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S. Skvernelio fokusas nepavyko. Lazdijai pasirinko G. Nausėdą

Lazdijų krašte didžiausio palaikymo sulaukė G. Nausėda.

N

rinkimų antrojo turo, į Seirijus
atvyko ir kandidatas į Prezidentus
S. Skvernelis. Jis tuo metu atliko
dvigubą funkciją – prisistatė kaip
kandidatas į Prezidentus ir pademonstravo palaikymą būsimajai
Lazdijų merei.
Kas galėtų paneigti, jog šie ministrų kabineto vadovo ir narių
vizitai į Lazdijus (ko anksčiau
niekada nebūdavo) prisidėjo
prie A. Miškinienės pergalės
antrajame mero rinkimų ture.
Ne paslaptis, jog buvo tikimasi, kad bendrapartietei padėjus
tapti mere ji atsidėkos tuo pačiu
– padės S. Skverneliui patekti į

Parduotuvei „Aibė“
(Seinų g. 8, Lazdijai)

reikalingas sandėlio
darbuotojas-pardavėjas.

Kreiptis tel. 8 687 43110.
Antspaudų
gamyba pagal
užsakymą

Parduotuvėje „Pjūtra“, Seinų g. 15A,

„Husqvarna“ ir
„Stihl“ prekėms
pavasarinės
nuolaidos.
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Nukelta į 5 psl.
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MAIŠYTUVAI

„RUBINETA“
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Kreiptis tel. 8 687 43110.

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

Pasikartojo Kauno
scenarijus
Deja, fokusas nepavyko. Daugiausiai palaikymo Lazdijų rajone sulaukė ne S. Skvernelis,
kaip buvo tikėtasi, bet G. Nausėda. Trečioje vietoje Lazdijų
rajone likusi konservatorė Ingrida Šimonytė nuo antrąją vietą
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reikalinga pardavėja ir
sandėlio darbuotojaspardavėjas.

antrąjį turą panaudodama savo
kaip merės poziciją.
A. Miškinienė viešai agitavo
už S. Skvernelį, buvo matoma jo
reklamos kampanijoje regioninėje spaudoje.
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(J. Neimonto g. 1, Veisiejai)

S. Skvernelio štabe –
būsimoji merė
Akivaizdu, jog su Lazdijais „valstiečių“ kandidatas į Prezidentus
S. Skvernelis siejo dideles viltis.
Kovo 13 dieną S. Skvernelis oficialiai pristatė visuomenei savo

rinkimų štabą. Tarp štabo narių
buvo ir trys moterys – kandidato
patikėtinės – Kalėjimų departamento atstovė Rasa Kazėnienė,
„Mis Lietuva“ Ieva Gervinskaitė
ir tuomet į antrąjį Lazdijų rajono
savivaldybės mero rinkimų turą
patekusi A. Miškinienė.
Trys „valstiečių“ deleguoti
ministrai ir rinkimų štabo vadovas Vytautas Bakas prieš mero
rinkimų antrąjį turą apsilankė
Lazdijuose, susitiko su rajono
gyventojais. Jų tikslas aiškus: sustiprinti savo partijos kandidatės
į merus A. Miškinienės pozicijas.
Likus dviem paroms iki mero
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Parduotuvei „Aibė“

S. Skverneliui nepadėjo ir tai, kad
būsimoji Lazdijų merė „valstietė“
Ausma Miškinienė buvo įtraukta
į S. Skvernelio rinkimų komandą.
Už G. Nausėdą balsavo net 3137
Lazdijų rajono rinkėjai, kurie savo
balsais prisidėjo prie to, kad šis
kandidatas patektų į antrąjį Prezidento rinkimų turą.
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ors Lazdijai buvo
vienas iš nedaugelio Lietuvos
rajonų, kurį pretendentas į prezidentus Saulius
Skvernelis prieš rinkimus aplankė,
tačiau tai laukiamo efekto nedavė
– Lazdijų rajono rinkėjai parodė
pilietinę brandą ir daugiausiai balsų atidavė už Gitaną Nausėdą.
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Linas Greičius

%

Tarp S. Skvernelio štabo narių buvo ir Ausma Miškinienė (antra iš dešinės). (BNS nuotr.)

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

„Žaliųjų valstiečių“ demagogija pakišo koją Prezidento rinkimuose

Algimantas Mikelionis
Sekmadienį vakare Lietuvą apskriejo puiki žinia: S. Skvernelis nepateko į antrąjį Prezidento
rinkimų turą. Tai didelė pergalė
ir šventė visiems sveiko mąstymo žmonėms ir aiškus ženklas
„žaliesiems valstiečiams“, kad
jų nevykusi demagogija ir propaganda patyrė visišką fiasko.
Nesuveikė Kauno ir Druskininkų merų raginimai balsuoti už
premjerą, Lazdijuose nesuveikė
labai aktyviai prezidento rinkimų
kampanijoje dalyvavusios merės
A. Miškinienės pasisakymai palaikyti S. Skvernelį. O kas ypač
gerai, žlugo S. Jakeliūno ir V.
Bako kliedesiai apie Lietuvą užvaldžiusius Skandinavijos bankus ir oligarchus iš MG Baltic.
Iš tikrųjų ilgą laiką buvo klaiku
žiūrėti ir klausyti, kai tikrai ne paskutiniai žmonės Seime skleidžia
tokį melą. Kam tai buvo palanku?

Tikrai ne Lietuvai ir jos žmonėms.
Tokia demagogija, „žaliųjų valstiečių“ nuomone, turėjo padėti S.
Skverneliui laimėti prezidento
rinkimus ir dar labiau įtvirtinti
„valstiečių“ valdžią. Kaip smagu
konstatuoti, kad žmonės turi savo
nuomonę ir nepasidavė tokiems
kliedesiams.
„Valstiečiams“ visos prezidentinės kampanijos metu sekant stebuklines pasakas apie jų priešus,
slypinčius ne tik Lietuvoje, bet ir
užsienio kapitalo įmonėse, teliko
kraipyti galvą ir stebėtis: negi jau
tas prezidento postas toks reikalingas, kad dėl to galima paaukoti
elementarų žmogišką padorumą,
sąžinę ir net sveiką protą?
Man pačiam teko gyvai girdėti tik vieną S. Skvernelio kalbą
kovo mėnesį Seirijuose. Ir patikėkite, man jos visiškai pakako, kad daugiau šio politiko
nesiklausyčiau, nes ir to buvo
per akis. Lietuva dabar gyvena
ekonomikos pakilimo metu, kas
yra tikrai ne „žaliųjų valstiečių“,
o anksčiau Lietuvą valdžiusių politinių jėgų ir politikų nuopelnas,
bet S. Skvernelis pasakojo, kiek
jis gero padarė, sutramdė, suvaldė ir t. t. Na, iš pradžių, kol dar
buvo kantrybės klausytis, šiaip
taip laikiausi, bet kai premjeras

pradėjo pasakoti, kaip jis suvaldė
kainų kilimą parduotuvėse (?!),
kraipiau galvą ir mąsčiau: negi
šis žmogus rimtai galvoja apie
Prezidento postą?
Smagiausia buvo žiūrėti į
R. Karbauskio veidą, kuris kalbėdamas per LRT televiziją neatlaikė įtampos ir pratrūko apie
žurnalistų kalbamus niekus. Na,
nemoka kultūros komiteto pirmininkas garbingai pralaimėti,
nors tu ką. Nemoka ne tik pralaimėti, bet ir tesėti pažadų. 2016
metų rudenį „žalieji valstiečiai“
laimėjo Seimo rinkimus ir įgijo
teisę valdyti Lietuvą ketverius
metus. Bet tik patyrė pralaimėjimą Prezidento rinkimuose, ir
jau nori trauktis iš valdžios. Negi
jau tokios blauzdos skystos? Na,
mielieji, tuomet 2016 metais nereikėjo iš viso eiti į rinkimus, o
jeigu jau juos laimėjote, tai būkit
mieli ir valdykite iki 2020 metų,
kaip ir priklauso.
Reikia pripažinti, kad Lietuvos visuomenė tikrai subrendo:
į antrąjį Prezidento rinkimų turą
pateko du be galo stiprūs kandidatai – ekonomistas G. Nausėda ir Seimo narė I. Šimonytė.
Garbė Lietuvai ir jos žmonėms,
kad antrajame ture vyks labai
įtempta kova tarp garbingų ir

Adomo Žilinsko piešinys.
aukštos vidinės kultūros bei didelio intelekto žmonių. Reiškia,
beveik trisdešimt metų laisvės
ir nepriklausomybės nepraėjo
veltui. Bet dar didesnė pergalė,
kad pirmajame ture pralaimėjimą

patyrė demagogija ir populizmu
grįsta „žaliųjų valstiečių“ rinkiminė kampanija. O tai jau brandžios vakarietiškos visuomenės
požymis ir didelė demokratijos
pergalė.

•

Lazdijų rajono tarybos opozicija nesnaudžia, jau raitojasi rankoves
Linas Greičius
Viltis, jog naujai suformuota Lazdijų rajono
savivaldybės taryba galės
buldozeriu priiminėti savo
pačių sudėliotus sprendimų projektus, gali greitai
žlugti. Rajono taryboje
formuojasi rimta opozicija,
kuri pasirengusi aktyviai
dirbti ir akylai kontroliuoti
valdančiųjų darbą.
Vakar Lazdijų rajono savivaldybės tarybos frakcijos „Pirmyn!“
nariai įteikė savivaldybei viešą
pareiškimą „Dėl opozicijos sudarymo“.
Pareiškime teigiama, jog frakcija „Pirmyn!“ dirbs opozicijoje, kad
nesiūlys savo kandidato sudarant
savivaldybės vykdomąją instituciją
bei kandidato į mero pavaduotojo
pareigas. „Lazdijų rajono tarybos
opozicijoje dirbsime atsakingai,
konstruktyviai ir racionaliai, sąžiningai atstovausime Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų teises
ir viešuosius interesus“, – rašoma
pareiškime.
Didžiausios tarybos frakcijos „Pirmyn!“ seniūnas Artūras

Margelis turėtų tapti opozicijos
lyderiu.
Viešą pareiškimą pasirašė tarybos nariai A. Margelis, Gintautas Salatka, Jonas Stankevičius,
Daiva Ambrazevičienė, Ričardas
Dulskas, Česlova Šmulkštienė,
Artūras Kašalynas ir Odeta Lenkauskienė.
Jauniausias frakcijos narys Jonas Stankevičius įsitikinęs, jog
darbas opozicijoje yra ne mažiau
svarbus už veiklą valdančiojoje
daugumoje.
„Šiuo metu nematome galimybės dirbti valdančiojoje daugumoje, nes apie tai net nebuvo
pokalbių su dauguma pasiskelbusiais tarybos nariais. Manau,
jog darbas opozicijoje yra labai
svarbus, jei norime išmintingų,
skaidrių ir visiems Lazdijų krašto
žmonėms priimtinų sprendimų“,
– sakė J. Stankevičius.
Jis pastebėjo, jog dabartiniai
valdantieji ilgą laiką nedirbo valdančiojoje daugumoje, todėl jiems
trūks patyrimo ir supratimo.
„Mes būsime aktyvi ir produktyvi opozicija, ne tokia, kuri
buvo anksčiau, kai sugebėdavo
per ketverius metus pateikti vos

J. Stankevičius.
vieną kitą tarybos sprendimo projektą. Tikroji opozicija turi būti
stovinti priešais ir sakanti tiesą
apie daromas klaidas, kylančias
grėsmes, viešojo intereso ir įstatymų pažeidimus, ginanti gyventojų teises ir viešuosius interesus.
Mes akylai stebėsime valdančiųjų
darbą, pateiksime alternatyvius
tarybos sprendimų variantus, tačiau nebūsime griaunančioji jėga,
nes esame įsipareigoję atstovauti
savo rinkėjų interesams“, – sakė
J. Stankevičius.

•

Didelis biuro popieriaus
pasirinkimas.

KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai.
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Milijoninė alkoholio žala Lietuvoje — tik ledkalnio viršūnė
Vaikai, užaugę su geriančiais tėvais ir visuomene, net 7 kartus dažniau patys tampa priklausomi nuo alkoholio
Ilona Tamutienė,
Vytauto Didžiojo universiteto (VDU)
Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto
profesorė
Alkoholio žala aplinkiniams ir pačiam geriančiajam yra milžiniška – Lietuvoje ji sudaro daugiau nei
trečdalį visos žalos ir siekia šimtus milijonų eurų.
Tuo tarpu labiausiai nuo
alkoholio žalos nukenčia
vaikai: užaugę su geriančiais tėvais ir visuomene
jie net 7 kartus dažniau ir
patys tampa priklausomi
nuo alkoholio.
Vytauto Didžiojo (VDU) ir Lietuvos sveikatos mokslų (LSMU)
universitetų mokslininkai apskaičiavo, kad alkoholio vartojimo
ekonominė našta Lietuvai 2015
ir 2016 metais galėjo siekti atitinkamai 320 ir 325 milijonus
eurų. Pirmąkart Lietuvoje į alkoholio žalos vertinimą integruota
socialinė žala, kuri tarptautinės
bendruomenės dažniausiai vadinama alkoholio žala kitiems nei
geriantysis.
Tyrime vertinimas rėmėsi oficialių institucijų duomenimis apie
išlaidas, susijusias su socialine
parama ir paslaugomis socialinės
rizikos šeimoms, vaikų globos
kaštais, draudimo išmokomis, teisėsaugos išlaidomis dėl piktnaudžiaujančių alkoholiu, neblaivių
asmenų kaltės. Alkoholio žala
kitiems nei geriantysis 2015 metais sudarė 36 proc. (114,4 mln.
eurų), o 2016 m. – 37 proc. (120
mln. eurų) bendros alkoholio vartojimo ekonominės naštos.
Tačiau tai tik ledkalnio viršūnė.
Pavyzdžiui, socialinės rizikos šei-

mų bylų analizė atskleidė, kad net
86 proc. iš jų buvo bent vienas asmuo, piktnaudžiavęs alkoholiu, o
kas antroje tokioje šeimoje buvo
policijos fiksuotų duomenų apie
smurtą artimoje aplinkoje. Tačiau
ši problema paliečia ne tik socialinės rizikos šeimas. Net 6 iš 10
smurto artimoje aplinkoje atvejų
buvo dėl neblaivių smurtautojų.
Alkoholio žalos kaštų našta,
kuri gula ant smurto aukų ir neformalios pagalbos pečių, į mokslininkų pateiktą alkoholio žalos
vertinimą nepatenka.

