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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

Tel. 8 687 43141.

Egidijaus Jurkevičiaus 
įmonei REIKALINGAS 

vairuotojas.

Egidijaus Jurkevičiaus 
įmonei REIKALINGAS 

vairuotojas.

Tel. 8 687 43141.

„Pasaulį seną išardysim, iš pamatų pačių ir tuo...“
Griauti, tai ne kurti, ar ne, mere Ausma???

DŽ redakcijos nuomonė 

P
rieš trejus metus, 
kai vyko antra-
sis tiesioginių 
merų rinkimų 
turas, tuometi-
nis kandidatas 

į Lazdijų rajono savivaldybės 
merus Artūras Margelis kreipėsi 
į lazdijiečius labai paprastu, bet 
pranašingu sakiniu: „Išsaugoki-
me tai, ką sukūrėme.“  Panašu, 
kad rajono žmonės tuomet neį-
siklausė į šiuos žodžius, o pa-
tikėjo jaunos, energingos, kaip 
vėliau pasirodė, užsispyrusios 
ir kerštingos moters pažadais: 
„Sumažinsime bedarbių gretas, 
padarysime rajoną patrauklų 
verslui, kursime naujas darbo 
vietas ir t. t.“

Praėjo beveik treji naujosios 
valdžios veiklos metai. Ir ką mes 
matome? Pažadai liko tik pažadais, 
o tai, kas buvo sukurta, pradėta 
griauti. 

Neseniai merė savivaldybės 

Nukelta į 6 psl. » 

Redakcijos „dzūkų žinios“

ŽVILGSNIS

Paprastai griovimu galima džiaugtis tik tada, kai vietoje to pastatai naują pastatą. Naujo sporto pastato statyba stovi mirties taške, vyksta apskundimai ir 
kitokia velniava. Paaiškėjo, jog šis merės stebuklas kainuos apie 16 milijonų eurų!!! Iš kur Lazdijai gaus tokius pinigus? Ar apskritai šis objektas bus kada 
nors pastatytas? (Nuotrauka iš Lazdijų rajono savivaldybės FB paskyros.)

Lazdijų ligoninės vadovas: „Dėl reformos
vykdymo ministerija atsitvėrė tylos siena“
Ilgai ir daug diskutavus apie būsimąją sveikatos įstaigų sistemos reformą ir ša-
lies ligoninėms pateikus savo pozicijas dėl dalyvavimo joje, Sveikatos apsaugos 
ministerija netikėtai nustojo apie tai kalbėti ir bendradarbiauti su reformoje daly-
vaujančiomis ligoninėmis. Tai kelia nerimą ne tik Lazdijų ir kitų rajonų ligoninėms, 
bet ir Lietuvos savivaldybių asociacijai. 
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SaVaItėS  komeNtaraS  
Ar Rusijos žvanginimas ginklais tuo ir pasibaigs?

Algimantas Mikelionis
Jau kurį laiką Rusijos ir Balta-
rusijos kariuomenėms telkiant 
karines pajėgas prie Ukrainos 
sienos, visas pasaulis, sulaikęs 
kvapą, laukia, kuo visa tai pasi-
baigs. Vis dažniau iš pažįstamų 
tenka išgirsti klausimą: ar bus ka-
ras? Iki šiol visiems atsakau, kad 
ne. Juk per daug gerai pažįstame 
Rusiją, kuri visą laiką daugiau ar 
mažiau žvangina ginklais ir sten-

giasi įbauginti savo kaimynus, 
kurie prieš kelis dešimtmečius 
ištrūko iš su dideliu trenksmu 
griūvančios Sovietų Sąjungos. 
Dabartinė Rusijos valdžia su jos 
prezidentu V. Putinu priešakyje 
iki šiol neslepia nuoskaudos dėl 
to, kad Lietuva kartu su kitomis 
valstybėmis ištrūko iš  okupacijos 
jungo. 

Rusija niekaip negali susitai-
kyti su tuo, kad ji toli gražu ne 
pati galingiausia valstybė pasau-
lyje. Ją jau seniai lenkia tokios 
galybės kaip JAV, Kinija ir kitos 
išsivysčiusios Vakarų demokra-
tinės valstybės. Rusija jau nėra 
pati galingiausia kariniu atžvilgiu 
valstybė. Nėra prasmės pateikti 
konkrečių skaičių, kad suvok-
tum, jog JAV karinis biudžetas 
yra žymiai didesnis už agresyvios 

ir ginklais žvanginančios Rusijos 
karinį biudžetą, o ką jau kalbėti 
apie galingiausios pasaulyje ka-
rinės organizacijos NATO mo-
derniausią pasaulyje ginkluotę 
ir jos kiekį. Rusijos prezidento 
V. Putino režimas, garsiai šū-
kaudamas ir gąsdindamas kitus, 
stengiasi padrąsinti pats save, 
bet jeigu būtų užtikrinti savo pa-
čių pajėgumu, tai nereikėtų taip 
triukšmauti. Juk kai esi iš tikrųjų 
stipriausias, nebūtina to kartoti 
tris kartus per dieną.

