. Reikia, kad
viskuo, ką sužinosiu, aš pasidalinčiau su kitais žmonėmis, juos
šviesčiau ir mokyčiau. Laikausi
duoto žodžio ir visada visiems
patariu ir padedu, kuo galiu, –
be šių žmonių pagalbos nieko
nebūtų buvę tokiems kaip mes
iš dangaus nukritusiems ūkininkams“, – juokauja ūkininkė.
Šiuo metu uogų auginimas
– pagrindinis šeimos verslas ir
pragyvenimo šaltinis. „Šiandien
aš drąsiai galiu pasakyti, kad
džiaugiuosi tuo, ką darau. Svarbu suvokti, kad reikia ir pačiam
stengtis, dėti pastangas, domėtis
tuo, kas vyksta uogų auginime,
kokios naujovės vyrauja, nebijoti darbo. Tik bendradarbiaudami galime pasiekti norimų tikslų“, – tikina Sandra, priklausanti
Lietuvos uogų augintojų asociacijai.
Ką ji patartų naujai iškeptiems ūkininkams, norintiems
auginti uogas? „Labai džiugu,
kad tokių žmonių, norinčių užsiimti ūkiu ir uogininkyste, vis
daugėja. Dažnai jie grįžta iš
užsienio šalių, kur praleido ne
vienerius metus, ir kuria naują
gyvenimą savo gimtinėje. Visada juos palaikau ir paskatinu.
Juk dirbti reikia visur, o čia dirbi sau, kuri pridėtinę vertę savo
gimtinei“, – savo patirtimi dalinasi Sandra.
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J. Žitkauskui — ministerijos premija

Dzūkai

kalba, kad...
g Gali taip atsitikti, jog
Lazdijų centre esantis vienas
prekybos centras persikels
į kitą vietą. Kadangi baigiasi
dabar veikiančios parduotuvės patalpų nuomos sutartis,
prasidėjusios derybos su pastato savininku gali atnešti netikėtumų – jei jis pareikalaus
didesnio nuomos mokesčio,
prekybcentris gali su tuo nesutikti ir išsikelti kitur, pavyzdžiui,
į Veisiejus ar Seirijus.
g Balandžio pabaigoje vyksiančioje tradicinėje „Pirmosios
vagos“ šventėje gali dalyvauti
ir labai garbingų svečių, pavyzdžiui, Premjeras. Žmonės
su nerimu laukia, kad nepasikartotų šviesios atminties AMB
situacija, kai ardamas pirmąją
vagą tuometinis vyriausybės
vadovas suklupo ir parkrito
prie plūgo.
g Viena konservatorė, laimėjusi mandatą savivaldybės
taryboje, netikėtai nusprendė
nebūti valdžioje ir atsisakė
mandato. Ar tik nebus taip,
kad moteris savo mandatą
paaukojo vienai medikei, la-

Tarp ministerijos premijos laureatų ir mūsų kraštietis J. Žitkauskas (kairėje).

Balandžio 2 d., minint
Tarptautinę vaikų knygos
dieną, Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijoje įteikta
Vaikų literatūros premija. Laureatais šiemet tapo
rašytoja, lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja Kazimiera Kazijevaitė ir skaitymo skatinimo projektų
organizatorius, dainuojamosios poezijos festivalių
„Tai – aš“ ir „Purpurinis
vakaras“ sumanytojas,
buvęs ilgametis Mokytojų
namų darbuotojas Juozas
Žitkauskas.

„Prieš keliolika metų, kai gimė
idėja įsteigti Vaikų literatūros
premiją, matėme, kiek daug yra
verstinės literatūros, tačiau trūko kokybiškų lietuvių autorių
kūrinių, kurie vaizduotų mums
pažįstamą aplinką, atlieptų Lietuvos aktualijas. Premija norėjome juos įvertinti ir padrąsinti
kurti Lietuvos vaikams“, – įteikdamas premijas sakė švietimo,
mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius. Jam vadovaujant 2004 m. ministerija įsteigė
Vaikų literatūros premiją.
Pasak ministro, per keliolika
metų įvertinta daug reikšmingų kūrinių vaikams, ne išimtis
ir šiemet apdovanotos autorės
Kazimieros Kazijevaitės knyga
„Mano sesės ir aš“, iš kurios gali
pasimokyti ne tik vaikai, bet ir
suaugusieji. Juozui Žitkauskui
skirta premija už skaitymą, knygas populiarinančius renginius
ir projektus.
Vilniaus Valdorfo Žaliojoje
mokykloje dirbančios Kazimieros Kazijevaitės knyga „Mano
sesė ir aš“ sudaryta iš trijų novelių: „Mūsų abiejų tėtis“, „Gilė

iškeliauja“ ir „Širdies kalba“.
Jos adresatas – ikimokyklinio
ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus skaitytojai. Kaip pastebėjo
atrankos komisijos nariai, pastaruoju metu vaikų literatūra, net
skirta mažesniems skaitytojams,
nagrinėja itin sudėtingas problemas, negailima ir tamsių, niūrių
niuansų. Ši autorė irgi neapeina
sudėtingesnių temų, tačiau ne
drastiškai, o subtiliai ir žaismingai ieško atsakymų, į daugelį
svarbių dalykų kviečia pažvelgti
jautriai, šviesiai, su viltimi.
„Tai knyga apie jautrias akimirkas vaikų gyvenime. O jų
būna visokių: susijusių su tėvais, su jausmais, kurie kyla iš
draugysčių, iš pykčio, susitaikymo“, – apie savo knygą sako
Kazimiera Kazijevaitė, prisipažinusi, kad jai artimiausi vaikų
literatūros autoriai yra Astrida
Lindgren ir Vytautė Žilinskaitė.
Tai pirmoji debiutinė autorės
knyga vaikams ir antroji knyga,
įvertinta premija (2016 m. už
debiutinę knygą suaugusiesiems
„Septynios kartos“ jai skirta Kazimiero Barėno premija).
Antrasis premijos laureatas
Juozas Žitkauskas buvo įvertintas už skaitymo skatinimui
ir literatūros populiarinimui
skirtą veiklą. Jis parengė projektą ,,Integruotos literatūros
pamokos Pietryčių Lietuvoje“ ir
2016–2018 metais kartu su rašytojais aplankė mažas, atokias
mokyklas Šalčininkų, Švenčionių, Širvintų, Vilniaus ir kt. rajonuose. Kiti Juozo Žitkausko
projektai, susiję su skaitymo populiarinimu, tai – ,,Knygų pintinėlė“ Grigiškių kultūros centre,
kasmetinis Prozos ruduo ir knygų mugė Lazdijų rajone. Ir nuo
2015 m. tebesitęsiantys ,,Dainių

dialogai Vilnijos krašte“ – Vilniaus krašto gimnazijas, mokyklas lanko jauni, bet jau pagarsėję poetai, šiame projekte daug
dėmesio skiriama ne tik kūrybai,
bet ir autorinėms teisėms.
„Pagrindinė visų mano veiklų sąsaja yra knyga, – sako
Juozas Žitkauskas. – Dainuojamoji poezija, rašymas dzūkų tarme, edukacinė veikla – visa tai
sieja literatūra, sieja knyga. Nuo
vaikystės iki šiol knyga nuo manęs nėra nutolusi“.
Apie premiją. Vaikų literatūros premiją 2004 metais
įsteigė Švietimo ir mokslo ministerija. Šia premija norima paskatinti, kad Lietuvos rašytojai
kurtų knygas vaikams. Taip pat
siekiama įvertinti švietimo, visuomeninių ar privačių įstaigų
bei asmenų indėlį populiarinant
vaikų literatūrą, ugdant estetines, bendražmogiškas ir pilietines vertybes, skleidžiant originalias kūrybos iniciatyvas.
Dviejų dalių premija skiriama už nuopelnus vaikų literatūros srityje ir už nuopelnus vaikų
literatūros ir skaitymo populiarinimo srityje. Premija teikiama
kasmet, minint Tarptautinę vaikų knygos dieną.
Laureatais yra tapę šie rašytojai: Vytautas V. Landsbergis,
Vytautė Žilinskaitė, Ramutė
Skučaitė, Kęstutis Kasparavičius, Vytautas Račickas, Violeta Palčinskaitė, Vilė Vėl, Lina
Žutautė, Daina Opolskaitė, už
sklaidą premijuotas ir žurnalas „Rubinaitis“, viešoji įstaiga
Rašytojų klubas ir kt. Pernai
premija skirta rašytojai ir mokytojai Ilonai Ežerinytei bei Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos
bibliotekai.

smm.lt

•

bai norėjusiai būti valdžioje,
bet paskutiniajame senosios
tarybos posėdyje nebalsavusiai
už rentgeno aparato pirkimą
Lazdijų ligoninei?
g Vienas ūkininkas prie savo
namų esančiame gandralizdyje sumontavo vaizdo kamerą,
kad su šeima galėtų stebėti šių
paukščių gyvenimo kasdienybę ir šventes. Vaizdas iš gandralizdžio transliuojamas į kompiuterį, todėl visi šeimos nariai
gali bet kuriuo metu matyti,
ką veikia paukščiai. Sodybos
šeimininkas užsiminė, kad tuo
metu, kai lizde vyks poravimosi
žaidimai, jis išjungs vaizdą, kad
išvengtų savo šešiamečio sūnaus nepatogių klausimų.
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.

•

SKELBIAMAS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ
NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS
PROGRAMŲ RĖMIMO KONKURSAS
Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia
Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkursą.
Programos teikiamos vadovaujantis Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo
konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje
tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės
direktoriaus 2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 10V-815
„Dėl Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos
programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų
rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Prašome programas pateikti iki 2019 m. birželio 21
d. (įskaitytinai).
Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono
savivaldybėje tvarkos aprašas.

MOTERŲ, VAIKŲ, VYRŲ KIRPYKLA,

kitos grožio paslaugos. Atsinaujinusiose patalpose.

BIRUTĖS STUDIJA
Tel.+370 616 11607
Seinų g. 12, I aukštas
Lazdijai (įėjimas iš kiemo pusės)

Kviečiame apsilankyti arba rezervuoti laiką iš anksto.

