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Artūro Margelio šešiolikos metų
senumo pranašystės tapo realybe

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

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9
Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (Dzūkijos VVG) kviečia teikti
paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros
strategijos ,,Lazdijų rajono kaimo plėtros strategija 2016–2023 m.“ (toliau –
VPS) priemones ir veiklos sritis:
Priemonė skirta: atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių
produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo bei naudojimo
bioekonomikos tikslais palengvinimui, ekonominės veiklos kūrimui
ir (arba) plėtrai kaimo vietovėse, verslo iniciatyvų skatinimui. Šia
priemone yra skatinamas biomasės, ypač atliekinės, panaudojimas
ir perdirbimas, biokuro gamyba.

A. Margelis meru tapo būdamas 32 metų. Jam vadovaujant Lazdijams Prezidentas V. Adamkus ne kartą aplankė
mūsų rajoną.

Skaitykite 3 psl. »

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

Parduotuvei „Aibė“
(J. Neimonto g. 1, Veisiejai)

reikalinga (-as) pardavėja (-as).
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8 687 43110.
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VPS priemonė
„Atsinaujinančių energijos
išteklių tiekimas, šalutinių
produktų
perdirbimas ir
naudojimas“
Nr. LEADER-19
.2-SAVA-5

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios
NVO (kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos
organizacijos);
• Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys ir veiklą vykdantys fiziniai asmenys, kuriems suėję
18 metų (įskaitant ir ūkininkus);
• Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos ir veiklą vykdančios
labai mažos ir mažos įmonės.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 018 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
50 000,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
• iki 80 proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai
paramos gavėjai Dzūkijos VVG teritorijoje registruotos NVO
(kaimo bendruomenės, jaunimo, sporto, kultūros ir kitos organizacijos);
• iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas
yra privataus verslo pobūdžio ir jį teikia privatus juridinis arba
fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
• iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra
privataus verslo pobūdžio ir jį teikia privatus juridinis ar fizinis
asmuo, atitinkantis mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.

Remiamos veiklos:
• parama žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų,
augalininkystės, mėsos, pieno ir kt. produktų) perdirbimui
ir (arba) inovacijų, naujų technologijų bei procesų diegimui,
siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės,
VPS priemonė geresnės kokybės produktus;
„Investicijos
• žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų, auį materialųjį
galininkystės, mėsos, pieno ir kt. produktų) rinkodara;
turtą“ Nr. LE- • žemės ūkio produktų (vaisių, uogų, daržovių, grybų, augaliADER-19.2-4, ninkystės, mėsos, pieno ir kt. produktų) rinkodara, susijusi su
veiklos srities naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba)
„Parama žemės plėtra.
ūkio produktų
perdirbimui ir Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Dzūkijos VVG teritorijoje registruoti ir veiklą vykdantys:
rinkodarai ir
(arba) plėtrai“ • ūkininkai (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį
savo vardu);
Nr. LEADER• juridiniai asmenys (labai mažos ir mažos įmonės), užsiimantys
19.2-4.2
žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 73 670 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
50 000 Eur.

Nukelta į 2 psl.
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Ar į Lazdijų rajono
savivaldybę sugrįš karinis komunizmas?

Savaitės komentaras
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 8

»Atkelta iš 1 psl.
VPS priemonė
„Investicijos
į materialųjį
turtą“ Nr. LEADER-19.2-4,
veiklos srities
„Parama žemės
ūkio produktų
perdirbimui ir
rinkodarai ir
(arba) plėtrai“
Nr. LEADER19.2-4.2

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
• iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos
projektą teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai
mažai įmonei keliamus reikalavimus;
• iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektą
teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis mažai įmonei
keliamus reikalavimus.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.

Remiamos veiklos:
• parama smulkiam verslui, nesusijusiam su žemės ūkio veikla,
kaime plėtoti, apimančiam įvairius nežemės ūkio verslus, produktų
gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų
teikimą, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
• parama aktyvaus poilsio ir turizmo paslaugų plėtrai.
VPS priemonė „Ūkio ir
verslo plėtra“
Nr. LEADER19.2-6, veiklos
srities ,,Parama
ne žemės ūkio
verslui kaimo
vietovėse
plėtoti“ Nr.
LEADER-19.26.4.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:
• Dzūkijos VVG teritorijoje nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruojantys fiziniai asmenys, vyresni nei 18 metų (įskaitant ūkininkus),
vykdantys individualią veiklą.
• Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti ir veiklą vykdantys juridiniai
asmenys (labai mažos įmonės).
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 80 037 Eur; didžiausia
galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
80 000 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
• iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra
privataus verslo pobūdžio ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis
asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
• iki 50 proc. tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai paramos
gavėjai Dzūkijos VVG teritorijoje įregistruoti fiziniai asmenys vyresni
nei 18 metų (įskaitant ūkininkus), neatitinkantys labai mažai įmonei
keliamų reikalavimų
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 253 725 Eur iš EŽŪFKP ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse: www.dzukijosvvg.lt ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje
adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. balandžio 15 d. 9.00
val. iki 2019 m. gegužės 20 d. 15.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai VPS vykdytojai jos
buveinės adresu Vilniaus g. 1-427, Lazdijai.
Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos
projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu
turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens)
pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.
Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos
paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti
vieną vietos projekto paraišką.
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų
įgyvendinimą teikiama VPS vykdytojos buveinėje adresu: Vilniaus g. 1-427,
Lazdijai ir telefonais: 8 616 23197, 8 603 19313, 8 607 93668, 8 603 14820,
darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 15.45 valandos.
2019 m. balandžio 18 d. 14.00 val. Dzūkijos kaimo plėtros partnerių
asociacija (Dzūkijos VVG) organizuoja informacinį renginį potencialiems
vietos projektų (pagal aukščiau nurodytas priemones) pareiškėjams.
Renginio metu aptarsime vietos projektų finansavimo sąlygas, vietos
projektų paraiškų pildymą.
Informacinis renginys vyks Lazdijų švietimo centre, Seinų g. 1, 3
aukštas, Lazdijai.
Norinčius dalyvauti prašome registruotis el. p. info@dzukijosvvg.lt.
Kviečiame dalyvauti!

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

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

Algimantas Mikelionis
Ateinantį pirmadienį seną rajono
valdžią pakeis nauja. Kai kam tai
yra prasta naujiena, kai kas to
laukė kaip išganymo, bet demokratiški ir laisvi rinkimai įvyko,
ir visi turi susitaikyti su rezultatais, kokie jie bebūtų. Kol kas
apie naują rajono valdžią galime
spręsti pagal asmenybes, kurios
užims svarbiausius postus Lazdijų rajono savivaldybėje. Kaip
teigia įvairūs šaltiniai, postai jau
išsidalinti, tad belieka laukti krūvos pažadų, kurie buvo išdalinti
per rinkiminę kampaniją, vykdymo ir gausybės žodžių pavertimo
kūnu.
Nauja merė A. Miškinienė ir
prie jos prisijungusios kitos politinės jėgos parėmė savo rinkiminę kampaniją A. Margelio kritika. Juk kai pats nebuvai meru ir
nedirbai rajono labui, kritikuoti
labai lengva, nes kas nedirba, tas
neklysta. Bet tokie jau yra rinkiminės kampanijos ypatumai. Juk
pati A. Miškinienė rajono labui
kol kas nieko nėra nuveikusi, tad
kritikuoti buvo lengviau nei lengva. Na, bet palikime tai istorijai.
Atrodo, laimėjai rinkimus, burk
komandą ir kaupk jėgas naujam
darbui, bet A. Miškinienei to negana. Kai jau įsivažiavo, niekaip
negali sustoti. A. Miškinienė toliau kritikuoja buvusį merą. Tad
kyla pavojus, kad tik pradėjusi
dirbti dėl visų sunkumų, su kuriais susidurs darbe, ji ir toliau
kaltins buvusį merą. Kad taip
bus daroma, buvo galima nuspėti
iš anksto, kai A. Miškinienė pažadėjo tik atėjusi į darbą atlikti
buvusios valdžios veiklos auditą
ir išviešinti visus neva juodus
A. Margelio darbelius. Ponia
mere, kaip nesolidu! Geriau jau
susipažinkite su Lazdijų rajono
savivaldos istorija: panašūs auditai jau buvo atliekami anksčiau ir
jie baigėsi šnipštu. Vietoj to, kad
nieko nelaukus ir pradėjus naujus
darbus ir jiems skyrus visą savo
energiją, vėl bus dairomasi atgal
ir gaištamas brangus laikas.
Apskritai visiems „žaliesiems
valstiečiams“ būdinga dairytis
atgal ir dėl savo nesėkmių kaltinti kitus: nuo R. Karbauskio iki
S. Skvernelio. Visi prisimename,
kaip premjeras ne tokiame ir se-

Adomo Žilinsko piešinys.
name susitikime Seirijuose nesustodamas gyrė save ir visiems
bruko nuomonę, kad viskas, kas
gero vyksta Lietuvoje, yra jo ir
„žaliųjų valstiečių“ nuopelnas,
o dėl dabartinių Lietuvos bėdų
ir problemų kalti konservatoriai
ir kiti anksčiau valdžioje buvę
politikai. O tokie asmenys kaip
A. Kubilius ir I. Šimonytė iš viso
turėtų tupėti belangėje! Net pirmadienį vykusioje kandidatų į
prezidentus diskusijoje G. Nausėdos paklaustas apie anksčiau
gautą nuobaudą premjeras pradėjo kaltinti vieną žiniasklaidos
priemonę ir kažkokias mistines
juodąsias technologijas.
Nesužibėjo A. Miškinienė
ir pergalingą vakarą, kai savo
pergalę šventė Lazdijų „Gojuje“. Buvo nufilmuota ir paviešinta, kaip Lazdijų valstiečių
vadas B. Rūtelionis skambino
A. Margeliui ir iš jo atvirai tyčiojosi. Naujoji merė vietoj to,
kad pasmerktų tokį atgrasų savo
bendrapartiečio elgesį, susilaikė
nuo komentarų, o juk tylėjimas
reiškia pritarimą. Dar daugiau,
vėliau „Dzūkų žinių“ paklausta
apie tokį B. Rūtelionio elgesį,
nauja merė apsimetė nesuprantanti, apie ką kalbama. Ponia
mere, jūs esate jauna moteris ir
politikė ir nusileidžiate iki tokio
nepraustaburnio lygio?! O gal
jums tinka posakis, kad žmogų

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

galima ištraukti iš kaimo, bet kaimo iš jo niekaip? Juk baigėte
aukštąjį mokslą ir ne vienerius
metus dirbote ministerijoje, tad
apie jūsų kultūrą turbūt daugelis per gerai manė. O gal apie
kultūrą tarp „žaliųjų valstiečių“
kalbėti net nedera?
Merės A. Miškinienės retorika
labai primena 2000 metų pavasarį, kai Lazdijų rajono meru tapo
J. Matulevičius ir, pasak šviesaus
atminimo S. Klimavičiaus, Lazdijų rajono savivaldybėje prasidėjo karinio komunizmo laikai.
J. Matulevičius tuomet atleido
per tuziną seniūnių palikdamas
tik vieną. Nei vienas meras per
savo vadovavimą rajonui neatleido tiek daug žmonių. Kalbama, kad J. Matulevičius gali tapti
A. Miškinienės patarėju. Geresnio
konsultanto, kuris buvo karinio
komunizmo architektas kartu su
R. Apanavičiumi, juk nerasi!
Iš permainų koalicijos stovyklos visuomenę vis pasiekia
žinios, kad naujoji rajono valdžia atleis dalį žmonių, tiksliau, į
skyrių vedėjų ir įstaigų direktorių
postus sieks susodinti savus žmones. Juk dar Iljičius yra sakęs, kad
kadrai yra viskas. Tad vėl kyla natūralus klausimas, ar vietoj naujų
darbų nebus švaistoma energija
keršijant, suvedinėjant senas sąskaitas ir ieškant buvusios valdžios
padarytų klaidų?
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Artūro Margelio šešiolikos metų senumo pranašystės tapo realybe
Politikų tokia duona –
žadėti įvairius, net pačius
netikėčiausius dalykus, o
paskui, jų neįgyvendinus,
ieškoti kaltų aplinkoje ar
kaltinti kolegas.

Mero kadenciją baigiančio Artūro Margelio istorija šiek tiek
kitokia. Visa tai, ką jis viešai buvo
pažadėjęs prieš šešiolika metų,
kai pretendavo tapti rajono vicemeru, nors tuomet daug kam tai
atrodė iš fantastikos srities, dabar
tapo realybe.

Surado unikalų dokumentą
Redakcijai pavyko surasti įdomų dokumentą – 2003 metų balandžio 8 dienos Lazdijų rajono
savivaldybės tarybos protokolą,
kuriame svarstytas A. Margelio
skyrimo vicemeru klausimas.
Pretendentas į mero pavaduotojus pristatė savo veiklos programą, kurią posėdžio sekretorius

labai sąžiningai surašė į protokolą. Pateiksime citatas iš 16 metų
senumo protokolo, o skaitytojai
tegul sprendžia, kokio lygio įžvalgomis pasižymėjo A. Margelis.
„Švietimas. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokyklų
kompiuterizavimui, naujų technologijų diegimui. Tai turi būti
sprendžiama nedelsiant, įtraukiant
ir bibliotekų tinklą. Kiekvienas
moksleivis ir gyventojas turi turėti
galimybę pasinaudoti kompiuteriu, kad internetinio ryšio pagalba
susisiektų su visu pasauliu.“
„Vietos bendruomenės. (…)
Rajono savivaldybė turėtų padėti bendruomenėms, jas mokyti
rašyti projektus struktūriniams
fondams.“
„Kaimo švietimas. (…) Reikia
ieškoti galimybių, kaip padidinti
Ūkininkų rėmimo fondą.“
„Kultūra. Reikia pradėti įgyvendinti programinį finansavimą.
Tai bent dalinai kultūros įstaigas

Apie A. Margelį

• Gimė 1965 m. spalio 14 d. Vartuose, Lazdijų rajone.
• 1983 m. baigė Krosnos vidurinę mokyklą.
• A. Stulginskio universitete baigė Žemės ūkio technologijos ir
vadybos studijas.
• Aktyvioje politikoje nuo 1993 metų, kai tapo Tėvynės sąjungos
nariu.
• 1995 m. buvo išrinktas į Lazdijų rajono savivaldybės tarybą.
• 1997–2000 m. Lazdijų meras.
• 2003–2007 m. Lazdijų mero pavaduotojas.
• 2007–2019 m. Lazdijų meras.
• 2017 m. išstojo iš Tėvynės sąjungos ir sukūrė visuomeninį
judėjimą „Pirmyn! Kartu mes galime“ ir tapo jo pirmininku.
Per visus rinkimus į savivaldybės tarybą A. Margelio vadovaujami sąrašai laimėdavo daugiausiai vietų rajono tarybose.