Žinoma, Rusija yra pati pa-
jėgiausia pasaulyje savo propa-
ganda ir dezinformacija. Juk ši 
valstybė neatsižadėjo SSRS, kaip 
nieko bendro su Rusija neturė-
jusia valstybe, o tai reiškia, kad 
perėmė visą okupuotoms tautoms 
padarytą žalą ir nuostolius. Kai 

visas pasaulis jau kurį laiką ati-
džiai stebi Rusijos karinės jėgos 
telkimą prie Ukrainos sienos, 
garsiai skamba Maskvos dezin-
formacija ir propaganda. Draugo 
pažįstamas yra tikras rusas, atvy-
kęs iš Maskvos į Lietuvą gyventi 
prieš trejus metus su visa šeima. 
Neseniai minėtas draugas to pa-
žįstamo ruso paklausė, ar dabar 
jis norėtų grįžti į Rusiją. Maskvie-
tis vienareikšmiškai atsakė, kad 
ne. Dėl ekonominių priežasčių 
jis dar galėtų sugrįžti į gimtinę, 
bet jam itin nepatinka Rusijoje 
vešinti labai didelė administra-
cinė ir biurokratinė netvarka ir 
itin didelė korupcija. Rusas su-
siskambina su savo giminaičiais, 
likusiais jo gimtinėje. Šie sune-
rimę maskviečiui pasakojo, kad 
Kremliaus žiniasklaida praneša, 

kad Lietuvoje telkiama kariuo-
menė ir lietuviai ruošiasi pulti 
Baltarusiją, o Lietuvos miestų ga-
tvėmis važinėja motociklininkai, 
ginkluoti kulkosvaidžiais. Pati 
Baltarusija su Rusija telkia mil-
žiniškas kariuomenės pajėgas prie 
sienos su Ukraina, o saviems seka 
pasakas apie nuožmius priešus, 
besiruošiančius pulti „vargšus“ 
rusus ir baltarusius... Gerai, jeigu 
gyvenantys Rusijoje turi gimi-
naičius, gyvenančius Lietuvoje, 
kitose Baltijos valstybėse ar iš ko-
munistinio jungo išsivadavusiose 
šalyse. Tuomet nors sužino realią 
padėtį ir papasakoja savo gimi-
nėms, draugams ar kolegoms. O 
jeigu neturi ko paklausti? Tuomet 
aklai ir tiki per Rusijos žiniasklai-
dą brukamu melu. Kaip sakoma: 
patys muša, patys rėkia.•

SeImo NarIo roberto ŠarkNIcko komeNtaraS 
SocIaLINIame tINkLe:
„Gerbiami Lazdijų krašto nuoširdūs dzūkai. Visų pirma dėkoju 
už jūsų nuoširdumą, tikėjimą mumis, ypač tada, kai Valstiečiai 
Seime sparčiai gerino jūsų socialinį teisingumą šeimose, paramą 
mums. Šiuo metu Valstiečiai išgyvena išdavysčių akimirkas į 
kurias tada dėjome dideles viltis būti ir dirbti žmonėms, tačiau 
postų godumas susuka galvas. Taip atsitiko jūsų krašte, jūs 
tikėjote stipriu balsu kalbančia ir einančia per kiemus mere 
A. Miškiniene. Ir mes tikėjome, labai. Jūs dažnai man rašote, 
skambinate, kad seniūnijose nebematyti merės kaip tada žadėjo, 
kad kiekvieną mėnesį lankysis kiekvienoje seniūnijoje, deja, 
esate nusivylę. Noriu padėkoti, kad Lazdijų krašto žmonės 
nepasidavė merės manipuliacijoms. Valstiečių skyrius vėl at-
naujino veiklą ir nuo vieno žmogaus per kelias dienas išaugo 
iki 20 žmonių, tai daug ką pasako, kviečiu burtis ir nepasiduoti 
dėl savanaudžių žmonių, kurie gyvena tik dėl savo postų. Pa-
garbiai, LR Seimo narys Robertas Šarknickas.“

Redakcijos „dzūkų žinios“
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tinklalapyje krykštavo, jog pra-
dėtas griauti senasis sporto centro 
pastatas. Svarbiausia, kad pavyko 
surasti rangovą, kuris tai padarys 
labai pigiai, vos už 18 tūkst. 
eurų. Įdomu, kas galėtų taip pi-
giai nugriauti pastatą? O gal į 
tą kainą nebuvo įskaičiuoti po 
griovimo likę šimtai tonų me-
talo, kurį galima labai pelningai 
parduoti? 