Prenumerata priimama
visuose pašto skyriuose,
internete www.prenumerata.lt
ir redakcijoje, adresu
Nepriklausomybės a. 4,
Lazdijai.
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Atliekų tvarkymas regione pristatytas Lietuvos ir Lenkijos Seimo nariams
Lietuvos ir Lenkijos
parlamentarų delegacijos ne tik išgirdo, bet ir
savo akimis pamatė, kaip
tvarkomos atliekos Alytaus regione.
„Europoje pripažįstama, kad
Lietuva turi dvi sėkmės istorijas. Viena, kad Lietuvoje buvo
sukurti regioniniai atliekų tvarkymo centrai. Kita, kad buvo
įvestas užstatas gėrimų pakuotėms. Tai pakeitė Lietuvos veidą“, – Alytaus regiono atliekų
tvarkymo technologijų centre
apsilankiusiems politikams sakė
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) vadovas
Algirdas Reipas.
Jis pristatė regione veikiančią modernią atliekų tvarkymo
sistemą ir visą jos kūrimo raidą: kaip keitėsi atliekų surinkimas Alytaus regione nuo centro
įsteigimo pradžios, kaip kito nelegalaus atliekų šalinimo, atliekų perdirbimo, kompostavimo
kiekiai ir koks vaidmuo, užtikrinant sėkmingą visos sistemos
veiklą, tenka regioniniam atliekų tvarkymo centrui.
ARATC vadovo teigimu, be
savivaldybių palaikymo ir aktyvaus veikimo kartu, komunalinių atliekų tvarkymo sistemos
sėkminga veikla būtų sunkiai
įmanoma. „Lietuvoje turime patirties, kai aukštesniame lygmenyje bandoma griežtinti reikalavimus atliekų tvarkymo srityje,
bet gerų rezultatų pasiekiama
tik tuose regionuose, kur pati
savivalda, pasinaudodama savo
teisėmis, prisiima atsakomybę ir
tariasi su bendruomene“, – teigė
A. Reipas.
Su atliekų tvarkymo aktualijomis besidominčiais abiejų
šalių parlamentarais susitikęs
Alytaus rajono savivaldybės
meras Algirdas Vrubliauskas

prisiminė nelengvą regioninės
atliekų tvarkymo sistemos kūrimo pradžią, kai teko žmones
įtikinti, jog už atliekų tvarkymą
reikės mokėti. Daugelis tuomet
tvirtino, kad jie jokių atliekų
neturi, nors nelegalių sąvartynų
buvo pilni miškai.
Šiandien Alytaus rajono savivaldybė yra viena geriausiai
atliekas rūšiuojančių savivaldybių Lietuvoje, o jos gyventojai, kaip ir kitų Alytaus regiono
atliekų tvarkymo sistemą kuriančių savivaldybių, moka vieną mažiausių vietinių rinkliavų
šalyje.
Kaimyninėje Lenkijoje rinkliava yra gerokai didesnė – statistiškai vidutinio dydžio buto
savininkui už atliekų tvarkymą
tenka mokėti vidutiniškai 14
zlotų per mėnesį. Tam įtakos
turi ir tai, kad kaimyninėje šalyje yra nedaug regioninių atliekų
tvarkymo centrų, o dominuojančios nedidelės savivaldybės yra
nepajėgios kiekviena atskirai
organizuoti ekonomiškai efektyvią sistemą.
Be to, Lenkijoje gamintojai, importuotojai už pakuočių
atliekų tvarkymą moka labai nedidelį, kone simbolinį mokestį,
o didžiausia finansinė našta ir
už išrūšiuotų antrinių žaliavų
tvarkymą tenka savivaldybėms.
Lietuvoje išrūšiuotų atliekų
tvarkymą finansuoja gamintojai,
importuotojai.
Kaimyninės šalies politikus
domino ir Lietuvoje jau veikianti pakuočių užstato sistema, kurios pas juos dar nėra. „Pakuočių atliekų susidaro labai daug ir
jų tvarkymas mums kelia daug
problemų“, – pastebėjo Lenkijos Respublikos Seimo Vietos
savivaldos ir regioninės politikos komiteto pirmininkas Andrzej Maciejewski.
Jis ir kiti parlamentarai do-

Lietuvos ir Lenkijos parlamentarams regiono atliekų tvarkymo sistemą pristatė ARATC vadovas A. Reipas.

mėjosi, kaip yra administruojamas pakuočių surinkimas, kokia
nauda parduotuvėms, kurių teritorijose yra įrengti gėrimų pakuočių surinkimo įrenginiai.
Kaimyninės šalies politikus
ne mažiau domino regiono atliekų tvarkymo technologijų centre, esančiame Takniškių kaime,
Alytaus rajone, veikiantys biologinio apdorojimo įrenginiai,
kuriuose tvarkomos biologiškai
skaidžios atliekos. Šių įrenginių
efektyvumas itin aiškiai pasijuto pradėjus atskirai rinkti maisto

atliekas.
Lenkijos atliekų tvarkymo
infrastruktūroje biologinio apdorojimo įrenginių nėra. Jos
politikai pripažino, kad dėl to
patiriama sunkumų tvarkant
biologiškai skaidžias atliekas.
Išrūšiavus pakuotes ir antrines
žaliavas, kas Lenkijoje sėkmingai daroma, lieka ne tik mišrios
komunalinės, bet ir didžiuliai
biologiškai skaidžių atliekų kiekiai, kuriuos sutvarkyti neturint
tam reikalingų įrenginių yra labai problemiška.

„Abipusė patirtis yra labai
naudinga ieškant atsakymų,
kaip efektyviai tvarkyti atliekas,
kurios yra neatskiriama mūsų
visų gyvenimo dalis. Mes ne
kartą esame lankęsi Lenkijoje,
domėjomės jų atliekų tvarkymo infrastruktūra ir įrenginiais.
Šiandien kaimynai domisi mūsų
sistema, ieškodami atsakymų į
jiems rūpimus klausimus. Visi į
priekį einame, įvertindami savo
ir kitų patirtį“, – sakė ARATC
vadovas A. Reipas.

ARATC inf.

•

Visuomenės sveikatos biuras
ieško specialisto
Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui
reikalingas specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos
priežiūrą bendruomenėse.
Reikalavimai darbuotojui:
- Aukštasis universitetinis biomedicinos mokslų srities
visuomenės sveikatos krypties išsilavinimas ir bakalauro
ar aukštesnis kvalifikacinis laipsnis ar jam prilygintas išsilavinimas (priimami ir baigiamųjų kursų studentai).
- Geri darbo kompiuteriu įgūdžiai.
- Vairuotojo pažymėjimas.
Gyvenimo aprašymus siųsti adresu: vsbiuras@lazdijai.lt.
Telefonas pasiteirauti (8 318) 52 075.

Informuojame,
kad Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras (Kauno g. 8, Lazdijai) vykdo privalomuosius higienos
įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymus. Norintiems dalyvauti mokymuose reikalinga išankstinė registracija. Daugiau
informacijos tel. (8 318) 52075, el. p. ausra.dainauskiene@
lazdijai.lt arba atvykus į visuomenės sveikatos biurą.
Lazdijų rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro informacija
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Tiki, jog tai nebus Don Kichoto kova su vėjo malūnais
Dineta Babarskienė
Visai netikėtai, bendraujant virtualioje erdvėje,
Jolita Krokininkaitė prasitarė apie sritį, kuria ji
visai neseniai susidomėjo.
„Man tai įdomu“, – tikina
ji. Susidomėjau ir aš. Pakalbinau.

– Jūs – priklausomybės
ligų specialistė. Tai nauja.
Kaip paprastai ir suprantamai paaiškintumėte savo veiklą?
– Esu priklausomybės konsultantė. Taip, tai nauja sritis
Lietuvoje. Konsultanto veikla
yra motyvuoti tiek priklausomus asmenis, tiek jų šeimos narius kreiptis dėl psichoterapinio
gydymo į tas vietas, kur taikomas specialus gydymas, motyvuoti rizikingai vartojančius
alkoholį keisti gėrimo įpročius
į sveikatą stiprinantį gyvenimo
būdą, informuoti apie sveikimą, sveikatos paslaugas, teikti
paramą baigusiems gydymo
nuo priklausomybių programą
stacionare. Tai žemo slenksčio
paslauga, teikiama be gydytojo
siuntimo.
– Kaip nusprendėte tapti
priklausomybės ligų specialiste? Ko gero, taip nebuvo,
jog vieną rytą išlipusi iš lovos
spragtelėjote pirštais tardama:
štai būsiu priklausomybės ligų
specialistė?
– Ne, taip tikrai nebuvo. Aš
studijuoju Mykolo Romerio
universitete socialinio darbo
magistrantūros studijas, susipažinau su priklausomybių ligų
specialistų asociacijos nariu

Virgiu Tamulioniu, kuris yra
mano bendrakursis ir dirba šį
darbą Alytuje jau antri metai.
Tiesiog papasakojo ir suintrigavo, pasidomėjau, kokia tai veikla ir kaip viskas vyksta. Taip
pat pasidomėjau, ar dar Lazdijų
rajone tokio specialisto nėra, ir
pagalvojau, kodėl nepabandžius. Netrukus Priklausomybių ligų specialistų asociacijos
buvo organizuojami mokymai,
sudalyvavau ir dabar, jau turint kompetencijų ir pažymėjimą, reikia išbandyti praktiškai.
Lazdijų visuomenės sveikatos
biuras pakvietė mane teikti šią
paslaugą. Esu dirbusi kultūros
srityje, tačiau studijuodama
supratau, kad socialinė sritis
man yra artimesnė, patinka padėti žmonėms ir tiesiog atsidūriau reikiamu laiku reikiamoje
vietoje. Niekas nevyksta šiaip
sau.
– Kokių problemų turintys
žmonės gali į Jus kreiptis?
– Gali kreiptis asmenys, turintys problemų dėl alkoholio,
ir jų šeimų nariai.
– Ar negąsdina šis, mano
galva, sunkus ir, ko gero, ne
visada džiuginantis sėkminga
pabaiga, gerais rezultatais darbas?
– Manau, tai ne sunkus darbas, o prasminga veikla. Šiuo
metu turiu darbą, kuris man patinka, ši veikla bus mano papildomas darbas, kurį man įdomu
išbandyti, kaip minėjau, man
patinka padėti žmonėms. O kaip
seksis, tai parodys ateitis, juk ir
gydytojai ne visus išgydo. Kaip
Dievas duos.

– Ar ši kova nepanaši į Don
Kichoto kovą su vėjo malūnais?
– Alkoholizmas yra liga, tai
pripažįsta ir medicina. Tai ne
kova, tai pagalba sergančiam.
Kaimyninėje Lenkijoje jau daugiau nei 20 metų veikia per 2
tūkst. tokių punktų, kurie yra
pagalbos kenčiantiems dalis. Jei
jie nepadėtų žmonėms, tikrai jau
neveiktų ir lenkų gminos (seniūnijos) neskirtų jiems pinigų.
Daugelis konsultantų už savo
pečių jau turi ilgametės savanorystės šioje srityje patirties. Šie
žmonės žino, kas veikia ir kas
ne. Tuo dalijamasi, pavyzdžiui,
per mokymus – Priklausomybių ligų specialistų asociacijos
nariai padeda vienas kitam, dalinasi patirtimi, kartu ieškome
pavyzdžių, kas veiksminga „čia
ir dabar“.
– Ar tikite sėkminga savo
veikla šioje nelengvoje srityje?
– Tikiu.
– Gyvename mažame rajone, kur vieni kitus pažįstame.
Kaip manote, ar nestokosite
besikreipiančiųjų dėl savo problemų?
– Aš neturiu išankstinių nusistatymų ir tai ne verslas. Kas
kreipsis, tam stengsiuosi padėti.
– Kaip ir kur Jus surasti?
– Nuo balandžio 1 d. asmenys gali kreiptis tel. 8 600 70293
ir iš anksto susitarti dėl susitikimo. Paslauga bus teikiama
antradieniais ir ketvirtadieniais
nuo 17.30 val. iki 18.30 val.
– Kodėl žmonės, turintys

Karjeros diena — postūmis jauniems žmonėms
Į Lazdijų r. Šeštokų mokyklą sugrįžo Karjeros diena.
Toks renginys mokykloje
organizuojamas jau antrą
kartą. Mokiniams buvo
pasiūlyta daug praktinių
veiklų bei susitikimų su
įdomiais žmonėmis.

