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Ausmai Miškinienei — didmiesčio mero alga

Lazdijų rajono merės atlyginimas vos 19 eurų mažesnis už vieno iš geriausiu laikomo šalies mero Visvaldo Matijošaičio atlyginimą.
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Savaitės komentaras

Gąsdindami konservatoriais valstiečiai mobilizuoja savo rinkėjus

Algimantas Mikelionis
Kaip visuomet antradienį po pietų
prisėdau prie kompiuterio rašyti eilinio savaitės komentaro ir
prisiminiau, kad šis antradienis
rašančiam žmogui visai neeilinis – gegužės 7-ą dieną minima
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Kas mes visi būtume
be savo lietuviškos spaudos, kalbos ir lietuviškų knygų, nė klausti
neverta. Iš pradžių pagalvojau,
kad šiemet kažko lyg ir trūksta...
Pasirodo, naujoji mylima merė
ėmė ir pamiršo rajono plunksnos
brolius, kuriuos ir taip suskaičiuoti dešimties pirštų būtų per
daug. Na, iš tikrųjų juk A. Miškinienė yra Valstiečių ir žaliųjų
sąjungos atstovė, o pastarieji
laisvos spaudos ir laisvo žodžio
labai nemėgsta. „Žaliesiems valstiečiams“ daug paprasčiau būtų
valdyti be jokios kritikos, kitos
nuomonės ir pastabų, o čia tie
bjaurūs ir įkyrūs „žurnaliūgos“
ima ir gadina gyvenimą. Be to,
merė A. Miškinienė lyg neturi
jokios priežasties pasveikinti Lazdijų žurnalistus – du savaitraščiai
ir taip apie ją ir naująją koaliciją
palankiai rašo, o trečias... Pastarojo geriau ir nebūtų, nes vien tik
kritikuoja ir dirbti trukdo.
Šį sekmadienį vyks Lietuvos

Prezidento rinkimų pirmas turas.
Nors kandidatų net devyni, bet
tapti prezidentu realiai pretenduoja tik trys: ekonomistas G. Nausėda, Seimo narė I. Šimonytė ir
premjeras S. Skvernelis. Ilgą laiką
įvairiose visuomenės nuomonės
apklausose pirmavęs G. Nausėda
kiek stabtelėjo ir iš pirmos vietos
atsidūrė antroje. I. Šimonytė iš
antros vietos pakilo į pirmą. Tik
premjeras S. Skvernelis stabiliai
laikosi trečioje vietoje.
Premjeras S. Skvernelis savo
rinkiminės kampanijos pradžioje
elgėsi įžūliai, agresyviai ir arogantiškai. Vien ko jo kalbos vertos.
Visos jos buvo panašios į girdėtą
kovo mėnesį Seirijuose. Saulius
prisistatė kaip tikras Lietuvos gelbėtojas! Daugiau kaip dvidešimt
metų Lietuvą valdė socialdemokratai, konservatoriai, liberalai
ir kiti nedorėliai, o štai atėjo pagaliau S. Skvernelis ir Lietuvoje prasidėjo puikus gyvenimas.
Aišku, yra sunkumų, bet dėl jų
kalti anksčiau buvusieji valdžioje.
Jeigu taps prezidentu, S. Skvernelis pakels algas ir pensijas, nors
tai tiesiogiai visai nepriklauso
nuo prezidento. Kas gali patikėti
tokiomis primityviomis kalbomis?! Tik primityvaus mąstymo
ir žemo intelekto žmonės. Deja,
tokių Lietuvoje yra daug. Juk sugebėjo kažkas į valdžią išrinkti
„žalius valstiečius“.
Kaip įprasta tarp „žaliųjų valstiečių“, kai reikalai pakvipo paraku, į sceną įžengė R. Karbauskis.
Jis teigė, kad jeigu valstiečiai
nelaimės Prezidento rinkimų,
tuomet Valstiečių ir žaliųjų sąjunga atiduos valdžią konser-

Adomo Žilinsko piešinys.
vatoriams su G. Landsbergiu,
o patys taps opozicija. Tie, kas
nesimpatizuoja valstiečiams, be
galo apsidžiaugė ir netikėdami
savo ausimis klausė: „Nejaugi
jų taip lengvai atsikratysime?!“
Ne, šis eilinis valstiečių planas
chuliganas buvo skirtas savo rinkėjams pagąsdinti ir mobilizuoti: neisite balsuoti ir neišrinksite
S. Skvernelio prezidentu, tuomet
ant jūsų konservatorius su pačiu
G. Landsbergiu užsiundysiu!!!
Ir sukruto valstiečių rinkėjai,
nes kas gi jiems gali būti baisiau už Landsbergio pavardę!

Alyvos į ugnį dar įpylė V. Bakas
su S. Jakeliūnu. Pirmas gąsdina
MG Baltic ir kitais oligarchais,
„nuvariusiais“ Lietuvėlę, o kitas seka stebuklines pasakas apie
Skandinavų bankus. Kažkodėl
abu su didžiausiu įkarščiu taukšti tokias nesąmones pradėjo per
Prezidento rinkimų įkarštį. Koks
(ne) tikėtas sutapimas!
P. S. Kai šis komentaras jau
buvo parašytas, antradienį, gegužės 7-sios pavakarę, 16 val.
47 min. iki darbo dienos pabaigos likus trylikai minučių Lazdijų
rajono savivaldybės „Facebook“

paskyroje pasirodė kuklus merės
A. Miškinienės sveikinimukas.
Nors ir labai pavėluotas, bet
ačiū ir už tai. Paprastai kokia
nors proga yra sveikinama ryte
ar bent pirmoje dienos pusėje.
O tuo tarpu kažkur Alytuje šio
miesto ir rajono žurnalistai, bibliotekininkai ir spaustuvininkai
buvo pakviesti į Alytaus kavinę
„Pušis“, kur iškilmingai paminėjo Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dieną... Tad pavėluotas
A. Miškinienės sveikinimas tik
dar akivaizdžiau parodo, kokioje
vietoje jai yra žurnalistai.
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Vengdamas pasitikrinti blaivumą bandė išsisukti nuo atsakomybės
Vaidotas Morkūnas
Vairuotojai, prie vairo sulaikyti
neblaivūs, bando išsisukti nuo
atsakomybės, prisigalvoja visokių
versijų, kurios apsunkina tiriančių pareigūnų darbą. Kartais tos
versijos būna gerai apgalvotos
ir pareigūnams tenka paplušėti,
surinkti nenuginčijamų įrodymų
norint jas paneigti ir nustatyti
tikrą pažeidėją. Vienas iš tokių
yra T. Z. administracinio nusižengimo atvejis, kurį išnagrinėjo
Alytaus apylinkės teismo Lazdijų
rūmų teisėjai.
T. Z. policijos pareigūnams
įkliuvo šių metų sausio 23 dieną,
kai vairavo automobilį „Volvo“
ir juo įvažiavo į griovį. Tačiau
vyriškis visaip bandė išvengti
atsakomybės, vengė pasitikrinti
blaivumą, atsisakė tai daryti ne
tik policijos pareigūnams, bet ir
medikams tvirtindamas, kad ne
jis vairavo, o jo draugas jį vežė
į namus. Taip pat T. Z., aptiktas
pareigūnų prie vairo, nesutiko
paaiškinti šio įvykio aplinkybių
bei pasirašyti ant administracinio
pažeidimo protokolo.
Nagrinėjant šią bylą teisme T. Z.
vėl bandė klaidinti pareigūnus,

tvirtindamas, kad tą dieną M. Ž.
vežė jį į namus, tačiau pastarasis
jo nesuvaldė, nuvažiavo nuo kelio. Jis liko automobilyje, o M. Ž.
nuėjo ieškoti, kas gali ištraukti iš
griovio automobilį. Kaltinamasis
buvo neblaivus, atsisakė atvykus
pareigūnams tikrintis blaivumą,
nes automobilio nevairavo. Nuvykęs į ligoninę atsisakė duoti
kraujo ir šlapimo mėginius.
Liudiję policijos pareigūnai
atskleidė tikslesnes šio įvykio
aplinkybes. Policijos pareigūnas
V. B. nurodė, kad jis dirbo su
kolega A. G., kai iš budėtojo
gavo pranešimą, kad nuo kelio
nuvažiavęs automobilis ir vairuotojas yra neblaivus. Nuvykę į įvykio vietą rado „Volvo“
griovyje, pusnyje įstrigusį. Prie
automobilio vairo sėdėjo T. Z.
Paaiškino, kad nuvažiavo į griovį.
Pasiūlius vairuotojui pasitikrinti
blaivumą alkoholio matuokliu,
jis atsisakė tai daryti, todėl buvo
nuvežtas į ligoninę. Ligoninėje
vairuotojas atsisakė duoti kraujo
ir šlapimo mėginius.
Kitas policijos pareigūnas,
A. G., teismo posėdyje paaiškino, kad atvykęs su kolega į įvykio

vietą rado prie automobilio vairo
sėdintį asmenį, kuris akivaizdžiai
buvo neblaivus. Ant priekinės sėdynės buvo padėta piniginė su
dokumentais, joje buvo vairuotojo pažymėjimas ir automobilio
techninės apžiūros dokumentas.
Vairuotojas, bandydamas išlipti iš
automobilio, nugriuvo. Pareigūnas vairuotoją pakėlęs ir atsivedęs
prie tarnybinio automobilio. T. Z,
paklaustas, ką čia veikia, nurodė,
jog važiuoja tik pirmyn. Surašytas
tarnybinis pranešimas dėl įvykio,
jame nurodyta, kad T. Z. pripažino vairavęs automobilį. Jokių
asmenų, nei vykusių su juo kartu,
nei vairavusių automobilį, jis tuo
metu nenurodė.
Tačiau teisme versiją, kad
vairavo ne T. Z., toliau plėtojo
minimas M. Ž. kuris paaiškino,
kad T. Z. yra jo sesers draugas.
T. Z. buvo pas juos svečiuose ir
su jo tėvu vartojo alkoholinius
gėrimus. T. Z. paprašė parvairuoti automobilį. Vyras nesuvaldęs
automobilio nuslydo nuo kelio.
T. Z. nurodė, kuria kryptimi
eiti ieškoti traktoriaus, galinčio
automobilį ištraukti iš griovio.
T. Z. liko sėdėti automobilyje.

Vairuotojas, paėjęs apie 2 km,
pamatė fermas ir užsuko į jas.
Ten buvo žmogus, kuris sutiko
traktoriumi ištraukti automobilį.
Tačiau traktorius ilgai neužsivedė, jis užtruko apie 2 valandas ir
kai grįžo, tai nei automobilio, nei
T. Z. jau nebuvo.
Dar vienas liudininkas, L. K.,
pripažino, kad pas jį atėjo M. Ž.
ir prašė ištraukti iš griovio automobilį, bet traktoriumi nuvažiavę
į įvykio vietą ten nieko nerado.
Tačiau šių liudininkų parodymus
teismas įvertino kritiškai kaip siekimą T. Z. išvengti administracinės atsakomybės.
Teismas konstatavo, kad administracinėn atsakomybėn trau-

kiamo asmens T. Z. pozicija dėl
automobilio vairavimo yra nenuosekli. Jis, atvykus policijos
pareigūnams, į klausimą, ką veikia, nurodė, kad važiuoja pirmyn.
Kitų kartu su juo važiavusių ar
vairavusių transporto priemonę
asmenų jis nenurodė. Nenurodė ir
tos aplinkybės, kad automobilio
vairuotojas nuėjo į kaimą ieškoti
pagalbos. Už vairo policijos pareigūnų buvo surastas būtent T. Z.
Teismas nusprendė T. Z. pripažinti kaltu dėl padaryto pažeidimo
ir nubaudė 1 500 eurų bauda bei
skyrė administracinio poveikio
priemonę – teisės vairuoti transporto priemones atėmimą 2 metams.

•
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Ausmai Miškinienei — didmiesčio mero alga
Linas Greičius
Ar galėtumėte patikėti, jog
nedidelio rajono savivaldybės meras uždirba beveik
tiek pat, kiek sostinės ar
kito didžiojo Lietuvos
miesto vadovas?
Paradoksalu, bet tai tiesa. Neseniai portalo 15min.lt paskelbtoje
informacijoje pateikti faktai byloja apie tai, jog, pagal Lietuvos
įstatymus, merų atlyginimai beveik nepriklauso nuo to, kokio
dydžio savivaldybei jie vadovauja
ir kiek gyventojų joje gyvena.
Todėl gali būti, jog Lazdijų merė
A. Miškinienė uždirbs tiek pat,
kiek Šiaulių ir Panevėžio miestų
merai. O Lazdijų rajono gyventojams merės alga kainuos 25 kartus
brangiau nei vilniečiams.

Keista metodika
Mero atlyginimo skaičiavimo
metodika nuo miesto politikų
nepriklauso: mero algos koeficientas 19 nustatytas Lietuvos
Respublikos valstybės politikų
ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme. Koeficientas dauginamas iš bazinės algos
dydžio, kuris nuo sausio 1-osios
yra 173 eurai.
Tad iki mokesčių, pavyzdžiui,
Vilniaus mero atlyginimas yra
3287 eurai, o į rankas Remigijus Šimašius gaus 2187 eurus.
Meras jau turi 10 metų tarnybos

Lietuvos valstybei stažą, todėl
jam mokamas 10 proc. priedas.
Vilnius – didžiausia Lietuvos
savivaldybė pagal gyventojų
skaičių. Statistikos departamento
duomenimis, nuolatinių gyventojų Vilniuje (deklaravusių čia savo
gyvenamąją vietą) yra apie 550
tūkst., tačiau nuolat gyvenančių
priskaičiuojama gerokai daugiau
– apie 620 tūkst.
Tad nors plotu Vilniaus savivaldybė negali lygintis su kaimynine Vilniaus rajono savivaldybe,
atsakomybės sostinės meras turi
gerokai daugiau. Tačiau Vilniaus
rajono merė Marija Rekst uždirba
daugiau nei jos kolega iš sostinės.
Jos darbo užmokestis, kaip nurodoma savivaldybės svetainėje,
neatskaičius mokesčių šių metų
pirmą ketvirtį vidutiniškai siekė
4207 eurus, tad į rankas ji gauna
apie 2500 eurų, nes jai priskaičiuojamas 29 proc. priedas už
ištarnautus metus.

Atlyginimų skirtumai
nedideli
Tačiau kaip rodo savivaldybių
interneto svetainės, būti didžiausių savivaldybių pagal gyventojų
skaičių ar plotą vadovais finansiškai tikrai nėra naudingiausia.
Birštono savivaldybė nurodo, kad
merės Nijolės Dirginčienės darbo
užmokestis į rankas siekia 2186
eurus (neatskaičius mokesčių yra
apie 3600 eurų), tad euru mažiau

nei R. Šimašiaus, o Birštone gyvena vos 5,3 tūkst. gyventojų.
Panašų atlyginimą gauna ir
kaimyninio Druskininkų kurorto
meras Ričardas Malinauskas – „ant
popieriaus“ jo uždarbis siekia 3675
eurus, tiesa, šioje savivaldybėje
gyventojų yra daugiau nei keturis
kartus daugiau – apie 22,3 tūkst.
Kauno mero Visvaldo Matijošaičio atlyginimas, Kauno
savivaldybės atstovų teigimu,
2015–2017 m. buvo 1884 eurai į rankas, o nuo 2018 m. kiek
padidėjo, nes meras įgijo darbo
valstybės tarnyboje stažą, todėl
dabar uždirba 2068 eurus.
Klaipeda.lt svetainėje nurodoma, kad mero Vytauto Grubliausko atlyginimas pirmąjį šių metų
ketvirtį neatskaičius mokesčių
siekė 3747 eurus. Šiaulių meras
Artūras Visockas uždirbo 3386
iki mokesčių, tiek pat gauna ir
Panevėžio meras Rytis Mykolas
Račkauskas. Miesto interneto
svetainėje nurodoma, kad į rankas
jis uždirba 2048 eurus.

