N e p r i k l a u s o m a s L a z d i j ų r a j o n o l a i k r a š t i s www.dzukuzinios.lt

Nr. 16 (8423)
2019 04 18, ketvirtadienis
Leidžiamas ketvirtadieniais
Kaina 0,33 Eur
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Savaitės komentaras

Nei milijonas menkystų su kūjais negali sunaikinti partizanų atminimo

Algimantas Mikelionis
Praėjusią savaitę Vilniuje toks
menkysta, kurio net vardo neverta minėti, vidury baltos dienos
kūjų sudaužė partizanų vadui Jonui Noreikai (generolui Vėtrai)
skirtą atminimo lentą. Bergždžias
darbas! Lenta bus atstatyta, ir į
partizanų atminimą ir jo puoselėjimą bus įdėta dar daugiau jėgų
ir pastangų. Partizanai yra tikrieji
mūsų tautos didvyriai, kuriems
amžinai būsime dėkingi už tai,
kad dabar esame laisvi ir nepriklausomi. Žinoma, visuomet atsiras patikėjusių sovietine ir rusiška
propaganda, kad partizanai buvo
banditai ar žydšaudžiai. Tokiems
burnos neužčiaupsi, bet skirtumas
tas, kad jie remiasi pramanais ir
nebūtais pasakojimais. Mes pasiremkime mokslininkų ir specialistų, kurie užsiima Lietuvos
partizanų veiklos tyrinėjimu,
nuomone ir faktais.
Lietuvos partizanai savo krauju
nuplovė gėdą, kurią buvo užsitraukusi mūsų valstybė 1940 m.
birželį, kai nepasipriešino Raudonajai armijai ir nepaleido nei
vieno šūvio. Juk dar buvo gyvas
didvyriško Suomijos pasipriešinimo Sovietų Sąjungai, kuri norėjo
atnešti jai „komunistinį rojų“, pavyzdys. Žuvo milijonas Raudonosios armijos karių, o suomių
net trisdešimt tris kartus mažiau.
Suomiai apgynė savo laisvę, ir
dabar yra viena iš labiausiai išsivysčiusių pasaulio valstybių.
Daug kas sako, kad mūsų kariuomenė buvo daug kartų mažesnė
už sovietų, beje, kaip ir suomių.
Bet juk galėjome kovoti nebūtinai atvirą, o partizaninį karą.
Taip, būtų buvę daug aukų, bet

nemažai nuostolių būtų patyrusi
ir Raudonoji armija. O nepasipriešinus sovietai vis tiek daug
lietuvių nužudė, kaip vilkas bejėges aveles. Juk kareiviams geriau
jau žūti garbingai besikaunant
mūšio lauke, nei būti beginkliams
suimtiems, tardomiems, kankinamiems ir žvėriškai nužudytiems
ar mirti sovietiniuose lageriuose
nuo bado ir katorgiško darbo. Lietuvos partizanai nuplovė 1940 m.
gėdą ir užkūrė Raudonajai armijai
tikrą pragarą.
Paprasti Lietuvos gyventojai po
Antrojo pasaulinio karo tenorėjo
ramiai, taikiai ir padoriai gyventi
bei dirbti, bet matydami, kaip sovietai be gailesčio naikina mūsų
tautą ir trypia brangią Lietuvą,
išėjo į mišką. Tuo metu partizanai
buvo vienintelė teisėta Lietuvos
valdžia, o sovietai tik niekingi
atėjūnai ir okupantai. Nuo pat
savo kovos pradžios partizanai
dėvėjo itin tvarkingas karines uniformas ir laikėsi griežtos tvarkos
bei drausmės norėdami parodyti,
kad jie yra ne kažkokios padrikos gaujos ar grupuotės. Sovietai
susidūrę su itin galingu, gerai organizuotu ir narsiu partizanų pasipriešinimu greitai suprato, kad
skaudžiai nukentės. Tuomet, kaip
ir pridera nuolat meluojantiems
Kremliaus atstovams, sukūrė paties Liuciferio vertą planą: nutarė partizanus sukompromituoti
pačių lietuvių akyse. Lietuvos
gyventojai per dvidešimt metų
laisvės ir nepriklausomybės buvo
įpratę gyventi teisingai ir padoriai, tad kai kas ir patikėjo sovietų
melu apie partizanus. Sovietai pasistengė kaip reikiant! Persirengę
partizanų uniformomis žudydavo
paprastus gyventojus. Kai kuriuos
suimtus partizanus palauždavo,
ir šie tapdavo smogikais, kurie
prisidengdami partizanų vardu
taip pat žudydavo ne tik vyrus,
bet ir moteris, vaikus, senelius.
Jeigu net dabar kai ką sugeba
suklaidinti Rusijos propaganda,
tai pokario metu apgauti eilinius
žmones būdavo dar lengviau. Kai

Stipruoliai skina pergales
Vaidotas Morkūnas
Lazdijų sporto centro
trenerio Artūro Mačionio
auklėtiniai savo pasiekimais toliau garsina rajoną.
Jaunieji jėgos trikovininkai dalyvavo pirmajame
istorijoje Lietuvos jaunučių štangos spaudimo
čempionate, gerino rekordus ir parsivežė apdovanojimų.
Lazdijų sporto centro vaikinų
komanda užėmė pirmą vietą
Lietuvoje, merginų komanda –
antrą vieta!!! Šauniai pasirodė
Laimutė Bleizgytė, kuri tarp
mergaičių absoliučioje įskaitoje užėmė antrą vietą. Mergaitė
mokosi Veisiejų Sigito Gedos

gimnazijoje, treniruotes lanko
pusę metų. Treneris A. Mačionis
teigė, kad pasiekusi tiek daug
mergaitė labai apsidžiaugė, iš
laimės net ašarojo. ,,Ji labai
darbšti, daug treniruojasi, ištverminga, todėl ateityje pasieks
dar daug pergalių“, – sakė jos
treneris.
Vaikinai taip pat pasirodė įspūdingai, skynė apdovanojimus.
Kasparas Vaickelionis svorio
kategorijoje iki 83 kg – I vieta
ir IV vieta absoliučioje įskaitoje,
Gytis Varnagiris iki 66 kg – I
vieta ir III vieta absoliučioje įskaitoje, Erikas Strankauskas iki
66 kg – II vieta, Evaldas Kunsevičius iki 59 kg – III vieta,
Dovydas Narusevičius iki 53
kg – I vieta.

•

Adomo Žilinsko piešinys.
kas tuo metu prarijo klastingą sovietinį jauką ir, kas baisiausia, vis
dar yra žmonių, tą melą kartojančių ir dabar.
Lietuvių tauta patyrė ir nematytų neregėtų dalykų, kurie vyko
sovietams nukovus partizanus.
Tikras karys su savo priešu įnirtingai, drąsiai ir aršiai kovoja iki
paskutinio kraujo lašo ir atodūsio, o su nukautu priešu elgiasi
pagarbiai. Tik ne „šaunieji“ sovietų kariai. Partizanų kūnus jie
niekino kaip paskutiniai padugnės
ir išsigimėliai, nes tokie ir buvo.
Nuogus partizanų kūnus numesdavo ant grindinio, į juos šaudydavo, juos pjaustydavo, į burnas
sugrūsdavo maldaknyges, lytinius
organus apvyniodavo rožančiais,
išdurdavo akis ir dar stebėdavo,

ar niekas tai matydamas neverkia.
Tokiems sovietų „kariams“ nėra
vietos net pragare.
Kaip bebūtų keista, Lietuvoje
vis dar atsiranda tokių neišmanėlių, kurie partizanus vadina banditais ar žydšaudžiais. Paklausti,
kodėl kalba tokias nesąmones, jie
sako, kad girdėjo pasakojimus
iš to ar ano. Tik pamiršta, kad
pokario meto sovietinio melo
ir propagandos mašinai nebuvo
itin sunku suklaidinti paprastus
gyventojus. Bet kas dar keisčiau,
tokie „žinovai“ pasakodami visiškus niekus nesiremia specialistų
nuomone. Juk yra daugybė rimtų
mokslinių darbų, kuriuose istorijos mokslo daktarai, profesoriai
ir akademikai yra itin kruopščiai
ir atidžiai išnagrinėję partizanų

Mieli Lazdijų krašto žmonės,
nubudus gamtai į visų mūsų namus atkeliauja Šventosios Velykos.
Pavasario atgimimą liudijančios iškilmės visus mus
kviečia kurti gėrį ir grožį aplinkoje, kuri supa kiekvieną iš mūsų.
Linkiu, kad atvirumas, šiltas bendravimas ir noras
susiburti draugėn lydėtų Jus ne tik šį šventinį laikotarpį, bet ir kasdieniniuose darbuose, o Jūsų troškimai ir
viltys artimiesiems suteiktų daug džiaugsmo.
Mielieji, nuoširdžiai sveikinu Jus Šventųjų Velykų
proga.
Lazdijų rajono savivaldybės merė
Ausma Miškinienė

kovas. Apskritai Lietuvoje pastebimas itin blogas reiškinys: apie
kokį nors įvykį ieškoma faktų bobučių ir diedukų klejonėse, kai
reikėtų klausyti geriausiai konkrečią problemą išmanančių profesionalų, specialistų ir ekspertų
nuomonės. Juk iš tiesų puikūs ir
kompetentingi specialistai dirba
Lietuvos gyventojų genocido ir
rezistencijos centre. Tad gal prieš
paskelbiant generolą Vėtrą žydšaudžiu paklausti geriausiai apie
tai išmanančiųjų?!
Lietuvos partizanai padėjo
savo galvas už tai, kad šiandien
būtume nepriklausomi ir laisvi
bei galėtume ramiai kurti, dirbti ir gyventi, giedoti „Tautišką
giesmę“ ir matyti plevėsuojančią
trispalvę.

•
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Gimnazijose — gyvosios istorijos pamokos apie A. Ramanauską-Vanagą
2019 m. balandžio 11 d.
Lazdijų r. Veisiejų Sigito
Gedos, Lazdijų Motiejaus
Gustaičio ir Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazijose vyko trys gyvosios
istorijos pamokos, kurių
tema „Generolas Adolfas
Ramanauskas-Vanagas
– su okupacija kovojusios Lietuvos valstybės
vadovas“. Pamokas vedė
Lietuvos partizanų vado,
brigados generolo Adolfo
Ramanausko-Vanago dukra
Auksutė RamanauskaitėSkokauskienė.

Pamokose dalyvavo ir istorinės
atminties liudijimų klausėsi mokiniai, mokytojai, kiti gimnazijų
bendruomenių nariai, Trečiojo
amžiaus universiteto lankytojai

bei visi, besidomintys gimtojo
krašto istorija. Klausytojams
buvo pristatytas Danguolės Buneikienės sukurtas filmas „Priešaušrio Lietuva“, skirtas Adolfo
Ramanausko-Vanago partizaninio gyvenimo keliui prisiminti.
Filmo moto – „Nužudytas, bet
nepalaužtas“.
Šis jautrus istorinis filmas ir
Auksutės Ramanauskaitės-Skokauskienės prisiminimai paliko
gilų įspūdį pamokų dalyviams
bei dar labiau sustiprino pagarbos
ir pasididžiavimo pojūtį Adolfo Ramanausko-Vanago asmenybe – Lazdijų krašte augusiu,
subrendusiu ir įgijusiu vertybines gyvenimo nuostatas Lietuvos
partizanų vadu, su tvirta valia ir
pasišventimu drąsiai kovojusiu už
okupuotos Tėvynės laisvę.
Lazdijų r. sav. inf.

•

Pamokas vedė Lietuvos partizanų vado, brigados generolo A. Ramanausko-Vanago dukra A. Ramanauskaitė-Skokauskienė.