Paprastai griovimu galima 
džiaugtis tik tada, kai vietoje to 
pastatai naują pastatą. Tačiau 
naujasis sporto centras dar tik 
embriono stadijoje. Statybos ne-
pajudėjo iš mirties taško, vyksta 
apskundimai ir kitokia velniava. 
Paaiškėjo, jog šis merės stebu-
klas kainuos apie 16 milijonų 
eurų. Iš kur Lazdijai gaus tokius 
pinigus? Ar apskritai šis objektas 
bus kada nors pastatytas? 

O galėjo būti viskas greičiau 
ir paprasčiau. Iki ateinant nauja-
jai valdžiai, buvusieji jau buvo 
parengę naujojo sporto centro 
statybų projektą, suderinę vi-
sus dalykus, pasirūpinę pinigais, 
reikėjo tik pradėti statybas. Tik 
už 3 mln. eurų. Centras jau būtų 
buvęs pastatytas. Bet ne. Pareng-
tas projektas naujosios valdžios 
buvo išmestas į šiukšlių dėžę. 

Prieš šešerius metus Lazdi-
jai buvo vieni pirmųjų, pradėję 
plėtoti medicininį turizmą. Li-
goninėje buvo išnuomotos pa-
talpos lenkų kapitalo sveikatos 

paslaugų bendrovei „Katarakta“, 
atliekančiai akių operacijas. Į 
Lazdijus operuotis atvykdavo 
pacientai ne tik iš Lietuvos, bet 
ir iš Lenkijos, kurie palikdavo 
mūsų rajone nemažai pinigų. 
Ypač patogi ši paslauga buvo 
mūsų krašto gyventojams. Kai 
baigėsi patalpų nuomos sutar-
tis ir keli ligoninės mohikanai 
nusprendė iškrapštyti lenkus iš 
ligoninės patalpų, rajono vado-
vai nepajudino nė piršto, kad ši 
visomis prasmėmis Lazdijams 
naudinga paslauga būtų išsau-
gota. Iš Lazdijų išprašytą „Ka-
taraktą“ maloniai pakvietė dirbti 
Druskininkai.

Prisiminus merės kalbas apie 
verslo skatinimą, prieš akis išky-
la graudžiai pasibaigusi versli-
ninkų istorija, kai jie rajono val-
džios nepagarbiai buvo išprašyti 
iš patalpų Dumblyje. 

Ar po tokių istorijų, kurių būta 
ir daugiau, galima tikėtis, jog 
verslas patikės Lazdijų valdžios 
geranoriškumu ir deklaruojama 
parama? 

Dar viena liūdnai pasibaigusi 
istorija. Jau ne vienerius metus 
centrinė miškininkų valdžia ke-
tino urėdiją, daug metų veikusią 
Veisiejuose, iškelti į Druskinin-
kus, tačiau vis pavykdavo to 
išvengti. Dabar – nedovanoti-
nas faktas – urėdija iš Veisiejų 
iškelta į Druskininkus. Rajono 
vadovai snaudė ir nieko nedarė, 
kad tai neįvyktų, gal tik Benius 
kiek paburbėjo, bet tuo viskas 
iš baigėsi. Ir vėl atidavė Drus-
kininkams dar vieną iš svarbių 
ūkinių vienetų. 

Naujoji valdžia spygavo iš 
laimės, kai Lazdijai buvo gerai 
įvertinti „žaliosios“ energetikos 

srityje. Žinoma, tie pozityvūs 
rodikliai buvo pasiekti seno-
sios valdžios pastangomis, ta-
čiau kodėl nepasidžiaugus kitų 
nuveiktais darbais? Įdomu tai, 
kad naujoji valdžia labai keistai 
judėjo „žaliojo“ kurso link. Per 
trejus metus Lazdijuose nebuvo 
renovuotas nė vienas namas, kai 
ankstesnioji valdžia sugebėda-
vo per metus renovuoti dešimtis 
namų. Iš anksčiau buvo sutarta, 
kad Lazdijai lengvatinėmis sąly-
gomis pirks elektrinį autobusą ir 
juo ekologiškai vežios į varžy-
bas rajono sportininkus. Taip pat 
buvo pasirengta pirkti elektrinį 
automobilį rajono socialinėms 
reikmėms. Naujoji valdžia šiuos 
planus sugriovė, imituodama gy-
ventojų apklausą, nusprendė, jog 
Lazdijams elektrinio autobuso 
nereikia. Kaip netikėta,  jį vėl 
mielai perėmė Druskininkai.