Pradinukų tą dieną laukė kulinariniai atradimai mokyklos virtuvėlėje. Mokiniai kartu su mokytojomis ir mamomis kepė savo
pirmuosius keksiukus. Antroji
dienos dalis buvo skirta kūrybai:
mokiniai iš spalvotos sūrios tešlos gamino pačius įvairiausius
dirbinius.
5–8 klasių mokiniai veiklas
netradicinei dienai rinkosi iš
anksto pagal savo pomėgius. O
veiklų pasiūla buvo išties nemenka: kiaušinių marginimas vašku
ir dekupažo technika, dirbiniai iš
sūrios tešlos ir medžio bei muilo
gamyba.
Pačių vyriausiųjų mokyklos
ir Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos Šeštokų vidurinio
ugdymo skyriaus mokinių laukė
įdomios pažintys su esamais ir
buvusiais mokyklos mokiniais,
studentais, kitais įdomiais sve-

čiais ir netgi aukštosios mokyklos dėstytojais. Į renginį atvyko
ir kaimyninės Lazdijų r. Krosnos
mokyklos 10 klasės mokiniai.
Pati pirmoji mokinius pasveikino buvusi mokyklos mokinė E. Rutkauskienė, šeštokietė,
sėkmingai įkūrusi įmonę „Lubų
sistemos“ ir atstovaujanti tarptautinei kompanijai „Vecta design“.
Eglė pristatė savo sėkmės istoriją
kalbėjo apie bendravimo, bendradarbiavimo kompetencijos, savo
pomėgių ir gebėjimų realizavimo ir plėtojimo svarbą. Jos žinutė mokiniams: turėti tikslą, kurio
atkakliai reikia siekti. Įtikinamai
savo specialybę ir darbą pristatė VGTU aplinkos inžinerijos
magistrė R. Gadišauskaitė. Rūta
teigė, kad naujiems iššūkiams
reikia būti pasiruošusiems, žinoti
savo tikslą ir ryžtingai jo siekti – sunkus darbas visada duoda
grąžą. Abejingų nepaliko ir karo
žurnalisto, keliautojo ir poeto Ričardo Lapaičio pasakojimas apie
patirtis, asmeninius ir pažintų
žmonių išgyvenimus lankantis
karo zonose. Taip pat matėme
dokumentinio filmo „Begalinis
koridorius“ fragmentus. Viena
jauniausių renginio pranešėjų

buvo gimnazistė R. Kairaitytė.
Mokinė kiekvieną šeštadienį važiuoja į Marijampolės ligoninę ir
neatlygintinai padeda vietos medikams. Lazdijų TIC direktorius
M. Sabaliauskas pristatė TIC
veiklą, naujoves, supažindino su
aktyvaus poilsio Lazdijų rajone
galimybėmis. Apie savęs paieškas ir savanorystę pasakojo ir
veisiejietė, VU studentė, buvusi
savanorė Turkijoje ir esama savanorė KASP I. Gudebskaitė.
„Karjeros dienoje“ mokyklą
aplankė dėstytojų komanda iš
VGTU – prof. R. Maskeliūnas ir
doc. J. Iljin. Jie labai struktūruotai, vaizdžiai ir konkrečiai pristatė
Mechatronikos, robotikos ir skaitmeninės gamybos katedroje siūlomas studijas, paaiškino įstojimo
sąlygas ir karjeros galimybes.
Netruko prabėgti pusdienis
įdomių ir sėkmingų žmonių apsuptyje, o jų istorijos įkvėpė mokytis ir dirbti nenuleidžiant rankų
pasitaikius pirmai nesėkmei ar
iššūkiui. Ačiū renginio svečiams
ir pedagogams, kurie padėjo organizuoti renginį.

•

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Jurgita Vaičeskienė

J. Krokininkaitė: „Aš neturiu išankstinių nusistatymų ir tai ne verslas. Kas
kreipsis, tam stengsiuosi padėti.“

problemų, turėtų nepabijoti ir
vis tik išdrįsti ateiti pas Jus?
– Paslauga yra ne tik nemokama, bet ir nereikalingas
gydytojo siuntimas, taip pat
laikomasi anonimiškumo ir
konfidencialumo. Konsultantas
niekam neatskleidžia, kas į jį
kreipiasi (taip pat ir šeimos narių, kurie gali ateiti pasikalbėti,
jei jau pavargo nuo „bandymų

padėti“). Asmenys kreipsis savanoriškai.
– Ir dar, kaip pati atsipalaiduojate, ilsitės po daugybės darbų?
– Vakarais vaikštau su šiaurietiškomis lazdomis, patinka
SPA procedūros, meditaciniai
užsiėmimai, skaitau psichologines knygas bei dalyvauju seminaruose.

•

VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
KVIEČIA NAUDOTIS PRIKLAUSOMYBIŲ
KONSULTANTŲ PASLAUGOMIS
Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, Lietuvoje vis dar stigmatizuojami priklausomybių
turintys žmonės, o neretai ir jų šeimos. Klaidingai manoma, kad priklausomybė yra tik valios stoka, tačiau
gydytojų yra pripažinta, kad tai – liga, ir ją būtina gydyti.
„Tad ypač svarbu, kad kreiptis į priklausomybių konsultantus žmonės gali be gydytojo siuntimo, konsultantai
dirba tik mokslu pagrįstais metodais, laikosi anonimiškumo ir konfidencialumo principų. Priklausomybių
konsultantai suteikia žmonėms motyvacijos keistis bei
kitokią pagalbą atpažįstant ir įveikiant priklausomybę“,
– sako ministras A. Veryga.
Siekiant padėti kuo didesniam ratui žmonių sveikti
nuo priklausomybės alkoholiui, nuo balandžio mėnesio
pradedamos teikti priklausomybių konsultantų paslaugos. Priklausomybių konsultantas, atsižvelgdamas į
besikreipiančio žmogaus situaciją, pasiūlys konkrečiai
jam aktualias paslaugas – nuo patarimų ir informacijos
suteikimo iki trumpųjų intervencijų, stebėsenos.
Konsultacijos bus teikiamos ne tik priklausomybę turintiems asmenims, bet ir jų artimiesiems.
LAZDIJAI

Konsultacijos vyksta:
Kauno g. 8, Socialinių paslaugų centre.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 17.30–18.30 val.
Registracija tel. 8 600 70293.
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Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Lazdijų rajono savivaldybės administracija

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

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

viešo aukciono būdu parduoda gyvenamąjį namą (unikalus Nr.
5994-0052-9017, bendras plotas 69,70 kv. metro, pastatas medinis, 1
aukšto, pažymėjimas plane 1A1m, statybos metai 1940 m., avarinis),
ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5994-0052-9028, plotas 19,38 kv. metro,
pastatas medinis, pažymėjimas plane 2I1ž), ūkinį pastatą (unikalus
Nr. 5994-0052-9039, plotas 16,18 kv. metro, pastatas medinis, pažymėjimas plane 3I1ž), ūkinį pastatą (unikalus Nr. 5994-0052-9046,
plotas 30,30 kv. metro, pastatas mūrinis, pažymėjimas plane 4I1p)
ir šiam turtui priskirtą 0,0593 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 44004067-1218), esančius Lazdijų r. sav. Kapčiamiesčio sen. Kapčiamiesčio
mstl. Sodų g. 10.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo
pardavimo kaina – 2438,00 Eur, iš kurių pradinė nekilnojamojo turto
pardavimo kaina – 1444,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 853,00 Eur. Žemės sklypo formavimo išlaidos – 141,00 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5,00 Eur, dalyvio garantinis
įnašas – 243,80 Eur (10 proc.).
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis
interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.
Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą rasite interneto
tinklalapiuose: www.evarzytines.lt ir www.lazdijai.lt skiltyje „Aktualijos/skelbimai“ (skelbimai apie elektroninius aukcionus: https://
www.lazdijai.lt/lit/Privatizuojami-objektai/3259).

SKELBIAMAS VAIKŲ VASAROS POILSIO
PROGRAMŲ RĖMIMO KONKURSAS
Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų vasaros
poilsio programų rėmimo konkursą.
Programos teikiamos vadovaujantis Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje
tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės direktoriaus
2018 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 10V-338 „Dėl Vaikų vasaros
poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono
savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Prašome programas pateikti iki 2019 m. balandžio 24 d. (įskaitytinai).
Vaikų vasaros poilsio programų rėmimo konkurso organizavimo
Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

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

viešo aukciono būdu parduoda administracinį pastatą – įstaigą
(unikalus Nr. 5993-2000-9018, plotas 158,64 kv. m, pastatas mūrinis,
1 aukšto, pažymėjimas plane 1B1p, statybos metai 1932 m.), garažą
(unikalus Nr. 5993-2000-9020, plotas, 28,26 kv. m, pastatas mūrinis,
pažymėjimas plane 2G1P, statybos metai 1972 m.), garažą (unikalus
Nr. 5993-2000-9030, plotas 18,90 kv. m, pastatas mūrinis, pažymėjimas plane 3G1p, statybos metai 1972 m.) ir kitus inžinerinius statinius – kiemo statinius (lauko tualetas, asfaltas, tvora) (unikalus Nr.
5993-2000-9041, statybos metai 1980 m.) ir objektams priskirtą 0,0563
ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-1547-7768), esančius Lazdijai
Vilniaus g. 12.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo
pardavimo kaina – 16711,00 Eur, iš kurių pradinė nekilnojamojo turto
pardavimo kaina – 13632,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina 1166,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos – 1913,00 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5,00 Eur, dalyvio garantinis
įnašas – 1671,10 Eur (10 proc.).
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis
interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.
Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą rasite interneto
tinklalapiuose: www.evarzytines.lt ir www.lazdijai.lt skiltyje „Aktualijos/skelbimai“ (skelbimai apie elektroninius aukcionus: https://
www.lazdijai.lt/lit/Privatizuojami-objektai/3259).

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
(kodas 188714992, Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai)

viešo aukciono būdu parduoda prekybos centro pastatą (unikalus
Nr. 4400-1993-9610, plotas 527,28 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto,
baigtumas 54 proc., pažymėjimas plane 1E1/p, statybos metai 1993 m.) ir
objektui priskirtą 0,2227 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 4400-4046-8000),
esančius Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Viktarino k. Mokyklos g. 11.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo
pardavimo kaina – 5873,00 Eur, iš kurių pradinė nekilnojamojo turto
pardavimo kaina – 4293,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 1296,00 Eur, žemės sklypo formavimo išlaidos – 284,00 Eur.
Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5,00 Eur, dalyvio garantinis
įnašas – 587,30 Eur (10 proc.).
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis
interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.
Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą, rasite interneto
tinklalapiuose: www.evarzytines.lt ir www.lazdijai.lt skiltyje „Aktualijos/skelbimai“ (skelbimai apie elektroninius aukcionus: https://
www.lazdijai.lt/lit/Privatizuojami-objektai/3259).