Pirmąkart Vidzgailų bendruomenę aplankė mobilioji biblioteka
Dineta Babarskienė
Sakoma, kad kaimai tuštėja, čia
mažai norinčių kurtis, gyventi,
auginti vaikus. Tačiau tuo suabejojau nuvykusi į Vidzgailus.
Puikiuose Vidzgailų bendruomenės namuose girdėjosi vaikų
juokas. „Čia mūsų Vaikų dienos
centras, į kurį popiet susirenka
vaikų būrys“, – paaiškino Vaikų
dienos centro darbuotoja Arūnė
Dereškevičienė.
Tądien ji su būriu vaikų šeimininkavo šiltuose bendruomenių
namuose, atėjo kaimo žmonės.
„Bendruomenės pirmininkė Dovilė sakė, kad atvyks mobili biblioteka, – pasakojo Arūnė ir tuoj
pridūrė. – Bet kad taip bus – to
nepasakė. Mums patiko, nesitikėjome tokios puikios popietės.“
Vaišės – svečiams, dovanos – šeimininkams ir, anot karo žurnalisto
Ričardo Lapaičio, žmonės-knygos.
„Taip švelniai „žmonėmis-knygomis“ vadinu „Lazdijų menės“
literatus“, – prisipažino Ričardas.
Nustebino jaunieji prozininkai
Inesa Uzdilaitė ir Aurelijus Ragažulis, kurių mokytoja lituanistė
Vida Kvaraciejienė. Jiedu prisipažino, jog ateityje norėtų parašyti
ir išleisti savo knygas, o tądien
paskaitė po savo literatūrinį kūrinį
ir patikino, jog mokytojos raudonas tušinukas mažai kuo prisidėjęs
– čia jų kūryba. Šeštokietė poetė
Zita Tumosienė dovanojo savo
eilių: išgyventų, tikrų, iš patirties.
O ir knygą dovanų atvežė gražiai
Vidzgailų bendruomenei. Poetė
Ramutė Sinkevičiūtė savo eiles
moka atmintinai, tad paprašyta
greit sumojo, ką padeklamuoti.
O dar ir karo žurnalistas Ričardas

Vidzgailų gyventojai sulaukė įdomių svečių.
Lapaitis pasidalino savo prisiminimais iš karo zonų. Visko buvo čia
daug. Kur Gintaras Gražulevičius,
ten ir jo gitara, ten ir daina. Pirmiausia tądien sugiedotas Vidzgailų bendruomenės himnas, kurį
vietiniai moka mintinai. O paskui
jau kitos dainos – žinomos ir ne.
Labai paprašytas Gintaras ryžosi ir
sudainavo savo „rinkimų“ dainas,
kaip pats juokauja, „politines“, kurios „Facebook“ buvo peržiūrėtos

tūkstančių žmonių. Šitos visiems
labiausiai patiko: gyvai, iš paties
autoriaus lūpų.
„Ačiū, kad atvykote, lauksime ir kitąkart“, – sakė Arūnė
Dereškevičienė, kartu su Vaikų
dienos centro lankytojais dalyvavusi literatūrinėje popietėje.
Per tas dainas, skaitinius, kalbas
taip užsimiršta, kad popierinės
knygos liko „ilsėtis“ lagamine.
Tądien skambėjo gyvas žodis!

„Atvažiuokite savaitgalį, dar
daugiau žmonių ateis“, – kvietė vidzgailiečiai tikindami, kad
laisvu laiku jie mėgstantys laiką
leisti bendruomenės namuose.
Juolab, kad dabar Vidzgailų bendruomenės namai atviri kasdien
iki vakaro, mat čia klega vaikai.
Vaikų dienos centro vaikučiai
išlydėjo svečius vaišindami juos
sumuštiniais. Būtinai kiekvienas
turėjo prieš išvykdamas pasivai-

šinti sumuštiniu, padarytu pačių
vaikų. Kiekvienam į ranką gardus
sumuštinis ir tuomet jau iki pasimatymo.
Teisus, matyt, literatų klubo
„Lazdijų menė“ prezidentas Ričardas Lapaitis, kad mobilioji
biblioteka – tai nepaprastos išvykos, kelionės į nežinią. Tačiau
reikia pastebėti, jog kartais į itin
žavią nežinią kaip tąkart į Vidzgailų kaimo bendruomenę.

•

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

4

Dzūkų žinios Nr. 16 / 2019 04 18 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Naujosios valdžios startas: ar tikrai bus

Iškilmingas naujosios tarybos posėdis prasidėjo Lietuvos himno giedojimu.
Linas Greičius
Savivaldos rinkimų karštinė pasibaigė. Lazdijuose
darbą pradėjo nauja rajono
savivaldybės taryba ir
tiesiogiai išrinkta merė.
Pirmajame 9-osios tarybos
posėdyje buvo atlikti visi
būtini formalumai – nuo
naujųjų tarybos narių priesaikų iki senosios valdžios
atstovų atleidimų ir vicemero išrinkimo. Ir bendros
nuotraukos prie savivaldybės pastato.

Ne visi prašė Dievo pagalbos
Praėjusį pirmadienį pusšimtis
lazdijiečių, susirinkusių Lazdijų rajono savivaldybės posėdžių
salėje, tapo išskirtinio įvykio
liudininkais – stebėjo iškilmingą
naujosios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdį.
Sugiedojus Lietuvos Respublikos himną, posėdį pradėjo Lazdijų rajono savivaldybės rinkimų
komisijos pirmininkė Ramutė
Subačienė, kuri abėcėlės tvarka
pakvietusi visus tarybos narius
priėmė jų priesaikas. Kiekvienas
prisiekiantis, dešinę ranką laikydamas ant Lietuvos Respublikos
Konstitucijos, prisiekė gerbti ir
vykdyti Lietuvos Respublikos
Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės
tarybos nario pareigas ir susilai-

kyti nuo veiksmų, pažeidžiančių
gyventojų teises ir viešuosius
interesus.
Tarybos nariai galėjo pasirinkti
vieną iš dviejų priesaikos tekstų,
kurie skyrėsi tik vienu sakiniu
– viename iš jų buvo frazė „Ir
te padeda man Dievas“, o kitoje
šios frazės nebuvo. 24 naujosios
tarybos nariai prašė Dievo pagalbos, o viena iš jų pasirinko kitą
priesaikos variantą.
Po priesaikos naujoji merė
Ausma Miškinienė nuoširdžiai
dėkojo visiems ja ir jos komanda
pasitikėjusiems Lazdijų krašto
gyventojams.
„Džiaugiuosi, kad po atkaklios ir teisingos kovos Lazdijų
rajono savivaldybės gyventojai
mums patikėjo šią atsakomybę.
Nuo mūsų susitelkimo, bendradarbiavimo, plataus požiūrio ir
gerų ketinimų priklausys šio krašto žmonių gerovė. Tegul nebus
daug maišto ir nesusiklausymo.
Norėčiau, kad po ketverių metų
Lazdijų krašto žmonės pasakytų,
jog priėmė teisingą sprendimą“,
– kalbėjo merė.

Meras sveikino merę
Po priesaikos merę Ausmą Miškinienę sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas
Streikus, kuris dovanodamas
rašiklių rinkinį linkėjo jais pasirašyti Lazdijų kraštui palankius

sprendimus, bendradarbiauti su
visais tarybos nariais ir prisidėti
prie gyventojų gerovės kūrimo.
Sveikinimo žodžius naujai Lazdijų rajono savivaldybės merei
ir tarybai skyrė ir Vyriausybės
atstovė Alytaus apskrityje Ona
Balevičiūtė.
Prie sveikinimų prisidėjo buvęs Lazdijų rajono savivaldybės
meras, dabartinės tarybos narys Artūras Margelis: „Linkiu
sėkmės, puikaus darbo ir gero
bendradarbiavimo. Tikiuosi, kad
nuo šios dienos atversime naują
baltą gyvenimo puslapį ir Lazdijų
kraštas judės tik pirmyn.“
Įteikdamas gėlių puokštę
A. Margelis pabučiavo A. Miškinienę į skruostą.
Tarybos nariai iš pareigų atleido savivaldybės administracijos
direktorių Gintautą Salatką ir jo
pavaduotoją Joną Stankevičių.
Kęstučiui Jasiulevičiui, Lazdijų
rajono savivaldybės administracijos Juridinio skyriaus vedėjui,
buvo pavesta eiti administracijos
direktoriaus pareigas iki tol, kol
bus patvirtinti nauji administracijos vadovai.

Turės sulaukti išvadų
Į savivaldybės administracijos
direktorės pareigas numatyta
valstietės Ilonos Šaparauskienės
kandidatūra. Ši penkiasdešimtmetė Kauno rajone gimusi ir

Kauno technologijos universitetą baigusi moteris šiuo metu
dirba statybų bendrovėje „Magirnis“, registruotoje sostinėje.
Pretendentė užima bendrovės
finansų direktorės postą. Įdomu
tai, jog pretendentė turi solidų
turtą, kuris vertinamas 263 tūkts.

eurų. Taip pat ji yra įregistravusi
ūkininko ūkį.
I. Šaparauskienė yra Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos
Lazdijų skyriaus pirmininko pavaduotoja. Ji buvo įrašyta šios
partijos rinkimų sąraše, tačiau į
savivaldybės tarybą nepateko.

Naujoji taryba
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga: Ausma Miškinienė (merė), Evaldas Brusokas, Rimas Kauzonas, Jurgita
Kurauskienė, Rimantas Pileckas, Benius Rūtelionis,
Valdas Žička.
Visuomeninis rinkimų komitetas „A. Margelio komanda „Pirmyn!“: Artūras Margelis, Gintautas Salatka,
Ričardas Dulskas, Artūras Kašalynas, Odeta Lenkauskienė, Jonas Stankevičius, Daiva Ambrazevičienė ir Česlova
Šmulkštienė.
Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai:
Daiva Barkauskienė, Janina Ražukienė, Jūratė Juodzevičienė, Audrius Klėjus, Romas Leščinskas.
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis: Valdas Petras
Mikelionis, Vitalius Simanynas.
Lietuvos socialdemokratų partija: Justas Pankauskas,
Saulius Petrauskas.
Partija „Tvarka ir teisingumas“: Albinas Žymančius.
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įveikta aukšta žmonių lūkesčių kartelė?
Administracijos direktoriaus
pavaduotojo postas numatytas
socialdemokratui, 55-erių inžinieriui elektrikui Sauliui Petrauskui.
Jis dalyvavo tiesioginiuose mero
rinkimuose, tačiau liko ketvirtas
ir į antrąjį turą nepateko, tačiau
su partijos sąrašu pateko į rajono
tarybą.
Norint užimti administracijos
direktoriaus pavaduotojo postą,
S. Petrauskui tektų atsisakyti rajono tarybos nario mandato. Tokiu
atveju, jo vietą taryboje užimtų
trečias socialdemokratų sąraše
likęs Arūnas Vaišnoras.
Norint teikti tarybai administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo kandidatūras, šių asmenų
nepriekaištingą reputaciją turės
patikrinti Valstybės saugumo departamentas ir Specialiųjų tyrimų
tarnyba. Į šias institucijas merė
turi teisę kreiptis tik davusi priesaiką. Taigi, tikėtina, jog praėjusį
pirmadienį naujoji merė taip ir padarė. Tiesa, šios institucijos savo
išvadoms pateikti turi daugiau
nei dvi savaites, todėl artimiausiu
laiku merė turės palaukti.

Rinko vicemerą
Pirmajame posėdyje buvo renkamas merės pavaduotojas. A. Miškinienė kandidatu į vicemerus

Suskaičiavus balsus paaiškėjo, jog už A. Klėjaus kandidatūrą
balsavo 17 tarybos narių, septyni
balsavo prieš, o vienas balsavimo
biuletenis buvo sugadintas. Taigi,
A. Klėjus tapo merės pavaduotoju.
Buvo nesunku atsekti, kas kaip
balsavo. Akivaizdu, jog „A. Margelio komandos „Pirmyn!“ nariai
balsavo prieš A. Klėjaus kandidatūrą, o visi kiti ją palaikė. Ko
gero, tarp palaikančiųjų buvo ir
du Lietuvos Respublikos liberalų
sąjūdžio narių balsai.
Praėjusios tarybos kadencijoje liberalai buvo valdančiosios daugumos, vadovaujamos
A. Margelio, valtyje. Panašu,
jog šioje kadencijoje jie taikosi
perlipti į naujosios daugumos
laivelį. Kas galėtų paneigti, jog
taip jie elgiasi siekdami išsaugoti
savo bendrapartietį Arūną Markūną savivaldybės kontrolieriaus
poste?

Pasikeitė trečdalis politikų
Jei lyginsime praėjusią ir naująją
tarybą, akivaizdu, jog joje yra nemažai naujų veidų. Pasikeitė net
9 tarybos nariai. Tiesa, moterų ir
vyrų santykis taryboje išliko tas
pats, kaip ir praėjusioje kadencijoje – 17 vyrų ir 8 moterys.

Šmulkštienė, į tarybą patekusi
su tuo pačiu komiteto „A. Margelio komanda „Pirmyn!“ sąrašu.
Ji keturiomis dešimtimis metų
vyresnė už jauniausiąjį tarybos
narį J. Stankevičių.

Pastebėjimai ne protokolui
Gėlės. Pirmajame tarybos posėdyje dalyvavusieji lazdijiečiai
juokavo, jog pirmadienis buvo
labai pelningas Lazdijų gėlių
pardavėjams. Tarybos posėdyje
gėlės „liejosi laisvai“. Jas dovanojo vyrai moterims, moterys vyrams, moterys moterims ir vyrai
vyrams.
Gėles pagal žanrą buvo galima skirstyti į tris rūšis – įvairių
gėlių kompozicijos, tos pačios
rūšies gėlių puokštės bei atskiri
gėlių žiedai. Visi tarybos nariai
gavo po vieną „valdišką“ gėlę,
merė dovanojo gėlių buvusiam
merui, vicemerui, administracijos
direktoriui ir jo pavaduotojui bei
rinkimų komisijos pirmininkei.
Tarybos nariai gavo gėlių iš
savo artimųjų, draugų ir gerbėjų,
o merė – iš buvusio mero, taip pat
iš dar daugybės žmonių. Įspūdingą rožių puokštę merei įteikė jos
partijos bendražygis, Krikštonių
ūkininkas Algis Baranauskas.
Simbolinį gėlės žiedą Lazdijų

A. Margelis: „Tikiuosi, kad nuo šios
dienos atversime naują baltą gyvenimo
puslapį .“
pasiūlė konservatorių Lazdijų
skyriaus vadovą Audrių Klėjų.
Kandidatui buvo suteikta teisė
pasisakyti. Tačiau A. Klėjus savo
programos nedėstė, neva jį visi
gerai pažįsta, tik patikino, jog
gyvena kartu su savo žmona.
Kadangi vicemeras renkamas
slaptu balsavimu, buvo sudaryta
balsavimo komisija, o naujieji tarybos nariai po vieną ėjo balsuoti.