skatintų efektyviau dirbti, konkuruoti tarpusavyje.“
„Privatizacija. Turi būti pradėta UAB „Lazdijų butų ūkis“
privatizacija. O jeigu kitos rajono savivaldybės įmonės dirbs
nesėkmingai, jas taip pat reikėtų
privatizuoti.“
„Seniūnijos. Joms reikia suteikti didesnį savarankiškumą.
Kiekviena seniūnija turi žinoti,
kiek pinigų jai priklauso. (…)
Patys gyventojai turėtų spręsti,
kam skirti pašalpas, kokius kelius
remontuoti.“
„Sveikatos apsauga. Reikia
stengtis išlaikyti ligoninę.“
„Vietinis ūkis. Reikia kuo efektyviau išnaudoti turimas patalpas
ir pastatus.“

Nustebino įžvalgumas
Tame pačiame posėdyje A. Margelis buvo paklaustas, kaip jis,
būdamas vicemeru, įgyvendins
savo planus, jei jie ne visur sutaps
su mero planais. Į šį klausimą
A. Margelis atsakė taip: „Pagal
filosofiją, yra priešybių vienybės
derinimas. Koalicija jau daug ką
suderino: dėl programų, dėl mero
kandidatūros.“
Kai kurie dabartinės rajono
tarybos nariai, susipažinę su šešiolikos metų senumo posėdžio
protokolu ir jame įamžintomis
A. Margelio programinėmis nuostatomis pastebėjo, jog tai buvo
labai pranašiška programa, kurią
įgyvendinti galėjo tik labai toliaregiškas ir puikiai gyvenimo
pulsą bei perspektyvą jaučiantis
politikas.
A. Margelis dirbs ir naujojoje Lazdijų rajono taryboje. Jis
vadovaus didžiausiai frakcijai,

kurią sudarys 8 rinkimų komiteto „A. Margelio komanda „Pirmyn!“ nariai.
Paklaustas apie savo tolesnę
politinę karjerą, A. Margelis nusišypsojo ir pasakė: „Planų daug

ir pačių ambicingiausių. Per rinkimus pamatėme, jog mūsų komanda „Pirmyn!“ tikrai puiki ir
daug galinti pasiekti, todėl daug
dirbsime. Gyvenimas rinkimais
nesibaigia.“

•

Įžūlūs vagys nuniokojo Dusios ežero pakrantę
Vaidotas Morkūnas
Pirmadienį apie 15 valandą Lazdijų turizmo informacinio centro
direktorius Mantas Sabaliauskas kartu su UAB „Leimesta“
darbuotojais nuvykę į Dusios
paežerę, kur buvo įrengtas pontoninis tiltas-valčių nuleidimo
prieplauka, išvydo, kad nuo krante stovėjusių liepto konstrukcijų
pavogtos 45 lentos. „Tos liepto
konstrukcijos rudenį buvo nuimtos nuo prieplaukos tam, kad
ledai jų nesugadintų, nesulaužytų. Čia pat krante buvo sudėtos,
prisegtos grandinėmis, kad vėl
pavasarį būtų sumontuotos. Ilgapirščiai, matyt, atvykę pažvejoti
jas pastebėjo, susikrovė 45 lentas ir išvažiavo. Įtariu, kad jie
šias lentas gali panaudoti savo
liepto įrengimui ar kitokioms
reikmėms. Faktas tas, kad ši
prieplauka buvo įrengta už savivaldybės pinigus, todėl savivaldybė patyrė nuostolių. Mes

kartu su „Leimesta“ darbuotojais
pranešėme apie tai policijos pareigūnams, kurie atvykę pradėjo
tyrimą dėl vagystės. Pikta, kad
atsiranda piktadarių, kurie niokoja, vagia visų mūsų turtą. Juk
šis pontoninis tiltas-valčių nuleidimo prieplauka buvo įrengta
gerinant infrastruktūrą Dusios
pakrantėje, turizmo plėtrą, kad
vis daugiau turistų atvyktų prie
mūsų gražiausio ežero, čia galėtų
atsivežti valtis ir jas saugiai išsikrauti, automobilius pasistatyti
tam skirtoje aikštelėje. Taigi, ši
prieplauka įrengta buvo turistų,
aktyvių poilsiautojų patogumui,
kurie mėgsta žvejoti, buriuoti,
taip pat čia pat paplūdimyje išsimaudyti. Tokių viešų visuomenės
poreikiams reikalingų prieplaukų
prie Dusios ežero labai stigo, nes
labai mažai vietų buvo, kur galima būtų legaliai automobiliu su
priekaba privažiuoti prie ežero
ir įleisti į vandenį valtį, katerį ar

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

kitokią plaukiojimo priemonę“, –
pasipiktinęs tokiu vagišių elgesiu
sakė Mantas Sabaliauskas.
Ši prieplauka įrengta įgyvendinant projektą „Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas
prie Dusios ežero Lazdijų rajono
savivaldybėje“, kurio vertė – 42

857,14 Eur. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos lėšos
– 30 000 Eur, Lazdijų rajono
savivaldybės biudžeto lėšos – 12
857,14 Eur.
Nors pontoninis tiltas ir prieplauka jau įrengta, tačiau dar
lieka sutvarkyti aplinką, auto-

mobilių stovėjimo aikštelę su
priklausiniais. Šiuos darbus atlieka UAB „Leimesta“.
Dėl lentų vagystės rajono
savivaldybė taip pat kreipėsi
į visuomenę ir prašė pranešti,
jeigu gyventojai ką nors pastebėjo.

•

Gerbiami kultūros puoselėtojai ir skleidėjai!
Sveikinu Jus artėjančios Tarptautinės kultūros dienos proga.
Džiaugiuosi, jog nuoširdžiai puoselėjate ir saugojate
gimtojo krašto kultūrą, ugdote kūrybines galias bei
atveriate vartus į pasaulio pažinimo erdves.
Linkiu visiems drauge išgyventi kultūrinę bendrystę ir
nepristigti naujų idėjų. Lai Jūsų kūrybiniai sumanymai ir
darbai nuskaidrina žmonių sielas ir pripildo jas grožio.
Lazdijų rajono savivaldybės meras
Artūras Margelis
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Su parama — drąsiau ūkininkauti miške
Mišką galima ir net reikia
ne tik kirsti, bet ir puoselėti.
Tą sėkmingai atlieka nedidelė Utenos rajone veikianti
bendrovė UAB „Kestarolis“,
kuri, pasinaudojusi parama,
ne tik įsigijo galingesnę techniką miškui kirsti, medienai
ruošti ir pervežti, bet taip pat
ir sodina bei augina naujus
miškus.
Ši įmonė, kaip ir visi kiti
privačių miškų valdytojai,
savivaldybės ir smulkios įmonės, nuo balandžio 1 iki gegužės 31 dienos gali vėl kreiptis
paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metais
programos (KPP) priemonės
„Investicijos į miško plėtrą
ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“ ir įgyti galimybę
atnaujinti savo techninę bazę,
diegti naujausias miško kirtimo, apvaliosios medienos
ir medienos biokuro ruošos
technologijas, gerinti paslaugų teikimą miško sektoriuje
ar pertvarkyti minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus
jaunuolynus ir krūmynus.

Parama padėjo įmonės
plėtrai
UAB „Kestarolis“ direktorius
Kęstutis Žemaitis atskleidė,
jog miško kirtimu, medienos
ruoša, pervežimu bei prekyba įmonė užsiima nuo 2002

iš miško. Visada vadovaujamės sąžiningumo,
patikimumo, garbingumo principais“, – dėstė
miškininkas.
Pasinaudojusi galimybe kreiptis paramos
pagal KPP priemonės
„Investicijos į miško
plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos
sritį „Investicijos į miškininkystės technologijas“, 2017 metų lapkritį
įmonė įsigijo naują modernią Suomijoje pagamintą medvežę. Įmonės
direktorius džiaugėsi,
kad darbas miške dabar
gerokai greitesnis ir patogesnis. Pasak pašneGalingoji medvežė vienu kartu gali pervežti
kovo, naujoji medvežė
daugiau medienos. (UAB „Kestarolis“
ekologiškesnė, mažiau
asmeninio archyvo nuotr.)
teršia aplinką, galingesnė, todėl per kelis
metų, balandžio pradžioje kaip kartus galima suvežti daugiau
tik buvo atšvęstas 17-asis ben- medienos nei anksčiau. Miškidrovės gimtadienis, todėl „Kes- ninkas minėjo, jog bendrovė turi
tarolis“ drąsiai save vadina pro- ir lentpjūvę, taigi įsigijus galinfesionaliais miškų ūkininkais. gesnę techniką atsirado daugiau
Šiuo metu įmonė sėkmingai darbo ir jai. Atsiradus didesniam
ūkininkauja bei tvarkingai pri- darbo jėgos poreikiui, įmonė pažiūri apie 1000 ha nuosavos samdė penkis naujus darbuotomiško žemės. K. Žemaitis pa- jus. „Galima drąsiai sakyti, kad
brėžė, jog pagrindinis įmonės ši parama ir investicija į miško
tikslas buvo, yra ir bus toks – technikos atnaujinimą suteikė
miškai turi būti saikingai nau- galimybę įmonės veiklos plėtrai
dojami, atkuriami ir gausinami, ir naujoms darbo vietoms kurti“,
taip užtikrinant jų išsaugojimą – tikino K. Žemaitis, pridūręs,
ateities kartoms. „Niekada ne- jog bendrovėje šiuo metu dirba
siekėme trumpalaikės naudos dvidešimt žmonių.

Skirta daugiau lėšų
Kaip pasakojo Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Agnė Kvedarienė,
ši priemonė praėjusiais metais
sulaukė nemažai susidomėjimo,
todėl šiemet jai skirta daugiau
paramos lėšų – šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 6 mln. eurų.
Pasak jos, paraiškos miškininkystės technologijų investicijoms
finansuoti bus priimamos nuo
balandžio 1 iki gegužės 31 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros
(NMA) teritoriniuose paramos
administravimo skyriuose.
Anot specialistės, yra remiamos trijų rūšių veiklos: miškų
ūkio modernizavimas, miško
kirtimo, apvaliosios medienos
ir medienos biokuro ruošos
technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
minkštųjų lapuočių iki 20 metų
amžiaus jaunuolynų ir krūmynų
pertvarkymas; vidinės miškotvarkos ir miško želdinimo ir
žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar
tikslinimas. Pasak ŽŪM darbuotojos, vykdant miškų ūkio
modernizavimo, miško kirtimo,
apvaliosios medienos ir medie-

nos biokuro ruošos technologijų diegimo, paslaugų miškų
sektoriuje tiekimo veiklą, gali
būti finansuojama 50 proc. tinkamų išlaidų. A. Kvedarienės
teigimu, minkštųjų lapuočių
jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymo bei vidinės miškotvarkos, miško želdinimo ir
žėlimo projektų rengimo ar
tikslinimo paramos intensyvumas gali siekti 65 proc. visų
tinkamų finansuoti išlaidų.
Kaip aiškino ŽŪM atstovė, pareiškėjui yra taikomi
du svarbiausi reikalavimai.
„Pareiškėjas – privačių miškų
valdytojas, savivaldybė, labai
maža ar maža įmonė – turi
užsiimti miškų ūkio veikla ne
mažiau kaip vienerius metus,
o ataskaitiniais metais iš šios
veiklos turėtų būti gauta ne
mažiau kaip 50 proc. ūkio subjekto veiklos pajamų. O kai
pareiškėjas yra labai maža arba
maža įmonė, metinės pareiškėjo veiklos pajamos iš miškų
ūkio veiklos ataskaitiniais metais turi būti ne mažesnės kaip
12 ataskaitinių metų minimaliųjų mėnesinių algų dydžio“,
– dėstė pašnekovė.
Didžiausia paramos suma
projektui negali viršyti 100
tūkst. Eur, o per visą 2014–
2020 m. laikotarpį negali būti
didesnė nei 200 tūkst. Eur.
Užs. Nr. 20

Negavote mokėjimo už atliekas pranešimo? Įžuvino Dusią vėgėlėmis
Pasitikrinkite adresą ir laiškų dėžutę
Kiekvienais metais atliekų
turėtojams išsiunčiama
tūkstančiai vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimų. Jie turi pasiekti
kiekvieną mūsų, bet taip,
deja, nebūna – nemaža
dalis šių pranešimų grįžta
atgal, o vėliau priminimų
apie susidariusias skolas
sulaukę gyventojai teisinasi negavę pranešimų.

Bet tai ne pasiteisinimas. Nes
pranešimai grįžta dėl neteisingai
nurodyto adreso ar netvarkingos
pašto dėžutės. Abiem atvejais atsakomybė tenka rinkliavos mokėtojui, kuris susikaupus skolai
gali sulaukti šaukimo į teismą.
„Vasario-kovo mėnesiais,
kaip ir kasmet, visiems regiono gyventojams buvo išsiųsti
mokėjimo pranešimai ir atliekų
išvežimo grafikai. Ir jau kovo
pabaigoje pradėjo atgal plūsti
laiškai – pašto darbuotojai jų nepristatė adresatams, nes buvo
neteisingai nurodyti adresai,
rastos netvarkingos pašto dėžutės arba jų visai nebuvo. Pernai
atgal sugrįžo pusketvirto tūkstančio išsiųstų laiškų. Šiemet jų
vėl bus nemažai – daugiausia

laiškų grįžta iš kaimiškų vietovių ir iš miestuose naujai pastatytų namų“, – sakė Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centro (ARATC) Atliekų tvarkymo
paslaugų ir kontrolės padalinio
vyr. specialistė paslaugoms Rasa
Opolskienė.
Pasak ARATC Rinkliavų
administravimo padalinio vadovo Povilo Turčinavičiaus, atgal grįžę laiškai pridedami prie
kiekvieno mokėtojo rinkliavos
administravimo istorijos kaip
įrodymas, kad pranešimas buvo
išsiųstas ir grįžo dėl priežasčių,
kurias privalo pašalinti rinkliavos mokėtojas.
Kiekvieno būsto savininkas,
norėdamas užtikrinti sklandų
paslaugų teikimą, visiems elektros, šilumos, vandens ir kitų komunalinių paslaugų teikėjams
turi nurodyti tikslų savo adresą.
Tikslius duomenis privalu pateikti ir vietinės rinkliavos už
atliekų tvarkymą administratoriui – Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centrui.
Taip pat labai svarbu turėti
tvarkingas pašto dėžutes. Vykdydami Pašto įstatyme numatytus
reikalavimus „Lietuvos pašto“
darbuotojai nei pašto korespon-

dencijos, nei prenumeruojamų
spaudos leidinių nededa į nerakinamas, sulūžusias, sandariai
neužsidarančias ar perpildytas
dėžutes.
„Norėdami išvengti nesusipratimų, gyventojai turėtų pasirūpinti, kad jų pašto dėžutės
būtų tvarkingos arba užsisakyti gauti mokėjimo pranešimus
tik elektroniniu paštu“, – sakė
P. Turčinavičius.
Jis priminė, kad atsisakiusieji
paštu siunčiamų mokėjimo pranešimų ir pasirinkę jų siuntimą
elektroniniu paštu bei iki kovo
31 d. iš karto sumokėję visą šių
metų rinkliavos mokestį kitąmet
už atliekų tvarkymą mokės mažiau – jiems bus pritaikyta savivaldybės numatyta lengvata.
Vietinės rinkliavos mokėjimo
pranešimai yra siunčiami vieną
kartą per metus. Šiuo metu jie
jau turi būti pasiekę visus regiono gyventojus. Jei tokio pranešimo negavote, kreipkitės į
Alytaus regiono atliekų centrą,
(tel. (8 315) 72842 arba elektroniniu paštu info@alytausratc.lt),
kurio specialistai padės išsiaiškinti priežastis ir išvengti galimų
nesusipratimų.
ARATC inf.