Labiausiai nukenčia vaikai
Vincentas Felittis ir kiti mokslininkai, sukūrę teorinį modelį apie
sąsajas tarp žalojančių vaikystės
patirčių ir suaugusiojo sveikatos,
prie tokių žalojančių patirčių priskiria ir tėvų nesaikingą alkoholio
vartojimą. Be to, jie nustatė, kad
esant bent vienai žalojančios patirties kategorijai, tikimybė, kad
tokių patirčių bus ir daugiau, išauga net 80 proc.
Nustatyta, kad asmenys, kurie vaikystėje nukentėjo nuo
keturių ar daugiau rūšių žalos,
dvigubai dažniau rūkė, septynis
kartus dažniau tapo priklausomi
nuo alkoholio, šešis kartus dažniau turėjo lytinių santykių iki
15 metų, dvigubai dažniau sirgo
vėžiu ir širdies ligomis, 12 kartų
dažniau bandė žudytis, o gyvenimo trukmė sumažėjo net 20
metų. Žalos poveikis sveikatai
išlieka net po 50 metų. Analizė
Lietuvoje parodė, kad dauguma
vaikų iš šeimų, įrašytų į socialinės
rizikos sąrašą dėl priklausomybės
alkoholiui, jau patyrė keturias ir
daugiau žalos kategorijų.
Nustatyta, kad net 9 iš 10 vaikų

Profesorė Ilona Tamutienė: „Nustatyta, kad net 9 iš 10 vaikų pateko į globos sistemą dėl tėvų piktnaudžiavimo
alkoholiu. Dauguma jų susidūrė su žalojančia vaikyste ir to pasekmes jaus visą gyvenimą.“
pateko į globos sistemą dėl tėvų
piktnaudžiavimo alkoholiu. Dauguma jų susidūrė su žalojančia
vaikyste ir to pasekmes jaus visą
gyvenimą. Šių vaikų išlaikymo
kaštų dalis skaičiavimuose siekia
apie 47 milijonus eurų 2015 m. ir
apie 46 milijonus eurų 2016 m.
Tai, kad žalojančią vaikystės
patirtį turėję asmenys net 7 kartus
dažniau tampa priklausomi nuo
alkoholio, gali būti siejama su neišvystytų pagalbos paslaugų tinklu
bei alkoholio vartojimu kaip vienu
iš būdų kančiai sušvelninti. Tą
pagrindžia ir alkoholio vartojimo
motyvai, kurie išskiria Lietuvą iš

kitų ES šalių, nes mūsų valstybėje
dažniausiai griebiamasi alkoholio,
jei liūdna ar norima užsimiršti.

Alkoholio žalos
prevencija turi užsiimti
ne tik vyriausybė, bet ir
savivaldybės
Nuo Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo alkoholio žala kitiems
nei geriantysis dar nebuvo įtraukta į politikos darbotvarkę (išskyrus vairavimą išgėrus). Tokiame
kontekste žala aplinkiniams, ypač
vaikams, jokiais būdais negali
būti ignoruojama. Šeimos nariai,
kurie yra palikti nuošalyje ir be

pagalbos, laikui bėgant turi didesnę tikimybę papildyti nesaikingai
alkoholį vartojančiųjų gretas, yra
žymiai prastesnės socialinės, fizinės ir emocinės sveikatos. Ignoruojant su alkoholiku susietus aplinkinius, laiku jiems nesuteikiant
pagalbos, prarandama galimybė
vystyti veiksmingą alkoholio
vartojimo, sveikatos sutrikimų,
nusikalstamumo prevenciją.
Problemos sprendimui būtina
formuluoti socialinės žalos mažinimo tikslus, Vyriausybė ir savivaldybės turi taikyti alkoholio
vartojimo mažinimo prevencines
priemones.

•

Nepriklausomybės aikštėje šurmuliavo amatininkų mugė

Vakar ir šiandien Lazdijų miesto centre vyksta tradicinė pavasario mugė. Joje savo gaminius pristato 26 šalies verslininkai ir amatininkai. Vakar mugėje apsilankė ir rajono merė, kuri ilgiau
užsibuvo prie vaikiškais drabužiais prekiaujančios palapinės. Gira prekiavęs Pakruojo krašto aludaris tikėjosi, jog kitąkart galės čia prekiauti ir alumi.
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Savivaldybės administracijos vadovui
projektuojamas įspūdingas atlyginimas
Nors naujoji valdžia deklaravo, jog taupys rajono
biudžetą, tačiau tarybos
dauguma užsimojusi paskirti įspūdingus atlyginimus savivaldybės administracijos vadovams.

Rytoj taryba svarstys ir balsuos už
kandidatus į savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo postus. Taip pat tvirtins
naujųjų administracijos vadovų
tarnybinius atlyginimus.
Pagal projektą, į savivaldybės administracijos direktoriaus
postą pretenduoja dabar Vilniuje
gyvenanti ir dirbanti Ilona Šaparauskienė, o jos pavaduotoju
valdantieji nori matyti Lazdijų
socialdemokratų vadovą Saulių
Petrauską.

Įdomu tai, kad naujajai administracijos direktorei numatyta skirti
įspūdingą atlyginimą – 3027 eurus per mėnesį prieš mokesčius.
Pareiginės algos koeficientas – 17,5.
Jos alga gali būti vos dviem šimtais
eurų mažesnė nei merės. Pretendentė neturi stažo valstybės tarnyboje,
jai neteko dirbti savivaldoje.
Buvęs savivaldybės administracijos direktorius Gintautas
Salatka turėjo tenkintis daug kuklesne alga, jo pareiginės algos
koeficientas – 14,5, todėl alga sudarė 2508 eurus prieš mokesčius.
Tiesa, G. Salatka turėjo nemažą
darbo valstybės tarnyboje stažą,
todėl jam priklausė priedas.
Kai kurie tarybos nariai svarsto,
jog tokia įspūdinga alga būsimajai
administracijos direktorei skirta
tam, kad galėtų padengti kelionės

I. Šaparauskienė.
iš Vilniaus į Lazdijus išlaidas.
Administracijos direktoriaus
pavaduotojui numatyta daug kuklesnė alga. Pareiginis algos koeficientas – 14. Lygiai toks pats, kaip
ir buvo nustatytas ankstesniajam
administracijos direktoriaus pavaduotojui Jonui Stankevičiui.

•

Užs. Nr. 0001

Turite naujieną, nuotrauką, nuomonę —
siųskite dzukuzinios@gmail.com.

Bitininkauti skatina parama
„Turi bityną – suksies
apvalius metus: tai ruošti
rėmus reikia, tai lydyti
vašką, tai avilius remontuoti. Bet didysis darbymetis prasidės nužydėjus
kaštonams“, – iš patirties
kalbėjo 4-erius metus bitininkaujantis kretingiškis Remigijus Miežetis.

Išbandys naująjį medsukį
Pagal specialybę R. Miežetis
yra ugniagesys, dirba Girkalių priešgaisrinėje gelbėjimo
tarnyboje Klaipėdos r. Bitininkystė jam – taip pat atsakingas
darbas, tačiau tai kartu ir pomėgis. Iš viso Remigijus turi
28 bičių šeimas, o avilius laiko
Kretingsodžio kaime, Paminijy, taip pat Plungės rajone.
Paklaustas, iš kur gi medus
gardžiausias, nusišypsojo –
esą dėl skonio nesiginčijama:
vieniems labiau patinka medus
iš sodo žiedų, o kitiems – iš
grikių ar liepų.

tys užsuka į kiemą“, – sakė jis.
Remigijus atviravo, kad daug
kartų šios veiklos atsisakė ir daug
kartų prie jos iš naujo grįžo. Ne
paslaptis – paskatindavo ir Žemės ūkio ministerijos bitininkams
siūlomos tiek nacionalinė, tiek
europinė paramos. Pavyzdžiui,
pernai dalyvavo dviejose europinėse priemonėse – „Bičių šeimų
atnaujinimas“ ir „Bitininkystės
produktų kokybės gerinimas,
siekiant didinti jų vertę rinkoje“.
Pirmoji parama jam suteikė galimybę įsigyti 5 naujus modernius
daugiaaukščius avilius, kuriuos
patogu transportuoti, o antroji –
nusipirkti automatinį medsukį.
Tiesa, to naujojo medsukio išbandyti dar nespėjo – laukia, kol
galės išbandyti šiemet.

Medaus kokybė – ir įdomu, ir
svarbu
Bitininkai sulaukė žinios, kad iš
Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai ir valstybės biudžeto lėšų
kompensuojamos išlaidos medaus

Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019 metų
programą sudaro šios priemonės: „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“; „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis,
ypač varoze“; „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“; „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių
analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“; „Bičių šeimų
atnaujinimas“; „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos
taikomųjų mokslinių tyrimų programos“; „Rinkos stebėsena“;
„Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų
vertę rinkoje“. Lėšos skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal
patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2017–2019
metų programos finansavimo planą. Gavėjams jos išmokamos
iki einamųjų metų spalio 15 d.
„Aš mėgstu gamtą, mėgstu
rūpintis bitėmis, nors kartais
pasitaiko nuo jų ir skaudžiai
nukentėti“, – juokėsi 44-erių
vyras. Kiek per sezoną medaus
prisuka, skaičiais neatskleidė,
esą pats tiek nesuvalgo. „Į turgų
parduoti nenešu, nebent giminaičiai ar kaimynai medaus pa-

kokybės tyrimams. Nuo gegužės
13 d. iki gegužės 31 d. bus galima
teikti paraiškas paramai gauti pagal Paramos Lietuvos bitininkystės
sektoriui 2017–2019 metų programos priemonę ,,Medaus fizinių ir
cheminių savybių analizė“.
Pagal šią priemonę vienam paramos gavėjui kompensuojama

iki 70 proc. medaus mėginio kokybę ir natūralumą atspindinčių
kriterijų ištyrimo išlaidų, bet ne
daugiau kaip 300 Eur. Į šią sumą
įeina kiekvieno sukimo (pavasarinio, vasarinio, rudeninio)
medaus kokybę ir natūralumą
atspindinčių kriterijų (medaus
drėgnumas, diastazės aktyvumas,
hidroksimetilfurfurolo bendrasis
kiekis meduje, medaus botaninės
sudėties (žiedadulkių kiekiai ir jų
rūšys) ištyrimas.
Paramą gali gauti bičių laikytojai, kurių laikomos bičių šeimos
registruotos Ūkinių gyvūnų registre ir jie yra įregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ir kaimo verslo registre žemės
ūkio valdą.
Iki gegužės 31 d. bitininkai ir
kiti ūkininkai gali teikti paraiškas
paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros programos 2014–2020
metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems
ūkiams“. Finansuojamos išlaidos,
tiesiogiai susijusios su remiama
veikla ir būtinos verslo planui
įgyvendinti.
Nuo birželio 3 iki liepos 31 d.
planuojama priimti paraiškas pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama
jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“. Ši
veiklos sritis skirta ne vyresniems
kaip 40 metų amžiaus bitininkams
ir kitiems ūkininkams.
Iki balandžio 5 d. buvo galima
teikti paraiškas pagal priemonės
„Bendradarbiavimas“ veiklos
sritį „Parama trumpoms tiekimo
grandinėms ir vietos rinkoms
skatinti vietos lygmeniu“. Ši
paraiška teikiama su partneriais.
Bendromis jėgomis, susikooperavę bitininkai, kurių paraiškos
įvertintos teigiamai, galės įsigyti
naujos įrangos, padėsiančios sparčiau paruošti, išpilstyti ir rinkai
tiekti aukštos kokybės medaus
produktus. Paramos suma – iki
120 tūkst. Eur vienam projektui.
Iš viso skirta 2,9 mln. Eur lėšų.
Taip pat bitininkai ir kiti ūkinin-

„Daug kartų bitininkauti mečiau ir daug kartų prie šios veiklos grįžau“, –
sakė R. Miežetis, dabar jau be savo bityno gyvenimo nebeįsivaizduojantis.
kai teikė paraiškas paramai gauti
pagal priemonės „Investicijos į
materialųjį turtą“ veiklos sritį
„Parama investicijoms į žemės
ūkio valdas“. Jie projektui galės
gauti iki 50 tūkst. Eur. Iš viso investicijoms įgyvendinti skirta 25
mln. Eur paramos lėšų.

Tarp populiariausių –
parama už cukrų
Bitininkams teikiama parama ir
pagal Nacionalinę žemės ūkio ir
maisto kokybės sistemą – praėjusiais metais buvo sertifikuoti
127 pareiškėjai, sertifikuotos 4
tūkst. 573 bičių šeimos.
Parama kasmet teikiama už
papildomą bičių maitinimą (už
cukrų). „Ši parama tarp bitininkų,
ko gero, populiariausia. Aš ja taip
pat naudojuosi – deklaruoju bičių
šeimų skaičių, su cukraus pirkimo
dokumentais dėl kompensacijos
kreipiuosi į Žemės ūkio skyrių“,
– papasakojo R. Miežetis.
Kretingos rajono savivaldybės
Žemės ūkio skyriaus duomenimis,
163-uose bitynuose, pernai įregistruotuose rajone, 100 bitininkų
laikė 2 tūkst. 876 bičių šeimas ir

gavo paramą už papildomą bičių
maitinimą.
Šiemet šios paraiškos bus
priimamos nuo rugpjūčio 1 iki
rugsėjo 15 d. Numatyti kompensacijos dydžiai – ne daugiau
kaip 5,79 Eur už bičių šeimą.

Ir daugiau galimybių
Parama Lietuvos bitininkystės
sektoriui, įgyvendinama nuo
2004 m., atveria galimybes kelti
bitininkų kvalifikaciją, pagerinti
bičių šeimų sveikatingumą naikinant jose erkes (Varroa), suteikia galimybę įsigyti specialius
bičių avilių gabenimo įrenginius, avilius ir atlikti virtinę kitų
svarbių darbų. Ši parama leidžia
pagerinti medaus gamybos ir
realizavimo sąlygas, o tai ir yra
pagrindinis paramos tikslas.
Šiais metais bitininkai nuo
sausio 2 iki vasario 4 d. buvo
kviečiami teikti paraiškas pagal
paramos Lietuvos bitininkystės
sektoriui 2017–2019 metų programos priemones.
Dariaus Šypalio nuotr.

Užs. Nr. 25
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S. Skvernelio fokusas nepavyko. Dzūkai
kalba, kad...
Lazdijai pasirinko G. Nausėdą
»Atkelta iš 1 psl.

g Praėjusią savaitę rajono
gyvenimas buvo šiek tiek aprimęs, nes „pilkuoju kardinolu“
vadinamas merės pavaduotojas ilsėjosi šiltuose kraštuose.
Visi buvo atsipalaidavę, nevyko atsakingi susitikimai.
g Lazdijų „valstiečiai“ Benius ir Eisma buvo pastebėti
rinkimų naktį S. Skvernelio rinkimų štabe. Jie sėdėjo prie baltomis staltiesėmis apdengto
stalo, tačiau nuleidę galvas. Ir
sugrįžę į Lazdijus, nebegiedojo
Lietuvos himno prie paminklo,
kaip buvo anksčiau įpratę. Beniau, Beniau, ar ne per anksti
visus išvadinai padchalujais?
g Daugelis lazdijiečių paršelius perka iš suvalkiečių. Jie
net neįtaria, kad taupūs suvalkiečiai bando iškišti dzūkams
ne pačios geriausios kokybės

užėmusio S. Skvernelio atsiliko
vos 75 balsais.
Lazdijuose pasikartojo Kauno miesto situacija, kai meras
Visvaldas Matijošaitis aktyviai
agitavo už S. Skvernelį, tačiau
miestiečiai balsavo už kitus du
kandidatus.
S. Skverneliui pavyko laimėti
tik trijuose Lietuvos rajonuose
– Akmenės, Kelmės ir Širvintų,
pergalės nepavyko pasiekti net
„valstiečių“ bastionu laikytoje
Ignalinoje.
G. Nausėda daugiausiai palaikymo sulaukė 46 rajonuose,
I. Šimonytė – 8 rinkimų apygardose, Valdemar Tomaševski – 3
apygardose.