Jauniausias tarybos narys – buvęs administracijos direktoriaus
pavaduotojas Jonas Stankevičius,
išrinktas pagal rinkimų komiteto
„A. Margelio komanda „Pirmyn!“
sąrašą. Iš 10 vietos pirminiame
sąraše į penktą poziciją po reitingavimo pakilusiam J. Stankevičiui gegužę sukaks 29-eri.
Vyriausioji tarybos narė – buvusi Seirijų seniūnė Česlova

Įspūdingą ryškių rožių puokštę merei įteikė jos bendrapartietis iš Krikštonių
A. Baranauskas.

miesto seniūnei Vaidai Gazdziauskienei įteikė tarybos narė Janina Ražukienė. Ponia Vaida buvo
išrinkta į rajono tarybą su konservatorių sąrašu, tačiau tuoj po
rinkimų savo mandato atsisakė.
Jos vietą taryboje užėmė J. Ražukienė. Jei V. Gazdziauskienė
būtų nusprendusi tapti tarybos
nare, pagal įstatymą, ji privalėtų
atsisakyti seniūnės posto.
Įvaizdis. Na, o kaip pirmajam
posėdžiui savo įvaizdžiu pasirūpino tarybos nariai? Žinoma, visų
akys pirmiausiai krypo į naująją
merę. Ponia Ausma dėvėjo rusvos spalvos griežtų linijų stilingą
suknelę. Viršutinė suknelės dalis
– ypač santūri, primenanti kostiumėlio švarkelio stilistiką, apatinė
dalis – tiesaus kirpimo, į apačią
nusmailėjančia nugarine dalimi,
kaip dabar madinga.
Naujoji merė pasižymėjo
nepriekaištingu makiažu ir neįmantria, tačiau jaunatviška šukuosena.
Kitos tarybos narės moterys
irgi stengėsi pasidabinti šiai išskirtinei progai – nuo spalvingų
suknelių iki stilingų kostiumėlių,
nuo neįmantrių batelių iki proginių aukštakulnių. Akivaizdu,
jog prieš posėdį visos apsilankė
pas kirpėjas ir tinkamai pasirengė
pirmajam posėdžiui.
Naujosios tarybos nariai vyrai
vilkėjo išeiginius kostiumus. Visi
vyrai, išskyrus vieną, ryšėjo kaklaraiščius.

•

Mero pavaduotoju išrinktas konservatorius A. Klėjus.

Ausma Miškinienė apie save

• Gimiau 1986 m. gegužės 1 d. Lazdijuose. Užaugau
Aštriosios Kirsnos kaime,
ūkininkų Vitos ir Gedimino
Skirkevičių šeimoje.
• Cheminės inžinerijos
magistro kvalifikacinį laipsnį
įgijau Kauno technologijos universiteto Cheminės inžinerijos
fakultete baigusi Maisto mokslo ir saugos studijų programą.
• Visuomenės sveikatos
bakalauro kvalifikacinį laipsnį įgijau Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Veterinarijos fakultete baigusi Veterinarinės maisto saugos studijų
programą.
• Dirbti pradėjau dar studijuodama universitete. Nuo 2006
m. rugsėjo mėn. iki 2008 m.
kovo mėn. dirbau apskaitininke
UAB „Aibės logistika“. Įgijusi
magistro kvalifikacinį laipsnį,

nuo 2011 m. balandžio pradėjau
dirbti Žemės ūkio ministerijoje:
iki 2017 m. kovo mėn. Kokybės
politikos skyriaus vyriausia specialiste, nuo 2017 m. kovo iki
2018 m. gegužės dirbau Agroaplinkosaugos ir ekologinio ūkininkavimo skyriaus vedėja, po
to – žemės ūkio viceministrė,
atsakinga už žemės ūkio gamybos ir maisto pramonės sritį.
• Pirmoji užsienio kalba –
vokiečių, antroji – rusų. Studijų
ir darbo laikotarpiu išmokau
anglų kalbą.
• Esu ištekėjusi, mano vyras
Tomas Miškinis. Drauge auginame 3-ejų metų nuostabią
dukrytę Grytę.
• Mėgstu keliauti, skaityti
knygas, taip pat aktyvų poilsį
gamtoje. Daugiausiai laiko su
šeima praleidžiame mano tėviškėje Lazdijų rajone.

Jonas Stankevičius, tarybos narys

„Šiandien tapau jauniausiu
Lazdijų rajono savivaldybės
tarybos nariu. Esu jaunas,
tačiau savivaldos srityje pa-

tirties sukaupęs jau ganėtinai
daug. Jaunatviška energija,
pozityvumas, kompetencija
savivaldos srityje ir buvo sėkmės faktorius, kodėl žmonės
manimi pasitikėjo. Šiuo metu
Lietuvoje žmonės nori matyti
naujus veidus. Neketinu niekuo
nusileisti vyresniems politikams, jaučiu pareigą išlaikyti
aukštą kartelę. Tarybos nario
statusas suteiks naujų pažinčių,
žinių, kurios ateityje suteiks
pakankamas kompetencijas
siekti dar aukštesnių profesinių tikslų.“
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Aidas Kelionis
Praeitą savaitę per vienos televizijos žinias rodė futbolo super
žvaigždės portugalo Cristiano
Ronaldo antrininką. Jis yra Irake gyvenantis kurdas, žaidžia
futbolą ir ne tik išvaizda, bet ir
savo manieromis primena vieną
geriausių pasaulio futbolininkų. Antrininkas savo gimtajame
mieste yra be galo populiarus: su
juo mėgsta fotografuotis ne tik
vaikai, bet ir suaugę, o vietinėje
sporto prekių parduotuvėje jis
reklamuoja sportinį inventorių.
Tiesa, pinigų už tai negauna, bet
parduotuvė jam atsilygina sportiniais bateliais.
Gyvenime turbūt ne vienas
iš mūsų yra susidūręs su į save
panašiais žmonėmis arba mums
kas nors yra sakęs, kad esame
panašūs į tą ar aną, bet ne į Antaną. Su tuo ne vieną kartą teko
susidurti ir man. Maždaug prieš
dvidešimt metų teko dalyvauti
šventėje Lazdijų rajono savivaldybėje. Pokylio metu prie manęs
priėjęs vyrukas paklausė, ar aš
nesu dirbęs „Kibirkšties“ kolūkyje? Kas mane geriau pažįsta,
tam šis nutikimas gali sukelti
nemažai juoko, nes su kuo su
kuo, bet su kolūkiais tikrai niekada neturėjau nieko bendro ir
su dideliu pasibjaurėjimu prisimenu tuos niūrius sovietinius
laikus, kai mus, mokinius, rudenį veždavo į kolūkių laukus rinkti bulvių, o pavasarį – akmenų.
Na, vienintelė paguoda buvo,
kad rinkdamas bulves galėdavai
dairytis į treningais aptemptus
klasiokių užpakalius ir net į
juos paleisti bulvę ar nedidelį
akmenuką.
Kitą kartą, kad esu į kažką labai panašus, sužinojau Vilniuje,
Švietimo ir mokslo ministerijoje.
Ten buvau nuvykęs kaip jaunas
valdininkas tvarkyti kažkokio
reikalo su šūsnimi popierių.
Viena ministerijos darbuotoja
manęs paklausė, ar nesu tas ir
anas. Ji paminėjo kažkokį vardą,
kurį jau užmiršau, bet jis tikrai
nebuvo mano.
Ankstyvoje jaunystėje buvau
labai pamėgęs krepšinį, kurį
po ilgų ir intensyvių treniruočių sekėsi visai neblogai žaisti.
Tuo metu vykdavo legendiniai
Sovietų Sąjungos krepšinio
čempionato mūšiai tarp Kauno
„Žalgirio“ ir Maskvos „CSKA“.
Paauglystėje išstypau beveik iki
metro devyniasdešimties centimetrų ūgio, bet nebuvau labai

stiprus fiziškai. Gal ir būčiau
likęs tik krepšinio sirgaliumi,
jeigu ne šviesaus atminimo
treneris Algis Gedminas, kuris
užklydo į Veisiejų mokyklą,
nebūtų manęs pakvietęs į savo
treniruotes. Po auksinių „Žalgirio“ karštinių į mūsų ir lenkų
televizijos ekranus po truputį
kelią pradėjo skintis NBA. Per
kaimynų lenkų televiziją stebėdavome naktines NBA finalų
transliacijas. Tad, kai pusbrolio
žmona pasakė, kad esu panašus
į legendinį „Utah Jazz“ krepšininką Karlą Maloneą, negalėjau
tuo būti nepatenkintas.
Daugiabutyje, kuriame gyvenu, anksčiau gyveno Kauno
„Granito“ rankininko Romo
Dumbliausko tėvai. Dažnai būdavo smagu pamatyti patį Romą
ne tik lakstantį po televizoriaus
ekraną, bet ir vaikštantį po mūsų
kiemą. Dabar jis su šeima gyvena Prancūzijoje ir ten turi barą.
Kartą, kai jis grįžo į Lietuvą,
buvo užsukęs pas savo draugą į
sodybą, esančią Veisiejuose prie
ežero. Eidamas pro šalį pasukau
link jo pasisveikinti. Jis iš pradžių gerokai nustebęs žiūrėjo į
mane, o paskui pasakė, kad esu
labai panašus į vieną jo baro
lankytoją Prancūzijoje.
Kai parašiau savo antrąjį romaną ir jo rankraštį nunešiau į
„Baltų lankų“ leidyklą ir ten atsisėdęs laukiau audiencijos pas
gerbiamą Saulių Repečką, viena
moteris ilgai į mane žiūrėjusi
paklausė, ar aš nesu Donatas
Katkus. Patikinau ją, kad tikrai
ne. Šiemet nuvykęs į Rašytojų
sąjungos suvažiavimą priėjęs
prie Donato Katkaus papasakojau jam šią istoriją. Jis atidžiau
į mane pažvelgęs pasakė, kad
esame tikrai panašūs. Tam pritarė šalia stovėjusi moteris. Na,
bet barzdos mūsų skirtingos:
Donato apžėlęs beveik visas
veidas, o mano ožio barzdelė
ne itin plačia juostele stirkso po
apatine lūpa. Abu esame plikai
nusiskutę galvas.
Kai turiu reikalų Lazdijuose,
dažniausiai į juos vykstu devintos valandos ryto autobusu.
Tai tenka daryti gana dažnai ir
gerai pažįstu visus vairuotojus,
su kuriais daugiau ar mažiaus
pasišneku. Vairuotojas Jonas
nuo paauglystės pamėgęs stalo tenisą puikiai jį žaidžia jau
sulaukęs gana garbingo amžiaus. Tad visuomet stengiuosi
jo paklausti, kaip jam sekasi su
maža rakete gainioti mažą baltą
kamuoliuką. Bet kai autobusas
būna pilnas ir nėra vietos arčiau
prie jo atsisėsti ir pasišnekėti,
tyliai jį stebiu autobuso veidrodėlyje. Jis man velniškai panašus į mano mėgstamiausios muzikos grupės „Metallica“ lyderį
Jamesą Hetfieldą. Tiesa, gerokai
vyresnį.

•

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS,

Seinų g. 12, Lazdijai.