•

Dar šiemet Dusios ežerą numatyta įžuvinti lydekomis bei kitomis žuvimis.
Vaidotas Morkūnas
Vakarų regiono žuvivaisos
skyrius į Dusios ežerą paleido
1 milijoną paaugintų vėgėlių
jauniklių. 1 000 000 atrodo nemažai, tačiau geriausiu atveju
jų išgyvens tik vienas procentas. Metelių regioninio parko
direktorius Ramūnas Krugelis
tvirtino, kad tiek mažai vėgėlių
išgyvena dėl to, kad jos tampa
lengvu grobiu plėšrioms žuvims,
bet tikisi, kad dalis jų išliks ir

prisitaikys. „Kad pastaruoju
metu jų žvejai pagautų, nesu
girdėjęs, o ateityje pažiūrėsim.
Esu girdėjęs, kad šamą vieną
kitą pagauna, tačiau jie nebūna
dideli – dviejų kilogramų ir panašaus svorio. Dar šiais metais
Dusios ežerą numatyta įžuvinti
lydekomis bei kitomis žuvimis.
Šiuo metu nemažai žvejų upelių
ištakose gaudo mekšrus, žmonių tikrai tose vietose susirenka
nemažai“, – sakė direktorius.

•
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Virš ligoninės finansininkės —
 Dzūkai
tamsūs įtarimų debesys
kalba, kad...

Skundą tirianti komisija nustatė, jog R. Dabravolskienė savo tarnybinį kompiuterį naudojo tarybos nario
A. Vaišnoro individualios įmonės buhalterijai tvarkyti.
Į paviršių lenda nesąžiningi ir galimai nusikalstami
kai kurių Lazdijų ligoninės
darbuotojų darbeliai. Gali
būti, jog ligoninės vyriausioji finansininkė savo
tarnybiniame kompiuteryje tvarkė kitos įmonės
buhalteriją. Panašu, jog ji
sulauks teisėsaugos atstovų vizitų, kurie nieko gera
nežada.

Sulaukė skundo
Lazdijų policija, meras, ligoninės
vadovai sulaukė Lazdijų ligoninės darbuotojų skundo.
Jame rašoma: „Norime informuoti jus apie Lazdijų ligoninės
vyr. buhalterės Romualdos Dabravolskienės piktnaudžiavimą
tarnybine padėtimi ir ligoninės
resursų naudojimą savo asmeninėms reikmėms. Pranešame
jums, kad nešiojamąjį kompiuterį ji savavališkai pasisavino iš
ligoninės ir, mūsų žiniomis, laiko
savo namuose arba yra perdavusi
dukrai, gyvenančiai kitoje savivaldybėje. Galimai klastodama
dokumentus, ji yra jį nurašiusi,

kaip ir anksčiau ne vieną nurašė.
Prašau kuo skubiau reaguoti ir
užkirsti kelią tolimesnėms jos jau
ne vienerius metus vykdomoms
vagystėms mūsų ligoninėje.“
Gavęs šį skundą, ligoninės direktorių pavaduojantis Kęstutis
Mazurkevičius sudarė komisiją
situacijai ištirti.

Kompiuteris – pas
pavaduotoją
Šios komisijos pirmininkas,
direktoriaus patarėjas Egidijus
Drėzas „Dzūkų žinioms“ sakė,
jog komisija R. Dabravolskienės
darbo vietoje jos kompiuterio nerado. Praėjus dviem valandoms,
minėtas tarnybinis kompiuteris
buvo surastas ligoninės vadovo
pavaduotojos slaugai Aldonos
Talandzevičienės kabinete.
„Paklausta, kaip šis kompiuteris
atsirado direktoriaus pavaduotojos kabinete, A. Talandzevičienė
teigė, jog jį savo atostogų metu
jai buvo palikusi R. Dabravolskienė“, – pasakojo E. Drėzas.
Tačiau pats įdomumas laukė
išanalizavus R. Dabravolskienės
kompiuterio laikmenas. Paaiškė-

jo, jog šiuo kompiuteriu R. Dabravolskienė tvarkė tarybos nario Arūno Vaišnoro individualios
įmonės buhalteriją.
„Akivaizdu, jog darbo ligoninėje metu R. Dabravolskienė dirbo
ir kitame darbe – A. Vaišnoro individualioje įmonėje. Kas galėtų
paneigti, jog ji tai darė nelegaliai,
neturėdama su šia įmone darbo
sutarties“, – retoriškai klausė
E. Drėzas.

Komisija tęs tyrimą
Šiuo metu R. Dabravolskienės
nešiojamasis kompiuteris yra
užrakintas seife. Bus kviečiami
informacinių technologijų specialistai ir toliau nagrinėjamos
kompiuterio laikmenos.
Skundą tirianti komisija iki
galo surinks visus duomenis ir
juos pateiks teisėsaugos institucijoms.
R. Dabravolskienės pavardė
spaudoje šmėžavo ir anksčiau,
kai viešumon iškilo sergančio
direktoriaus jai paskirtos algos
dydis, kurio galėjo pavydėti net
Kauno ar Santaros klinikų finansininkės.

•

Darbą pradeda naujoji Seirijų seniūnė
2019 m. kovo mėnesį vyko konkursas Seirijų seniūnijos seniūno
pareigoms užimti. Jam įvykus
paaiškėjo ir balandžio 8 d. Seirijų seniūnijoje darbą jau pradėjo
naujoji seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė. Pasveikinti pradėjus naują darbą atvyko Lazdijų
rajono savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka,
kuris linkėjo pamilti savo darbą,
išgirsti šios seniūnijos gyventojų
džiaugsmus ir problemas, išsaugoti senąsias ir kurti naująsias
Seirijų krašto tradicijas.
Lazdijų rajono savivaldybėje,
Meteliuose, gimusi ir augusi Rita
Matusevičiūtė-Bražinskienė yra
baigusi teisės ir valdymo bakalauro studijas bei intelektinės
nuosavybės teisės magistrantūros
studijų programą. Seniūnė ilgametę darbo patirtį yra sukaupusi
daugiau kaip dešimtmetį dirbda-

R. Matusevičiūtė-Bražinskienė yra baigusi teisės ir valdymo bakalauro studijas.
ma Lazdijų rajono II notarų biuro teisininke. Naująją kolektyvo
vadovę sutiko ir sveikino Seirijų
seniūnijos specialistės, kurios linkėjo palaikyti gerus santykius ir
kartu dirbant įgyvendinti ne vieną
prasmingą idėją.
Seirijų seniūnijos seniūno

pareigos buvo laisvos nuo praėjusių metų pabaigos, kai šį darbą po
beveik 20 metų atsakingo ir nuoširdaus darbo gyventojų ir Seirijų
krašto labui paliko ilgametė seniūnė Česlova Šmulkštienė.

•

Lazdijų r. sav. inf.

g Ką tai galėtų reikšti, jog
virš savivaldybės ir pačioje savivaldybėje – gandrų sankaupa.
Net meras, palikdamas įpėdinei
savo darbo kabinetą ir išsinešdamas iš jo visus daiktus, paliko
jame tik gandro skulptūrėlę.
g Nors naujoji merė buvo
pranešusi, jog ieško vietos savo
dukrai Lazdijų vaikų darželyje
ir ketina persikelti su visa šeima į Lazdijus, tačiau panašu,
jog mergaitė lankys sostinės
darželį, nes Lazdijų darželyje
jai vieta neužsakyta.
g Kai kuriose Lazdijų gatvėse tampa labai pavojinga
palikti automobilius. Vienas iš
Veisiejų atvykęs pensininkas
pasistatė automobilį netoli
parduotuvės ir išėjo tvarkytis
reikalų. Grįžęs prie mašinos po
pusantros valandos, jis neatpažino savo audinukės – visas jos
kėbulas ir stiklai buvo nusėti
baltomis dėmėmis – suprask,

pasidarbavo papietavusios varnos. Senolis ėjo į parduotuvę
nusipirkti valiklio, nes nenorėjo
tokia mašina sugrįžti pas savo
pedantę žmoną.
g Vienas buvęs konservatorių kandidatas į rajono savivaldybės tarybą, dar žinomas
kaip IT technikos taisyklos savininkas, Naujavalakių kaime
buvo pastebėtas deginantis
plėvelę nuo šienainio. Kilus
gaisrui atvyko ugniagesiai ir
aplinkosaugininkai. Nors pats
padegėjas pabėgo, tačiau nuo
pareigūnų jis nepasislėps.
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.

•

KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Kur nors eidamas itin mėgstu
dairytis į gamtos vaizdus ir praeivius. Tiesiog patinka stebėti.
Važiuodamas automobiliu ar autobusu irgi dairausi į lekiantį pro
šalį peizažą. Bet juk visą laiką
nevaikščiosi ir nevažinėsi, tad
galiausiai prisėdu ant suoliuko
ar prie stalelio kavinėje, užsisakau puodelį kitą kavos ir su
malonumu stebiu žmones.
Deja, tenka konstatuoti, kad
kuo toliau, tuo mažiau žmonių,
leidžiančių sau nerūpestingai klajoti ar prisėdus svajoti, nes vis
daugiau žmonių būna sukišę savo
snapus į kompiuterius ar išmaniuosius telefonus. Dar daugiau
– jau užaugo karta, priklausoma
nuo socialinių tinklų, ir tiesiog
jaučiasi labai blogai, jeigu negali
nuolat stebėti, kas juose vyksta. Tokių žmonių gera savijauta
priklauso nuo surinktų „laikų“ ir
peržiūrų. Kuo pastarųjų daugiau,
tuo geresnė savijauta. Tiesa, labai
trumpam. Na, negalima vienareikšmiškai teigti, kad internetas
yra vien tik blogis. Jame galima
rasti ir vertingos informacijos: seniai vykusių pasaulio ir Europos
futbolo čempionatų rungtynių įrašus ar jų santraukas bei įvarčius,
įvairių muzikos grupių ir atlikėjų
koncertų įrašus, istorinių įvykių
aprašymus, rašytojų biografijas
ir jų knygų recenzijas, itin daug
įdomių amerikiečių ir kitų šalių
produkcijos filmų ir serialų. Visko
net neišvardinsi, ką gali duoti jo
visagalybė internetas. Jeigu pas-

tarasis jį saikingai vartojant yra
geras dalykas, to nepasakysi apie
socialinius tinklus.
Galima drąsiai teigti, kad socialiniai tinklai virto pamazgų duobe.
Vien todėl, kad jiems atsiradus
savo nuomonę čia gali reikšti visai
neraštingi žmonės, o tiek liejamos
neapykantos savo artimui niekur
nerasi. Neneigiu, kad tikrų intelektualų „Facebook'o“ puslapiai
yra įdomūs ir verti sekimo, bet
šalia vieno įdomaus ir vertingo –
tūkstančiai nežinia kam skirtų ir
visiškai beverčių. Jeigu socialiniai
tinklai nepakeistų realaus gyvenimo ir bendravimo, būtų dar pusė
bėdos. Deja, virtualus gyvenimas
tampa žymiai svarbesnis už realų.
Tai jau yra mūsų laikų tragedija.
Patys įdomiausi ir vertingiausi
įrašai socialiniuose tinkluose nepakeis realaus bendravimo. Juk
kavinėse ar kitose masinio susibūrimo vietose galima stebėti,
kaip ne tik vaikai, bet ir suaugę
žmonės sėdi prie stalo ir vietoj
to, kad kalbėtųsi tarpusavyje, kiekvienas būna sukišęs savo snapą
į išmaniuosius telefonus.
O vadinamųjų „selfių“ darymas yra pasiekęs tikrą beprotybę.
Mokslininkai ir priklausomybių
sričių specialistai teigia, kad jeigu žmogus per dieną padaro bent
jau tris „selfius“, tai jau liga. Bet
kiek tipų, kurie „selfius“ daro nesustodami kiauromis dienomis.
Na, dar suprantama, kai jie daromi atostogų ar kelionių metu prie
itin įspūdingų gamtinių objektų
ar įvairų architektūrinių šedevrų.
Bet juos darant keisčiausiose ir
pavojingose vietose per metus
žūsta apie šimtas žmonių. Net
ir viena prarasta gyvybė, tokiu
atveju, yra per daug.
Paradoksas, bet už pažangą ir
išmaniąsias technologijas žmonija moka per didelę kainą, o ji
– tai prarasta sveikata ar net
gyvybė.

•
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Metelių bibliotekoje — marginimo pamokos mamoms ir vaikams
Dineta Babarskienė
Margučių tądien meteliečiams prašyti visai nereikėjo, mat Metelių bibliotekon
sugužėję mamos su savo
atžalomis jų patys prisimargino. Na, nebent kokio
gražesnio iš draugo norėjosi išprašyti, o jam savąjį
padovanoti.
Metelių bibliotekos bibliotekininkė Gina Ramanauskienė sumanė „pasirūpinti“ artėjančių švenčių
simboliu – kiaušiniais. Tad sukvietė
visus norinčius į edukacinį užsiėmimą „Kiaušinių marginimas vašku“. Ir pati nustebo. Ko gi, Ginute,
taip nustebote? „Kad, atrodo, pas
mus vaikučių tikrai mažai, o štai
sugužėjo visas būrys. Pasirodo, yra
vaikučių, tereikia sudominti ir jie
tikrai ateis. Dėkinga mamytėms,
atėjusioms kartu su savo atžalomis.
Išmokome daug, tad žinokite, kad
šiemet margučiai bus patys gražiausi mūsų krašte“, – šypsodamasi
kalbėjo Metelių bibliotekos bibliotekininkė Gina Ramanauskienė.
Tikiu, kad Metelių margučiai bus
patys stipriausi ir gražiausi, mat
marginti vašku juos mokė Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejaus vyresn. muziejininkė Odeta
Barkauskienė ir Kapčiamiesčio bibliotekos bibliotekininkė Rimutė
Glavinskienė. O jos tai jau tikrai
moka ir dar kaip gražiai moka, belieka tik pavydėti.
Žinia, kad kiaušiniai patys nenusidažo, juos reikia numarginti,
o tam neužtenka kalbų, reikia nemažai padirbėti. „Tad nuo kalbų
prie darbų“, – sakė tądien tapusios
mokytojomis Odeta ir Rimutė.
Bet kol vaškas tirpo žvakidėse,

susirinkusieji pažiūrėjo net du filmukus apie kiaušinių marginimą
senovėje, šv. Velykų šventimą. Ir
nejučia susirinkusieji nusikėlė į
tą gražią pavasarinę šventę – šv.
Velykas. Bet tuoj pasipurtyta ir vėl
sugrįžta į realybę. Juk kiaušiniai
dar nemarginti! Odetos ir Rimutės pamokyti ir dideli, ir maži iš
pradžių nedrąsiai dėjo tašką po
taško, brėžė brūkšnį po brūkšnio,
stengėsi sukurti raštą. Ir ne taip čia
viskas paprasta! Juk raštus reikia
išpiešti ant kiaušinio ir dar su vašku. Privalu žinoti, kad šiam reikalui tinka tik natūralus bičių vaškas,
šiukštu, nenaudokite parafino – tik
veltui sugaišite laiko, o rezultato
nebus. Bet pamažu viskas ėjosi ir
greičiau, ir smagiau. Paskui kiaušinukai merkti į dažus, kad dar
gražesni būtų – spalvoti. Rimutė
patarė kiaušinius dažyti natūraliais
dažais: svogūnų lukštuose, alksnio
žievėse ar gelžgalių, mirkytų pora
savaičių prieš šv. Velykas, virale.
O tuomet jau gražiai numargintus kiaušinius dar reiktų riebalais
patepti, kad blizgėtų ir atskleistų
visą savo grožį.
Džiaugsmo būta daug. „Smagu
matyti jus besidžiaugiančius. Dar
kartą įrodėte, kad tokie renginiai
reikalingi ir labai smagūs tiek suaugusiems, tiek vaikams“, – sakė
Metelių bibliotekos bibliotekininkė Gina Ramanauskienė dėkodama Odetai, Rimutei, o labiausiai
mažiausiems. Ir suriedėjo margučiai krūvon Metelių bibliotekoje.
O gražūs, o dailūs! Net pavydu...
Kraipiau galvą ir galvojau: na,
gal tikrai Metelių margučiai patys gražiausi šiemet bus? Vieno
ir aš užsiprašiau: kepurę laikau,
margučių prašau...