Merė ne vienerius metus mai-
tino rajono žmones pažadais apie 
naują autobusų stotį. Pradžioje 
ji svaigo stotį įrengti buvusiame 
policijos pastate, o vėliau kartu 
su autobusų stoties savininku ža-
dėjo sutvarkyti senąją stotį. Kas 
iš to išėjo, visi žino. Jei taip būtų 
buvę Druskininkuose ar kitame 
stiprios savivaldos mieste, tokie 
„verslininkai-pažadukai“ būtų 
mikliai „padėti“ į vietą.

Ko verti rinkimų pažadai kurti 
naujas darbo vietas ir mažinti ne-
darbą?  Lietuvos užimtumo tar-
nybos pateikti naujausi nedarbo 
lygio duomenys turėtų nuliūdinti 
Lazdijų rajono vadovus. Praėju-
sių metų pabaigos duomenimis, 
Lazdijai yra absoliutus nedar-
bo lyderis šalyje. Jei anksčiau 
Lazdijai nebūdavo rikiuotės 
uodegoje, dėl paskutinės vietos 

„lenktyniaudavo“ su Ignalina ir 
kai kuriomis kitomis Lietuvos 
savivaldybėmis, tai praėjusių 
metų pabaigoje nedarbo lygis 
Lazdijuose buvo 19,8 proc. ir 
mūsų savivaldybė buvo paskuti-
nėje vietoje. Pagal visų rodiklių 
sąrašą. Tai akivaizdus rinkėjams 
duotų pažadų sugriovimas. 

O dabar dar apie vieną griū-
tį – vertybinę. Lazdijų žmonės 
rinkimuose aktyviai balsavo už 
„valstiečius“,  rinko „valstiečių“ 
iškeltą merę. Pernai metų pabai-
goje viskas pasikeitė – Sauliu-
kui mostelėjus kelių policininko 
lazdele, merė su „valstiečių“ 
kompanija, kaip tame rusiškame 
filme, apsuko kepures  –„val-
džia keičiasi“ ir atsisveikino su 
„valstiečiais“.  Rajono žmonės, 
patikėję „valstiečių“ vertybėmis 
ir atidavę už jas savo balsus, tu-
rėtų jaustis įskaudinti ir išduoti. 
Ko gero, tai baisesnė griūtis nei 
sunkiosios technikos talžomo 

sporto centro byrančios sienos.  
Bolševikai ir kiti „griovėjai“ 

kažkada giedojo: 
Pasaulį seną išardysim,
Iš pamatų pačių ir tuo 

Naujai pasaulį atstatysim –
Kas buvo nieks, tas bus 

viskuo.
Istorija parodė, kad visa tai, 

apie ką buvo giedama „Interna-
cionale“,  baigėsi pakankamai 
liūdnai.•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) 
– redakcijos nuostatas atspindintis, jos vardu 
parašytas, neretai nenurodant konkretaus 
autoriaus, rašinys, dažnai atsiliepiantis į 
kokius nors įvykius, paaiškėjusius faktus, 
tendencijas. Būdinga nedidelė, neretai vie-
noda visiems leidinio redakciniams straips-
niams apimtis, glaustas minčių dėstymas, 
tezių pobūdžio argumentacija, naudojami 
publicistinės retorikos elementai. Įprasta 
pateikti išvadas, apibendrinimus, atspindin-
čius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

»Atkelta iš 1 psl. 

„Pasaulį seną išardysim, iš pamatų pačių ir tuo...“
Griauti, tai ne kurti, ar ne, mere Ausma???
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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.

Iš Lazdijų į Dubajų — papasakoti pasauliui apie Lietuvą ir Dzūkiją
Aktyvūs ir pilietiški mūsų 
rajono žmonės priside-
da didinant Lietuvos ir 
mūsų krašto žinomumą ir 
patrauklumą užsienyje. 
Lazdijų kultūros centro 
direktorius Arūnas Sujeta 
ir direktoriaus pavaduoto-
jas Arūnas Maciulevičius 
kartu su Lietuvos kultūros 
centrų vadovų choru jau ne 
pirmą kartą vyksta į kon-
certines keliones užsieny-
je, kur ne tik koncertuoja, 
bet ir pristato mūsų naci-
onalinius kostiumus bei 
kitais būdais populiarina 
Lietuvos kultūrą, stengia-
si užsieniečius sudominti 
Lietuva. 