Būk atsakingas — pasirūpink atliekomis!
2019 m. gegužės 2 d. Lazdijų rajono savivaldybėje, įgyvendinant
Aplinkos ministerijos nustatytus
aplinkosauginius reikalavimus,
organizuojama gaminių atliekų
surinkimo akcija, kurios metu
iš gyventojų, įmonių, įstaigų ir
organizacijų nemokamai bus surenkamos:
elektros ir elektroninės įrangos
atliekos;
lempos (turint tik lempų atliekas, važiuojama atsižvelgiant į
jų kiekį);
nešiojamųjų baterijų ir akumuliatorių atliekos;
vidaus degimo variklių tepalo,
kuro ir oro filtrų atliekos.
Sumokant atliekų turėtojui
bus surenkamos:
automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos (yra
išimčių);
automobilinių ir pramoninių
akumuliatorių atliekos;
eksploatuoti netinkamos transporto priemonės.
Taip pat gaminių atliekų surinkimo akcijos metu transporto
priemonių techninę priežiūrą ir
remontą vykdantiems asmenims
palankiomis sąlygomis (sumokant atliekų tvarkytojui) bus gali-

ma priduoti alyvų ir kitų gaminių
atliekas.
Šiuo metu taip pat vyksta įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms
skirtas projektas „Mes rūšiuojam“,
prie kurio dar galite prisijungti,
rūšiuoti atliekas, rinkti taškus ir
keisti juos į įvairiausius prizus,
keliones, ekskursijas! Informaciją
apie projektą „Mes rūšiuojam“,
prizus, dalyvių registraciją rasite
www.mesrusiuojam.lt.
Jeigu Jūsų įmonė, įstaiga ar
organizacija bei Jūsų įmonės,
įstaigos ar organizacijos darbuotojai arba gyventojai turi aukščiau
išvardintų atliekų, prašome iki
2019 m. balandžio 29 d. registruotis el. paštu atliekos@atc.lt
arba telefonu 8 5 206 09 01.
Norintys priduoti savo nebenaudojamą automobilį arba pateikti informaciją apie kiemuose
be priežiūros paliktus nebenaudojamus automobilius ar nelegalius
transporto priemonių ardytojus,
turėtų rašyti el. paštu atliekos@
gia.lt arba skambinti telefonu
8 600 900 30.
Elektros ir elektroninėje įrangoje bei baterijose ir akumuliatoriuose esantys metalai, rūgštys
ir kitos kenksmingos medžiagos

kelia didelę grėsmę žmogaus
sveikatai ir gamtai. Šių atliekų
negalima maišyti su kitomis
buitinėmis atliekomis. Jas reikia
rūšiuoti, rinkti atskirai ir atiduoti
atliekų tvarkytojui. Alyvų, oro,
kuro, tepalo filtrų, amortizatorių
atliekose esančios medžiagos
taip pat kelia pavojų aplinkai ir
žmonių sveikatai. Patekusios į
vandenį, gruntą, atmosferą, jos
užteršia pavojingomis, kenksmingomis ir toksiškomis medžiagomis. Kiekvienas alyvų, oro, kuro,
tepalo filtrų, amortizatorių turėtojas rūšiuodamas atliekas ir jas
atiduodamas atliekų tvarkytojams
perdirbti ir pakartotinai panaudoti
padeda saugoti aplinką ir tausoti gamtos išteklius. Naudojimui
netinkamas, nevažiuojantis automobilis yra taršos šaltinis: iš
jo į dirvožemį gali ištekėti aplinkai žalą darantys skysčiai (kuro,
alyvos likučiai, įvairios rūgštys),
išdaužyti automobilio stiklai ne
tik teršia aplinką, bet ir gali sužeisti greta žaidžiančius vaikus.
Plastikas, guma, alyva, padangos
ar kitos automobilyje esančios
medžiagos, pakliuvusios į aplinką, ilgai nesuyra, o netinkamai
deginamos dar ir užteršia orą.

•
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Fraktalinio piešimo propaguotoja N. Vabalienė: kaip nusipiešti gyvenimą, kokio nori

Ant stalų tuoj „išdygo“ smailai nudrožti spalvoti pieštukai dėžutėse ir balti popieriaus lapai.
Dineta Babarskienė
„Fraktalai yra puikus atpalaiduojantis būdas kiekvienai, norinčiai pažvelgti į savo vidų, geriau
pažinti save, savo sugebėjimus,
lavinti intuiciją, skatinti vidinį
kūrybingumą, atskleisti savyje
polinkius ir talentus, apie kuriuos
dažna nė nepagalvojate turinti“,
– šypsodamasi sakė fraktalinio
piešimo propaguotoja Neringa
Vabalienė. Tad nenuostabu, kad
susirinkusios į Rudaminos biblioteką moterys atidžiai dairėsi,
stebėjo, vertino, diskutavo ir vis
apžiūrinėjo ponios Neringos fraktalinių piešinių parodą.
Klausėsi ir kraipė galvas moterys. Juk žinome apie daugybę
įvairių terapijų, savęs pažinimo
metodų, o kas gi tas fraktalinis
piešimas, taip ir neaišku. Pasirodo,
kad fraktalinis piešimas – tai viena
iš terapijų, leidžiančių pažvelg-

ti į giliausias mūsų pasąmonės
gelmes, pažinti savo vidinį „aš“
ir ištraukti į dienos šviesą mūsų
žinomas ir net neįvardintas emocines problemas ir traumas tam, kad
galėtumėme jas efektyviai spręsti.
Štai kas yra tas magiškasis fraktalų piešimas. „Esu keturių vaikų
mama. Augindama vaikus buvau
namuose ir man lyg kažko pradėjo
trūkti, kažko norėjosi. Nutariau
išbandyti fraktalinį piešimą. Važiavau į kursus Kaune. Žinoma, jie
buvo mokami ir kainavo nemenkus pinigus, tad su vyru tarėmės,
ar tikrai man to reikia, ar galiu sau
tai leisti. Tačiau pradėjus abejonių
nekilo, viskas pasiteisino su kaupu“, – tikino ponia Neringa.
Šią metodiką dar devyniasdešimtųjų pradžioje atrado rusų
mokslininkė ir psichoterapeutė
Tanzilija Polujachtova. Sistema
gyvuoja ir džiugina savo efektin-

gumu, nepraranda susidomėjimo
ir šiandien. „Žodis „fraktalas“ yra
kilęs iš lotyniško žodžio „fractus“,
reiškiančio „sudarytas iš dalių“ ir
dažniausiai naudojamas matematikoje. Fraktalinės formos – chaotiškai besikartojančios formos,
sudarančios tam tikrą tvarką. Pagrindinis fraktalų piešimo tikslas
– piešiant ir spalvinant elementarų, kiekvienam prieinamą piešinį,
susijungti su savo pasąmone, per
intuityviai atėjusių spalvų ir formų prizmę, ištraukti iš jos informaciją iš praeities, dabarties ir net
ateities tam, kad jas galima būtų
įvardinti, pripažinti“, – pasakojo
fraktalinio piešimo propaguotoja.
Tačiau kas tai yra iš tikrųjų, renginio dalyvės geriausiai suprato,
kai pačios pabandė. Ant stalų tuoj
„išdygo“ smailai nudrožti spalvoti pieštukai dėžutėse ir balti
popieriaus lapai. Viskas ne taip

N. Vabalienė įspėjo, kad vienu pieštuku galima spalvinti nuo 1 iki 12 plotelių.
paprasta – tai užėmė nemažai laiko, ko moterys visai nesitikėjo.
Prieš akis A4 formato baltas lapas
ir juodas tušinukas rankoje, tuomet užsimerkus braižytos linijos.
Paskui jau spalvinimas. Dėžutėse
kuo daugiau spalvotų pieštukų,
tuo geriau, tačiau traukti spalvas
reikia užsimerkus. Spalvinti langelius leista, žinoma, atsimerkus.
Ir dar: kaimyninių langelių negalima spalvinti viena ir ta pačia,
spalva. Ponia Neringa įspėjo, kad
vienu pieštuku galima spalvinti
nuo 1 iki 12 plotelių. Užsimiršti
ir svarbiausias dalykas gyvenime
tą valandą pasidaro tik piešinys,
esantis prieš akis, kuris iš pradžių
atrodęs tik raizgalynė, paskui tampa visai padoriu piešiniu.
Įdomiausia dalis, kai darbai
buvo baigti ir ponia Neringa
pradėjo pasakoti iš fraktalinių
piešinių apie kiekvieną moterį,

jos vidinį pasaulį, dvasinę būseną visiškai jos nepažinodama,
matydama pirmą kartą. Ir kiek
daug tiesos pasakė! Tačiau fraktalinio piešimo meistrė Neringa
Vabalienė vis tik tikino, kad ji
tikrai ne šamanė ir ateities neišburs, bet ką mato piešinyje, tą
galinti pasakyti. „Svarbiausia, jei
jau ėmeisi piešti šiuo būdu, tai
reikia daryti drąsiai ir iš visos širdies ir, žinoma, su tikru noru save
pažinti“, – šypsodamasi sakė ji.
Moterys liko patenkintos – joms
patiko tas ramus spalvinimas, kai
pamiršti viską ir susikoncentruoji
tik į savąjį piešinį. „Aš tai jau
šiandien važiuosiu pieštukų
pirkti“, – išgirdau ne iš vienos
tądien apsilankiusios Rudaminos
bibliotekoje fraktalinio piešimo
pamokoje. Juk taip žavi galimybė
nusipiešti gyvenimą, kokio nori.
Ar ne tiesa?

•

Automobilį cigarečių slėptuve pavertusiam vyrui gresia bauda
Lazdijų rajono gyventojo
vairuotame automobilyje
VSAT pareigūnai aptiko
slėptuvę, kurioje buvo
600 pakelių nelegalių
rūkalų. Vyrui gresia tūkstantinė bauda ir transporto priemonės konfiskavimas.

Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus
ir Druskininkų užkardos pasieniečiai ties Druskininkų savivaldybės Švendubrės kaimu
patikrinti sustabdė automobilį
„Volkswagen Passat“. Jį vairavęs 55-erių Lazdijų rajono
gyventojas pateikė tvarkingus
asmens ir transporto priemonės
dokumentus.
VSAT pareigūnai nusprendė
transporto priemonę patikrinti
atidžiau ir neapsiriko. Perdarytame kuro bake aptikta slėptuvė,

į kurią patenkama per mašinos
salone specialiai išpjautą angą.
Čia rasti 600 pakelių cigarečių
„Minsk Super Slims“. Rūkalai
ženklinti baltarusiškais akcizo
mokesčio ženklais.
Dėl akcizais apmokestinamų
prekių gabenimo VSAT Varėnos
pasienio rinktinėje pradėta administracinė teisena.
Cigaretes nuosavame automobilyje slėpusiam vyrui gresia
bauda nuo 2000 iki 5750 eurų.
Teismas taip pat gali konfiskuoti
ir 1996 m. laidos „Volkswagen
Passat“, kuriuo buvo gabenamas
neteisėtas krovinys.
Vairuotojas po apklausos paleistas. Jam įteiktas šaukimas
atvykti į jo bylą nagrinėsiantį
teismą. Transporto priemonė ir
cigaretės saugomi Druskininkų
pasienio užkardoje.

•

VSAT Varėnos pasienio rinktinės inf.

Cigaretes nuosavame automobilyje slėpusiam vyrui gresia bauda nuo 2000 iki 5750 eurų.
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Seirijuose — partizanų vadui skirtas tarptautinis šachmatų turnyras

Adolfo Ramanausko-Vanago tarptautiniai šachmatų turnyrai organizuojami jau nuo 1998 m.
Balandžio 13 d. į Seirijus sugužėjo gausus šachmatų gerbėjų būrys, kuris jėgas išbandė Tarptautiniame greitųjų šachmatų turnyre,
skirtame Adolfo RamanauskoVanago 101-ųjų gimimo meti-

nių atminimui. Dalyvius sveikino
Lazdijų rajono savivaldybės mero
Artūro Margelio patarėjas Jonas
Gudžiauskas, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus

vedėjas Vytuolis Valūnas, Seirijų
seniūnijos seniūnė Rita Matusevičiūtė-Bražinskienė, Lietuvos
laisvės kovų dalyvis, ryšininkaspogrindininkas Jonas Arbačiauskas, Lietuvos sportinio ėjimo
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asociacijos prezidentas, Lietuvos
partizanų pagerbimo renginių organizatorius Kastytis Pavilonis,
Lazdijų sporto centro direktorius
Darius Liaukevičius.
Renginio pradžioje jaunieji šauliai nuo visų Tarptautinio greitųjų
šachmatų turnyro, skirto Adolfo
Ramanausko-Vanago 101-osioms
gimimo metinėms paminėti, dalyvių padėjo gėlių prie Seirijų
centre esančio paminklo Lazdijų
krašto partizanams ir Seirijų kapinėse įrengto memorialo Lietuvos
partizanams pagerbti.
Lazdijų rajono savivaldybės
mero Artūro Margelio patarėjas
Jonas Gudžiauskas sveikino visus
taip gausiai susirinkusius turnyro
dalyvius ir džiaugėsi, kad Lietuvos partizanų vado, brigados
generolo Adolfo RamanauskoVanago atminimas Lazdijų krašte
yra įamžintas ir vis prisimenamas:
„Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijoje yra įrengta Adolfo
Ramanausko-Vanago klasė, šalia
Lazdijų Šv. Onos bažnyčios įkurta partizanų vado aikštė, kurioje
jam pastatytas paminklas, įrengtas
faktinio su okupacija kovojusios
Lietuvos valstybės vadovo Adolfo Ramanausko-Vanago atminimo
parkas jo tėviškėje Bielėnuose, o
šiandien vykstantis Tarptautinis
greitųjų šachmatų turnyras yra dar
viena puiki iniciatyva“, – kalbėjo
Jonas Gudžiauskas.
Vienai aktyviausių šachmatų
sporto puoselėtojai mokytojai
Janinai Kaminskienei mero patarėjas Jonas Gudžiauskas įteikė
atminimo dovanas ir dėkojo už
vykdomas iniciatyvas. Taip pat
padėkota ir vienam iš šio turnyro
iniciatorių Jonui Arbačiauskui,