•

Bus tikrinama Gyventojų
perspėjimo sistema
Balandžio 17 d. 11 val. 52
min. Lietuvoje vyks Perspėjimo sistemos patikrinimas. Šalies
gyventojai girdės sirenų gausmą, bus jungiamos vietinio ir
centralizuoto valdymo sirenos
garsiniu signalu „Dėmesio visiems“, taip pat gyventojams
bus išsiųsti trumpieji perspėjimo pranešimai į   mobiliuosius
telefonus apie sistemos patikrinimą. Atkreipiame dėmesį, kad šie
pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau
gali būti priimami tik tais telefonais, kuriuose yra įjungta korinio
transliavimo funkcija.
Telefonų nustatymo instrukcijas ir daugiau informacijos apie šią
sistemą pateikiama tinklalapyje adresu: www.gpis.vpgt.lt.
Patikrinimo metu sirenos kauks 3 minutes. Nustojus joms kaukti,
11 val. 55 min. per Lietuvos radijo ir televizijos programas, regionines ir vietines radijo programas gyventojams bus skelbiama
informacija ir rekomendacijos.
Trumpųjų perspėjimo pranešimų perdavimas prasidės kartu su
sirenų jungimo pradžia, t. y. 11 val. 52 min. ir tęsis iki 11 val.
58 min.
Taip pat primename, kad išgirdus sirenas, gyventojams rekomenduojama įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą
informaciją. Paprastai sirenos įjungiamos du kartus per metus,
kai atliekamas Perspėjimo sistemos patikrinimas.
Gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai šalyje, šalies
gyventojai perspėjami įjungus sirenas ar pranešimais į mobiliuosius telefonus.

G. Ramanauskienė pakvietė į kiaušinių marginimo vašku pamokėlę.

LAIKINI VIETINIO (PRIEMIESTINIO) REGULIARAUS
SUSISIEKIMO AUTOBUSŲ MARŠRUTAI IR TVARKARAŠČIAI,
KURIAIS UAB „LAZDIJŲ AUTOBUSŲ PARKAS“
PRIKLAUSANTYS AUTOBUSAI VAŽIUOS
NUO 2019 M. BALANDŽIO 23 D. IKI 2019 M. BALANDŽIO 26 D.

Eil.
Nr.

Maršrutas

Išvykimo
laikas iš Lazdijų autoMaršruto busų stoties
ilgis (km) ar pradinės
stotelės ir
atvykimo į
galutinę stotelę laikas

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

Važiavimo
dienos

1

Lazdijai–Druskininkai per Veisiejus,
Leipalingį

52 (52)

6.45–7.52

8.20–9.30

P

2

Lazdijai–Leipalingis per Veisiejus

40 (34)

15.30–16.25

16.30–17.20

P

3

Lazdijai–Veisiejai per Kučiūnus

30 (30)

6.10–7.00

7.05–7.55

P

4

Lazdijai–Veisiejai per Kučiūnus

30 (30)

14.50–15.39

15.40–16.30

P

5

Lazdijai–Veisiejai–Leipalingis–Viktarinas–Kapčia- 54 (34)
miestis– Veisiejai–Lazdijai

6.25–7.32

7.32–8.20

K

6

Lazdijai–Veisiejai–Kapčiamiestis–Viktarinas–Lei- 34 (54)
palingis–Veisiejai–Lazdijai

14.20–15.00

15.00–16.10

K

7

Lazdijai–Būdvietis per Rudaminą

20 (20)

6.45–7.20

7.22–7.50

P

8

Lazdijai–N. Kirsna–Šeštokai–Mikniškiai 31 (31)
Rudamina–Šeštokai–Lazdijai

6.55–7.35

7.35–8.25

P

9

Lazdijai–N. Kirsna–Šeštokai–Mikniškiai–Būdvie- 39 (20)
tis–Rudamina–Lazdijai

14.20–15.14

15.15–15.38

P

10

Lazdijai–Rudamina–Būdvietis–Mikniškiai–Šešto- 20 (39)
kai–N. Kirsna–Lazdijai

17.15–17.44

17.45–18.35

P

11

Lazdijai–Stebuliai per Šventežerį, Teizus

22 (22)

6.45–7.15

7.18–7.45

K

12

Lazdijai–Stebuliai per Šventežerį, Teizus

22 (22)

14.50–15.20

15.22–15.50

K

13.

Lazdijai–Rudamina–A. Kirsna–Vidzgailai–Zelionka– 22,0 (21,0) 11.50 – 12.46 13.04–14.00
Kalvarija–Zelionka–A. Kirsna–Rudamina–Lazdijai

A, P

14.

Lazdijai–Rudamina–Slabadėlė–Vidzgailai–A. Kirs- 21,0 (22,0) 7.48 – 8.05
na–Rudamina–Lazdijai

8.10–8.40

A, P

15.

Lazdijai–Šventežeris–Avižieniai–Buteliūnai–Šven- 25,0 (29,0) 6.10 – 6.47
težeris–Lazdijai

6.50–7.50

T

16.

Lazdijai–Veisiejai per Mikyčius

40,0 (40,0) 11.00 – 12.00 14.00 –15.00

T

Paaiškinimai: „Pr“– pirmadienis; „A“– antradienis; „T“– trečiadienis; „K“– ketvirtadienis; „P“–
penktadienis.
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Itin didelio masto vagystė iš VSAT: nuo tarnybos nušalinti 6 pasieniečiai
Antradienį pasieniečiai
informavo, kad iš VSAT
Varėnos pasienio rinktinės
teritorijos buvo pavogtas
itin didelis kiekis akcizais
apmokestinamų prekių.

Pirminiais duomenimis, VSAT
Varėnos pasienio rinktinės teritorijoje buvo įvykdyta vagystė – išneštas itin didelis kiekis akcizais
apmokestintų prekių.
Pasirodo, kad operatyviniais
sumetimais anksčiau ši informacija nebuvo skelbiama.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) vadovas Renatas
Požėla surengtoje spaudos konferencijoje pabrėžė, kad kova su
kontrabanda vyksta.
VSAT vadovas informavo, kad
2018 m. lapkričio 20 dieną buvo
sulaikytas didelės vertės cigarečių
krovinys – apie 1 milijonas pakeliu, iš viso 2 tūkstančiai dėžių.
Tą kartą krovinys buvo prista-

tytas į Varėnos pasienio punkto
sandėlius.
Balandžio 2–3 dienomis VSAT
Kriminalinės žvalgybos pareigūnai informavo pasieniečius, kad
kontrabandinės cigaretės yra
grobstomos iš sandėlio. Dėl minimos priežasties VSAT pareigūnai
surengė pasalą, kurios metu buvo
sulaikytas vyras su pavogtomis
kontrabandinių cigarečių dėžėmis
(apie 30 dėžių).
R. Požėla informavo, kad yra
pradėti ikiteisminiai tyrimai. Šiuo
metu yra vykdomas tarnybinis patikrinimas, nuo tarnybos yra nušalinti 6 pasieniečiai (budėtojai,
kurie dirbo tomis naktimis, kada
ir buvo įsibraunama į sandėlį),
du iš jų apklausti kaip specialieji
liudininkai.
Šiuo metu yra sulaikyti ir suimti du asmenys (ne pasieniečiai),
VSAT vadovas teigė, kad tyrimas gali plėstis. Jis pabrėžė, kad
manoma, jog įtariamieji yra su-

siję su organizuota nusikalstama
grupuote.
„Pats pobūdis vagysčių mums
tikrai kelia tam tikrų klausimų,
kad asmenys, sietini su konkrečia
organizuota nusikalstama grupuote, galbūt dirbo ne vieni, padedant
mūsų pareigūnams“, – sakė jis.
Pasirodo, kad iš viso buvo pavogtos 555 dėžės cigarečių, jų
vertė siekia 1 mln. eurų.
Taip pat VSAT vadovas spaudos konferencijoje teigė, kad į
sandėlį buvo patekta per pasienio punkto išorinę tvorą atlenkus
metalines sandėlio konstrukcijas,
anot jo, įtariamieji tikrai neįėjo
per duris.
Nustatyta, kad tokių įsilaužimų
buvo 5 (nuo kovo antros pusės iki
balandžio 3-iosios nakties), visgi
ne visais atvejais buvo išnešama
kontrabanda, manoma, jog įsibrovėliai vykdė žvalgybą.
Tyrimą iš Varėnos rinktinės
yra perėmusi centrinė VSAT

R. Požėla.
įstaiga.
Jo žiniomis, paskutinis panašus
atvejis nutiko 2007 metais, kai iš

pasieniečių sandėlių irgi dingo
konfiskuotos cigaretės.
delfi.lt
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Afrikinio kiaulių maro aukų — dešimtys tūkstančių:
kol nėra vakcinos, ligą sustabdyti privalome ir galime patys
38 kartai – tiek išaugo afrikinio kiaulių maro (AKM)
atvejų Lietuvoje, pernai metų
rezultatus lyginant su 2014ųjų, kai šalyje užfiksuotas pirmasis ligos protrūkis. Skaičiai
išties grėsmingi, tad kol nėra
vakcinos nuo viruso, Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos (VMVT) pareigūnai
įspėja: būtina griežtai laikytis biologinės saugos taisyklų.
Tik taip bus apsaugoti kiaulių
ūkiai, liga neužsikrės šernai,
o AKM plitimą pavyks prislopinti ir netgi sustabdyti.

Pernai verslininkai kiaules
buvo priversti naikinti
tūkstančiais
2019-ųjų pirmasis ketvirtis nuteikia optimistiškai: AKM šiemet
dar neišplito naujuose rajonuose.
Taip pat ligos atvejų kol kas neužfiksuota nė viename kiaulių
ūkyje, tačiau VMVT pareigūnus
neramina plitimo tendencijos.
Maras laukinėje gamtoje šiemet
nustatytas visiškai šalia kiaulių
auginimo vietų. Todėl tik laiko
klausimas, kada AKM pasieks
ūkius, o didžiausią nerimą kelią
artėjantis šiltasis sezonas.
„Nesinori prognozuoti, tačiau, stebėdami ligos plitimo
tendenciją, matome – židiniai
naminių kiaulių laikymo vietose
yra tiesiogiai susiję su šernų susirgimu. AKM protrūkiai ūkiuose dažniausi šiltuoju metų laiku,
o tai yra siejama su aktyvesne
žmogaus veikla – uogavimu,
grybavimu, darbais laukuose ir
miškuose. Kiaulių augintojai
kartais per aplaidumą nesilaiko
biologinio saugumo reikalavimų ir ligą nežinodami atsineša į
ūkius“, – pastebi VMVT skubios
veiklos skyriaus patarėjas Paulius Bušauskas.

Asociatyvi nuotrauka.
Šiemet 166 nugaišę ir sumedžioti šernai buvo užsikrėtę
AKM, o pernai ligos protrūkis
buvo didžiausias nuo pirmojo
užfiksuoto atvejo 2014 m. Tuomet AKM nustatytas 76 šernams,
2018-aisiais – 2922: ligos atvejų
skaičius išaugo net 38 kartus.
Liga 2018 m. užfiksuota 42
nekomerciniuose ūkiuose, ten
teko sunaikinti 130 kiaulių. Nors
AKM pernai nustatytas tik 9 komerciniuose ūkiuose, tačiau juose gyvulių nuostoliai – milžiniški. Verslininkai turėjo sunaikinti
daugiau nei 22 tūkst. kiaulių.

Maro sustabdymas
prasideda nuo rankų
plovimo
Kai liga taip grėsmingai plinta
tarp šernų, primenama biologinių saugumo taisyklių laikymosi
svarba. Tinkamas jų laikymasis
ūkius apsaugo ne tik nuo AKM,
bet ir nuo kitų ligų patekimo bei
plitimo viduje.
Anot Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto (LSMU)
Veterinarijos fakulteto Veteri-

narinės patobiologijos katedros
profesoriaus dr. Alvydo Malakausko, komerciniams ūkiams
šios taisyklės priprastos, reikia jų
tik dar griežčiau laikytis. Tačiau
nekomerciniams kiaulių augintojams biosaugos reikalavimai
buvo naujiena ir jiems yra sunkiausia pakeisti savo įpročius bei
kasdienės veiklos praktikas.
„Dažnai kiaulių laikymo
vietos nėra tinkamai izoliuotos
nuo žmonių ir gyvūnų, kiaulės
neapsaugotos nuo tiesioginio ar
netiesioginio kontaktų su šernais, jų produktais. Žmonės lankosi miškuose bei laukuose, ten
atliekama įvairi veikla, o po to,
nekeičiant drabužių, avalynės,
naudojant tuos pačius apyvokos
daiktus, neplaunant bei nedezinfekuojant rankų, einama prie
savo kiaulių, gyvuliai šeriami
žole. Taip keliama didžiausia
AKM rizika“, – perspėja prof.
dr. A. Malakauskas.