Informacija apie šildymo sistemų rekonstrukciją ir šilumos daliklius
Panagrinėjus UAB „Lazdijų šiluma“ šildomų
daugiabučių gyvenamųjų pastatų statistinius
šilumos energijos sunaudojimo arba mokėjimų
už šilumą duomenis, galima teigti, kad yra dvi
pastatų grupės, skirtingai mokančios už šildymą. Pirma grupė būtų nerenovuotų namų
gyventojai, kurie vidutiniškai už savo buto
ploto kvadratinį metrą sumoka nuo 1,5 Eur/
m2 iki 3 Eur/m2, ir renovuotų namų gyventojai,
kurie už buto ploto kvadratinį metrą sumoka
apie 1,0 Eur/m2 ir mažiau. Iš renovuotų pastatų
mažiausiai už šildymą moka pastatų gyventojai, kurių butuose sumontuota individuali
šilumos reguliavimo sistema su ant radiatorių
sumontuotais šilumos dalikliais, jie moka apie
0,75 Eur/m2.
Tokia individuali šilumos reguliavimo sistema su sąnaudų šildymui paskirstymo dalikliais
mažina buto savininko šildymo kaštus įvairiais
būdais:
– leidžia nustatyti atskirų buto kambarių
temperatūrą pagal savo finansines galimybes ir

poreikius. Termostatiniu ventiliu (termoreguliatoriumi) prie radiatoriaus sumažinus tiekiamo
į radiatorių vandens srautą, jis išspinduliuos
mažiau šilumos, o sumažėjusį kiekį užfiksuos
šilumos daliklis;
– leidžia nustatyti buto virtuvėje minimalų
šildymo režimą, naktį virtuvė būna tuščia, o
dieną patalpa sušyla nuo kaistančių virtuvinių
prietaisų;
– leidžia nustatyti bute minimalų šildymo režimą, pavyzdžiui, išvykus ilgesniam laikui;
– leidžia stipriau šildyti vieną buto kambarį, kituose galima nustatyti minimalų šildymo
režimą – tai aktualu gyventojams, turintiems
didelius butus;
– leidžia nustatyti minimalų buto šildymo režimą esant teigiamai lauko oro temperatūrai ar
išeinant į darbą.
Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad jeigu
pastato, kuriame ant šildymo sistemos stovų
sumontuoti balansiniai ventiliai, prie šildymo
radiatorių sumontuoti termostatiniai ventiliai

(termoreguliatoriai) ir šilumos dalikliai, buto
savininkas pats individualiai ir kruopščiai reguliuodamas šilumos suvartojimą, sutaupo 10
ir daugiau procentų šilumos.
Apie 20 procentų šilumos nesunkiai galėtų sutaupyti ir nerenovuotų pastatų butų savininkai,
jeigu jie susitarę rekonstruotų savo pastato šildymo ir karšto vandens sistemas. Senos statybos
daugiabučių pastatų šildymo ir karšto vandens
sistemos yra nesubalansuotos ir neekonomiškos,
o jų rekonstrukcijos sąnaudos būtų palyginti
nedidelės, kurios atsipirktų gana greitai.
Tokiu būdu pastato butų gyventojai, pagal savo
finansines galimybes ir pageidaujamas komforto
sąlygas, patalpose gali nustatyti ir palaikyti pastovią pageidaujamą temperatūrą. Taip išvengiama
nesutarimų tarp pastato gyventojų dėl norimos
bute palaikyti temperatūros, taip užtikrinamas
tikslus ir teisingas butuose suvartotos šilumos
energijos paskirstymas.
UAB „Lazdijų šiluma“ administracija
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Silpstantis regėjimas: kodėl negalima delsti?
greičiausių ir saugiausių kataraktos operacijos metodų yra fakoemulsifikacija. Naudojant fakoemulsifikatorių akyje per 2–3
mm dydžio pjūvį išsiurbiamas
sudrumstėjęs lęšiukas ir vietoj
jo implantuojamas dirbtinis.
Kataraktos operacija – neskausminga procedūra, dažniausiai
atliekama naudojant vietinę nejautrą. Operacija trunka apie 30
minučių, regėjimas dažniausiai
pagerėja iškart po operacijos ar
praėjus keletui dienų.

Katarakta gali užklupti
bet kurį iš mūsų, tačiau
dažniausiai ši liga išsivysto
vyresnio amžiaus žmonėms dėl senatvinių akies
lęšiuko pokyčių. Kokie kataraktos simptomai, kada
reiktų kreiptis į gydytoją,
kokie kataraktos gydymo
metodai, klausiame A. Klinikos „Akių chirurgijos
centro“ gydytojo Saulius
Ačo.

– Kas yra katarakta ir kodėl
ji išsivysto?
– Katarakta – akių liga, pasireiškianti lęšiuko padrumzlėjimu, kuris būdingas vyresniojo
amžiaus žmonėms. Bėgant metams lęšiukas pamažu praranda
savo elastingumą, regėjimas silpnėja – vaizdai susilieja, tampa
neryškūs, atrodo, kad žmogus
žiūrėtų pro nešvarų ar aprasojusį stiklą. Akies lęšiukas susidrumsti gali kiekvienam, tačiau
pradinė katarakta progresuoja
ne būtinai visiems. Ligos pasireiškimui daugiausiai įtakos turi
amžius, tačiau ją nulemti gali ir
tam tikrų vaistų vartojimas, akių
traumos, uždegimai ir kt. Pastebėta, jog katarakta yra dažna diabeto komplikacija.
– Kokie kataraktos požy-

miai?
– Pirmasis ligos požymis
– silpstantis regėjimas. Sergantieji katarakta dažnai skundžiasi
jautrumu šviesai, išblukusiomis
ar išplaukusiomis spalvomis,
matymu kaip pro nešvarų stiklą,
dvejinimusi. Žmogus nebeįžiūri
artimųjų veidų bruožų, daiktų
kontūrų, iškyla problemos užsiimant įprastine veikla, vairuojant
automobilį. Kad ir kokius akinius užsidėtų, matymas nepagerėja. Nors pradinėse stadijose
katarakta gali nesukelti rimtų
regėjimo problemų, tačiau ligai
progresuojant silpstantis regėjimas gali baigtis aklumu. Todėl
pastebėjus pirmuosius ligos po-

žymius reiktų ilgai nelaukiant
pasikonsultuoti su gydytoju. Per
kiek laiko žmogus gali apakti,
tiksliai pasakyti negalima, kadangi kiekvienam pacientui šis
laikotarpis gali būti skirtingas
– vieniems regėjimas išnyksta
staiga, kitiems per kelerius metus.
– Kaip šiais laikais gydoma
katarakta?
– Sergant katarakta padėti
gali tik akies lęšiuko pakeitimo
operacija. Vaistų nuo šios ligos
nėra. Dabar taikomos šiuolaikinės technologijos leidžia operaciją atlikti nedarant didelio
pjūvio. Vienas moderniausių,

– Nuo ko priklauso operacijos sėkmė?
– Kataraktos operacijos sėkmei įtakos turi ne tik kokybiškas lęšiukas, kitos akies ligos,
naudojama įranga bei gydytojo
meistriškumas, tačiau ir ligos
stadija. Todėl labai svarbu pernelyg ilgai neatidėlioti operacijos, kadangi kuo labiau lęšiukas
būna sudrumstėjęs, tuo sunkesnė operacijos eiga. Subrendusios kataraktos operacija yra
techniškai sudėtingesnė, padidėja pooperacinių komplikacijų
rizika, regėjimas atsistato per
ilgesnį laiką. Be to, kataraktai progresuojant, gali padidėti
akispūdis, rizikuojama susirgti
glaukoma – liga, nuo kurios apakus, regėjimo sugrąžinti nebeįmanoma.

Modernios ir saugios
operacijos
„Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant
gydytojų meistriškumą bei naujas technologijas. Operacijas
atlieka savo srities profesionalai
– gyd. Saulius Ačas, Algirdas
Šidlauskas ir Vytautas Jašinskas.
Tai aukščiausios kvalifikacijos
specialistai, kurie atliko šimtus kataraktos operacijų. „Akių
chirurgijos centre“ dirbantys
gydytojai aprūpinti modernia
diagnostine ir operacine įranga, kokybiškomis priemonėmis.
Jei katarakta vargina jus ar jūsų
artimuosius – patikėkite savo
regos problemas šios srities profesionalams.
Visus,
kuriems
gydytojai diagnozavo
kataraktą ir reikia atlikti operaciją,
kviečiame į „Akių chirurgijos
centrą“, esantį Savanorių pr.
66, Kaune. Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos
priemonės, profesionali patyrusių specialistų komanda
padės pasiekti puikių rezultatų. Registruokitės telefonu
(8 37) 750 805. www.akiuchirurgija.lt.
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kreipsis į teismą dėl statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), pripažinimo bešeimininkiais ir jų perdavimo valstybės ar savivaldybės nuosavybėn, tai: vandens bokštas su gręžiniu
ir gręžinys esantys Lazdijų r. sav. Šeštokų sen. Mikniškių k.
Asmenis, turinčius turtinių teisių į šiuos statinius, prašome iki 2019
m. spalio 10 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

SKELBIAMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO
MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS
BIUDŽETO LĖŠOMIS, RĖMIMO KONKURSAS
Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono
savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, rėmimo
konkursą.
Programos teikiamos vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės
neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir
atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 5TS-1499 „Dėl Lazdijų
rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio
mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis,
finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Prašome programas pateikti iki 2019 m. balandžio 24 d. (įskaitytinai).
Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir
tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto
lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas.

viešo aukciono būdu parduoda poilsio namą (energinio naudingumo
klasė E, unikalus Nr. 5998-2002-5010, plotas 386,33 kv. m, pastatas
mūrinis, 2 aukštų, pažymėjimas plane 1K2/p, statybos metai 1982 m.),
administracinį pastatą (unikalus Nr. 5998-2002-5022, plotas 665,33 kv.
m, pastatas mūrinis, pažymėjimas plane 1B2/p, statybos metai 1982
m.), garažą (unikalus Nr. 5998-2002-5030, plotas 153,35 kv. m, pastatas
mūrinis, pažymėjimas plane 3G1/p, statybos metai 1982 m.), sandėlį
(unikalus Nr. 5998-2002-5041, plotas 114,93 kv. m, pastatas mūrinis,
pažymėjimas plane 4F1/p, statybos metai 1982 m.), pirtį (unikalus Nr.
5998-2002-5052, plotas 170,75 kv. m. pastatas mūrinis, pažymėjimas
plane 5L2/p, statybos metai 1982 m.), degalinę (unikalus Nr. 59982002-5063, plotas 16,64 kv. m, pastatas mūrinis, pažymėjimas plane
7H1/p, statybos metai 1982 m.), sandėlį (unikalus Nr. 5998-2002-5074,
plotas 52,74 kv. m, pažymėjimas plane 8F1/p, statybos metai 1982 m.),
šunidę (unikalus Nr. 5998-2002-5085, plotas 18,72 kv. m, pastatas
mūrinis, pažymėjimas plane 9H1/p, statybos metai 1982 m.), kiemo
rūsį (unikalus Nr. 5998-2002-5096, užstatytas plotas 93,47 kv. m,
pažymėjimas plane 6I1/b, statybos metai 1982 m.), kiemo statinius
(unikalus Nr. 5998-2002-5109, statybos metai 1982 m.), 3 kietojo kuro
katilus, pasienio apsaugos namelį ir objektui priskirtą 2,8073 ha žemės sklypą (unikalus Nr. 5905-0005-0094), esančius Lazdijų r. sav.
Lazdijų sen. Janaslavo k. 15.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo
pardavimo kaina – 43886,00 Eur, iš kurių pradinė nekilnojamojo turto
pardavimo kaina – 36596,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo
kaina – 7290,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5,00
Eur, dalyvio garantinis įnašas – 4388,60 Eur (10 proc.).
Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis
interneto svetainėje http://www.evarzytines.lt/.
Daugiau informacijos apie privatizuojamą turtą rasite interneto
tinklalapiuose: www.evarzytines.lt ir www.lazdijai.lt skiltyje „Aktualijos/skelbimai“ (skelbimai apie elektroninius aukcionus: https://
www.lazdijai.lt/lit/Privatizuojami-objektai/3259).
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„Tele2“ nuolaidos telefonams:
sutaupykite net iki 110 Eur

Eteris
Ketvirtadienis, balandžio 4 d. Saulė teka 6.47, leidžiasi 19.59, dienos
ilgumas 13.12. Jaunatis. Vardadieniai: Izidorius, Algaudas, Eglė, Ambraziejus.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.58 Orai.
22.00 PREMJERA.