kuris Adolfo Ramanausko-Vanago tarptautinius šachmatų turnyrus
organizuoja jau nuo 1998 m.
79 turnyro dalyviai atvyko iš
Vilniaus, Kauno, Alytaus, Druskininkų, Birštono, Prienų, Elektrėnų, Lazdijų, Marijampolės,
Seirijų, Raudondvario, Simno,
Kėdainių bei Punsko. Šachmatininkai varžėsi trijose grupėse: suaugusiųjų, jaunimo (19–13 metų)
ir vaikų (iki 12 metų). Turnyre
teisėjavo tarptautinės kategorijos
teisėjas Donatas Vaznonis.
Po įtemptos kovos paaiškėjo,
kad suaugusiųjų grupėje tarp vyrų
nugalėjo Rytis Šalenga (Druskininkai), Andrius Paulauskas
(Marijampolė) ir Aleksandras
Šalna (Vilnius), kuris iškovojo
pagrindinę turnyro taurę. Moterų
tarpe nugalėjo Danutė Urbanavičiūtė (Birštonas), Odeta Petraitienė (Alytus) ir Edita Veličkaitė
(Alytus).
Jaunimo grupėje tarp merginų laimėjo Adrijana Morkūnaitė (Kaunas), Dalia Janulionytė
(Seirijai) ir Monika Zorubaitė
(Seirijai). Tarp vaikinų stipriausi
buvo Pijus Strimavičius (Vilnius),
Domas Vasiliauskas (Alytus) ir
Aras Vardanyan (Kaunas).
Sunkioje ir išminties reikalaujančioje šachmatų turnyro kovoje
dalyvavo ir patys mažiausi, vaikai
iki 12 metų. Tarp mergaičių nugalėtojomis tapo Neda Žuvininkaitė (Birštonas), Patricija Alionytė (Kaunas) ir Guoda Petraitytė
(Alytus). Berniukų tarpe nugalėjo
Rokas Bytautas (Kaunas), Nedas
Nugauskas (Kaunas) ir jauniausias, vos 6 metukų turnyro dalyvis
Augustas Jačiulis (Birštonas).
Lazdijų r. sav. inf.

•

Gaisras Leipalingio seniūnijoje
šeimą paliko be pastogės

Per gaisrą šeima prarado visą turtą.
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Praėjusią naktį skaudi nelaimė
įvyko Druskininkų savivaldybėje, Leipalingio seniūnijoje, Barzdžiūnų kaime. Čia užsiliepsnojo
gyvenamasis namas.Apie gaisrą Bendrajam pagalbos centrui
pranešęs kaimynystėje gyvenęs
vyras manė, kad name yra žmonių. Laimei, ten gyvenusi moteris
su dukra tuo metu viešėjo pas
kaimynus ir nenukentėjo. Atvira
liepsna degusio namo ugniagesiams nepavyko užgesinti. Jis
supleškėjo. Be namų likusios
moteris su 15-mete dukra šiuo

metu glaudžiasi pas kaimynus.
Šeima prarado visą turtą. Neturi
net drabužių ir jokių kitų daiktų.
Namus praradusi moteris įtaria,
kad namas gali būti padegtas, nes
namuose ne kartą buvo sulaukta
nekviestų piktai nusiteikusių svečių. Pasak moters vyresniosios
dukros, ne kartą buvo rasti išmėtyti ant žemės skalbiniai,išpaišyti
langai. O kai moteris gydėsi ir
kurį laiką namuose nebuvo, grįžusi rado išlaužtas duris ir išvartytus visus namuose buvusius
daiktus.

•
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Policijos komisariate kūrybingai paminėta Saugaus eismo diena

Konkurse dalyvavo net 123 mokiniai iš dešimties Lazdijų rajono savivaldybės mokyklų.

Dalyviams įteikti policijos bičiulio Amsiaus padėkos raštai, spalvinimo knygelės ir saldžios dovanėlės.
Saugaus eismo dienai paminėti
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono
policijos komisariatas organizavo
piešinių konkursą „Keliaukime
saugiai“. Balandžio 12 d. Lazdijų
r. PK viršininkas Vidmantas Kondrackis ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas apdovanojo

šio konkurso nugalėtojus.
2019 m. vasario 18 d. – kovo 29
d. vykusiame konkurse dalyvavo
net 123 mokiniai iš dešimties Lazdijų rajono savivaldybės mokyklų. Konkurso pagrindinis tikslas
buvo ugdyti tinkamo elgesio visuomenėje normas, atsakomybę,
skatinti kūrybines iniciatyvas minint Saugaus eismo dieną bei taip
prisidėti prie vaikų užimtumo,

kūrybingumo ugdymo, formuoti
saugų ir atsakingą elgesį keliuose.
Visus piešinius vertino kompetentinga komisija, kuri atsižvelgė į
temos atitikimą, aktualumą, idėjos originalumą, meninės raiškos
priemonių valdymą, kūrybiškumą
ir estetiškumą.
Paaiškėjo, kad 1–2 klasių grupėje I vietą laimėjo Šventežerio
mokyklos mokinė Eva Saidė

Laurynė (mokytoja Irina Radvilavičienė), II vietą – Lazdijų
mokyklos-darželio „Kregždutė“
mokinė Toma Vaškevičiūtė (mokytoja Virginija Nikitina), o III
vietą užėmė Lazdijų mokyklosdarželio „Kregždutė“ mokinė
Gustė Kurauskaitė (mokytoja
Zita Lažaunykienė) ir Kapčiamiesčio mokyklos mokinys Denisas Žakauskas (mokytoja Asta
Gylienė).
3–4 klasių grupėje nugalėjo
Lazdijų meno mokyklos mokinys Titas Butanavičius (mokytoja Rita Vaickelionienė), II vietą
užėmė Aštriosios Kirsnos mokyklos mokinė Goda Jotautytė (mokytoja Audronė Bendaravičienė),
o III – Šventežerio mokyklos mokinė Karina Aleksandravičiūtė
(mokytoja Inga Tumasonienė)
ir Lazdijų mokyklos-darželio
„Kregždutė“ mokinė Deimantė
Abromaitytė (mokytoja Janina
Skripkaitė).
5–8 klasių grupėje I vietą laimėjo Stebulių mokyklos mokinė Vaiva Čiurlionytė (mokytoja
Gintarė Maciulevičienė), II vietą
laimėjo Lazdijų meno mokyklos
mokinė Vanesa Amšiejūtė (mokytoja Rita Vaickelionienė), III
vietą – Krosnos mokyklos mokinė Gerda Kubiliūtė (mokytoja
Inga Kūlokienė) ir Kučiūnų mo-

kyklos mokinė Akvilė Inokaitytė
(mokytoja Irma Čokailienė).
Vienam mokiniui atiteko ir
specialusis prizas. Sveikinimai
ir dovanos už originaliausią darbą buvo įteiktos Lazdijų mokyklos-darželio „Kregždutė“
trečios klasės mokiniui Ugniui
Butkauskui (mokytoja Rita Balytienė).
Prizininkams buvo įteikti diplomai ir simbolinės dovanėlės
su Lietuvos policijos simbolika,
kitiems dalyviams – policijos bičiulio Amsiaus padėkos raštai,
spalvinimo knygelės ir saldžios
dovanėlės. Visi 123 mokiniai
buvo pasveikinti ir apdovanoti.
Lazdijų r. PK viršininkas Vidmantas Kondrackis visiems
dalyviams linkėjo kurti ir savo
kūryba dalintis su kitais, nes visų
dalyvių talentas paliko neišdildomą įspūdį.
Už bendradarbiavimą, už vaikų
kūrybinių iniciatyvų skatinimą
ir dalyvavimą piešinio vertinimo komisijoje padėkos įteiktos
Lazdijų rajono savivaldybės
administracijos tarpinstitucinio
bendradarbiavimo koordinatorei
Laimai Stankevičienei ir Lazdijų
meno mokyklos mokytojai Ritai
Vaickelionienei.

•

Alytaus apskrities VPK informacija

Prasideda M. Gustaičio memorialinio namo rekonstrukcijos darbai
Motiejus Gustaitis – Dzūkijos krašto švietėjas, dvasininkas, poetas, rašytojas,
muzikologas ir kalbininkas, vertėjas, 1924–1927 m.
gyvenęs Lazdijuose. Unikalus namas, menantis Motiejų Gustaitį ir jo gyvenimą,
šiame krašte yra išlikęs ir
netrukus rekonstruotas
lauks lankytojų.

Šiuo metu Lazdijų rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Motiejaus
Gustaičio memorialinio namo
kompleksinis sutvarkymas“,
2019 m. kovo 14 d. buvo pasirašyta rangos darbų sutartis su
UAB „Termodata“.

Dėl labai prastos pastato būklės poeto Motiejaus Gustaičio
namas kaip kultūros paveldo
objektas nėra lankomas ir jokia
kultūrinė veikla nėra vykdoma,
tačiau vykdomo projekto tikslas
– rekonstruoti pastatą, padidinti
memorialinio namo žinomumą,
jame teikti kokybiškas kultūrines
ir edukacines paslaugas, pritraukti
lankytojus į Lazdijų kraštą ir skatinti aplankyti ne tik šį objektą,
bet ir kitus gamtos, architektūros,
meno paminklus.
Įgyvendinus projektą, bus atlikti memorialinio namo rekonstrukcijos darbai, pastatas bus pritaikytas lankytojams, pastato patalpose
bus įrengtos ekspozicijos lankytojams su modernia vaizdo, gar-

so, kompiuterine ir ekspozicijų
įranga bei baldais. Šis projektas
padės tęsti muziejinę, edukacinę
ir kultūrinę veiklas, sutvarkyti patalpas taip, kad visuomenei būtų
sudarytos galimybės susipažinti su kultūros paveldo objektu,
Motiejaus Gustaičio kūryba bei
indėliu į literatūros ir kultūros
gyvenimą.
Bendra šio projekto vertė –
242 419 Eur. 206 056 Eur skirti
iš ES struktūrinių fondų lėšų, o
likusi suma – 36 363 Eur – skirta
iš Lazdijų rajono savivaldybės
biudžeto. Tikimasi, kad sutvarkymo darbai bus baigti jau 2020
m. pradžioje.

•

Lazdijų r. sav. inf.

Taip turėtų atrodyti muziejaus pastatas po rekonstrukcijos.
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„Pildyk“ padeda Lietuvos
vaikams mokytis programuoti

„Pildyk“ kartu su iniciatyva
„Kompiuteriukai vaikams“
Lietuvos mokykloms šiemet
padovanojo 20 „Micro:bit“
kompiuteriukų rinkinių, kad
vaikai galėtų mokytis programavimo. Moksleiviai ne tik
džiaugsis šiuolaikiškomis ir
įdomiomis informacinių technologijų pamokomis, bet ir
pritaikys naujai įgytas žinias
dalyvaudami iššūkyje „Gerink
savo žaislą“.
„Micro:bit“ kompiuteriukai telpa kišenėje, tačiau su jais nesudėtinga atvaizduoti simbolius, tekstą, skaičiuoti,
kurti žaidimus, animaciją, o, panaudojus
jutiklius ar kitus priedus, galima sukurti ir kur kas sudėtingesnius projektus,
net suteikti daiktams judesį. Visas šias
galimybes vaikai pritaikys perkurdami
ir naujam gyvenimui prikeldami savo
senus žaislus.
„Mokinys turi būti ne pasyvus
klausytojas, o kūrėjas. Juk gyvename
laikais, kai moksleiviai auga greičiau,

nei paskui juos spėja švietimo sistema
– duokime šansą jiems patiems rasti
naujus kelius ir idėjas“, – sako „Gerink
savo žaislą“ iššūkio sumanytoja, „Pildyk“ prekės ženklo vadovė Dominyka
Jonušienė.
Su „Pildyk“ dovanotais kompiuteriukais ir jų priedais galės dirbti daugiau
kaip 6 tūkst. moksleivių 20-yje Lietuvos
mokyklų. Su micro:bit dirbti ir mokytis
visai nesudėtinga – 5–8 klasių vaikai to
išmoksta per kelias minutes.
2017-aisiais gimusi iniciatyva pirmąjį veiklos sezoną pasiekė 600 mokyklų.
Kompiuteriukai tūkstančiams moksleivių padėjo per programavimo pamokas
išmokti naujų įgūdžių ir išlaisvinti savo
kūrybiškumą. Tarp pernai vaikų sukurtų
darbų – muzikiniai laiptai, išmaniosios
apyrankės, žingsniamačiai, popierinis į
skudučius transformuojamas pianinas,
skaičiuotuvas ir kiti.
Tęsdama veiklą akcija „Kompiuteriukų ralis – IT pamokas keičianti kelionė“ iki mokslo metų pabaigos mokykloms ketina išdalinti dar 20 tokių
rinkinių.