Nebuvo itin aktyvūs
Lietuvoje per Prezidento rinkimus
rinkėjų aktyvumas siekė 56,92
proc., o Lazdijų rajone aktyvumas
buvo mažesnis už šalies vidurkį
– 55,96 proc.
Aktyviausiai buvo balsuojama
Žagarių apylinkėje, ten prie balsadėžių atėjo per 70 proc. rinkėjų,
aktyvūs buvo ir Krikštonių bei
Bugiedos apylinkių rinkėjai.
Vangiausiai rinkimuose dalyvavo Noragėlių apylinkės rinkėjai,
jų aktyvumas – tik 43,68 proc.
G. Nausėda daugiausiai palaikymo sulaukė Būdvietyje, už jį
balsavo beveik 49 proc. balsuotojų. Daug simpatikų G. Nausėdą
palaikė Lazdijuose, Stebuliuose,
Teizuose ir Kukliuose.
Už antroje vietoje likusį
S. Skvernelį daugiausiai balsavo
Verstaminų, Noragėlių, A. Kirsnos ir Seiliūnų rinkėjai.
Trečioje vietoje likusią I. Šimonytę daugiausiai palaikė Seirijų,
Viktarinos, Petroškų, Bartelių ir
Metelių apylinkių rinkėjai.
Lazdijai vėlavo
Kaip teigia portalas 15min.lt,
Lazdijų apylinkė duomenis apie
rinkimų rezultatus pateikė viena
iš paskutiniųjų Lietuvoje.
„Greičiau susisuko, pažanga
palyginti su savivaldybių tarybų rinkimais yra“, – taip vėlyvą
balsavimo rezultatų iš Lazdijų
rajono rinkimų apygardos pateikimą įvertino Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkė
Laura Matjošaitytė. Ji teigė, kad
ilgą balsų skaičiavimą lemia
objektyvios priežastys: Lazdijų
apylinkėje, kuri bene paskutinė
atsiuntė rezultatus, buvo gauti
953 išankstinio balsavimo vokai. „Dėl šios priežasties ilgai

knysliukus, kitaip sakant, pakiša kiaulę (ne pačia geriausia
šio posakio prasme).
g Veisiejuose per Prezidento rinkimus įvyko neįtikėtinas
dalykas – viena prisiekusi vietos konservatorė rinkimuose
nebalsavo už partijos kandidatę Ingridą. Ji viešai pareiškė,
jog savo balsą atidavė už „kosmonautą“ Mindaugą.

•

Šioje humoristinėje rubrikoje minimų įvykių ir asmenų sutapimai su tikrove yra
atsitiktiniai.
Žinutes galite siųsti el. paštu dzukuzinios@gmail.com,
pranešti telefonais: (8 318)
52260, 8 670 38882, arba
atnešti į redakciją adresu
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai.

Pasaka suaugusiems
Auksinis Lazdijų raktelis arba
Malvinos ir Buratino nuotykiai
„Ne pirmus rinkimus dirbu ir vis siūlau, kad Lazdijuose būtų dvi apylinkės,
kur vyktų išankstinis balsavimas“, – kalbėjo R. Subačienė.
skaičiavo. Ir savivaldybių tarybų
rinkimuose buvo apie 800 vokų.
Irgi ilgai skaičiavo“, – aiškino
L. Matjošaitytė. Ji pabrėžė, kad
išankstinio balsavimo biuletenių skaičiavimas visada trunka
ilgiau.
„Užsidarius rinkimų apylinkei pirmiausiai suskaičiuojami
biuleteniai balsadėžėje ir tik po
to paimami didieji, išoriniai išankstinio balsavimo vokai. Plėšiama po vieną voką, ištraukiama
rinkėjo kortelė, joje nurodytas
rinkėjo vardas ir pavardė sutikrinamas su VRK informacine
sistema, patikrinama, ar rinkėjas rinkimų dieną nebalsavo. Jei
ne, tada iš voko išimamas mažasis vidinis balsavimo vokas,
jis metamas į balsadėžę. Tada
ji atidaroma, iš jos ištraukiami
visi mažieji vidiniai vokai, jie
atplėšiami ir biuleteniai rūšiuojami pagal kandidatus“, – procesą nupasakojo L. Matjošaitytė.
Lazdijų rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Ramutė Subačienė irgi užtikrino,
kad jokių kitų priežasčių vėlyvam
rezultatų pateikimui iš Lazdijų
apylinkės nėra. „Išankstinio balsavimo vokų apdirbimas imlus
laikui. Turėkite minty, kad žmo-

Kaip balsavo Lazdijų krašto žmonės.
Už Gitaną Nausėdą – 31,95 proc. (3137 balsai)
Už Saulių Skvernelį – 27 proc. (2651 balsas)
Už Ingridą Šimonytę – 26,5 proc. (2577 balsai)
Už Vytenį Povilą Andriukaitį – 5,34 (524 balsai)
Už Arvydą Juozaitį – 4,13 proc. (406 balsai)
Už Mindaugą Puidoką – 2,73 proc. (268 balsai)
Už Valentiną Mazūronį – 0,81 proc. (80 balsų)
Už Naglį Puteikį – 0,80 proc. (79 balsai)
Už Valdemar Tomaševski – 0,34 proc. (33 balsai)

nės jau 12 valandų būna atidirbę
ir pavargę. Esu dirbusi toje apylinkėje – viską lemia vokų kiekis.
Visada būna apie 1000. Ne pirmus
rinkimus dirbu ir vis siūlau, kad
Lazdijuose būtų dvi apylinkės,
kur vyktų išankstinis balsavimas.
Gal tada kiekviena turėtų mažiau
vokų ir viskas vyktų greičiau“, –
kalbėjo R. Subačienė.

Seirijai – konservatorių
tvirtovė?
Jei bandytume išgryninti įvairių
Lazdijų rajono vietovių politines
pažiūras, lygindami savivaldybių
tarybų, mero ir Prezidento rinkimų tendencijas, tai padaryti labai
sudėtinga.
Akivaizdu tai, jog didesnė dalis
Seirijų balsuotojų yra dešiniųjų
pažiūrų. Per tiesioginius mero
rinkimus Seirijų žmonės aktyviausiai balsavo už konservatorių Audrių Klėjų. Per Prezidento
rinkimus seirijiškiai aktyviausiai
palaikė tos pačios politinės jėgos
kandidatę I. Šimonytę.
Pagal tą pačią logiką, didžiausi
„valstiečių“ simpatikai, ko gero,
gyvena Aštriojoje Kirsnoje. Per
merų rinkimus šios apylinkės
žmonės aktyviausiai palaikė
„valstiečių“ kandidatę, ji ten sulaukė 48 proc. palaikymo. Per
Prezidento rinkimus šioje apylinkėje labai daug rinkėjų balsavo už „valstiečių“ kandidatą
S. Skvernelį.
Baigėsi pirmasis rinkimų turas.
S. Skvernelis, visą laiką deklaravęs esąs „apačių“ kandidatas,
patyrė fiasko. Lazdijų krašto žmonės, išreikšdami savo valią rinkimuose, įrodė esą labai sąmoningi,
brandūs, norintys ne „apačių“, bet
visos tautos Prezidento, deramai
ir garbingai atstovaujančio Lietuvai visame pasaulyje.

•

I dalis
(Malvina ir Buratinas kalbasi telefonu)
MALVINA: Buratinai, tau gera, šildaisi Maltos saulėje, o
mes čia liūdime.
BURATINAS: Sakiau, kad reikia balsuoti už Ingridą. Ir ji
nugalėjo. Aš kaifuoju.
MALVINA: O man liūdna. Mane Saulius su dar dviem lėlėmis
buvo išrinkęs į savo komandą, tikėjosi, jog savo teatre padėsiu
jam laimėti. Gitanas visas viltis sugriovė.
BURATINAS: Ar girdėjai, kad centrinio teatro direktorius
Karabasas Barabasas nori uždaryti teatrą ir tada visoms lėlėms
tektų palikti sceną?
MALVINA: Tai ir man reiktų lipti nuo scenos? O aš juk lėlių
namelį čia nusipirkau.
BURATINAS: Jau nebegaliu kalbėti, einu maudytis. Neliūdėk, balsuok už mūsiškę.
(Telefono ragelyje: pypt, pypt, pypt)
Laukite tęsinio.

•

Nevertas vardo Lietuvos
Palikai savo kraujuojančią tėvynę
Ir išvykai laimės ieškot svetur.
Tu, broli, sese, tėvynės išdavike,
Nevertas vardo Lietuvos.
Tu priėmei svetimos šalies pilietybę
Ir gyvenai kaip inkstas taukuose.
O dabar, kai Lietuva atgavo laisvę
ir nepriklausomybę,
Prašai vėl tapti lietuviu.
Tu, broli, sese, išdavike tu,
Suteršei vardą Lietuvos.
O dabar su ašaromis maldauji:
Suteik man vardą Lietuvos.
To nebus, nors ir labai norėtum,
Lietuvis tas, kuris nepalieka savo šalies.
Juozas Butkevičius, Seirijai
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Nedaug cigarečių vežęs
Į darbą Alytaus savivaldybėje grįžta
druskininkietis turės daug problemų buvęs Švietimo skyriaus vedėjas?

Iš Baltarusijos grįžtantis
druskininkietis vežėsi kiek
daugiau nei 100 pakelių cigarečių. Dabar jam
gresia tūkstantinė bauda
ir vairuoto mikroautobuso
konfiskavimas.

Pirmadienį Druskininkų užkardos
pasieniečiai Latežerio kontrolės
punkte tikrino iš Baltarusijos
grįžtančio 60-mečio Druskinin-

kų gyventojo ir jo vairuoto mikroautobuso „VW Transporter“
dokumentus. Jie buvo tvarkingi.
Mikroautobuse buvo dvi dėžės,
apkrautos asmeniniais vairuotojo
daiktais. Juos pakėlę Druskininkų
pasieniečiai pamatė, kad dėžėse
yra ir cigarečių. Iš viso vairuotojas į Lietuvą bandė įvežti 114
pakelių cigarečių „Minsk Super
Slims“ ir „NZ Gold“ su Baltarusijos akcizo ženklais.
Dėl kontrabandos VSAT pareigūnai jam pradėjo administracinės bylos teiseną. Druskininkiečiui gresia bauda nuo 1820
iki 4000 eurų. Be to, šią bylą nagrinėsiantys Alytaus apylinkės
teismo Druskininkų rūmai gali
konfiskuoti „VW Transporter“.
Po apklausos vairuotojas paleistas, jam įteiktas šaukimas atvykti į teismą. Cigaretės ir mikroautobusas saugomi Druskininkų
užkardoje.
pasienis.lt

•

KETVIRTADIENIO AIDAS

Aidas Kelionis
Drybsodamas druskų kambaryje ant gulto ir kvėpuodamas
pro angą sienoje purškiamu
druskos prisotintu oru stebiu
kitus žmones. Seansas tetrunka pusę valandos, bet žmonės
elgiasi labai įvairiai. Kai kas
tik padėjęs galvą ant gulto greitai užmiega ir net užknarkia.
Kitas vis žvilgčioja į laikrodį
ir su nekantrumu laukia, kada
pasibaigs seansas. Atsiranda
niekaip neatplėšiančių akių nuo
išmaniųjų telefonų. Vaikučiai,
būdami su abiem tėveliais, keliauja nuo vieno prie kito arba
juokiasi žiūrėdami animacinius
filmus. Būna net tokių klientų,
kuriems pusvalandis be galo
prailgsta ir jie net nesulaukę
seanso pabaigos išeina iš druskų
kambario. Pasibaigus seansui
niekur neskubėdamas drybsau
ir laukiu, kol visi išeis iš patalpos. Tuomet nusimetu palą,
kuria buvau apsigaubęs per seansą, nusiaunu bachilus, kuriuos
kraunu į panaudotų tokių pačių
krūvą, apsirengiu ir apsiaunu
batus. Trumpam šnekteliu su
darbuotoja ir vis paminiu, kad
man druskų kambaryje labai patinka. Apsikeičiame maloniomis
frazėmis ir atsisveikiname.
Išėjęs į lauką per šnerves
įtraukiu šalto žiemos oro, kuris
smagiai pakutena nosį. Kelias
minutes užtrunku eidamas iki
prancūziškų bandelių kepyklėlės „Boulangerie“. Stoju į
nedidelę eilutę įvairiakalbių
Druskininkų svečių ir vietinių

ir dairausi į įvairiomis bandelėmis nukrautas lentynas
ir užuodžiu šviežių ar dar tik
kepamų bandelių nuostabų
kvapą, sumišusį su kavos aromatu. Atėjus mano eilei užsisakau vieną puodelį juodos
„Lavazza“ kavos, nors žinau,
kad vien su juo neapsieisiu.
Sumoku už kavą ir po geros
minutės paimu ne visai pilną
puodelį. Nusirengęs prisėdu
prie stalelio šalia lango, jeigu
tik būna laisva vieta. Įsidedu
du mažus šaukštelius rudojo
cukraus ir išmaišau. Iš pradžių
lėtai pakeliu puodelį ir uostau
nuo jo sklindantį kavos aromatą. Po to priglaudžiu prie
lūpų ir neskubėdamas siurbteliu du nedidelius gurkšnelius.
Pastatau puodelį ant stalo ir
žvalgausi pro kavinės langą į
praeivius ir į kavinėje sėdinčius žmones: negarsiai groja
muzika, kurią šiek tiek gožia
pokalbių frazės ir jų nuotrupos. Kiekvieną kartą užsukdamas į šią kavinukę sutinku
kelis tuos pačius žmones, tad
vieni kitus sveikiname lyg senus pažįstamus.
Lėtai pabaigiu pirmą puodelį kavos. Atsistojęs užsisakau
dar vieną ir prie jo paprašau
stiklinaitės vandens. Taip pat
neskubėdamas išgeriu antrą
puodelį ir nedidelę stiklinę
vandens. Pastarasis nuplauna
burnoje likusį kavos aromatą,
bet dviejų puodelių suteikta
energija jau smagiai pulsuoja
kraujagyslėmis.
Pabaigęs kavą ir vandenį dar
kartą stoju į eilutę norėdamas
nusipirkti kelias bandeles su
razinomis ir kokosinių sausainių. Sumokėjęs už šias
gėrybes atidarau kuprinukę
ir viską kruopščiai sudedu.
Dabar laikas keliauti į netoliese prekybos centre esantį
knygyną.