Kiaulių ūkiams – valstybinė
patikra
Pašnekovai vieningai sutaria –

kiaulių ūkius privaloma stebėti
tarsi po padidinamuoju stiklu.
„Verslininkai kiaulių augintojai
investuoja daug pinigų, norėdami atitikti biosaugos reikalavimus. Tačiau nekomerciniai
augintojai mano, kad taisyklės
reikalingos tik tikrintojams. Nors
šie ūkiai yra pagerinę biosaugos
reikalavimus per pastaruosius
metus, tačiau vis dar pasitaiko
neatsakingų ūkininkų“, – pastebi
P. Bušauskas.
Šiuo metu Lietuvoje yra apie
13 tūkst. nekomercinių kiaulių laikymo vietų, todėl VMVT
pareigūnų laukia tikras iššūkis,
kadangi ūkiai bus tikrinami kitaip. „Šiemet į kiaulių ūkius
vyks valstybiniai veterinarijos
inspektoriai – atsisakyta privačių veterinarijos gydytojų patikrų. Valstybės tarnautojai turi
teisę nedelsdami taikyti poveikio priemones. Privatūs gydytojai jos neturėjo ir pastebėjome,
kad buvo atlaidžiau žiūrima į
ūkius, neatitinkančius biologinės
saugos reikalavimų“, – teigia
VMVT pareigūnas.
P. Bušausko teigimu, AKM
prevencija vykdoma ne tik ūkiuose. Intensyviai bendraujama ir su
medžiotojais. Nuolat dirbama su
juos vienijančiomis asociacijomis, pristatomos kovos su AKM
priemonės. Medžiotojai yra kontroliuojami VMVT teritorinių
padalinių inspektorių, atliekami
ir neplaniniai patikrinimai savaitgaliais.
„Žiūrime, kaip transportuojami sumedžioti šernai, kaip efektyviai yra naudojamos dezinfekcinės priemonės, atrenkami
mėginiai. Galime pasidžiaugti,
kad medžioklės kultūra ir medžiotojų požiūris į biologinį saugumą yra gana profesionalus,
todėl šią praktiką perteikiame ir

kitoms Europos Sąjungos valstybėms – Graikijai, Slovėnijai“, –
optimizmo neslepia pašnekovas.

Nebeauginantiems kiaulių –
valstybės kompensacijos
Kovą su AKM galima palengvinti atsisakius kiaulių auginimo. Valstybė teikia pagalbą už
kiekvieną paskerstą ar nugaišusią kiaulę – skiria 100 eurų
išmoką. Taip pat atlyginama iki
90 proc. kitų ūkinių gyvūnų, išskyrus kiaules, įsigijimo išlaidų. Nusprendę ūkius išlaikyti,
augintojai gali tikėtis pinigų už
įsigytas ir tinkamai įgyvendintas
biologinio saugumo priemones
grąžinimo. Išlaidos atlyginamos
iki 90 proc., bet ne daugiau kaip
900 eurų vienam pareiškėjui.
Pasak P. Bušausko, Žemės
ūkio ministerija atliko tvarkos
pakeitimus ir į 100 eurų išmoką
už paskerstą kiaulę gali pretenduoti augintojai visoje Lietuvoje, o ne vien tik esantys užkrėstoje teritorijoje.
„Dažniausiai ūkininkai pasiskerdžia keletą kiaulių ir pasitraukia iš šios veiklos. Pastebime, kad praėjus šiek tiek laiko
po gyvulių nelaikymo, žmonės
patys nerodo suinteresuotumo
vėl prie to grįžti. Jie teigia, kad
atsiranda daugiau laiko, o ir
pelnas ar nauda, kuomet reikia
dirbti, pirkti pašarus, yra labai
nedideli“, – kalba VMVT pareigūnas.
Ieškodami išeities, VMVT
pareigūnai taip pat siūlo laikytis
sezoniškumo, atsisakant gyvulius auginti šiltuoju laiku. Anot
P. Bušausko, kiaulių laikymui
skyrus 8–9 mėn, kai ligos patekimas į ūkius minimalus, AKM
galima sustabdyti.
Parengta bendradarbiaujant su
VMVT

•
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Draugystės tiltas tarp Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir
Jonavos Justino Vareikio progimnazijos
Ryšiai su Jonavos Justino
Vareikio progimnazijos
kolektyvu užsimezgė
praėjusiais, 2018, metais,
kai Lietuva minėjo dm.
gen. Adolfo RamanauskoVanago 100-ąsias gimimo
metines. Tuomet vienos ir
kitos mokyklos 8a klasės
mokiniai lankėsi vieni
pas kitus, diskutavo apie
partizaninę kovą, dm. gen.
Adolfo Ramanausko-Vanago istorijos kabinete
dalyvavo pilietiškumo pamokoje „Aš su Jumis esu“,
keliavo šios iškilios asmenybės gyvenimo takais
Lazdijuose-Galiniuose-Bielėnuose, lankėsi Jonavos ir
Lazdijų rajono savivaldybėse, Ruklos mokomajame
pulke.

2019 metų kovo pabaigoje ši
draugystė tęsėsi, nes Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė
susitiko su Jonavos Justino Vareikio progimnazijos direktore
Olga Mediekše, direktoriaus
pavaduotojomis ugdymui Ina
Jakovleviene, Jurgita Skamaročiene, metodinės tarybos pirmininke Loreta Kazlauskiene,
vidaus audito grupės vadove
Vida Bersėniene. Tarp Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos ir Jonavos Justino Vareikio
progimnazijos buvo pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis, kuria
abi šalys įsipareigoja sudaryti
sąlygas kultūriniam, dalykiniam, metodiniam mokytojų
bendradarbiavimui, dalyvauti su
mokiniais bendruose projektuose, kultūriniuose, sportiniuose
renginiuose, keistis darbo patirtimi valdant švietimo kaitos
procesus.
Gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui Virginija
Spitrienė ir Edita Pavasarienė
supažindino jonaviečius su gimnazijos istorija, aprodė sukurtas
erdves: chemijos labaratoriją,
dm. gen. Adolfo Ramanausko-

Vanago istorijos kabinetą, keramikos dirbinius ir kt. Svečiai
lankėsi skaitykloje, kur vedėja
Daiva Mikalauskienė vaizdžiai
pristatė Motiejaus Gustaičio asmenybę. Aisštoko (bavariškojo
akmenslydžio) treneris Žilvinas
Eidukaitis su mokiniais supažindino su šia sporto šaka ir gimnazijos mokinių pasiekimais.
Svečiai patys galėjo išbandyti,
ką reiškia žaisti aisštoką.
Jonaviečiai dalyvavo netradicinėje pilietiškumo, muzikos ir
lietuvių kalbos pamokoje „XIX
a. Lietuvos istorija muzikoje
ir poezijoje“ 1ga, b, c klasėse,
kurią vedė istorijos vyr. mokytoja Audronė Pileckienė, muzikos mokytoja metodininkė
Laima Jakulevičienė, lietuvių
kalbos mokytoja metodininkė
Zita Šklėrienė. Pamokos tikslai
buvo domėtis XIX a. Lietuvos
istorija – Tautiniu atgimimu ir jo
žadintojais, knygnešiais, vargo
mokyklomis, daraktoriais, susipažinti su tautinio atgimimo dalyvių
poezija, jų idėjomis, žadinusiomis
tautinio pasididžiavimo, tautos
savivertės idėjas sunkiu tautai
laikotarpiu, bei atskleisti, kaip
laikmečio dainose atsispindėjo
nacionalinio išsivadavimo idėjos. Mokiniai pristatė Tautinio
atgimimo laikotarpiu vykusius
įvykius, asmenybes Joną Basanavičių, Vincą Kudirką, Juozą Tumą
-Vaižgantą, deklamavo Maironio,
V. Kudirkos eiles, dainavo pagal
A. Baranausko, Maironio poeziją
sukurtas dainas.
Jonavos Justino Vareikio progimnazijos direktorė Olga Mediekšė padėkojo mokiniams ir
mokytojams už prasmingą pamoką ir palinkėjo sėkmės.
Mokytoja Audronė Pileckienė pamoką užbaigė prof. Onos
Voverienės žodžiais: „Tauta pabunda tik tada, kai joje subręsta
tautinė sąmonė. Kol tautinė sąmonė nėra išsiskleidusi, tol tautos lyg ir nėra, nes ji pati savęs
nežino. Tai ir parodo skirtumą
tarp minios, etninės bendruomenės ir tautos. Tautą nuo minios ir

Susitikimas su visuomene dėl
planuojamo miškų purškimo
2019 m. balandžio 19 d. 11.00 val. gyventojai kviečiami į
susitikimą, kuriame bus pristatomos sanitarinės priemonės stabdant miškų kenkėjo verpiko vienuolio židinių išplitimą Stalų
girininkijos miškuose.
Susitikimas įvyks Lazdijų rajono savivaldybės Kapčiamiesčio
seniūnijos patalpose. Susitikime dalyvaus Valstybinės miškų
tarnybos ir VĮ Valstybinių miškų urėdijos atstovai.
Miško kenkėjo verpiko vienuolio masinio išplitimo židinių
naikinimą organizuoja Valstybinė miškų tarnyba. Naikinamosios
priemonės bus taikomos VĮ Valstybinių miškų urėdijos Veisiejų
regioninio padalinio Stalų girininkijoje 2000 ha plote (Kapčiamiesčio seniūnija). Iš lėktuvo bus purškiamas biologinis preparatas
„Foray 76B“ – 2,5 litro norma vienam hektarui. Purškiamo miško
ploto centro koordinatės yra 469949, 5983720 (LKS).
Tikslus miško purškimo laikas bus parinktas atsižvelgiant į verpiko vienuolio vikšrų vystymąsį ir į meteorologines sąlygas. Prognozuojama, kad darbai bus vykdomi gegužės mėn. pradžioje.
Kviečiame gyventojus aktyviai dalyvauti.
Organizatorius Valstybinė miškų tarnyba

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos direktorė Jurgita Mozerienė (dešinėje) pasirašo su Jonavos Justino Vareikio
progimnazijos direktore Olga Mediekše bendradarbiavimo sutartį. (Karolinos Kardokaitės nuotr.)
nuo etninės bendruomenės skiria
tautinės sąmonės išsiskleidimas.
Tik įsižiebus tautinei sąmonei,
minia arba etninė bendruomenė
tampa tauta.“ Tiek profesorė Ona
Voverienė, tiek Jonas Jablonskis, pasakęs žodžius ,,Maža garbė
žinoti pasaulio ir Europos istoriją,
didelė gėda nežinoti savosios,
Lietuvos istorijos, jos istorinių
asmenybių ir kovų už Tėvynės
laisvę ir nepriklausomybę“, šiandien būtų patenkinti, nes XXI
a. Lietuva laisva ir jos piliečiai,
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 1ga, b, c klasių mokiniai,

prisimena Lietuvos praeitį bei
kuria ateitį.
Mokytoja Zita Šklėrienė paminėjo, kad literatūra nuo seno
buvo viena iš labiausiai žmogaus
sielą veikiančių priemonių. Įkvepiantys poetų žodžiai ne vieną
padrąsino kovoti, dirbti tautos
labui, priešintis pavergėjams.
Prabėgus daugeliui metų nuo to
laiko, dažnai nesusimąstome, kiek
daug mes šiandien turime: mums
pavyko išsivaduoti ir atgauti tai,
kas kiekvienai tautai priklauso:
gimtoji kalba, spauda, laisvė.
Muzikos mokytoja Laima Ja-

kulevičienė su 1 ga, b, c klasių
mokiniais pamoką užbaigė Gyčio Paškevičiaus daina „Mano
kraštas“.
Vėliau svečiai lankėsi Lazdijų krašto muziejuje, kuriame
direktorė Daina Pledienė sutiko
jonaviečius ir papasakojo Lazdijų
miesto istoriją ir pristatė poetės
Salomėjos Nėries asmenybę, ne
vienerius metus Lietuvos tarpukariu dirbusią Seinų „Žiburio“
gimnazijoje Lazdijuose.

•

Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos inf.
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Lazdijiečiai dalyvavo unikaliame bėgime „RUNWAY RUN 2019“
2019 m. balandžio 6 d. Lietuvos
kariuomenės Karinių oro pajėgų
Aviacijos bazėje įvyko vienas
unikaliausių bėgimų Lietuvoje
– Šiaulių karinio aerodromo kilimo–tūpimo taku „RunwayRun
2019“, skirtas NATO aljanso
įkūrimo 70-mečiui ir 15-osioms
Lietuvos įstojimo į NATO metinėms paminėti. Bėgimo startą
šūviu iš senovinės patrankos paskelbė į šventę atvykęs Lietuvos
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis. Tuoj po starto
į orą iš gretimo pakilimo tako
pakilo du NATO oro policijos
misiją vykdančio Lenkijos kontingento naikintuvai F-16. Kol
bėgikai įveikė distanciją, naikintuvai raižė dangų virš aerodromo.
Šiame bėgime dalyvavo Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos
bendruomenės atstovai, kurie sėkmingai įveikė 3000 metrų trasą
ir buvo organizatorių apdovanoti
suvenyrais. Bėgime pareiškė norą
dalyvauti apie 9000 dalyvių iš visos Lietuvos. Kartu su visais bėgo
pusšimtis Lietuvoje dislokuotų
sąjungininkų karių. Nors laikas,
per kurį buvo įveikta trasa, nebuvo fiksuojamas, bet su pirmaisiais
bėgikais finišavo gimnazijos 8 a
klasės mokinys Ignas Kandratavičius, Ernestas Jonuška (2 gb
kl.), Simonas Kūlokas (3gc kl.),
Lukas Grubis (2gb kl.), Justinas
Buzas (4ga kl.), Maksas Janavičius (4gc kl.). Visi 17 mokinių,
kurie atstovavo ne tik Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijai,
bet ir Lazdijų kraštui, įveikė 3000
metrų.
Renginio dalyvius sveikinęs ir
apdovanojęs krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis teigė,

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokiniai.
kad šis bėgimas itin simboliškas,
nes būtent šioje vietoje prieš 15
metų nusileido Belgijos naikintuvai, pirmieji ėmęsi saugoti Baltijos šalių oro erdvę. Šiuo metu
oro erdvę Lietuvos kariuomenės
Karinių oro pajėgų Aviacijos ba-

zėje saugo Lenkijos karinių oro
pajėgų naikintuvai F-16.
Prieš bėgimą lazdijiečiai susipažino su tarptautinio NATO bataliono ginkluote, tankais, kovinėmis
mašinomis, Lenkijos karinių oro
pajėgų naikintuvu F-16, kita tech-

nika. Pirmą kartą savo transportą
ir ginkluotę renginyje pristatė Specialiųjų operacijų pajėgos.
Lazdijiečiai dėkoja Lazdijų
Motiejaus Gustaičio gimnazijos
administracijai už suteiktą galimybę dalyvauti unikaliame bėgi-

me „RunwayRun 2019“, skirtame
NATO aljanso įkūrimo 70-mečiui
ir 15-osioms Lietuvos įstojimo į
NATO metinėms pažymėti.

•

Audronė Pileckienė,
istorijos mokytoja

Medijų ir informacinio raštingumo seminarai ir Lazdijuose

Džiugu, kad medijų ir informacinio raštingumo auditoriniai seminarai
Lazdijų viešojoje bibliotekoje jau prasidėjo.

