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Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

JUODELIAI KVIEČIA!!!
Viena didžiausių ir moderniausių medienos perdirbimo įmonių 

UAB ,,Juodeliai“ augina savo komandą ir 
darbui AKMENYNŲ gamybiniame padalinyje,

kviečia prisijungti: 
Pamainos meistrą

Siūlome 1000–1100 Eur „į rankas“ 
• Slenkantis pamainomis darbo grafikas 

(2 dienomis / 2 naktimis / 4 laisvos)
• Darbuotojus vežame autobusu arba kompensuojame kurą 

(*yra papildomų sąlygų)
• Garantuojame laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį 

darbo užmokestį!
• Nemokamas testavimas dėl Covid-19 ligos!

• Draudimas nuo traumų!
Skambink ir gauk TAU tinkantį pasiūlymą

tel.: +370 698 41920; +370 600 00515
arba CV siųsk cv@juodeliai.lt

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

Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Marius Varnelis.

Kuo rūpinasi rajono ugniagesių vadas — 
savo darbuotojų sveikata,  politiniu  
apsišvarinimu  ar  etatų atlaisvinimu?
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SavaitėS  komentaraS    
Oficialiai dar neįkurta partija populiarumu jau lenkia valstiečius

Algimantas Mikelionis
Portalo „Delfi“ užsakymu gruo-
džio 13–25 dienomis atlikta 
„Sprinter tyrimai“ gyventojų ap-
klausa. Joje atsispindi politinių 
partijų, politikų ir visuomenės 
veikėjų populiarumas. Lyginant 
gruodžio mėnesio populiarumo 
reitingus su lapkričio mėnesio 
populiarumo reitingais, galima 
aiškiai pamatyti vyraujančias ten-
dencijas, t. y. kaip kito – didėjo 
ar mažėjo – Vyriausybės, prem-
jerės ir ministrų, ir kitų politikų 
ar visuomenės veikėjų ir partijų 

populiarumas.
Turbūt nieko keisto, kad gruo-

džio mėnesį, palyginus su lapkri-
čiu, didėjo neigiamas I. Šimony-
tės vadovaujamos Vyriausybės 
vertinimas ir savo ruožtu mažėjo 
teigiamas Vyriausybės su prem-
jere priešakyje vertinimas. Šiai 
Vyriausybei tenka dirbti iš tiesų 
itin sunkiu metu. Ką jau kalbėti 
apie koronaviruso pandemiją ir 
pabėgėlių krizę, nors pastaroji 
buvo laikinai suvaldyta, bet vis 
dar išlieka tiksinti bomba. Su pa-
bėgėlių krize susidūrė ir mūsų 
kaimynai. Vien susidūrusi su 
tokiomis problemomis, bet kuri 
vyriausybė patirtų milžiniškus 
išbandymus, o čia dar priside-
da nemažos dalies visuomenės 
neapykanta konservatoriams ir 
konkrečiai prof. V. Landsbergiui 
bei užsienio reikalų ministrui 
G. Landsbergiui. Penkiasdešimt 
metų okupacijos padarė savo, ir 

žmogus, itin didelėmis savo ir 
bendražygių pastangomis sugrio-
vęs sovietinį monstrą, yra keikia-
mas, ar yra tam proga, ar ne.

Atrodo, kad prastai vertinama 
turėtų būti ir Vyriausybės vadovė 
Ingrida Šimonytė, bet šiuo atveju 
laukia paradoksas ir staigmena. 
Tarp visų politikų, pretenduo-
jančių tapti premjeru, dabartinė 
ministrė pirmininkė gruodžio mė-
nesio apklausoje gavo daugiausia 
respondentų balsų. Už ją pasi-
sakė 16,7 procento apklaustųjų. 
Antroje vietoje – S. Skvernelis, 
surinkęs 11,7 procento pasisakiu-
siųjų balsų. Trečia liko socdemų 
pirmininkė V. Blinkevičiūtė – 6,2 
procento. I. Šimonytė iš tikrų-
jų yra labai gabi, talentinga ir 
kompetentinga politikė, jeigu, 
esant tikrai nelengvai situacijai 
Lietuvos politiniame ir sociali-
niame gyvenime, sugeba išlikti 
populiariausia tarp kandidatų į 

premjero postą. Juk atrodytų, 
oponentai, kurie nėra valdžioje, 
galėtų jaustis itin komfortabiliai 
ir pirštu baksnoti rodydami į I. Ši-
monytės vadovavimo Vyriausybei 
klaidas.

2021-uosius metus socdemai ir 
konservatoriai užbaigė turėdami 
tą patį populiarumo reitingą. So-
cdemų reitingas siekia 10,9 pro-
cento, o lapkričio mėnesį jis buvo 
2 procentais didesnis. Konserva-
torių populiarumas gruodį buvo 
10,8 procento, o lapkritį  – 11 pro-
centų. Trečią vietą užima Seimo 
pirmininkės V. Čmilytės-Nielsen 
vadovaujamas Liberalų sąjūdis, 
kuris gruodžio mėnesį surinko 7,2 
procento balsų. Ketvirtoje vietoje 
sensacingai įsitaisė S. Skvernelio 
vadovaujama Demokratų sąjunga 
(„Vardan Lietuvos“), kuri pelnė 
7,2 procento respondentų balsų. 
Juokingiausia, kad ši partija dar 
net neįkurta, o populiarumu jau 

aplenkė valstiečius, kurie pelnė 
6,7 procentų apklaustųjų balsų. 
Lapkričio mėnesį už R. Karbaus-
kio partiją dar pasisakė net 8,9 
respondentų.

Žvelgiant į ateitį, galima pro-
gnozuoti, kad kai S. Skvernelio 
vadovaujama Demokratų sąjunga 
taps politine partija, jos populia-
rumas dar labiau didės. Jau dabar 
matyti, kad šis politinis judėjimas 
per mėnesį atėmė nemažai balsų 
iš valstiečių. Matosi aiški tenden-
cija, kad bus pretenduojama ir į 
socialdemokratų rinkėjų balsus. 
Panašu, kad iš didelio Demokratų 
sąjungos kiaušinio bus išperėtas 
didelis, plėšrus ir aršus politinis 
erelis, kuris galingai pataršys po-
puliarumo plunksnas ne vienai 
politinei partijai. Tad mūsų lau-
kia itin įdomus politinis laikotar-
pis, kurį kaip reikalas pravėdins 
S. Skvernelio kuriama politinė 
partija.•

Kviečiame siūlyti kandidatus apdovanojimams už  reikšmingus 
nuopelnus Lazdijų kraštui ir valstybei
Kviečiame siūlyti kandi-
datus apdovanojimams už  
reikšmingus nuopelnus 
Lazdijų kraštui ir valsty-
bei.

Iškiliausios mūsų tautos šventės 
– Vasario 16-osios – Lietuvos 
valstybės atkūrimo dienos proga 
savivaldybės merė Ausma Miški-
nienė už reikšmingus nuopelnus 
Lazdijų kraštui ir valstybei ap-
dovanos gyventojus, įstaigas bei  
visuomenines  organizacijas.

Kviečiame kuo aktyviau pri-
sijungti prie šios gražios mūsų 
krašto tradicijos ir iki vasario 10 
d.  pasiūlyti tuos, kurie nuošir-
džiai, kantriai, tačiau kartais – 
labai tyliai dirba savo krašto ir 
visos Lietuvos labui.

Kandidatus gali siūlyti gy-
ventojai, organizacijos, įstaigos, 
įmonės. Pretendentai nominacijai 
gali pasiūlyti ir patys save. No-
minacija tam pačiam asmeniui 
už tą pačią veiklą suteikiama tik 
vieną kartą. Siūlant apdovanoti 
gyventoją, reikia pateikti: laisvos 
formos prašymą dėl apdovanoji-
mo, adresuotą savivaldybės me-
rei,  taip pat siūlomo kandidato 
gyvenimo, veiklos aprašymą ir 
kandidato darbų ir nuopelnų Laz-
dijų kraštui ar valstybei aprašą. 
Siūlant apdovanoti įstaigą ar vi-
suomeninę organizaciją – visus 
aukščiau  minėtus dokumentus 
ir  informaciją apie ankstesnius 
apdovanojimus, vertinimus, jei 
tokių buvo.

Dokumentus prašome siųsti 

paštu arba atnešti į Lazdijų ra-
jono savivaldybę ir pateikti pir-
mame aukšte esančiame „Vieno 
langelio“ kabinete  dirbančiam 
specialistui. 

Nominantų atrankos darbo gru-
pė išanalizuos gautus siūlymus, 
atrinks tris kandidatus ir teiks juos 
tvirtinti rajono savivaldybės me-
rei Ausmai Miškinienei. 

Vasario 16 dieną nominantai 
bus apdovanoti Lazdijų rajono 
savivaldybės mero padėkos raš-
tais, Laisvės angelo statulėlėmis 
ir 300 eurų piniginiais prizais. 
Informacija apie apdovanotuosius 
bus paskelbta rajono spaudoje, 
savivaldybės interneto svetainėje 
ir  socialiniame tinkle „Facebo-
ok“.•
Lazdijų rajono savivaldybės informacija

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis
• Politinės aktualijos

• Bendruomenių naujienos

• Kultūrinių renginių anonsas

• Dzūkai kalba, kad...

Prenumerata — tai ne tik aktualios žinios,  atkeliaujančios į Jūsų namus ir 
biurus, bet ir originali bei praktiška dovana bet kokia proga.

Prenumeruoti leidinius galite Lietuvos pašto skyriuose, telefonu 8 700 55 400 internetu:  
www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt, www.prenumeruoti.lt bei redakcijoje  adresu: 
Seinų g. 12, Lazdijai.

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.

Dokumentus prašome siųsti paštu arba atnešti į Lazdijų rajono savivaldybę ir pateikti 
pirmame aukšte esančiame „Vieno langelio“ kabinete dirbančiam specialistui.
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Mokytoja A. Pileckienė: „Svarbu ne tai, kaip vadovėlyje 
apie Sausio 13-ąją  parašyta, bet tai, kaip tu jiems tai perteiksi“
Jau daugiau nei tris de-
šimtmečius kasmet prisi-
mename  Sausio 13-osios 
įvykius, padėjusius pama-
tus naujam mūsų valsty-
bės gyvavimo etapui. Per 
31-erius metus, praėjusius 
nuo tų įsimintinų dienų, 
jau užaugo nauja lietu-
vių karta. Tų metų vaikai 
dabar jau į paskutines 
mokyklos klases leidžia 
savo vaikus, kurie apie tas 
dienas gali sužinoti tik iš 
tėvų ir senelių pasakojimų, 
jiems tai – istorija. 

Ką daryti, kad jaunas žmogus 
nepamirštų esminių mūsų tautos 
datų, kaip pasiekti, kad svarbiau-
siųjų Lietuvos įvykių minėjimas 
taptų jaunų žmonių savastimi?

Lazdijų Motiejaus Gustaičio 
gimnazijos istorijos ir pilietišku-
mo mokytoja Audronė Pileckienė 
įsitikinusi, jog istorinės atminties 
išsaugojimas ir perdavimas jauna-
jai kartai didele dalimi priklauso 
nuo suaugusiųjų – pedagogų, 
šeimos narių – atsakomybės ir 
pilietiškumo. 

Apie Sausio 13-osios pamokas, 
jaunimo pilietiškumo ir patriotiz-
mo auklėjimo ypatumus „Dzūkų 
žinios” kalbasi su mokytoja A. Pi-
leckiene. 

– Kas Jums Sausio 13-oji? 
Kaip Jūs apie ją pasakojote 
moksleiviams, kaip keičiasi jau-
nų žmonių santykis šios dienos 
atžvilgiu?  

– Man ši data – labai svarbus 
įvykis, toks pat, kaip Vasario 16-
oji ar Kovo 11-oji. Tądien nebu-
vau Vilniuje, bet viską mačiau, 
pergyvenau, dalyvavau žuvusiųjų 
už laisvę šermenyse,  laidotuvėse.  
Tai – istorinė diena, kurią mes 
turime žinoti ir ją prisiminti. Ži-
noma, tas santykis su šia diena 

vadovėlyje apie tai parašyta, bet 
kaip tu jiems tai perteiksi. 

Vienas iš tokių dalykų, pade-
dančių suvokti tos datos svarbą,  
mūsų moksleivių kelionė į Vilnių, 
į bėgimą „Gyvybės ir mirties ke-
liu“. Mano vyras Kęstutis – buvęs 
karininkas, dabar  jis vadovauja 
Lazdijų šauliams. Mes su vyru ir 
patriotizmo ugdymo srityje esa-
me puikus duetas – jis kviečia 
savo šauliukus į tą bėgimą, o aš 
– moksleivius. Vaikams sakau, 
kad tai negali būti privalu, tai turi 
būti vidinis ėjimas. 

– Šiemet bėgimas vyko sau-
sio 8 dieną. Papasakokite apie 
jį plačiau. 

– Į Vilnių važiavo ir mokiniai, 
ir mokytojai ne tik iš Lazdijų, bet 
ir iš Seirijų, Veisiejų, iš viso per 
pusšimtis rajono atstovų. Bėgimo 
dalyviams teko įveikti devynis su 
puse kilometro.  

Po bėgimo vaikai sakė esą labai 
patenkinti, kad įveikė tą atstumą. 
Mes viską padarėme pagal esamą 
epidemiologinę situaciją, kad bė-
gimas būtų saugus.  Kai važiavo-
me namo, tai kai kurie mokiniai 
tikėjosi, jog už dalyvavimą šiame 
bėgime gaus dešimtukus. Ir tada 
jiems paaiškinau, kad niekada 
už tokius dalykus jiems niekas 
nerašys pažymių. 

Bėgime dalyvavo ne tik vy-
resnieji mokiniai, važiavo ir trys 
penktokai, kurie sėkmingai įveikė 
atstumą.  Važiavo mokytojai Kris-
tina Švitrienė, kuri vežėsi aštuon-
metį sūnų, jis irgi įveikė šį atstu-
mą.  Tai pavyzdys dešimtokams, 
kurių nedaug važiavo į Vilnių.  Aš 
pati irgi svajoju kada nors įveikti 
šį atstumą. Tėvai matė bėgime 
dalyvaujančius savo vaikus per 
televiziją. Tai puiki pilietiškumo 
pamoka, tokia pati, kaip šiandien 
rytą ant palangių uždegtos atmi-
nimo žvakutės.  

busiukais suvežti vaikus į pilieti-
nes šventes. Reikia siekti, kad eitų 
šeimos su vaikais, kaip į Kalėdų 
eglutę. Kaip tą pasiekti, turėtų 
pagalvoti renginių organizavimo 
komandos. Į tas šventes pirmiausia 
mes patys turime ateiti. Juk tarpu-
kariu žmonės šventėse dalyvauda-
vo savo noru, o sovietmečiu buvo 
suvaromi. Gal gatvių seniūnaičius 
reiktų surinkti, su jais pasikalbė-
ti, kad jie jų gatvėse gyvenančias 
šeimas pakviestų į tokius rengi-
nius. Dabartinių moksleivių tėvai 
ir seneliai atsimena tuos įvykius, 
tada juk nebuvo abejingų, reikia 
juos suaktyvinti. Džiaugiuosi, kad 
mūsų gimnazijos vaikai labai pi-
lietiški. Jie patys sukūrė patriotinį 

gimnazijos administracija, kad 
jie palaiko pilietines iniciatyvas. 
Mes pateikėme paraišką Sausio 
13-osios vėliavai gauti. Nors jos 
nelaimėjome, tačiau už  patriotiš-
kumą ir pilietiškumą M. Gustai-
čio gimnazija pateko į Lietuvos 

mokyklų penketuką.  Panašu, kad 
einame teisingu keliu. 

– Ačiū už pokalbį. Prasmingos 
šventės Jums ir Jūsų auklėti-
niams!•
„Dzūkų žinių“ informacija

keičiasi, tai yra natūralu, nes ši 
karta, kuriai pasakoju apie tų 
dienų įvykius, gimė vėliau. Nuo 
mūsų, suaugusiųjų, priklausys, 
kaip jie žiūrės į tą datą, ar jiems 
tai bus svarbu. Kalbant apie Sau-
sio 13-ąją, svarbu ne tai, kaip 

– Ką daryti, kad valstybinės 
šventės taptų jauno žmogaus 
savastimi?

– Reikia jas minėti, reikia kvies-
ti vaikus, juos įtraukti, reikia, kad 
klasių vadovai į tas šventes ateitų 
su vaikais. Nepritariu idėjai auto-

filmuką, kuriame buvo daug au-
tentiškos medžiagos. Nors didelių 
prizų nelaimėjo, bet jiems tai buvo 
puiki pilietiškumo mokykla. 

Tam, kad istorija nebūtų už-
miršta, reikia daug dirbti. Aš la-
bai džiaugiuosi savo kolegomis, 

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos istorijos ir pilietiškumo mokytoja Audronė Pileckienė įsitikinusi, jog istorinės atminties išsaugojimas ir perdavimas jaunajai kartai didele dalimi priklauso 
nuo suaugusiųjų — pedagogų, šeimos narių — atsakomybės ir pilietiškumo. (Nuotraukos iš asmeninės Audronės Pileckienės FB paskyros.)