Tvirtins A. Miškinienės algą
Artimiausiame Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdyje turėtų būti patvirtintas merės A. Miškinienės atlyginimo dydis.
Pagal aukščiau minėtą įstatymą,
A. Miškinienės atlyginimas turėtų
siekti apie 3392 eurus prieš mokesčius, o į rankas Lazdijų merė
turėtų gauti apie 2047 eurus. At-

Merė galės džiaugtis solidžiu atlygiu.
lyginimą sudaro: pagrindinė suma
– 3200,6 Eur ir 6 proc. priedas
už tiek pat metų darbą valstybės
tarnyboje.
Taigi, A. Miškinienės alga bus
tokio paties dydžio, kaip ir keturis-penkis kartus didesnių Šiaulių
ir Panevėžio miestų savivaldybių
vadovų atlyginimai.
Kad tokia merų atlyginimo
skaičiavimo tvarka yra netobula ir socialiai neteisinga, įrodo
paprastas skaičiavimas – kiek
vienam savivaldybės gyventojui

Paramos išmokos už gyvulius — didesnės
Žemės ūkio ministerija patvirtino 2018 metų susietosios
paramos už mėsinius galvijus,
mėsines avis, pieninių veislių
bulius, pienines ožkas dydžius.
Išmokos už gyvulius pradėtos mokėti nuo kovo 1 d. ir
bus mokamos iki birželio 30osios.

Žinia pradžiugino
„Dar sąskaitos nepatikrinau,
tačiau juk visada geriau pinigų
gauti daugiau negu mažiau“, –
šypsodamasis šią žinią pasitiko
Kretingos r. Klecininkų kaime
mėsinių galvijų ūkį prieš maždaug 15-a metų įkūręs 43-ejų
Mindaugas Beniušis.
Senojoje ir naujai nusipirktoje
jo fermoje laikoma 80 galvijų,
didžioji dalis jų – prancūzų kilmės aubrakai – nuo brandaus
amžiaus iki mažo. Vyras čia
sukasi ne vienas, o su samdytu
darbininku.
Ūkininkauti kaime gimusiam
ir užaugusiam Mindaugui prie
širdies – tokį pavyzdį jis matė
nuo jaunumės, mat ūkininkavo
tėvai, kuriems tekdavo talkinti. Tiesa, tėvai turėjo karvių
fermą.
„Karvių laikyti aš nenoriu.
Kam papildomai vargti, gyvulį
melžti, jeigu galiu apsieiti be to?
O ir pieno kainos dabar mažos.
Kai yra galimybė užsiauginti
savo pašarų, mėsinius galvijus
laikant galima tikėtis kur kas

Vis daugiau ūkininkų vietoj pieninių karvių renkasi auginti mėsinius
galvijus. (Dariaus Šypalio nuotr.)
lengvesnio gyvenimo“, – neabejojo Mindaugas.
Jis – tarp progresyviųjų Kretingos rajono ūkininkų, yra dalyvavęs ūkio modernizavimo
bei jaunojo ūkininko paramos
programose – iš paramos pinigų
atnaujino žemės ūkio darbams
reikalingą techniką.
„Pastebėjau, jog į sąskaitą banke daugiau pinigų įkrito, bet per
daug nesigilinau, iš kur jie. Maniau, dėl to, kad šiemet 20 naujų
galvijų įsigijau, taigi mano pieninių ir mišrūnų bulių banda jau
iki 44-ių padidėjo“, – atviravo
Kretingos r. Reketės kaime ūkininkaujantis Juozas Valužis.
Anot jo, viskas šiais laikais

nepigiai kainuoja: trąšos, pašarus pasigaminti, techniką susiremontuoti, veterinaro paslaugos,
vaistai. O už išmokas, gautas už
gyvulius, jų papildomai kasmet
įsigyjantis.
„Kai parama padidėjo, bus geresnis ūpas ūkininkauti“, – neslėpė J. Valužis.

Už pieninių veislių bulius
mokės daugiausiai
Mėsiniams galvijams šiemet skirta 14,8 mln. Eur, mėsinėms avims
– 2,2 mln. Eur, pieninių veislių
buliams – 4,9 mln. Eur, pieninėms
ožkoms – 247 tūkst. Eur.
2018 m. susietosios paramos
dydžiai, palyginti su 2017 m. iš-

mokomis, padidėjo.
Už 2018 m. išlaikytą mėsinį
galviją numatyta skirti 91,70 Eur
(2017 m. buvo 91,28 Eur), mėsinę
avį – 10,84 Eur (2017 m. – 10,45
Eur), pieninės veislės bulių –
87,49 Eur (2017 m. – 78,91 Eur),
pieninę ožką – 23,78 Eur (2017
m. – 23,39 Eur).
Paramą už gyvulius gaus visi
ūkininkai, kurie savo valdoje nepertraukiamai gyvulius išlaikė 60
kalendorinių dienų, o jų mėsiniai
galvijai ir pieninių veislių buliai
buvo 12 mėn. amžiaus.
Išmoka bus išmokama ūkininkui, jei pasibaigus numatytam
išlaikymo laikotarpiui jis savo
gyvulį paskerdė, pardavė eksportui arba pripažintam kooperatyvui. Išmoka mokama ir už savo
valdoje iki 2018 m. gruodžio 31
d. išlaikytą gyvą gyvulį.

Ūkininkams — nauja
galimybė
Nauja tai, kad, skatindama ūkininkų kooperaciją, padedančią
jiems realizuoti gyvulius už patrauklesnę kainą, ir atsižvelgdama
į socialinių partnerių pageidavimus, Žemės ūkio ministerija nuo
2018 metų numatė galimybę ūkininkams parduoti savo gyvulius
pripažintam žemės ūkio kooperatyvui ir neprarasti išmokų.
Atsižvelgdama į mėsinių galvijų augintojų asociacijų prašymus
ir siekdama užtikrinti, kad pieninių ir mėsinių veislių mišrū-

kainuoja mero alga.
Pavyzdžiui, beveik 100 tūkst.
gyventojų turinčio Panevėžio
mero algai kiekvienas miestelėnas per mėnesį turi skirti šiek
tiek daugiau nei 3 eurocentus, o
penkis kartus mažiau gyventojų
turinčio Lazdijų rajono piliečiui
merės atlyginimui teks paaukoti
net 16 eurocentų.
Merų atlyginimai mokami iš
savivaldybių biudžetų, kurių
didžiąją dalį sudaro gyventojų
pajamų mokesčiai.

•

nių karvių laikytojams nebūtų
mokamos išmokos tam pačiam
gyvuliui ir už pieną, ir už mėsinius galvijus, ministerija 2018
m. taisykles papildė dar vienu
reikalavimu. Dabar išmokos bus
mokamos laikantiems pieninių ir
mėsinių veislių mišrūnes karves
(veislės kodai: 81 ir 82), jeigu jų
atvesti veršeliai karvės laikytojo
valdoje einamaisiais metais bus
išlaikyti 5 mėnesius.

Praėjusiais metais Kretingos
rajone buvo 618 ūkininkų,
laikančių 8 tūkst. 160 galvijų,
tarp jų 3 tūkst. 10 karvių.
Šis reikalavimas netaikomas
pieninių ir mėsinių veislių mišrūnių pirmaveršėms karvėms,
pieninių ir mėsinių veislių mišrūnių karvėms aborto atveju, taip
pat atvedus negyvus veršelius
ar jiems kritus. Netaikomas ir
grynaveislėms bei mišrūnėms
mėsinių veislių karvėms.
Ūkininkai, ne dėl savo kaltės
negavę išmokų už gyvulius, iki
š. m. gegužės 15 d. per vietos
seniūnijas su prašymais galės
kreiptis į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą. Jam
įvertinus kiekvieno pareiškėjo
prašymą, pareiškėjų duomenys
galės būti įtraukiami į papildomai
rengiamas suvestines ir iki š. m.
birželio 1 d. pateikti Nacionalinei
mokėjimo
agentūrai
prie Žemės
ūkio ministerijos.
Užs. Nr. 24
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Pagalba afrikinio kiaulių maro
prevencinėms priemonėms įgyvendinti
Afrikinis kiaulių maras (toliau – AKM) – ypač pavojinga
užkrečiama virusinė naminių
kiaulių ir šernų liga. Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos (toliau – VMVT)
duomenimis, nuo 2019 m. pradžios Lietuvoje AKM kiaulių
laikymo vietose nebuvo nustatytas, tačiau toliau plinta
laukinėje faunoje.
Nuo metų pradžios AKM
jau patvirtintas 173 vietose
311 šernų (233 nugaišusiems ir
78 sumedžiotiems). Anksčiau
buferinėse zonose (apsauginė teritorija, kurioje taikomi
griežčiausi biologinės saugos reikalavimai) laikomos
kiaulės būdavo priverstinai
išskerdžiamos, dabar šios
priemonės atsisakyta, o smulkiesiems kiaulių augintojams,
auginantiems nuo 1 iki 100
kiaulių rajonuose, kuriuose
šiemet nustatyti AKM atvejai
šernams arba kiaulėms, siūloma teikti paraiškas ir gauti
valstybės pagalbą.

Saugumo priemonių
kompensavimas
Žemės ūkio ministerija (toliau –
ŽŪM) parengė kovos su šia liga
planą – ekonomiškai naudingus
pasiūlymus biosaugai kiaulių
ūkiuose stiprinti arba kitų rūšių gyvūnams įsigyti. Kaip
sakė ŽŪM Gyvulininkystės ir

„Ūkininkas lieka atsakingas už
šių priemonių įsigijimą ir taikymą kasdieninėje veikloje“, – sakė
A. Šileika.

Norintiems atsisakyti kiaulių auginimo mokamos išmokos kitiems ūkiniams
gyvūnams įsigyti. (Gintaro Kandroto nuotr.)
veislininkystės skyriaus vedėjas
Arūnas Šileika, šis planas turėtų
padėti žmonėms apsisaugoti ir
apsispręsti, taip pat paremti juos
finansiškai. Anot pašnekovo, tam
buvo sukurtos trys priemonės.
Viena iš jų – pagalbos teikimas
kiaulių laikytojams, apsisprendusiems toliau laikyti kiaules, už
biologinio saugumo priemonių
reikalavimų įgyvendinimą. Kaip
paaiškino A. Šileika, pagal šią
priemonę nuo šių metų kovo 4 iki
balandžio 30 dienos tie smulkieji
kiaulių augintojai, kurie 2018 m.
nuo spalio 16 d. ir (arba) 2019 m.
iki paraiškos pateikimo dienos
laiko nuo 1 iki 100 suženklintų

ir registruotų kiaulių ir nėra gavę
šios paramos pernai, gali teikti
paraiškas valstybės pagalbai už
biologinio saugumo priemonių
įsigijimo išlaidas gauti.
Pasak skyriaus vedėjo, atlyginama iki 90 proc. minėtų biologinio saugumo reikalavimų įgyvendinimui užtikrinti reikalingų
priemonių įsigijimo išlaidų, bet
ne daugiau kaip 900 eurų vienam
pareiškėjui.
Pašnekovas pabrėžė, kad ūkininkas, apsisprendęs laikyti kiaules, turi pasikviesti veterinarijos
gydytoją ir aptarti bei įvertinti,
kokių priemonių ūkiui reikėtų,
kad pinigai nebūtų išleisti veltui.

Užs. Nr. 23

Pasaka suaugusiems

Dzūkai

Auksinis Lazdijų raktelis arba
Malvinos ir Buratino nuotykiai

kalba, kad...
g Ligoninės vadovas baltą chirurgo chalatą išmainė į
„valstiečių“ sermėgą. Jis visai
neseniai įstojo į Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą. Kas
galėtų paneigti, jog tokiu savo
žingsniu jis siekia įrodyti lojajumą naujajai rajono valdžiai
ir dar ne vienerius metus trinti
ligoninės vadovo krėslą. Tačiau
yra viena problema – padorūs
„valstiečiai“ nevartoja alkoholio. Tai ligoninės vadovui bus
sunkiai įveikiamas iššūkis.
g Naujoji valdžia vis plačiau
mojuoja šluota neįtinkančių
tarnautojų pusėn. Ketinama iš
darbo atleisti gerai dirbančius

Išmokos už paskerstas
kiaules
Antroji priemonė, anot skyriaus
vedėjo, skirta tiems smulkiesiems
ūkininkams, kurie nusprendė, jog
rizika yra per didelė, ir nutarė paskersti laikomas kiaules. Numatyta skirti 100 eurų dydžio išmoką
už kiekvieną paskerstą kiaulę
tiems šių gyvulių laikytojams,
kurie tiesiog nuspręs atsisakyti
trejus metus auginti kiaules.
Paramą galės gauti žmonės,
2019 m. sausio mėnesį laikę nuo 1
iki 100 suženklintų ir registruotų
kiaulių bei sudarę sąlygas VMVT
ištirti skerdžiamas ar nugaišintas
kiaules laboratorijoje dėl AKM.
Taip pat pareiškėjas neturi būti
gavęs šios paramos 2018 metais ir
neteisėtos pagalbos, kuri Europos
Komisijos sprendimu (dėl individualios pagalbos arba pagalbos
schemos) buvo pripažinta nesuderinama su bendrąja rinka, arba
grąžinęs visą jos sumą, įskaitant
palūkanas, teisės aktuose nustatyta tvarka.
Kaip sakė A. Šileika, pareiškėjai paraišką ir kitus būtinus
dokumentus kviesti teikti savivaldybėse pagal fizinio asmens
gyvenamąją vietą arba juridinio
asmens buveinės adresą.

Galima įsigyti kitų ūkinių
gyvūnų
Pasinaudoję antrąja priemone
smulkieji kiaulių augintojai
turi galimybę gauti išmoką ir
pagal trečiąją priemonę. Pasak
pašnekovo, ūkininkai pagal šią
priemonę gali įsigyti bet kokius
ūkinius gyvūnus, išskyrus kiaules, ir jiems bus atlyginama iki
90 procentų, bet ne daugiau kaip
2 000 Eur vienam pareiškėjui
įsigijimo išlaidų per ketverius
metus. „Galima nusipirkti bet
kokį ūkinį gyvūną, pradedant
karvute ar antimi, baigiant
triušiu, – vardijo A. Šileika. –
Žinoma, yra sąlyga, kad reikia
šiuos gyvūnus auginti ketverius
metus.“
Ši parama skiriama žmonėms,
kurie 2018 m. nuo spalio 16 d. ir
(arba) 2019 metais iki paraiškos
pateikimo dienos laikė nuo 1
iki 100 ženklintų ir registruotų
kiaulių ir vykdydami VMVT
nurodymus paskerdė, nugaišino
ir sunaikino kiaules arba kiaulės
nugaišo dėl AKM, arba patys
atsisakė auginti kiaules, jas visas
išskersdami ar nugaišindami.
Paraiškos ir kiti privalomi pateikti dokumentai, anot ŽŪM
atstovo, buvo priimamos savivaldybėse pagal fizinio asmens
gyvenamąją vietą arba juridinio
asmens buveinės adresą iki 2019
m. balandžio 30 d.
Skyriaus vedėjas priminė, kad
šiomis priemonėmis gali pasinaudoti
visi Lietuvos kiaulių
augintojai.