Dineta Babarskienė
Jau antrus metus besitęsiantis
projektas „Vilniaus regiono bendruomenės medijų ir informacinio raštingumo ugdymas bibliotekose“, kurį organizuoja Vilniaus
apskrities Adomo Mickevičiaus
viešoji biblioteka, kviečia į kviestinių lektorių iš Vilniaus universiteto, Lietuvos žurnalistikos centro
bei Vilniaus regiono bibliotekų
specialistų seminarus, kuriuose
bus ugdomi gebėjimai kritiškai
vertinti žiniasklaidą, atpažinti
propagandą, kurti ir dalintis informacija patiems, pasitelkiant
socialines medijas. Šiais metais
planuojama surengti kviestinių
lektorių seminarus bei gyventojų mokymus penkiose Vilniaus
regiono bibliotekose: Vilniaus
apskrities Adomo Mickevičiaus
viešojoje bibliotekoje, Druskininkų savivaldybės viešojoje bibliotekoje, Elektrėnų savivaldybės
viešojoje bibliotekoje, Ukmergės
rajono savivaldybės Vlado Šlaito
viešojoje bibliotekoje ir Lazdijų
rajono savivaldybės viešojoje
bibliotekoje. Nors šiuolaikinė
kasdienybė yra neatsiejama nuo
plačiai naudojamų informacinių
technologijų ir medijų, visgi

nemažai visuomenės daliai dėl
įgūdžių stokos ji vis dar yra nepasiekiama. Todėl ir organizuojami gyventojų mokymai, kurie
leis žengti toliau ugdant ne tik
kompiuterinio raštingumo, bet
ir lavinant gyventojų informacinius bei skaitmeninio raštingumo
įgūdžius. Džiugu, kad medijų ir
informacinio raštingumo auditoriniai seminarai Lazdijų viešojoje
bibliotekoje jau prasidėjo.
Socialinių mokslų daktaras,
leidėjas, Vilniaus universiteto
dėstytojas, aktyvus bibliotekininkų bendruomenės narys Vincas
Grigas ir linksmai, ir rimtai skaitė
paskaitą intriguojančiu pavadinimu „Google pradangino mano
senelę“. Seminare su ironija buvo
diskutuojama, kodėl Google pradangina seneles ir senelius, ko
labiausiai bijo mamos ir tėčiai,
netgi buvo peržvelgiama, kuris
rajonas labiausiai domisi suaugusiųjų žaidimais. Aiškintasi, kaip
veikia paieškų sistemos, atliktas
testas ir praktiškai pabandyta rasti
vienokią ar kitokią informaciją.
Juk žinia, kad problema yra ne
naujo dokumento sukūrimas, bet
gebėjimas rasti dokumentą, kuris
jau kažkur egzistuoja.

Dar vyks mokymai, kurių metu
bus praktiškai ugdomi gebėjimai
efektyviai naudoti informacijos
išteklius, vykdyti informacinę
paiešką, naudoti socialinius tinklus, išmokti asmens duomenų
saugumo internete, susipažinti
su interneto etika, autorinių teisių
pagrindais, išmokti kūrybiško
naujųjų medijų bei populiariausių elektroninių paslaugų naudojimo.
Tad lazdijiečių, norinčių pagerinti savo informacinio ir skaitmeninio raštingumo įgūdžius,
artimiausiu metu laukia du įdomūs susitikimai su žurnalistu, politikos apžvalgininku, komunikacijos ekspertu, socialinių mokslų
daktaru Viktor Denisenko, kuris
kviečia sužinoti, kaip atpažinti
naujienas ir išvengti jų poveikio.
Taip pat Lazdijų viešojoje bibliotekoje svečiuosis žurnalistas,
redaktorius Rimvydas Valatka.
Susitikimo metu lektorius analizuos žiniasklaidą kintančiame
pasaulyje: kaip žmones pakeis internetas? „Tad visi esate laukiami
seminaruose“, – kviečia Lazdijų
viešosios bibliotekos vyr. metodininkė informacinėms technologijoms Ilona Salatkienė.
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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.

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

viešo aukciono būdu parduoda buvusios mokyklos pastatą (unikalus
Nr. 5997-8005-6019, bendras plotas 316,70 kv. m, pastatas mūrinis, 2
aukštų, pažymėjimas plane 1C2/p), sandėlį (unikalus Nr. 5997-8005-6022,
bendras plotas 49,30 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, pažymėjimas
plane 2F1/p) ir šiam turtui priskirtą 0,5647 ha žemės sklypą (unikalus
Nr. 4400-2028-3461), esančius Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Varnėnų k.
Linksmučių g. 2.
Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo
pardavimo kaina – 7751,00 Eur, iš kurių pradinė nekilnojamojo turto
pardavimo kaina – 6124,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 1531,00 Eur. Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 5,00 Eur,
dalyvio garantinis įnašas – 775,10 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).
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Eteris
Ketvirtadienis, balandžio 11 d. Saulė teka 6.30, leidžiasi 20.12, dienos
ilgumas 13.42. Priešpilnis. Vardadieniai: Stanislovas, Vykintas, Daugailė, Leonas.
LRT Televizija

2.20 Alchemija. VDU

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.00 „Senis“.
10.00 Vyriausybės 2018
metų veiklos
ataskaita.
11.30 Klausimėlis.lt.
12.00 Gyvenimas.
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 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Babilonas Berlynas“.
23.50 Smegenų
paslaptys. Polis
Sezanas.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 2“.
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 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 Valanda su Rūta.
20.30 „Monikai reikia
meilės“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.57 Orai.
22.00 „Prarasta kontrolė“.
23.50 „Judantis
objektas“.
0.45 „Įsibrovimas“.

karta.
2.50 RETROSPEKTYVA.

Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės 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 „Peržengta riba“.
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
6.40 „Spec. būrys.

Išlieka stipriausi“.
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 Betsafe–LKL.
„Dzūkija“–
„Lietkabelis“.
21.00 „Tylos kodeksas“.
23.00 „Majamio katastrofa“.
0.50 „Kas žudikas?“.

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

viršaus“.
7.00 Vantos lapas.
7.30 Sveika ir gardu.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Ant bangos.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Deimantų medžio-

tojai“.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis 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.

„Prarasta kontrolė“, 22.00, LNK
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 „Deimantų medžiotojai“.
3.45 „Kita moteris“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Deimantų medžiotojai“.

LRT Plius

4.30 Mokslo sriuba.
4.55 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus albumas.
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

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz
2018.
7.05 „TV daktaras. Kaip
medicina pergudrauja mirtį?“.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 Į sveikatą!
8.45 „Kodėl gi ne?!“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Legendos.
13.10 Stambiu planu.
13.55 Mokslo ekspresas.
14.10 „Pranešimai iš
Meksikos įlankos“.
15.10 „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.
Vilniaus albumas.
18.15 „Ten, kur namai 1“.
19.00 Mokslo ekspresas.
19.15 „Warrenas Beatty.
Holivudo ambicijos“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Brandūs pokalbiai.
22.15 Trys skrybėlės.
23.00 Anapus čia ir dabar.
23.45 Auto moto.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Vilnius Mama Jazz
2018.
2.00 „Viskas prarasta“.
3.45 Anapus čia ir dabar.

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 PREMJERA.

„Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės
Strasbūre“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.45 „Sicilijos mafija“.
2.15 „Brokenvudo paslaptys. Lyg niekur
nieko“.
3.45 „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 „Padangių akis“.
23.00 „Aukščiausia
pavara“.
0.10 „Daktaras Hausas“.
1.10 „Raitelis be
galvos“.
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Eteris
Penktadienis
, balandžio 12 d. Saulė teka 6.27, leidžiasi 20.14, dienos ilgumas
13.47. Priešpilnis. Vardadieniai: Julijus, Zenonas, Galmantas, Jūratė, Damijonas, Julius.

šeštadienis
, balandžio 13 d. Saulė teka 6.25, leidžiasi 20.16, dienos ilgumas
13.51. Priešpilnis. Vardadieniai: Martynas, Mingaudas, Algaudė, Ida.

LRT Televizija

LRT Televizija

TV3

6.00 Lietuvos Respu-

6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

6.00 Lietuvos Respu-

10.00 „Meilės miestas“.
12.00 „Paskutinis iš

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 6“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 4“.
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 „Laukinė upė“.
0.40 Klausimėlis.lt.
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“.

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 Valanda su Rūta.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.00 Labas vakaras,
Lietuva.
17.00 Bus visko.
18.00 Žinios.
18.50 Sportas.
18.57 Orai.
19.00 KK2 penktadienis.
21.00 „Bornas. Galutinis
tikslas“.
23.20 „Prezidento sprendimas“.
2.00 PREMJERA. „Pelkių
pabaisa“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

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

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.

blikos himnas.

„Vajana“, 19.30, TV3

„Vajana“.
21.40 „Karibų piratai.

Numirėlio skrynia“.
0.40 „Lemtingas posūkis
3“.
2.15 „Kietas riešutėlis
2“.
4.20 „Paskutinis iš
Magikianų“.
5.20 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

BTV
6.50 „Spec. būrys.

Išlieka stipriausi“.
7.50 „Stoties policija“.
8.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.50 „Paskutinis faras“.
10.50 „Kobra 11“.
11.55 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 NKL finalo ketverto
varžybos.
19.00 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.00 „Mirtinas žaidimas“.
23.00 „Tylos kodeksas“.
1.00 „Ekstrasensų
mūšis“.

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

viršaus“.
7.00 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
7.30 Atliekų kultūra.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Mesingas. Aplenkiantis 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 „Deimantų medžio-

tojai“.
3.45 „Kita moteris“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Deimantų medžiotojai“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz

2018.
7.20 Mokytojų kambarys.
7.45 „Grizis ir lemingai“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 Už kadro.
8.45 „Kodėl gi ne?!“.
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 „Warrenas Beatty.
Holivudo ambicijos“.
15.10 „Kodėl gi ne?!“.
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. Japoninių
stintų žūklė“.
19.41 „Šimtas reginių senoviniame mieste.
Sanbaso šokis“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
22.00 „Randas“.
23.30 Aurelijaus Globio
jubiliejinis koncertas.
0.50 DW naujienos rusų
kalba.
1.05 Dabar pasaulyje.
1.40 Vilnius Mama Jazz
2018.

2.25 Ei, tai vija pinavija.

Aktorė Lilija Žadeikytė skaito lietuvių
poetų eiles.
2.55 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
3.20 „Trys skrybėlės“.
4.05 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
7.55 „Rožių karas“.
9.55 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.10 „Madagaskaro
pingvinai“.
13.40 „Šaunusis Skūbis-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“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų
skyrius“.
21.00 „Fortitudas“.
23.10 „Ačiū už Jūsų
tarnybą“.
1.20 „Sicilijos mafija“.
2.55 „Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės
Strasbūre“.

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 „Tryliktas rajonas.
Ultimatumas“.
0.00 „Padangių akis“.
1.55 „Pjūklas 3“.

Ypatingas maistas“.

6.05 Nacionalinė ekspe-

skuba į pagalbą“.

dicija „Dniepru per
Ukrainą“.
6.55 Premjera. „Perlamutro dažai ir maži
melai“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Laukiniai
gyvūnai. Paros
kaleidoskopas 3.
Aliaska. Rudųjų
lokių rojus“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Misija
„Galapagai“.
Gelmių paslaptys“.
13.50 „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 „Tėtis“.
1.00 „Laukinė upė“.
2.50 Pasaulio dokumentika. „Laukiniai
gyvūnai. Paros
kaleidoskopas 3.
Aliaska. Rudųjų
lokių rojus“.
3.35 Pasaulio dokumentika. „Misija
„Galapagai“.
Gelmių paslaptys“.
4.25 „Džesika Flečer 7“.

7.00 „Žvaigždžių karai.

LNK
6.25 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.50 „Žvėrelių būrys“.
7.15 „„Nickelodeon“

valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.15 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.45 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.10 PREMJERA. „Urfino
Džiuso ir mergaitės
Elės nuotykiai“.
11.00 „Išprotėjęs profesorius“.
12.55 „Džekas ir Džilė“.
14.50 „Nuogas ginklas
2 1/2. Baimės
kvapas“.
16.30 Gyvūnų pasaulis.
17.00 Bus visko.
18.00 Žinios.
18.50 Sportas.
18.57 Orai.
19.00 „Pelenės
istorija“.
21.00 „Būk kietas“.
23.00 „Skautai prieš
zombius“.
0.50 „Bornas. Galutinis
tikslas“.

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 „Šuniškas gyve-

nimas“.
12.50 „Karalius Strazda-

barzdis“.
14.55 „Simpsonai“.
15.25 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 „Karo dievas“.
23.25 „Drakono akys“.
1.10 „Karibų piratai.

Numirėlio skrynia“.
3.50 „Peržengta riba“.
5.25 „Paskutinis iš
Magikianų“.

BTV

16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
16.50 „Nežinoma Čekijos

Lietuva. LDK kunigaikštis Vytautas ir
Čekija“.
17.25 „Neišsižadėk“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Neišsižadėk“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 PREMJERA.
„Šelesto bylos“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 PREMJERA. „Šelesto bylos“ (tęs.).
23.05 „Mentų karai.
Odesa“.
1.25 „Moterų daktaras“.
2.55 „Šeimininkė“.
4.35 Vantos lapas.
5.00 „Kita moteris“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Duokim garo!
7.30 Vilniečiai. Antanas

Dilys.

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

trina.
8.45 Sveikatos ABC
televitrina.
9.00 Ultimate Strongman Pasaulio
veteranų čempionatas.
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. Saulėtos
salos“.
13.05 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.15 NKL finalo ketverto
varžybos.
17.00 Betsafe–LKL.
„Pieno žvaigždės“–
„Šiauliai“.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 „Juodasis tinklas“.
0.00 „Skambutis“.

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

8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Aš – laidos vedėjas.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Už kadro.
11.00 Nacionalinis

diktantas. Finalas.
12.00 L. A. Minkus.

Baletas „Bajaderė“.
14.05 XV vaikų ir jaunimo
muzikos festivalis
„Mes – Pasaulis“.
15.15 Skrendam.
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. „Purpurinė Kairo rožė“.
22.25 Pasaulinė premjera.
„Leibo Glantzo oratorija „Holokausto
naktis““.
0.35 Skrendam.
0.50 Dabar pasaulyje.
1.20 „Randas“.

2.50 ARTS21.
3.20 Brandūs pokalbiai.
4.10 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.50 „Akloji“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.30 „Būrėja“.
11.35 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
12.05 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.35 „Akloji“.
13.45 „Nekviesta meilė
4“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Bailus liūtas“.
22.55 „Džiaugsmingas
triukšmas“.
1.10 „Ačiū už Jūsų
tarnybą“.
3.00 „Fortitudas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Didysis drugelių

nuotykis“.
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 „Terakotinė armija“.
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 „Kapitonas

Amerika. Pirmasis
keršytojas“.
0.25 „Tryliktas rajonas.
Ultimatumas“.
2.10 Amerikos talentai.

kelionės. Haitis“.
8.30 „Pavojingiausios

kelionės. Kirgizija“.
9.00 Skinsiu raudoną

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

D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius

Luisas. Kaltės
išpirkimas“.
13.00 Adomo obuolys.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasaulio turgūs.

„Skautai prieš zombius“, 23.00, LNK
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sekmadienis
, balandžio 14 d. Saulė teka 6.22, leidžiasi 20.18, dienos ilgumas
13.56. Priešpilnis. Vardadieniai: Liudvika, Liuda, Valerijonas, Vaišvydė, Visvaldas, Justinas, Luiza.

pirmadienis
, balandžio 15 d. Saulė teka 6.20, leidžiasi 20.20, dienos ilgumas
14.00. Priešpilnis. Vardadieniai: Gema, Vilnius, Vaidotė, Modestas, Anastazijus, Liudvina.