Bėgime dalyvavo ne tik vyresnieji mokiniai, važiavo ir trys penktokai, kurie sėkmingai įveikė atstumą. (Nuotraukos 
iš asmeninės Audronės Pileckienės FB paskyros.)
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GarbėS pakyla
„Metų darbdavio“ nominacija atiteko UAB „Lazdijų sveikatos centras“, atsakingai prisidedančiam prie kovos su pandemija. 
„Tvariausio verslo“ nominaciją pelnė daugiau nei prieš 20 metų įkurtas Ginto Cimakausko ūkis ir UAB „Paukščių gojus“. 
„Pats sau darbdavys“ nominacija atiteko Nijolei Žaliaduonienei, prieš keletą metų Lazdijuose įkūrusiai „Bajoriškių kepyklė-
lę“.
„Stabiliausio verslo“ titulas įteiktas 24 metus veikiančiai ir stabilias darbo vietas rajone kuriančiai įmonei UAB „Pietų Megrame“. 
„Metų proveržiu“ paskelbtas Edmundo Jastramsko ekologinis ūkis, atliekantis kilnią gamtos tausojimo ir visuomenės sveika-
tinimo misiją. 
„Jaunasis verslo sparnas 2021“ nominacija įteikta pandemijos nepabūgusiems ir pačiame karantino įkarštyje mobilią pirtį „Brie-
dinukė“  įkūrusiems jauniesiems verslininkams Eglei Jarmalaitei ir Mantui Valukoniui.
Lietuvos regionų verslo plėtros asociacijos įsteigta nominacija „Verslo bitė 2021“ įteikta UAB „Alloro“ – picerijų tinklo Laz-
dijuose ir Veisiejuose, viešbučio „Simona“ ir kitų verslų įkūrėjai Loretai Blažauskienei.
„Draugiškiausio  ir mylimiausio krašto verslo“ nominacijomis apdovanotos elektroninės parduotuvės „Noriu batų“ įkūrėja 
Giedrė Mockevičiūtė-Pranevičienė, parduotuvės „Džiaugsmas jūsų piniginei“ įkūrėja, verslininkė Rasa Markinienė ir picerijų 
tinklo įkūrėja, UAB „Alloro“ vadovė Loreta Blažauskienė. „Draugiškiausio verslo“ rinkimuose lemiamą balsą tarė krašto gy-
ventojai.

Lazdijai nusilenkė savo krašto verslininkams
Praėjusį penktadienį, po 
kelerių metų pertraukos 
Lazdijų kultūros centre 
pagerbti ir iškilmingai ap-
dovanoti verslininkai, per 
paskutinius metus prisi-
dėję prie bendruomenės 
stiprinimo, darbo vietų ir 
gerovės kūrimo Lazdijų 
krašte. Tą vakarą vyko 
tradicinis mūsų krašto 
renginys „Verslo sparnai“, 
kurio metu nominacijos 
įteiktos ir ilgus metus 
verslus plėtojantiems, ir 
pradedantiesiems versli-
ninkams. 

Iš viso renginio metu įteikti sep-
tyni „Verslo sparnai“, paskatinti 
jaunieji verslininkai, apdovanoti 
draugiškiausi krašto verslai.

Teikdamas „Draugiškiausio 
verslo“ apdovanojimus, kunigas 
Nerijus Žvirblys pabrėžė, kad 
augti ir kurti galime tik sutelkda-
mi jėgas, pastangas, pagelbėdami 
vieni kitiems. „Skristi galima ir su 
vienu sparnu, bet kad pakiltume, 
turime apsikabinti, tai yra rasti 
bendraminčių, palaikyti vieniems 
kitus. Tad linkiu rasti tą savitarpio 
supratimą ir partnerystę, kuri leis 
kilti aukštai“, – palinkėjo N. Žvir-
blys.

Siekiant skatinti jaunimo įsi-
traukimą ir inovatyvių idėjų 
vystymą, renginio metu buvo 
įteikti „Jaunojo verslo sparnų“ 
prizai. Pirmos vietos nugalėtojai 
Mangirdas Kundrotas, Vidmantas 
Landa ir Tautvydas Mikelionis 
su idėja „Interaktyvi muzikinė 
popietė“ paskatinti 500 Eur vertės 
prizu. Ilona Karalukienė ir jos 
verslo idėja  „Iš širdies į širdį“ 
paskatinta 350 Eur prizu.

Teikdama „Jaunojo verslo 
sparnų“ paskatinimo prizus, 
VšĮ „Versli Lietuva“ Verslumo 
departamento vadovė Inga Juo-
zapavičienė linkėjo verslus ku-
riantiems ir vystantiems drąsos. 
„Ypač džiaugiamės regionuose 
gimstančiomis inovatyviomis 
verslo idėjomis. Šis renginys ir 
apdovanojimai rodo, kad Lazdi-
juose gimsta puikių iniciatyvų. 
Jos turi būti pastebėtos, įvertin-
tos ir plėtojamos“, – akcentavo I. 
Juozapavičienė.

„Dzūkų žinios“ pakalbino 

net du apdovanojimus „Verslo 
sparnuose“ gavusią bendrovės 
„Alloro“ vadovę Loretą Bla-
žauskienę. 

verslo. Ką jie Jums reiškia?  
– Tai yra malonu, kad mus pa-

stebėjo po 10 metų darbo. Dir-
bom tiek metų tyliai, atrodo, kad 

– „Verslo sparnų“ šventėje 
gavote net du apdovanojimus 
– „Verslo bitė 2021“ ir draugiš-
kiausio ir mylimiausio krašto 

mūsų nėra, o dabar pastebėjo. 
Smagu.

– Ar sudėtinga Lazdijuose plė-

toti viešojo maitinimo verslą?
– Sudėtinga. Mažas miestelis, 

nedaug žmonių, bet daug maitini-
mo įstaigų, o perkamoji galia nėra 

didelė, todėl reikia viską labai 
tiksliai apskaičiuoti. 

– Pasirinkote picerijų veiklą ir 

Lazdijuose, ir Veisiejuose. Kodėl 
ne tradicinis lietuviškas maistas, 
bet picos? 

– Tuo metu atėjo toks įkvėpi-
mas, tuo labiau, kad tada Laz-
dijuose nebuvo picerijų. Mes 
orientavomės į jaunimą, kad jauni 
žmonės turėtų kur ateiti, pabūti.

– Per 10 metų, ko gero, būta ir 
problemų, kaip jas įveikėte? 

– Nesustojome ir ėjome į priekį, 
kūrėme naujus gaminius, picas 
originalias gaminome, pačios ban-
dėm ir paskui geriausius variantus 
įtraukdavome į meniu. Kolektyvas 
keitėsi, sunku surasti gerų dar-
buotojų, stengiamės išlaikyti tuos 
žmones, kurie myli savo darbą. 
Gerų rezultatų žmogus gali pa-
siekti tik tada, kai myli savo darbą. 
Reikia įdėti širdies į tą picą.  

– O Jūs pati mylite savo dar-
bą? 

– Taip, myliu savo darbą.  Ne 
viskas vertinama pinigais, kitą 
kartą reikia padovanoti ar ką nors 
duoti, kad paskui gautum atgal. 
Reikia ir žmones prisijaukinti. 
Kalėdiniu laikotarpiu pas mus at-
eidavo Kalėdų Senelis, tai buvo 
mūsų dovana lankytojams, kad 
savaitgaliais ateitų šeimos, nu-
sifotografuotų su juo, kad jaustų 
šventinę nuotaiką, už tai nieko ne-
prašėme. Gera, kai matai laimin-
gus vaikų ir jų tėvų veidus.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Lietuvos regionų verslo plėtros asociacijos įsteigta nominacija „Verslo bitė 2021“ įteikta UAB „Alloro“ — picerijų 
tinklo Lazdijuose ir Veisiejuose, viešbučio „Simona“ ir kitų verslų įkūrėjai Loretai Blažauskienei. Taip pat  Loretos 
vadovaujamas verslas apdovanotas „Verslo sparnų" nominacijoje kaip „Draugiškiausias ir mylimiausias krašto verslas“.
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g  Pasitikrinti sveikatą 
Lazdijų rajono savivaldy-
bės priešgaisrinės tarnybos 
ugniagesiams tenka važinėti 
į kitus miestus. Neplanuotai 
sveikatos patikrai ugniage-
siai be nurodytos priežasties 
siunčiami pasitikrinti į Kauną, 
medicininė patikra apmokama 
iš mokesčių mokėtojų pinigų.  
Kalbama, kad kitai neplanuotai 
patikrai vadas ruošiasi išsiųsti 
ugniagesius sveikatos tikrintis 
į Lenkiją, siuntimo išlaidos bus 
apmokėtos.
g „TikoTiks“ centre pasvei-

kintas Krokialaukio Tomo No-
raus-Naruševičiaus gimnazi-
jos mokytojų kolektyvas, tapęs 
„Metų aplinkosauginio ugdy-
mo įstaiga“ Alytaus regione. 
Padėkota, kad dalyvavo naci-
onaliniame projekte „Gamtos 
herojai 21“ ir savo mokyklos 
aplinkosauginius projektus 
garsina ne tik regiono, bet ir 
valstybės mastu. Labai apmau-
du, kai  viso regiono  bendruo-
menės dalyvavo, o iš Lazdijų 
niekas neatvyko. Mūsų kraštas 
žalias, aplinkosauginės temos 

mūsų rajone turėtų būti nr. 1, 
ypač į tai reikia įtraukti jaunuo-
sius mokytojus ir jaunuosius 
lazdijiečius. „TikoTiks“ organi-
zuotas konkursas buvo puiki 
proga šviestis, deja, ji buvo 
praleista.
g Savivaldybės tinklalapyje 

paspaudus nuorodą „Taryba“,  
nepamatysime nieko naujo, 
visi tarybos nariai, buvę vals-
tiečiai, kurie nesenai pasitrau-
kė iš šios partijos, taryboje vis 
dar atstovauja valstiečių par-
tijai, o ponia Česlova, skanda-
lingai pasitraukusi iš judėjimo 
„Pirmyn“  trapios daugumos 
link, taip pat „dirba“ taryboje  
po judėjimo „Pirmyn“ frakcijos 
ženklu. Kas tai: savivaldybės 
komunikacijos apsileidimas ar 
Lazdijų krašto žmonių klaidi-
nimas? •Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asmenų 
sutapimai su tikrove yra atsi-
tiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. paštu 
dzukuzinios@gmail.com, pra-
nešti telefonais: (8 318) 52260, 
8 670 38882.

kalba, kaD...
DzūkaiGinčas dėl valstybinėje žemėje 

atsiradusios tvoros persikėlė į teismą
Keičiantis normatyviniams 
aktams, kyla situacijų, kai 
žmonės, patys to nežinoda-
mi,  tampa įstatymų pa-
žeidėjais, jiems skiriamos 
baudos, tenka nugriauti 
statinius, kurie dėl pa-
keistos tvarkos atsiranda 
valstybinėje žemėje.

Paliūnų kaimo gyventojas Arū-
nas Kundrotas praėjusį pavasarį 
skundėsi, kad jam ir dar keliems 
Paliūnų bei Aštriosios Kirsnos 
gyventojams tikriausiai teks nu-
griauti dalį statinių, tvorų, esan-
čių prie kelio. Praėjusį balandį 
patikrinimą atlikusi Nacionalinė 
žemės tarnyba (NŽT) nustatė, kad 
šie statiniai neteisėtai pastatyti 
valstybinėje žemėje, todėl turi 
būti patraukti. 

Vadinamiesiems pažeidėjams 
buvo surašyti protokolai, paskir-
tos baudos, jie turėjo nugriauti 
valstybinėje žemėje atsiradusius 
statinius. 

Kai kurie iš gavusiųjų proto-
kolus taip ir padarė – sumokėjo 
baudas ir patraukė statinius. 

Tačiau A. Kundrotas šioje situ-
acijoje pasielgė kitaip – jis nesu-
mokėjo baudos, neperkėlė tvoros, 
o NŽT veiksmus pilietiškas paliū-
niškis apskundė teismui. 

„Protokolą gavau tik rudenį, aš 
baudos, kuri buvo 150 eurų, ne-
mokėjau, vėliau bauda padidėjo 
iki 300 eurų. Manau, kad toks 
sprendimas yra nesąmonė, jį ap-
skundžiau teisme, noriu, kad būtų 
panaikinta bauda. Aš paveldėjau 
iš močiutės tą sodybą, ta tvora ten 
jau buvo. Pagal 1993 metų skly-
po planus tvora yra sodybiniame 
sklype. Kai keitėsi tvarka, išplati-
no kelius, atsitiko taip, kad tvora 
atsirado valstybinėje žemėje, bet 
Kelių tarnybai ši žemė netruk-
do. Į valstybės žemę, pagal NŽT 
skaičiavimus,  ji įėjo apie 4,5 me-
tro. Anksčiau sodybinis sklypas 
prasidėdavo 4 metrai nuo kelio 
vidurio, o dabar reikalaujama 9 
metrų.  Nesugebu išaiškinti, kad 
buvo veikiama pagal tuo metu 
galiojusią tvarką, todėl ir tvora 
ten atsirado, ji tuo metu buvo ne 
valstybinėje žemėje. Keista, kad 
kažkada dokumentai galiojo, o 

paskui pradėjo negalioti“, – pa-
sakojo A. Kundrotas. 

NŽT A. Kundroto sklypo pa-
tikrą atliko praėjusį pavasarį, 
balandžio mėnesį. 

„Po to buvau iškviestas pokal-
biui į NŽT Lazdijų skyrių. Išdės-
čiau jiems savo argumentus.  Jie 
ilgą laiką neatsiuntė protokolo, 
galvojau, kad tuo pokalbiu viskas 
ir pasibaigė. Bet rugsėjo mėnesį 
gavau protokolą. Man jį atsiuntė 
tik tada, kai aš jo pareikalavau. 
Kai savo elektroniniame pašte 
radau pranešimą apie man skirtą 
baudą, tai paprašiau, kad man at-
siųstų protokolą. Nemokėjau bau-
dos, nesutikau su tokiu jų spren-
dimu, laukiau, kol man paskirs 
valstybės finansuojamą advokatą. 
Pranešiau VMI, kad bus ginčas 
teisme, kad neperduotų antsto-
liui“, – sakė A. Kundrotas.  

Jis pasakojo kalbėjęs su  Ke-
lių direkcijos atstovu Tomu 
Radkevičiumi, kuris teigė, kad 
kelininkams ši tvora netrukdo. 
Pagal teismų praktiką, jei tvo-
ros niekam netrukdo, tai jos nėra 
griaunamos. 

A .Kundrotas teigė šioje si-
tuacijoje įžvelgiantis politinius 
motyvus. 

„Manau, jog tai – politinis 
kerštavimas. Kodėl buvo tikrinta 
būtent mano sodyba, nors analo-
giškų situacijų mūsų kaime yra 
daugiau? Manau, kad kai kas įkišo 
liežuvį. Nors NŽT man sakė, kad 
atsitiktine tvarka mano sodybą 
išmetė kompiuteris, nenoriu tuo 
tikėti. Gal teisme paaiškės, kas 
buvo skundo autorius. Skųsdamas 
šį NŽT sprendimą teisme, noriu 
parodyti, kad Lietuvoje vyksta 
debilizmas“, – kalbėjo A. Kun-
drotas. 

Praėjusią savaitę  Lazdijų teis-
me buvo nagrinėjamas A. Kun-
droto skundas dėl NŽT priimtų 
sprendimų. Teismas nepatenkino 
šio žmogaus skundo. 

Po praėjusį penktadienį paskelb-
to teismo verdikto A. Kundrotas 
teigė, jog skundo svarstymo metu 
jis įžvelgęs bylą nagrinėjusios tei-
sėjos šališkumą, todėl ketina teis-
mo sprendimą skųsti aukštesnei 
teisinei instancijai.•
„Dzūkų žinių“ informacija

A. Kundrotas šioje situacijoje pasielgė kitaip — jis nesumokėjo baudos, 
neperkėlė tvoros, o NŽT veiksmus pilietiškas paliūniškis apskundė teismui.

Po praėjusį penktadienį paskelbto teismo verdikto A. Kundrotas teigė, jog skundo svarstymo metu jis įžvelgęs bylą 
nagrinėjusios teisėjos šališkumą, todėl ketina teismo sprendimą skųsti aukštesnei teisinei instancijai.

„Labas, pasauli!“ – sako lazdijietė Aistė su vyru Luku ir 
sūnumi Benu! 

Daug organizavimo, planavimo, rezervacijų, nežinomybės, 
daiktų krovimo, bilietų pirkimo, testų darymo, bet šeimos 
svajonė apkeliauti pasaulį prasidėjo! Šioje rubrikoje „Labas, 
pasauli! Su Aiste, Luku ir Benu“ kiekvieną savaitę galėsite 
matyti šeimos kelionės akimirkas. 

Simboliškai šeima iškeliauti pasirinko sausio 1 dieną. 
Kaip sako pati Aistė:   „Nauji metai – nauja pradžia ir mūsų 
gyvenime“. 