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

linė policija 6“.
11.15 „Aukštuomenės

daktaras 3“.
12.00 Gyvenimas.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno

Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.

Bundančio pavasario proga
technologijų lyderė „Tele2“ siūlo
atsinaujinti ir skelbia įspūdingas
nuolaidas išmaniesiems telefonams. Ypač viliojantys pasiūlymai klientų laukia visuose operatoriaus salonuose ir internetinėje
parduotuvėje www.tele2.lt.

„Pavasaris visuomet įkvepia atsinaujinti ir pažadina norą keistis. Nusprendusiems pakeisti telefoną kaip tik
dabar „Tele2” tai padaryti siūlo itin
patraukliomis sąlygomis“, – sakė Vaida Burnickienė, „Tele2“ pardavimų
direktorė.

Išmanieji – tik nuo 3 Eur/mėn.
Neįtikėtinas pasiūlymas laukia „Xiaomi“ gerbėjų. Sumokėjus pradinę 1 Eur
įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį, lengvas ir stilingas išmanusis „Redmi Go“
su bet kuriuo operatoriaus mokėjimo
planu kainuos vos 3 Eur/mėn. (kaina ne
akcijos metu – 89 Eur).
Mėgstantiems asmenukes rekomenduojama rinktis „Samsung Galaxy A7“,
turintį 24 MP priekinę kamerą ir reguliuojamą blykstę, kuri ryškius kadrus
užfiksuoks 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).
Ypatingas pasiūlymas laukia ir „Huawei“ gerbėjų. 6,21 colio įstrižainės
ekraną ir dvigubą galinę kamerą turintis
išmanusis „Huawei P Smart (2019)“ sumokėjus pradinę 33 Eur telefono įmoką
ir sudarius 24 mėn. sutartį su bet kuriuo
operatoriaus mokėjimo planu, kainuos
vos 7,75 Eur/mėn. (kaina ne akcijos
metu – 249 Eur).
Nuolaidos taikomos nuo kainų, galiojusių ne akcijos metu 2018 m. spalio mėn.
Naujieji „Samsung Galaxy S10”
telefonai – iki 110 Eur pigiau
Tai dar ne viskas – „Tele2“ taiko nuo-

laidas ir visiems naujiems, vos vasarį
pristatytiems „Samsung Galaxy S10“
serijos flagmanams.
Ieškantiems modernaus ir kompaktiškesnio telefono verta rinktis 5,8
colio įstrižainės ekraną turintį „Samsung Galaxy S10E“ modelį ir sutaupyti net 60 Eur. Sumokėjus pradinę 105
Eur įmoką ir sudarius 24 mėn. sutartį
su bet kuriuo „Tele2“ mokėjimo planu
nuo 2 GB, šis telefonas kainuos 24,75
Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu –
759 Eur).
Norintiems didesnio „Samsung“ flagmano pasiūlymas taip pat yra. Telefoną „Galaxy S10“ su 128 GB atmintine
ir triguba galine kamera dabar įsigyti
galima net 110 Eur pigiau. Sumokėjus
pradinę 120 Eur įmoką ir sudarius 24
mėn. sutartį su bet kuriuo operatoriaus
planu nuo 2 GB, išmanusis kainuos
28,29 Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu
– 909 Eur).
Tiek pat sutaupys ir pasirinkę patį
didžiausią ekraną turintį „Samsung“ telefoną „Galaxy S10+“. Sumokėjus pradinę 135 Eur įmoką ir sudarius 24 mėn.
sutartį su bet kuriuo „Tele2“ mokėjimo
planu nuo 2 GB, šis išmanusis kainuos
31,83 Eur/mėn. (kaina ne akcijos metu
– 1009 Eur).
Nuolaidos taikomos nuo kainų, galiojusių ne akcijos metu 2019 m. vasario mėn.

Pirmą mėnesį – neriboti gigabatai
dovanų
„Tele2“ paruošė ir daugiau staigmenų.
Įsigyjant šiuos ir kitus pasiūlyme dalyvaujančius telefonus su neribotų pokalbių ir SMS planais nuo 2 GB – pirmą
mėnesį interneto duomenis galėsite
naudoti neribotai.
Daugiau informacijos sužinosite bet
kuriame „Tele2“ salone arba apsilankę
internetinėje parduotuvėjė www.tele2.lt.
Telefonams papildomai taikomas
vienkartinis valstybės nustatytas laikmenos mokestis. Pasiūlymų laikas ir
įrenginių kiekis – riboti.

•

• 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

Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.30 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Babilonas Berlynas“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 1“.
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 Lengvai ir
linksmai!

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“.
14.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
15.00 „Dvi šeimos“.
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“.

„Šešėlių namai“.

8.58 Orai.
9.00 Ant bangos.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Jekaterina

Didžioji“.

0.10 „Judantis

12.20 „Mesingas. Aplen-

objektas“.
1.05 „Nors mirk iš
gėdos“.
2.40 Alchemija. VDU
karta.
3.10 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

kiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 „Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.20 „Demaskuoti“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes
europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Bitininkas“.
2.05 „Širdies plakimas“.
2.55 „Jekaterina
Didžioji“.
3.45 „Kaip bocmanas
nuotakos ieškojo“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Gyvybės langelis“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės miestas“.
12.00 „Paskutinis iš

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

dyti“.
0.00 „X mutantai“.
1.05 „Kaulai“.
1.55 „Kvantikas“.
2.45 Ekstrasensai
detektyvai.
3.35 „X mutantai“.
4.25 „Kaulai“.
5.10 „Kvantikas“.

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

gatvės“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.40 „Kobra 11“.
11.45 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Žmogžudysčių
sąrašas“.
23.00 „Pavojus. Oro
upės“.
0.50 „Juodasis sąrašas“.
1.40 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Pasaulis iš

viršaus“.
7.00 Vantos lapas.
7.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
8.00 Reporteris.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz

2018.
7.00 Euromaxx.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Šecherazada.

Nepapasakotos
istorijos“.
8.20 Į sveikatą!
8.45 Lietuva mūsų
lūpose.
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 Vilnius Mama Jazz
2018.
15.10 „Pažinimo
džiaugsmas.
Zoologijos sodas
– laukinės gamtos
vizija“.
15.40 „Grizis ir
lemingai“.
15.50 „Kaimynai
piratai“.
16.05 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 „Ten, kur namai 1“.
19.00 ARTi. Veidai.
19.15 „Cary Grantas. Kita
veidrodžio pusė“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Brandūs pokalbiai.
22.15 „Ketvirtasis prezidentas“.

23.20 Anapus čia ir dabar.
0.05 DW naujienos rusų

kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.55 Vilnius Mama Jazz

2018.
1.50 „Ledi Makbet“.
3.20 Legendos.
4.15 ARTi. Veidai.
4.30 Mokslo sriuba.
5.00 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus albumas.
5.15 „Ten, kur namai 1“.

TV1
7.00 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Akloji“.
11.00 „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 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
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 PREMJERA.
„Prancūziška
žmogžudystė“.
23.05 „Senjora“.
0.45 „Likimo šešėlis“.
2.30 „Brokenvudo
paslaptys. Šalta
mirtis“.
4.00 „Pasisvėrę ir
laimingi“.

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 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

vaikų“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Gautas iškvietimas
3“.
22.30 Eurolygos rungtynės. Madrido
„Real“–Kauno
„Žalgiris“.
0.45 „Daktaras
Hausas“.
1.35 „Detektyvas
Bekstriomas“.
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Eteris
Penktadienis
, balandžio 5 d. Saulė teka 6.45, leidžiasi 20.00, dienos ilgumas
13.15. Jaunatis. Vardadieniai: Krescencija, Vincentas, Rimvydas, Žygintė, Zenonas, Irena, Zenius.

šeštadienis
, balandžio 6 d. Saulė teka 6.42, leidžiasi 20.02, dienos ilgumas
13.20. Jaunatis. Vardadieniai: Celestinas, Daugirutis, Žintautė, Gerardas, Dagnė.

LRT Televizija

12.00 „Paskutinis iš

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

Magikianų“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 PREMJERA.
„Zootropolis“.
21.45 „Karibų piratai.
„Juodojo perlo“
užkeikimas“.
0.40 „Lemtingas posūkis
2. Aklavietė“.
2.25 „Kietas riešutėlis“.
4.45 „Paskutinis iš
Magikianų“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 6“.
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.
16.40 „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 „Tikroji padėtis“.
1.00 LRT radijo žinios.
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 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

BTV

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“.
14.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
15.05 „Dvi šeimos“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.00 Bus visko.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 KK2 penktadienis.
20.30 „Bornas. Absoliutus
pranašumas“.
22.45 „Šeimos susitikimas“.
0.45 „Bendrabutis“.
2.15 „Šešėlių namai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės miestas“.

„Zootropolis“, 19.30, TV3
3.45 „Kaip bocmanas

nuotakos ieškojo“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Gyvybės langelis“.
6.10 „Pasaulis iš

viršaus“.

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

gatvės“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.40 „Kobra 11“.
11.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Kai nesiseka, tai
nesiseka“.
23.35 „Žmogžudysčių
sąrašas“.
1.30 „Juodasis sąrašas“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Pasaulis iš

viršaus“.

LNK

blikos himnas.
6.05 Nacionalinė ekspe-

7.00 Čempionai.
7.30 Atliekų kultūra.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min. iki tobu-

lybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 „Demaskuoti“.
19.00 Žinios.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
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 „Miškinis“.
1.05 „Bitininkas“.
2.05 „Širdies plakimas“.
2.55 „Jekaterina
Didžioji“.

6.35 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz
2018.
7.00 Mokytojų kambarys.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Kaimynai piratai“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 Garsiau.
8.45 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
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 Vilnius Mama Jazz
2018.
15.10 „Pažinimo
džiaugsmas. Retieji
žemės metalai –
aukštųjų technologijų ateitis“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kelias.
18.20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19.15 „Šimtas reginių senoviniame mieste.
Japoniški skėčiai“.
19.39 „Šimtas reginių senoviniame mieste.
Meniškos lėlės“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Fantomų gniaužtuose“.
23.05 Gražiausia filmų
muzika.
0.05 DW naujienos rusų
kalba.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 Vilnius Mama Jazz
2018.
1.40 Misija – Pasaulio

Lietuva.
2.25 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
2.50 „Ketvirtasis prezidentas“.
3.55 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.

TV1
7.00 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios namų

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

Nuotykių ieškotojai“.
14.10 „Keista šeimynėlė“.
14.35 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
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 „Fortitudas“.
23.10 „Apalūza“.
1.25 „Likimo šešėlis“.
3.15 „Prancūziška
žmogžudystė“.
4.50 „Pasisvėrę ir
laimingi“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Jokių kliūčių!
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Praeities žvalgas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

vaikų“.
19.00 „Univeras“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Siuntinys“.
23.55 „Keleiviai“.
1.40 „Pjūklas 2“.
3.10 „Gautas iškvietimas

3“.

dicija „Dniepru per
Ukrainą“.
7.00 Premjera. „Gimusi
būti Koko“.
8.30 Karinės
paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Laukiniai
gyvūnai. Paros
kaleidoskopas 3.
Nesutramdomas
Nilas“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Misija
„Galapagai“.
Gyvybės katilas“.
13.50 „Džesika
Flečer 6“.
14.35 Premjera. „Džesika
Flečer 7“.
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.
23.00 „Piršlys“.
0.40 „Florencija ir Uficių
galerija“.
2.10 Pasaulio dokumentika. „Laukiniai
gyvūnai. Paros
kaleidoskopas 3.
Nesutramdomas
Nilas“.
3.00 Pasaulio dokumentika. „Misija
„Galapagai“.
Gyvybės katilas“.
3.50 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
4.25 „Džesika
Flečer 6“.
5.10 „Džesika
Flečer 7“.