LRT Televizija

LRT Televizija

0.35 „Judantis

6.00 Lietuvos Respu-

objektas“.
1.35 „Laiko ribos“.

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. Erškėtrožė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Ypatingi
gyvūnų jaunikliai.
Išrankūs ėdesiui“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Grizlių
karalystė“.
13.50 „Puaro 13. Uždanga.
Paskutinė Puaro
byla“.
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“.
22.35 „Begalinė
meilė“.
0.20 „Vertėja“.
2.30 Pasaulio dokumentika. „Ypatingi
gyvūnų jaunikliai.
Išrankūs ėdesiui“.
3.15 Pasaulio dokumentika. „Grizlių
karalystė“.
4.00 Klausimėlis.lt.
4.25 „Puaro 13. Uždanga.
Paskutinė Puaro
byla“.

LNK
6.10 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.35 „Žvėrelių būrys“.
7.00 „„Nickelodeon“

valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.25 „Kung Fu
Panda“.
7.55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.30 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
8.55 „Flukas“.
10.50 „Viena diena
Niujorke“.
12.35 „Kaip aš gelbėjau
Prezidentą“.
14.15 „Valstybės
galva“.
16.10 Ne vienas
kelyje.
16.50 Teleloto.

18.00 Žinios.
18.50 Sportas.
18.57 Orai.
19.00 Finalo ketvertas.
21.00 PREMJERA. „Laiko

ribos“.
22.50 „Pragaro vaikis“.
1.10 „Būk kietas“.

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 detektyvas.
9.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Kaštonas.
Centrinio parko
didvyris“.
13.15 „Stebuklinga žaislų
krautuvėlė“.
15.05 „Nuleist periskopą!“.
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 „Atominė Blondinė“.
0.15 „Karo dievas“.
2.35 „Drakono akys“.
4.05 „Paskutinis iš
Magikianų“.

BTV
6.30 Ultimate Stron-

gman Pasaulio
veteranų 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 „Vaikai šėlsta“.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.00 „Būk ekstremalas“.
11.30 „Spec. būrys.
Išlieka stipriausi“.
12.30 „Džino viešnagė
Italijoje. Saulėtos
salos“.
13.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.45 „Kas žudikas?“.
17.00 Betsafe–LKL.
„Juventus“–
„Rytas“.
19.30 „Žiurkių medžiotojas“.
21.30 „Iliuzija“.
22.30 „Kriminalinė
Maskva“.
23.30 „Mirtinas žaidimas“.
1.20 „Skambutis“.

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 Ne spaudai.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Pabėgėlė“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Pabėgėlė“ (tęs.).
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Inspektorius
Luisas. Senieji
mokyklos ryšiai“.
0.30 „Širdies plakimas“.
2.00 „Detektyvas Linlis“.
3.30 „Kelrodė žvaigždė“.
5.00 „Mentų karai.
Odesa“.
5.50 „Neprijaukinti.
Aliaska“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Aurelijaus Globio

jubiliejinis koncertas.
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.
Kitoks požiūris į
skausmą“.
9.30 Euromaxx.
10.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
10.30 Verbų sekmadienis.
Šv. Mišių tiesioginė
transliacija iš
Vilniaus Bernardinų
bažnyčios.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
13.00 Stop juosta.
13.30 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
15.20 Šventadienio
mintys.
15.50 Mokytojų kambarys.
16.20 Europos vyrų rankinio čempionato
atrankos rungtynės.
Lietuva–Rumunija.
18.00 Kultūringai su
Nomeda.
18.50 „Trys skrybėlės“.
19.40 „Dauntono abatija
3“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.

21.00 Legendos.
21.55 Dangus virš

Dniepro.
23.35 Anapus čia ir dabar.
0.20 Dokumentinė

apybraiža „Mes
nugalėjom“.
0.45 „Purpurinė Kairo
rožė“.
2.05 Leibo Glantzo oratorija „Holokausto
naktis“.
4.15 Dangus virš
Dniepro.

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 „Nerūpestingas
keliautojas“.
1.05 „Džiaugsmingas
triukšmas“.
3.00 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Bailus liūtas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Terakotinė armija“.
8.30 Sandėlių karai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale

kablys.
10.00 Praeities
žvalgas.
10.30 „Įspūdingiausios
atostogų vietos“.
11.00 Sandėlių karai.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Nepaprasta ištvermė. Lenktynės į
ašigalį“.
14.00 „Žūklė laukinėje
gamtoje“.
15.00 Ledo kelias.
16.00 „Bearas Gryllsas.
Išlikimas“.
17.00 Sandėlių
karai.
17.30 TIESIOGIAI. Moterų
krepšinio lygos
finalo rungtynės.
19.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
20.00 „Hutenas ir ledi“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 Nakties TOP.
22.30 X Faktorius.
1.40 „Kapitonas
Amerika. Pirmasis
keršytojas“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.

TV3

Marceliutę“.

9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto krimina-

6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

linė 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.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Rinkimai 2019.
Kandidatų į Respublikos Prezidentus
debatai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Premjera.
„Veisenzė. Berlyno
meilės istorija 4“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 2“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vartotojų kontrolė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

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 3.
Karo menas“.
23.55 „X mutantai“.
0.55 „Pasitikėjimas“.
2.05 „Kvantikas“.
2.55 Ekstrasensai
detektyvai.
3.50 „X mutantai“.
4.45 „Pasitikėjimas“.

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 Oplia!
16.30 Labas vakaras,

Lietuva.

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

BTV
6.40 „Džino viešnagė

Italijoje. Saulėtos
salos“.
7.40 „Stoties policija“.
8.40 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.40 „Reali mistika“.
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 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Kaliniai“.
0.05 „Juodasis tinklas“.
1.55 „Iliuzija“.
2.40 „Kriminalinė
Maskva“.

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

viršaus“.

17.40 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Paveldėtoja 2“.
21.00 „Monikai reikia

7.00 Šiandien kimba.
8.00 Ne spaudai.
9.00 „24/7“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Deimantų medžio-

meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.26 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 PREMJERA. „Tai či
meistras“.

13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 „Žemės ir laiko

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 „Gluchariovas“.
2.05 „Širdies plakimas“.
2.55 „Deimantų medžio-

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
7.55 „Rožių karas“.
9.55 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Šaunusis Skū-

tojai“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Deimantų medžio-

tojai“.

LRT Plius

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

Žmogus-voras“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
16.00 „Svaragini. Amžina

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Vilnius Mama Jazz
2018.
6.50 Linija, spalva,
forma.
7.10 Mokslo sriuba.
7.30 „Grizis ir lemingai“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
8.45 „Kodėl gi ne?!“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Daiktų istorijos.
13.55 Pasaulio lietuvių
žinios.
14.20 „Dauntono abatija
3“.
15.10 „Kodėl gi ne?!“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Ten, kur namai 2“.
19.00 Mokslo ekspresas.
19.15 „Iš arti. Escobaras“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Nacionalinis turtas.
21.30 „Rokis 3“.
23.10 „Nekalti prisiminimai“.
0.45 DW naujienos rusų
kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Nik Bärtsch's
Ronin. Džiazo

tojai“.
12.20 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.

prakalbinimas“.

vakaras.
2.20 „Begalinė meilė“.
4.00 Stambiu planu.
4.45 Į sveikatą!
5.15 „Ten, kur namai 2“.

„Kaliniai“, 21.00, BTV

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

kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
21.00 „Žmogiška

silpnybė“.
0.00 „Amžina meilė“.
1.50 „Sicilijos mafija“.
3.15 „Kovos su

mafija būrys. Bosas
grįžta“.
4.40 „Tėvas Motiejus“.

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 7.
Pabaiga“.
0.50 „Nuodėmių
daktaras“.
1.40 „Raitelis be
galvos“.
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Eteris
Antradienis
, balandžio 16 d. Saulė teka 6.18, leidžiasi 20.22, dienos ilgumas
14.04. Priešpilnis. Vardadieniai: Benediktas, Giedrius, Algedė, Kalikstas, Ūdrys.

Trečiadienis
, balandžio 17 d. Saulė teka 6.15, leidžiasi 20.23, dienos ilgumas
14.08. Priešpilnis. Vardadieniai: Anicetas, Dravenis, Skaidra, Robertas.

LRT Televizija

1.30 Nik Bärtsch's

LRT Televizija

Ronin. Džiazo
vakaras.
2.15 „Rokis 3“.
3.50 Legendos.
4.45 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
5.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.15 „Ten, kur namai 2“.

6.00 Lietuvos Respu-

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

linė 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 Speciali laida dėl
LR Konstitucijos
55 straipsnio
pakeitimo.
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 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
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 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
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“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.00 KK2.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.

19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 „Paveldėtoja 2“.
21.00 „Monikai reikia

meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Smogiamoji jėga“.
0.20 „Judantis
objektas“.
1.20 „Tai či meistras“.

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.
Kerštas su kaupu“.
0.30 „Pasitikėjimas“.
1.40 „Kvantikas“.
2.30 Ekstrasensai
detektyvai.
3.30 „Pasitikėjimas“.
4.35 „Kvantikas“.
5.25 „Paskutinis iš
Magikianų“.

BTV
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 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Bėgliai“.
22.55 „Kaliniai“.
1.50 „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. Bet

kokia kaina“.
10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Deimantų medžio-

tojai“.
12.20 „Vienišas vilkas“.

13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
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 „Gluchariovas“.
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 Nik Bärtsch's

Ronin. Džiazo
vakaras.
7.00 Vilniečiai. Antanas
Dilys.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 Mokslo sriuba.
8.45 „Kodėl gi ne?!“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Anapus čia ir dabar.
13.55 Nacionalinis turtas.
14.20 „Iš arti. Escobaras“.
15.10 „Kodėl gi ne?!“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
18.15 „Ten, kur namai 2“.
19.00 Mokslo ekspresas.
19.15 „Juodoji naktis
Paryžiuje“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos
tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
22.00 „Komisaras ir jūra“.
23.30 Premjera. „Prancūzų branduolinių
bombų aukos“.
0.45 DW naujienos rusų
kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.

TV1
6.50 „Tėvas Motiejus“.
7.55 „Rožių karas“.
9.55 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios

namų šeimininkės“.
13.10 „Madagaskaro
pingvinai“.
13.40 „Šaunusis Skūbis-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“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių
kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų skyrius“.
21.00 „Brokenvudo
paslaptys. Mirtina
baimė“.
23.00 „Amžina meilė“.
0.55 „Sicilijos mafija“.
2.35 „Žmogiška
silpnybė“.
4.55 „Tėvas Motiejus“.

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.
„FC Barcelona“–
„Manchester
United FC“.
23.55 Eurolygos rungtynės. Stambulo
„Fenerbahce“–
Kauno „Žalgiris“.
2.10 „Daktaras
Hausas“.
3.00 „Nuodėmių
daktaras“.
4.00 „Raitelis be
galvos“.

20.30 „Paveldėtoja 2“.
21.00 „Monikai reikia

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

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

meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „MS1. Kalėjimo

linė policija 6“.
11.15 „Aukštuomenės

griūtis“.
0.20 „Judantis

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 Speciali laida dėl
LR Konstitucijos
12 straipsnio
pakeitimo.
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 Klausimėlis.lt.
3.30 Dviračio
žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
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 KK2.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.40 Yra, kaip yra.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...

objektas“.
1.20 „Smogiamoji jėga“.

TV3

10.00 „Gyvybės langelis“.
11.10 „Deimantų medžio-

tojai“.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18:00 „Žemės ir laiko

prakalbinimas“.

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 „Nešdintis visu

greičiu“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.00 „X mutantai“.
0.55 „Pasitikėjimas“.
2.00 „Kvantikas“.
2.50 Ekstrasensai

detektyvai.
3.45 „X mutantai“.
4.35 „Pasitikėjimas“.
5.35 „Paskutinis iš

Magikianų“.

BTV
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 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Deganti žemė“.
22.50 „Bėgliai“.
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. Bet

kokia kaina“.

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

0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Džiazo muzikos

vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
2.15 „Komisaras ir jūra“.
3.45 Kultūringai su
Nomeda.
4.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.15 „Ten, kur namai 2“.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
7.55 „Rožių karas“.
9.55 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Nusivylusios namų

šeimininkės“.
13.10 „Madagaskaro

europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa.
0.30 Čempionai.
1.05 „Gluchariovas“.
2.05 „Širdies plakimas“.
2.55 „Deimantų medžio-

tojai“.
3.45 „Šeimininkė“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Deimantų medžiotojai“.

LRT Plius

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“.
18.00 „Iš širdies į širdį“.
19.00 „Aukštakulnių

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Nik Bärtsch's
Ronin. Džiazo
vakaras.
6.55 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
7.25 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.35 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.50 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.15 Pradėk nuo savęs.
8.45 „Kodėl gi ne?!“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Brandūs pokalbiai.
13.00 Kultūringai su
Nomeda.
13.45 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
14.15 „Juodoji naktis
Paryžiuje“.
15.10 „Kodėl gi ne?!“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.15 „Ten, kur namai 2“.
19.00 Mokslo ekspresas.
19.15 Premjera. „Kalnų
žolelių paslaptys“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Vaikystė“.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.

kerštas“.
20.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
21.00 „Brokenvudo

paslaptys. Neištekėjusi nuotaka“.
23.00 „Amžina meilė“.
0.55 „Sicilijos mafija“.
2.30 „Brokenvudo
paslaptys. Mirtina
baimė“.
4.00 „Tėvas Motiejus“.

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. „FC
Porto“–„Liverpool
FC“.
0.00 „Daktaras
Hausas“.
0.55 „Nuodėmių
daktaras“.
1.45 „Raitelis be
galvos“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

namų valdos skly•pus:•Gretimus
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.

••

Žemės sklypą Kapčiamiesčio sen., Alekniškių k.
Tel. 8 676 38841.
Vilniaus g. 11,
•Lazdijai
•2 k. butą
(rūsys, sandėliukas,
autonominis šildymas). Dėl
nuomos nesikreipti.
Tel. 8 684 46299.

••

2 k. butą Lazdijuose (su daliniais patogumais, suremontuotas), kaina 16 500 Eur.
Tel. 8 684 10130.

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

sklypą Jūratės g. 10,
•Alytus
•Žemės
(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.

sklypą Smarliūnų k.
(3
MTZ 82 (maža
•(25•Žemės
•aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
•kabina),
•Traktorių
a, namų valda, su pastapušynas, ežekaina sutartinė.
tais, 20 km nuo Druskininkų,
5 km nuo Veisiejų, geodeziniai
matavimai, elektra), kaina
4 999 Eur. Tel. 8 624 17600.

••
bendrijoje
•„Baltasis“
•Sodo namelį
(11 a žemės).