Skrydis iš Lietuvos į Turkiją, 12 valandų laukimas ir skrydis 
į Tailandą – jau sausio 2 dieną šeima   pasiekė savo pradinį 
tikslą. 

Laukite tęsinio kitame savaitraščio „Dzūkų žinios“ 
numeryje.
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085.

Aerozoliniai flakonai: kuriuos į konteinerį mesti galima, kurių — ne? 
Vienoje rankoje – tuščias 
flakonas nuo plaukų lako, 
kitoje – tuščias balionėlis 
nuo gerklės purškalo, o 
galvoje klausimas: kur 
juos mesti – nešti į komu-
nalinių atliekų konteinerį 
ar vežti į rūšiavimo cen-
trą? 

Tuščius aerozolinius balionėlius 
nuo kūno priežiūros priemonių, 
plaukų lako ar putų, vaistų, kos-
metikos, indų plovimo, skalbimo 
bei valymo priemonių galima 
mesti į pakuočių atliekų kontei-
nerį.  

Į kurį pakuočių atliekų kontei-
nerį juos mesti, priklauso nuo to, 
iš kokios medžiagos jie pagamin-
ti: metalinius ir plastikinius – į 
plastiko, stiklinius – į stiklo. 

Prieš išmesdami būtinai įsiti-
kinkite, kad flakonai nuo aerozo-
lių ar kitos pakuotės yra tušti – 
paspaudus purškimo mygtuką, iš 
balionėlio niekas nepasklinda. 

Jei flakonuose yra kokių 
nors priemonių likučių, mes-
ti į konteinerius jų negalima 

– juos būtina vežti į rūšiavimo 
centrus – atliekų surinkimo aikš-
teles. Valymo ir asmens higie-
nos priemonių sudėtyje dažnai 
yra tirpiklių, rūgščių, šarmų ir 
kitų kenksmingų sudedamųjų 
dalių. 

Be kitų pavojų, šios priemonės 
gali būti degios ir ėsdinančios, 
todėl jų jokiu būdu negalima pilti 
bet kur, o flakonai su aerozolinių 
priemonių likučiais, patekę į rū-
šiavimo įrenginius, nuo slėgio 
gali sprogti, sužaloti žmones. 

Į komunalinių atliekų kon-
teinerius negalima mesti jokių 
pakuočių, aerozolinių flakonų 
nuo statybos, remonto darbams 
naudojamų priemonių, automo-
bilių priežiūros priemonių. Net ir 
tuščios pakuotės nuo automobili-
nės alyvos, dažų, lakų, klijų yra 
pavojingos buities atliekos, jas 
būtina vežti į atliekų surinkimo 
aikšteles. 

Aikštelėse surinktos pavojin-
gos atliekos yra saugiai sutvar-
komos, jos nepatenka į sąvarty-
ną, nekelia pavojaus aplinkai ir 
žmonių sveikatai. 

Pavojingos atliekos, pakuo-
tės su pavojingų atliekų likučiais 
Alytaus regiono rūšiavimo cen-

truose iš gyventojų priimamos 
nemokamai. 

Išrūšiuotos atliekos – nepavo-

jingos!•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf.

Varėnos rajone kelionės vietiniu  viešuoju transportu bus nemokamos

Varėnos autobusų stotis. (Varėnos rajono savivaldybės nuotr.)

Rita Krušinskaitė
Varėnos rajonas tapo pir-
mąja savivaldybe Dzūkijo-
je, kurioje keleiviai, besi-
naudojantys visuomeniniu 
transportu, galės keliauti 
nemokamai. 

Varėnos rajono savivaldybės ta-
rybos sprendimu, vietinis viešasis 
transportas nuo vasario 1-os taps 
nemokamas. Nuo to laiko visų 
keleivių, važiuojančių vietinio re-
guliaraus susisiekimo maršrutais, 
kuriuos aptarnauja bendrovė „Va-
rėnos autobusų parkas“, keliones 

apmokės Varėnos rajono savival-
dybė. Už šią lengvatą balsavo 15 
tarybos narių, keturi buvo prieš, 
penki susilaikė. Savivaldybei per 
metus tai kainuos apie 30 tūkst. 
eurų. 

Anot Varėnos rajono savival-
dybės mero Algio Kašėtos, nau-
da, kurią duos ši lengvata, bus 
žymiai didesnė nei išlaidos. 

„Tarybos narių sprendimas 
neabejotinai duos ir socialinės, 
ir ekologinės naudos. Pirmiau-
sia ją pajus vietiniai gyventojai, 
besinaudojantys visuomeniniu 
transportu, tokia lengvata ypač 

svarbi nedideles pajamas gau-
nantiems žmonėms, varėniškiai 
galės nemokamai nuvykti į gy-
dymo įstaigas, darbą, aplankyti 
artimuosius, tikimasi, jog dalis 
gyventojų iš privataus transporto 
persės į visuomeninį, todėl bus 
mažiau teršiama gamta“, – sakė 
meras A. Kašėta. 

Mintis apmokėti vietinio re-
guliaraus susisiekimo maršrutus 
varėniškiams kilo analizuojant 
kitų savivaldybių gerąją patirtį. 
„Paaiškėjo, jog pradėjus taikyti 
tokią lengvatą, padaugėjo žmo-
nių, važiuojančių visuomeniniu 

transportu, jie patenkinti naujo-
mis susiekimo galimybėmis“, – 
pasakojo A. Kašėta. Šiuo metu 
Lietuvoje yra keletas savivaldy-
bių, kuriose gyventojams suteik-
tos nemokamo viešojo transporto 
galimybės.  

UAB „Varėnos autobusų par-
kas“ vadovas Juozas Jaskonis 
savivaldybės tarybos sprendimą 
apmokėti vietines keliones pri-
ėmė džiaugsmingai: „Varėnos 
žmonėms tai bus ženkli pagal-
ba. Tiek mūsų bendrovės, tiek 
savivaldybės pagrindinis tikslas, 
kad gyventojai kuo daugiau nau-

dotųsi visuomeniniu transportu, 
o nemokamos kelionės turėtų 
tapti labai svarbiu motyvu jas 
rinktis.“

J. Jaskonio nuomone, galimybė 
keliauti nemokamai varėniškius 
skatins rinktis būtent jų bendro-
vės, ne aplinkinėms savivaldy-
bėms priklausančius autobusus, 
o padidėjus keleivių srautams, 
bus galima atidaryti daugiau 
maršrutų, atitinkančių gyventojų 
lūkesčius.

Nuo 1992 metų veiklos pra-
džią skaičiuojanti UAB „Varėnos 
autobusų parkas“ teikia keleivių 
vežimo paslaugas priemiestiniais 
ir tarpmiestiniais maršrutais. Be 
pagrindinės veiklos bendrovė 
nuomoja autobusus kelionėms, 
ekskursijoms, teikia bagažo sau-
gojimo paslaugas bei smulkių 
siuntų vežimo paslaugas.

„Varėnos autobusų parkas“ ap-
tarnauja maršrutus į Strėžiūnus, 
Kalesninkus, Padaugę, Kalvius, 
Dubičius, Merkinę, Rakus, Krū-
minius, Kareivonis, Ginakiemį, 
Lynežerį, Krivilius, Valkininkus, 
Dargužius, Žiūrus, Kaniavą, Paū-
lius, Druskininkus, Liškiavą, Vil-
kiautinį. Keleivių ir moksleivių 
vežimui naudojami 15 įmonės 
autobusų.•

Jei flakonuose yra kokių nors priemonių likučių, mesti į konteinerius jų negalima.
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Kuo rūpinasi rajono ugniagesių vadas — savo darbuotojų 
sveikata,  politiniu  apsišvarinimu  ar  etatų atlaisvinimu?  
Lazdijų rajono savivaldy-
bės priešgaisrinėje tarny-
boje vyksta keisti dalykai. 
Kai kas tai vadina vadovo 
savivaliavimu, kiti – spau-
dimu, o treti įžvelgia ga-
limai politines šių įvykių 
priežastis. Šios tarnybos 
vadovas Marius Varnelis 
iškart po Naujųjų metų 
įteikė keletui savo paval-
dinių įsakymus, kuriuose, 
nenurodydamas priežas-
ties, įsakė jiems Kaune 
atlikti neeilinį sveikatos 
patikrinimą, nors visi 
iš jų turėjo galiojančias 
sveikatos pažymas, kurias 
išdavė Lazdijų medikai. 

Nė vienas iš gavusiųjų šiuos įsa-
kymus neturėjo ilgo nedarbin-
gumo, nenualpo gaisro metu ar 
kaip kitaip neatliko savo pareigų 
darbo metu. 

Kas tai – nesusipratimas, ra-
jono valdžios nurodymų vykdy-
mas ar nepasitikėjimas Lazdijų 
medikų kompetencija, o gal jų 
sąžiningumu? 

Tarnybos ugniagesiai gelbė-
tojai prieš metus nustebo, kai 
Lazdijų rajono savivaldybės 
priešgaisrinės tarnybos virši-
ninkas M. Varnelis nusprendė, 
kad šeimos gydytojai galimai 
neturi kompetencijos atlikti 
ugniagesių gelbėtojų planinius 
sveikatos patikrinimus, todėl 
sugalvojo  darbuotojus pasiti-
krinti sveikatos nusiųsti į UAB 
„Lazdijų sveikatos centras“, iš 
įstaigos lėšų apmokėdamas už 
paslaugas.  

Tačiau tuo viskas nesibaigė, 
nes po metų vėl prasidėjo dar-
buotojų spaudimas. Viršininkas 
pademonstravo, kad ne tik  ne-
pasitiki jo darbuotojų šeimos gy-
dytojais, bet nepasitiki ir UAB 
„Lazdijų sveikatos centras“ me-
dikais, nes galimai mano, kad 
gydytojų išvados dėl planinių 
darbuotojų sveikatos patikrinimų 
yra niekinės, todėl nusprendė „at-
rinktuosius“ darbuotojus (kurie 
galimai nepageidaujami šiame 
darbe), išleidęs įsakymą, bet jame 
nenurodęs priežasties, siųsti ne-
eiliniam sveikatos patikrinimui 

ar tai — mobinGaS, ar Savivalė?

taryboS opozicijoS lyDeriS, buvęS meraS artūraS marGeliS:
„Girdėjau apie ugniagesių gautus įsakymus dėl neeilinio sveikatos patikrinimo. Kai baigiasi 
sveikatos pažymos galiojimas, vadovas rašo įsakymą, kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje at-
likti patikrinimą. Nežinau, gal jis skelbdavo konkursą sveikatos apžiūrai, bet visada laimėdavo 
UAB „Lazdijų sveikatos centras“. 
 2021 m. gruodį M. Varnelis parašė įsakymą pasitikrinti sveikatą tiems, kuriems buvo pasibaigęs 
medicininės knygelės galiojimo laikas. Kiek žinau, darbuotojai nuvyko į „Lazdijų sveikatos 
centrą“, ten pasitikrino sveikatą ir gavo šeimos gydytojo pažymą, kad gali toliau dirbti. 
Po trijų savaičių  M. Varnelis išleido įsakymą, kad keletas darbuotojų, turinčių galiojančius 
sveikatos pažymėjimus, važiuotų vėl pasitikrinti į Kauną, į Kalniečių polikliniką. Bet Kaune 
irgi yra pirminio lygio gydymo įstaiga, tokia pat, kaip ir Lazdijuose. Kalniečių poliklinika yra 
Kauno poliklinikos padalinys.  Gal kai kas jam liepė taip padaryti, kad atlaisvintų keletą darbo 
vietų? 
 Žinau, kad kai kurie žmonės kreipėsi į merę, prašydami padėti įsidarbinti priešgaisrinėje 
tarnyboje. Tada jiems buvo pasakyta, kad šiam darbui gauti yra laukiančiųjų eilė. Merė per 
rinkimus buvo pažadėjusi sukurti daugiau naujų darbo vietų. Kas galėtų paneigti, jog, artėjant 
naujiems rinkimams, ji norėtų žmones įdarbinti, tačiau naujų darbo vietų nesukūrė, o pažadus 
reikia kaip nors vykdyti.   Tiesa, pernai priešgaisrinėje tarnyboje buvo įdarbintas merės dėdė, 
įdomu, kiek laiko jis to darbo laukė eilėje?
Per trejus metus šioje tarnyboje buvo labai maža darbuotojų kaita, ar dabar tikimasi per sveika-
tos patikrinimus atleisti kai kuriuos darbuotojus, kad atsirastų laisvų darbo vietų. Panašu, kad 
galimi atleidimai šiek tiek orientuoti į tarybos opozicijos pusę.  
Jei nuspręsta atlikti neeilinį sveikatos patikrinimą, turi būti nurodyta konkreti priežastis. Manau, 
kad čia yra daug neteisėtumo ir savivaliavimo. Jei žmonės, kurie gavo tuos įsakymus, kreiptųsi 
į Darbo ginčų komisiją, galėtų tą ginčą laimėti.“ 

į VšĮ Kauno miesto poliklinikos 
Darbo medicinos centrą.  

Nors pagal galiojančią tvarką 
darbdavys gali tik rekomenduoti 
gydymo įstaigą, o nenurodyti 
darbuotojui, kokioje konkre-
čioje gydymo įstaigoje tikrintis 
sveikatą. Maža to, M. Varnelis 
nusprendė už sveikatos pati-
krinimą apmokėti iš Lazdijų 
rajono savivaldybės biudžeto 
lėšų (jau dvigubai) ne tik UAB 
„Lazdijų sveikatos centras“, bet 
ir VšĮ Kauno miesto poliklini-
kos Darbo medicinos centrui, 
net   kompensuoti kuro išlaidas 
vykstantiems į Kauną neeiliniam 
sveikatos patikrinimui. 

Redakcijos duomenimis, VšĮ 
Kauno miesto poliklinikos Dar-
bo medicinos centro gydytojai 
stebisi Lazdijų rajono savival-
dybės priešgaisrinės tarnybos 
viršininku, kuris žūtbūt nori 
„surasti“ savo darbuotojams 
ligų, bet kartu ploja rankomis ir 
juokaudami prašo atsiųsti dau-
giau „ligonių“, nes įstaigai tai 
finansinė nauda. 

Norėdama išklausyti M. Var-
nelio nuomonę šiuo klausimu, 
„Dzūkų žinių“ redakcija pa-
skambino Lazdijų ugniage-
sių vadui ir paprašė atsakyti į 
keletą klausimų. M. Varnelis 
atsisakė telefonu atsakinėti į 
klausimus ir paprašė klausi-
mus atsiųsti raštu. Pateikiame 
M. Varnelio atsakymus: 

– Kiek darbuotojų gavo įsa-
kymus dėl neeilinio sveikatos 
patikrinimo?

– Lazdijų rajono savivaldy-
bės priešgaisrinė tarnyba teisės 
aktuose nustatyta tvarka organi-
zuoja darbuotojų sveikatos pati-
krinimus, įskaitant – neeilinius. 
Sveikatos patikrinimai vyksta 
ne visiems darbuotojams vienu 
metu, atitinkamai ir šiuo metu 

pasitikrinti sveikatą siunčiami ne 
visi tarnybos darbuotojai.

– Kodėl buvo nuspręsta atlikti 
neeilinį sveikatos patikrinimą 
tiems asmenims?

– Vadovaujantis Darbo ko-
dekso nuostatomis, darbdavys 
darbuotojams privalo sudaryti 
saugias darbo sąlygas. Teisės ak-
tai taip pat įpareigoja darbdavį 
užtikrinti, kad darbuotojų svei-
katai nebūtų pakenkta atliekant 
funkcijas, kurių dėl sveikatos 
būklės žmogus negali atlikti. At-
kreiptinas dėmesys ir į priešgais-
rinės tarnybos vykdomų funkcijų 
svarbą visuomenės saugumui už-
tikrinti. Todėl Lazdijų rajono sa-
vivaldybės priešgaisrinė tarnyba, 
atsižvelgdama į šias aplinkybes 
bei ugniagesių darbo specifiką, 
organizuoja darbuotojų sveika-
tos patikrinimus.

– Kodėl įsakyme nenurodyta 
priežastis, kodėl turi būti atlik-
tas neeilinis sveikatos patikri-
nimas?

– Įsakyme dėl sveikatos pati-
krinimo nurodyta visa reikalinga 
informacija. Tarnyba, vadovau-
damasi teisės aktų nuostatomis, 
turi teisę nurodyti darbuotojams 
pasitikrinti sveikatą.

– Kodėl buvo pasirinkta 
Kauno gydymo įstaiga Lazdi-
jų rajono ugniagesių sveikatos 
patikrinimui? Ar nepasitikite 
Lazdijų medikais?

– Kauno gydymo įstaiga pasi-
rinkta įvertinus, kad šios įstaigos 
turima įranga suteikia galimybes 
atlikti itin išsamius sveikatos 
patikrinimus. Aplinkybė, kad 
pasirinkta aukščiausio lygio 
medicinos įstaiga, nereiškia, 
kad Lazdijų rajono savivaldybės 
priešgaisrinė tarnyba nepasitiki 
Lazdijų rajono savivaldybės me-

dikų kompetencija.

– Kas mokės už sveikatos pati-
krinimą ir kelionės išlaidas?