LNK
6.20 „Tomas ir

Džeris“.
6.45 „Žvėrelių

būrys“.
7.10 „„Nickelodeon“

valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.40 „Neramūs ir
triukšmingi“.
8.10 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.40 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.05 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
10.45 „Katės ir šunys“.
12.25 „Kaip atsikratyti
vaikino per 10
dienų“.
14.45 „Nuogas ginklas:
iš policijos me-

traščių“.
16.30 Gyvūnų pasaulis.
17.00 Bus visko.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 „Kaip prisijaukinti

slibiną“.
21.00 PREMJERA. „Viskas

tik prasideda“.
22.50 „Griaustinis tropi-

kuose“.
0.55 „Bornas. Absoliutus

pranašumas“.

TV3

2.15 „Juodasis sąrašas“.

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

kelionės. Gvinėja“.
8.30 „Pavojingiausios

kelionės. Gajana“.
9.00 Skinsiu raudoną

rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 Skonio reikalas.
10.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.

6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
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 „Nauji Džonio Kapahalos nuotykiai.
12.55 „Žvėrelių maištas“.
14.45 „Havajai 5.0“.
15.45 Ekstrasensų
mūšis.
17.30 Namų idėja su
IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Turtuolis vargšas“.
21.00 PREMJERA.
„Silvana“.
22.55 „Sėkmės, džentelmenai!“.
1.00 „Karibų piratai.
„Juodojo perlo“
užkeikimas“.
3.30 „Sučiupus nužudyti“.
5.15 „Paskutinis iš
Magikianų“.

BTV

11.00 „Inspektorius

Luisas. Senieji
mokyklos ryšiai“.
13.00 Adomo obuolys.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasaulio turgūs.
Florencija“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „Nežinoma Čekijos
Lietuva. Jonas
Basanavičius ir
Praha“.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Gurovo bylos. Bet
kokia kaina“ (tęs.).
23.05 „Mentų karai.
Odesa“.
1.25 „Moterų daktaras“.
2.55 „Lemtingas panašumas“.
4.35 Vantos lapas.
5.00 „Kaip bocmanas
nuotakos ieškojo“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

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

trina.
8.45 Sveikatos ABC

televitrina.
9.00 Ultimate Stron-

gman Pasaulio
komandinis
čempionatas.
10.00 „Nutrūkę nuo
grandinės“.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.00 „Būk ekstremalas“.
11.30 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.40 „Džino viešnagė
Italijoje“.
13.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
16.25 „Nusikaltimų
miestas“.
17.00 Betsafe–LKL.
„Pieno žvaigždės“–
„Neptūnas“.
19.30 Mes vieno
kraujo.
22.10 „Misija „Neįmanoma“ 3“.
0.35 „Laivas vaiduoklis“.

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Vilniečiai. Jurgis
Plesčiauskas.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Aš – laidos
vedėjas.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Už kadro.
11.00 Pradėk nuo
savęs.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Mindaugas
Urbaitis. Baletas
„Procesas“ (pagal
to paties pavadinimo Franzo Kafkos
romaną).
13.15 Rasos lašeliai 2018.
15.15 Auto Moto.
15.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
16.00 Euromaxx.
16.30 Klauskite
daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.

19.00 Daiktų istorijos.
19.45 Stambiu planu.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Premjera. „Denis

Rouzas iš Brodvėjaus“.
22.25 Orkestro muzikos
koncertas „Muzika
sielai“.
24.00 Auto Moto.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 „Fantomų gniaužtuose“.
2.20 ARTS21.
2.45 „Žmonės, kurie
sukūrė Lietuvą“.
3.30 Brandūs pokalbiai.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.50 „Akloji“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.30 „Būrėja“.
11.40 „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 – Hamburgas.
Šaltas variklis“.
22.55 „Teisė tuoktis“.
0.45 „Apalūza“.
2.40 „Fortitudas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Gelmėse

slypinčios unikalios
istorijos“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Vienam gale
kablys.
9.30 Statybų gidas.
10.00 Keliauk
išmaniai.
10.30 Autopilotas.
11.00 Lietuvos mokyklų
žaidynės.
11.30 Žaidimų balsas.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Pragaro kelias.
Rusija“.
14.00 „Žvejo nuotykiai“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Bearas Gryllsas.
Išlikimas“.
17.00 TIESIOGIAI.
„Pasaulio rali-kroso
čempionatas“.
19.00 Amerikos dievaitis.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 „Skrydis“.
0.50 „Pagrobti vaikai“.
2.25 Amerikos
talentai.
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Eteris
sekmadienis
, balandžio 7 d. Saulė teka 6.40, leidžiasi 20.04, dienos
ilgumas 13.24. Jaunatis. Vardadieniai: Minvydas, Kantautė, Hermanas, Donata.

pirmadienis
, balandžio 8 d. Saulė teka 6.37, leidžiasi 20.06, dienos ilgumas
13.29. Jaunatis. Vardadieniai: Valteris, Girtautas, Skirgailė, Dionizas, Julija, Alma.

LRT Televizija

19.20 Premjera. „Daun-

LRT Televizija

tono abatija 3“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legendos.
21.55 Mokytojas ir
mokiniai. Kompozitoriaus Eduardo
Balsio 100-mečiui.
23.30 Pasaulio dailiojo
čiuožimo čempionatas.
2.20 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
2.50 Orkestro muzikos
koncertas „Muzika
sielai“.
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. Žąsiaganė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
Rasa Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Ypatingi
gyvūnų jaunikliai.
Amazonijos kovotojai už išlikimą“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Brazilijos
gamtos stebuklai.
Užtvindytas
miškas“.
13.50 „Puaro 13. Heraklio
žygiai“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
21.30 „Laisvės kaina.
Disidentai“.
22.30 „Arleti. Pasmerkta
aistra“.
0.05 Premjera. „Kita
žmona“.
1.35 Pasaulio dokumentika. „Ypatingi
gyvūnų jaunikliai.
Amazonijos kovotojai už išlikimą“.
2.20 Pasaulio dokumentika. „Brazilijos
gamtos stebuklai.
Užtvindytas
miškas“.
3.10 Istorijos detektyvai.
4.00 Šventadienio
mintys.
4.25 „Puaro 13. Heraklio
žygiai“.

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

valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.30 „Kung Fu Panda“.
8.00 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.30 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.00 „Ogis ir tarakonai“.
9.10 „Polis“.
11.00 „Katės ir šunys.
Kačių kerštas“.
12.35 „Jaunavedžiai“.

14.25 „Kiaušingalviai“.
16.10 Ne vienas kelyje.
16.50 Teleloto.
18.00 Žinios.
18.55 Sportas.
18.58 Orai.
19.00 Finalo ketvertas.
21.00 „Džekas Ryčeris.

Nesidairyk atgal“.
23.25 „Zodiakas“.
2.20 „Griaustinis tropikuose“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.00 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
8.30 Mamyčių klubas.
9.00 Kulinarinis detek-

tyvas.
9.30 Penkių žvaigždučių

būstas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Sarila. Prarastoji
žemė“.
13.10 „Auklių nuotykiai“.
15.05 „Mamos
pasimatymas su
vampyru“.
17.00 „Simpsonai“.
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Lietuvos talentai.
22.00 PREMJERA.
„Pirmas nužudymas“.
0.05 „Artimi priešai“.
1.40 „Sėkmės, džentelmenai!“.
3.25 „Silvana“.

BTV
6.30 Ultimate Stron-

gman Pasaulio
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“.
12.35 „Džino viešnagė
Italijoje“.
13.35 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.50 „Kas žudikas?“.
17.00 Betsafe–LKL.
„Nevėžis“–
„Skycop“.
19.30 „Žiurkių medžiotojas“.
21.30 „Iliuzija“.
22.30 „Kriminalinė
Maskva“.
23.30 „Kai nesiseka, tai
nesiseka“.
1.25 „Laivas vaiduoklis“.

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 „Didelės širdys“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Kita moteris“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Kita moteris“
(tęs.).
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Inspektorius
Luisas. Kurį Dievai
sunaikins“.
0.30 „Širdies plakimas“.
2.00 „Detektyvas Linlis“.
3.30 „Kelrodė žvaigždė“.
5.00 „Mentų karai.
Odesa“.
5.50 „Neprijaukinti.
Kodjako sala“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Gražiausia filmų
muzika.
7.05 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
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. Kaip
medicina pergudrauja mirtį?“.
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“.
15.30 Šventadienio
mintys.
16.00 Mokytojų kambarys.
16.30 Mokslo sriuba.
17.00 Vartotojų kontrolė.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 Ei, tai vija pinavija.
Aktorė Lilija Žadeikytė skaito lietuvių
poetų eiles.

TV1
6.50 „Akloji“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.10 „Tėvas Motiejus“.
10.25 „Būrėja“.
11.30 „Akloji“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Gaminame namie
su Reičele Alen“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
23.05 „Mirtinas ginklas
3“.
1.20 „Teisė tuoktis“.
2.50 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Šaltas variklis“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Pragaro kelias.

Rusija“.
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 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Didysis drugelių
nuotykis“.
14.00 „Žvejo nuotykiai“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Bearas Gryllsas.
Išlikimas“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Įelektrintas
ledas“.
19.00 Pragaro kelias.
20.00 „Hutenas ir ledi“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 Nakties TOP.
22.30 X Faktorius.
1.30 „Siuntinys“.

objektas“.
0.45 „Džekas Ryčeris.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 6“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 4“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Speciali laida dėl
LR Konstitucijos
55 straipsnio
pakeitimo.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Medičiai. Florencijos valdovai 2“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 2“.
1.40 Klausimėlis.lt.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vartotojų kontrolė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia

meilės“.
10.25 „Namai, kur širdis“.
11.00 Bus visko.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.00 Labas vakaras,

Lietuva.
17.00 Yra, kaip yra.
18.00 Žinios.
18.50 Sportas.
18.57 Orai.
19.00 KK2.
19.30 Nuo... Iki...
20.00 „Paveldėtoja 2“.
20.30 „Monikai reikia
meilės“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.56 Orai.
21.58 Telefoninė loterija
1634.
22.00 PREMJERA.
„Vaikinas iš gretimo
namo“.
23.50 „Judantis

Nesidairyk atgal“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės miestas“.
12.00 „Paskutinis iš

Magikianų“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Namas.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kikboksininkas 2.