•

V. Valūnas. (AlytusPlius.lt nuotr.)
Eglė Indrelytė
Pasikeitus valdžiai į Alytaus miesto savivaldybę po truputį grįžta ir
buvę savivaldybės darbuotojai.
Darbą savivaldybėje jau pradėjo
vicemerė Jurgita Šukevičienė,
anksčiau dirbusi Viešųjų ryšių
skyriuje, ir administracijos direktoriumi siūlomas mero patarėjas
Rolandas Juonys, anksčiau jau
ėjęs mero patarėjo pareigas.
Bet tai dar ne viskas. Užsimenama, kad vasarą į Alytaus miesto savivaldybę sugrįš ir buvęs Švietimo
skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas,
kuris, alytusplius.lt žiniomis, jau
pateikė prašymą Lazdijų rajono
savivaldybei nutraukti su juo darbo sutartį šalių sutarimu. Pusantrų
metų V. Valūnas dirbo Lazdijų ra-

jono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju.
Susisiekus su V. Valūnu, jis
patvirtino, kad Lazdijų rajono
savivaldybėje jam liko dirbti kiek
mažiau nei mėnuo.
„Mano paskutinė darbo diena Lazdijų rajono savivaldybės
administracijoje yra birželio 3
diena. Šią akimirką turiu tris darbo pasiūlymus Alytuje. Svarstau
ir galimybę dirbti Alytaus miesto
savivaldybės administracijoje“,
– teigė V. Valūnas, pridurdamas,
kad plačiau kalbėti šia tema yra
dar anksti.
Alytusplius.lt žiniomis, V. Valūnui pasiūlyta užimti Švietimo
ir sporto skyriaus vedėjo vietą, o
dabartinei skyriaus vedėjai atitek-

tų skyriaus vedėjo pavaduotojo
pozicija.
V. Valūnas darbą Lazdijų rajono savivaldybėje pradėjo 2017
metų rugsėjo mėnesį. Prieš tai
jis daugiau nei 20 metų dirbo
Alytaus miesto savivaldybėje.
Iš tuometinio Švietimo skyriaus
vedėjo pareigų V. Valūnas 2017
metų kovo pradžioje pasitraukė po švietimo bendruomenėje
kilusio skandalo dėl paviešinto
švietimo tinklo pertvarkos plano
juodraščio.
Tąkart V. Valūną „ant kilimėlio“ pasikvietė buvęs meras Vytautas Grigaravičius, kuris rekomendavo V. Valūnui trauktis iš
užimamų pareigų.
alytusplius.lt

•

Permainingas pavasaris, kaip ir politika
Vaidotas Morkūnas
Įdomus šis pavasaris, labai jau
permainingas. Iš pradžių smogė
šiluma, sausra, o po to šalnos.
Šiluma, sako, kaulų nelaužo, bet
kai balandį užkaitino, daug kas
galvojo, ar ne per anksti. Šuliniuose mažėjo vandens, seko
upės ir tvenkiniai, žemė tapo
tarsi parakas, miškuose buvo taip
sausa, kad aplinkosaugininkai ir
gaisrininkai nerekomendavo juose lankytis, jokiu būdu nekurti
laužų. Užteko tik degtuką ar nuorūką numesti, kad kiltų gaisras.
O dangus niekaip neapsiniaukdavo ir lietaus neatnešdavo. Juk
balandį ir gegužę, kai atgimsta
gamta, viskas sužydi, drėgmė,
lietus yra aukso vertės. To trūko
labai, nors žemdirbiai, ūkininkai,
kurie sėja, augina ir iš to gyvena,
pražiūrėjo langus ir monitoriaus
ekranus tikėdamiesi lietučio. O
kai visgi pagaliau buvo išgirstas
prašymas drėgmės, staiga atšalo
ir atėjo šalnos. Vėl negerai. Puolė
vaisių ir daržovių bei uogų augintojai dengti savo krūmus, šildyti
šiltnamius elektra, kurti laužus

soduose, kad tik būtų šilčiau ir
šalnos nenukąstų žiedų. Kaip
sako sodininkai, labai nukentėjo tuo metu žydėjusios obelys
ir krūmai, todėl prognozuojama, kad obuolių ir kitų vaisių
bei uogų derlius bus prastesnis.
Mačiau, kaip liūdnai po šalnų
atrodė obelys parudavusiais žiedais, kokie liūdni braškių daigai,
net riešutojai nusiminę. Kas gi
džiaugsis pakąstas šaltuko? Ir
nors tikrai neliksim be vaisių ir
daržovių, atveš į parduotuves iš
užsienio, bet taip norisi turėti viso
to savo sode, savo darže auginto.
Bet nieko nepadarysi, prieš gamtą nepapūsi. Ne be reikalo norima
žemės ūkyje paskelbti ekstremalią situaciją. Prasidėjus pavasariui sausra gamtą džiovino, o po
to dar šalna kando. Bet dzūkas
kažkaip, nors ir sunkiai, bet vis
tiek išsisuka iš sunkios padėties,
suranda būdų. Miškuose suranda bobausių, išsiverda dilgėlių
ar rūgštynių sriubos, sako, kad
net pienių žiedai yra žmogaus
organizmui naudingi. Girdėjau,
per dieną naudinga suvalgyti tris

geltonus pienės žiedus. Dar esu
matęs, kad žmonės maišais gabena sraiges į supirktuves. Ir iš
to uždirba. Dar žvejai pagauna
žuvies – lydekų, ešerių, nes jų
gaudymo sezonas jau prasidėjo.
Kaip ten bebūtų, teks išgyventi
iki naujo derliaus ir bulvių.
Permainingas šis pavasaris kaip
gamtoje, taip ir politikoje. Rinkimų užderėjo... Neseniai praūžė savivaldybių, merų rinkimai, ką tik
Prezidento rinkimų pirmas turas,
referendumai, o jau po savaitės
ir Prezidento rinkimų antras turas ir europarlamentarų rinkimai.
Vieniems tai atnešė džiaugsmą,
kitiems nusivylimą. Vieniems
pasisekė, kitiems nelabai, vieni
pozicijoj, kiti opozicijos vietas
užims. Šie gi turi laiko išanalizuoti priežastis, kodėl taip atsiliko...
Čia kaip sporte: vieni nugali, lipa
ant nugalėtojų laiptelių, kiti pralaimi, nepateisina vilčių. Beje,
yra dar ir treti, kurie džiaugiasi,
kad dalyvavo juose, tačiau tokių
nedaug. Gyvenimas irgi permainingas kaip šis pavasaris, kaip
dabartinė politika. Jis tęsiasi...

•
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Berniukų choras dalyvauja akcijoje prieš smurtą ir narkomaniją
Ką tik nuskambėjo tradiciniu tapęs festivalis-akcija „Lietuvos berniukai
prieš smurtą ir narkomaniją“. Tai jau dvidešimt
metų rengiamas ir per
visus Lietuvos miestus
keliaujantis renginys,
kuriuo siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į
vaikų užimtumą, laisvalaikio kultūrą, pilietinės
asmenybės ugdymą.

„Mūsų tikslas – kuo daugiau
vaikų įtraukti į chorinį judėjimą
mokyklose, ugdyti jų kultūros
ir meno poreikį ar net padėti
pamatą tolesniems žingsniams
kūrybos srityje, taip pat, žinoma, atitraukti berniukus nuo
negatyvios įtakos. Berniukų
dainavimas chore – prieinamiausia forma ir geriausia
investicija į nusikalstamumo
prevenciją“, – sako festivalio
rengėjas Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktorius
Saulius Liausa.
Šiemet Gargždų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje vykusiame festivalyje, kurį organizuoja Lietuvos nacionalinis
kultūros centras kartu su Lietuvos chorų sąjunga, dalyvavo
net 19 berniukų chorų. Labai
smagu, kad ir Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ berniukų choras dalyvavo šiame
renginyje. Juk smagu pamatyti
tiek daug bendraminčių – dainą mylinčių berniukų, įsilieti

Lazdijų mokyklos-darželio „Vyturėlis“ berniukų choras dalyvavo festivalyje-akcijoje „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją“.
į didžiulį dainuojančių vaikų
būrį, tapti maža didelio choro
dalele. Ir visai nesvarbu, kad
kelias tolimas, kad reikėjo

labai anksti keltis, ilgai repetuoti, džiaugsmas, padainavus
dideliam būry vaikų, atperka
visą nuovargį. Dėkojame mūsų

mokyklos-darželio direktorei
Loretai Jurkonienei už suteiktą
galimybę dalyvauti festivalyje.
Su nekantrumu lauksime kito

festivalio, kuris vyks po dvejų
metų.
Asta Slančiauskienė,
berniukų choro vadovė

•

Kasmetinė švarinimo akcija Baltosios Ančios upėje

Trisdešimt savanorių plaukdami baidarėmis rinko šiukšles Baltosios Ančios upėje.
Gegužės 11 d. Lazdijų TIC
kartu su savo bičiuliais
Veisiejų regioninio parko
direkcija ir Kapčiamiesčio
seniūnija organizavo jau
vienuoliktąją akciją „Švarinam Ančią“.

Nepabūgę vėsaus oro, susirinko daugiau kaip 30 savanorių, kurie plaukdami baidarėmis
šalino praplaukti trukdančius
medžius ir rinko šiukšles Baltosios Ančios upės atkarpose nuo
Jezdo kaimo iki Kapčiamiesčio
miestelio ir nuo Kapčiamiesčio

miestelio iki Baltosios Ančios
sodybos Menciškės kaime. Išvalyta beveik 17 km Baltosios
Ančios upės atkarpa.
Dėkojame mūsų bičiuliams
Veisiejų regioninio parko direkcijai ir Kapčiamiesčio seniūnijai už pagalbą organizuojant

akciją, kaimo turizmo sodybai
„Baltosios Ančios sodyba“ už
galimybę savanoriams susišilti karštoje pirtelėje ir, žinoma,
mūsų rajono baidarių nuomininkams – kaimo turizmo sodybai „Nieda“, „Pinčiuko baidarės“, „Saulėtekio baidarės“ ir

Vitui Kaušauskui už galimybę
nemokamai pasinaudoti baidarėmis.
Tikimės, kad po truputį jau įsibėgėjančiame vasaros turizmo
sezone Baltosios Ančios maršrutai vėl bus vieni populiariausių
Lietuvoje.

•
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Visi kviesti į renginių ciklą paminėti Europos dieną
Dineta Babarskienė
Lazdijų viešoji biblioteka
kvietė į renginių ciklą paminėti Europos dieną „Mes
– pilietiška bendruomenė“.
Šių metų Europos dienos
minėjimo tikslas – skatinti
rajono gyventojus dalyvauti ir atsakingai balsuoti Europos Parlamento
rinkimuose. Tad Lazdijų
rajono savivaldybės viešoji
biblioteka organizuodama
Europos dienos renginius
didžiausią dėmesį skyrė
balsavimo teisę turintiems
bendruomenės nariams,
nepalikdama nuošaly ir
vaikų.
Jau nuo pat ryto skambanti muzika kvietė miesto gyventojus ir
svečius dalyvauti šventėje, buvo
primenama gegužės 26 dieną nepamiršti atsakingai balsuoti Europos Parlamento rinkimuose. Prieš
akis laukė visa diena, kupina įvairių renginių. Kiekvienas tądien
galėjo pasitikrinti žinias Europos
egzamine.
Mokinukams buvo skelbtas
konkursas „Aš balsuoti negaliu,
bet Tave drąsiai kviečiu!“. Vaikai
piešė knygų skirtukus, kuriuos
pristatė į biblioteką. Juose kvietė
balsuoti savo tėvelius, senelius ir
visus, turinčius balsavimo teisę.
Bibliotekoje skirtukai buvo padauginti ir štai gegužės 9 dieną
organizuotoje akcijoje „Nebūk
abejingas! Ateik balsuoti!“ Lazdijų miesto širdyje – Lazdijų miesto

Lazdijų viešosios bibliotekos renginių ciklas Europos dienai paminėti buvo įdomus, prasmingas ir pilnas naujų atradimų bei žinių.
aikštėje – šie skirtukai buvo dalinti miesto gyventojams ir svečiams. Taip raginti visi suaugusieji dalyvauti Europos Parlamento
rinkimuose.
Bibliotekos lankytojai buvo pakviesti į knygos „Žmonės, kurie
saugo Europą“ pristatymą. Dalyvavusiems ir papasakojusiems
įdomias istorijas buvo padovanotos knygelės.
Į kūrybines-edukacines dirbtuves kviestos šeimos kurti atspaudus, simbolizuojančius tai, kas,
dalyvio nuomone, yra svarbiausia
per 15 metų Lietuvos narystės
ES. Ekslibrisai buvo labai skirtingi, įdomūs, o svarbiausia, suteikė
daug džiaugsmo patiems kūrėjams, išmėginantiems neįprastą

techniką. Tad edukacinėse kūrybinėse ekslibriso kūrimo dirbtuvėse su Lolita Braza padirbėjusieji ne tik savo darbelį į namus
išsinešė, bet ir gavo pažymėjimą,
žymintį dalyvavus mokymuose
ekslibriso edukacijoje „Vienas
atspaudas“.
Buvo klausytasi ir paskaitos,
pateikta vizualinė medžiaga, kaip
atrodė Lazdijai prieš 15 metų ir
dabar. Akcentuota, jog reikia mokėti pasidžiaugti tuo, ką turime,
kad esame lietuviai, ir nepabūgti
drąsiai priimti ateities iššūkius.
O jau paskui išsileista į teminę
ekskursiją „Lazdijai ir Europos
Sąjunga“: aplankyti nauji, renovuoti pastatai, nusifotografuota
miesto aikštėje bei prie paminklo

Adolfui Ramanauskui-Vanagui.
Dar kartą apsidairyta po vis gražėjančius Lazdijus, kuriuos net
architektai vadina persikiniu
miestu. Džiugu, kad Lazdijų
Jaunimo centre tądien lankėsi
Lazdijų Motiejaus Gustaičio
gimnazijos mokytoja Audronė
Pileckienė ir visas būrys jos šauniųjų mokinių. Prieš 15 metų Lietuva įstojo į ES, o tądien į renginį
atėjusi mergaitė kaip tik gimusi
2004 metais, tad buvo sveikinta
Europos dienos proga. Jaunimo
centro darbuotojos dėkoja Jaunimo Europos komandos nariui
Arnui Žuklijai bei savanoriams
fotografams Gintautei Menkevičiūtei ir Martynui Kolkai už
gražų bendradarbiavimą.

Dėmesys skirtas ir jaunimui,
turinčiam teisę balsuoti, ir dar tik
ateityje įgysiančiam tokią teisę.
Buvo organizuotas protų mūšis
„Aš viską (ne) žinau“, kurio tikslas pagilinti turimas žinias apie
Europos Sąjungą bei paskatinti
pilnamečius jaunuolius balsuoti.
Trys jaunuolių komandos aiškinosi, kas daugiau žino apie Europos Sąjungą. „Svarbiausia, kad
atsirado nemažas būrys norinčių
dalyvauti protų mūšyje ir jiems
tai buvo įdomu“, – sakė Lazdijų
Jaunimo centro darbuotojos.
Tad abejonių nėra, kad Lazdijų viešosios bibliotekos renginių
ciklas Europos dienai paminėti
buvo įdomus, prasmingas ir pilnas naujų atradimų bei žinių.

•

Seirijuose vyko renginys „Tėvynės labui — gerbsim, budėsim, laimėsim!“
Gegužės 10 d. Seirijų
Antano Žmuidzinavičiaus
gimnazijoje vyko renginys
„Tėvynės labui – gerbsim, budėsim, laimėsim!“,
sujungęs švietimą, mokslą,
sportą ir karybą į vieną
visumą bei skirtas Lietuvos
šaulių sąjungos 100-osioms
įkūrimo metinėms paminėti.