•

Eteris
Ketvirtadienis, balandžio 18 d. Saulė teka 6.13, leidžiasi 20.25, dienos
ilgumas 14.12. Pilnatis. Vardadieniai: Apolonijus, Eitvilas, Girmantė.
LRT Televizija

1.20 „MS1. Kalėjimo

6.00 Lietuvos Respu-

griūtis“.
2.55 Alchemija. VDU
karta.
3.25 RETROSPEKTYVA.
Ciklas „Menininkų
portretai“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 6“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 4“.
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?“.
19.30 Specialus tyrimas.
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 „Babilonas Berlynas“.
23.50 Smegenų
paslaptys. Marselis
Prustas.
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?“.
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 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 Valanda su Rūta.
21.00 „Monikai reikia
meilės“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 PREMJERA.
„Įkalinti“.
0.20 „Judantis
objektas“.

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

16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 „Žemės ir laiko

prakalbinimas“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

Magikianų“.

europiečiai“.

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 „Greitojo reaga-

23.00 Adomo obuolys.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.
2.05 „Širdies plakimas“.
2.55 „Rasputinas“.
3.45 „Kita moteris“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Rasputinas“.

vimo būrys“.
23.50 „X mutantai“.
0.50 „Pasitikėjimas“.
1.50 „Kvantikas“.
2.40 Ekstrasensai
detektyvai.
3.30 „X mutantai“.
4.20 „Pasitikėjimas“.
5.20 „Paskutinis iš
Magikianų“.

BTV
6.10 „Mentalistas“.
7.00 „Stoties policija“.
8.00 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.00 „Paskutinis faras“.
9.55 „Kobra 11“.
10.55 „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 „Taikinių žymėtojas“.
22.55 „Deganti žemė“.
0.40 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius.

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

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

tojai“.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

0.45 Džiazo muzikos

vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
1.30 „Vaikystė“.
4.10 Anapus čia ir dabar.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
5.15 „Ten, kur namai 2“.

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 Skū-

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

Žmogus-voras“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų

skyrius“.
16.00 „Svaragini. Amžina

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
7.20 „TV daktaras.
Kitoks požiūris į
skausmą“.
7.45 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
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 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
14.20 „Kalnų žolelių
paslaptys. Vakarų
Alpės. Gardžioji
pagunda“.
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 albumas.
18.15 „Ten, kur namai 2“.
19.00 Mokslo ekspresas.
19.15 „Vadimas. Misteris
Šaunusis“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Nacionalinis turtas.
Dainininkė Irena
Milkevičiūtė.
21.30 Brandūs pokalbiai.
22.20 Rašytojo Romualdo
Granausko 80-osioms gimimo metinėms. Legendos.
23.10 Anapus čia ir
dabar.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.

draugystė“.
16.30 „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.
Juodosios Uolos“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.45 „Paslėptas gyvenimas“.
1.55 „Brokenvudo
paslaptys. Neištekėjusi nuotaka“.
3.25 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Žūklė laukinėje

gamtoje“.
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 „Veidai minioje“.
23.05 Eurolygos rungtynės. Stambulo
„Fenerbahce“–
Kauno „Žalgiris“.
1.20 „Aukščiausia
pavara“.
2.20 „Daktaras
Hausas“.
3.10 „Raitelis be
galvos“.
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Eteris
Penktadienis
, balandžio 19 d. Saulė teka 6.10, leidžiasi 20.27, dienos ilgumas
14.17. Pilnatis. Vardadieniai: Leonas, Leontina, Eirimas, Aistė, Simonas, Laisvūnas, Laisvūnė.

šeštadienis
, balandžio 20 d. Saulė teka 6.08, leidžiasi 20.29, dienos ilgumas
14.21. Pilnatis. Vardadieniai: Gostautas, Eisvydė, Marcijonas, Agnė.

LRT Televizija

LRT Televizija

TV3

6.00 Lietuvos Respu-

6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 6“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 4“.
12.00 (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.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 „Neužmiršti“.
22.10 Kryžiaus kelias iš
Romos Koliziejaus.
23.50 „Klausyk savo
širdies“.
1.15 „Trys skrybėlės“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gyvenimas.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
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 KK2.
16.30 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Bornas. Palikimas“.
23.40 „Padangių riteriai“.
1.45 „Žemės branduolys“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Farai.
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 „Žuviukas Nemo“.
21.20 „Karibų piratai.

Pasaulio pakrašty“.
0.55 „Dievo sūnus“.
3.25 „Kietas riešutėlis.

Kerštas su kaupu“.
5.35 „Paskutinis iš

Magikianų“.

BTV
6.30 „Džino viešnagė

Italijoje. Saulėtos
salos“.
7.00 „Stoties policija“.
8.00 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.00 „Paskutinis faras“.
9.55 „Kobra 11“.
10.55 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.50 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Roninas“.
23.55 „Taikinių žymėtojas“.

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.
9.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.20 Adomo obuolys.
12.20 „Vienišas vilkas“.
13.30 TV parduotuvė.
13.45 „Miškinis“.
14.55 „Gluchariovas“.
16.00 Reporteris.
16.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 „ Pozicija“.
19.00 Žinios.
19.25 „Svečiuose pas
Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
20.58 Orai.
21.00 „Tiesa apie alkoholio vartojimą“.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.
2.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
2.55 „Rasputinas“.
3.45 „Kita moteris“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Rasputinas“.
6.10 „Pasaulis iš

blikos himnas.
6.05 Ekspedicija „Nuo

„Žuviukas Nemo“, 19.30, TV3
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
6.50 Mokytojų kambarys.
7.20 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.30 „Šikšnosparnis
Patas“.
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 Skrendam.
13.15 Stop juosta.
13.45 Lietuva mūsų
lūpose.
14.10 „Vadimas. Misteris
Šaunusis“.
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 Kelias.
18.20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19.15 „Šimtas reginių senoviniame mieste.
Tondo – Ugnies
šventės – ritualas“.
19.41 „Šimtas reginių senoviniame mieste.
Kirindziši – liūto
šokis“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Rašytojo Romualdo
Granausko 80osioms gimimo
metinėms. Naktinis
ekspresas.
21.40 „Diena sulig
gyvenimu“.
23.10 Orkestro muzikos
koncertas.
Kantata „Septyni
paskutiniai Jėzaus
Kristaus žodžiai ant
kryžiaus“ chorui ir
styginių orkestrui.
24.00 DW naujienos rusų
kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos
vakaras. XIX
tarptautinis džiazo

festivalis „Birštonas
2016“. Vladimiras
Tarasovas – Liudas
Mockūnas – Eugenijus Kanevičius.
1.25 Nacionalinis turtas.
Dainininkė Irena
Milkevičiūtė.
1.50 Legendos.
2.35 Naktinis ekspresas.
3.15 Neužmiršti.
4.10 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.

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 „Fortitudas“.
23.05 „Viskis, tango,
fokstrotas“.
1.20 „Paslėptas gyvenimas“.
2.25 „Prancūziška
žmogžudystė.
Juodosios Uolos“.
3.55 „Tėvas Motiejus“.

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 „Nepalaužiamasis“.
0.10 „Veidai minioje“.
2.05 „Pjūklas 7.
Pabaiga“.

Baltijos iki Bengalijos“.
7.00 „Bethovenas“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Laukiniai
gyvūnai. Paros
kaleidoskopas 3.
Ist Indijos miškų
kovotojai“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Misija
„Galapagai“.
Ateities kontūrai“.
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 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Velyknakčio
liturgija iš Vilniaus
arkikatedros
bazilikos.
23.30 „Lorenco aliejus“.
1.45 „Klausyk savo
širdies“.
3.15 Pasaulio dokumentika. „Misija
„Galapagai“.
Ateities kontūrai“.
4.10 Klausimėlis.lt.
4.25 „Džesika Flečer 7“.

LNK
6.15 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.40 „Žvėrelių būrys“.
7.05 „„Nickelodeon“

valanda. Keista
šeimynėlė“.
7.35 „Kung Fu Panda“.
8.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.30 „Tomas ir Džeris.
Šnipų žaidimai“.
10.00 „Broliai meškinai. Į
pagalbą!“.
11.55 „Išprotėjęs profesorius 2. Klampų
šeimynėlė“.
14.00 „Nikis Tūzas“.
15.25 „Nuogas ginklas
33 1/3. Paskutinis
įžeidimas“.
17.00 Gyvūnų pasaulis.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Kitokia Pelenės
istorija“.
21.20 „Kartu ne savo
noru“.
23.50 „Devyni jardai“.
1.50 „Savaitė be
žmonų“.
3.30 „Bornas. Palikimas“.

skuba į pagalbą“.
7.00 „Žvaigždžių karai.

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

skuba į pagalbą“.
8.30 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Gardu Gardu.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 PREMJERA. Noriu

šito darbo!
12.00 PREMJERA.

„Gražuolė ir Sebastianas. Draugai
visam gyvenimui“.
14.00 „Princas ir aš.
Karališkas medaus
mėnuo“.
15.50 Ekstrasensų mūšis.
17.30 Namų idėja su
IKEA.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Turtuolis vargšas“.
21.00 PREMJERA. „Po
medžiu“.
22.50 PREMJERA. „Lemiamas tyrimas“.
1.10 „Karibų piratai.
Pasaulio pakrašty“.
4.05 „Paskutinis iš
Magikianų“.
5.05 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

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

trina.
8.45 Sveikatos ABC

televitrina.
9.00 Žiemos galiūnas.
10.00 „Vaikai šėlsta“.
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“.
15.50 „Kas žudikas?“.
17.00 Betsafe–LKL.
„Dzūkija“–„Pieno
žvaigždės“.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.15 „Keršto valanda.
Atlygis“.
0.10 „Netark nė žodžio“.

Dzūkijos TV

spinduliai bučiuoja
jūrą“.
13.00 Adomo obuolys.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasaulio turgūs.
Nuotykiai turguje“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Europos karatė
čempionato apžvalga iš Vilniaus.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Nuoga tiesa.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Šelesto bylos“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „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. Augis

Gucas.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Aš – laidos vedėjas.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Už kadro.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Romualdas
Granauskas.
„Duburys“.
14.10 Nuo Bacho iki
mambo.
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. „Hana ir
jos seserys“.
22.45 Prisikėlimo belaukiant.
0.20 Dabar pasaulyje.
0.50 „Diena sulig
gyvenimu“.
2.20 Skrendam.
2.35 ARTS21.

3.05 Pradėk nuo savęs.
3.30 Brandūs pokalbiai.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.50 „Akloji“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.35 „Būrėja“.
11.45 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
12.15 „Merės Berės
Velykų vaišės“.
14.45 „Nekviesta meilė
4“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Linksmų Velykų,
Falke“.
22.55 „Trise valtimi arba
be irklo“.
0.55 „Viskis, tango,
fokstrotas“.
2.50 „Fortitudas“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Nepaprasta iš-

tvermė. Lenktynės į
ašigalį“.
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 „Nepaprasta ištvermė. Lenktynės į
ašigalį“.
14.00 „Žūklė laukinėje
gamtoje“.
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 „Dingti per 60
sekundžių“.
0.20 „Nepalaužiamasis“.
2.20 Amerikos talentai.

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

kelionės. Ladakas“.
8.30 „Pavojingiausios

kelionės. Laosas“.
9.00 Skinsiu raudoną

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

D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius

Luisas. Ir mėnulio

„Kartu ne savo noru“, 21.20, LNK
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sekmadienis
, balandžio 21 d. Saulė teka 6.06, leidžiasi 20.31, dienos ilgumas
14.25. Pilnatis. Vardadieniai: Anzelmas, Konradas, Milgedas, Skalvė, Amalija, Arijus.

pirmadienis
, balandžio 22 d. Saulė teka 6.03, leidžiasi 20.33, dienos ilgumas
14.30. Pilnatis. Vardadieniai: Kajus, Visgailas, Norvaidė, Leonidas, Leonas, Vadimas.

LRT Televizija

LRT Televizija

22.30 Tęsinys „Lietuviški

6.00 Lietuvos Respu-

svingeriai“.
0.00 PREMJERA.
„Meilužis iš Pietų“.
2.10 Neliečiamieji.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 „Bethovenas 2“.
8.30 Ryto suktinis su

Zita Kelmickaite.
9.00 „Hanso Kristiano
Anderseno pasakos. Stebuklingos
kurpės“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Šventadienio
mintys.
10.55 Velykų šv. Mišios iš
Vatikano.
13.00 Urbi et Orbi. Popiežiaus sveikinimas.
13.30 Velykinis koncertas
„Pavasario balsai“.
14.15 „Melagi, melagi“.
15.40 „Auklė Makfi ir
didysis sprogimas“.
17.25 Loterija „Keno
Loto“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
Velykos.
19.30 Gimę tą pačią
dieną.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Auksinis protas.
22.20 „Rožinė pantera“.
23.55 „Atpildas“.
1.20 „Lorenco aliejus“.
3.30 Legendinio
ansamblio „Nerija“
atsisveikinimo
koncertas.
5.30 Klausimėlis.lt.