Pirminės sveikatos priežiūros
centro ir Sporto centro vadovus. Įdomu, kokias nuodėmes
jiems pripaišys?
g Socialinių paslaugų centro vadovė sugebėjo labai
ekonomiškai centrui nupirkti
automobilį. Pažeisdama visas
pirkimo procedūras, ji sugebėjo miniveną nupirkti dukart
brangiau nei tikroji šio automobilio rinkos kaina. Ar tai moteriškas neišmanymas, ar kaip
tik labai didelis išmanymas?
g Rajono valdžia labai nemyli žurnalistų, nes Spaudos
dienos proga Lazdijų vadovai
nesiteikė pasveikinti ar kaip

kitaip prisiminti ketvirtosios
valdžios. Ką tai galėtų reikšti?
g Savivaldybės gydytoja
Lina ėmė vykdyti Audriaus nurodymus. Skubos tvarka ėmė
keisti ligoninės ir pspc struktūras. Ketinama atleisti pspc
direktorių, sekretorę, informatiką, statistikę, vyr. slaugytoją
ir visus įstaigos senjorus. Kas
paneigs, kad visa tai daroma
ne dėl „Gilonos“ vadovo noro
sujungti šias įstaigas?..

•

Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.

I dalis
(Malvina ir Buratinas prie išankstinio balsavimo kabinų)
MALVINA: Buratinai, už ką tu balsuosi?
BURATINAS: Aš tai už Ingridą. O tu už ką?
MALVINA: Aš, žinoma, už Sauliuką. Bet, Buratinai, mes su
tavimi draugai, bendražygiai, visur kartu vykstame į susitikimus,
balsuok ir tu už Saulių.
BURATINAS: Negaliu. Man taip liepė.
(Pasirodo Tėtė Karlas, pusamžis vyriškis ryškiais antakiais,
mėgstantis priežodį „pirmyn“.)
TĖTĖ KARLAS: Vaikučiai, nesipykite, abu balsuokite už
Gitaną ir visiems bus gerai. Pirmyn į balsavimo kabinas!

•

Laukite tęsinio.

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas.
KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai.
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Ligoninės grimasos: profesoriaus netektis ir atleidimų gausa
Linas Greičius
Sugrįžus į darbą senajam
Lazdijų ligoninės vadovui, pasikeitus rajono valdžiai, svarbiausia Lazdijų
krašto žmonių gydymo
įstaiga ir toliau išlieka
patogenine zona, kreivų
veidrodžių karalyste,
smulkaus žanro politinių
kovų arena.
Kaip kitaip galima vadinti tokią
vietą, kur po Velykų ligoninės
vadovas darbe pasirodo galimai abejotino blaivumo, ligoninę palieka geriausias Lietuvos vaikų gydytojas, jauna ir
perspektyvi gastroenterologė,
iš darbo su politiniu prieskoniu atleidžiama personalo inspektorė, kaip niekada vėluoja
darbuotojų atlyginimai, valdžia
apdovanoja nuolat iš ligonių
„padėkas“ imančius gydytojus.
Tai, kas vyksta ligoninėje, ne
juokais kelia žmonių nerimą.
Ligoninė juk ne koks žvakių
fabrikėlis.

Profesorius Lazdijuose
nebedirbs
Po Naujųjų metų kaip stebuklas
buvo sutikta žinia, kad Lazdijų
ligoninėje mažuosius krašto ligoniukus konsultuos garsiausias
šalies pediatras, Kauno klinikų
profesorius Rimantas Kėvalas.
Buvęs meras Artūras Margelis
sutarė su profesoriumi, jog jis
Lazdijuose įkurs regiono vaikų
konsultacinį centrą.
Dešimtys mažųjų lazdijiečių
džiaugėsi profesoriaus ir jo komandos konsultacijomis. Lazdijai
turėjo išskirtinę galimybę nevykstant į Kauną ar Vilnių sulaukti
aukščiausio lygio profesoriaus
konsultacijų.
Deja, euforija baigėsi. Profesorius R. Kėvalas praėjusią savaitę
ligoninės vadovui Vitui Šimkoniui įteikė prašymą nutraukti
darbo sutartį.
Paklaustas, kokia tokio sprendimo priežastis, profesorius buvo
nekalbus. Redakcijos duomenimis, R. Kėvalas tiesiog nematė
galimybių dirbti ligoninei vadovaujant nevienareikšmiai vertinamam vadovui.
Analogišką prašymą dėl sutarties nutraukimo pateikė ir gydytoja gastroenterologė Gintarė
Dargienė.
Ligoninė neteko dviejų puikių
specialistų. Redakcijos žiniomis,
apie pasitraukimą iš Lazdijų ligoninės svarsto ir kardiologas,
mokslų daktaras iš Santaros klinikų A. Berūkštis. Jis yra pasakęs,
jog jei V. Šimkonis bandys keisti
jo sutarties sąlygas, jis iškart nutrauks darbo sutartį.
Pakeitė durų spyną
Praėjusią savaitę V. Šimkonis iš
darbo atleido ligoninės personalo
inspektorę Astą Pilvinienę.
Moteris teigė, jog jai per dvi
dienas buvo priklijuoti du darbo
drausmės pažeidimai ir ji buvo
skubiai atleista iš darbo už darbo
drausmės pažeidimus. Ji teigė,
jog buvo apkaltinta dėl neva nesutvarkytų ligoninės direktoriaus
patarėjo darbo grafikų ir dėl neva

dingusios vieno darbuotojo asmens kortelės.
„Jutau nuolatinį psichologinį
spaudimą. Buvau iškviesta į tris
susirinkimus, kur viešai svarstė
mano netinkamą darbą. Teko rašyti gausybę pasiaiškinimų. Manau, kad asmens kortelę, kurią
kaltino neva aš pradanginau, jie
turėjo pas save, todėl žinojo, jog
jos nerasiu“, – kalbėjo A. Pilvinienė.
Moteris pasakojo, jog didžiausią stresą ji patyrė gegužės 3
dieną atvykusi į darbą. Ji rado
užplombuotas savo kabineto duris
ir pakeistą durų spyną.
„Pamačiau, kad ant durų užklijuota juostelė su ligoninės antspaudu. Bandžiau atrakinti duris ir
nustebau, jog netinka mano raktas. Visi stebėjo mano reakciją,
kad nepavyksta patekti į kabinetą.
Tai labai mane pažemino, paskui
man buvo pranešta, jog nuo šio
ryto esu atleista iš darbo. Kaip
vėliau sužinojau, įsakymas apie
mano atleidimą į informacinę
sistemą buvo įkeltas gegužės 2
d. 17 val. 45 min.“, – pasakojo
A. Pilvinienė.
Moteris teigė esanti įsitikinusi,
jog iš darbo buvo atleista neteisėtai, todėl jau kreipėsi į Darbo
ginčų komisiją, o vėliau ketina
savo tiesą ginti teisme.

Vadina politiniu
susidorojimu
A. Pilvinienė yra įsitikinusi, jog
jos atleidimas iš darbo yra kerštas
su politiniais motyvais.
„Visi žino, jog esu buvusio
mero A. Margelio pusseserė.
V. Šimkonis mane atleido iš
darbo dėl to, jog norėjo parodyti lojalumą naujajai valdžiai.
Atleisdamas mane iš darbo jis,
ko gero, norėjo atkeršyti A. Margeliui. Nors tik A. Margelio dėka
V. Šimkonis tris kadencijas buvo
skiriamas ligoninės vadovu. Žinoma, kai A. Margelis nebeįstengė toleruoti netvarkos ligoninėje,
V. Šimkoniui jis tapo priešu. Manau, jog mano atleidimas – bandymas nutildyti ir kitus, kurie
žino realią situaciją ligoninėje“,
– sakė A. Pilvinienė.
Moteris teigė, jog giminystė
su buvusiu meru stumia žmones
į paradoksalią situaciją.
„Jei esame mero giminės, mes
negalime dirbti, kai jis vadovauja
rajonui. Kai pasikeičia meras, mes
vėl negalime dirbti, nors nesame
merės giminės, bet esame buvusio mero giminaičiai. Patarkite,
kaip gyventi?“ – ironiškai klausė
A. Pilvinienė.
Nežinojo, kad yra atleistas
Netikėtai paaiškėjo, jog šią savaitę iš pareigų buvo atleistas 0,5
etato ligoninės direktoriaus patarėju dirbęs Egidijus Drėzas.
Pats Egidijus teigė, jog apie
savo atleidimą jis sužinojo tikrindamas savo banko sąskaitą
– pamatė įrašą „galutinis atsiskaitymas“.
„Kadangi dalį laiko dirbu
nuotoliniu būdu, man niekas nepranešė apie mano atleidimą iš
darbo. Nežinau, kokiu pagrindu
esu atleistas. Visiškas absurdas,
su tokiu teisiniu nihilizmu susi-

Šią savaitę ligoninės direktorius iš patarėjo pareigų atleido E. Drėzą (antras iš dešinės), kuris buvo vienas iš
profesoriaus R. Kėvalo (pirmas dešinėje) atvykimo į Lazdijus iniciatorių.
duriu pirmą kartą. To taip nepaliksiu, su teisininkais jau tariuosi
apie rimtą teisinį procesą. Esu
tikras, jog teisinį ginčą laimėsiu,
o kompensaciją man mokės ne
V. Šimkonis, bet mokesčių mokėtojų pinigais išlaikoma ligoninė“,
– sakė E. Drėzas.
Redakcijos duomenimis, profesoriaus R. Kėvalo pakvietimas
į Lazdijus buvo E. Drėzo inicijuotas ir globojamas projektas.
Kai ligoninę paliko profesorius,
V. Šimkonis nusprendė, jog jam
nereikalingas ir E. Drėzas.
„Gaila, kad sugrįžo V. Šimkonis. Turėjau parengęs investicinį
projektą su viena JAV gydymo
įstaiga. Manau, jog šis projektas
būtų atvedęs į Lazdijus nemažas
investicijas“, – sakė E. Drėzas.

Pavojaus signalai iš
Druskininkų
Vakar po pietų į „Dzūkų žinių“
redakciją paskambinęs vienos
Kauno gydymo įstaigos vadovas (pavardė redakcijai žinoma) pranešė, jog jį nemaloniai
nustebino kolegos iš Lazdijų
elgesys.
„Druskininkuose vyksta Lietuvos gydymo įstaigų vadovų seminaras. Labai nemaloniai nuteikė
tai, jog po pietų, apie 14 val.,
pastebėjau Lazdijų ligoninės direktorių „visiškai šiltą“. Ir elgėsi
jis labai nekultūringai, darė gėdą
ne tik Lazdijams, bet ir ligoninių
vadovų priedermei“, – kalbėjo
medikas.
Redakcija pasiūlė garbiam
gydytojui savo pastebėjimais
pasidalyti su ligoninės steigėju
– Lazdijų rajono savivaldybe. Redakcijos žiniomis, ši informacija
vakar buvo pateikta laikinajam
savivaldybės administracijos direktoriui.
Skaitytojams primename, jog
iškart po Velykų V. Šimkonis
darbe buvo pastebėtas galimai
neblaivus. Apie tai buvo informuota ir rajono savivaldybė,
tačiau ligoninės direktoriui tąkart nuo faktinio demaskavimo
pavyko išsisukti. Panašu, jog ir
vakarykštis atvejis liks su žodeliu
„galimai neblaivus“.

•

nuomonė

Girdyti lazdijiečius —
pagalba verslui?

Artūras Margelis
Ar mes vėl norime sugrįžti į tuos tamsius laikus,
kai kraštiečių šventėse
laisvai liedavosi alkoholis,
o jų dalyviai prisivaišindavo iki žemės graibymo?
Ar mums reikia tokių jaunimo laisvalaikio vietų,
kur pagrindine pramoga
taptų alkoholis?
Šie ir kiti nerimą keliantys
klausimai man kilo perskaičius
spaudoje naujosios merės Ausmos Miškinienės pasvarstymus
apie galimą alkoholio vartojimo
liberalizavimą mūsų rajone.
Mes viena iš nedaugelio savivaldybių, tvirtai apsisprendusi
rajono švenčių metu neprekiauti
alkoholiu, griežtai apribojome
prekybą svaigalais šalia mokyklų ir vaikų darželių esančiose
vietose. Esu tikras, jog buvome
teisūs mūsų žmonių, ypač jaunimo, atžvilgiu.
Mūsų įvesta tvarka įrodė,
jog mūsų žmonės tikrai sugeba
švęsti šventes ir be alkoholio, tai
tapo puikiu pavyzdžiu vaikams

ir jaunimui.
Merės išsakyti argumentai,
neva mūsų įvesti draudimai
trukdo verslui, apriboja verslininkų galimybes, man kelia
graudų juoką. Ypač tai keista
girdėti iš merės „valstietės“.
Juk šios partijos ideologai –
Ramūnas Karbauskis, Aurelijus
Veryga – aršūs kovotojai prieš
alkoholio vartojimą. Kodėl šios
„antialkoholinės“ partijos narė
planuoja Lazdijuose paleisti alkoholio džiną iš butelio?
Esu tikras, jog ne tie verslininkai, kurie pardavinėja alkoholį,
kuria pridėtinę vertę Lietuvai ir
Lazdijams. Garantuoju, jog prekybos alkoholiu liberalizavimas
iš esmės nepakels mūsų rajono
ekonomikos, nes ši verslo rūšis
nėra moraliai atsakinga ir nekuria pridėtinės vertės.
Jei merė inicijuotų naujų investicijų atėjimą, gamybos ar kitos pramonės įmonių atsiradimą,
tuomet jai papločiau ir pripažinčiau, jog verslo reikalai juda į
priekį. Dabar ploti negaliu.
Mes siūlėme verslininkams
senosios vaistinės pastate kurti
boulingą, tačiau su sąlyga, jog
ten nebus prekiaujama alkoholiu. Jiems tai netiko.
Panašu, jog merė tiems patiems verslininkams nusilenks
ir leis boulingo klube kilnoti
bokalus. Jaunimas pils svaigalus ant smegenų, o verslininkai
džiaugsis pilnėjančiomis kišenėmis.
O gal šis leidimas prekiauti alkoholiu bus merės padėka
verslininkams už galimybę prieš
rinkimus nukabinėti pastato fasadą savo reklaminiais plakatais? Ranka ranką plauna...
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KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Kiekvieną rudenį, kai atšąla
oras, anksčiau ar vėliau žmogelis
suserga. Pasigauna kokį virusą
ar bacilą, o gal kur nors peršąla
ir atgula į lovą. Ir man pačiam
pasitaiko susirgti kokį porą kartų
rudenį, o paskui ir pavasarį. Iš
pradžių pradeda skaudėti gerklę ir iš nosies bėgti skystis, bet
dažniausiai tuo viskas nesibaigia, nes liga iš gerklės leidžiasi
žemyn ir pasiekia bronchus. O
įsigijus bronchitą jo taip lengvai neatsikratysi. Reikia gerti
vaistus ir kosėti iki negalėjimo
ir spjaudyti visokius žalius ir
geltonus.
Kiekvieną kartą taip susirgęs
nusimenu, nes žinau, kad lovoje
teks praleisti savaitę, o rimtai
susirgus ir miegas neima, o skaityti ar ko nors klausyti nelabai
norisi. Jautiesi veltui leidžiantis laiką, o šis slenka labai lėtai.
Praėjusį rudenį eilinį kartą pagijęs po peršalimo ir jį lydėjusio
bronchito susimąsčiau, ką daryti,
kad išvengčiau šio nemalonaus
dalyko. Prisiminiau, prieš keliolika metų buvau lankęs druskų
kambarį vienoje Druskininkų
sanatorijoje. Po gana ilgai trukusių procedūrų pora metų nesirgau peršalimu ir bronchitu,
tad nutariau pradžiai išbandyti
bent penkias procedūras po pusę
valandos.
Iki Druskininkų nuo mano
gimtojo miestelio tik dvidešimt
šeši kilometrai arba apie keturiasdešimt minučių autobusu.
Ketvirtis po devynių ryto neskubėdamas patraukiu į miestelio
centrą, kur įsikūrusi autobusų
stotis. Autobusas išvažiuoja
tiksliai kaip šveicariškas laikrodis – be dvidešimt dešimt.
Gal tuo nereikia visiškai stebėtis, nes „Kautros“ autobusus
vairuoja suvalkiečiai. Visuomet
įsitaisau autobuso gale, kad matyčiau visus keleivius ir galėčiau
juos stebėti ir klausytis, ką jie
kalba. Likusį laiką dairausi pro
langą į jau šimtus kartų matytą
peizažą, kuris vis dar kažkodėl
neatsibosta. Tik pajudėjęs iš