– Sveikatos patikrinimo bei 
kelionės išlaidas, vadovaudama-
si teisės aktais, apmokės Lazdijų 
rajono savivaldybės priešgaisri-
nė tarnyba.

– Ar nemanote, jog skirdami 
neeilinį sveikatos patikrinimą, 
taikote mobingą savo darbuo-
tojams?

– Kaip nurodyta aukščiau, 
sprendimas dėl darbuotojų svei-
katos patikrinimo priimtas vado-
vaujantis teisės aktuose įtvirtin-
tomis pareigomis darbdaviui bei 
siekiant užtikrinti, kad Lazdijų 
rajono savivaldybės priešgais-
rinės tarnybos ugniagesiai gel-
bėtojai visada ir tinkamai atliks 
savo pareigas – gesins gaisrus, 
gelbės žmones ir turtą. Dalis 
darbuotojų, kurie buvo įparei-
goti pasitikrinti sveikatą, tai jau 
atliko ir pateikė darbdaviui ati-
tinkamus dokumentus.

Kaip žinia, mobingas supran-
tamas kaip ilgalaikis psicholo-
ginis smurtas darbe. Tarnybos 
nuomone, asmens nukreipimas 
pasitikrinti sveikatą pirmiausia 
atitinka būtent to asmens in-
teresus, o ne priešingai. Todėl 
tarnyba atmeta bet kokius svars-
tymus, esą darbuotojų atžvilgiu 
yra taikomas mobingas.

– Ar tiesa, kad konkursą lais-
vai ugniagesio vietai užimti Šeš-
tokuose laimėjo merės dėdė?

– Asmenys į laisvas darbo 
vietas priimami teisės aktų nu-
statyta tvarka. Pretendentams 
užimti laisvą darbo vietą nėra 
užduodami klausimai apie gimi-
nystės ryšius, partiškumą ir kiti 
su darbu nesusiję klausimai.•
„Dzūkų žinių“ informacija

NeįtikėtiNa plaNeta

auksiNės miNtys

malta.
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DanieliuS.net bloGaS

Vilniečiai verslininkai An-
drius ir Renata Perliai ant 
Dusios ežero kranto, nedi-
deliame Metelytės kaime, 
Simno seniūnijoje, Aly-
taus rajone, įkūrė sodybą 
„Perlytė“. Per Kalėdas čia 
apsigyvena Kalėdų Senelis, 
kuriam sodybos šeiminin-
kai išpuošia puikią rezi-
denciją.

SoDyboS atGimimaS 
Andrius pasakoja, kad sodyba yra 
močiutės palikimas. „Joje augo 
mano tėtis su pusbroliu, tad esa-
me paveldėtojai kartu su pusse-
sere“, – kalbėjo vyras. 

Prieš 2 metus jis nusprendė su-
tvarkyti sodybą. Darbus pagreiti-
no karantinas. „Šeima: žmona ir 
du vaikai, gyveno Vilniuje, o aš 
čia dirbau“, – pasakojo Andrius. 
Vyras turėjo idėjų, tad darbas ėjo-
si puikiai. „Noras buvo atstatyti 
iš seno į naują. Daug kas siūlė 
nugriauti ir statyti iš naujo, neva 
bus paprasčiau. Greičiausiai taip 
ir būtų buvę, bet norėjau iš kiauli-
dės padaryti tai, ką byloja senolių 
išmintis: „iš šūdo į grūdą“, – sakė  
A. Perlys. 

kalėDų Senelio reziDencija 
Sodybos teritorijos plotas beveik 
1 ha. A. Perlys pasakoja, kad at-
statytas didelis senas pastatas, 
kuriame bendrai buvo senas 
tvartas ir kluonas. „Kluonas buvo 
begriūvantis, tad ėmiausi darbo 
su dideliu noru. Kur dabar yra 
miegamasis, ten buvo kiaulidė, 

dencijoje daug kitų kvapą gniau-
žančių kalėdinių dekoracijų. Ki-
toje pirmo aukšto pusėje Kalėdų 
Seneliui įrengtas ir miegamasis 
su dviem didžiulėmis lovomis. O 
antro aukšto palėpėje – kambarys 
nykštukams ir snieguolei. 

Sodybos savininkas Andrius 
sako, kad Kalėdų Senelio re-
zidencija atsidaro neplanuotai. 
„Norėjau savo šeimai padaryti 
staigmeną ir smagiai atšvęsti Ka-
lėdas. Tai turėjo būti asmeninė 
šventė su šeima, bet išpuoštos 
rezidencijos nuotraukas pavie-
šinau Facebook ir Danielius.net. 
Sulaukiau daug žmonių žinučių, 
kurie norėjo atvykti. Taip gimė 
idėja įrengti Kalėdų Senelio re-
zidenciją“, – kalbėjo Andrius. Jis 
džiaugiasi, kad praėjusiais metais 
buvo daug norinčiųjų susitikti su 
Kalėdų Seneliu, ne tik šeimos, 
bet ir mokiniai važiavo. „Džiu-
gu matyti, kad vaikai išvyksta 
su geromis emocijomis“, – tęsė 
pašnekovas. 

palapinėS Su patoGumaiS
Kalėdų Senelis jau išvyko iš savo 
rezidencijos „Perlytė“, tad sody-
bos savininkas Andrius planuoja 
arėjantį vasaros sezoną. Kaip ir 
praėjusiais metais, didelėje pie-

voje prie sodybos įrengs netradi-
cinį kempingą, skirtą žmonėms, 
norintiems patogumų. Pastatytose 
palapinėse bus miegamojo lovos, 
šaldytuvai, virduliai. Tokių pala-
pinių vyras planuoja įrengti 4. Jos 
bus dekoruotos skirtingų metų 
laikų tematika. Vienos palapinės 
dydis apie 25 kv. m. 

O rudenį sodyboje prieš Helovi-
ną apsigyvens raganaitės. Tuomet 
rezidenciją dekoruos moliūgais, 
raganomis, šluotomis. Kalėdų 
Senelio rezidenciją vyras prade-
da puošti iš karto po lapkričio 
1 dienos. „Per praėjusias, 2021 
m., šventes žmonių buvo daug, 
nes 2020 m. buvo paskelbtas ka-
rantinas ir tada spėjo atvykti vos 
kelios šeimos. 

Na, o ateity visi, norintys atva-
žiuoti į išskirtinį kempingą vasarą 
ar žiemą į Kalėdų Senelio rezi-
denciją, gali iš anksto registruotis 
specialiu telefonu 8 664 61001, 
taip pat informacijos galima 
rasti socialiniame tinkle Face-
book – „Sodyba Perlytė“. Taip 
pat kuriama ir interneto svetainė, 
kurioje bus galima registruotis 
kitų metų susitikimui su Kalėdų 
Seneliu.•
Danielius Jakubavičius

kur įėjimas – karvidė“, – apie 
rekonstrukciją kalbėjo sodybos 
šeimininkas. Pasak vyro, galbūt 
su amžiumi pradedi vertinti daly-
kus, kurie tau svarbūs, atsiranda 
visai kiti prioritetai. 

Kaip atrodo Kalėdų Senelio re-

zidencija? Ji labai šviesi ir jauki, 
kaip pasakoje. Viduje seni medi-
niai balkiai perdažyti baltai. Gerų 
žmonių dėka pilna knygų, baldai 
prikelti antram gyvenimui. Ka-
lėdų simbolis – eglutė, išpuošta 
girliandomis ir žaisliukais. Rezi-

Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname 
popieriniais, bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į 

maisto atliekų konteinerį. Jei jo neturite — į mišrių atliekų konteinerį.
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.

Metelytės kaime žiemą Kalėdų Senelio  
rezidencija,  vasarą  —  netradicinis 
kempingas  su  miegamojo  lovomis

Kaip ir praėjusiais metais, didelėje pievoje prie sodybos įrengs netradicinį kempingą, skirtą žmonėms, norintiems patogumų. Pastatytose palapinėse bus 
miegamojo lovos, šaldytuvai, virduliai. Tokių palapinių vyras planuoja įrengti 4.

Kaip atrodo Kalėdų Senelio rezidencija? Ji labai šviesi ir jauki, kaip pasakoje. Viduje seni mediniai balkiai perdažyti 
baltai. Gerų žmonių dėka pilna knygų, baldai — prikelti antram gyvenimui.
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Buitinis ventiliatorius – su laikmačiu, 
virvele ar drėgmės davikliu?   

Tikriausiai pažįstamas jausmas, kuomet po karštos vonios ar dušo 
malonumų vonios kambarį užlieja garų banga. Tokiu atveju reikėtų 
pagalvoti, ar nevertėtų įsigyti buitinį ištraukimo ventiliatorių?

Buitiniai elektriniai ištraukimo ventiliatoriai naudojami ten, kur rei-
kalingas oro ištraukimas, pvz., vonios, tualeto kambaryje, virtuvėje.  

Elektros prekių parduotuvėje „Elverta“, Santaikos g. 10, Alytus, gali-
ma įsigyti vokiečių gamintojo BLAUBERG „Bravo“ ir „Quatro“ buitinių 
oro ištraukimo ventiliatorių, kurie gali būti su laikmačiu, virvele ar 
drėgmės davikliu.

Vienas svarbiausių ventiliatoriaus elementų – atbulinis vožtuvas, kuris 
leidžia orui nejudėti priešinga kryptimi, t. y. ventiliatoriui nedirbant, į 
patalpas nepučiamas oras iš ventiliacinės angos.

Vokiški BLAUBERG „Bravo“ ir „Quatro“ ventiliatoriai turi atbulinius 
vožtuvus, o jų varikliai yra su rutuliniais guoliais, todėl pasižymi ilga-
amžiškumu. Ventiliatorių galima rinktis pagal galingumą, triukšmo 
lygį, dizainą. Nuo galingumo priklauso ištraukiamo oro srautas: 125 
mm diametro 16 W ventiliatorius ištrauks 192 m³/h, triukšmo lygis 
–  nuo 37 dB (A), 100 mm diametro 14 W ištrauks 101 m³/h, triukšmo 
lygis – nuo 35 dB (A). 

35–37 decibelai priskiriami žemam triukšmo lygiui, palyginimui: sie-
ninio laikrodžio tiksėjimas 30 dB (A), šaldytuvo burzgimas 40 dB (A), 
įprastinė kalba apie 50 dB (A).  

Vonioje, WC, rūsyje ir kitose drėgnose patalpose dažniausiai nau-
dojamas ventiliatorius su laikmačiu (oras ištraukiamas dar kurį laiką 
pagal laikmačio nustatytą laiko tarpą, t. y. nuo 2 iki 30 min.). Optimalu 
nustatyti laikmatį 10-ies minučių veikimui arba rinktis ventiliatorių su 
drėgmės davikliu – ventiliatorius neišsijungs tol, kol iki nustatytos 
reikšmės nesumažės drėgmės lygis patalpoje.

Ventiliatoriams, kaip ir kitiems prietaisams, reikalingas elektros 
maitinimas – 3 gyslų laidas. Vienas laidas naudojamas nuliui prijungti, 
antras – fazei per jungiklį, trečias – nuolatinei nepertraukiamai fazei. 
Įžeminimas buitiniams ištraukiamiesiems ventiliatoriams nereikalin-
gas, nes jie yra plastikiniame korpuse. Jeigu negalima ventiliatoriaus 
įjungti jungikliu, išeitis – ventiliatorius su virvele, kurią patraukus jis 
įsijungs. 

Buitinis ventiliatorius montuojamas sienoje arba lubose, bet tam 
turi būti ventiliacinė anga, o montavimo darbai atliekami po apdailos 
darbų. 

Reikia ventiliatoriaus? Dabar jį galite įsigyti su nuolaida. Sausio 12–18 
d. BLAUBERG „Bravo“ ir „Quatro“ buitiniams ventiliatoriams – 15 proc. 
nuolaida.

eteriS
ketvirtaDieniS, sausio 13 d. Saulė teka 8.36, leidžiasi 16.19, dienos ilgumas 
7.43. Priešpilnis. Vardadieniai: Veronika, Dargaudas, Gilvydė, Iveta, Raimonda, Vera, Hiliaras.
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 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Miestas“.
 0.55 „Snaiperis“.
 1.50 „Tik nekvieskite 

farų!“.
 3.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.35 Alchemija. VDU 

karta. 
 5.05 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Elena iš Avaloro“.
 7.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.

 7.40 Gero vakaro šou.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Visada tik 

pamergė“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Farai.
 20.30 „Skirtingai nuos-

tabūs“.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Kietas riešutėlis 

2“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Kietas riešutėlis 

2“.
 1.00 „Franklinas ir 

Bešas“.
 2.00 „Gerasis daktaras“.
 4.00 „Tai – mes“.
 5.00 „Franklinas ir 

Bešas“.

BTV
 6.05 „CSI. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Šuo“.
 11.35 „Sekliai“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Greitojo reagavimo 

būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Dakaras 2022“.
 22.40 „Mano žemė“.
 0.45 „Kraujo kerštas“.
 2.50 „Lemtingi skambu-

čiai“.
 3.35 „Greitojo reagavimo 

būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 „Partizanų keliais“. 
 7.00 „Keitė: šiuolai-

kinės karalienės 
tapsmas“.

 8.00 „Daktarė Koval-
čiuk“.

 9.00 „Pėdsakas. 
Ukraina“.

 10.05 „Dvaro rūmai“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Triguba apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Oponentai. 
 17.30 „Zoologijos  

sodas“.
 18.00 Reporteris. 

 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Oponentai. 
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Dvaro rūmai“.
 3.55 Oponentai. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Pasaulio puodai.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 Kūrybingumo 

mokykla.
 8.25 Kultūringai su 

Nomeda.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Trembita.
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 12.50 Kultūringai su 

Nomeda.
 13.45 Mūsų miesteliai. 

Kriūkai.
 14.45 Indivizijos. TV 

galerija. 
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Sausio 13-oji. Iš 

ciklo „Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
kronika“.

 17.30 Laisvės gynėjų 
diena. Šv. Mišios 
iš Vilniaus Šv. 
Vyskupo Stanislovo 
ir Šv. Vladislovo ar-
kikatedros bazilikos. 

 18.30 Gražiausios poetų 
dainos.

 19.00 Europos vyrų ran-
kinio čempionatas. 
Lietuva–Rusija. 

 20.30 Panorama.
 21.30 „Emilija iš Laisvės 

alėjos“.
 23.30 Čia – kinas.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Bliuzo vakaras. 
 1.40 Duokim garo!
 3.00 Panorama.
 4.05 Šventadienio 

mintys.
 4.35 Gimę tą pačią 

dieną.
 5.30 Mūšio laukas. 

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.20 „Mirtis rojuje“.
 14.35 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.

 16.45 „Šeimyninės 
melodramos“.

 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 20.00 „Verpetai“.
 21.00 PREMJERA. „Rokas 

Skjavonė“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.15 „Svajoklė“.
 1.15 „Paskolinta  

meilė“.
 3.10 „Inspektorė Petra. 

Budėjimas prie 
mirštančiojo“.

 4.30 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.15 „Skorpionas“.
 7.00 „CSI. Niujorkas“.
 7.55 „Kobra 11“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „Šaunioji įgula“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi vaikų“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 „Havajai 5.0“.
 16.55 „Virtuvė“.
 17.55 „Šaunioji įgula“.
 19.00 „Vedęs ir turi vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Bado žaidynės. 

Ugnies medžioklė“.
 23.55 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „Skorpionas“.
 1.40 „X mutantai“.
 2.30 „Baradač'ius“.
 3.20 „Antinų dinastija“.

Delfi TV
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Ugnikalnių takais.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Dakaras be cen-

zūros.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Marketingas 360.
 12.30 Kasdienybės 

herojai.
 13.30 Orijaus kelionės.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Jos vardas  

MAMA.
 15.00 Delfi diena. 
 16.00 Dakaras be cen-

zūros.
 17.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 18.00 Gimę ne Lietuvoje.
 18.30 Automobilis už 0 

Eur.
 19.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 20.00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.

 21.00 Į pasaulio kraštą. 
Šeimos nuotykiai 
ant ratų.

 21.30 Automobilis už 0 
Eur. 

 22.00 Dakaras be cen-
zūros.

 23.00 Iš esmės su D. Žei-
myte-Biliene.

 0.00 Delfi diena. 
 1.00 Dakaras be cen-

zūros.
 2.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 3.00 Delfi diena. 
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai. 
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LRT TV
2022. 01.15 
 6.02 Dokumentinė 

apybraiža, skirta 
Sausio 13-ajai.

 6.55 „Minčiukų palėpė“.
 7.25 „Oskaro Amerika“.
 8.45 „Kelionių atvirukai“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 „Mažyliai laukinėje 

gamtoje“.
 12.55 „Gyvenimo kelias“.
 13.45 „Kelionių atvirukai“.
 14.00 „Hadsonas ir 

Reksas“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Klauskite daktaro.
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Langas į valdžią.
 19.30 Stilius.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Pabandom iš 

naujo!“. 
 22.40 „Astrid Lindgren 

jaunystė“.
 0.40 „Terksas ir Kai-

kosas“.
 2.15 „Į žvaigždes“.
 2.45 „Mažyliai laukinėje 

gamtoje“.
 3.35 „Gyvenimo kelias“.
 4.30 „Hadsonas ir 

Reksas“.