Rytą renginys prasidėjo 2018–
2019 m. Lazdijų rajono moksleivių lengvosios atletikos keturkovės varžybomis. Jose dalyvavo
Lazdijų Motiejaus Gustaičio, Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus bei
Veisiejų Sigito Gedos gimnazijų
mergaičių ir berniukų komandos.
Įveikus 4 rungtis paaiškėjo, kad
mergaičių grupėje I vieta atiteko
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai, II vieta – Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazijai, o
III vieta – Veisiejų Sigito Gedos
gimnazijai. Berniukų grupėje I
vieta atiteko Veisiejų Sigito Gedos gimnazijai, II vieta – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijai, III vieta – Seirijų Antano
Žmuidzinavičiaus gimnazijai.
Asmeninėje įskaitoje nugalėjo: I
vieta – Skaistė Dimšaitė, II vieta
– Jolita Bozaitė, III vieta – Roberta Šliaužytė; I vieta – Aironas
Vyšniauskas, II vieta – Edvinas
Jurčiukonis, III vieta – Otas Vai-

Rytą renginys prasidėjo 2018–2019 m. Lazdijų rajono moksleivių lengvosios atletikos keturkovės varžybomis.
tulevičius.
Po varžybų visi susirinkę renginio dalyviai ir svečiai Seirijų
Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos sporto salėje renginį iškilmingai pradėjo sugiedodami
Lietuvos Respublikos himną.
Sveikinimo žodį tarė gimnazijos
direktorė Zita Ščerbetkienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjas Vytuolis
Valūnas.
Šventės metu vyko ir iškilminga naujų jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremonija, kurios
metu šauliai prisiekė būti ištiki-

mi Lietuvos Respublikai, ginti
ir saugoti jos nepriklausomybę,
teritorijos vientisumą ir konstitucinę santvarką, laikytis Lietuvos
Respublikos įstatymų, sąžiningai
vykdyti šaulio pareigas. Priesaikai vadovavo LŠS Karininko
Antano Juozapavičiaus šaulių
1-osios rinktinės vado pavaduotojas Juozas Luckus, o šauliukus
pasveikino Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos jaunųjų
šaulių vadas mokytojas Egidijus
Turčinavičius.
Po priesaikos ceremonijos
jaunieji šauliai padėjo gėlių prie
paminklo Lazdijų krašto partiza-

nams, Seirijų kapinėse ant memorialo Lietuvos partizanams
pagerbti, prie Kryžiaus kovotojams už Lietuvos laisvę ir prie
atminimo lentų Seirijų krašto
savanoriams.
Šiame patriotiniame-sportiniame renginyje dalyvavo gausus
būrys svečių: Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto
ministerijos Švietimo kokybės ir
regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės
skyriaus vyriausioji specialistė
Jūratė Venckienė, Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. Gintaras Koryzna, LTOK Olimpinio

švietimo programų vadovė Ugnė
Supranavičienė, LŠS Karininko
Antano Juozapavičiaus šaulių
1-osios rinktinės vadas Skirmantas Valatkevičius ir jo pavaduotojas Juozas Luckus, Lietuvos
sportinio ėjimo asociacijos prezidentas, Lietuvos partizanų pagerbimo renginių organizatorius
Kastytis Pavilonis, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas,
Seirijų seniūnijos seniūnė Rita
Matusevičiūtė-Bražinskienė.

•

Lazdijų r. sav. inf.
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Knyga „Laiškai iš Varviškės“ pristatyta daug kur, mūsų krašte pirmąkart
Dineta Babarskienė
Lazdijų viešojoje bibliotekoje pristatyta Ernesto
Kuckailio knyga „Laiškai iš
Varviškės“. Ši 2018 metais
išleista knyga pristatyta
Vilniuje, Šiauliuose, Šakiuose. Pirmąkart – Lazdijuose.
„Kai nežinome savo istorijos,
mus „suvalgyti“ gali bet kas. Itin
svarbu prisiminti, kas mes, kaip
kovojo protėviai“, – sako knygos
autorius Ernestas Kuckailis. Jis
jau yra išleidęs tris knygas – atsiminimus apie pirmojo specialiųjų pajėgų eskadrono „Erelis 02“
misiją Afganistane „Trispalvio
erelio skrydis“, karinę istorinę
apybraižą apie vokiečių parašiutininkus Antrajame pasauliniame
kare „Pavasarį paukščiai sugrįžta“ ir Lietuvos partizanų susirėmimams su okupantais atminti
skirtą karinę istorinę apybraižą
„Tylūs žingsniai per samanas“.
„Laiškai iš Varviškės“ – ketvirtoji
autoriaus knyga. Anot jo, mintis užrašyti mažai žinomą Pietų Lietuvos istorijos įvykį kilo
prisiminus dar vaikystėje girdėtą
legendą apie žuvusius kovose su
lenkais giminaičius. „Įdomu tai,
kad kautynėse žuvo net du Kuckailiai: tėvas ir sūnus“, – patikslina autorius.
Knygoje perteikiant Dzūkijos
krašto paprastų kaimo gyventojų
aplinką, išgyvenimus ir kasdienybės įvykius pasakojama apie
Lietuvos šaulių kovą likviduojant
vadinamąją „Varviškės respubliką“ (1920–1923 m.). „Tai istorija
apie lenkų partizanų, lietuvių šaulių veiksmus, Varviškės puolimą
bei lenkų išvarymą už demarkacinės linijos“, – taip trumpai
iš pradžių apie knygą pasakojo

pats autorius. Bet kodėl būtent
tai „užkabino“? „Man teko garbė
dalyvauti atidengiant paminklinę
lentą ant bažnyčios šventoriaus
sienos Leipalingyje. Ten įrašytos
trys Kuckailių pavardės – kaip savanorių, dalyvavusių 1919–1920
metų kovose. Du iš jų žuvo gindami Varviškę, tad norėjosi įamžinti
jų kovas, norą apginti tėvynę“, –
priežastis, kodėl parašė šią knygą,
vis vardija Ernestas.
Turėjo jis ir daugiau sumanymų, kuriuos pavyko įgyvendinti.
„Vienas ambicingiausių mano
siekių šioje knygoje – visus dialogus užrašyti tuometine dzūkų
šnekta – įvykdytas“, – džiaugėsi
autorius. Savo pasakojimus knygos pristatymo metu Ernestas
gausiai iliustravo nuotraukomis,
žemėlapiais, kuriais naudodamasis ieškojo susirėmimų vietų ir
knygoje atkūrė aprašytos kovos
eigą. Net tikrų tikriausių iššautų
šovinių tūtelių iš pačios Varviškės
pačiupinėjome.
O kodėl vis tik apie tuometinius
Varviškės įvykius nuspręsta papasakoti per meilės prizmę? „Žinote, išduosiu paslaptį, kad kartais
ir kariškiai įsimyli“, – labai paprastai paaiškina tokį sumanymą
kariškis knygos autorius Ernestas
Kuckailis. Tad jo knygoje kaip
kokiame populiariame bestseleryje yra ir karo, ir meilės.
Žinia, kad Ernestas – karys, kurio indėlį Lietuvos kariuomenėje būtų sunku nupasakoti keliais
sakiniais. Jis – sausumos pajėgų
Juozo Lukšos mokymų centro
snaiperių ir taikliųjų šaulių rengimo ekspertas. Karys sugalvojo
rašyti knygas? Įdomu. „Dar studijuodamas priklausiau savanoriams, dabar tai vadinama Krašto
apsaugos savanorių pajėgomis, o
tuomet buvo SKAT – Savanoriška

krašto apsaugos tarnyba. Atsidūriau jėgerių batalione. Norėjau
maksimumo – patekti į tuo metu
vienintelę profesionalią „Alfa“
kuopą, į kurią buvo vykdomos
atrankos. Tad pirmiausia buvau
paskirtas į inžinerijos būrį, ten
įgijau inžinieriaus-išminuotojo
specialybę. Tuomet juokaudavau,
kad bet ko galėjau tikėtis, tik ne
tapti išminuotoju. Dabar, žinoma, matau, kad man tos žinios
labai pravertė ne tik karyboje,
bet ir rašant knygas, tyrinėjant
karo istoriją, taip pat visada žinau, kaip elgtis radus sprogmenį,
koks jis ir panašiai. Na, o vėliau
siekiau daugiau, patekau į jėgerių
bataliono „A“ kuopą ir po kiek
laiko išvažiavau į pirmąją misiją Kosove, vėliau į Afganistaną,
Iraką“, – apie save pasakojo ir
pats Ernestas.
Su svarbiausiais svečio gyvenimo faktais supažindino ir
Lazdijų viešosios bibliotekos
direktorė Renata Rudienė, kuri
prisipažino, jog jai buvo lengva
pristatyti skaitytojams Ernestą,
mat jis noriai kalbėjo, pasakojo,
tad traukti žodį po žodžio, kaip
kartais nutinka, šįkart tikrai nereikėjo. O Ernestas paatviravo ne tik
apie knygą. Štai, kad ir apie mistinius skaičius... 69 – ypatingas
skaičius jo gyvenime. Prieš keliolika metų spalio 4-ąją Ernestui,
atliekant šešiasdešimt devintąjį
šuolį parašiutu, nepasisekė, bet
pasisekė su medžiu. Įsipainiojęs
į šakas, tąkart jis kojomis pasiekė
žemę. „Tai buvo tarsi signalas,
kad Dievas saugo“, – pasakojo
Ernestas prisipažindamas, kad tai
jo nesustabdė – po to šuolių buvo
ir daugiau. Autorius atviravo ir
apie penktąją savo knygą, jau
dabar itin intriguojančią – jis,
Ernestas Kuckailis, keliaus kartu

Su svarbiausiais E. Kuckailio gyvenimo faktais supažindino Lazdijų viešosios
bibliotekos direktorė Renata Rudienė.
su pačiu Adolfu Ramanausku-Vanagu pasirašyti svarbaus Lietuvai
dokumento. Koks tai dokumentas

ir visi neįtikėtini nuotykiai – jau
naujojoje Ernesto Kuckailio knygoje.

•

Lazdijų viešojoje bibliotekoje — senjorų klubo „Harmonija“ gimtadienis
Tadas Mikelionis
Antradienį Lazdijų viešojoje bibliotekoje įsikūręs senjorų klubas „Harmonija“ minėjo septynerių metų gimtadienį. Klubą bei
jo vadovę Birutę Gadišauskienę
prasmingo gimtadienio proga pasveikino naujai išrinkta Lazdijų
rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, Lazdijų miesto
seniūnė Vaida Gazdziauskienė,
viešosios bibliotekos direktorė
Renata Rudienė. Merė linkėjo,
kad ne tik klubo gretose, bet ir
susirinkusių žmonių gyvenimuose viešpatautų harmonija, taip
pat klubo vadovei įteikė padėkos
raštą „Už ilgametį nuoširdų ir
kūrybinį darbą telkiant Lazdijų miesto senjorus aktyviam ir
prasmingam laisvalaikiui“. Klubo vadovę ir jo kolektyvą taip
pat atvyko pasveikinti ir Lazdijų
autotransporto įmonės Veteranų
klubo nariai, Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugijos Virbalio
grupės nariai su vadove Birute
Adomaitiene, net trys ansambliai: Veisiejų pagyvenusių žmonių ansamblis „Ančios bangos“
(vad. I. Vaivadienė), Varėnos

Bendra visų dalyvavusių ansamblių atminimo nuotrauka.
„Bočių“ bendrijos ansamblis
„Šarma“ (vad. G. Kuodienė),
Alytaus rajono kultūros centro
Simno skyriaus vyrų vokalinis

ansamblis „Credo“ (vad. R. Vilkauskas). Visi ansambliai, taip
pat ir klubo „Harmonija“ ansamblis, žiūrovams atliko paruoštą

muzikinę programą, skambėjo
daug eilių ir dainų iš Birutės
Gadišauskienės eilėraščių knygelės „Širdies daina“. Pastaroji

visiems už dalyvavimą atsidėkojo padėkos raštais ir vaišėmis,
kurias visi ragavo po oficialiosios renginio dalies.

•
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„Literatūriniai pietūs su Lazdijų krašto kūrėjais“,
skirti Nacionalinės premijos laureatei, rašytojai
Bitei Vilimaitei.
Lazdijų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje
2019 m. birželio 7 d. 12 val.
Kviečiame
Lazdijų krašto kūrėjus skaityti savo naujausios
kūrybos ištraukas.
Registracija iki gegužės 31 d. imtinai Lazdijų
viešosios bibliotekoje (I aukšte)
arba artimiausioje rajono bibliotekoje.

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

Konsultacijos vyksta: Seinų g. 1, Lazdijų bibliotekoje, 2 aukšte.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 17.30–18.30 val.
Registracija tel. 8 600 70293.

Eteris
Ketvirtadienis
, gegužės 16 d. Saulė teka 5.13, leidžiasi 21.18, dienos
ilgumas 16.05. Priešpilnis. Vardadieniai: Andriejus, Ubaldas, Vaidmantas, Bitė, Andrius.
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 Rinkimai 2019.
19.30 Specialus tyrimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pusvalandis iki
„Eurovizijos“.
22.00 Dainų konkursas
„Eurovizija 2019“. II
pusfinalis.
0.15 „Tvin Pyksas 3“.
1.15 Vakaras su Edita.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 (Ne)emigrantai.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Specialus tyrimas.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.10 „Namai, kur širdis“.
10.55 „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.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Kruvini pinigai“.
0.45 „Judantis

objektas“.

• 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

1.45 „Šerifo mašina“.
3.10 Alchemija. Švie-

timo amžius.
3.40 RETROSPEKTYVA.

Ciklas „Menininkų
portretai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Aladinas“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Gero vakaro šou.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „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 „Maištinga siela“.
0.10 „Nusikalstami

protai. Kitapus
sienų“.
1.05 „Tironas“.
2.00 „Amerikiečiai“.
2.55 Ekstrasensai tiria.
4.25 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.
5.10 „Virtuvė“.

BTV
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“.
18.30 Betsafe–LKL.
„Pieno žvaigždės“–
„Lietkabelis“.
21.00 „Išrinktųjų medžioklė“.
23.15 „Septinta
kategorija. Pasaulio
pabaiga“.
2.40 „F. T. Budrioji akis“.

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

viršaus“.
7.00 Vantos lapas.
7.30 Grilio skanėstai.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
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.
16.30 Lietuva tiesiogiai.
16.58 Orai.
17.00 Po darbų.
18.00 „Vyskupijos“.
18.30 „Laisvės keliu“.
19.00 Žinios.
19.20 „Pozicija“.
20.00 Žinios.
20.30 Lietuva tiesiogiai.
20.58 Orai.
21.00 Ne spaudai.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes
europiečiai“.
23.00 Adomo obuolys.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.
2.05 „Vienišas vilkas“.
2.55 „Juodosios katės“.
3.45 „Neišsižadėk“.

„Kruvini pinigai“, 22.30, LNK
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Juodosios katės“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

5.10 „Ten, kur namai 3“.

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

6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
7.00 „Pasižvalgykime
po...“.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė“.
8.20 Į sveikatą!
8.45 „TV daktaras.
Reumatas. Kaip
išsivaduoti iš
skausmo?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Legendos.
13.05 Stambiu planu.
13.50 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
14.20 „Kalnų žolelių
paslaptys. Štirija.
Vienuolių palikimas“.
15.10 „TV daktaras. Kaip
medicina pergudrauja mirtį?“.
15.40 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
15.50 „Šikšnosparnis
Patas“.
16.05 „Lesė“.
16.30 Laba diena,
Lietuva.
18.00 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.
18.15 „Ten, kur namai 3“.
19.15 Premjera. „Sen
Mišelio kalnas.
Neištyrinėtas
stebuklas“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Brandūs pokalbiai.
22.20 Nėra laiko gerumui.
23.30 Anapus čia ir dabar.
0.15 DW naujienos rusų
kalba.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
2.00 „Pasiklydę Paryžiuje“.
3.25 Mokslo sriuba.
3.45 Anapus čia ir dabar.
4.30 Kalbantys tekstai.
4.55 Kultūrų kryžkelė.
Vilniaus albumas.