Sugrįžimas“.
23.50 „X mutantai“.
0.50 „Kaulai“.
1.40 „Kvantikas“.
2.30 Ekstrasensai
detektyvai.
3.30 „X mutantai“.
4.20 „Kaulai“.
5.10 „Kvantikas“.

prakalbinimas“.
18.35 „Jūsų sveikatai“.
19.00 Žinios
19.20 „Tai – sportas“.
19.30 „Svečiuose pas

6.25 „Mentalistas“.
7.20 „Stoties policija“.
8.20 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.20 „Paskutinis faras“.
10.20 „Kobra 11“.
11.20 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Prieš ugnį –
ugnimi“.
22.55 „Misija „Neįmanoma“ 3“.
1.15 „Iliuzija“.
2.05 „Kriminalinė
Maskva“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Pasaulis iš

viršaus“.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 Ne spaudai.
9.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Jekaterina

2018.
2.50 „Arleti. Pasmerkta

Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Bitininkas“.
2.05 „Širdies plakimas“.
2.55 „Deimantų medžiotojai“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Deimantų medžiotojai“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz

2018.
7.00 Linija, spalva,

forma.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Šikšnosparnis

Patas“.
7.55 „Stebuklingoji

Boružėlė“.
8.15 Vienuolynų kelias

Lietuvoje.
8.45 „Pažinimo

BTV

kalba.
1.20 Dabar pasaulyje.
1.50 Vilnius Mama Jazz

džiaugsmas. Retieji
žemės metalai –
aukštųjų technologijų ateitis“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Daiktų istorijos.
14.00 „Dauntono abatija
3“.
15.10 „Pažinimo
džiaugsmas. Beždžionių medicina
– kaip gydoma
džiunglėse“.
15.40 „Grizis ir lemingai“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Ten, kur namai 1“.
19.00 Mokslo ekspresas.
19.15 „Kremliaus Trojos
arklys“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Rokis 2“.
23.30 „Botticelli. Pragaras“.
1.05 DW naujienos rusų

aistra“.
4.25 Stambiu planu.
5.15 „Ten, kur namai 1“.

TV1
7.00 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
7.55 „Svajonių princas“.
9.55 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios namų

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

Nuotykių ieškotojai“.
14.10 „Keista šeimynėlė“.
14.35 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Mano motinos
prakeikimas“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.45 „Sicilijos mafija“.
2.20 „Kovos su
mafija būrys. Bosas
grįžta“.
3.55 „Pasisvėrę ir
laimingi“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Bearas Gryllsas.

Išlikimas“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
9.00 Autopilotas.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Pjūklas 3“.
1.20 „Detektyvas
Bekstriomas“.

Didžioji“.
12.20 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 „Žemės ir laiko
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Eteris
Antradienis, balandžio 9 d. Saulė teka 6.35, leidžiasi 20.08, dienos ilgumas
13.33. Jaunatis. Vardadieniai: Paladijus, Aurimas, Dalia, Kleopas, Gitana, Gitanas.

Trečiadienis
, balandžio 10 d. Saulė teka 6.32, leidžiasi 20.10, dienos ilgumas
13.38. Jaunatis. Vardadieniai: Apolonijus, Mintautas, Agna, Margarita.

LRT Televizija

LRT Televizija

20.30 „Monikai reikia

12.20 „Mesingas. Aplen-

6.00 Lietuvos Respu-

meilės“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.57 Orai.
22.00 PREMJERA.
„Įsibrovimas“.
23.50 „Judantis
objektas“.
0.45 „Žmogus šešėlis“.

kiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“.
18:00 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
18:35 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
19.00 Žinios.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ant bangos.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes
europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa.
0.30 Čempionai.
1.05 „Bitininkas“.
2.05 „Širdies plakimas“.
2.55 „Deimantų medžiotojai“.
3.45 „Šeimininkė“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Deimantų medžiotojai“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 6“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 4“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite
daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite
daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
22.30 Dviračio
žinios.
23.00 „12 beždžionių 3“.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 2“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.10 Istorijos
detektyvai.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 (Ne)emigrantai.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia
meilės“.
10.25 „Namai, kur
širdis“.
11.00 Nuo... Iki...
11.30 „Paveldėtoja 2“.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
14.50 „Dvi šeimos“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.00 Yra, kaip yra.
18.00 Žinios.
18.50 Sportas.
18.57 Orai.
19.00 KK2.

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

meilės“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.57 Orai.
22.00 „Žmogus šešėlis“.
23.55 „Judantis

objektas“.
0.50 „Vaikinas iš gretimo

namo“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Namas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės miestas“
12.00 „Paskutinis iš

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

2“.
0.25 „Kaulai“.
1.20 „Kvantikas“.
2.10 Ekstrasensai
detektyvai.
3.05 „Kaulai“.
3.55 „Kvantikas“.
4.45 „Paskutinis iš
Magikianų“.

BTV
6.35 „Mentalistas“.
7.30 „Stoties policija“.
8.30 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.30 „Paskutinis faras“.
10.30 „Kobra 11“.
11.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Svetimas“.
22.55 „Prieš ugnį –
ugnimi“.
0.50 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

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

Savivalė“.
10.00 „Gyvybės

langelis“.
11.10 „Jekaterina
Didžioji“.

12.20 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Bitininkas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 „Karo merginos“.
18.00 „Žemės ir laiko
prakalbinimas“.
18.35 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.25 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
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 „Miškinis“.
1.05 „Bitininkas“.
2.05 „Širdies plakimas“.
2.55 „Deimantų medžiotojai“.
3.45 „Šeimininkė“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Deimantų medžiotojai“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz
2018.
7.00 Vilniečiai. Jurgis
Plesčiauskas.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 Mokslo sriuba.
8.45 „Pažinimo
džiaugsmas. Beždžionių medicina
– kaip gydoma
džiunglėse“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Anapus čia ir dabar.
13.50 Pasaulio lietuvių
žinios.
14.15 „Kremliaus Trojos
arklys“.
15.10 „Pažinimo
džiaugsmas.
Juodosios skylės.
paslaptys ir
atsakymai“.
15.40 „Grizis ir
lemingai.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
18.15 Meilė Tėvynės
nemari. Juozas
Naujalis.
19.15 „Tie, kurie
išdrįsta“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.

21.30 „Komisaras ir jūra“.
23.00 „Jerzy Popieluszko.

Tiesos pasiuntinys“.
0.30 DW naujienos rusų
kalba.
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 Vilnius Mama Jazz
2018.
2.10 „Rokis 2“.
4.05 Legendos.
5.00 Meilė Tėvynės
nemari. Juozas
Naujalis.

TV1
7.00 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
7.55 „Rožių karas“.
8.55 „Rožių karas“.
9.55 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios
namų šeimininkės“.
13.10 „Ogis ir tarakonai“.
13.30 „Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai“.
14.10 „Keista šeimynėlė“.
14.35 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“.
16.00 „Svaragini. Amžina
draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“.
21.00 „Brokenvudo paslaptys. Kaliausė“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.45 „Sicilijos mafija“.
2.15 „Mano motinos
prakeikimas“.
3.45 „Pasisvėrę ir
laimingi“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Bearas Gryllsas.

Išlikimas“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi
vaikų“.
13.30 „Univeras“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
18.00 „Vedęs ir turi
vaikų“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Naša Raša“.
21.45 TIESIOGIAI. UEFA
čempionų lygos
rungtynės. „Tottenham Hotspur“–
„Manchester City“.
0.00 „Daktaras Hausas“.
0.50 „Nuodėmių
daktaras“.
1.40 „Detektyvas
Bekstriomas“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 6“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 4“.
12.00 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Aš – laidos
vedėjas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Iškyla prie Kabančios uolos“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 2“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru per
Ukrainą“.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia

meilės“.
10.25 „Namai, kur
širdis“.
11.00 Nuo... Iki...
11.30 „Paveldėtoja 2“.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.00 Yra, kaip yra.
18.00 Žinios.
18.50 Sportas.
18.57 Orai.
19.00 KK2.
19.30 Nuo... Iki...
20.00 „Paveldėtoja 2“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Prieš srovę.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės miestas“.
12.00 „Paskutinis iš

Magikianų“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Pašalintieji“.
22.25 „Vikinglotto“.
23.55 „X mutantai“.
0.55 „Kaulai“.
1.45 „Kvantikas“.
2.35 Ekstrasensai
detektyvai.
3.30 „X mutantai“.
4.20 „Kaulai“.
5.10 „Kvantikas“.

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

gatvės“.
9.40 „Paskutinis

faras“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Ekstrasensų

mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 Betsafe–LKL.
„Neptūnas“–
„Rytas“.
21.00 „Majamio katastrofa“.
22.50 „Svetimas“.
0.45 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 „Pasaulis iš

viršaus“.
7.00 Skinsiu raudoną

rožę.
7.30 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 „Gurovo bylos.

Savivalė“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Deimantų medžio-

tojai“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz

23.15 „Raffaello. Menų

viešpats“.
0.40 DW naujienos rusų

kalba.
0.55 Dabar pasaulyje.
1.25 Vilnius Mama Jazz

2018.
2.25 „Komisaras ir jūra“.
3.55 Kultūringai su

Nomeda.
4.40 Kultūrų kryžkelė.

Menora.
4.55 Kultūrų kryžkelė.

Trembita.
5.15 „Ten, kur namai 1“.

TV1
7.00 „Pasisvėrę ir

laimingi“.
7.55 „Rožių karas“.
9.55 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
14.10 „Keista šeimynėlė“.
14.35 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
16.00 „Svaragini. Amžina

draugystė“.
17.00 „Būk su manim“.
18.30 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių

2018.
7.05 Kultūrų kryžkelė.

kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų

Rusų gatvė.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Šikšnosparnis

Patas“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.45 „Pažinimo
džiaugsmas.
Juodosios skylės:
paslaptys ir
atsakymai“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Brandūs
pokalbiai.
13.00 Kultūringai su
Nomeda.
13.45 Linija, spalva,
forma.
14.10 „Tie, kurie išdrįsta“.
15.10 Premjera. „Kodėl gi
ne?!“.
15.40 „Grizis ir
lemingai“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.15 „Ten, kur namai 1“.
19.00 Mokslo ekspresas.
19.15 Premjera. „Pranešimai iš Meksikos
įlankos“.
20.10 Kultūros
diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Viskas prarasta“.

skyrius“.
21.00 „Brokenvudo pa-

slaptys. Lyg niekur
nieko“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.45 „Sicilijos mafija“.
2.20 „Brokenvudo paslaptys. Kaliausė“.
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 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

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

vaikų“.
19.00 „Univeras“.
20.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Naša Raša“.
21.45 TIESIOGIAI. UEFA
čempionų lygos
rungtynės. „Ajax“–
„Juventus“.
0.00 „Daktaras
Hausas“.
0.50 „Nuodėmių
daktaras“.
1.40 „Detektyvas
Bekstriomas“.
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Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••

Tel. 8 655 58021.

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.

Maloniai kviečiame visus gyventojus apsilankyti atvirų
durų dienoje ir taip ne tik paminėti Pasaulinę sveikatos dieną,
bet ir pasinaudoti galimybe daugiau sužinoti apie sveikatą.
Šią dieną Jūs galėsite:
• Atlikti kūno sudėties analizę (riebalų, raumenų, vandens
kiekiai organizme, biologinis amžius ir kt. rodikliai).
• Pasimatuoti kraujo spaudimą.
• Nemokamai išsitirti gliukozės bei cholesterolio kiekį
kraujyje. DĖMESIO! Norint atlikti šiuos tyrimus reikia būti
nevalgius!
• Susipažinti su pagrindiniais pirmosios pagalbos veiksmais atsitikus nelaimei.
• Išbandyti girtumą imituojančius akinius, kurie imituoja
koordinacijos sutrikimą, sulėtėjusią reakciją bei judesius.
• Išmėginti prevencines mokymo priemones.
• Susipažinti su visuomenės sveikatos specialisto darbo
specifika.
• Gauti atsakymus į su sveikata susijusius rūpimus klausimus.
12.30–12.50 val. vyks RELAKSACIJOS UŽSIĖMIMAS, kuriam papildomų priemonių ar specialios aprangos nereikia.
LAUKSIME JŪSŲ!