LNK
 6.40 „Zigis ir Ryklys“.
 7.00 „Žvėrelių būrys“.
 7.30 „Moko nuotykiai“.
 8.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.30 Sveikas!
 9.00 Sėkmė tavo 

rankose. 
 9.30 „Ogis ir tarakonai“.
 9.40 „Didžioji kriaušė 

ir magiška jos 
kelionė“.

 11.15 „Tėčio dienos 
stovykla“.

 13.05 „Beveik mirtina“.
 15.00 „Dirbtinis inte-

lektas“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Madagaskaras 2“.
 21.10 „Šnipas, kuris mane 

išdūrė“.
 23.30 „Norbitas“.
 1.30 „15.17 į Paryžių“.

TV3
 6.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Keista šeimynėlė“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Amžius ne riba.
 9.30 Sveikata.lt.
 10.00 Virtuvės istorijos.
 10.30 Gardu Gardu.
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 „Besikeičianti 

planeta“.
 12.30 „Lobių medžiotojas. 

Gintaro kambario 
paieškos“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Lobių medžiotojas. 

Gintaro kambario 

paieškos“.
 15.00 „Karštos galvos“.
 16.45 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvOK.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30 „Mama“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Mama“.
 0.05 „Valstybės 

paslaptis“.
 2.30 „Kietas riešutėlis 

2“.
 4.55 „Tai – mes“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 8.00 „Pričiupom!“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas, 

televitrina.
 10.05 „Gimę laisvėje“.
 11.05 „Nilas. Didingoji 

upė“.
 12.15 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 13.15 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.

 14.20 „Pragaro vieš-
butis“.

 15.20 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 17.25 „Sutrikusi mafija“.
 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Ieškomiausias 

žmogus“.
 0.25 „Laukinės aistros“.
 2.30 „Skubi siunta“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. Ma-

rija Pečkauskaitė-
Šatrijos Ragana“. 

 8.30 „TV Europa 
pristato. Lietuvos 
sienų apsauga. 
Kontrabanda“. 

 9.00 „Zoologijos sodas“.
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Vilniaus Babilonas. 
 11.00 „TV Europa 

pristato. Nepriklau-
somybės kovų ver-
petuose. 1918–1920 
m. savanoriai“.

 11.30 Grįžtantys. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Bernardinų Kalė-

dinis koncertas „Šv. 
Kalėdų giesmė“. 

 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Bušido ringas. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 Žinios.
 20.30 „Siaubingosios 

gamtos stichijos“.

 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 Lietuvos miestai. 
 4.20 „Zoologijos sodas“.
 5.10 „TV Europa 

pristato. Nepriklau-
somybės kovų ver-
petuose. 1918–1920 
m. savanoriai“.

 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas.
 7.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 8.00 Čia mano sodas.
 8.30 Pradėk nuo savęs.
 9.00 Į sveikatą!
 9.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 10.00 Kas geresnio, 

kaimyne?
 10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
 11.00 Trembita.
 11.30 Rusų gatvė. 
 12.00 Smalsumo genas.
 12.30 Pasivaikščiojimai.
 13.00 Mūšio laukas. 
 13.30 Euromaxx.
 14.00 Mano geriausias 

draugas.
 14.30 „Dizainas. Knygų 

lentyna „Book-
worm“.

 15.00 „Citadele“ Kara-
liaus Mindaugo 
krepšinio taurės ke-
tvirtfinalis. Vilniaus 
„Rytas“–Alytaus 
„Dzūkija“. 

 17.00 „Citadele“ Kara-
liaus Mindaugo 
krepšinio taurės 
ketvirtfinalis. 
Panevėžio 
„Lietkabelis“–Klai-
pėdos „Neptūnas“. 

 19.00 Europos vyrų ran-
kinio čempionatas. 
Slovakija–Lietuva. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Tūkstantis Anos 

dienų“.
 23.25 LRT OPUS ore. 

Grupė „Happyen-
dless“. 

 0.30 Dabar pasaulyje.
 0.55 Panorama.
 1.17 Sportas. Orai.
 1.25 „Didelis gyvūnas“.
 2.40 Smalsumo genas.
 3.10 Euromaxx.
 3.35 Pasivaikščiojimai.
 4.10 „Oskaro Amerika“.
 5.30 Čia mano sodas.

TV1
 6.30 Pasirinkę Lietuvą. 
 7.00 100 metų propa-

gandos. 
 7.30 „Akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Danė Lovinski“.
 12.00 „Džeimio ir 

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.00 „Šventės su Ana“.
 14.00 „Akloji“.
 15.45 „Moteris“.

 17.45 „Raudonas kam-
barys“.

 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Vera. Liudininkas“.
 22.55 „Vidinis miestas“.
 1.15 „Kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 3.10 „Midsomerio 
žmogžudystės. 
Baidyklių žmogžu-
dystės“.

TV6
 6.20 Jukono auksas.
 7.10 Pragaro kelias.
 8.05 „Vienas“.
 9.00 Lombardų 

žvaigždės.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 100% Dakaro.
 11.30 „Mirtinos salos“.
 12.40 „Neregėtas baltųjų 

lokių gyvenimas“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Orai.
 22.00 „Kingsman. Aukso 

ratas“.
 1.00 Sportas. NBA 

Action.
 1.30 NBA rungtynės 

Toronto „Raptors“–
Milvokio „Bucks“.

Delfi TV
 6.00 Mano pramogos 

veidai. 
 7.30 Ugnikalnių takais.
 8.00 Lietuviškos atos-

togos. 
 8.30 Marketingas 360.
 9.00 Šaro Barsa.
 9.30 Receptų receptai.
 10.00 Alfo didysis šou.
 11.00 Radikalus smal-

sumas.
 11.30 Kasdienybės 

herojai.
 12.30 Šiandien kimba.
 13.30 Meistro dieno-

raštis. 
 14.00 nežVAIRUOK. 
 14.30 Gimę ne Lietuvoje.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai. 
 18.00 Orijaus kelionės.
 18.30 Jūs rimtai? 
 19.00 Gyvenimas inkile.
 20.00 Lietuviškos atos-

togos. 
 20.30 Į pasaulio kraštą. 
 21.00 Kaip pas žmones.
 22.00 Dakaras be 

cenzūros.
 23.00 Kitokie pasikalbė-

jimai. 
 0.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 1.00 Mano pramogos 

veidai. 
 2.30 Kitokie pasikalbė-

jimai. 
 4.30 Kasdienybes 

herojai. 

penktaDieniS, sausio 14 d. Saulė teka 8.35, leidžiasi 16.20, dienos ilgumas 
7.45. Priešpilnis. Vardadieniai: Feliksas, Teodozijus, Auksė, Hilarijus, Laimis, Lilija.

LRT TV
2022. 01.14 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Stilius.
 13.00 Čia mano sodas.
 13.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Auksinis protas.
 22.55 „Terksas ir Kai-

kosas“.
 0.35 „Didelis gyvūnas“.
 1.45 „Į žvaigždes“.
 2.15 Istorijos detektyvai.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Mano geriausias 

draugas.
 4.05 Išpažinimai.
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 6.30 Bučiuoju. Rūta.
 7.30 KK2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 „15.17 į Paryžių“.
 22.55 „Machinatoriai“.
 0.45 „Nesava“.
 2.40 „Miestas“.
 4.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Elena iš Avaloro“.
 7.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.40 Farai.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Meilė po vaivo-

rykšte“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 15.00 „Simpsonai“.

 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Rio 2“.
 21.25 „Deadpool“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Deadpool“.
 23.45 „Zombių žemė“.
 1.25 „Maikas ir Deivas 

ieško pamergių“.
 3.30 „Išpirka – mili-

jardas“.

BTV
 6.05 „CSI. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Šuo“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Dakaras 2022“.
 23.10 „Skubi siunta“.
 1.00 „Mano žemė“.
 3.00 „Lemtingi skambu-

čiai“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Vyrų šešėlyje.
 7.00 „Haris ir Megan: 

šiuolaikinė meilės 
istorija“.

 8.00 „Daktarė Koval-
čiuk“.

 9.00 „Pėdsakas. 
Ukraina“.

 10.05 „Dvaro rūmai“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Triguba apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Laisvės TV  

|valanda. 
 17.30 „Zoologijos  

sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas. 
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Dvaro rūmai“.
 3.55 Laisvės TV valanda. 

 4.35 „Reali mistika“.
 6.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 Klauskite daktaro.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 Kūrybingumo 

mokykla.
 8.25 Stambiu planu.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Rusų gatvė. 
 12.20 Mūšio laukas. 
 12.50 Stambiu planu.
 13.45 „Triumfo kelias. 

Jonas Karolis 
Chodkevičius“. 

 14.45 Dokumentinė 
apybraiža, skirta 
Sausio 13-ajai.

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 „Kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Pasivaikščiojimai.
 19.30 Fokusas. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Tuščia karūna. 

Henrikas IV“.
 23.10 Midsummer Vilnius 

2021. Gabrielė 
Vilkickytė. 

 0.30 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.45 Dabar pasaulyje.
 1.10 „Pilis“.
 2.40 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 4.35 Fokusas. 
 5.30 Mokslo sriuba.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.20 „Mirtis rojuje“.
 14.35 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
20.00 „Verpetai“.
 21.00 PREMJERA. „Mid-

somerio žmogžu-

dystės. Baidyklių 
žmogžudystės“.

 23.05 „Kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 1.05 „Rokas Skjavonė“.
 2.55 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.15 „Skorpionas“.
 7.00 „CSI. Niujorkas“.
 7.55 „Kobra 11“.
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Šaunioji įgula“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 „Havajai 5.0“.
 16.55 „Virtuvė“.
 17.55 „Šaunioji įgula“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.55 Orai.
 22.00 „Išminuotojų 

būrys“.
 0.40 „Bado žaidynės. 

Ugnies medžioklė“.

Delfi TV
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Orijaus kelionių 
archyvai. 

 8.00 Jos vardas MAMA. 
 8.30 Orijaus kelionės.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Dakaras be 

cenzūros.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Automobilis už 0 

Eur. 
 12.30 Alfas vienas 

namuose.
 13.30 Lietuviškos atos-

togos.
 14.00 Ateities karta. 
 15.00 Delfi diena. 
 16.00 Dakaras be 

cenzūros.
 17.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 18.00 Kaip pas žmones.
 19.00 Šaro Barsa.
 19.30 Krepšinio zona.
 20.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 21.00 Jūs rimtai? 
 21.30 Orijaus kelionės.
 22.00 Dakaras be 

cenzūros.
 23.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 1.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 2.00 Mano pramogos 

veidai. 
 2.30 Kitokie pasikalbė-

jimai. 
 4.30 Kasdienybes 

herojai. 

„Rio 2“, 19.30, TV3
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LRT TV
2022. 01.17 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Savaitė.
 13.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“.
 13.30 Langas į valdžią.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Daiktų istorijos.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 LRT forumas.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Projektas „Mėly-

noji knyga“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Greičiau, aukščiau, 

stipriau. Rytdienos 
technologijos. 
„Airbus“. Kasdien 
po naują lėktuvą“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Daiktų istorijos.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Savaitė.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 6.30 KK2 penktadienis.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Kultūristai“.
 1.05 „Snaiperis“.
 2.00 „2 ginklai“.
 3.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Elena iš Avaloro“.
 7.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.40 Svajonių sodai.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Kartą ir visiems 

laikams“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Skirtingai nuos-

tabūs“.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Laukinė“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Laukinė“.
 1.00 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.55 „Gerasis daktaras“.
 3.55 „Tai – mes“.
 4.55 „Franklinas ir 

Bešas“.

BTV
 6.05 „CSI. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Nilas. Didingoji 

upė“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.25 „Šuo“.
 19.35 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Valerianas ir 

tūkstančio planetų 
miestas“.

 23.45 „Juodasis sąrašas“.
 0.45 „Kondoras“.
 1.45 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.45 „Atsarginis prezi-

dentas“.

Lryto
 5.15 Vantos lapas. 
 5.45 Bušido ringas. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 7.00 „Aiškiaregė“.
 10.05 „Dvaro rūmai“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Kaimo akademija.
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Triguba apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 17.30 Negaliu tylėti. 
 18.00 Reporteris. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 

 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Dvaro rūmai“.
 3.55 „24/7“. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 Kūrybingumo 

mokykla. 
 8.25 „Dizainas. Knygų 

lentyna „Book-
worm“.

 8.55 Indivizijos. TV 
galerija. 

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Kas geresnio, 
kaimyne?

 12.20 Čia mano sodas.
 12.45 Fokusas.
 13.40 Duokim garo!
 15.00 Istorijos detektyvai.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „Peliukas Lukas“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 „Minčiukų palėpė“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Kultūros diena. 
 19.30 „Johnas Cage. 

Kelionės po garsų 
pasaulį“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Europos vyrų ran-

kinio čempionatas. 
Lietuva–Norvegija. 

 23.00 Indivizijos. TV 
galerija. 

 23.30 „Maistas: tiesa ar 
pramanas?“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Pabandom iš 

naujo!“ 2022.
 2.10 Muzikinis intarpas.
 2.30 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Krikščionio žodis.
 4.35 LRT forumas.
 5.30 Smalsumo genas.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.20 „Mirtis rojuje“.
 14.35 „Naujokai“.

 15.35 „Nina“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Komisaras 

Diupenas. Bretanės 
auksas“.

 22.55 „Legendų biuras“.
 0.05 „Svajoklė“.
 1.05 „Paskolinta meilė“.
 3.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Choro paslaptys“.

 4.35 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Gelbėtojai“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 „Šaunioji įgula“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 „Havajai 5.0“.
 16.55 „Virtuvė“.
 17.55 „Šaunioji įgula“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Už priešo linijos“.
 23.10 „Derlinga žemė“.
 1.00 „Skorpionas“.
 1.45 „X mutantai“.
 2.35 „Baradač'ius“.
 3.25 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 Kaip pas žmones.
 7.00 Mano pramogos 

veidai.
 8.00 Lietuviškos atos-

togos.
 8.30 Į pasaulio kraštą.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Jūs rimtai?
 12.30 Radikalus smal-

sumas.
 13.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 14.00 Šiandien kimba.
 15.00 Delfi diena.
 16.00 Dakaras be 

cenzūros.
 17.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 18.00 13 731 km dviračiu 
aplink Skandinaviją.

 18.30 Jos vardas  
MAMA.

 19.00 2800 km Dunojumi 
baidare su A. Valu-
javičiumi.

 20.00 Krepšinio zona.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kasdienybės 

herojai.
 22.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 23.00 Delfi diena.
 1.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

SekmaDieniS, sausio 16 d. Saulė teka 8.34, leidžiasi 16.24, dienos ilgumas 7.50. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Marcelis, Norgailas, Norgailė.

 6.02 Gimę tą pačią 
dieną.

 7.00 Veranda.
 7.30 Šventadienio 

mintys.
 8.00 Išpažinimai.
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 Čia mano sodas.
 9.30 „Minčiukų palėpė“.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mano geriausias 

draugas.
 12.00 „Serengetis. Galia“.
 12.55 Premjera. „Pietų 

Ispanija iš paukščio 
skrydžio“.

 13.55 „Puaro“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Istorijos detektyvai.
 16.30 Duokim garo!
 18.00 Savaitė su „Dvi-

račio žiniomis“.
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Pagaminta 

Italijoje“.
 22.00 „Mažoji Maskva“.
 24.00 „Tūkstantis Anos 

dienų“.
 2.25 „Astrid Lindgren 

jaunystė“.
 4.25 „Puaro“.

LNK
 6.40 „Zigis ir Ryklys“.
 7.00 „Žvėrelių būrys“.
 7.30 „Moko nuotykiai“.
 8.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.30 „Tomas ir Džeris“.
 9.00 „Ponas Magu“.
 9.10 „Didžioji skruzdė-

lyčių karalystė 2“.
 11.00 „Laikrodžių stabdy-

tojai“.
 12.55 „Žalioji širšė“.
 15.15 „Miesto medžio-

tojas“.
 17.20 „Teleloto“.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Kartos. 
 21.30 „2 ginklai“.
 23.40 „Koletė“.
 1.50 „Šnipas, kuris mane 

išdūrė“.

TV3
 6.00 „Elena iš Avaloro“.
 6.30 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Keista šeimynėlė“.
 8.00 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Svajonių ūkis.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 „Besikeičianti 

planeta“.
 12.40 „Kenoloto“.

 12.42 „Besikeičianti 
planeta“.

 13.10 „Robinzonas 
Kruzas“.

 15.25 „Karaliaus Salia-
mono kasyklos“.

 17.15 Starkus stato.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Starkus stato.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Veidrodėli, veidro-

dėli“.
 21.45 „Šaltas kraujas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Šaltas kraujas“.
 0.05 „Deadpool“.
 2.15 „Zombių žemė“.

BTV
 6.30 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Galiūnai. Lietuvos 

rinktinė prieš 
Latvijos rinktinę. 

 8.00 Miško atspalviai. 
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Tarptautinis galiūnų 

turnyras „Pasaulio 
taurė 2021“. 

 10.00 „Nilas. Didingoji 
upė“.