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

Tel. 8 656 12800.

ras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

••

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

sklypą Lazdijuose
•(30•Žemės
a, tinka namo statybai,

TRANSPORTO PRIEMONĖS

(1997 m., 1,9
•l, TDI,
•„VWTAPassat“
iki 2021 m. vasario

mėn., lengvojo lydinio ratlankiai, su geromis padangomis,
kablys, klimato kontrolė), kaina
1 250 Eur. Tel. 8 605 00476.

graži vieta, prie miško ir vandens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 20 000
Eur. Tel. 8 686 70841.

vasarines
•padangas
•Tvarkingas
(195/60R15, 4 vnt.,

kaina 16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

būklės, iš Olandijos, 2003 m.),
kaina sutartinė.
Tel. 8 623 23430.

••
5 skylės) su lengvojo lydinio
ratlankiais. Tel. 8 626 60208.
1
k.
butą
Simne
(2
aukštas,
•34,14
• kv. m, su daline buitine ••Namą Vainiūnų k. (buvusi ••„Renault Megane Scenic“
valgykla, namų valda 30 a),
(1,8 l, benzinas, labai geros
technika, nauji langai, šarvuoNamą su 15 a sklypu Lazdijų
mieste. Tel. 8 603 24679.

tosios 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.
Vytauto g. 41, Laz•dijai•Namą
(15 a namų valda) ir 15 a
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

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

••

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

DĖmesio!
Informuojame, kad Lazdijų r. sav. 3-iajam notaro biure
(Nepriklausomybės a. 4-2, Lazdijai, tel. (8 318) 51112)
2019 m. balandžio 12 d. 13.30 val. bus skelbiamas mirusiosios ONOS UTARIENĖS testamentas.

Informuojame, kad Lazdijų r. sav. 3-iajam notaro biure
(Nepriklausomybės a. 4-2, Lazdijai, tel. (8 318) 51112)
2019 m. balandžio 12 d. 13.00 val. bus skelbiamas mirusiojo
VYTAUTO GALVANAUSKO testamentas.

kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

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

namą Mikniš•kių•Gyvenamąjį
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,

63 a sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi,
su ūkiniais pastatais), kaina
sutartinė. Tel. 8 698 78040.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

MTZ 80 priekinį tiltą su
ratais. Kitkinį presą „Claas
Markant“. Tel. 8 615 62026.

BALANDŽIO 12 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. Pagal užsakymus pristatome AB Vilniaus paukštyno mėsinius broilerinius COBB-500
ir ROSS-308 veislės vienadienius ir paaugintus viščiukus.
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

Lazdijuose.
•Tel.•Kiaulę
8 613 37334.
kaina 1,80 Eur/kg.
•Tel.•Kiaulę,
8 615 40455.
veršelį.
•Tel.•Mėsinį
8 686 19042.
••Ėringas avis. Tel. 8 642 07624.

AUGALAI

žibintai, lengvojo lydinio
ratlankiai, daug privalumų, iš
Vokietijos), kaina 2 600 Eur.
Tel. 8 624 17600.

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

Vectra“ (1,9 l, CDTI,
•110•„Opel
kW, 2006 m., 6 pavaros,
••Šiaudų rulonus.
xenon žibintai, lengvojo lydinio Tel. 8 645 93659.
ratlankiai, daug privalumų, iš
bulves „MelodiVokietijos), kaina 2 750 Eur.
•ja“.•Maistines
Tel. 8 616 80047.
Tel. 8 621 37087.
kviečius.
Zafira OPC“ (2005
•m.,•„Opel
•Tel.•Vasarinius
2,2 l, DTI, 92 kW, 7 sėdi8 657 52162.
mos vietos, TA iki 2021 m., lenkviečius.
gvojo lydinio ratlankiai, daug
•Tel.•Vasarinius
8 630 93471.
privalumų), kaina 1 790 Eur.
Tel. 8 621 37087.
Šieną kitkomis.
•
•
Tel.
8 628 11431.
Lengvojo
lydinio
ratlankius
•(tinka
• „Opel“, R15, 4 skylės),
kaina 15 Eur/vnt.
••Šienainį. Tel. 8 629 79244.
Tel. 8 682 64169.
Įvairių gėlių sodinukus. UAB
•
•
„Martas“,
Gėlyno g. 17, Lazdi„VW
Sharan“
(2005
m.,
•1,9•l, TDI, 85 kW, 6 pavaros, 7 jai. Tel.: 8 652
51721,
sėdimos vietos, lengvojo lydinio ratlankiai, TA iki 2020 m.,
daug privalumų), kaina 2 990
Eur. Tel. 8 676 99171.

GYVULIAI

(8 318) 51721.

gėlininkystės
•ūkis•G.jauVasiukonio
prekiauja našlaitėmis.

Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
Staidarų k., Lazdijų r.

8 m. karvę.
grūdų sėjamąją.
•Tel.•Rusišką
•Tel.•Veršingą
8 630 93471.
8 645 93659.
(2 vnt.), 9 noragų
„Sūduvos galvijai“
•arklinį
•Vežimus
kultivatorių.
Brangiai perka.
Tel. 8 671 59184.

PIRKITE VIŠTAS! VIENOS KAINA – tik 3,50 euro
AB VILNIAUS PAUKŠTYNO VIŠČIUKAI

Tel. 8 613 53605.

Tujas gyvatvorėms (karposklypą Nemajūnų
•k. •(80Žemės
•
•
a, žemės ūkio paskirtis,
mos,
0,8–1,1 m, kaina 1 Eur; koloni„Opel
Signum“
(1.9
l,
CDTI,
•2008
• m., 6 pavaros, xenon nės, 0,8–1,1
tvenkinys, nedidelis statinys),
m, kaina 3–4,5 Eur).

••

DĖmesio!

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.

Tel. 8 698 24061.

karvę.
•Tel.•Antraveršę
8 687 24528.
karves (5, 6 ir 7
•metų).
•Pienines
Tel. 8 651 19777.
tipo eržilą
•(kinkomas,
•3 m. sportinio
jojamas).

T25.
•Tel.•Traktorių
8 628 11431.
sodinamąją, vago•tuvą•Bulvių
ir kasamąją. Savadarbę
savivartę priekabą.
Tel. 8 686 70818.

karves, jaučius, telyčias.
Tvarko subsidijas.
Atsiskaito iš karto.
Moka 6–21 proc.
Sveria, pasiima.

Tel.: 8 613 79515,
8 620 35000,
8 614 44299.

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

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

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

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

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

Tel.: (8 318) 52260, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com
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
KITI

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

••

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

didžiąją kabiną.
•Tel.•JUMZ
8 686 70818.
kokią žemės ūkio tech•niką.•BetPerku
traktorių, priekabą,

sunkvežimį ir jų padargus. Gali
būti neveikianti, su defektais.
Tel. 8 680 77728.

••

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

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

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

KITI

Netekome ilgamečio Veisiejų technologijos ir verslo
mokyklos direktoriaus, švietėjo, visuomenininko, dzūkų
tradicijų puoselėtojo STASIO SALADINSKO. Šią skausmingą išsiskyrimo valandą nuoširdžiai užjaučiame šeimą
ir artimuosius, netekusius brangaus Žmogaus. Nuo šiol velionio
atminimas gyvens buvusių mokinių, kolegų, bendraminčių bei
visų jį pažinojusiųjų atmintyje, o nuveikti reikšmingi darbai bylos
apie paliktą gilų pėdsaką Lazdijų krašto istorijoje.
Meras Artūras Margelis
išsinuomočiau
stogus iš savo ir
•žemės
•Brangiai
•užsakovo
•Dengiame
Krosnos, Šeštokų sen.
medžiagų. Lankstinių

pianiną.
Tel. 8 688 80688.
gamyba ir montavimas.
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
Tel. 8 678 29667.
Turite
laisvos
žemės
nuo•mai• Teizų apylinkėse? Padėki- ••Glaistome, dažome bei atlaužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 180–
te jaunam ir naujai besikurian- liekame kitus vidaus apdailos
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.

čiam ūkiui plėstis.
Tel. 8 653 90001.

darbus.
Tel. 8 622 60230.

kokybiškai
butą Laz•dijuose.
•Išsinuomočiau
•išpjauname
•Greitai irmedžius
Mokėsiu iki 100 Eur/
tiek
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

DARBA S

PA S LAU G O S

g. 6. (79 kv. m, galima mažesnę dalį išnuomoti, yra atskiras
įėjimas).
Tel. 8 692 39152.

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.

gyvenamosiose, tiek sunkiai
prieinamose teritorijose ir
kapinėse.
Tel. 8 627 49416.

šeimas ir tuščius avi•lius.•Bičių
Tel. 8 613 93166.
būdu restauruoTRANSPORTO PRIEMONĖS
SIŪLO
•jame•Karštuoju
••Gaminame duris namams,
vonias. Dengiame impor- ūkiniams pastatams, laiptus ir
šeimas su aviliais.
arba
Siūlome patikimą dartinėmis medžiagomis. Spalvų
kitus gaminius. Kokybę garan•Tel.•Bičių
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
•bą•namų
8 652 80984.
pagamintą
tvarkytojoms (-ams)
įvairovė, garantija. Darbo patir- tuojame.
nuo 1985 m. Gali būti techAnglijoje be jokių įdarbinimo
tis 27 metai.
Tel. 8 686 71689.
Naudotas
skalbimo
mašiniškai
netvarkingas,
daužtas,
mokesčių.
Amžius
neribojaTel.:
8
617
78494,
8
636
79331.
•nas• „Candy“ (AA klasės) ir LG, nevažiuojantis. Siūlyti įvairius mas, kalba nebūtina.
Ieškote patikimo ir profesi•
•
onalaus
buhalterio ar finankaina 60 Eur/vnt.
Taisome
buitinę
techniką
variantus. Tel. 8 687 89742.
Tel. 8 672 41083; www.super•(šaldytuvus,
•
skalbimo mašinas sininko? Rinkitės  UAB „MDL
Tel. 8 650 87433.
darbas.com.
ir kt.). Kauno g. 77, Lazdijai.
Group“. Mes teikiame kokyBrangiausiai – naudotus,
•
•
Šviesią
komodą
(4
stalnevažiuojančius
angliškus,
po
Tel.
8
650
87433.
biškas apskaitos paslaugas
IEŠKO
•čiai,• plotis 29 cm, aukštis eismo įvykio ar visiškai tvarkintiek pelno siekiantiems, tiek
83 cm), kaina 36 Eur. ĮvaiTaisome
automatines
skalgus automobilius ir mikroauto- ••Vyras ieško darbo pas ūkisubjektams,
•bimo
• mašinas. Atvykstame į nesiekiantiems
rių išmatavimų faneruotus
busus. Pasiima patys. Atsiskai- ninką. Tel. 8 653 59669.
užsiimantiems tiek gamyba,
namus. Tel. 8 615 73404.
skydus, dvp plokštes, durų
to iš karto. Tel. 8 630 64004.
tiek prekyba, tiek paslaugų
Vyras
ieško
darbo.
Gali
2
varčias. Tel. 8 686 43600.
teikimu. Taip pat teikiame
•
•
kartus
per
mėnesį
prižiūrėti
Atliekame
visus
vidaus
Automobilius,
motociklus,
įmonės steigimo paslaugas
•
•
•
•
Naudotą
šaldytuvą.
prikabinamus
namelius
(kemapdailos
darbus.
sodybą.
Tel.
8
623
23430.
bei konsultacijas finansiniais
•Tel.• 8 674 97626.
perius). Pasiimame patys.
Tel. 8 623 00597.
klausimais.
Tel. 8 690 25066.
Susisiekite su mumis:
N UO MA
Ketinius
radiatorius.
UAB
„Staigūs
sprendimai“
linarastenyte@yahoo.com.
•Tel.• 8 614 56206.
•
•
Superkame
visų
markių
autoautoservisas.
Važiuoklės
Tel. 8 672 35395.
SIŪLO
•mobilius,
• mikroautobusus, kemremontas, virinimo darbai,
akmens anglis ir
tipų stogų, fasadų,
perius, motociklus, keturračius,
•durpių
•Fasuotas
••Išnuomojamos administra- padangų montavimas ir balan- •patalpų
•Visų PLOVIMAS,
briketus. Atvežame.
ATNAUmotorolerius. Gali būti nevažiuo- cinės paskirties patalpos Sodų savimas, žemės ūkio mašinų,
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,
Lazdijai. Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

jantys ar ilgai stovėję. Sutvarkome dokumentus, Atsiskaitome iš
karto. Tel. 8 674 48971.

„Audi“, „VW“,
kapams. UAB
•„Martas“,
•SkaldelęGėlyno
•„MB“,
•Superkame
g. 17, Lazdi„Opel“, „Mazda“,
išnuomojamos
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
Lazdijų
jai. Tel.: 8 652 51721,
„Mitsubishi“, „Toyota“ mar(8 318) 51721.

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

••

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

PERK A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

kių automobilius. Gali būti
nevažiuojantys po autoįvykių.
Pasiimame patys, atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 674 48762.

visų markių au•tomobilius,
•Superkamekemperius.
Gali būti

nevažiuojantys ar po autoįvykio
bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikalingus dokumentus, atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 636 60454.
automobilių
•supirkimas.
•Visų markių
Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, sutvarkome dokumentus. Tel. 8 635 88865.

GYVULIAI

(gali būti
•bendraturčių,
•Brangiai mišką
••Brangiai – pienu girdomus
neatidalytas, su
buliukus ir telyčaites (2–8 sav.,
skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

nuo 50 iki 90 kg). Moka 6 ir
21 proc. Sveria elektroninėmis
svarstyklėmis. Tel. 8 646 81037.

miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

JINIMAS, DAŽYMAS. Konsultuojame, suteikiame garantiją.
Tel. 8 621 99958.
skardinius, šife•rinius
•Dažome
stogus. Medinius bei
tinkuotus fasadus ir kt.
Tel. 8 631 91211.

gamybines-san•dėliavimo
•Išnuomoju
patalpas Radvilų g.,
Veisiejuose.
Tel. 8 698 78040.

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

IEŠKO

žemės ūkio
•paskirties
•Išsinuomočiau
žemės. Gali būti

apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.

šeima išsinuomotų
•būstą
•JaunaLazdijuose.
Tel. 8 673 24549.

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

Tel. 8 655 58021.

16

Dzūkų žinios Nr. 15 / 2019 04 11 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

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.

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

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

• 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.
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• 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

Tel. 8 650 54363.

• 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
.

Įvairioms pirtims.

parduoda ir pristato:
ARKLIUS, JAUČIUS,
Įvairiems vanojimams.
TELYČIAS,
KARVES
. galiu atvežti.
Didesnį
kiekį
• Plautas aukščiausios rūšies
ir apvaliąją
679 susipažinti su
akmens anglis (palaidos Tel.
arba8 625 93 Kviečiu
medieną su žeme
lietuviškos pirties
fasuota
po
25
kg).
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
• Granulines akmens anglis
tradicijomis ir ritualais.
bei retinimus. Konsultuojame.
(po 1 t, po 25 kg).
Tel. 8 633 59539.
Tel. 8 680 81777
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
po
500 kg.
PerkamePERKAME
mišką
ARKLIUS, JAUČIUS,
• Medžio granules (sertifikuoMIŠKĄ
TELYČIAS, KARVES.
tos).
didžiausiomis kainomis
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
UAB „Rividė“

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.

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

Direktorius
Darius Brindza.
Reklamos vadybininkė
Agnė Sukackienė
Tel. 8 670 38882.

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos
nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