stoties autobusas pravažiuoja
Veisiejų tiltą, ant kurio iš abiejų pusių matosi Ančios ežeras. Vėliau jis kyla į kalną ir
pusračiu apvažiuoja senąsias
miestelio kapines, kuriose vis
dar laidojami žmonės. Šone paliekamas turgus, o po kilometro
pasiekiamas Snaigyno ežeras su
savo apžvalgos bokštu. Toliau
važiuojama kalvotu ir smagiu
keliuku. Po penkių kilometrų
pasiekiamas Šadžiūnų kaimas.
Per jį važiuodamas visuomet
žvilgteliu į kolegos žurnalisto
Romo Sadausko-Kvietkevičiaus
namą ir kiemą, ir savęs klausiu:
kažin kaip gyvena Romas? Po
Šadžiūnų riedama keliu, einančiu laukais, kol pasiekiamas
Leipalingis. Čia mano šviesaus
atminimo tėtės parapija, o šio
miestelio kapinėse jis ilsisi. Ne
tik jis, bet ir visa jo giminė.
Po poros kilometrų privažiuojamas Veršių kaimas. Čia visuomet prisimenu gyvojo klasiko
eiles: „Nes jei vyras yra tikras
veršis / būtinai jisai į sceną veršis.“ Toliau kelias neria į pušyną
ir jau iki Druskininkų jo nepalieka. Visuomet gailiuosi, kad
kelionė truko taip trumpai, nes
važiuojant autobusu ji niekaip
nepabosta.
Išlipęs iš autobuso Druskininkų stotyje per kelias minutes atsiduriu sanatorijoje.
Pasisveikinęs budinčiuosius,
rūbinėje pasikabinu striukę
ir kylu į antrą aukštą. Praėjęs
registratūrą kiek kairiau suku
į koridorių, o pakilęs laiptais
prieinu druskų kambarį. Darbuotojai palieku kuponą, o
iš jos gaunu bachilus ir baltą
didelę palą. Nusirengiu, ir lieku tik su glaudėmis. Apsiaunu
bachilus ir apsigaubiu pala.
Žengiu į druskų kambarį ir
įsitaisau ant gulto antroje eilėje. Grindys pilnos druskos,
tokios pat ir sienos bei lubos.
Priekinėje sienoje dvi angos:
didesnė – televizoriui, o mažesnė, uždengta plastmasinėmis grotelėmis, pūsti druskos
tirpalui. Susirinkus klientams
prasideda seansas. Tyliai groja
rami muzika, per televizorių
rodomi animaciniai filmukai
arba dokumentiniai filmai apie
gyvūnijos ir augalijos pasaulį.
Šnerves greitai pradeda kutenti
stiprus druskos kvapas. Itin
greitai tai pajaučia sergantys:
pradeda kosėti, čiaudėti bei
šnarpšti.

•

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

Perspėjimas dėl pavojaus:
Kaliningrade plinta nevaldomas gaisras
Dėl plintančių nevaldomų
žolės gaisrų Kaliningrado
srityje pasienyje su Rusija
esantis Kudirkos Naumiestis jau antrą parą skendi
dūmuose. Pasak vietos
gyventojų, net iš mūsų šalies teritorijos matyti, kaip
Rusijos pasieniečiai bando
gelbėti savo įrangą.

Apie susidariusią sudėtingą situaciją pasienyje su Rusija lrytas.
lt informavo skaitytojas Mindaugas Kantautas. Pasak jo, Kudirkos
Naumiestis jau antrą parą dūsta nuo
Rusijos Federacijos Kaliningrado
srityje degančios žolės dūmų.
„Antradienį po pietų nekontroliuojamos liepsnos priartėjo prie
Kudirkos Naumiesčio. Pasikeitus
vėjo krypčiai visas miestas skendėjo dūmuose ir vėjo plaikstomuose žolės nuodėguliuose.
Smalsiausi gyventojai ėjo pažiūrėti degančių plotų nuo Širvintos tilto. Kaliningrado srities
pusėje matėsi, kad atvykę Rusijos pasieniečiai gelbėjo įrangą,
esančią poste prie tilto, ir mėgino
gesinti liepsnas.
Neabejingi gaisrui ir Lietuvos
pasieniečiai bei priešgaisrinės
tarnybos darbuotojai. Jie nuolat
stebi, kad ugnis nepersimestų į
mūsų šalies pusę“, – redakcijai
pranešė Mindaugas.

Vietos gyventojai perspėti
dėl oro užterštumo
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento atstovė Laura
Valauskienė patvirtino skaitytojo
informaciją. Pasak jos, pranešimas apie Širvintos pakrantės link
artėjančią atvirą ugnį buvo gautas
antradienį apie 17 val.
„Mūsų pusėje degimo nėra,
ugniagesiai stebi situaciją“, –
sakė L.Valauskienė.
PAGD specialistai su užklausa
kreipėsi į Rusijos ypatingųjų situacijų ministerijos atstovus Kaliningrado srityje, kurie paaiškino,
esą dega nendrės pelkėje.

Dėl plintančių nevaldomų žolės gaisrų Kaliningrado srityje pasienyje
su Rusija esantis Kudirkos Naumiestis jau antrą parą skendi dūmuose.
(Mindaugo Kantauto nuotr.)
Lietuvos ugniagesių vertinimu,
atviras degimas apima 5–7 km
ilgio ruožą Lietuvos pasienyje.
Dėl to Šakių savivaldybės gyventojams per Gyventojų informavimo sistemą buvo išsiųstas
perspėjimas dėl oro užterštumo.
„Šakių r. savivaldybės administracija informuoja, kad Šakių
rajono teritorijoje yra padidėjęs
oro užterštumas. Rekomenduojama mažamečiams vaikams ir
žmonėms, turintiems kvėpavimo
negalavimų, vengti ilgai būti lauke. Daugiau informacijos rasite
www.sakiai.lt“, – rašoma perspėjime gyventojams.
Dėl galimo oro užterštumo perspėtos ir Jurbarko, Tauragės, Pagėgių bei Šilutės savivaldybės.
Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Rokas Pukinskas
irgi patvirtino skaitytojo informaciją. Pasak jo, pasieniečiai irgi
stebi situaciją.
„Vėjas dūmams „palankus“,
juos neša į Lietuvą“, – sakė VSAT
atstovas.

„Kol kas ugnį sulaiko
Šešupė“
Gyventojus dėl pavojaus perspėja
ir Šakių rajono savivaldybė savo

puslapyje internete. Kaip rašoma
savivaldybės pranešime, Rusijos
Federacijos Kaliningrado srityje
degant žolei, smogą pajuto ir Šakių rajono, ypač Kudirkos Naumiesčio, gyventojai. Pasak Šakių
rajono savivaldybės Priešgaisrinės tarnybos viršininko Gintauto
Vedegio, ugniagesiai gelbėtojai
pasienio ruože budi ištisą parą,
yra pasirengę gesinti gaisrą, jeigu
liepsnos persimestų į Lietuvos
Respublikos teritoriją.
„Kol kas ugnį sulaiko Šešupė,
tačiau yra pavojingų vietų, kur
ugnis gali persimesti ir į mūsų
rajoną“, – rašoma Šakių r. savivaldybės pranešime.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės
departamento Šakių skyriaus
vedėjas Robertas Jakimonis akcentavo, kad gyventojai atkreiptų dėmesį į susidariusį smogą ir
saugotų savo sveikatą.
Reikėtų laikyti uždarytus langus, uždaryti vėdinimo sistemas,
kuo mažiau būti lauke. Mokyklos, ikimokyklinės įstaigos turėtų pasirūpinti auklėtinių sveikata, riboti jų buvimą lauke.
lrytas.lt
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Atliekų tvarkymas Alytaus regione: naujovės ir iššūkiai

Po dvi valandas trukusios ekskursijos po atliekų tvarkymo sistemos objektus platesnis pristatymas vyko spaudos konferencijoje.
Daina Baranauskaitė
Užtikrinti gyventojams
mažus kaštus ir gerą atliekų tvarkymą nėra paprastas dalykas – taip sako
Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas, pakvietęs Alytaus žiniasklaidą į dvi valandas trukusią
atliekų tvarkymo sistemos
apžvalginę kelionę.
Pirmoji stotelė Alytuje – Alovės
gatvė, kur alytiškiai ir vėl pirmieji
Lietuvoje startavo su naujove –
daiktų mainų punktu. Čia žmonės
gali atvežti viską, kas nereikalinga – nuo indų iki baldų. O mažiau
pasiturintys gali ateiti ir nemokamai pasiimti, ko reikia. Baldai,
drabužiai, batai, spintelės, žaislai,
net tarybinių laikų ir kiti daiktai
dailiai sudėti specialiai įrengtoje
palapinėje.
Šio punkto tikslas – kad žmonės
nemestų nereikalingų daiktų prie
konteinerių, negadintų vaizdo ir

neterštų aplinkos. Alytiškiai viską
čia gali palikti nemokamai, o kiti
ateiti ir veltui pasiimti. Neretai
alytiškiai netgi teiraujasi, ar nėra
vieno ar kito daikto.
Tiesa, į mainų aikšteles žmonės
gali atnešti ir sugedusius ar aplūžusius daiktus. Netrukus Alytaus
atliekų tvarkymo centre jie bus
taisomi ar remontuojami. Takniškių kaime esančiame regioniniame atliekų tvarkymo technologijų
miestelyje netrukus duris atvers
pakartotinio panaudojimo daiktų centras. Statybos darbai kone
baigti, netrukus prasidės realus
darbas.
„Esame įsivedę naują atliekų
tvarkymo būdą – pakartotinį
panaudojimą. Kaip matėte, yra
daiktų mainų paviljonai ir daiktų pakartotiniam panaudojimui
centras. Pakartotinio panaudojimo sistemai skelbiame konkursą,
kad gyventojai ar mokinių klasės
sugalvotų pavadinimą. Jis turėtų
būti aiškus, trumpas ir lietuviškas.
Kviečiame dalyvauti“, – kalbėjo

2019 metų gegužės 15-16 dienomis
Nepriklausomybės aikštėje, Lazdijuose,
vyks Pavasarinė mugė.
Visus mažus ir didelius,miestelėnus ir jų
svečius maloniai kviečiame apsilankyti.

MOKYMAI ŪKININKAMS
Lazdijų valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnybos salėje
Pramonės g. 3, Lazdijai
Gegužės 17 d. nuo 13.30 val. (penktadienis)
Nemokamas renginys ūkininkams gyvulininkystės ir šėrimo
klausimais Marijampolės kolegijai įgyvendinant projektą „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas,
siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“
(trukmė 4 ak. val.).
Informacija ir registracija internete www.musuprojektai.lt/
mikotoksinai arba tel. 8 700 40025.

Pakartotinio naudojimo padalinio
vadovė Agnė Jučienė.
Kartu atliekų tvarkymo sistemos ypatumus apžvelgė ir viešnia
iš Kauno technologijos universiteto ir papasakojo, jog Aplinkos
inžinerijos institutas įsitraukė į
studentų bei dėstytojų kūrybiškumo, verslumo mokymus. Jų
tikslas – plėtoti smulkųjį verslą
Alytaus regione. Esą tekstilės
atliekos gali būti puiki žaliava
smulkiajam verslui.
„Viena studentė iš Dailės akademijos, kostiumų dizainerė, pasiūlė antrinio panaudojimo idėją.
Iš padėvėtų vyriškų marškinių
siūti vaikiškus. Mes palaikėme
šią idėją, sudominome studentus. Sujungsime aplinkosauginį,
socialinius aspektus. Šis verslo
modelis gana įdomus, galima
įtraukti vienišas mamas, kurios
augina vaikus, jos galėtų namuose
siūti. Dėl to pradėjome ieškoti,
nagrinėti, kokie galimi žaliavų
šaltiniai“, – kalbėjo Kauno technologijos universiteto Aplinkos

inžinerijos instituto dėstytoja
Daina Kliaugaitė.
Beje, pastebima, kad stambiagabaričių daiktų aikštelėse žmonės vis dažniau atveža ir palieka
daiktus. Šis pavasaris esą rekordiškai aktyvus.
„Pernai mes daugiau nei 20 procentų padidinome didelių gabaritų aikštelėse surenkamų atliekų
kiekį. Bet šiais metais pavasaris
yra rekordinis. Europoje surenkama apie 20 procentų atliekų
didelių gabaritų aikštelėse. Jos
tarsi visos sistemos stuburas, nes
per jį surenkamos probleminės
atliekos, kurios netelpa į konteinerius. Matyt, jau žmonės žino,
kad yra tos aikštelės. Jie vienas
kitam tą perduoda. Matome, kad
kyla žmonių pragyvenimo lygis ir tai akivaizdu“, – kalbėjo
UAB „Alytaus regiono atliekų
tvarkymo centras“ direktorius
A. Reipas.
Be pakartotinio daiktų naudojimo centro dar vienas naujas
statinys Takniškių atliekų tvar-

kymo technologijų miestelyje –
stoginės. Čia nuo lietaus, klimato
poveikio saugomas kompostas.
Taip pat užsukame į maisto
atliekų perdirbimo padalinį. Anot
Alytaus regiono atliekų tvarkymo
centro direktoriaus, alytiškiai jau
įprato prie maisto atliekų konteinerių ir pažanga rūšiuojant
– akivaizdi. Tiesa, jis neslepia,
kad užtikrinti gyventojams mažus
kaštus ir gerą atliekų tvarkymą
nėra paprastas dalykas.
„Bet kokia atlieka, atvežta į
aikštelę, linijoje nesukelia problemų. Bet padangos, kurių gausybė, rodo, kad gamintojų atsakomybė neveikia. Tai rodo, kad tos
lėšos, kurias išleidžiate pirkdami
padangas, kažkur nuplaukia. O
padangos vis tiek atsiranda aikštelėse ant kiemo. Ir vėl lendame
gyventojams į kišenę. Tai uždelsta ir nesprendžiama Lietuvos
problema. Ir tai verčia sudvejoti
rimtu valdžios nusiteikimu dėl
žiedinės ekonomikos“, – kalbėjo
A. Reipas.
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Jaukus Motinos dienos paminėjimas Naujojoje Kirsnoje
Dineta Babarskienė
Pirmasis gegužės sekmadienis – Motinos diena.
Tą dieną išreiškime meilę, pagarbą, padėką savo
Mamoms. Kaip pavasaris
džiugina mus savo žiedais,
taip ir mes stengiamės
pradžiuginti savo kilniaširdes, pasiaukojančias, mus
mylinčias Mamas, nes jų
triūsas, rūpestis, meilė lydi
visą gyvenimą. O jei toji
pati brangiausia jau kapų
kalnelyje ilsisi, amžinojo
poilsio atgulusi, belieka
žvakelę uždegti, poterėlį
sukalbėti.
Tądien į Naujosios Kirsnos
laisvalaikio salę rinkosi mamos
į šventinę popietę, skirtą joms ir
tik joms. Jauki šventė, nuoširdus pasibuvimas, gėlės ir ašaros mamų akyse. Mamas ypač
pradžiugino įteikti rožių žiedai.
Dvasingas reginys dovanotas
mamoms su meile ir pagarba. O
jų visas pulkas susirinko salėn
prasmingai praleisti šventinės
popietės.
„Kartais mamai užtenka tik
pakštelėjimo į žandą ir ji viską
atleis, supras ir dargi pati susigraudins“, – sakė Naujosios
Kirsnos kaimo jaunieji skaitovai. Gitaros skambesys, daina ir
gėlės visoms mamos: jaunoms,
vyresnėms, jau ilgą ir prasmingą
gyvenimo kelią nukeliavusioms.
„Mylėkime ir saugokime savo
mamas“, – sakė Naujosios Kirsnos kaimo bendruomenės pirmininkė Neringa Apolskienė. Poetė
Lina Marcinkevičienė lygino
mamą su saule – tik ji viena taip
geba savo švelniomis rankomis

Gitaros skambesys, daina ir gėlės visoms mamoms: jaunoms, vyresnėms, jau ilgą ir prasmingą gyvenimo kelią nukeliavusioms.
savus vaikus apkabinti, priglausti, suprasti ir užjausti. O jau paskui užgrojo, uždainavo Lazdijų
kultūros centro tradicinė kaimo
kapela „Dziedukai“ (vadovas
Romas Mazėtis). Ir dainavo, ir

plojo visa salė, ir šypsenos švietė mamų veiduose. Paskutinė
daina ne tik su „Dziedukais“, bet
ir pats maestro Vitas Trampas
kopė scenon kartu padainuoti, o
jiems pritarė visos mamos.