 12.10 „Nepaaiškinami 
įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 13.05 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Įžymybės“.

 14.05 „Pragaro vieš-
butis“.

 15.00 „Ekstrasensų 
mūšis“.

 17.25 „Seni bambekliai 
2“.

 19.30 „Juodasis sąrašas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 21.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 22.30 „Kondoras“.
 23.30 „Narkotikų prekei-

viai“.
 0.35 „Ieškomiausias 

žmogus“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Lazdynų Pelėda“. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Zoologijos sodas“.
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Partizanų keliais. 
 11.00 Vyrų šešėlyje. 
 11.30 Bušido ringas. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 Alfa taškas. 
 18.00 Žinios.
 18.30 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 Lietuvos miestai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 2.50 „Gyvenimo linija“.
 3.35 „24/7“. 
 4.20 „Zoologijos sodas“.
 5.10 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 Duokim garo!
 7.30 Krikščionio žodis. 
 8.00 Kelias.
 8.30 Menora.
 9.00 Širdyje lietuvis.
 10.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 10.30 Daiktų istorijos.
 11.30 7 Kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

niaus (Kalvarijų) Šv. 
Kryžiaus Atradimo 
bažnyčios.

 13.40 Šventadienio 
mintys.

 14.10 „Stebuklingas 
Engel laikrodis“.

 15.45 „Kelionių atvirukai“.
 16.00 „Citadele“ Kara-

liaus Mindaugo 
krepšinio taurės 
ketvirtfinalis. 
Utenos „Uniclub 
Casino-Juventus“–
„Šiauliai-7bet“.

 18.00 „Citadele“ Kara-
liaus Mindaugo 
krepšinio taurės ke-
tvirtfinalis. Kauno 
„Žalgiris“–Jonavos 
„CBet“. 

 20.00 Žiemojimas su 
opera. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Alban Berg. 

Vocekas“.
 22.45 „Maurice Duruflé. 

Requiem“.
 23.50 Panorama.
 0.12 Sportas. Orai.
 0.20 „Mažoji Maskva“.
 2.15 Sausio 13-oji. Iš 

ciklo „Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
kronika“. 

 3.45 „Kelionių atvirukai“.
 4.00 „Stebuklingas 

Engel laikrodis“.
 5.30 Pradėk nuo savęs.

TV1
 6.30 Pasirinkę Lietuvą. 
 7.00 100 metų propa-

gandos. 
 7.30 „Akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „Danė Lovinski“.
 12.00 „Merės meilė 

virtuvei“.
 12.30 Sveikinimai. 
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas  

kambarys“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Choro paslaptys“.

 23.00 „Gyvenimas 
nuostabus“.

 1.05 „Vera. Liudininkas“.

TV6
 6.20 Jukono auksas.
 7.10 Pragaro kelias.
 8.05 „Vienas“.
 9.00 Lombardų 

žvaigždės.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 E – gazas dugnas.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 „Mirtinos salos“.
 12.40 „Neregėtas baltųjų 

lokių gyvenimas“.
 13.55 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Orai.
 22.00 „10,5 balo“.
 23.45 „Universalus karys. 

Regeneracija“.

Delfi TV
 6.00 Mano pramogos 

veidai. 
 7.30 Ugnikalnių takais.
 8.00 Lietuviškos atos-

togos. 
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 Meistro dieno-

raštis. 
 10.00 Alfas vienas 

namuose.
 11.00 Receptų receptai.
 11.30 Jūs rimtai? 
 12.00 Sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 Sveikatos receptas.
 14.00 Ateities karta. 
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Orijaus kelionių 

archyvai. 
 17.00 Radikalus smal-

sumas.
 17.30 Automobilis už 0 

Eur.
 18.00 Kieno didesni? 
 19.00 Kasdienybės 

herojai.
 20.00 Lietuviškos atos-

togos. 
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.00 Kitokie pasikalbė-
jimai.

„2 ginklai“, 21.30, LNK
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antraDieniS, sausio 18 d. Saulė teka 8.31, leidžiasi 16.27, dienos ilgumas 7.56. 
Pilnatis. Vardadieniai: Gedgaudas, Jogailė, Liberta, Jolita.

RT TV
2022. 01.18 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 „Pabandom iš 

naujo!“ 2022.
 13.30 7 Kauno dienos.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 (Ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Projektas „Mėly-

noji knyga“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Greičiau, aukščiau, 

stipriau. Rytdienos 
technologijos. 
Ateities uostas“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 (Ne)emigrantai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 4.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Magijos mokslas. 

Odisėjas ir kiaulės.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 6.30 Nuo... Iki... 
 7.30 KK2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Gaudynės Šancha-

juje“.
 0.25 „Snaiperis“.
 1.20 „Kultūristai“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Elena iš Avaloro“.
 7.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.40 Karštai su tv3.lt.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.

 9.45 „Aš visada tave 
mylėjau“.

 11.45 „Midsomerio 
žmogžudystės“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Skirtingai nuos-

tabūs“.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Fenikso skrydis“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Fenikso skrydis“.
 0.50 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.50 „Gerasis daktaras“.
 3.50 „Tai – mes“.
 4.50 „Franklinas ir 

Bešas“.

BTV
 6.05 „CSI. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Šuo“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.25 „Šuo“.
 19.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Kaulų kolekci-

ninkas“.
 23.20 „Valerianas ir 

tūkstančio planetų 
miestas“.

 2.00 „Lemtingi skambu-
čiai“.

 2.55 „Greitojo reaga-
vimo būrys“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Grįžtantys. 
 7.00 „Gyvenimo linija“.
 8.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.05 „Dvaro rūmai“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Triguba apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 #NeSpaudai.
 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas  

teisingumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas. 
 23.30 #NeSpaudai.
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Dvaro rūmai“.
 3.55 #NeSpaudai. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Daiktų istorijos.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Peliukas Lukas“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 Kūrybingumo 

mokykla. 
 8.25 Mūsų miesteliai. 

Kriūkai. 
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Vilniaus sąsiuvinis.
 12.20 Smalsumo genas.
 12.50 Į sveikatą!
 13.20 Kultūros diena. 
 13.45 7 Kauno dienos.
 14.15 Mokslo sriuba.
 14.45 „Johnas Cage. 

Kelionės po garsų 
pasaulį“.

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 15.55 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 16.10 „Džiunglių knyga“.
 16.30 Gustavo enciklope-

dija.
 17.00 „Citadele“ Kara-

liaus Mindaugo 
krepšinio taurės ke-
tvirtfinalis. Jonavos 
„CBet“–Kauno 
„Žalgiris“.

 19.00 Krepšinis. Europos 
taurė. A grupė. 
Panevėžio 
„Lietkabelis“–Vro-
clavo „Slask“. 

 21.00 Euromaxx.
 21.30 „Maža išpažintis“. 
 22.50 Vytautas Mačernis. 

„Kelionės“.
 23.00 Stilius.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.30 „Alban Berg. 
Vocekas“.

 3.10 Širdyje lietuvis.
 4.05 Kelias.
 4.35 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.
 8.20 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.

 12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.

 13.20 „Mirtis rojuje“.
 14.35 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Kasandra. Angelo 

šuolis“.
 22.50 „Legendų biuras“.
 0.00 „Svajoklė“.
 1.00 „Paskolinta meilė“.
 2.55 „Komisaras 

Diupenas. Bretanės 
auksas“.

 4.25 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 E– gazas dugnas.
 9.20 „Šaunioji įgula“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 „Havajai 5.0“.
 16.55 „Virtuvė“.
 17.55 „Šaunioji įgula“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Išbadėjusių 

žaidynės“.
 22.45 „Gelbėtojai“.
 23.35 „Naktinė pamaina“.
 0.30 „Skorpionas“.
 1.25 „X mutantai“.
 2.15 „Baradač'ius“.
 3.05 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Ugnikalnių takais.
 8.00 Lietuviškos atos-

togos.
 8.30 Gimę ne Lietuvoje.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 11.00 Delfi rytas. 
 12.00 Receptų receptai.
 12.30 Alfo didysis šou.
 13.30 Kasdienybės 

herojai.
 14.30 Jūs rimtai?
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 18.00 Krepšinio zona.
 18.30 Šaro Barsa.
 19.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Radikalus smal-

sumas.
 21.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.00 Iš esmės su 
A. Peredniu.

 23.00 Delfi diena.
 1.00 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

trečiaDieniS, sausio 19 d. Saulė teka 8.30, leidžiasi 16.29, dienos ilgumas 7.59. 
Pilnatis. Vardadieniai: Kanutas, Marijus, Morta, Raivedys, Gedvilė, Marius.  

LRT TV
2022. 01.19
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 13.00 Daiktų istorijos.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Pasaulio puodai.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Lietuva kalba.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Projektas „Mėly-

noji knyga“.
 23.45 „Komisaras 

Reksas“.
 0.30 „Greičiau, aukščiau, 

stipriau. Rytdienos 
technologijos. Jūrų 
didvyriai“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Pasaulio puodai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Stilius.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Šoka Lietuva.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Balta – meilės 

spalva“.
 6.30 Bus visko.
 7.30 KK2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Rimti reikalai 3“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.10 „Būrėja“.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Skundikas“.
 0.45 „Snaiperis“.
 1.40 „Gaudynės Šancha-

juje“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.40 „Elena iš Avaloro“.
 7.10 „Kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.40 Prieš srovę.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Mylėti yra 

madinga“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Skirtingai nuos-

tabūs“.
 21.00 „Medikai parame-

dikai“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Vestuvių metai“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Vestuvių metai“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Vestuvių metai“.
 0.20 „Franklinas ir 

Bešas“.
 1.25 „Gerasis daktaras“.
 3.25 „Tai – mes“.
 4.25 „Franklinas ir 

Bešas“.
 5.15 „Tarp mūsų mer-

gaičių“.

BTV
 6.05 „CSI. Majamis“.
 7.05 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Šuo“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Klaipėdos 
„Neptūnas“–Aly-
taus „Dzūkija“. 

 21.00 „Karo menas. 
Atpildas“.

 22.50 „Kaulų kolekci-
ninkas“.

 1.10 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Vilniaus Babilonas. 
 7.00 „Gyvenimo linija“.
 8.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.05 „Dvaro rūmai“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Triguba apsauga“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 

 17.30 „Zoologijos sodas“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas. 
 23.30 „Paprasti rinkimai“.
 0.30 „Triguba apsauga“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Dvaro rūmai“.
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 (Ne)emigrantai.
 7.00 „Džiunglių knyga“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 Kūrybingumo 

mokykla. 
 8.25 Širdyje lietuvis.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Menora.
 12.20 Kelias.
 12.50 Širdyje lietuvis.
 13.45 Čia – kinas.
 14.15 Veranda.
 14.45 „Pietų Ispanija iš 

paukščio skrydžio“.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 16.15 „Džiunglių knyga“.
 16.40 Mano geriausias 

draugas.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Atspindžiai. 

Paveldo kolekcija.
 19.30 „Kokybiška prie-

žiūra. Katastrofų 
prevencija“.

 20.20 Premjera. „Jonas 
Mekas. Avan-
gardinio kino 
imperija“.

 20.30 Panorama.
 21.30 Nacionalinės 

M. K. Čiurlionio 
menų mokyklos 
75-mečio koncertas 
„Alumni Grandi“.

 23.40 „Maistas: tiesa ar 
pramanas?“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar  
pasaulyje.

 0.40 Klaipėdos pilies 
džiazo festivalis 
2019.

 1.40 Auksinis protas.
 3.00 Panorama.
 4.05 Išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 Euromaxx.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Širdžių daktaras“.

 8.20 „Tūkstantis ir viena 
naktis“.

 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.20 „Mirtis rojuje“.
 14.35 „Naujokai“.
 15.35 „Nina“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Kasandra. 

Pamokos baigtos“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.10 „Svajoklė“.
 1.05 „Paskolinta meilė“.
 3.00 „Kasandra. Angelo 

šuolis“.
 4.30 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Kobra 11“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Šaunioji įgula“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.20 „Naujakuriai“.
 12.50 „Atsargiai! Mer-

ginos“.
 13.55 „Kobra 11“.
 14.55 „CSI. Niujorkas“.
 15.55 „Havajai 5.0“.
 16.55 „Virtuvė“.
 17.55 „Šaunioji įgula“.
 19.00 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Pagrobti vaikai“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 23.50 „Naktinė pamaina“.
 0.50 „Skorpionas“.
 1.40 „X mutantai“.
 2.30 „Baradač'ius“.
 3.20 „Antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Mano pramogos 
veidai.

 8.00 Ateities karta.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Krepšinio zona.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Verslo požiūris.
 12.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 13.30 Į pasaulio kraštą.
 14.00 Sveikatos receptas.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 18.00 Ateities karta.
 19.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 20.00 Kaip pas žmones.
 21.00 Orijaus kelionės.
 21.30 Gimę ne Lietuvoje.
 22.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 23.00 Delfi diena.
 1.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
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Kultivatoriaus dantis (nau- •ji, S raidės formos, 10 vnt.), 
kaina 5 Eur/vnt. Naudotus 
kelio bortus (tinka šiltnamio 
pamatams, 40 vnt.), kaina 2 
Eur/vnt.  
Tel. 8 686 06761.

Pašarinius runkelius, grū- •dus, šiaudus ir šieną rulonais, 
bekoną.  
Tel. 8 673 55408.

Šieną ritiniais, kaina 15 Eur.   •Tel. 8 619 66433.

Šieną rulonais.   •Tel. 8 672 80758.

Trivagį plūgą.   •Tel. 8 673 26083.

Šieno kitkas, kaina 0,80 Eur.  •Šiaudų kitkas, kaina 0,50 Eur.  
Tel. 8 671 59829.

Presuotą šieną kitkomis,  •kaina 0,5 Eur/vnt.  
Tel. 8 615 34169.

Trivagį plūgą (lenkiškas),  •kaina 250 Eur.  
Tel. 8 611 17254.

Kitkinį presą, lyginimo len- •tą, grūdų malūną.  
Tel. 8 687 10518. 

Kultivatorių (tinka prie trak- •toriaus MTZ), arklinį ąžuolinį 
vežimą mediniais ratais, ratus, 
drobynas, savadarbį tralą, prie-
kabas, 3 korpusų plūgą, naują 
3 korpusų linginį „Kverneland“ 
plūgą.  
Tel. 8 657 59635.

Giluminį skutiką „Lemken“  •(11 kojų, tinka prie „Belarus“), 
kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 605 42540. 

MTZ traktoriaus radiatorių  •ir traktoriaus T40 paleidžia-
mąjį varikliuką su starteriu ir 
reduktoriumi.  
Tel. 8 617 26534.

Peilį, tvirtinamą traktoriaus  •gale. Tinka dideliam ir mažam 
traktoriui.  
Tel. 8 680 99161.

Savadarbį pakabinamą kul- •tivatorių ir kauptuvą (tinka T16 
ir T25 traktoriams), sunkiąsias 
akėčias (3 vnt.) su prikabinimo 
traukėmis, T25 traktoriaus 
priekinio tilto detales.  
Tel. 8 617 50327.

Arklinį grėblį, roges, plūgelį,  •ravėtuvą, ratelį.  
Tel. 8 612 51133.

Kitkinį presą, lyginimo lentą  •su akėčiomis, trikampį padar-
gams prikabinti, 40 cm pločio 
siją.  
Tel. 8 687 10518. 

Grūdų malūną, el. pjūklą su  •stalu malkoms pjauti, obliavi-
mo stakles, 40 l bidoną, nerū-
dijančio plieno indą kopūstams 
raugti.  
Tel. 8 687 69264.

Trijų peilių akselinę me- •taliniu korpusu, arklinius pa-
kinktus bei arklinį invento-
rių: vežimą guminiais ratais 
su naujomis drobynomis, 
vartytuvą, akėčias, plūgą, 
grėblį, ravėtuvą, kultivato-
rių.  
Tel. 8 611 26122.

Dviejų korpusų plūgą  •mažam traktoriui, elektros 
variklius, vienfazį ir trifazį 
suvirinimo aparatus, elektrinį 
pjūklą su stalu, kalvio žaizdrą.  
Tel. 8 608 85413.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

Dvi pienines karvytes.   •Tel. 8 609 99716.

Aviną.   •Tel. 8 620 80690.

Padangas (R14, M+S).   •Tel. 8 647 34577.

„Mercedes Benz Sprinter“  •galinį tiltą (su defektu, 46-11).  
Tel. 8 698 29910.

VAZ 2103 ir elektrinį dvi- •ratį.  
Tel. 8 674 42704. 

Padangas R13 (universalios,  •su 4 lengvojo lydinio ratlan-
kiais), kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 29113. 

Automobilio „Opel Vectra  •C“ kablį.  
Tel. 8 686 56949.

„VW Caravelle“.   •Tel. 8 650 91828.

Naują GAZ-53 starterį.   •Tel. 8 652 68031.

„Renault Megane Scenic“  •(minivenas, 2003 m., 1,6 l, 
benzinas, 122 000 km rida, 
žalia spalva), kaina sutartinė.  
Tel. 8 692 44465.

„Nissan Navara“ (2007 m.  •liepos mėn., 2,5 l, CDI, 126 kW, 
pilka spalva), kaina sutartinė.  
Tel. 8 679 80789.