Daugiau informacijos:
Tel. (8 318) 52075
El. p. ausra.dainauskiene@gmail.com

PIRKITE VIŠTAS! VIENOS KAINA – tik 3,50 euro
AB VILNIAUS PAUKŠTYNO VIŠČIUKAI
BALANDŽIO 5 d., PENKTADIENĮ, prekiausime 10 mėnesių dedančiomis, rudomis, olandiškomis dedeklėmis vištomis
(kaina 3,50 Eur) ir jaunomis 4–6 mėnesių raibomis, rudomis,
juodomis, baltomis dedeklėmis vištaitėmis, pašarais. PRIIMAMI
užsakymai AB Vilniaus paukštyno mėsiniams broileriniams
viščiukams įsigyti.
Leipalingyje – 14.10 val.
Viktarine – 14.25 val.
Kapčiamiestyje – 14.35 val.
Veisiejuose – 14.50 val.
Gudeliuose – 15.00 val.
Avižieniuose – 15.10 val.
Seirijuose – 15.25 val.

Šventežeryje – 15.40 val.
Lazdijuose – 15.50 val.
Teizuose – 16.10 val.
Stebuliuose – 16.15 val.
Krosnoje – 16.30 val.
Šeštokuose – 16.45 val.
Rudaminoje – 17.00 val.
Aštriojoje Kirsnoje – 17.10 val.
Būdvietyje – 17.25 val.

Vilkaviškio r., Alvitas
Tel. 8 612 17831

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.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••
••

T25. Tel. 8 693 06995.

Suvirinimo generatorių (sukamas nuo traktoriaus), kratytuvo
biterį, vakuuminį siurblį.
Tel. 8 610 94555.

••

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

••
••

••

••

••

••

••

••
••

••

Žemės sklypą Alekniškių k.,
Kapčiamiesčio sen.
Tel. 8 676 38841.

Balandžio 9 d.
8.00–15.00 val.
Kauno g. 8, Lazdijai

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

••

2,5 ha žemės Kuklių kadastrinėje vietovėje. Tel. 8 698 39308.
3 k. butą Lazdijų centre (tvarkingas, 5 a., su baldais ir buitine
technika), kaina 21 000 Eur.
Tel. 8 679 08011.

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
ORGANIZUOJA ATVIRŲ DURŲ DIENĄ!

••
••

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.

••

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.

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

Tel. 8 650 54363.

Sodybą Lazdijuose arba keičiu
į 2 k. butą I arba II aukšte.
Tel. 8 670 61649.
3 k. butą Veisiejuose (3 aukštas, netoli pušynas, ežeras), kaina
14 600 Eur. Tel. 8 686 65095.
Sodybą Gudelių k. (30 a namų
valda, 2,25 ha žemės ūkio paskirties žemės). Tel. 8 615 96091.
Žemės sklypą Lazdijuose (30
a, tinka namo statybai, graži vieta,
prie miško ir vandens telkinio,
atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto komunikacijos), kaina
20 000 Eur. Tel. 8 686 70841.

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

GAZ 53 variklio galvutę. „Audi
100 C4“ (2 l, benzinas) variklio
galvutę.
Tel. 8 614 01382.
„Renault Megane Scenic“ (1,8
l, benzinas, labai geros būklės,
iš Olandijos, 2003 m.), kaina
sutartinė.
Tel. 8 623 23430.

••

„Opel Astra“ dalimis (variklis
su defektu) ir jam tinkančius ratus
(4 vnt., 4 skylės), kaina
sutartinė.
Tel. 8 677 53308.

••

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

••
••
••

GYVULIAI

3 karves.
Tel. 8 643 18185.
Bičių šeimas.
Tel. 8 646 88970.
Mėsinį bekoną (apie 130 kg,
ekologiškai augintas).
Tel. 8 622 15594.

••
••
••

Darbinį arklį.
Tel. 8 648 55626.
14 mėn. pieninę telyčią.
Tel. 8 612 38879.
Ėringas avis.
Tel. 8 642 07624.

„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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gaminame paminklus, antkapius,
tvoreles, kapavietes dengiame
akmens plokštėmis..
Gaminiai iš juodo ir kitų spalvų akmens (Švedija, Karelija).
Projektuojame ir sumontuojame pagal Jūsų pageidavimus.
Vainežerio kaimas, Kapčiamiesčio sen.,
Lazdijų r.
Tel.: 8 685 50911, 8 601 01090.
www.paminkludirbtuves.lt

par d uoda

••

AUGALAI

Tujas gyvatvorėms (karpomos, 0,8–1,1 m, kaina 1 Eur; koloninės, 0,8–1,1 m, kaina 3–4,5 Eur).
Kalnines pušis (0,5–0,7 m, kaina
3 Eur), lazdynus paprastuosius
(raudonlapius) ir kitus dekoratyvinius augalus. Galime atvežti.
Marijampolė. Tel. 8 610 98306.

••

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

••
••

Kviečius. Tel. 8 686 56949.

Aukštos kokybės rugius, kaina
12 Eur/cnt. Šiaudus mažomis
kitkomis, kaina sutartinė.
Tel. 8 671 75083.

••
••

Šieną kitkomis, kaina 1 Eur/
vnt. Tel. 8 693 06995.
Įvairių gėlių sodinukus. UAB
„Martas“, Gėlyno g. 17, Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721, (8 318) 51721.

••

KITI

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

••

Elektrinę pirties krosnelę
„Harvia vega“ (suomiška, 6 kW),
kaina 155 Eur. Tel. 8 654 87148.

••

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

••

Sekciją–indaują (geros būklės), kaina 180 Eur.
Tel. 8 612 88439.

••

Naujus avilius ir rėmelius
koriams.
Tel. 8 646 88970.

••

Vežimą su ratais (galima
kinkyti arklį, tinka prie mažo
traktoriaus). Arklinį kauptuvą-ravėtuvą. Kainos sutartinės.
Tel. 8 677 53308.

••

Naują nenaudotą staliaus
pagamintą langą (145x125 cm, su
plačiomis staktomis).
Tel. 8 671 75083.

••
••

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

••

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

••

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

••

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

P ER KA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

••
••
••

Žemę. Tel.: 8 688 80688.

Žemės ūkio paskirties žemę.
Tel.: 8 615 94920, 8 614 56206.
Brangiai mišką (gali būti bendraturčių, neatidalytas, su skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

Ūkininkas – MTZ traktorių,
ruloninį presą, priekabą.
Tel. 8 645 93659.

••

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

••

GYVULIAI

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

••

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

••

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

••
••

KITI

Naudotą pianiną.
Tel. 8 659 60507.

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

Metalo laužo supirkimas:
juodojo metalo laužas – 180–205
Eur/t, skarda – 120–150 Eur/t.
Didesnį kiekį pasiimame patys.
Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo paslaugos iki 60 t. Darbo laikas I–IV
8.00–16.30 val., V 8.00–16.00
val., VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

DARBA S

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

SIŪLO

••
••
••

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.

••

••

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

••

Vyras ieško darbo. Gali 2 kartus per mėnesį prižiūrėti sodybą.
Tel. 8 623 23430.

NUO M A

••
••

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

••

••

••

••

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.

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

IEŠKO

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

IEŠKO

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

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

••

PA S L AU G O S

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

••
••

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

••

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.

••

Ieškote patikimo ir profesionalaus buhalterio ar finansininko?
Rinkitės UAB „MDL Group“. Mes
teikiame kokybiškas apskaitos
paslaugas tiek pelno siekiantiems,
tiek nesiekiantiems subjektams,
užsiimantiems tiek gamyba, tiek
prekyba, tiek paslaugų teikimu.
Taip pat teikiame įmonės steigimo paslaugas bei konsultacijas
finansiniais klausimais. Susisiekite su mumis: linarastenyte@
yahoo.com.
Tel. 8 672 35395.

2019 m. balandžio 16 d. 13 val. bus atliekami Z. R. priklausančio žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5943/0008:130, esančio
Neravų k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., kadastriniai matavimai.
Kviečiame gretimo žemės sklypo, kurio kad. Nr. 5943/0010:96,
savininkės Ž. Ž. (mirusi) turtinių teisių paveldėtojus dalyvauti
ženklinant žemės sklypo ribas.
Darbus atliks UAB „Hanis“ matininkė Edita Saladinskienė,
adr. Seinų g. 3, Lazdijai, tel. 8 610 88554, el. paštas uab.hanis@
gmail.com.
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Baldų papildymas! .
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

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

Miško
paslaugos.

Dėmesio!

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

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

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

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

Didelis biuro
popieriaus
pasirinkimas.

• Miško pirkimas
• Miško pjovimas su harvesteriu
• Retinimai, sanitariniai kirtimai
• Savaiminių miško žėlinių kirtimas
• Prekyba mediena, rąstais
• Stataus miško su žeme ir be jos pirkimas
• Miško atkūrimas
• Medienos ištraukimas
• Konsultavimas.
Alėjos g. 29, Leipalingis.
Tel.: 8 618 42266, 8 686 67560
leipalingio.giria@gmail.com

A. Kašalyno PĮ teikia

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

SUPERKA visų modelių

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

Tel.: 8 684 26629,
8 640 23333.

PERKA žemę.
Tel. 8 688 80688.
Firma brangiai perka
veršelius ir didelius
mėsinius galvijus.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 634 23551.
ose

ose

j
Nau

alp
pat

• Topografiniai ir
geodeziniai matavimai,
• žemės sklypų
formavimo ir
pertvarkymo projektai,
• detaliųjų planų rengimas

Naujoji g. 56, Alytus
Tel. : 8 678 41222,
8 655 26922

El. p. : geodezinis@gmail. com,
info@ntkarolis. lt,
www. ntkarolis. lt

KNYGYNĖLIS,
Seinų g. 12, Lazdijai.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas
•
Kompiuterių
tvarkymas

• 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
.

UAB „Rividė“
Įvairioms pirtims.
ARKLIUS, JAUČIUS,
parduoda ir pristato:
Įvairiems vanojimams.
TELYČIAS, KARVES
. galiu atvežti.
Didesnį kiekį
• 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).
Atliekame sanitarinius kirtimus
tradicijomis ir ritualais.
• Granulines akmens anglis
bei retinimus. Konsultuojame.
Tel. 8 633 59539.
(po 1 t, po 25 kg).
Tel. 8 680 81777
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaiBRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
šiuose
po 500 kg.
PERKAME
Perkame mišką
ARKLIUS, JAUČIUS,
• Medžio granules (sertifiMIŠKĄ
TELYČIAS, KARVES.
didžiausiomis kainomis
kuotos).
ir apvaliąją
Lietuvoje.
medieną su žeme
Tel. 8 652 71212.
Mokame avansus.
arba išsikirsti.
AtsiskaitomeAtliekame
iškarto. sanitarinius kirtimus

įrangos

• Navigacijų naujinimas

VANTOS
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

PERKAME
MIŠKĄ

programinės

Tel. 8 625 93 679

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.

bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 605 44445
Tel. 8 680 81777

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 eur.
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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