Dėmesio mamai niekada nebus per daug, nes nėra brangesnio žmogaus už mamą. Tai
ypač supranti, kai turi savo vaikus. Ir gyva ar mirusi mama – ji
visada išlieka kiekvieno širdy-

je. Ir taip bus visada. „Būkite
sveikos ir laimingos“, – sakė
renginio vedėja Marytė Trampienė.
Šventė mamoms paliko malonų
įspūdį.

•

Šventinį sekmadienį pavasario taku skubėta pas mamas Meteliuose
Dineta Babarskienė
Išminčiai vertina brangiausiais žodžiais, poetai
gražiausius himnus kuria
motinai. Ir visi pirmą gegužės sekmadienį pavasario
taku skuba pas mamas: kas
į namus, kas į šventinius
renginius, kas į kapines su
žvakele rankoje...
Jautrus Mamos dienos renginys
Metelių bibliotekoje nepaliko
abejingų. „Kai netekau mamos,
supratau, kad didžiausias gyvenime turtas – mama. Tad mylėkime jas, kol turime, nes kai
prarandi, tik tada supranti, ko
netekai, norėtum laiką atsukti
atgal, bet, deja“, – sakė Metelių
bibliotekos bibliotekininkė Gina
Ramanauskienė. Jautriai į mamas
kreipėsi ir renginio vedėja Daiva
Povilanskienė. Nuoširdūs žodžiai
smigo širdin. Motinos diena – ta
diena, kai stabtelėjama... Ir laiko
tuomet jau surandame kiekvienas. Gražių akimirkų mamoms
linkėjo ir Lazdijų viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja
Asta Mickevičienė. Šiltai visus
priėmė ir gėles visoms mamoms,
dalyvavusioms renginyje, dova-

nojo Metelių bibliotekos bibliotekininkė Gina Ramanauskienė.
„Man ši diena nelengva. Netekau
mamos, o laiko dar ne tiek daug
prabėgo. Skauda, bet privalau susiimti. Juk renginį ne dėl savęs
organizavau, o dėl visų mamų,
gyvenančių Meteliuose, aplinkiniuose kaimuose. Šventė joms“,
– prisipažino susigraudinusi bibliotekininkė. Dainas mamoms dovanojo Ieva, Martynas, Gintaras ir
Daiva. Renginį įamžino Dainius
ir Saulė. „Dėkoju visiems mano
svečiams ir, žinoma, mamoms,
atėjusioms į šventinį renginį, skirtą joms, pačioms brangiausioms.
Ačiū už nuostabias dainas ir gražų
vakarą šios šventės muzikantams:
Martynui ir Ievai Pakuliams, Daivai Karaliūnienei ir Gintarui Gražulevičiui. O Daivos Povilanskienės buvimas čia, su mumis, jau
laimė. Žemai lenkiuosi jums. Jūs
įrodėte, kokie šaunūs esate. Tad
džiaugiuosi, kad būtent šią dieną
galėjote būti su mumis“, – sakė
renginio šeimininkė, bibliotekininkė Gina.
Mamos dienos proga visi savo
mamoms, senelėms, krikšto
mamoms sakome tik gražiausius žodžius, parodome dėmesį,

Jautrus Mamos dienos renginys Metelių bibliotekoje nepaliko abejingų.
rūpestį ir meilę. Tądien prisimenamos ir mamos, kurių jau
nebėra šalia. „Neturėti mamos
yra nepakeliamas praradimas ir
visai nesvarbu, kiek tau metų,

todėl reikia branginti kiekvieną
akimirką, praleistą su brangiausiu žmogumi – mama!“ – sakė
Metelių bibliotekininkė Gina
Ramanauskienė.

Tad tądien Metelių bibliotekoje dainos, eilės, gėlės, šypsenos ir
šilčiausi palinkėjimai buvo skirti
mamoms, pačioms mylimiausioms.

•
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Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis yra kurdamas
„Niekuomet žmogus nėra
toks gražus, koks jis yra
kurdamas“. Tai žodžiai,
pasakyti prieš 80 metų,
puikaus lietuvių rašytojo,
filosofo ir pedagogo Vydūno. Nuo senų laikų žmogus
suprato, kad meno poveikis
plėtoja žmogaus estetines, dvasines ir kūrybines
galias, ugdo pasaulėžiūrą,
tai svarbi pagalba žmogaus
saviraiškai. Ne viena įstaiga įvairų meną pasirenka
kaip terapiją, padedančią
išreikšti jausmus, išlaisvinti užslopintas emocijas,
patyrimus, ugdančią kantrybę, skatinančią asmenybės augimą, suteikiančią
jausmą būti reikalingam
visuomenei.

Veisiejų socialinės globos namai,
siekdami pagerinti gyventojų
kokybišką gyvenimą, ieškodami
įdomių veiklų saviraiškai, pasirinko meno šaką – keramiką.
Keramika – kur kas daugiau nei
amatas. Tai terapija tikrąja to žodžio prasme, kuri žmogų ramina,
nuteikia kūrybai, bendravimui ir

Drauge su Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus vaikučiais buvo gaminamos keramikos dovanos mamoms, kartu su rankdarbių
studijos „Kuparėlis“ moterimis — molio puodeliai, o su III amžiaus universiteto dalyvėmis — dekoratyvinės lėkštės.
sujungia kelių amžių kartas bendram darbui. Veisiejų socialinės
globos namų keramikos užimtumo grupė įsikūrė 2014 m. Viskas
prasidėjo aplankius Druskininkų
M. K. Čiurlionio meno mokyklą. Šios ekskursijos metu globos
namų gyventojai ne tik susipažino
su šioje mokykloje veikiančiomis
užimtumo grupėmis, bet ir patys
galėjo paliesti molį ir iš jo pasigaminti gaminį bei išbandyti molio
žiedimo stakles. Keramikė Gul-

Pagaminti gaminiai buvo eksponuojami Veisiejų socialinės globos namuose.

nara Kupčinskienė supažindino
su molio gaminimo technologija,
naudojamomis priemonėmis bei
maloniai parodė, kaip nesudėtingai pasigaminti keramikos dirbinius, papasakojo, kaip išdegtą
molį dekoruoti glazūromis.
Globos namų gyventojams pareiškus norą savo namuose kurti
ir gaminti keramikos gaminius,
šią mintį aktyviai palaikė globos
namų direktorius. Buvo sudarytos
sąlygos įrengti keramikos užimtumo kabinetą, pasirūpinta reikalinga įranga bei priemonėmis,
kad būtų patogu dirbti naujame
kabinete. Jau pirmųjų metų pabaigoje Veisiejų socialinės globos
namuose buvo surengta pirmoji
keramikos užimtumo grupės darbų paroda.
Per penkerius keramikos užimtumo grupės gyvavimo metus
buvo surengtos parodos Veisiejų
regioninio parko lankytojų centre, Veisiejų muziejuje, Veisiejų
kultūros namuose. Veisiejų socialinės globos namų gyventojų
keramikos dirbiniais apdovanojami šiuos namus aplankę svečiai.

Keramikos gaminių galima įsigyti
įvairiuose miestelio bendruomenės renginiuose, Kaziuko mugėje,
Joninių šventėje, Kalėdinės eglės
įžiebimo šventėje. Šiemet į Kaziuko mugę Veisiejų socialinės
globos namų gyventojus pakvietė
Leipalingio progimnazija.
Globos namų gyventojai įgyti
keramikos žinių ne kartą buvo
nuvykę į Vilniuje esančią keramikos studiją „Keramika Sau“.
Šioje studijoje globos namų
gyventojus priėmė keramikės
Sigita Lukošiūnienė ir Karolina
Mačerauskienė. Jos pristatė eksponuojamus naujus keramikos
darbus ir vedė praktinę-edukacinę
pamoką, supažindino su keramikos subtilybėmis.
Įgytomis žiniomis globos namų
gyventojai ne kartą pasidalino su
kitais Veisiejų bendruomenės nariais. Drauge su Veisiejų Sigito
Gedos gimnazijos ikimokyklinio
ugdymo skyriaus vaikučiais buvo
gaminamos keramikos dovanos
mamoms, kartu su rankdarbių
studijos „Kuparėlis“ moterimis – molio puodeliai, o su III

amžiaus universiteto dalyvėmis
– dekoratyvinės lėkštės. Pagaminti keramikos gaminiai buvo
eksponuojami Veisiejų socialinės
globos namuose. Šiemet savo
įgytomis keramikos žiniomis
globos namų gyventojai pasidalino su Seirijų bendruomenės
namų dalyvėmis gamindami
įvairias dekoratyvines lėkštes,
kurias išdegus dekoravo įvairiaspalvėmis glazūromis.
Įkūrus keramikos užimtumo
grupę Veisiejų socialinės globos
namuose, atsirado erdvė saviraiškai, gyventojai įgavo naujų
įgūdžių, nemažai žinių ir patirties. Meninio, estetinio ugdymo
būdais ir priemonėmis skatinama
globos namų gyventojų integracija į visuomenę. Keramikos menas
jiems padeda patirti saviraiškos ir
bendravimo džiaugsmą, jaustis
reikalingiems bendruomenei bei
skatina norą dalintis savo žiniomis ne tik su regiono, bet ir su
respublikos įstaigomis.

•

Sonata Varnelienė,
socialinė darbuotoja

Mobilioji biblioteka atvežė dainų ir poezijos
Dineta Babarskienė
Tądien Naujosios Kirsnos
bendruomenės namuose
šurmulys netilo. Į bendruomenę atvyko Lazdijų Jaunimo centro darbuotoja Aida
Audzevičiūtė, mobilioji biblioteka su savo geranoriškais pagalbininkais. Ir ką
gi jie visi čia veiks? „Tuoj
viską sužinosite“, – šypsojosi Naujosios Kirsnos
bibliotekos bibliotekininkė
Agnė Milkuvienė.
Ir tuoj susirinkusieji susiskirstė.
Kas norėjo, klausėsi Aidos paskaitos ir, žinoma, pabandė patys
daryti popierines gėles... iš servetėlių. Taip, iš paprastų paprasčiausių servetėlių. Ir ne taip čia viskas
paprasta, kaip gali pasirodyti iš
pirmo žvilgsnio. „Reikia tik truputėlio kantrybės“, – šypsojosi
tikindama Aida. O kiek džiaugsmo, kai rankose pamažu skleidėsi žiedai... Įvairiaspalviai žiedai
pražydo tiesiog akyse. „Reikia tik
ryškių spalvų servetėlių parduotuvėje surasti“, – visą šio grožio
paslaptį atskleidė Aida.

Kiti gi dainas traukė kartu su
Gintaru Gražulevičiumi. Daina
žinoma ir visi tuoj uždainuoja.
Poetė Zita Tumosienė skaitė eiles. Autorė skaitė eilėraščius iš
savo pačios naujausios knygos.
Tai buvo jos ir renginio dalyvių gyvas bendravimas – apsikeitimas vidiniu jausmu. Ir vėl
dainuota. Ričardas Lapaitis taip
pat pasidalijo savo kūryba, kuri
rašyta ekstremaliomis sąlygomis,
jo išskirtinių klajonių po pasaulį
metu. „Jūs dirbkite, o mes jums
padainuosime“, – juokavo vyresnieji žiūrėdami, kaip jaunimas popierines gėles mamoms
gamina.
„Ačiū už svetingą priėmimą.
Gražius bendruomenės namus
turite. Čia taip jauku“, – sakė literatų klubo „Lazdijų menė“ prezidentas Ričardas Lapaitis. Gaila
tik, kad laiko vis trūksta. „Kitą
kartą ilgiau pasišnekučiuosime,
tikiuosi, kad jūs dar priimsite mus
savo bendruomenėje“, – sakė jis
džiaugdamasis, jog mobili biblioteka rieda po rajoną nešdama
kad ir mažą džiaugsmą – šįkart
mamoms.

•

R. Lapaitis džiaugėsi, jog mobili biblioteka rieda po rajoną nešdama, kad ir mažą džiaugsmą – šįkart mamoms.

Poetė Z. Tumosienė skaitė eiles.

A. Audzevičiūtės padedami susirinkusieji pabandė daryti popierines gėles...
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Eteris
Ketvirtadienis
, gegužės 9 d. Saulė teka 5.26, leidžiasi 21.05, dienos
ilgumas 15.39. Jaunatis. Vardadieniai: Beatas, Edita, Mingailas, Austėja, Grigalius.
LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Aukštuomenės
daktaras 6“.
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 Speciali laida dėl
LR Konstitucijos
12 straipsnio
pakeitimo.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Gimę tą pačią
dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Babilonas Berlynas“.
23.45 Smegenų
paslaptys. Polis
Sezanas.
24.00 LRT radijo
žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 2“.
1.00 LRT radijo
žinios.
1.05 Vakaras su
Edita.
2.00 LRT radijo
žinios.
2.05 Klauskite
daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo
žinios.
4.05 Specialus tyrimas.
5.00 LRT radijo
žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

• 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

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.
16.35 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 „Balsuok už mane“.
0.15 „Judantis

objektas“.
1.10 „Išlikimo žaidimas“.
2.50 Alchemija. VDU

karta.
3.20 RETROSPEKTYVA.

Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3

16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 „Dzūkijos kultūros

ir tradicijų aidai“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Prezidento rinkimų

laida.

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

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

protai. Kitapus
sienų“.
0.50 „Tironas“.
1.40 „Amerikiečiai“.
2.30 Ekstrasensai tiria.
3.55 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.
4.45 „Tironas“.
5.35 „Virtuvė“.

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

gatvės“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.40 „Kobra 11“.
11.40 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 Betsafe–LKL.
„Žalgiris“–
„Neptūnas“.
21.00 „Vendeta“.
22.50 „Katastrofos
diena“.
2.15 „F. T. Budrioji akis“.

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.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Rasputinas“.
12.25 „Vienišas vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.

24.00 DW naujienos rusų

kalba.
0.15 Dabar pasaulyje.
0.45 Džiazo muzikos

vakaras. XXX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2017“.
1.50 „Sieranevada“.
4.40 Mokslo sriuba.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
5.15 „Ten, kur namai 3“.

22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

TV1

europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.
2.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
2.55 „Krikšto tėvas“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Krikšto tėvas“.

10.25 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro

LRT Plius

6.40 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Rožių karas“.
9.50 „Sodininkų

pasaulis“.

pingvinai“.
13.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
14.10 „Keista šeimynėlė“.
14.35 „Džekio Čano

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XXX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2017“.
7.05 „TV daktaras. Ar
bakterijos apsaugo
nuo lėtinių ligų?“.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 Į sveikatą!
8.45 „Neribotos žmogaus galimybės“.
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. Pietų
Tirolis. Alpinių
pievų turtai mūsų
lėkštėje“.
15.10 „Neribotos žmogaus galimybės“.
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 3“.
19.00 Mokslo sriuba.
19.15 „Holivudą užkariavusios Borsalino
skrybėlės“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Brandūs pokalbiai.
22.20 „Vienintelis,
nepakartojamas ir
paskutinis“.
23.15 Anapus čia ir dabar.

nuotykiai“.
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 PREMJERA.

„Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Aukštutinėje
Savojoje“.
23.00 „Amžina meilė“.
1.00 „Byla“.
2.00 „Be kaltės“.
3.30 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Išlikimas“.
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. Naujas

bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
20.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Nužudyk mane
tris kartus“.
22.50 „Aukščiausia
pavara“.
0.00 „Daktaras Hausas“.
1.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
1.50 „Raitelis be
galvos“.

11

Nr. 19 / 2019 05 09 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt Dzūkų žinios

Eteris
Penktadienis
, gegužės 10 d. Saulė teka 5.25, leidžiasi 21.07, dienos ilgumas
15.42. Jaunatis. Vardadieniai: Antoninas, Putinas, Sangailė, Viktorina.

, gegužės 11 d. Saulė teka 5.23, leidžiasi 21.09, dienos ilgumas
15.46. Priešpilnis. Vardadieniai: Mamertas, Skirgaudas, Miglė, Pilypas.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Aukštuomenės
daktaras 6“.
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.
21.00 Rinkimai 2019.
23.00 Premjera. „Paliekant Neverlandą“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gyvenimas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Gimę tą pačią
dieną.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia
meilės“.
10.25 „Namai, kur širdis“.
11.00 Valanda su Rūta.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.00 KK2.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.30 „Godzila“.
0.00 „Kapų plėšikė Lara
Kroft. Gyvybės
lopšys“.
2.15 „Sala“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Deganti širdis“.
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 „Kaip prisijaukinti

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

slibiną 2“.
21.20 „Tadas Blinda.

Pradžia“.
23.45 „Grėsmingasis
aštuonetas“.
2.55 „Vyriausiasis
vadas“.
4.25 „Paskutinis iš
Magikianų“.
5.25 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

BTV

„Kaip prisijaukinti slibiną 2“, 19.30, TV3
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Juodosios katės“.
6.10 Pasaulis iš viršaus.
6.35 Krepšinio pasaulyje

su V. Mačiuliu.

LRT Plius

6.15 „Džiunglių princesė

Šina“.
7.10 „Stoties policija“.
8.10 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.10 „Paskutinis faras“.
10.10 „Kobra 11“.
11.10 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
19.30 „Amerikietiškos
imtynės“.
21.30 „Naktinė komanda“.
23.20 „Vendeta“.
1.10 „F. T. Budrioji akis“.

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

viršaus“.
7.00 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
7.30 Kaimo akademija.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min. iki tobulybės su Jurijumi.
10.45 Čempionai.
11.25 Adomo obuolys.
12.25 „Vienišas vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
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 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.
2.05 „Mesingas. Aplenkiantis laiką“.
2.55 „Juodosios katės“.
3.45 „Neišsižadėk“.

šeštadienis

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XXX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2017“.
7.05 Mokytojų kambarys.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Stebuklingoji
Boružėlė“.
8.20 Už kadro.
8.45 „Neribotos žmogaus galimybės“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.
13.00 7 Kauno dienos.
13.25 Stop juosta.
13.50 Kalbantys tekstai.
14.15 „Holivudą užkariavusios Borsalino
skrybėlės“.
15.10 „Neribotos žmogaus galimybės“.
15.40 Premjera. „Alvinas
ir patrakėliai
burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kelias.
18.20 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
19.15 „Pasakojimai iš
Japonijos 4“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Euromaxx.
21.30 „Saujelė gyvenimo“.
23.00 Ievos Narkutės
koncertas „Kai
muzika baigias“.
0.25 DW naujienos rusų
kalba.
0.40 Dabar pasaulyje.
1.15 Džiazo muzikos
vakaras. XXX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2017“.
2.05 „Vienintelis,
nepakartojamas ir

paskutinis“.
3.00 Stilius.
3.55 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Rožių karas“.
9.50 „Sodininkų

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

pingvinai“.
13.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
14.10 „Keista šeimynėlė“.
14.35 „Džekio Čano

nuotykiai“.
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“.
23.00 „Skola“.
1.15 „Byla“.
2.15 „Prancūziška
žmogžudystė.
Mirtys Aukštutinėje
Savojoje“.
3.45 „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. Naujas

bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
20.00 Farai.
21.00 Žinios.
21.50 Orai.
22.00 „Pjūklo ketera“.
0.50 „Nužudyk mane tris
kartus“.
2.20 „Pabėgimo kambarys“.

19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Monstrai prieš

6.05 Ekspedicija „Nuo

ateivius“.

Baltijos iki Bengalijos“.
7.00 Premjera. „Mumija
Dumis ir Achnetuto
kapas“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Laukiniai
gyvūnai. Paros
kaleidoskopas 3.
Nepaliaujamos
kovos Uoliniuose
kalnuose“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Europos
tyrai. Sniego ir ledo
žemė“.
13.50 Premjera. „Džesika
Flečer 7“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 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 Dvi kartos.
23.00 Premjera. „Paliekant Neverlandą“.
1.00 Ievos Narkutės
koncertas „Kai
muzika baigias“.
2.25 Klausimėlis.lt.
2.45 Pasaulio dokumentika. „Laukiniai
gyvūnai. Paros
kaleidoskopas 3.
Nepaliaujamos
kovos Uoliniuose
kalnuose“.
3.30 Pasaulio dokumentika. „Europos
tyrai. Sniego ir ledo
žemė“.
4.25 „Džesika Flečer 7“.

21.20 „Kaip atsikratyti

LNK
6.20 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.50 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
7.15 „„Nickelodeon“

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.45 „Kung Fu Panda“.
8.15 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.45 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.10 PREMJERA. „Žaislų
parduotuvės
paslaptis“.
11.10 „Trys nindzės
sugrįžta“.
13.05 „Marko ir Raselo
nuotykiai“.
14.55 „Bėgimas džiunglėse“.
17.00 Gyvūnų pasaulis.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.

boso 2“.
23.50 „Diktatorius“.
1.25 „Kapų plėšikė Lara

Kroft. Gyvybės
lopšys“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko

istorija“.
8.30 „Kempiniukas
Plačiakelnis“.
9.00 Virtuvės istorijos.
9.30 Skaniai ir paprastai.
10.00 Svajonių ūkis.
10.30 Būk sveikas!
11.00 Noriu šio darbo!
12.00 „Kitame kūne“.
13.55 „Urmu pigiau 2“.
15.50 „Havajai 5.0“.
16.45 Ekstrasensų mūšis.
18.30 TV3 žinios.
19.17 TV3 sportas.
19.22 TV3 orai.
19.25 „Eurojackpot“.
19.30 „Turtuolis vargšas“.
21.00 PREMJERA. „Aš
esu Tonia“.
23.25 „Zero 3“.
1.10 „Karaliaus vardu 2.
Du pasauliai“.
2.45 „Bėdos kurorte“.
4.15 „Paskutinis iš
Magikianų“.
5.15 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

BTV
6.05 „Vaikai šėlsta“.
7.30 „Džiunglių princesė

Šina“.
8.29 „Top Shop“ televitrina.
8.45 Sveikatos ABC
televitrina.
9.00 Lietuvos galiūnų
čempionato finalas.
10.00 Brydės.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.00 „Būk ekstremalas“.
11.30 „Atranka. Išlieka
stipriausi“.
12.30 „Džinas. Nepažintoji Italija“.
13.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.40 „Kas žudikas?“.
17.00 „Vanity Fair. Visiškai
slaptai“.
18.00 „Nusikaltimų
miestas“.
18.30 „Detektyvų
istorijos“.
19.30 Mes vieno kraujo.
22.10 „Suvokimas“.
0.40 „Kovų meistras“.

8.30 „TV Europa

pristato. Vyrų
šešėlyje. Elza –
žvalgybininkė
Marcelė Kubiliūtė“.
9.00 Skinsiu raudoną
rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 „24 valandos
Žemėje“.
11.00 „Inspektorius
Luisas. Didis ir
geras“.
13.00 „Detektyvas Linlis“.
15.10 „Pasislėpusi
Palanga. Palanga ir
grafai Tiškevičiai“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
Pokalbių laida.
16.50 „Švari mityba:
purvina tiesa“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Kovotojas“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Šelesto bylos“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Šelesto bylos“
(tęs.).
23.05 „Deimantų medžiotojai“.
1.25 „Moterų daktaras“.
2.55 „Šeimininkė“.
4.35 Vantos lapas.
5.00 „Kartą po 20
metų“.
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 Misija: Vilnija.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Iš kur tas švytė-

jimas.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Už kadro.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Mokslo sriuba.
12.00 Bela Bartok. Vie-

naveiksmis baletas
„Stebuklingas
mandarinas“.
12.45 Bela Bartok. Opera
„Hercogo Mėlynbarzdžio pilis“.
13.50 XVI vaikų ir
jaunimo muzikos
festivalis „Mes –
Pasaulis“. Legenda
Lietuvai.
15.15 Auto Moto.
15.30 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
16.00 Euromaxx.
16.30 Klauskite daktaro.
17.20 Stilius.
18.15 Misija – Pasaulio
Lietuva.

19.00 Daiktų istorijos.
19.45 Stambiu planu.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 FINA plaukimo

Čempionų serija.
23.00 Tutti!
0.45 Dabar pasaulyje.
1.15 „Saujelė gyve-

nimo“.
2.45 Auto Moto.
3.00 ARTS21.
3.30 Brandūs pokalbiai.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.20 „Neatskleistos Tan-

zanijos paslaptys“.
6.50 „Akloji“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.15 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.15 „Tėvas Motiejus“.
10.30 „Būrėja“.
11.35 „Šviežias maistas.
Anos Olson
receptai“.
12.05 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.35 „Akloji“.
13.45 „Mylėk savo sodą“.
14.45 „Nekviesta meilė
4“.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Nevaldomas“.
22.55 „Klientų sąrašas“.
0.45 „Skola“.
2.45 „Fortitudas“.

TV6
6.10 Televitrina.
6.25 „Ledo kelias“.
7.25 „Gyvūnų klanai“.
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 Sandėlių karai.
12.00 Jokių kliūčių!
13.00 „Gyvūnų klanai“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 „Ledo kelias“.
16.00 „Iš peties“.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Taikinys“.
19.00 „Pragaro kelias“.
20.00 „Transporteris“.
21.00 Žinios.
21.50 Orai.
22.00 „Patrulių zona“.
0.05 „Pjūklo ketera“.
2.35 Amerikos

talentai.

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. Lazdynų
Pelėda“.

„Monstrai prieš ateivius“, 19.30, LNK
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Eteris
sekmadienis
, gegužės 12 d. Saulė teka 5.21, leidžiasi 21.11, dienos ilgumas
15.50. Priešpilnis. Vardadieniai: Achilas, Vaidutis, Vilgailė, Nerėjas, Nerys, Nerijus.

pirmadienis
, gegužės 13 d. Saulė teka 5.19, leidžiasi 21.13, dienos ilgumas
15.54. Priešpilnis. Vardadieniai: Tautmilas, Alvydė, Milda.

LRT Televizija
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio
mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime
gera. Veikime kartu.
8.30 Ryto suktinis su
Zita Kelmickaite.
9.00 „Brolių Grimų
pasakos. Vagių
vagis“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų
gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Neįmintos
ungurio paslaptys“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Avilio
paslaptys“.
13.50 „Mis Marpl.
4.50 iš Padingtono“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos
detektyvai.
16.50 Dainuoju Lietuvą.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 „Neužmiršti“.
19.00 Premjera.
„Stovintis priešaky.
Tarpukario Lietuvos
Prezidentai“.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Rinkimų į Respublikos Prezidentus I
turo rezultatai.
00.30 „Netikras
jaunikis“.
2.00 Pasaulio dokumentika. „Neįmintos
ungurio paslaptys“.
2.55 Pasaulio dokumentika. „Avilio
paslaptys“.
3.50 Klausimėlis.lt.
4.20 „Mis Marpl.
4.50 iš Padingtono“.

LNK
6.05 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.30 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
6.55 „„Nickelodeon“

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.25 „Kung Fu
Panda“.
7.55 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.25 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
8.50 „Stebuklingas
nuotykis“.
10.35 „16 norų“.
12.25 „Šokis hip-hopo
ritmu 3“.
14.40 „Uodega vizgina
šunį“.
16.40 Ne vienas
kelyje.

17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Trys milijonai

Dzūkijos TV

18.50 Dailininko

LRT Televizija

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

6.00 Lietuvos Respu-

eurų“.
21.20 Prezidento belaukiant.
1.00 „Galutinis tikslas
3“.
2.40 „Diktatorius“.

akademija.
9.00 Pasaulis iš
viršaus.
9.30 Grilio skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „24 valandos
Žemėje“.
12.00 „Detektyvas Linlis“.
14.00 „Šerlokas
Holmsas“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 „Elektroninės cigaretės: stebuklas ar
grėsmė?“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Ūsuota
auklė“.
20.00 Prezidento
rinkimai.
1.00 „Širdies plakimas“.
2.00 „Detektyvas Linlis“.
3.30 „Kelrodė žvaigždė“.
5.00 „Mentų karai.
Odesa“.
5.50 „Neprijaukinti.
Australija“.

Augustino Savicko
100-osioms
gimimo metinėms.
Legendos.
19.40 „Dauntono abatija
3“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 FINA plaukimo
Čempionų serija.
23.00 Šventinis Vasario
16-osios renginys
„MKČ kodas LT“.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.45 „Paliekant Neverlandą“.
4.45 Auto Moto.
5.05 Vartotojų kontrolė.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Žvaigždžių karai.
Sukilėliai“.
7.30 „Aladinas“.
8.00 „Ilgo plauko
istorija“.
8.30 Mamyčių
klubas.
9.00 Kulinarinis detektyvas.
9.30 Penkių žvaigždučių
būstas.
10.00 Pasaulis pagal
moteris.
10.30 Svajonių sodai.
11.30 „Sniego drakonas“.
13.20 „Auklė 3“.
15.10 „Mergina iš
Alabamos“.
17.30 Visi mes
žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI.
Lietuvos talentai.
22.30 TIESIOGIAI. TV3
žinios. Rinkimai.
23.30 PREMJERA.
„Markas Feltas.
Žmogus, sugriovęs
Baltuosius rūmus“.
1.35 „Karaliaus vardu 3.
Paskutinė misija“.
3.05 „Zero 3“.
4.35 „Virtuvė“.
5.05 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.

BTV
6.30 Lietuvos galiūnų

čempionato finalas
7.30 „Džiunglių princesė

Šina".
8.30 Tauro ragas.
9.00 Sveikatos
kodas.
10.00 „Vaikai šėlsta“.
10.30 „Iš visų jėgų".
11.00 „Būk
ekstremalas".
11.30 „Atranka. Išlieka
stipriausi".
12.30 „Džinas. Nepažintoji Italija".
13.00 „Džinas Italijos
pakrantėje".
13.30 Ekstrasensų
mūšis.
15.45 „Kas žudikas?".
17.00 Betsafe–LKL.
„Žalgiris“–„Rytas“.
19.30 „Žiurkių medžiotojas".
21.30 „Iliuzija".
22.30 PREMJERA.
„Mirties įšalas".
23.30 „Naktinė komanda“.
1.20 „Kovų meistras“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Ievos Narkutės
koncertas „Kai
muzika baigias“.
7.30 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
7.45 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
8.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
8.15 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
8.30 Kelias.
8.45 Krikščionio žodis.
9.00 Premjera. „Pasižvalgykime po...“.
9.30 Euromaxx.
10.00 Pasaulio lietuvių
žinios.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 „Dailininko
Augustino Savicko
100-osioms
gimimo metinėms.
Nerami kelionė po
Augustino Savicko
minčių ir spalvų
sodus“.
12.00 Kalbantys tekstai.
12.30 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
13.00 Stop juosta.
13.30 Muzikinė pramoginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.
15.35 Šventadienio
mintys.
16.00 Mokytojų kambarys.
16.30 Mokslo sriuba.
17.00 Vartotojų kontrolė.
18.00 Tarptautinis
poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris
2019“.

TV1
6.20 „Neatskleistos Tan-

zanijos paslaptys“.
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 PREMJERA. „Kapitonė Marlo. Ūkas
sanatorijoje“.
23.00 „Ugnies siena“.
1.05 „Klientų sąrašas“.
2.45 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Nevaldomas“.

TV6
6.10 Televitrina.
6.25 „Ledo kelias“.
7.25 „Gyvūnų klanai“.
8.30 Juokingiausi

Amerikos namų
vaizdeliai.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 Vienam gale
kablys.
10.00 Praeities žvalgas.
10.30 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
11.00 Sandėlių karai.
11.55 „Beveik neįmanoma misija“.
12.55 „Gyvūnų klanai“.
14.00 „Išlikimas“.
15.00 TIESIOGIAI.
Pasaulio ralio
kroso čempionatas
Belgijoje.
17.00 Sandėlių karai.
18.00 „Taikinys“.
19.00 „Pragaro
kelias“.
20.00 „Transporteris“.
21.00 Žinios.
21.50 Orai.
22.00 Nakties TOP.
22.30 X Faktorius.
1.25 „Patrulių
zona“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 Rinkimai 2019.
Respublikos
Prezidento rinkimų
I turo rezultatai.
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 Klausimėlis.lt.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija 4“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.10 „Tvin Pyksas 2“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Beatos virtuvė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Klausimėlis.lt.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vartotojų kontrolė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.55 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 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.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Leidimas žudyti“.
0.20 „Judantis
objektas“.
1.20 „Kaip atsikratyti
boso 2“.

7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Deganti širdis“.
12.00 „Paskutinis iš

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

protai. Kitapus
sienų“.
0.35 „Tironas“.
1.35 „Amerikiečiai“.
2.30 Ekstrasensai tiria.
4.00 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.
4.45 „Tironas“.
5.40 „Virtuvė“.

BTV
6.40 „Stoties policija“.
7.40 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
8.40 „Paskutinis faras“.
9.40 „Kobra 11“.
11.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Lūžio taškas“.
23.05 „Suvokimas“.
1.30 „Iliuzija“.
2.20 „Mirties įšalas“.
3.05 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

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

viršaus“.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 Ne spaudai.
9.00 Ant bangos.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Krikšto tėvas“.
12.25 „Vienišas vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 „Vyskupijos“.
18.35 „Jūsų sveikatai“.
19.00 Žinios
19.20 „Tai – sportas“.
19.30 „Svečiuose pas

europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.
2.05 „Vienišas vilkas“.
2.55 „Juodosios katės“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Juodosios katės“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

4.50 Kultūrų kryžkelė.

Vilniaus sąsiuvinis.
5.10 „Ten, kur namai 3“.

TV1
6.45 „Tėvas Motiejus“.
7.55 „Rožių karas“.
9.55 „Mylėk savo sodą“.
11.00 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XXX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2017“.
6.55 Stop juosta.
7.25 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.35 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.50 „Lesė“.
8.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
8.45 „Neribotos žmogaus galimybės“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Daiktų istorijos.
13.55 Pasaulio lietuvių
žinios.
14.20 „Dauntono abatija
3“.
15.10 „TV daktaras.
Insultas. Kai
svarbi kiekviena
akimirka“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus sąsiuvinis.
18.15 „Ten, kur namai 3“.
19.00 Mokslo sriuba.
19.15 „Iš arti“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
22.00 „Arbatėlė su
Musoliniu“.
23.55 „Putinas amžinai?“.
1.30 DW naujienos rusų
kalba.
1.45 Dabar pasaulyje.
2.15 Džiazo muzikos
vakaras. „Vilnius
Jazz Young Power
2017“.
2.55 „Netikras jaunikis“.
4.20 Į sveikatą!

pingvinai“.
13.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

nuotykiai“.
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 „Aloha“.
23.05 „Amžina meilė“.
1.10 „Senjora“.
2.40 „Kapitonė Marlo.

Ūkas sanatorijoje“.
4.10 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Iš peties“.
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. Naujas
bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi
vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
20.00 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 Farai.
22.00 „Naša Raša“.
23.00 „Siaubas baubas
3“.
1.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
1.50 „Raitelis be
galvos“.

Marceliutę“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.
6.55 „Simpsonai“.

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

„Lūžio taškas“, 21.00, BTV
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Eteris
Antradienis
, gegužės 14 d. Saulė teka 5.17, leidžiasi 21.14, dienos ilgumas
15.57. Priešpilnis. Vardadieniai: Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas, Gintarė.

Trečiadienis
, gegužės 15 d. Saulė teka 5.15, leidžiasi 21.16, dienos ilgumas 16.01.
Priešpilnis. Vardadieniai: Izidorius, Sofija, Algedas, Jaunutė, Zofija.

LRT Televizija

10.00 „Deganti širdis“.
12.00 „Paskutinis iš

LRT Televizija

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 PREMJERA. „Kartą
Rytų Europoje“.
23.45 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.
0.45 „Tironas“.
1.35 „Amerikiečiai“.
2.25 Ekstrasensai tiria.
3.50 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.
4.40 „Tironas“.
5.25 „Virtuvė“.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Aukštuomenės
daktaras 6“.
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 Klausimėlis.lt.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Rinkimai 2019.
22.45 Dviračio žinios.
23.10 „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 Klausimėlis.lt.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 „Neužmiršti“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,
Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Aukštuomenės
daktaras 6“.
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 Rinkimai 2019.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 „„Eurovizija“ 2016.
Post scriptum“.
22.00 Dainų konkursas
„Eurovizija 2019“. I
pusfinalis.
0.15 „Tvin Pyksas 2“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Vartotojų kontrolė.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 (Ne)emigrantai.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
9.55 „Monikai reikia
meilės“.
10.25 „Namai, kur širdis“.
11.00 Nuo... Iki...
11.30 „Paveldėtoja 2“.
12.00 Yra, kaip yra.
12.55 „Mano likimas“.
14.50 „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.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Užtikrintas
teisingumas“.
0.25 „Judantis
objektas“.
1.25 „Leidimas žudyti“.

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

gatvės“.
9.30 „Paskutinis faras“.
10.30 „Kobra 11“.
11.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 Betsafe–LKL.
„Žalgiris“–
„Dzūkija“.
21.00 „Požemių ugnis“.
23.10 „Lūžio taškas“.
1.15 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Nuoga tiesa.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 „Šelesto bylos“.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Krikšto tėvas“.
12.25 „Vienišas vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 „Vyskupijos“.
18.35 „Tai – sportas“.
19.00 Žinios.
19.25 „Laisvės keliu“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.55 Rubrika „Renova-

cija iš arčiau“.

6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

Sukilėliai“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Namas.
8.55 „Meilės sūkuryje“.

europiečiai“.
23.00 Prezidento rinkimų
laida.
0.00 „Miškinis“.

TV3

6.00 Lietuvos Respu-

„Visu greičiu pirmyn“, 21.00, TV6
1.05 „Gluchariovas“.
2.05 „Vienišas vilkas“.
2.55 „Juodosios katės“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Juodosios katės“.

4.00 Legendos.
4.50 Kultūrų kryžkelė.

LRT Plius

TV1

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. „Vilnius
Jazz Young Power
2017“.
6.45 Auto Moto.
7.00 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė“.
8.20 Mokslo sriuba. Ved.
Ignas Kančys.
8.45 „TV daktaras.
Insultas. Kai
svarbi kiekviena
akimirka“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Gimę tą pačią
dieną.
13.10 Anapus čia ir dabar.
13.55 Vienuolynų kelias
Lietuvoje.
14.25 „Iš arti“.
15.10 „TV daktaras.
Prostatos vėžys.
Pažangus gydymas
teikia vilčių“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Menora.
18.15 „Ten, kur namai 3“.
19.15 „„Eurovizijos“
virusas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Dokumentinė
apybraiža „Mes
nugalėjom“.
21.30 „Iš Barbaros
Wood kolekcijos.
Prakeiksmas iš
praeities“.
23.00 „Mano draugas Borisas Nemcovas“.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.

2.05 „Arbatėlė su Muso-

liniu“.
Menora.
5.05 „Ten, kur namai 3“.

6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Rožių karas“.
9.45 „Didelės svajonės,

mažos erdvės“.
11.00 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro
pingvinai“.
13.40 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
14.10 „Vyrai juodais
drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano
nuotykiai“.
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 „Be kaltės“.
22.50 „Amžina meilė“.
0.50 „Senjora“.
2.15 „Aloha“.
3.50 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Iš peties“.
7.30 „Havajai 5.0“.
8.30 „Prakeikti“.
9.00 Gyvūnų manija.
9.30 „CSI kriminalistai“.
10.30 „Simpsonai“.
11.30 „Makgaiveris“.
12.30 „Vedęs ir turi

vaikų“.
13.30 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi
vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas
bendrikas“.
20.00 „Moterų lyga.
Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
21.00 „Visu greičiu
pirmyn“.
22.50 „Aukščiausia
pavara“.
0.00 „Daktaras Hausas“.
1.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
1.50 „Raitelis be
galvos“.

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.
12.55 „Mano likimas“.
14.50 „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“.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 PREMJERA. „Šerifo
mašina“.
0.15 „Judantis
objektas“.
1.15 „Užtikrintas
teisingumas“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Prieš srovę.

8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Deganti širdis“.
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 „Karšta pupytė“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.05 „Nusikalstami

protai. Kitapus
sienų“.
1.00 „Tironas“.
1.55 „Amerikiečiai“.
2.40 Ekstrasensai tiria.
4.05 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.
4.55 „Virtuvė“.

BTV
7.05 „Stoties policija“.
8.05 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.05 „Paskutinis faras“.
10.05 „Kobra 11“.
11.05 „Ekstrasensų

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

gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 Betsafe–LKL.

„Neptūnas“–
„Skycop“.
21.00 „Septinta
kategorija. Pasaulio
pabaiga“.
0.40 „Požemių ugnis“.
2.35 „F. T. Budrioji akis“.

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 „Šelesto bylos“.
10.05 „Gyvybės langelis“.
11.15 „Krikšto tėvas“.
12.25 „Vienišas
vilkas“.
13.35 TV parduotuvė.
13.50 „Miškinis“.
15.00 Lrytas
tiesiogiai.
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva
tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18:00 „Vyskupijos“.
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 „Vienišas vilkas“.
2.55 „Juodosios

katės“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Juodosios katės“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
7.10 „Nerami kelionė po
Augustino Savicko
minčių ir spalvų
sodus“.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.50 „Lesė“.
8.15 Pradėk nuo
savęs.
8.45 „TV daktaras.
Prostatos vėžys.
Pažangus gydymas
teikia vilčių“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Brandūs
pokalbiai.
13.00 Tarptautinis
poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris
2019“. Atidarymas.
13.50 „Nerami kelionė po
Augustino Savicko
minčių ir spalvų
sodus“.
14.15 „„Eurovizijos“
virusas“.
15.10 „TV daktaras.
Reumatas. Kaip
išsivaduoti iš
skausmo?“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
18.15 „Ten, kur namai 3“.
19.15 Premjera. „Kalnų
žolelių paslaptys.
Štirija. Vienuolių
palikimas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Mokytojų kambarys.
21.30 Premjera. „Pasiklydę Paryžiuje“.
22.50 „Angela Merkel.
Neįtikėtina karjera“.
0.20 DW naujienos rusų
kalba.
0.35 Dabar
pasaulyje.

1.05 Džiazo muzikos

vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
2.00 „Iš Barbaros
Wood kolekcijos.
Prakeiksmas iš
praeities“.
3.30 Tarptautinis
poezijos festivalis
„Poezijos pavasaris
2019“. Atidarymas.
4.20 Pradėk nuo savęs.
4.50 Kultūrų kryžkelė.
Trembita.
5.05 „Ten, kur namai 3“.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Rožių karas“.
9.45 „Sodininkų

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

pingvinai“.
13.40 „Šaunusis Skū-

bis-Dū“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

nuotykiai“.
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 „Be kaltės“.
22.55 „Amžina meilė“.
0.55 „Senjora“.
2.20 „Be kaltės“.
3.50 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Išlikimas“.
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. Naujas

bendrikas“.
14.30 Televitrina.
15.00 „Havajai 5.0“.
16.00 „CSI kriminalistai“.
17.00 „Makgaiveris“.
17.55 „Vedęs ir turi

vaikų“.
18.55 „Univeras. Naujas

bendrikas“.
20.00 „Moterų lyga.

Vyrai, pinigai ir
meilė“.
20.30 Žinios.
20.55 Orai.
21.00 „Kerštas“.
22.50 „Aukščiausia
pavara“.
0.00 „Daktaras
Hausas“.
1.00 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
1.50 „Paskutinis iš
vyrų“.
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PARDUODA

Skelbimas
UAB „Lazdijų vanduo“, adresas Gėlyno g. 21, Lazdijai,
įmonės kodas 165171377, skelbia konkursą UAB „Lazdijų
vanduo“ direktoriaus pavaduotojo pareigoms eiti.
Direktoriaus pavaduotojo pagrindiniai pareiginiai uždaviniai:
Bendrovės direktoriaus atostogų ar laikino nedarbingumo metu
laikinai eiti direktoriaus pareigas, padėti organizuoti bendrovės
valdymo veiklą, dalyvauti rengiant bendrovės verslo planus,
susijusius su darbo resursų bendrovei tiekimu, vadovauti darbui
formuojant personalo politiką bei nustatant pagrindines jos
kryptis atitinkamai pagal bendrovės vystymosi strategiją ir
jos realizavimo priemones, kontroliuoti darbo kodekso normų
vykdymą, konsultuoti direktorių ir kitus darbuotojus įvairiais
klausimais, užtikrinti, kad periodiškai būtų rengiama ir laiku
pateikiama analitinė medžiaga bei prognozės bendrovės valdybai, aiškinamos kylančios problemos ir rengiami galimi jų
sprendimo variantai, užtikrinti, kad nuolat tobulėtų bendrovės
valdymo procesai įdiegiant socialinius, ekonominius ir psichologinius valdymo metodus, pažangias darbo technologijas,
standartizuojant ir unifikuojant personalo dokumentaciją, naudojant kompiuterinę techniką, komunikacijos ir ryšio priemones,
organizuoti reikiamą apskaitos ir ataskaitų sudarymą, vadovauti
pavaldiems darbuotojams, užtikrinti reikiamos dokumentacijos
vedimą ir pateikimą laiku kontroliuojančioms institucijoms,
organizuoti ir koordinuoti viešuosius pirkimus.
Pretendentai turi atitikti šiuos reikalavimus:
• turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinima;
• turėti ne mežesnę nei 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
• žinoti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo įstatymo, kitų įstatymų ir norminių teisės
aktų reikalavimus, bendrovės darbo specifiką bei darbo problemas ir būdus joms spręsti, įstatyminius darbo organizavimo, bendravimo pagrindus, darbuotojų saugos ir sveikatos,
gaisrinės saugos reikalavimus, Lietuvos Respublikos darbo
kodekso nuostatas;
• išmanyti Europos Sajungos struktūrinių fondų ir programų
lėšų panaudojimo, investicinių projektų vadybos ir finansavimo valdymo principus, jų teikiamas galimybes, finansavimo
sąlygas;
• išmanyti strateginį planavimą ir jo procesus;
• išmanyti dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo bei
apskaitos taisykles;
• sugebėti analizuoti, vertinti vykstančius procesus ir greitai
reaguoti į besikeičiančią situaciją, sklandžiai dėstyti mintis
raštu ir žodžiu, mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją,
rengti išvadas, gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti
savo darbą;
• išmanyti viešųjų pirkimų organizavimą ir Viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimus.
Pretendentai už dokumentų priėmimą atsakingam bendrovės
darbuotojui, atliekančiam personalo administravimo funkcijas,
pateikia šiuos dokumentus (toliau — dokumentai):
• prašymą leisti dalyvauti konkurse;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą
patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
• gyvenimo aprašymą;
• užpildytą pretendento anketą (pagal UAB „Lazdijų vanduo“
konkurso bendrovės direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti
organizavimo tvarkos aprašo priedą Nr. 1);
• asmeninių privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes,
įgūdžius, vadovaujamo darbo patirtį;
Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti
registruotu laišku adresu UAB „Lazdijų vanduo“, Gėlyno g.
21, LT-67129, Lazdijai. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu
laišku, pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos
notaro.
Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama UAB
„Lazdijų vanduo“, tel. (8 318) 51703.
Pretendentų dokumentai priimami UAB „Lazdijų vanduo“,
adresu Gėlyno g. 21, Lazdijai.
Pretendentų dokumentus priima bendrovės darbuotojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas, iki 2019 m. gegužės
21 dienos 17 val. įskaitytinai. UAB „Lazdijų vanduo“ darbo
laikas: darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki
15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 iki 12 val. 45 min.
UAB „Lazdijų vanduo“ direktorius

NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

sklypą Smarliūnų k.
•(25•Žemės
a, namų valda, su pastasklypą Lazdijuose
•(30•Žemės
a, tinka namo statybai,
tais, 20 km nuo Druskininkų,
5 km nuo Veisiejų, geodeziniai
matavimai, elektra), kaina
5 990 Eur.
Tel. 8 624 17600.