LNK
6.05 „Asteriksas nuste-

bina Cezarį“.
7.30 „Madagaskaras“.
9.05 „Denis – grėsmė

visuomenei“.
11.00 „Žvaigždžių
dulkės“.
13.30 „Prekybos centro
kietuolis“.
15.20 „Didžiosios
motušės namai“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 Finalo ketvertas.
21.30 „Neliečiamieji“.
23.45 PREMJERA. „Penkiasdešimt pilkų
atspalvių“.
2.05 „Pagauk, jei gali“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Čipas ir Deilas

skuba į pagalbą“.
7.00 „Žvaigždžių karai.

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

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

tyvas.
9.30 Penkių žvaigždučių

būstas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
10.30 Svajonių sodai.

11.30 „Namai“.
13.15 „Armijoje“.
15.10 „Ponas Bynas“.
17.00 „Simpsonai“.
17.30 Visi mes žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI.

blikos himnas.
6.05 Ryto suktinis su

Zita Kelmickaite.
6.35 Stilius.
7.30 Premjera. „Skruz-

Lietuvos talentai.
22.30 „Svarbiausios

valandos“.
0.55 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
2.30 „Lemiamas

tyrimas“.
4.30 „Paskutinis iš

Magikianų“.

BTV
6.30 Žiemos galiūnas.
7.30 „Iš visų jėgų“.
8.00 „Būk ekstremalas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Mažiausi iš

mažiausių“.
10.05 „Jaguaras“.
12.05 „Heraklis“.
13.50 40-asis Tarptautinis Monte Karlo
cirko festivalis.
16.10 „Užšaldytas“.
17.55 „Skorpionų karalius“.
19.45 „Mumija“.
22.10 „Snaiperis“.
0.35 „Desperado“.
2.25 „Keršto valanda.
Atlygis“.

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 „Pasaulis iš
viršaus“.
14.50 „Meilės lygtis“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 „Meilės lygtis“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Meilės lygtis“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 Skinsiu raudoną
rožę.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Inspektorius
Luisas. Kaltės
išpirkimas“.
0.30 „Širdies plakimas“.
2.00 „Detektyvas Linlis“.
3.30 „Kelrodė žvaigždė“.
5.00 „Mentų karai.
Odesa“.
5.50 „Neprijaukinti.
Jukonas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Prisikėlimo belau-

kiant.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
Menora.

„Skorpionų karalius“, 17.55, BTV
8.00 Kultūrų kryžkelė.

Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 „TV daktaras. Kaip
kovoti su kraujo
užkrėtimu?“.
9.30 Euromaxx.
10.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
12.00 Lietuva mūsų
lūpose.
12.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
13.00 Stop juosta.
13.30 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
15.20 Šventadienio
mintys.
15.45 Laukinės gamtos
slėpiniai.
16.15 Legendinio
ansamblio „Nerija“
atsisveikinimo
koncertas.
18.15 Audrys.
19.15 „Riešutų duona“.
Vaidybinis filmas
pagal to paties pavadinimo Sauliaus
Šaltenio apysaką.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Maža išpažintis“.
22.20 Vilniaus Bernardinų
bažnyčia. Architektūra ir restauracija.
23.15 Monika Linkytė ir
London Community
Gospel Choir.
0.55 „Hana ir jos
seserys“.
2.40 Audrys.
3.40 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
4.05 Daiktų istorijos.
4.50 „Riešutų duona“.
Vaidybinis filmas
pagal to paties pavadinimo Sauliaus
Šaltenio apysaką.

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 „Kapitonė Marlo.
Filipas Miuiras“.
22.55 „Dangus tikrai yra“.
0.55 „Trise valtimi arba
be irklo“.
2.35 „Nusikaltimo
vieta – Hamburgas.
Linksmų Velykų,
Falke“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 Ledo kelias.
7.30 „Nepaprasta iš-

tvermė. Lenktynės į
ašigalį“.
8.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
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.
18.00 „Įelektrintas ledas“.
19.00 „Pragaro kelias“.
20.00 „Hutenas ir ledi“.
21.00 Žinios.
21.50 Sportas.
21.55 Orai.
22.00 Nakties TOP.
22.30 X Faktorius.
1.30 „Dingti per 60
sekundžių“.

TV3
6.00 Televitrina.
6.15 „Žuviukas Nemo“.
8.05 „Šuo, kuris išgel-

dėliukas Z“.
8.55 „Velykų zuikis“.
10.30 Premjera. „Krudžiai“.
12.10 „Šokiai laukinėje
gamtoje. Meilės
šokis“.
13.55 Klausimėlis.lt.
14.10 Romo Dambrausko
ir grupės gyvo
garso koncertas
„Prisiliesk.“.
16.00 Premjera. „Sengirė“.
17.25 Loterija „Keno
Loto“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Velykos su „Dviračio žiniomis“.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Rimanto Kaukėno
fondo paramos
koncertas „Už
pergalę gyventi“.
23.45 „Rožinė pantera 2“.
1.15 Velykinis koncertas
„Pavasario balsai“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Klausimėlis.lt.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Šokiai laukinėje
gamtoje. Meilės
šokis“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.05 „Šokiai laukinėje
gamtoje. Išlikimo
šokis“.

tinis Monte Karlo
cirko festivalis.
9.25 „Pono Septimo
restoranas“.
11.15 „Heraklis“.
13.05 Nikulino cirkas.
Auksinis sezonas.
15.10 „Žmogus – orkestras“.
17.00 Betsafe–LKL.
„Lietkabelis“–
„Neptūnas“.
19.30 „Mumijos sugrįžimas“.
22.00 „Mumija. Drakono
imperatoriaus
kapas“.
0.10 „Prieglobstis“.
2.20 „Netark nė žodžio“.

LNK

Dzūkijos TV

6.15 „Keista

šeimynėlė“.
6.40 „Kung Fu Panda“.
7.10 „Tomo ir Džerio
šou“.
7.35 „Leo da Vinčis.
Misija Mona Liza“.
9.10 „Alvinas ir burundukai 2“.
10.55 „Marmadukas“.
12.40 „Marsupilamio
pėdsakais“.
14.40 „Prekybos centro
kietuolis. Las
Vegas“.
16.35 „Didžiosios
motušės namai 2“.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 PREMJERA. Andrius Mamontovas
su orkestru. Šiaurės
naktis pusė penkių.
22.05 PREMJERA. „Lietuviški svingeriai“.
22.28 Telefoninė loterija
1634.

bėjo Velykas“.
9.55 „Pono Poperio
pingvinai“.
11.45 „Kaimiečiai Beverlyje“.
13.35 „Šanchajaus
riteriai“.
15.50 „Kūdikis už 30
milijonų“.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 PREMJERA.
„Džiunglių knyga“.
21.45 „Egzodas. Dievai ir
karaliai“.
0.50 „Pasitikėjimas“.
1.40 „Kvantikas“.
2.30 Ekstrasensai
detektyvai.
3.25 „Pasitikėjimas“.
4.20 „Kvantikas“.
5.10 „Paskutinis iš
Magikianų“.

BTV
7.05 40-asis Tarptau-

6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.50 „Gluchariovas“.
9.00 Europos karatė

čempionato apžvalga iš Vilniaus.
10.45 „Kelionė Žeme“.
11.55 „Pavojingiausios
kelionės. Bangladešas“.
12.35 „Pavojingiausios
kelionės. Bolivija“.
13.15 TV parduotuvė.
13.30 „Pasaulis iš
viršaus“.
14.50 „Meilės lygtis“.
16.00 Reporteris.
16.18 Orai.
16.20 „Meilės lygtis“.
18.00 Reporteris.
18.23 Orai.
18.25 Rubrika „Mes
europiečiai“.
18.55 „Meilės lygtis“.
20.00 Reporteris.
20.28 Orai.
20.30 Nuoga tiesa.
21.30 Speciali tiesioginė

laida apie rinkimus
Ukrainoje.
22.23 Orai.
22.25 Rubrika „Mes
europiečiai“.
22.30 „Gluchariovas“.
0.40 „Nuostabūs gyvūnų
pojūčiai“.
1.45 „Neprijaukinti.
Kodjako sala“.
2.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
2.55 „Rasputinas“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Rasputinas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 „Rožinė pantera“.
7.35 „Stebuklingoji

4.30 Į sveikatą!
4.55 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
5.15 Stambiu planu.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
7.55 „Rožių karas“.
9.50 „Sodininkų

pasaulis“.
10.25 „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

Boružėlė“.
8.00 „Kodėl gi ne?!“.
8.30 „Iš dar nebaigtų

Jeruzalės pasakų“.
9.00 „Sapnuoju, kad
einu“.
10.30 „Kaunas Talent
2018“.
13.05 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
13.15 „Šikšnosparnis
Patas“.
13.30 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
14.00 „Pasitikiu tavimi“.
15.05 „Išminties mylėtojas“.
16.00 Kosto Smorigino
autorinis vakaras.
16.45 „Gražuolė“.
17.50 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.05 „Sadūto tūto“.
19.20 Naktis Manhatane.
Česlovas Gabalis
ir instrumentinis
ansamblis „Vilniaus
divertismentas“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 „Jausmai“.
22.30 Grupės „Skamp“
20-mečio koncertas.
0.20 DW naujienos rusų
kalba.
0.35 Dabar pasaulyje.
1.05 Džiazo muzikos
vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
2.05 „Atpildas“.
3.35 Išminties mylėtojas. Dokumentinė
apybraiža, skirta
Vydūno 150osioms gimimo
metinėms.

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 „Nerimo dienos“.
23.20 „Amžina meilė“.
1.10 „Paslėptas gyve-

nimas“.
2.15 „Kapitonė Marlo.

Filipas Miuiras“.
3.45 „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“.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Tūnąs tamsoje“.
1.05 „Nuodėmių
daktaras“.
1.55 „Raitelis be
galvos“.

„Lietuviški svingeriai“, 22.05, LNK
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Eteris
Antradienis
, balandžio 23 d. Saulė teka 6.01, leidžiasi 20.35, dienos
ilgumas 14.34. Pilnatis. Vardadieniai: Adalbertas, Jurgis, Daugaudas, Vygailė, Jurgita, Jurga.

Trečiadienis
, balandžio 24 d. Saulė teka 5.59, leidžiasi 20.37, dienos ilgumas
14.38. Pilnatis. Vardadieniai: Fidelis, Kantrimas, Gražvyda, Ervina.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 6“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 4“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 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.
1.05 „Neužmiršti“.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 (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 Gyvūnų pasaulis.
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!
16.35 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 „Žmogus be
praeities“.
0.20 „Judantis
objektas“.
1.15 „Meilužis iš Pietų“.

TV3

prakalbinimas“.

6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės miestas“.
12.00 „Paskutinis iš
Magikianų“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Kietas riešutėlis
4.0“.
0.40 „Pasitikėjimas“.
1.40 „Kvantikas“.
2.30 Ekstrasensai
detektyvai.
3.20 „Pasitikėjimas“.
4.25 „Kvantikas“.
5.15 „Paskutinis iš
Magikianų“.

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

gatvės“.
9.20 „Paskutinis faras“.
10.20 „Kobra 11“.
11.20 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Pavojingos
gatvės“.
23.10 „Mumijos sugrįžimas“.
1.30 „Mumija. Drakono
imperatoriaus
kapas“.
3.15 „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

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 „Tiesa apie alkoholio vartojimą“.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.
2.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
2.55 „Rasputinas“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Rasputinas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
7.00 Vilniečiai. Augis
Gucas.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 Mokslo sriuba.
8.45 Laukinės gamtos
slėpiniai.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Anapus čia ir dabar.
14.00 Naktis Manhatane.
Česlovas Gabalis
ir instrumentinis
ansamblis „Vilniaus
divertismentas“.
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 „Černobylis, Fukušima. Gyvenimas
po katastrofos“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos
tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
22.00 Premjera. „Iš
Barbaros Wood
kolekcijos. Širdžių
aritmija“.
23.30 Premjera. „Palaukit
mūsų!“.
1.00 DW naujienos rusų
kalba.

1.15 Dabar pasaulyje.
1.45 Džiazo muzikos

vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
2.45 Legendinio
ansamblio „Nerija“
atsisveikinimo
koncertas.
4.40 Mokslo ekspresas.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
5.15 „Ten, kur namai 2“.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus.
7.55 „Rožių karas“.
9.50 „Sodininkų

pasaulis“.
10.25 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
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. Fondas“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.50 „Paslėptas gyvenimas“.
1.55 „Nerimo dienos“.
3.45 „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 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 „Aukščiausia
pavara“.
22.05 „Eurolygos
rungtynės. Kauno
„Žalgiris“–Stambulo „Fenerbahce“.
0.20 „Horizontas“.
2.00 „Daktaras
Hausas“.
2.50 „Raitelis be
galvos“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Baltųjų rūmų

6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija 6“.
11.15 „Aukštuomenės
daktaras 4“.
12.00 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Aš – laidos vedėjas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Po vienu
dangum“.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 2“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo
žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 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“.
14.55 „Dvi šeimos“.
16.00 KK2.
16.35 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.