„Opel Zafira“ (1991 m.).   •Tel. 8 650 91828.

„VW Golf V“ (2004 m., TA  •iki 2023 m. balandžio mėn., 
geros naujos padangos, 2,0 
l, dyzelinas, sidabrinė spalva, 
važinėtas Lietuvoje), kaina 1 
900 Eur.  
Tel. 8 681 49556.

ŽEMĖS ŪKIS

MTZ 50 traktorių, trivagį  •plūgą, kultivatorių ir volus.  
Tel. 8 693 06995.

Šienainio (20 Eur/vnt.)  •ir sauso šieno (10 Eur/vnt.) 
rulonus.  
Tel. 8 623 00696.

Lauko akmenis, šieną, šie- •nainį, šiaudus.  
Tel. 8 674 55293.

Traktoriaus priekabą ir  •mėšlo kratytuvą (4 t).  
Tel. 8 620 80690.

Vežimą, arklinius žemės  •dirbimo padargus, skysto kuro 
krosnelę.  
Tel. 8 617 19108.

Traktoriaus MTZ priekinių  •varomųjų ratų ratlankius.  
Tel. 8 617 26534.

Kultivatorių, šieno grėblį- •vartytuvą, šiferį, silikatines 
plytas, šiferį, arklinį inventorių: 
šienapjovę, grėblį-vartytuvą, 
plūgą, elektros skaitiklius.  
Tel. 8 680 85040.

Prekiaujame 
           chrizantemomis 
                           ir viržiais
 telefonas pasiteirauti

8 626 02129.
staidarų g. 8, staidarų k., 

Lazdijų r. sav.

Valome 
žemės ūkio paskirties 

sklypus (nuo 1 ha), 
apaugusius medžiais 

ir krūmais. Už didelius 
ir tankiai apaugusius – 

mokame pinigus.
Tel. 8 603 30577.

JUODELIAI KVIEČIA!!!
Viena didžiausių ir moderniausių medienos perdirbimo įmonių 

UAB ,,Juodeliai“ 
kviečia prisijungti prie komandos

Gamybos darbuotojus (700–800 Eur į rankas)  
Autokrautuvo vairuotojus (800–1000 Eur į rankas)

Operatorius (1000–1500 Eur į rankas)
Ekskavatoriaus vairuotojus (1200–1500 Eur į rankas)
Šaltkalvius-remontininkus (1100–1600 Eur į rankas)  

Elektrikus-automatikus (1400–1800 Eur į rankas) 
Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas (yra papildomų sąlygų)!

Visada laiku mokamas darbo užmokestis!
Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemonės!

Nemokamas testavimas dėl Covid-19 ligos!
Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!

Draudimas nuo traumų!
Skambink +370 600 00515 ir gauk 

Tau tinkamą pasiūlymą!
Arba CV siųsk cv@juodeliai.lt

PARDUODA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gyvenamąjį namą Vainiūnų  •k., Seirijų sen., Lazdijų r. sav., 
(privati namų valda 0,338 ha, 
atlikti geodeziniai matavimai, 
trifazis elektros įvadas, sodyba 
prie naujai asfaltuoto kelio ir 
miško).  
Tel. 8 686 70 841.

Sodybą Gervėnų k., Lazdijų  •r. sav., (70 a, medinis namas, 
ūkinis pastatas, svirnas, du ga-
ražai, galima papildomai pirkti 
10 ha žemės).  
Tel. 8 614 04094.

0,72 ha kultūrinės pievos  •Kamorūnų k., Leipalingio sen.  
Tel. 8 614 04094.

Sklypą namo statybai Laz- •dijų mieste.  
Tel. 8 686 70841.

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

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

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

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

Žemės sklypą namo  •statybai Lazdijų mieste (30 a, 
gražioje vietoje, prie miško ir 
upelio, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, visos miesto komuni-
kacijos), kaina 550 Eur už a.  
Tel. 8 686 70841.

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

Žemės sklypą Nemajūnų k.  •(80 a, žemės ūkio paskirtis, su 
tvenkiniu ir nedideliu statiniu), 
kaina 6 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

Rekreacinės paskirties  •žemės sklypą šalia ežero (iki 
vandens apie 50 m, patogus 
privažiavimas, galima statyba), 
kaina 12 000 Eur.  
Tel. 8 686 70841.

Grūdų pikiavimo sandėlį  •Nemajūnų k. (su grūdų pikia-
vimo malūnu arba atskirai), 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 78040.

2 kambarių butą II aukšte,  •Lazdijų miesto centre.  
Tel. 8 617 22806.

Sodybą Miroslavo sen.,  •Zizėnų k., Alytaus r.  
Tel. 8 652 07331. 

18 a namų valdos sklypą  •Jurgiškių k.  
Tel. 8 675 00318. 

2 k. butą Alytuje, Putinuose  •(3 aukštas).  
Tel. 8 647 34577.

3,5 ha žemės Alytaus r. (iš  •jų 1,5 ha miško).  
Tel. 8 610 44651.

Butus Dauguose: 2 k. (su- •remontuotas, su baldais, šalia 
ežero) ir 1 k. (suremontuotas, 
su baldais) arba keičia į butą 
arba sodybą prie Vilniaus, Kau-
no, Alytaus. Ir vasarnamį.  
Tel. 8 609 60017. 

Namą Merkinės g., Alytuje  •(žemės sklypas 0,1048 ha, 
elektra, vanduo, nuotekos, yra 
du garažai, ūkiniai pastatai), 
kaina 80 000 Eur.  
Tel. 8 600 16007.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

VW GOLF III (1997 m.) ir  •VW PASSAT skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 eurų už 
vnt., 2002 m. AUDI A6 dvejas 
priekinio bamperio groteles, 
kaina po 5 eurus. Druskininkai,  
Tel. 8 686 43600.

„Audi A6“, 1999 m. dalimis.   •Tel. 8 693 06995.

„Opel Meriva“ (2005 m.,  •techniškai tvarkingas, TA iki 
2023 m.), kaina 1 500 Eur.  
Tel. 8 614 15210.

Motorolerį „Sym Orbit“  •(2012 m., 50 kub. cm, raudona 
spalva). Tel. 8 692 44465.

KlasifiKuoti
sKelbimai

tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 
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Svetainės kampą (geros  •būklės), kaina 130 Eur.  
Tel.: 8 621 40082,  
(8 315) 36010.

Rankinę sviestmušę ir sūrių  •spaustuvą. Tel. 8 698 50053.

Naujas baltarusiškas me- •džio apdirbimo stakles.  
Tel. 8 655 61532. 

Skalbimo mašiną „Goren- •je“ (naudota), kaina 40 Eur. 
Mikrobangų krosneles, bulvių 
tarkavimo mašinėles.  
Tel. 8 607 23302.

Medžio apdirbimo stakles:  •frezavimo, obliavimo ir reismu-
są. Tel. 8 608 85413.

Naudotą dujinį katilą „Via- •drus“ (18 kW, automatizuo-
tas), kaina 100 Eur.  
Tel. 8 650 16758.

Didelę kambarinę gėlę ir 5  •metų alijošių, tinkamą vais-
tams. Tel. 8 618 43737.

Du dujų balionus, nau- •dotą čiužinį (160x200 cm), 
naujus molinius koklius, šal-
dytuvo „Snaigė“ varikliuką, 
3 m ilgio ąžuolinę virtuvinę 
indaują. Tel. 8 686 73993.

Kabelį (300 m, viengyslis,  •su izoliacija, 3 kvadratų), kaina 
0,60 Eur už m. Vinis (80 mm ir 
140 mm), kaina 0,50 Eur už kg.  
Tel. 8 647 34577. 

PERKA
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Brangiausiai Lietuvoje  •miškus (brandžius, jaunus, 
malkinius, iškirstus), žemes, 
sodybas. Tel. 8 676 41155.

Brangiai perkame mišką, gali  •būti su bendraturčiais, neatida-
lintas, su skolomis. sutvarkome 
paveldėjimo ir kitus dokumen-
tus. tel.: 8 644 55355,  
8 660 66466. 

Žemę. Tel. 8 688 80688.  •
Brangiai – mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 

skolomis). Sutvarkau doku-
mentus. Tel. 8 644 55355. 

Garažą Putinuose (Alytuje).   •Tel. 8 647 34577.

Pigiai – labradorito akmens  •plokštes Lazdijuose.  
Tel. 8 686 70841.

Pigiai – kioską.   •Tel. 8 698 78040. 

žvyrą, skaldą ir juodžemį.   •tel. 8 678 80555.

Kiaulienos skerdieną puse- •lėmis, lietuviška, svilinta, kaina 
2,80 Eur už kg, puselė sveria 
apie 50–60 kg. Pateikiame 
kokybės sertifikatą, kad mėsa 
lietuviška. Atvežimas nemoka-
mas. Tel. 8 607 12690. 

TV priedėlius ,,TV Star  •T7200“, kaina 18 Eur, ir ,,En-
tellbox“, užlenkiamas, kaina 15 
Eur, televizoriaus sieninį laikiklį, 
kaina 4 Eur, ,,Panasonic“, Sam-
sung“ ir LG TV pultelius, kaina 
nuo 3 Eur, SCART laidus, kaina 
po 2 Eur. Svetainės stalą (aštuo-
niakampis, keraminių plytelių 
paviršius, plotis 100 cm, aukštis 
55 cm), kaina 25 Eur. Vaikišką 
maniežą, kaina 25 Eur. Druski-
ninkai, Tel. 8 686 43600.

TV priedėlius ,,TV Star  •1020p“ (kaina 18 Eur) ir ,,Vido“ 
(kaina 12 Eur). Seno modelio 
mobiliojo telefono ,,Nokia“ 
įkroviklius ir ausinukus, kaina 
po 2 Eur. SCART (tulpes) laidą, 
kaina 4 Eur. Pakabinamus 
šviestuvus butui ar sodui, kai-
na nuo 5 Eur. Druskininkai,  
Tel. 8 654 87148.

Siuvimo mašiną, kaina 30  •Eur. Tel. 8 698 77208.

Metalinę cisterną (4x1,1 m,  •tinka kurui, kanalizacijai), kai-
na 150 Eur. Tel. 8 686 06761. 

Filingines duris (naudotos,  •be staktos). Tel. 8 698 29910.

Parduotuvės lentynas.   •Tel. 8 689 29910.

GAZ24 „Volgos“ detales.   •Tel. 8 610 36406.

Kreizo pjūklus (1 m ir 70 cm  •skersmens), kaina 14 Eur.  
Tel. 8 610 36406.

Elektros variklius, bulvių  •tarkavimo mašinėlę, šaltkalvio 
spaustuvą, varinę 3 mm storio 
skardą, 40 l aliumininį bidoną.  
Tel. 8 614 07851.

Vežimą, pieno separatorių,  •smulkias bulves.  
Tel. 8 678 34156.

Jukas: 2 m aukščio, 3 šakos;  •1,7 m aukščio, vieno stiebo, 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 28102.

Dujinę viryklę „Mora“  •(veikianti, tinkama gamtinėms 
dujoms), kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 26682.

PARDUODA
GYVULIAI

Rudas ir juodas kalakutes.  •Kaimiškus gaidžius ir vištaites.  
Tel. 8 687 27103.

Kiaulę (apie 150 kg), kaina  •sutartinė. Simnas.  
Tel.: 8 678 54431,  
8 610 08065.

8 mėnesių eržiliuką ir 7  •metų kumelę.  
Tel. 8 695 25786.

Dvi ožkeles (sukergtos,  •ženklintos), kaina po 30 Eur.  
Tel. 8 601 95623.

Paaugintą mėsinį herefordų  •veislės buliuką, kaina sutartinė.  
Tel.: 8 675 25966,  
8 674 02033. 

AUGALAI

Maistines ,,Vineta“ veislės  •bulves. Pristatome į namus.  
Tel. 8 614 56206.

Bulves, pigiai miežius, avižų  •ir vikių mišinį, kviečius.  
Tel. 8 623 04363. 

Mišinį (50 % avižų, 50 %  •vikių). Tinka žalinimui.  
Tel. 8 614 56206. 

Ūkininkas parduoda  •daugiamečių žolių sėklas. 
auginame dobilus, motieju-
kus, svidres, eraičinus, turime 
ir žolių mišinių gyvuliams, 
pievoms-ganykloms, vejoms, 
žaliajai trąšai. Galime parinkti 
žolių mišinį pagal jūsų porei-
kius. konsultuojame pievų-
ganyklų įrengimo klausimais. 
Pristatome visoje Lietuvoje 
nemokamai.  
tel. 8 600 25710.

Žieminius kviečius, kaina 8  •Eur už 50 kg. Tel. 8 674 42704. 

Šieno kitkas, kaina 1 euras.  •Kviečius, kaina 50 kg – 8 eurai.  
Tel. 8 696 47260.

Vikius, vikių mišinį, raudo- •nųjų dobilų sėklas.  
Tel. 8 622 79495.

Šieną ritiniais, kaina 10  •eurų. Kvietrugius, kaina 50 
kg – 10 eurų. Šiaudų rinktuvą 
dalimis. Tel. 8 672 80758.

Žieminius kviečius, kaina 10  •Eur/50 kg.  
Tel. 8 611 29727.

KITI

UAB „Martas“, Gėlyno g. 17,  •Lazdijuose, galite įsigyti balta-
rusiškų durpių briketų, akmens 
anglies, skaldelės kapams.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721.

Kailinius (vyriški, 52 dydis).   •Tel. 8 633 09262.

Viengulę lovą (kušetę) su  •patalynės dėže.  
Tel. 8 616 46516. 

Elektros šildymo lempas  •(315 vatų). Tel. 8 610 36406. 

Svetainės kampą.   •Tel. 8 609 99716.

Naudotą akumuliatorinį  •suktuvą. Tel. 8 652 68031.

Naują dviejų cilindrų kom- •presorių. Tel. 8 652 68031.

Geros būklės minkštą dalį.   •Tel.: 8 621 40082,  
(8 315) 36010.

Naudotas arba naujas  •vinitražines slides, kaina nuo 
5 iki 15 Eur. Rogutes, kaina 10 
Eur. Reduktorinius dantračius 
(35*15), kaina 70 Eur. Ledo 
rutulio lazdas, kaina 4 Eur. 
Vaikiškas slides, kaina 5 Eur. 
Veikiančius spaustuvus, kaina 
nuo 15 iki 35 Eur.  
Tel. 8 650 77194.

Sauskelnes suaugusiems (L  •ir M dydis).  
Tel. 8 606 27933.

Šaldytuvą „Snaigė“ (kame- •ra viršuje) ir šaldiklį „Electro-
lux“ (4 stalčiai), kaina po 50 
Eur. Tel. 8 611 08021. 

„Nokia 125“ (naujas, 2 metų  •garantija). Tel. 8 652 68031.

Kreizą malkoms pjauti,  •plūgelį ravėtuvą, ratelį.  
Tel. 8 612 51133.

Prieškambario komplektą,  •kaina 80 Eur. Elektrinę viryklę 
su orkaite, kaina 100 Eur. 

200 l metalinę statinę, 100  •l medinę statinę, aliumininius 
bidonus, svetainės stalą, dvi 
virtuvės spinteles: pastatomą 
ir pakabinamą.  
Tel. 8 611 26122. 

Naujas medžio apdirbimo  •stakles (2,4 kW variklis).  
Tel. 8 655 61532.

Vienfazį suvirinimo apara- •tą, kaina sutartinė.  
Tel. 8 652 68031.

Navigacijos aparatą „Go  •Clever“ (mažai naudotas, 
atminties kortelė, 12–24 voltų), 
kaina 55 Eur. Tel. 8 611 30296.

„Kaercher“.   •Tel. 8 698 38588.

Elektrinį variklį (5,5 kW,  •2800 aps.), obliavimo staklių 
veleną.  
Tel. 8 664 37330.

KlasifiKuoti
sKelbimai

tel.: (8 318) 53085, 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Turite naujieną, 
nuotrauką – siųskite 
dzukuzinios@gmail.com

Ūkio paskirties žemę aly- •taus r. sav. Gali būti apleista.  
tel. 8 678 80555. 

Sklypą arba apleistą sodybą  •(Alovės arba Daugų seniūnijo-
je), mokėsiu iki 10 000 Eur.  
Tel. 8 610 43002. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

Šieno šiaudų rinktuvą.   •Tel. 8 620 80690.

Ekskavatoriaus „Jumz“  •greiferinius kaušus.  
Tel. 8 617 26534.

Traktorių MTZ, naujesnio  •modelio. Tel. 8 622 92400.

MTZ 82 dvitiltį traktorių  •(gali būti nevažiuojantis, be 
dokumentų).  
Tel. 8 605 42540.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Visų markių automobi- •lius: „Mazda“, „Audi“, BMW, 
„Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“, kemperius  ir 
kt. Pasiimame patys, sutvar-
kome reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinėmis 
dienomis. Išrašome utilizavimo 
pažymą. Tel. 8 681 20546. 

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarko-
me dokumentus.  
Tel. 8 686 94982. 

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 89742.

Įvairių markių automobi- •lius. Pasiima patys. Atsiskaito 
iš karto. Sutvarko reikiamus 
dokumentus.  
Tel. 8 691 85616. 