•m,•32 a.).k. butą Veisiejuose (30 kv.
Tel. 8 626 79757.

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

••

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

sklypą Jūratės g. 10,
•Alytus
•Žemės
(12 a, namų valda, puiki

vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
PC „Senukai“, arti mokyklos
bei darželiai, sklypo dokumentai tvarkingi, neįkeistas, miesto
komunikacijos (išskyrus
dujas), gatvė įtraukta į miesto
plėtros projektą), kaina 1 000
Eur/a, galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.

••

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

••

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

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

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

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

••

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

Žemės sklypą prie eže•ro•(nedidelis,
rekreacinės

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

A6“ (2000 m.) prie•kinio•„Audi
buferio groteles (2 vnt.),
kaina 5 Eur/vnt. „VW Passat“
ir „VW Golf III“ R14 skardinių
ratlankių originalius gaubtus
(4 vnt.), kaina 2 Eur/vnt.
Tel. 8 654 87148.

Signum FL“ (1,9 l, 88
•kW,•„Opel
CDTI, 2007 m., 6 pavaros,
lengvojo lydinio ratlankiai,
daug privalumų, mėlyna spalva, iš Vokietijos), kaina 2 390
Eur.
Tel. 8 624 17600.
C FL“ (1,9
•l, CDTI,
•„Opel110Vectra
kW, 6 pavaros,

Xenon žibintai, lengvojo lydino
ratlankiai, daug privalumų, juoda spalva, iš Vokietijos), kaina
2 750 Eur.
Tel. 8 624 17600.
Zafira OPC“ (2004
•m.,•„Opel
2,2 l, DTI, 92 kW, 5 pavaros, daug privalumų), kaina
1 700 Eur.
Tel. 8 676 99171.

Fiesta“ (2005 m.,
•1,4•„Ford
l, dyzelinas, iš Vokietijos),
kaina sutartinė.
Tel. 8 623 23430.

namą Mikniš(savivartis, važiuo•kių•Gyvenamąjį
•jantis,
•GAZ-53
k., Šeštokų sen. (87 kv. m,
apleistas). Veisiejų sen.
63 a sklypas, gera būklė, pakeisti langai, tinkamas gyventi,
su ūkiniais pastatais), kaina
sutartinė.
Tel. 8 698 78040.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Tel. 8 614 01382.

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

GYVULIAI

•čaitę.
•1 mėn. žalųjų veislės telyTel. 8 682 03736.

180 kg ekologiškai
•augintą
•Apiemėsinę
kiaulę.

„Saulutė“ ir traktorių Tel. 8 626 01850.
(2 aukštas,
•34,14
•1 k.kv.butąm, Simne
•T25.•Grėblį
su daline buitine
Tel. 8 693 06995.
5–6 mėn. ėriukus.
technika, nauji langai, šarvuo•
•
Traktorių
MTZ
82
(maža
Tel.
8 676 05927.
tosios durys, nauja santechni•kabina),
• kaina sutartinė.
ka) kartu su kolektyviniu sodu
(6 a).
Tel. 8 601 93000.

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

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

Tel. 8 698 24061.

„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

namo ramioje
•vietoje
•Pusę(ikimedinio
centro 400 m, 15 a

KARVES, BULIUS ir TELYČIAS

••

Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

žemės sklypas).
Tel.: 8 611 53258, 8 620 57733.

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

(3
•aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
pušynas, ežeras), kaina 14 600 Eur.
Tel. 8 686 65095.

AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

Norgaudas Pilvinis atlieka
geodezinius (kadastrinius)
matavimus
Tel. 8 680 83000.
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gaminame paminklus, antkapius,
tvoreles, kapavietes dengiame
akmens plokštėmis..
Gaminiai iš juodo ir kitų spalvų akmens (Švedija, Karelija).
Projektuojame ir sumontuojame pagal Jūsų pageidavimus.
Vainežerio kaimas, Kapčiamiesčio sen.,
Lazdijų r.
Tel.: 8 685 50911, 8 601 01090.
www.paminkludirbtuves.lt

par d uoda
GYVULIAI

•Tel.•Kiaulę.
8 638 50905.
mėsinį bekoną.
•Tel.•1808 656kg 68604.
avis.
•Tel.•Ėringas
8 642 07624.

gėlių sodinukus,
•skaldelę
•Įvairiųkapams,
fasuotas

akmens anglis ir baltarusiškus
durpių briketus. Atvežame.
UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,
Lazdijai. Tel.: 8 652 51721,
(8 318) 51721.
akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
Ukrainos Lazdi-

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

PER KA

AUGALAI

„Audi“, „VW“,
tolimųjų reisų
laisvos žemės nuo•„MB“,
•Superkame
•vairuotojas
•Reikalingas(turintis
•mai•Turite
„Opel“, „Mazda“,
CE kateTeizų apylinkėse? Padėki„Mitsubishi“, „Toyota“ markių automobilius. Gali būti
nevažiuojantys po autoįvykių.
Pasiimame patys, atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 650 68362.

kub. m cisterną vandeniui
•ant•5ratų.
Tel. 8 646 62166.

••

Staliaus gamintą naują
medinį langą (145x125 cm),
kaina 30 Eur.
Tel. 8 684 12694.

••

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

arba
•mikroautobusą,
•Lengvąjį automobilį
pagamintą

nuo 1985 m. Gali būti techniškai netvarkingas, daužtas,
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 687 89742.

bei parvežti iš Anglijos. Pasiimame patys, sutvarkome reikalingus dokumentus, atsiskaitome
iš karto. Tel. 8 636 60454.

••

Visų markių automobilių
supirkimas. Gali būti nevažiuojantys, be techninės apžiūros,
po autoįvykio. Atsiskaitome
vietoje, sutvarkome dokumentus. Tel. 8 686 94982.

GYVULIAI

••

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

200 Eur/t, skarda – 120–140
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame patys. Ežero g. 39, Lazdijai. Svėrimo paslaugos iki 60
t. Darbo laikas I–IV 8.00–
16.30 val., V 8.00–16.00 val.,
VI 8.00–12.00.
Tel. 8 698 30902.

DARBA S
SIŪLO

Tel. 8 674 48971.

DOVA NOJA

nusigriauti medinį
•ūkinį•Atiduodu
pastatą.
Tel. 8 629 79244.

NUO M A

••

SIŪLO

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

Veisiejuose. Tel. 8 698 78040.

••

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

te jaunam ir naujai besikuriančiam ūkiui plėstis.
Tel. 8 653 90001.
butą Laz•dijuose.
•Išsinuomočiau
Mokėsiu iki 100 Eur/
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

PA S LAU G O S

automatines skal•bimo
•Taisome
mašinas. Atvykstame į
namus. Tel. 8 615 73404.

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

sprendimai“
•autoservisas.
•UAB „StaigūsVažiuoklės

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

••
Glaistome, dažome bei at•
•
Nuo
gegužės
15
d.
išnuoliekame
kitus vidaus apdailos
••
moju 1 k. butą Lazdijų centre.
darbus. Tel. 8 622 60230.
Tel. 8 674 88105.
ir kokybiškai išpjau•name
•Greitai
medžius tiek gyvenamoIEŠKO
siose, tiek sunkiai prieinamose
Išsinuomočiau
žemės
ūkio
ir kapinėse.
•paskirties
• žemės. Gali būti teritorijose
Tel. 8 627 49416.
apleista. Apleistą žemę sutvarkyčiau. Tel. 8 680 77728.
duris namams,
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptus ir
kitus gaminius. Kokybę garanšeima išsinuomotų
•būstą
•JaunaLazdijuose.
tuojame. Tel. 8 686 71689.
Tel. 8 673 24549.
Visų tipų stogų, fasadų,
•
•
patalpų
PLOVIMAS, ATNAUIšsinuomočiau
būstą.
••
Nuomoju betono maišyklę.
Tel. 8 614 56206.

Pageidautina Veisiejų seniūnijoje. Tel. 8 620 46498.

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

išsinuomočiau
•žemės
•Brangiai
Krosnos, Šeštokų sen.
skardinius, šife•rinius
•Dažome
stogus. Medinius bei
Tel. 8 688 80688.
tinkuotus fasadus ir kt.
Tel. 8 631 91211.

•klijavimas.
•Vidaus ir lauko plytelių
Tel. 8 636 70993.

žmogaus, kuris
•nupjautų
•Ieškaužolę
sodyboje.
Tel. 8 687 72370.

••

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

medsukį.
•Tel.•Rankinį
8 689 01520.
visų markių
•automobilius,
•Superkamemikroautobusus,
radiatorius.
kemperius, motociklus, ketur•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
račius, motorolerius. Gali būti
nevažiuojantys ar ilgai stovėję. ••UAB „Švykai“ ieško statyPalečių
vežimėlį,
suvirinimo
Sutvarkome dokumentus, Atsi- bos darbuotojų.
•aparatus.
•
Tel. 8 687 50429,
skaitome iš karto.
Tel. 8 698 78040.

sodybą. Tel. 8 623 23430.

veršelį
•auginimui.
•MėsiniųTel.veislės
8 686 71256.
– pienu girdomus
•buliukus
•Brangiaiir telyčaites
••Išnuomoju gamybines-san(2–8
dėliavimo patalpas Radvilų g.,

••

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

IEŠKO

visų markių au•tomobilius,
•Superkamekemperius.
Gali būti ••Vyras ieško darbo. Gali 2
kartus per mėnesį prižiūrėti
nevažiuojantys ar po autoįvykio

runkelius.
NEKILNOJAMASIS TURTAS
•Tel.•Pašarinius
8 617 01065.
Žemę. Tel.: 8 688 80688.
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
•
•
Maistines
bulves
„Melodi6 ir 21 proc. Sveria elektroni•ja“,• kaina 0,15 Eur/kg.
Žemės
ūkio
paskirties
svarstyklėmis.
•žemę.
• Tel.: 8 615 94920, nėmis
Tel. 8 616 80047.
Tel. 8 646 81037.
8 614 56206.
Sėklines
bulves.
Įmonė tiesiogiai – galvijus
•Tel.• 8 684 12694.
•
•
aukščiausiomis
ŽŪKB „KrekeBrangiai
mišką
(gali
būti
•bendraturčių,
•
neatidalytas, su
navos mėsa“ kainomis. Moka
bulves.
skolomis). Sutvarkau dokuiš karto. Tel. 8 613 79515.
•Tel.•Pigiai
8 689 01520.
mentus. Tel. 8 644 55355.
Veršelį arba telyčią nuo 6
•
•
G.
Vasiukonio
gėlininkystės
mėn.
iki 3 metų tolimesniam
ŽEMĖS
ŪKIO
TECHNIKA
•ūkis• jau prekiauja našlaitėmis.
auginimui. Taip pat pienines
Tel. 8 626 02129, Staidarų g. 8, ••Greiderį, kabinamą prie
melžiamas karves arba visą
traktoriaus. Tel. 8 658 18636.
Staidarų k., Lazdijų r.
bandą. Tel. 8 625 93679.
kokią žemės ūkio techdaigus.
KITI
•Siauroji
•Gėliųg.ir8,daržovių
•niką.•BetPerku
Lazdijai.
traktorių, priekabą,
Tel. 8 630 61842.
sunkvežimį ir jų padargus. Gali ••Nupirkčiau naudotą traktoriuką-žoliapjovę.
būti neveikianti, su defektais.
Žieminius
ir
vasarinius
Tel. 8 676 99171.
Tel.
8
680
77728.
•kviečius.
•
pianiną.
Tel. 8 694 16 386.
12-16/163 (tinka
•nuo•Padangą
•Tel.•Naudotą
kombaino „Niva“ arba
8 659 60507.
rusiško 7 t kratytuvo).
KITI
Metalo laužo supirkimas:
Tel. 8 688 80688.
•
•
Skaitmeninius
TV
imtuvus,
juodojo
metalo laužas – 170–
••
kaina nuo 15 Eur. Kineskopinio TV („Panasonic“, LG ir
„Philips“) nuotolinio valdymo
pultelius, kaina nuo 3 Eur. Scart
kabelį, kaina 1,5 Eur.
Tel. 8 686 43600.

goriją). Pervežimai maršrutu
Lietuva-Lenkija. Savaitgaliai
namuose.
Tel. 8 685 35335.

www.svykai.lt.

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.
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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 rūTel. 8 625 93 Kviečiu
679 susipažinti su
šies akmens anglis (palaidos

ir apvaliąją
medieną su žeme
arba išsikirsti.
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.

arba fasuota po 25 kg).
• Granulines akmens anglis
(po 1 t, po 25 kg).
• Medžio briketus.
• Durpių briketus didmaišiuose po 500 kg.
• Medžio granules (sertifikuotos).

Tel. 8 680 81777

PerkamePERKAME
mišką
didžiausiomisMIŠKĄ
kainomis
ir apvaliąją

Lietuvoje.
medieną su žeme
Mokame avansus.
Tel. 8 652 71212.
arba išsikirsti.
AtsiskaitomeAtliekame
iškarto. sanitarinius kirtimus

įrangos

• Navigacijų naujinimas

VANTOS
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
UAB „Rividė“

PERKAME
MIŠKĄ

programinės

lietuviškos pirties
tradicijomis ir ritualais.

Tel. 8 633 59539.
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS

ARKLIUS, JAUČIUS,
TELYČIAS, KARVES.
Tel. 8 625 93 679

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

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

bei retinimus. Konsultuojame.

Tel. 8 605 44445
Tel. 8 680 81777

PERKAME
MIŠKĄ.

UAB „Galvijų eksportas“

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

Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir kokybiškai

kasame, valome ir giliname
tvenkinius. Formuojame šlaitą,
išlyginame žemes. Patariame dėl
kasimo darbų.

perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

Tel. 8 612 34503.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

Tel. 8 652 50282.

www.dzukijosgranitas.lt

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.
Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 4 eur.
Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
Kepyklos g. 15D, Alytus, tel. 8 699 29258
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

Mėsinių galvijų augintojų
kooperatyvas
„5000 AUBRAKŲ LAZDIJAMS“
Superka bulius, telyčias, karves
eksportui į Lenkiją.

Tel. 8 699 03929.

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