šturmas“.
1.10 „Judantis

objektas“.
2.05 „Žmogus be

praeities“.

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

Magikianų“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 TV3 žinios.
16.25 TV3 orai.
16.30 TV Pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 Gero vakaro šou.
20.30 „Prakeikti“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
21.52 TV3 sportas.
21.57 TV3 orai.
22.00 „Centurionas“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.00 „X mutantai“.
1.00 „Pasitikėjimas“.
2.00 „Kvantikas“.
2.50 Ekstrasensai

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

Magikianų“.

BTV
6.40 „Mentalistas“.
7.35 „Stoties policija“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Ekstrasensų

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

gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir

tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Ledynmečio
grėsmė“.
0.50 „Pavojingos
gatvės“.
2.40 „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“.
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 „Svečiuose pas

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

europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa.
0.30 Čempionai.
1.05 „Gluchariovas“.
2.05 „Mesingas. Aplen-

kiantis laiką“.
2.55 „Rasputinas“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Rasputinas“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

vagiame paslaptis.
„Wikileaks“
istorija“.
1.25 DW naujienos rusų
kalba.
1.40 Dabar pasaulyje.
2.10 Džiazo muzikos
vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
3.00 „Iš Barbaros Wood
kolekcijos. Širdžių
aritmija“.
4.30 Pradėk nuo savęs.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.15 „Ten, kur namai 2“.

TV1
6.55 „Tėvas Motiejus“.
7.55 „Rožių karas“.
9.50 „Sodininkų

pasaulis“.
10.25 „Akloji“.
11.00 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Šaunusis Skū-

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

Žmogus-voras“.
15.00 „Sunkių nusikaltimų

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XIX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2016“.
7.05 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 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 Kosto Smorigino
autorinis vakaras.
13.45 Linija, spalva,
forma.
14.15 „Černobylis, Fukušima. Gyvenimas
po katastrofos“.
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 sriuba.
19.15 Premjera. „Kalnų
žolelių paslaptys.
Karintija. Natūralaus grožio šaltiniai.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Stebuklų šalis“.
23.20 Premjera. „Mes

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. Tamsos
angelas“.
23.05 „Amžina meilė“.
0.55 „Paslėptas gyvenimas“.
2.00 „Brokenvudo
paslaptys. Fondas“.
3.35 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Žūklė laukinėje

gamtoje“.
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 „Anapus horizonto“.
23.10 „Aukščiausia
pavara“.
0.20 „Daktaras Hausas“.
1.20 „Raitelis be
galvos“.
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Asmeniniai skelbimai nemokamai !!!

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

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.

namų
sklypą Nemajūnų
(6 ir 12 mėn.).
•statybai
•Žemėsšaliasklypus
•k. •(80Žemės
•Tel.•28ponius
Lazdijų (įvairaus
a, žemės ūkio paskirtis,
612 88438.
dydžio, visos komunikacijos,
tvenkinys, nedidelis statinys),
m. darbinę kumelę.
šalia interneto linija), kaina
kaina 6 000 Eur.
•Tel.•158 612
38879.
sutartinė.
Tel. 8 686 70841.
Tel. 8 616 33781.
Ėringas avis.
Žemės sklypą prie ežero
•
•
•
•
(nedidelis,
rekreacinės
paskirTel.
8 642 07624.
Namą
Vytauto
g.
41,
Laz••
dijai (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.

••
sklypą Jūratės g. 10, ••Sodybą Lazdijuose arba
•Alytus
•Žemės
(12 a, namų valda, puiki keičiu į 2 k. butą I arba II
Puikų didelį sklypą statybai
Lazdijuose. Tel. 8 686 70841.

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.

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

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

aukšte.
Tel. 8 670 61649.

••

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

••

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

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

••

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

AUGALAI

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

••
kitkomis.
•Tel.•Šieną
8 693 06995.
gėlių sodinukus.
•UAB•Įvairių
„Martas“, Gėlyno g. 17,

Vasarinius kviečius, avižas,
miežius. Tel. 8 609 08846.

Lazdijai.
Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.

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

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

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

akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdijuo-

se.
Tel. (8 318) 52156
(po darbo valandų ir savaitgaliais).

PE R K A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

•Tel.:•Žemę.
8 688 80688.
•žemę.
•Žemės ūkio paskirties

sklypą Lazdijuose
gėlininkystės
•(30•Žemės
•Tel.•T25.
•ūkis•G.jauVasiukonio
a, tinka namo statybai,
8 628 11431.
prekiauja našlaitėmis.
Tel. 8 656 12800.
graži vieta, prie miško ir vanTel. 8 626 02129, Staidarų g. 8,
Vežimus
(2
vnt.),
9
noragų
Tel.: 8 615 94920,
dens telkinio, atlikti geodeziStaidarų k., Lazdijų r.
•
•
arklinį
kultivatorių.
Namą
su
15
a
sklypu
Lazdijų
8 614 56206.
niai
matavimai,
visos
miesto
•mieste.
• Tel. 8 603 24679. komunikacijos), kaina 20 000 Tel. 8 671 59184.
Žieminius
ir
vasarinius
•kviečius.
•
Brangiai mišką (gali būti
Eur.
•
•
1
k.
butą
Simne
(2
aukštas,
bendraturčių,
neatidalytas, su
Traktorių
MTZ
82
(maža
Tel.
8
694
16386.
Tel.
8
686
70841.
•34,14
• kv. m, su daline buitine
•kabina),
• kaina sutartinė.
skolomis). Sutvarkau dokutechnika, nauji langai, šarvuoTel. 8 698 24061.
mentus.
Vainiūnų k. (buvusi
KITI
•valgykla,
•Namąnamų
valda 30 a),
tosios durys, nauja santechniTel. 8 644 55355.
kaina 16 000 Eur.
ka) kartu su kolektyviniu sodu
TRANSPORTO PRIEMONĖS ••Televizorių „Orion Color
2051 Stereo“, kaina 10 Eur.
Tel. 8 686 70841.
(6 a). Tel. 8 601 93000.
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA
Šviesius
„VW“
ratlankius
Tel.
8
612
41428.
•(R14,
• 4 skylės, 4 vnt.), kaina
Bet kokią žemės ūkio tech•
•
niką.
Perku traktorių, priekabą,
Televizorių
„Samsung“
5
Eur/vnt.
Ratlankių
gaubtus,
••
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS kaina 2 Eur/vnt.
(kineskopinis, 51 cm įstrižainė, sunkvežimį ir jų padargus. Gali

KVIEČIA NAUDOTIS PRIKLAUSOMYBIŲ
KONSULTANTŲ PASLAUGOMIS

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

LAZDIJAI

Konsultacijos vyksta: Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje, II aukšte, šalia
salės, Seinų g. 1.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 17.30–18.30
val. iš anksto užsiregistravus tel. 8 600
70293

Tel. 8 654 87148.

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

GYVULIAI

•sutartinė.
•Ožką su ožiukais, ožį, kaina
Tel. 8 679 27087.

•auginimui.
•2 sav. mėsinę telyčaitę
Tel. 8 689 01520.

kalakutes (jau•nos,•Kaimiškas
tinka perėjimui), kaina 15

Eur/vnt. Muskusinius antinus,
kaina 10 Eur/vnt.
Tel. 8 605 69377.

plokščias ekranas, pultelis),
kaina 15 Eur. Scart kabelį, kaina
1,5 Eur. Priedėlį, kaina 15 Eur.
Tel. 8 686 43600.

••

Šviesią komodą (4 stalčiai,
plotis 29 cm, aukštis 83 cm),
kaina 36 Eur. Įvairių išmatavimų faneruotus skydus, dvp
plokštes, durų varčias.
Tel. 8 686 43600.

būti neveikianti, su
defektais.
Tel. 8 680 77728.

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

„Sūduvos galvijai“

Brangiai perka.

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

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

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

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.

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

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

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

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

PER K A
TRANSPORTO PRIEMONĖS

••

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

naudotus,
•nevažiuojančius
•Brangiausiai –angliškus,
po

eismo įvykio ar visiškai tvarkingus automobilius ir mikroautobusus. Pasiima patys. Atsiskaito iš karto.
Tel. 8 630 64004.

automobilius, mo•tociklus,
•Perkame
prikabinamus namelius (kemperius). Pasiimame
patys.
Tel. 8 690 25066.

visų markių
•automobilius,
•Superkamemikroautobusus,

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

„Audi“, „VW“,
•„MB“,
•Superkame
„Opel“, „Mazda“,

„Mitsubishi“, „Toyota“ markių automobilius. Gali būti
nevažiuojantys po autoįvykių.
Pasiimame patys, atsiskaitome
iš karto.
Tel. 8 650 68362.

••

Namelį ant ratų, mokėsiu
iki 800 Eur.
Tel. 8 623 23430.

••

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

važiuojantys, be techninės
apžiūros, po autoįvykio. Atsiskaitome vietoje, sutvarkome
dokumentus.
Tel. 8 635 88865.

GYVULIAI

KITI

nesūdytus lašinius. (pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).
•Tel.•Šviežius
8 680 33027.
Tel. 8 698 78040.
pianiną.
maišyklę.
•Tel.•Naudotą
•Tel.•Betono
8 659 60507.
8 614 56206.
laužo supirkimas:
IEŠKO
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 170–
200 Eur/t, skarda – 120–140
••Išsinuomočiau žemės ūkio
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame paskirties žemės. Gali būti
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.

DA RBA S
SIŪLO

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

IEŠKO

•ūkininką.
•Vyras ieško darbo pas
Tel. 8 653 59669.

– pienu girdomus
darbo pas ūki•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
•ninką.
•VyrasTel.ieško
(2–8
8 607 37326.
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
darbo. Gali 2
6 ir 21 proc. Sveria elektroni•kartus
•Vyrasperieško
mėnesį prižiūrėti
nėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

sodybą. Tel. 8 623 23430.

– 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.

išnuomojamos
•patalpos
•Nebrangiai
••UAB „Staigūs sprendimai“
Alytaus miesto centre autoservisas. Važiuoklės

N UOMA

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

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

••

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

dažome bei at•liekame
•Glaistome,
kitus vidaus apdailos
darbus.
Tel. 8 622 60230.

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

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
duris namams,
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptus ir
Tel. 8 688 80688.
kitus gaminius. Kokybę garanTurite
laisvos
žemės
nuo•mai• Teizų apylinkėse? Padėki- tuojame.
Tel. 8 686 71689.
te jaunam ir naujai besikurianir
čiam ūkiui plėstis.
•profesionalaus
•Ieškote patikimo
buhalterio
Tel. 8 653 90001.
ar finansininko? Rinki„MDL Group“.
Išsinuomočiau
butą
Laz•dijuose.
• Mokėsiu iki 100 Eur/ tės  UAB
Mes teikiame kokybiškas
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

PA Ž INT YS

be žalingų įpročių
•ieško
•Vyras
draugės iki 40 m.
Tel. 8 607 37326.

PA S LAU G O S

SIŪLO

išnuomojamos
automatines
•salės-klubo
•Nebrangiaipatalpos
•skalbimo
•Taisomemašinas.
Lazdijų
Atvykstame
miesto centre („Holivudas“).
Tel. 8 698 78040.

į namus.
Tel. 8 615 73404.

••

••

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

remontas, virinimo darbai,
padangų montavimas ir balansavimas, žemės ūkio mašinų,
sunkvežimių padangų montavimas ir remontas, tepalų
prekyba, keitimas, įvairios
žemės ūkio paslaugos, prekyba
naudota žemės ūkio technika.
Alytaus g., Krosna.
Tel.: 8 620 68034,
8 614 15051.

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

apskaitos paslaugas tiek
pelno siekiantiems, tiek
nesiekiantiems subjektams,
užsiimantiems tiek gamyba,
tiek prekyba, tiek paslaugų
teikimu. Taip pat teikiame
įmonės steigimo paslaugas
bei konsultacijas finansiniais klausimais.
Susisiekite su mumis:
linarastenyte@yahoo.com.
Tel. 8 672 35395.
tipų stogų, fasadų,
•patalpų
•Visų PLOVIMAS,
ATNAU-

JINIMAS, DAŽYMAS. Konsultuojame, suteikiame
garantiją.
Tel. 8 621 99958.

stogus iš savo ir
•užsakovo
•Dengiame
••Dažome skardinius, šifemedžiagų. Lankstinių rinius stogus. Medinius bei
gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

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

tinkuotus fasadus ir kt.
Tel. 8 631 91211.

Tel. 8 655 58021.
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Baldų papildymas! .
Virtuvės komplektai, sofos,
lovos, kampai, spintelės,
lentynos, komodos, kėdės,
prieškambario baldai, šaldytuvai, šaldikliai, žoliapjovės, trimeriai. Nemokamas
atvežimas.

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

Miško
paslaugos.

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.
ose

ose

j
Nau

alp
pat

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

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

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

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..
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