Automobilius, automobilių  •priekabas (gali būti daužti, 
nevažiuojantys, pasiimame 
patys.) Tel. 8 630 59016.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 5948/0003:0140, 
esančio Lazdijų r. sav. Šventežerio sen. Prelomčiškės k., savininką 
V. R., kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr. 2M-M-2008) 2022-01-24  9.30 val. vykdys  žemės 
sklypo projektinis Nr. 1036N, esančio Lazdijų r. sav. Šventežerio 
sen. Prelomčiškės k., ribų ženklinimo darbus. Prašome dalyvauti 
matavime. Prireikus išsamesnės informacijos, kreiptis į matininką 
Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.
lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.
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KlasifiKuoti
sKelbimai

tel. 8 670 38882, el. p. dzukuzinios@gmail.com

SavaitėS horoSkopaS 
(sausio 17—13 d.)

avinas (03.21–04.20)
Darbų bus daugiau nei norėtumėte, 
tačiau tai tebus laikinas etapas: labai 
greitai galėsite užmiršti vargus ir šiek 
tiek atsikvėpti. Nors gali atrodyti, kad 
nieko nespėjate ir ne viskas klostosi 
būtent taip, kaip esate numatę, tačiau 
jūsų įdirbis tikrai nenueis veltui. Jei ne-
bijosite smarkiau pasiraitoti rankoves, 
labai greitai galėsite mėgautis saldžiais 
darbo vaisiais, kurie tikrai džiugins.

jautis (04.21–05.21)
Norėsite kuo daugiau laiko skirti poil-
siui. Nors galite sulaukti ne vieno pa-
trauklaus pasiūlymo nuveikti ką nors 
smagaus, tačiau dabar tam neturėsite 
nei noro, nei jėgų. Žvaigždės pataria 
daugiau laiko skirti ne tik poilsiui, bet ir 
rūpinimuisi savo sveikata: dabar būsite 
kaip niekad pažeidžiami. Jei pastebėtu-
mėte neįprastus simptomus, jokiu būdu 
jų neignoruokite: tai yra ženklas, kad 
atėjo laikas pasitikrinti sveikatą.

Dvyniai (05.22–06.21)
Ramybės metas. Gali atrodyti keista, 
kad šiuo metu gyvenimo tempas yra 
gerokai sulėtėjęs, tačiau tai – palanki 
proga daugiau laiko skirti kokybiškam 
poilsiui. Kurį laiką sukotės tarsi voverė 
rate ir apie ramybę galėjote tik pasva-
joti. Dabar viskas apvirs aukštyn kojom: 
turėsite laiko permąstyti, ką iš tiesų 
norėtumėte veikti, ir galbūt būtent tai 
padės susikurti dar geresnę ateitį.

vėžys (06.22–07.22)
Galite tikėtis permainų asmeniniame 
gyvenime, kurios tikrai paglostys širdį. 
Neįsipareigoję ženklo atstovai galės 
tikėtis malonių pažinčių, o turintys an-
trąją pusę – netikėtos staigmenos. Nors 
būsite nusiteikę daugiau laiko praleisti 
vienumoje, tačiau nepamirškite, kad 
šiuo metu kažkas desperatiškai siekia 
jūsų dėmesio. Profesinėje veikloje taip 
pat galimos nedidelės permainos, kurios 
padės palypėti karjeros laiptais.

liūtas (07.23–08.23)
Būsite svajingi ir šiek tiek išsiblaškę. 
Jums bus sunku susitelkti į kasdienes 
užduotis, todėl tai gali lemti klaidas, 
kurias ištaisyti nebus labai paprasta. 
Jausitės taip, tarsi šiuo laikotarpiu tu-
rėtumėte būti kažkur kitur: pasinersite 
į gilius apmąstymus apie savo tikslus 
ar net gyvenimo prasmę. Jei atrodys, 
kad įveikti jums patikėtas užduotis yra 
pernelyg sudėtinga, galite pasvarstyti 
apie galimybę pasiimti laisvadienį: pa-
ilsėję būsite kur kas labiau susikaupę 
ir galėsite kokybiškiau atlikti jums pa-
tikėtus darbus.

mergelė (08.24–09.23)
Galimybių metas. Jei kurį laiką jautėtės 
taip, tarsi aplinkui niekas nevyktų, dabar 
viskas pasikeis. Džiuginančių dalykų 
tikrai netrūks ir tai motyvuos nuveik-
ti kažką tikrai svarbaus. Galite tikėtis 
naujų galimybių, kurios į jūsų gyvenimą 
įneš dar daugiau naujų spalvų. Jei ką 
nors vis atidėliodavote, dabar bus itin 
palankus metas imtis konkrečių veiks-
mų. Nesijaudinkite, jei tai pareikalaus 
daugiau pastangų nei tikėjotės: labai 
greitai įsivažiuosite, ir viskas eisis ge-
rokai sklandžiau.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Būsite aktyvūs ir kupini energijos, todėl 
išspręsti senas problemas neturėtų būti 
sudėtinga. Jei kurį laiką vis pasiskųsda-
vote jus slegiančiais rūpesčiais, dabar 
ne tik galėsite juos įveikti, bet taip pat 
turėsite progą imtis naujų užduočių, 
kurias užbaigti bus kaip niekada papras-

ta. Pasinaudokite likimo siunčiamomis 
galimybėmis: žvaigždės žada, kad šiuo 
laikotarpiu bus palanku keisti profesinę 
kryptį, pasirašyti svarbias sutartis bei 
imtis naujų projektų įgyvendinimo.

Skorpionas (10.24–11.22)
Būsite produktyvūs ir kupini energijos, 
todėl įveikti kasdienes kliūtis galėsi-
te gerokai paprasčiau. Jei vis kildavo 
minčių savo gyvenime ką nors pakeis-
ti, dabar turėtumėte to neatidėlioti ir 
imtis atitinkamų veiksmų. Jus džiugins 
ir artimų žmonių geranoriškumas: jei 
jums prireiktų pagalbos ar patarimo, 
drąsiai kreipkitės į artimiausius draugus 
ar giminaičius, nes jie tikrai neatsisakys 
jums padėti.

šaulys (11.23–12.21)
Žvaigždės pataria nesivadovauti vien tik 
savo emocijomis, nes priešingu atveju 
galite priimti netinkamus sprendimus. 
Šiuo laikotarpiu galite būti pernelyg 
išsiblaškę, todėl kasdienėje veikloje 
neišvengsite klaidų. Laimei, viską iš-
taisyti nebus labai sudėtinga, tačiau 
prie atliktų darbų gali tekti grįžti dar ir 
dar kartą. Galite sulaukti geranoriškų 
artimų žmonių patarimų: nors nebūsite 
nusiteikę jais pasinaudoti, tačiau nebū-
kite pernelyg kategoriški – visada yra 
naudinga į situaciją pažvelgti iš šalies.

ožiaragis (12.22–01.20)
Galite sulaukti netikėtos gerbėjo žinios, 
kuri jus tiesiog išmuš iš vėžių. Kurį laiką 
gyvenote ramų gyvenimą ir net atrodė, 
kad nieko aplinkui nevyksta, tačiau da-
bar žvaigždės žada tikrai reikšmingus 
pokyčius. Asmeniniame gyvenime galite 
tikėtis tikrai malonių permainų, kurios 
stums judėti į priekį ir leis iš naujo atras-
ti gyvenimo džiaugsmą. Net ir tada, jei 
esate įsipareigoję ir į gerbėjo jausmus 
negalite atsakyti tuo pačiu, prisipažini-
mas apie puoselėjamus jausmus tikrai 
paglostys savimeilę.

vandenis (01.21–02.19)
Jūsų intuicija bus kaip niekad stipri, 
todėl tai jums padės priimti tinkamus 
sprendimus. Nors gali atrodyti, kad tam 
tikrose situacijose vertėtų pasikliau-
ti ne intuicija, bet šaltu protu, tačiau 
žvaigždės pataria nedaryti skubotų 
išvadų. Jei atrodys, kad priimate lo-
gišką sprendimą, tačiau intuicija sakys 
priešingai, turėtumėte dar kartą viską 
gerai apgalvoti. Gali būti, kad vėliau 
paaiškės, kad, pateikiant faktus ar kitus 
įrodymus, paprasčiausiai buvo bandoma 
jus apgauti.

Žuvys (02.20–03.20)
Jus erzins artimų žmonių sprendimai. 
Nors atrodys, kad jūs žinote kur kas 
geriau už juos, ir kils pagundų įterpti 
savo trigrašį, tačiau žvaigždės pataria 
susitelkti vien tik į savo problemas. Vieni 
mokosi iš svetimų klaidų, o kiti – iš savų, 
todėl artimųjų nuomonė ne visada yra 
pakankamai svarbi. Nešvaistykite savo 
energijos dalindami patarimus: kad ir 
kokios vertingos būtų jūsų įžvalgos, 
tikėtina, kad tuo nebus pasinaudota. 
Dabar bus naudinga šiek tiek atsiriboti 
ir susitelkti vien tik į jums patinkančią 
veiklą: tikėtina, kad tai padės atgauti 
dvasinę pusiausvyrą.

PERKA
TRANSPORTO PRIEMONĖS

IŽ 49, A750, „Jawa“ seno  •modelio dalis, UAZ 469 dalis,  
Tel. 8 606 14389.

UAZ su kėbulu arba auto- •busiuką. Tel. 8 650 27489. 

Senovišką automobilį arba  •motociklą. Tel. 8 670 84589.

AUGALAI 

Vasarinius ir žieminius kvie- •trugius. Tel. 8 687 12532.

GYVULIAI

Brangiai – pienu girdomus  •buliukus ir telyčaites (2–8 
sav., nuo 50 iki 90 kg). moka 
6 ir 21 proc. sveria elektroni-
nėmis svarstyklėmis.  
tel. 8 646 81037. 

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

Mėsinių veislės veršelį arba  •telyčaitę auginti.  
Tel. 8 687 12532.

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 280–
300 Eur/t, skarda – 240–260 
Eur/t. Didesnį kiekį pasiimame 
patys. Ežero g. 39, Lazdijai. 
Svėrimo paslaugos iki 60 t. 
Darbo laikas I–V – 8.00–16.00 
val., VI – 8.00–12.00 val.  
Tel. 8 698 30902. 

Šaligatvio plyteles (naudo- •tos, mažesnio diametro).  
Tel. 8 610 26682.

Nedidelį kiekį pašarinių  •bulvių. Tel. 8 674 42704.

Automobilinius dujų balio- •nus. Tel. 8 623 00696. 

Kalvio priekalą.   •Tel. 8 650 27489.

Pūkuotą ilgaplaukį katiną.   •Tel. 8 672 56486.

Rusiškos grūdų sėjamosios  •žolių dėžes. Tel. 8 616 97929.

Nebrangiai – bėginį dviratį  •(gali būti ir moteriškas).  
Tel. 8 600 80816.

DOVANOJA
Dovanoju apie 80 t mėš- •lo. Krosnos seniūnija, Vartų 

kaimas.  
Tel. 8 638 98886. 

2 mėnesių šuniukus (augs  •nedideli). Tel. 8 601 88102.

Šiaudus ritiniuose.   •Tel. 8 620 80690.

Šunį laiką (4 m.).   •Tel. 8 620 24117.

2 mėn. šuniuką (juodas).   •Tel. 8 614 23491.

Du medžius: uosį ir klevą,  •nusipjauti Simno seniūnijoje. 
Yra leidimai. Tel. 8 612 51133.

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink. Tel. 8 675 00731. 

Galiu dirbti pagalbiniu  •darbininku statybose (moku 
apdailos darbus) arba ūkininko 
ūkyje. Tel. 8 622 60230. 

PASLAUGOS
taisome automatines skal- •bimo mašinas. atvykstame į 

namus.  
tel. 8 615 73404.

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

kasame tvenkinius.   •tel. 8 678 80555. 

Profesionaliai šiltiname  •pastatų sienas, oro tarpus, 
uždaras ertmes ir perdangas 
ekologiška termoizoliacine 
ekovata. Dirbame  visoje 
Lietuvoje su specialia nauja 
įranga, kokybiškomis medžia-
gomis ir už patrauklią kainą. 
medžiagoms ir darbams sutei-
kiame garantiją. rinkitės grei-
tą, pigų ir efektyvų šiltinimo 
būdą jau dabar skambindami  
tel. 8 637 08726.

Galiu sutvarkyti garažą,  •sandėliuką, nereikalingus daik-
tus išvežu. Tel. 8 650 27498.

Remontuoju visų modelių  •automatines skalbimo maši-
nas. Atvažiuoju į vietą nuo Aly-
taus 30 km atstumu, suteikiu 
garantiją. Tel.: (8 315) 75 445, 
8 610 75472.

Remontuoju šaldytuvus  •ir automatines skalbimo 
mašinas. Prijungiu skalbimo 
mašinas.  
Tel. 8 699 68550.

Remontuoju šaldytuvus,  •skalbimo mašinas, elektrines 
orkaites, kaitlentes.  
Tel. 8 687 41291.

Taisau įvairius baldus:  •keičiu gobeleną, spyruokles, 
vatiną, poroloną. Taisau kėdes. 
Surenku naujus baldus.  
Tel. 8 616 46516.

NUOMA
SIŪLO

Nebrangiai išnuomoja- •mos salės-klubo patalpos 
Lazdijų miesto centre („Holi-
vudas“).  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

Išnuomojamas nestandarti- •nio išplanavimo 1 k. butas Laz-
dijų miesto centre (1 aukštas, 
autonominis šildymas).  
Tel. 8 698 78040. 

Nuomoju komercines  •patalpas Lazdijuose (80 kv. m, 
I aukštas).  
Tel. 8 698 78040. 

šnuomojamas garažas  •Putinuose (Alytuje) (didelis, 
mūrinis, 4,60x6 m). Nuoma 
mokama į priekį.  
Tel. 8 655 61532.

Išnuomojamas 2 kambarių  •butas A. Jonyno gatvėje.  
Tel. 8 601 27919. 

Išnuomojamos patalpos  •nuosavame name.  
Tel. 8 618 43737.

IEŠKO

Brangiai išsinuomočiau  •žemės ūkio paskirties žemės. 
Gali būti apleista.  
tel. 8 614 80988.

Išsinuomočiau žemės ūkio  •paskirties žemės. Gali būti 
apleista. Apleistą žemę sutvar-
kyčiau.  
Tel. 8 680 77728. 

Brangiai išsinuomočiau  •žemės krosnos, Šeštokų sen.  
tel. 8 688 80688. 

išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
tel. 8 671 50589.

KEIČIA
Garažą Putinuose, Kalniš- •kės gatvėje, į garažą Vidzgirio 

mikrorajone.  
Tel. 8 677 28728.

Mašiną GAZ52 į traktoriaus  •priekabą su dokumentais.  
Tel. 8 620 80690.

REIKIA
Darbuotojo ūkyje Alytaus  •rajone. Pageidautina vyro. Gali-

me apgyvendinti.  
Tel. 8 682 44297.

Pensinio amžiaus moters  •prižiūrėti senolę ir kartu gy-
venti kaime.  
Tel. 8 698 29910.
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PERKAME 
MIŠKĄ

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641,
www.SuperkaMišką.lt

perka pienu girdomus 
veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

PERkAmE veršelius. 
Atsiskaitome iš karto. 

mokame visus priedus.

Tel. 8 686 21470. 

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambario bal-
dai, šaldytuvai, šaldikliai, 
trimeriai. Atvežame. Galima 
išsimokėtinai.

ulonų g. 16 ir 
naujoji g. 50, alytus. 

telefonas 8 674 05844

A. KAšAlyno PĮ teiKiA

gyvulių 
sėKlinimo 

PAslAugAs....

tel. 8 698 50235.

Tel. 8 603 30577.Tel. 8 603 30577.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

Knygynėlis
Seinų g. 12, 

Lazdijai
Tel. (8 318) 53085

PoLITINĖS aKTuaLIjoS
Naujienos apie politikų gyvenimą, 
rajone priimamus sprendimus ir 
jų vykdymą.

BeNdruomeNIų NaujIeNoS
Rajono bendruomenių aktualijos, 
informacija apie projektus, organi-
zuojamas šventes ir dar daugiau.

dzūKaI KaLBa, Kad...
Karščiausios nuogirdos ir ne tik. 
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į 
kitas. Kiekviena iš jų turi dalį tiesos.

Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik 
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu: 
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

aSmeniniai Skelbimai 
nemokamai! 
tel.: (8 318) 53085, 

8 670 38882, 
el. p. dzukuzinios@gmail.com

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS,

ŽVYRĄ, SMĖLĮ, SKALDĄ

Tel. 8 620 65577.

MALKOS, MALKOS, MALKOS
pagal pageidavimus.

Skaldytos, pjautos, rąstais, 
beržinės, alksninės, pušinės, 

drebulinės, ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
Tel. 8 657 88458.

MALKOS, MALKOS, MALKOS
pagal pageidavimus.

Skaldytos, pjautos, rąstais, 
beržinės, alksninės, pušinės, 

drebulinės, ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
Tel. 8 657 88458.

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą