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

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

melodijos“.
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 PREMJERA.

„Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės
Kolmare“.
23.00 „Amžina meilė“.
1.00 „Senjora“.
2.30 „Be kaltės“.
4.00 „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 „Valstybės priešas“.
23.45 „Aukščiausia
pavara“.
1.00 „Daktaras Hausas“.
1.50 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
2.40 „Paskutinis iš
vyrų“.
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Eteris
Penktadienis
, gegužės 17 d. Saulė teka 5.12, leidžiasi 21.20, dienos ilgumas
16.08. Priešpilnis. Vardadieniai: Paskalis, Virkantas, Gailė, Bazilė.

, gegužės 18 d. Saulė teka 5.10, leidžiasi 21.21, dienos ilgumas
16.11. Pilnatis. Vardadieniai: Erikas, Erdvilas, Rytė, Julita, Venancijus.

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 Rinkimai 2019.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 „Atgal į ateitį“.
0.45 Klausimėlis.lt.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Gyvenimas.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Stilius.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
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“.

19.30 „Aladinas“.
21.15 PREMJERA. „Ka-

6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio
šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Namai, kur širdis“.
10.40 Valanda su Rūta.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
16.35 Labas vakaras,
Lietuva.
17.35 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.30 „Audros sūkuryje“.
23.15 „Mirties kurjeriai“.
1.35 „Kruvini pinigai“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Kempiniukas

Plačiakelnis“.
6.55 „Simpsonai“.
7.55 Farai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Deganti širdis“.
12.00 „Tarp mūsų,

mergaičių“.
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.

blikos himnas.
6.05 „Neužmiršti“.
7.00 Premjera. „Mo-

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

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

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

„Juventus“–
„Rytas“.
21.00 „Amerikietiškos
imtynės“.
23.00 „Specialistas“.
1.10 „Išrinktųjų medžioklė“.
3.10 „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.

LNK

6.00 Lietuvos Respu-

pitonas Amerika.
Pilietinis karas“.
0.15 „Žiauriai baisi
naktis 2“.
2.10 „Karšta pupytė“.
4.00 „Paskutinis iš
Magikianų“.
5.00 „Virtuvė“.
5.25 Juokingiausi
Amerikos namų
vaizdeliai.
7.20 „Stoties policija“.
8.20 „Sudužusių žibintų

7.30 Kaimo akademija.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Nuoga tiesa.
10.30 10 min. iki tobu-

lybės 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 Europos Parlamento rinkimų
laida.
22.00 Reporteris.
22.58 Orai.
23.00 Ant bangos.
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“.
6.10 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.35 Krepšinio pasaulyje

šeštadienis

„Kapitonas Amerika. Pilietinis karas“,
21.15, TV3
su V. Mačiuliu.

3.55 Muzikinė pramo-

ginė programa
„Du balsai – viena
širdis“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos

vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
7.00 Mokytojų kambarys.
7.30 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė“.
8.20 Už kadro.
8.45 „TV daktaras. Kaip
medicina pergudrauja mirtį?“.
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 „Sen Mišelio
kalnas. Neištyrinėtas stebuklas“.
15.10 „TV daktaras.
Kitoks požiūris į
skausmą“.
15.40 „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.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Staigiam posūky“.
23.00 Domanto Razausko
ir Sauliaus Petreikio
koncertas.
0.45 DW naujienos rusų
kalba.
1.00 Dabar pasaulyje.
1.30 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
2.15 „Nėra laiko
gerumui“.
3.25 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.

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

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

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

melodijos“.
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 „Fortitudas“.
23.00 „Gravitacija“.
0.50 „Senjora“.
2.15 „Prancūziška
žmogžudystė.
Žmogžudystės
Kolmare“.
3.50 „Tėvas Motiejus“.

TV6
6.15 Televitrina.
6.30 „Beveik neįma-

noma misija“.
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 „Amerikos gangsteris“.
1.10 „Valstybės priešas“.

kytojas Keisas ir
linksmoji klasė“.
8.30 Karinės paslaptys.
9.00 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Liūtų kelionė.
Pasiruošimas“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Europos
tyrai. Upės, ežerai
ir vandenynai“.
13.50 „Džesika Flečer 7“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Teisė žinoti.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Valanda iki „Eurovizijos“.
22.00 Dainų konkursas
„Eurovizija 2019“.
Finalas.
1.50 „Tomo Krauno
afera“.
3.45 Klausimėlis.lt.
4.00 Teisė žinoti.
4.25 „Džesika Flečer 7“.

LNK
6.15 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.40 „Įspūdingasis

Žmogus-voras“.
7.05 „„Nickelodeon“

valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.35 „Kung Fu Panda“.
8.05 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.35 „Tomo ir Džerio
nuotykiai“.
9.05 „Ogis ir tarakonai“.
9.15 „Šonku dienoraščiai. Vienaragio
nuotykiai“.
11.05 „Trys nindzės imasi
veikti“.
12.55 „Ponas būrio
mama“.
14.40 „Kelionė į Ameriką“.
17.00 Gyvūnų pasaulis.
17.30 Bus visko.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Monstrų viešbutis“.
21.20 PREMJERA. „Ilgas
pasivažinėjimas 2“.
23.20 „Pačiūžomis į
šlovę“.
1.10 PREMJERA. „Jūsų
nešvankybe“.
2.55 „Audros sūkuryje“.

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 „Beždžionėlė ledo
ritulininkė“.
13.55 PREMJERA.
„Meilės lažybos“.
15.45 „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. „Madmuazelė Paradis“.
22.55 „Belė“.
1.05 „Kapitonas
Amerika. Pilietinis
karas“.
3.40 „Havajai 5.0“.
4.30 „Paskutinis iš
Magikianų“.
5.30 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 Baltijos galiūnų
čempionatas.
10.00 „Vaikai šėlsta“.
10.30 „Iš visų jėgų“.
11.00 „Būk ekstremalas“.
11.30 „Atranka. Išlieka
stipriausi“.
12.30 „Džinas Italijos
pakrantėje“.
13.30 „Ekstrasensų
mūšis“.
15.45 „Kas žudikas?“.
17.00 Betsafe–LKL.
19.30 Lietuvos balsas.
Vaikai.
21.50 „Drakono vartai“.
0.15 „Grobis“.
2.00 „F. T. Budrioji akis“.

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

pristato. Vyrų
šešėlyje. Julija
Beniuševičiūtė
Žymantienė-Žemaitė“.
8.30 „TV Europa
pristato. Vyrų šešėlyje. Archeologė
Marija Gimbutienė“.
9.00 Skinsiu raudoną
rožę.
9.30 Vantos lapas.
10.00 „Nuostabūs
pojūčiai“.
10.30 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.
11.00 „Inspektorius

Luisas. Meilės
alegorija“.
13.00 Adomo obuolys.
14.05 Ne spaudai.
15.10 „Pasislėpusi
Palanga. Dviveidė
Palanga“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Čempionai.
Pokalbių laida.
16.50 „Kaip rasti meilę
internetu?“.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 Nuoga tiesa.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 „Šelesto bylos“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Šelesto bylos“
(tęs.).
23.05 „Deimantų medžiotojai“.
1.25 „Moterų daktaras“.
2.55 „Šeimininkė“.
4.35 Vantos lapas.
5.00 „Ūsuota auklė“.
6.20 „Pasaulis iš
viršaus“.
6.40 Kitoks pokalbis su
D. Žeimyte.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Domanto Razausko

ir Sauliaus Petreikio
koncertas.
8.00 Gimtoji žemė.
8.30 ARTS21.
9.00 Napoleonas Kitkauskas. „Kertiniai
akmenys“.
10.00 Į sveikatą!
10.30 Už kadro.
11.00 Pradėk nuo savęs.
11.30 Kęstučio Antanėlio
ir Arūno Navako
roko opera „Peras
Giuntas“.
12.50 Iš širdies į širdį.
Literatūrinė – muzikinė kompozicija
„Sava“.
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 „Alisa“.
22.45 Orkestro gimta-

dienio koncertas.
0.30 Dabar pasaulyje.
1.00 „Staigiam posūky“.
2.30 Stop juosta.
3.00 ARTS21.
3.30 Brandūs pokalbiai.
4.15 Klauskite daktaro.
5.05 Stilius.

TV1
6.15 „Neatskleistos Tan-

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

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.20 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.20 „Tėvas Motiejus“.
10.50 „Būrėja“.
12.00 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.30 „Akloji“.
13.40 „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.
Kruvini pėdsakai“.
22.55 „Atostogos
Italijoje“.
1.05 „Gravitacija“.
2.40 „Fortitudas“.

TV6
6.05 Televitrina.
6.25 „Pragaro kelias“.
7.25 „Gyvūnų klanai“.
8.35 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 „Beveik neįma-

noma misija“.
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 „Kelnėse dar ne

senelis“.
0.05 „Kerštas“.
1.45 Amerikos talentai.

„Monstrų viešbutis“, 19.30, LNK
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Eteris
sekmadienis
, gegužės 19 d. Saulė teka 5.08, leidžiasi 21.23, dienos ilgumas
16.15. Pilnatis. Vardadieniai: Gilvinas, Tauras, Celestinas.

pirmadienis
, gegužės 20 d. Saulė teka 5.07, leidžiasi 21.25, dienos ilgumas
16.18. Pilnatis. Vardadieniai: Bernardinas, Eidvilas, Vygintė, Akvilas, Alfreda.

LRT Televizija

11.00 „Kosminiai gelbė-

19.30 PREMJERA.

16.25 Sportinio ėjimo

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

tojai“.
12.50 „Šokis hip-hopo
ritmu. Revoliucija“.
14.50 „Nacionalinis
saugumas“.
16.40 Ne vienas
kelyje.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Sportas.
19.27 Orai.
19.30 „Batuotas katinas
Pūkis“.
21.10 „Tarp
žvaigždžių“.
0.20 „Galutinis tikslas
4“.
2.00 „Ilgas pasivažinėjimas 2“.

„Tiltas“.
21.55 „Iliuzija“.
22.55 „Mirties įšalas“.
23.55 „Specialistas“.
2.05 „Grobis“.

Europos taurė. 20
km. Moterys.
18.15 Pradėk nuo savęs.
18.45 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
19.40 „Dauntono abatija
3“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Legendos.
22.00 Koncertas „Open to
the World“.
24.00 Anapus čia ir dabar.
0.45 „Alisa“.
2.30 Kęstučio Antanėlio
ir Arūno Navako
roko opera „Peras
Giuntas“.
3.50 Auto Moto.
4.05 Sportinio ėjimo
Europos taurė. 20
km. Moterys.

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. Mėlyna
švieselė“.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
Rasa Eilunavičienė.
12.00 Pasaulio dokumentika. „Nepaprastos
gyvačių galios“.
12.55 Pasaulio dokumentika. „Šri Lanka.
Indijos vandenyno
perlas“.
13.50 „Mis Marpl 1.
Paskelbta žmogžudystė“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno
Loto“.
15.45 Žinios. Orai.
16.00 Istorijos
detektyvai.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno
Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
20.52 Sportas. Orai.
21.00 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
21.30 „Neužmiršti“.
22.30 „Laiko tiltas“.
0.30 Premjera. „Persekiotojų klubas“.
2.00 Pasaulio dokumentika. „Nepaprastos
gyvačių galios“.
2.55 Pasaulio dokumentika. „Šri Lanka.
Indijos vandenyno
perlas“.
3.45 Smegenų
paslaptys. Marselis
Prustas.
3.55 Keliai. Mašinos.
Žmonės.
4.20 „Mis Marpl 1.
Paskelbta žmogžudystė“.

LNK
6.10 „Tomo ir Džerio

šou“.
6.35 „Įspūdingasis
Žmogus-voras“.
7.00 „„Nickelodeon“
valanda. Sveiki
atvykę į „Veiną““.
7.30 „Kung Fu
Panda“.
8.00 „Kiaulė, Ožka, Bananas ir Svirplys“.
8.30 „Tomo ir Džerio
pasakos“.
9.00 „Ogis ir
tarakonai“.
9.10 „Melagis melavo…“.

TV3
6.15 Televitrina.
6.30 „Ilgo plauko

istorija“.
7.00 „Keršytojų

komanda“.
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 PREMJERA. „Operacija „Riešutai“ 2“.
13.15 PREMJERA. „Įpėdiniai 2“.
15.45 „Apsaugoti princesę“.
17.30 Visi mes
žmonės.
18.30 TV3 žinios.
19.22 TV3 sportas.
19.27 TV3 orai.
19.30 TIESIOGIAI.
Lietuvos talentai.
22.30 „Atsakomasis
smūgis“.
0.20 „Nuodėmių miestas
2“.
2.15 „Žiauriai baisi
naktis 2“.
4.00 „Tarp mūsų,
mergaičių“.
4.55 „Virtuvė“.

BTV
6.30 Baltijos galiūnų

čempionatas.
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 Italijos

pakrantėje“.
13.30 „Ekstrasensų

mūšis“.
15.50 „Nusikaltimų

miestas“.
16.25 Turas „Auto Optic

2000“.
17.00 Betsafe–LKL.

Dzūkijos TV
7.00 Programa.
7.04 TV parduotuvė.
7.20 „Gluchariovas“.
8.30 Kaimo akademija.
9.00 „Pasaulis iš

viršaus“.
9.30 Grilio
skanėstai.
10.00 Šiandien kimba.
11.00 „Nuostabūs gyvūnų
pojūčiai“.
12.00 „Detektyvas
Linlis“.
14.00 „Šerlokas
Holmsas“.
16.00 Žinios.
16.18 Orai.
16.20 Krepšinio pasaulyje
su V. Mačiuliu.
17.00 Ant bangos.
18.00 Žinios.
18.28 Orai.
18.30 „Triufaldinas iš
Bergamo“.
20.00 Žinios.
20.23 Orai.
20.25 Skinsiu raudoną
rožę.
21.00 „24/7“.
22.00 Žinios.
22.28 Orai.
22.30 „Inspektorius
Luisas. Iš ugnies
gimusi gyvybė“.
0.30 „Širdies plakimas“.
2.00 „Detektyvas Linlis“.
3.30 „Kelrodė žvaigždė“.
5.00 „Mentų karai.
Odesa“.
5.50 „Neprijaukinti.
Naujoji Zelandija“.

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Orkestro gimtadienio koncertas.
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 Lietuvos mokslininkai. Fizikas
Arūnas Krotkus.
10.30 Atspindžiai.
Paveldo kolekcija.
11.00 7 Kauno dienos.
11.30 Linija, spalva,
forma.
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.

TV1
6.45 „Akloji“.
7.20 „Vandenyno

paslaptys su Džefu
Korvinu“.
8.20 „Daktaras Ozas.
Šeimos gydytojo
patarimai“.
9.20 „Tėvas Motiejus“.
10.45 „Būrėja“.
11.55 „Klasikiniai kepiniai.
Anos Olson
receptai“.
12.25 „Hemsley ir
Hemsley: skanu ir
sveika“.
13.00 Sveikinimai.
15.45 „Širdele mano“.
17.45 „Akloji“.
18.50 „Būrėja“.
20.00 „Visa menanti“.
21.00 PREMJERA.
„Kapitonė Marlo.
Apgaulingas
įspūdis“.
23.25 „Pekino ekspresas“.
1.25 „Atostogos
Italijoje“.
3.15 „Nusikaltimas
prie Baltijos jūros.
Kruvini pėdsakai“.

TV6
6.10 Televitrina.
6.30 „Ledo kelias“.
7.30 „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.
12.00 „Beveik neįmanoma misija“.
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 Nakties TOP.
22.30 X Faktorius.

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Aukštuomenės
daktaras 6“.
11.05 „Aukštuomenės
daktaras 7“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Veisenzė. Berlyno
meilės istorija 4“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.05 „Tvin Pyksas 3“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Savaitė.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Vartotojų kontrolė.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Namai, kur širdis“.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
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 PREMJERA. Sala.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.28 Telefoninė loterija
1634.
22.30 „Trigubas X.
Aukštesnis lygis“.
0.30 „Judantis
objektas“.
1.35 „Galutinis tikslas
4“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Žvaigždžių karai.

Sukilėliai“.

6.55 „Simpsonai“.
7.55 Svajonių sodai.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Deganti širdis“.
12.00 „Tarp mūsų,

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

„Mirtinas šūvis“.
0.25 „Nusikalstami

protai. Kitapus
sienų“.
1.20 „Tironas“.
2.05 „Amerikiečiai“.
3.00 Ekstrasensai tiria.
4.25 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.
5.10 „Virtuvė“.

BTV
6.35 „Džiunglių princesė

Šina“.
7.35 „Stoties policija“.
8.35 „Sudužusių žibintų

gatvės“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.
20.25 „Tautos tarnas“.
21.00 „Aš esu legenda“.
23.00 „Drakono vartai“.
1.30 „Iliuzija“.
2.25 „Mirties įšalas“.
3.15 „Įstatymas ir
tvarka. Specialiųjų
tyrimų skyrius“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Kitoks pokalbis su

D. Žeimyte.
7.00 Šiandien kimba.
8.00 Ne spaudai.
9.00 „24/7“.
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“
19.35 „Svečiuose pas

22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

europiečiai“.
23.00 Ne spaudai.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.
2.10 Lrytas tiesiogiai.
2.55 Po darbų.
3.25 „Neprijaukinti.
Kodjako sala“.
3.45 „Neišsižadėk“.
4.35 „Kelrodė žvaigždė“.
5.20 „Juodosios katės“.

LRT Plius

5.05 „Ten, kur namai 3“.

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

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos

melodijos“.
14.10 „Vyrai juodais

drabužiais“.
14.35 „Džekio Čano

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Džiazo muzikos
vakaras. XXIX
tarptautinis džiazo
festivalis „Vilnius
Jazz 2016“.
6.55 „Lietuvos mokslininkai. Fizikas
Arūnas Krotkus“.
7.25 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.35 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.50 „Lesė“.
8.15 Vienuolynų kelias
Lietuvoje
8.45 „TV daktaras.
Kitoks požiūris į
skausmą“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Savaitė.
13.10 Daiktų istorijos.
14.00 Auto Moto.
14.20 „Dauntono abatija
3“.
15.10 „TV daktaras. Kaip
kovoti su kraujo
užkrėtimu?“.
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“.
19.15 „Iš arti. Schwarzeneggeris“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Apsnigti kedrai“.
23.35 „14 linksnių“.
1.00 DW naujienos rusų
kalba.
1.15 Dabar pasaulyje.
1.45 Kaunas Jazz 2019.
2.35 „Laiko tiltas“.
4.35 Į sveikatą!

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 „Juokdarių vaka-

rienė“.
23.20 „Amžina meilė“.
1.20 „Senjora“.
2.40 „Kapitonė Marlo.

Apgaulingas
įspūdis“.
4.30 „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 „Amitivilio siaubas.
Pabudimas“.
0.40 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
1.35 „Paskutinis iš vyrų“.

Marceliutę“.
20.00 Žinios.
20.30 Nuoga tiesa.

„Aš esu legenda“, 21.00, BTV
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Eteris
Antradienis
, gegužės 21 d. Saulė teka 5.05, leidžiasi 21.26, dienos ilgumas
16.21. Pilnatis. Vardadieniai: Teobaldas, Vaidivutis, Vydmina, Valentas, Aldas, Vaidevutis.

Trečiadienis
, gegužės 22 d. Saulė teka 5.04, leidžiasi 21.28, dienos ilgumas
16.24. Pilnatis. Vardadieniai: Elena, Julija, Rita, Eimantas, Aldona, Julė.

LRT Televizija

LRT Televizija

6.00 Lietuvos Respu-

10.00 „Deganti širdis“.
12.00 „Tarp mūsų,

blikos himnas.
6.05 Labas rytas,

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Aukštuomenės
daktaras 7“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „12 beždžionių 3“.
23.45 Klausimėlis.lt.
24.00 LRT radijo žinios.
0.05 „Tvin Pyksas 3“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.10 Istorijos detektyvai.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 (Ne)emigrantai.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso
reindžeris“.
10.00 „Namai, kur širdis“.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
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 Sala.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Miesto teisingumas“.
0.25 „Išbandymų diena“.
1.30 „Trigubas X.
Aukštesnis lygis“.

TV3
6.10 Televitrina.
6.25 „Keršytojų

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

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

mergaičių“.
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 „Loganų sėkmė“.
0.20 „Nusikalstami

protai. Kitapus
sienų“.
1.20 „Tironas“.
2.15 „Amerikiečiai“.
3.10 Ekstrasensai tiria.
4.35 „Nusikalstami
protai. Kitapus
sienų“.
5.25 „Virtuvė“.

6.05 Labas rytas,

„Loganų sėkmė“, 22.00, TV3
2.10 Lrytas tiesiogiai.
2.55 Po darbų.
3.25 „Neprijaukinti.

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

LRT Plius
6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.

BTV
6.35 „Džiunglių princesė

Šina“.
7.35 „Stoties policija“.
8.35 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
9.35 „Paskutinis faras“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Ekstrasensų
mūšis“.
13.45 „Stoties policija“.
14.50 „Sudužusių žibintų
gatvės“.
15.55 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 Betsafe–LKL. Pusfinalio rungtynės.
21.00 „Vienveidis“.
22.45 „Aš esu legenda“.
0.40 „Kas žudikas?“.
1.50 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Grilio skanėstai.
7.00 Lrytas tiesiogiai.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Po darbų.
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“.
20.58 Orai.
21.00 Adomo obuolys.
22.00 Reporteris.
22.53 Orai.
22.55 Rubrika „Mes

europiečiai“.
23.00 Ant bangos.
0.00 „Miškinis“.
1.05 „Gluchariovas“.

10.00 „Deganti širdis“.
12.00 „Tarp mūsų,

6.05 Kaunas Jazz 2019.
6.55 Kalbantys

tekstai.
7.25 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė“.
8.20 Mokslo sriuba.
8.45 „TV daktaras. Kaip
kovoti su kraujo
užkrėtimu?“.
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. Schwarzeneggeris“.
15.10 „TV daktaras. Ar
smegenų stimuliatoriai gali išgydyti
priklausomybę nuo
alkoholio?“.
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“.
19.00 Mokslo sriuba.
19.15 „Diana. Septynios
pasaulį sukrėtusios
dienos“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 „Iš Barbaros
Wood kolekcijos.
Proveržių metai“.
23.00 „Wajda. Kino
pamoka“.
0.40 DW naujienos rusų
kalba.
0.55 Dabar pasaulyje.
1.25 Kaunas Jazz 2019.
2.10 „Apsnigti
kedrai“.
4.15 Legendos.
5.10 „Ten, kur namai 3“.

TV1
6.35 „Tėvas Motiejus“.
7.45 „Rožių karas“.
9.50 „Didelės svajonės,

mažos erdvės“.
11.00 „Akloji“.
11.35 „Būrėja“.
12.10 „Detektyvė Rizoli“.
13.10 „Madagaskaro

pingvinai“.
13.40 „Beprotiškos
melodijos“.
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“.
2.25 „Juokdarių vakarienė“.
4.10 „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.
20.55 Orai.
21.00 „Ties riba“.
23.00 „Aukščiausia
pavara“.
0.15 „Daktaras
Hausas“.
1.15 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
2.00 „Paskutinis iš
vyrų“.

Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Aukštuomenės
daktaras 7“.
12.00 Nacionalinė
paieškų tarnyba.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno
Loto“.
14.00 Žinios. Sportas.
Orai.
14.15 Laba diena,
Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios. Sportas.
Orai.
18.00 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimas.
20.25 Loterija „Keno
Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Aš – laidos vedėjas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Po vienu
dangum“.
24.00 LRT radijo žinios.
0.05 „Tvin Pyksas 3“.
1.00 LRT radijo žinios.
1.05 Stilius.
2.00 LRT radijo žinios.
2.05 Klauskite daktaro.
3.00 LRT radijo žinios.
3.05 TV žaidimas „Kas ir
kodėl?“.
3.30 Dviračio žinios.
4.00 LRT radijo žinios.
4.05 Ekspedicija „Nuo
Baltijos iki Bengalijos“.
5.00 LRT radijo žinios.
5.10 „Ponių rojus“.

LNK
6.05 „Mano gyvenimo

šviesa“.
7.35 „Tomo ir Džerio

šou“.
8.00 „Volkeris, Teksaso

reindžeris“.
10.00 „Namai, kur širdis“.
12.00 Yra, kaip yra.
13.00 „Mano likimas“.
15.00 „Dvi šeimos“.
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 Sala.
21.30 Žinios.
22.20 Sportas.
22.27 Orai.
22.30 „Krizė – mūsų
prekės ženklas“.
0.40 „Išbandymų diena“.
1.40 „Miesto teisingumas“.

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

mergaičių“.
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 „Ponas ir ponia

Smitai“.
22.25 „Vikinglotto“.
0.30 „Melas ir pa-

slaptys“.
1.20 „Tironas“.
2.20 „Amerikiečiai“.
3.05 Ekstrasensai tiria.
4.35 „Melas ir paslaptys“.
5.20 „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. Pusfinalio rungtynės.
21.00 „10,5. Apokalipsė“.
0.40 „Vienveidis“.
2.15 „F. T. Budrioji akis“.

Dzūkijos TV
6.13 Programa.
6.14 TV parduotuvė.
6.30 Skinsiu raudoną

rožę.
7.00 Lrytas tiesiogiai.
8.00 Reporteris.
8.58 Orai.
9.00 Po darbų.
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

3.25 „Neprijaukinti.

Proveržių metai“.

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

4.30 Pradėk nuo savęs.
5.00 Kultūrų kryžkelė.

LRT Plius

TV1

6.00 Lietuvos Respu-

blikos himnas.
6.05 Kaunas Jazz 2019.
6.55 Kultūrų kryžkelė.
Rusų gatvė.
7.25 „Alvinas ir patrakėliai burundukai 3“.
7.40 „Šikšnosparnis
Patas“.
7.55 „Lesė“.
8.20 Pradėk nuo savęs.
8.45 „TV daktaras. Ar
smegenų stimuliatoriai gali išgydyti
priklausomybę nuo
alkoholio?“.
9.15 Labas rytas,
Lietuva.
12.00 DW naujienos rusų
kalba.
12.15 Brandūs pokalbiai.
13.05 Kultūringai su
Nomeda.
13.55 Linija, spalva,
forma.
14.20 „Diana. Septynios
pasaulį sukrėtusios
dienos“.
15.10 „TV daktaras. Ar
bakterijos apsaugo
nuo lėtinių ligų?“.
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“.
19.00 Mokslo sriuba.
19.15 Premjera. „Kalnų
žolelių paslaptys.
Kinija. Gydomosios
galios iš Tolimųjų
Rytų“.
20.10 Kultūros diena.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.20 Sportas. Orai.
21.30 Premjera. „Tai tik
pasaulio pabaiga“.
23.10 Premjera. „Aktyvios
priemonės“.
1.00 DW naujienos rusų
kalba.
1.15 Dabar pasaulyje.
1.45 Džiazo muzikos
vakaras. XX
tarptautinis
džiazo festivalis
„Birštonas 2018“.
3.00 „Iš Barbaros
Wood kolekcijos.

Trembita.
5.15 „Ten, kur namai 3“.

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 „Beprotiškos

melodijos“.
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“.
2.25 „Be kaltės“.
3.55 „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 „Non-Stop“.
23.05 „Aukščiausia
pavara“.
0.15 „Daktaras Hausas“.
1.10 „Kaip aš susipažinau su jūsų
mama“.
2.00 „Paskutinis iš vyrų“.

europiečiai“.
23.00 Nuoga tiesa.
0.30 Čempionai.
1.05 „Gluchariovas“.
2.10 Lrytas tiesiogiai.
2.55 Po darbų.

„Detektyvė Rizoli“, 12.10, TV1
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PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

(3
•mieste.
•Namą su 15 a sklypu Lazdijų •aukštas,
•3 k. butąnetoliVeisiejuose
pušynas, ežeTel. 8 603 24679.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Deere“ (gera būklė,
•TA•„John
iki 2020 m.) kartu su šiena-

karvę.
•Tel.:•Jauną
8 657 54709,
8 657 54712.

(2 aukštas,
Ožkas, kaina sutartinė.
pjove (1,7 m), kaina 3 300 Eur.
•m,•32 a.).k. butą Veisiejuose (30 kv. •34,14
•1 k.kv.butąm, Simne
•
•
su daline buitine
Tel.
8 607 69489.
Sodybą
Gudelių
(30
a
namų
Galima
derėtis.
Vaickūniškės.
•valda,
• 2,25 ha žemės ūkio Tel. 8 631 92723.
Tel. 8 626 79757.
technika, nauji langai, šarvuo1 m. X mėsines telyčias (2
paskirties žemės).
tosios durys, nauja santechni•
•
vnt.).
Puikų
didelį
sklypą
statybai
Tel.
8
615
96091.
Priekabą
gyvuliams
vežti.
ka)
kartu
su
kolektyviniu
sodu
•Lazdijuose.
•
•Tel.• 8 646 62166.
Tel. 8 687 86601.
(6 a). Tel. 8 601 93000.
Tel. 8 686 70841.
Žemės
sklypą
Lazdijuose
•(30• a, tinka namo statybai, ••Traktorių MTZ 82 (maža ••Ėringas avis.
Žemės sklypus namų
•
•
Tel. 8 642 07624.
••Žemės sklypą Jūratės g. 10, statybai šalia Lazdijų (įvairaus graži vieta, prie miško ir van- kabina), kaina sutartinė.
Alytus (12 a, namų valda, puiki
vieta, geri kaimynai, ~1 km iki
PC „Senukai“, arti mokyklos
bei darželiai, sklypo dokumentai tvarkingi, neįkeistas, miesto
komunikacijos (išskyrus
dujas), gatvė įtraukta į miesto
plėtros projektą), kaina 1 000
Eur/a, galima derėtis.
Tel. 8 677 78572.
sklypą Lazdijų r.,
•šalia•Žemės
ežero.
Tel. 8 686 70841.

••

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

dydžio, visos komunikacijos,
šalia interneto linija), kaina
sutartinė.
Tel. 8 616 33781.

Tel. 8 698 24061.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

••
Vytauto g. 41, Laz•dijai•Namą
(15 a namų valda) ir 15 a
Vainiūnų k. (buvusi
•valgykla,
•Namąnamų
valda 30 a),
sklypą Sodų g.
Tel. 8 672 05028.

••

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

••

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

Informuojame, kad 2019 m. gegužės 27 d. 13 val. bus atliekamas žemės sklypo (kad. Nr. 5938/0007:115), esančio Lazdijų
r. sav., Vainiūnų k., Veisiejų g. 11, priklausančio A. V., ribų
ženklinimas. Kviečiame dalyvauti gretimo sklypo (kad. Nr.
5938/0007:90) savininkus I. V., G. B., J. M., J. B.
Darbus atlieka UAB „AGINRO“, Nepriklausomybės a. 4,
Lazdijai. Tel. 8 656 94485.
Informuojame, kad 2019-05-29 9.00–11.00
val. bus atliekami Lietuvos Respublikai priklausančio žemės sklypo (patikėtinis NŽT
prie ŽŪM, kad. skl. Nr. 5910/0002:291),
esančio Vainežerio k., Kapčiamiesčio sen.,
kadastriniai matavimai. Kviečiame atvykti
gretimo sklypo (kad. skl. Nr. 5910/0002:270) savininką S. P.
arba jo įgaliotus asmenis.
Matavimus atliks UAB „Geodala“,
matininkė Erika Petruškevičiūtė.
Tel. 8 685 08308. Vasario 16-osios g. 6-4,
44250 Kaunas. El. p. info@geodala.lt.

• Stacionarių ir nešiojamųjų kompiuterių
remontas
•
Kompiuterių
tvarkymas

dens telkinio, atlikti geodeziniai matavimai, visos miesto
komunikacijos), kaina 20 000
Eur.
Tel. 8 686 70841.

programinės

įrangos

• Navigacijų naujinimas
• Kompiuterinių tinklų projektavimas ir
tvarkymas
• Vaizdo stebėjimo sistemų diegimas
• Įmonių ir organizacijų kompiuterinės
technikos priežiūra
• Kompiuterių ir projektorių nuoma

El. p. vitoldas@varle.lt
Tel. +370 698 75597

kaina 16 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

„Audi A6“ (2000 m.) priekinio 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.

AUGALAI

bulves „Melodi•ja“,•Maistines
kaina 0,15 Eur/kg.
Tel. 8 616 80047.

gėlininkystės
•ūkis•G.jauVasiukonio
prekiauja našlaitėmis.

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

sklypą Nemajūnų
•k. •(80Žemės
a, žemės ūkio paskirtis,
gėlių ir darEscort“ (1,6 l, benzi•nas,•„Ford
•žovių
•Prekiaujame
universalas), kaina 190
daigais. Siauroji g. 8,
tvenkinys, nedidelis statinys),
kaina 6 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

Eur.
Tel. 8 673 81355.

Lazdijai.
Tel. 8 630 61842.

Frontera“ (2000 m.,
prie ežero
•(nedidelis,
•Žemės sklypą
•TA•„Opel
••Žieminius ir vasarinius
rekreacinės paskiriki 2021 m., gera būklė, ratų kviečius.
ties, iki vandens apie 50 m, iš
vienos pusės riboja keliukas,
iš dviejų pusių juosia natūralus griovys, einantis iki ežero,
idealus variantas sklype turėti
tvenkinį, patogus privažiavimas), kaina 12 000 Eur.
Tel. 8 686 70841.

••

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

g., Lazdijuose
•(medinis,
•Namą Kalnų
gyvenamasis, su

mediniu priestatu, 4,65 a žemės sklypas, elektra, vanduo).
Tel. 8 690 29090.

Miško
paslaugos..
• 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

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

komplektas).
Tel. 8 605 70200.

Tel. 8 694 16 386.

KITI

tvarkingas pa•dangas
•Vasarines
(R15 195*60, 5 skylės,
„Orion Color
•2051•Televizorių
Stereo“, kaina 10 Eur.
lengvojo lydinio ratlankiai, 4
vnt.). Tel. 8 626 60208.

Tel. 8 612 41428.

siurblį.
Fiesta“ (2005 m.,
•1,4•„Ford
•Tel.•Vakuuminį
l, dyzelinas, iš Vokietijos),
8 610 94555.
kaina sutartinė.
„HTC One mini“.
Tel. 8 623 23430.
•Tel.•Telefoną
8 675 56336.
lydinio ratlankius
•(tinka
•Lengvojo
radiatorius.
„Opel“, R15, 4 skylės),
•Tel.•Ketinius
8 614 56206.
kaina 15 Eur/vnt.
Tel. 8 682 64169.
įvairiais gėlių
•sodinukais,
•Prekiaujame
skaldele kapams,
GYVULIAI
fasuota akmens anglimi ir
2
karves
ir
veršingą
telyčią.
baltarusiškų durpių briketais.
•Tel.• 8 699 30308.
Atvežame. UAB „Martas“,
Gėlyno g. 17, Lazdijai.
5
m.
karvę
su
belgų
telyčaiTel.: 8 652 51721,
•te,•kaina 1 000 Eur.
(8 318) 51721.
Tel. 8 647 72283.

veršelį.
•Tel.•38sav.622mėsinį
15594.

„Sūduvos galvijai“

Brangiai perka.

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

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

ĮMONĖ SUPERKA
KARVES, BULIUS ir TELYČIAS
AB „Krekenavos agrofirma“
supirkimo kainomis.
Sveria vietoje. Moka 6 ir 21 proc. PVM.
Pasiima savo transportu. Atsiskaito iš karto.

Tel.: 8 685 86131, 8 698 28063.

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

par d uoda

••

kiti

Tvarkingą fanerinę valtį.
Senovinius restauruotus medinius ratus (4 vnt.) ir svarstykles.
Tel. 8 626 60208.

••

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

••

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

laužo supirkimas:
•juodojo
•Metalometalo
laužas – 160–

190 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

Siūlome patikimą dar•bą•namų
tvarkytojoms (-ams)
Anglijoje, be jokių įdarbinimo
mokesčių. Amžius neribojamas, kalba nebūtina.
Tel. 8672 41083;
www.superdarbas.com.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė
šią sunkią netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame Leonorą Patackienę dėl mylimos
mamytės mirties.
Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos
profesinė organizacija
Norėtume, kad mūsų žodžiai būtų dideli,
Kad sielvartą sušildytų, paguostų.
Gyventi šauktų vėl be sopulio širdy
Ir ašaras nušluostytų nuo skruostų.
Mirus ilgamečiam draugijos nariui Aloyzui Albavičiui,
nuoširdžiai užjaučiame jo artimuosius.
Lazdijų rajono neįgaliųjų draugijos kolektyvas
butą Lazvisus vidaus
•dijuose.
•Išsinuomočiau
•apdailos
•Atliekame
Mokėsiu iki 100 Eur/
darbus.
mėn. už nuomą.
Tel. 8 603 30577.

••
suvirinimo
•aparatus.
•PalečiųTel.vežimėlį,
8 698 78040.
gyvenimo draugės
•iki•47Ieškau
m. Tel. 8 647 16590.
akmens
•plokštes
•Pigiai išlabradorito
m. vyras susipažintų su
Ukrainos Lazditolimųjų reisų
„Audi“, „VW“,
•„MB“,
•Superkame
•vairuotojas
•Reikalingas(turintis
•laisva
•53 rimta
„Opel“, „Mazda“,
CE katemoterimi apie 50
juose. Tel. (8 318) 52156 (po
darbo valandų ir savaitgaliais).

PERK A
NEKILNOJAMASIS TURTAS

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

••

Brangiai mišką (gali būti
bendraturčių, neatidalytas, su
skolomis). Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8 644 55355.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

••

Greiderį (kabinamas prie
traktoriaus).
Tel. 8 658 18636.

••

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

laikų motociklą.
•Gali•Tarybinių
būti nevažiuojantis, nepilnos komplektacijos. Lazdijai.
Tel. 8 658 90980.

••

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

naudotus,
•nevažiuojančius
•Brangiausiai –angliškus,
po

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

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

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

IEŠKO

moterį.
visų markių
•automobilius,
•Superkamekemperius.
•Tel.•Prižiūrėčiau
Gali
8 607 04693.
būti nevažiuojantys ar po autoįvykio 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

PA Ž I NT YS

UAB „Švykai“ ieško statybos darbuotojų.
Tel. 8 687 50429,
www.svykai.lt.

N UO MA

••

SIŪLO

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

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

m. Tel. 8 623 23430.

PA S LAU G O S

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.

būdu restauruo•jame•Karštuoju
vonias. Dengiame impor- ••Dengiame stogus iš savo ir
užsakovo medžiagų. Lankstinių
tinėmis medžiagomis. Spalvų
įvairovė, garantija. Darbo patirtis 27 metai.
Tel.: 8 617 78494, 8 636 79331.

••

Taisome šaldytuvus, automatines skalbimo mašinas ir
kitą buitinę techniką. Kauno g.
77, Lazdijai. Tel. 8 650 87433.

tipų stogų, fasadų,
•patalpų
•Visų plovimas,
atnaujini-

mas, dažymas. Konsultuojame,
suteikiame garantijas.
Tel. 8 621 99958.

išnuomojamos
•patalpos
•Nebrangiai
••DAŽOME tinkuotų, mediAlytaus miesto centre nių namų fasadus ir jų stogus.

gamyba ir montavimas.
Tel. 8 678 29667.

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

ir kokybiškai išpjau•name
•Greitai
medžius tiek gyvenamosiose, tiek sunkiai prieinamose
teritorijose ir kapinėse.
Tel. 8 627 49416.
duris namams,
•ūkiniams
•Gaminame
pastatams, laiptus ir

kitus gaminius. Kokybę garantuojame. Tel. 8 686 71689.

veršelį
(pusrūsyje, 70 ir 100 kv. m).
Tel. 8 631 91211.
•auginimui.
•MėsiniųTel.veislės
8 686 71256.
Visų tipų stogų, fasadų,
Tel. 8 698 78040.
•
•
patalpų
PLOVIMAS, ATNAUTaisome
automatines
skal•
•
Brangiai
–
pienu
girdomus
bimo
mašinas.
Atvykstame
į
JINIMAS,
DAŽYMAS. KonsulNuomoju
betono
maišyklę.
•buliukus
• ir telyčaites (2–8 •Tel.• 8 614 56206.
namus. Tel. 8 615 73404.
tuojame, suteikiame garantiją.
sav., nuo 50 iki 90 kg). Moka
6 ir 21 proc. Sveria elektroninėmis svarstyklėmis.
Tel. 8 646 81037.

••

Įmonė tiesiogiai – galvijus
aukščiausiomis ŽŪKB „Krekenavos mėsa“ kainomis. Moka
iš karto.
Tel. 8 613 79515.
arba telyčią nuo 6
•mėn.•Veršelį
iki 3 metų tolimesniam
auginimui. Taip pat pienines
melžiamas karves arba visą
bandą.
Tel. 8 625 93679.

KITI

••

IEŠKO

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

šeima išsinuo•motų
•Jauna
būstą Lazdijuose.

Tel. 8 621 99958.

skardinius, šife•rinius
•Dažome
stogus. Medinius bei
tinkuotus fasadus ir kt.
Tel. 8 631 91211.

plytelių
•klijavimas.
•Vidaus irTel.lauko
8 636 70993.

Tel. 8 673 24549.

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

išsinuomo•čiau•Brangiai
žemės Krosnos,

nesūdytus lašinius. Šeštokų sen.
•Tel.•Šviežius
8 680 33027.
Tel. 8 688 80688.
motorinį
laisvos žemės
•dviratį.
•GerosTel.būklės
•nuomai
•TuriteTeizų
8 601 71805.
apylinkėse?
Padėkite jaunam ir naujai
pianiną.
besikuriančiam ūkiui
•Tel.•Naudotą
8 659 60507.
plėstis. Tel. 8 653 90001.

PARDUODA.

Beržines ir juodalksnio
malkas.
Atvežame.
Užsakymai priimami

8 688 80175.
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Dėmesio!

Parduotuvėje „Autodalys“, Seinų g. 15, Lazdijai

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.

DVIRAČIAI, PASPIRTUKAI,
EL. Paspirtukai

Kviečiame registruotis į
vairavimo kursus

Tel.: (8 343) 21847,
8 699 88498.
Perkame mišką su
žeme ir išsikirsti.
Atliekame:
– miško valymo,
retinimo, sanitarinius
kirtimus.
– medienos ištraukimo
darbus.
– miško sodinimo ir
priežiūros darbus.
Tel. 8 688 80175
Vytauto g. 16, Seirijai,
Lazdijų r.
El. p. uabloginta@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

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

Tel. 8 650 54363.

VANTOS

.

Įvairioms pirtims.
Įvairiems
vanojimams.
UAB „Rividė“
BRANGIAI PERKAME
ĮVAIRIUS
Didesnį kiekį galiu atvežti.
parduoda ir pristato:
ARKLIUS, JAUČIUS,
Kviečiu susipažinti su
TELYČIAS,
KARVES
.
lietuviškos
pirties
• Plautas aukščiausios rūir apvaliąją
tradicijomis
ir
ritualais.
šies akmens anglis (palaidos
Tel. 8 625 93 679
medieną su žeme
arba fasuota po 25 kg).
arba išsikirsti.
Tel. 8 633 59539.
• Granulines akmens anglis
Atliekame sanitarinius kirtimus
bei retinimus. Konsultuojame.
(po 1 t, po 25 kg).
BRANGIAI PERKAME ĮVAIRIUS
Tel. 8 680 81777
• Medžio briketus.
ARKLIUS, JAUČIUS,
• Durpių briketus didmaiTELYČIAS, KARVES.
šiuose po 500 kg.
apvaliąją
Perkameirmišką
• Medžio granules (sertiTel. 8 625 93 679
medieną su žeme fikuotos).
didžiausiomisarba
kainomis
išsikirsti.
Lietuvoje.
Atliekame sanitarinius kirtimus
Tel. 8 652 71212.
bei
retinimus. Konsultuojame.
Mokame avansus.
Tel.
8
680
81777
Atsiskaitome iškarto.

PERKAME
MIŠKĄ

PERKAME
MIŠKĄ

Tel. 8 605 44445

PERKAME
MIŠKĄ.

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.

UAB „Galvijų eksportas“
perka pienu girdomus
veršelius.
Moka 6 ir 21 proc.

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

Ilgastrėliu ekskavatoriumi pigiai, greitai ir kokybiškai

Tel. 8 612 34503.

Tel. GALVIJŲ
8 684 95050.

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

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

Tel. 8 652 50282.

www.dzukijosgranitas.lt

Gaminame paminklus, tvoreles, antkapius.
Atvežame, sumontuojame.
Prekiaujame granito skaldele, kaina 25 kg nuo 3 eur.
Mechanizatorių g. 7, Luksnėnų k., Alytaus r. , tel.: (8 315) 59221, 8 699 96468
Kepyklos g. 15D, Alytus, tel. 8 699 29258
Šiltnamių g. 2, Druskininkai, tel.: (8 313) 56029, 8 656 25005
Aikštelė prie Užupių kapinių, tel. 8 601 22238

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

Tel. 8 699 03929.
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