Sausio pradžioje du lazdijiečiai 
kartu su kitais minėto choro dai-
nininkais lankėsi Dubajuje, pa-
saulinėje EXPO parodoje, kuri 

įvairiose pasaulio valstybėse ren-
giama kas penkeri metai. 

Pasakodamas apie išvyką, A. 
Sujeta sakė, jog „EXPO 2020“ 
– pusę metų trunkanti paroda, 
kurioje dalyvauja beveik visos 
pasaulio šalys ir stengiasi ten save 
kuo patraukliau pristatyti.

„Dabar madinga save pristatyti 
per modernias technologijas, kas 
Lietuvai dar sunkiai pasiekiama, 
todėl Lietuva šioje parodoje pasi-
rinko kitokią kryptį – kalbėti apie 
save ne per technologijas, bet pa-
prasčiau ir nuoširdžiau.  Lietuva 
savo paviljone pasirinko vieną iš 
pasiūlytų temų – tvarumą, apie 
kurį kalbėjo pačiomis įvairiausio-
mis priemonėmis, rodė savo gam-
tą ir krašto grožį. Buvo surastas 
patrauklus pristatymo raktas – per 
paprastus žemiškus dalykus“, – 
pasakojo A. Sujeta.  

Lietuvių grupės kelionės tikslas 
– pristatyti parodoje 2024 metų 

dainų šventę,  kurios tema „Kad 
giria žaliuotų“ irgi susijusi su tva-
rumu.  Kultūros centrų vadovų 
choras per šešias dienas surengė 
parodoje šešis koncertus.   

„Pas mus buvo atėjusi dele-
gacija iš Kataro ir pakvietė kon-
certuoti jų paviljone, paskui dar 
koncertavome Lenkijos paviljo-
ne. Parodos plotas – milžiniškas, 
kaip Kupiškio miesto, nepavyko 
aplankyti visų ekspozicijų, nes 
neturėjome daug laisvo laiko“, – 
pasakojo Lazdijų kultūros centro 
vadovas.

A. Sujeta sakė, jog į parodą 
nuvežė reklaminės medžiagos 
apie Lazdijų kraštą, prie Lietuvos 
stendo pasitiko parodos lankyto-
jus, jiems pasakojo apie Lietuvą, 
mūsų šalies regionus. 

„Pasirodo, kad dar yra nema-
žai žmonių, kurie beveik nieko 
nežino apie Lietuvą.  Jiems labai 
keista, kad tokia maža valstybė 

turi penkis skirtingus regionus su 
skirtingais tautiniais kostiumais ir 
tradicijomis. Mūsų darbas paro-
doje buvo ne tik pristatyti Lietu-
vą, bet ir viešinti mūsų kultūrinį 
paveldą, tokį kaip Dainų šventė“, 
– pasakojo A. Sujeta.  

Paklaustas, kas galėtų arabus 
sudominti Lietuvoje, Dzūkijoje, 
A. Sujeta pripažino, jog nereikia 
tikėtis, kad po šios parodos pra-
dės skraidyti lėktuvai su arabų 
ir kitų šalių turistais, tačiau, jo 
nuomone,  kuo didesnis šalies ži-
nomumas pasaulyje, tuo didesnė 
tikimybė, jog vis daugiau užsie-
niečių susidomės mūsų žaliąja 
Lietuva ir Dzūkija.  

Lietuvos pristatymas per kultū-
rinį paveldą, tautinius drabužius 
yra Lietuvos nacionalinio kultūros 
centro projektas, jo metu projekto 
dalyviai lankėsi JAV, Japonijoje 
ir kitose valstybėse.•
„dzūkų žinių“ informacija

Baimės akys didelės, bet nereikia bijoti nepabandžius!
Kalbasi dvi draugės. „Rei-
kia išnešti šiukšles – kaip 
greit jų prisirenka!“ – 
sako viena. „Tai gal nerū-
šiuoji?“ – teiraujasi kita. 

Pirmoji sako, kad plastiką, po-
pierių, stiklą išrūšiuoja, bet vis 
tiek mišrių atliekų dėžė labai 
greit prisipildo. „Tai tu maisto 
atliekų nerūšiuoji?!“ – nusistebi 
pašnekovė. „Ne, nerūšiuoju! Aš 
gi bute gyvenu, bijau, kad jos 
smirdės“, – teisinasi jos drau-
gė.  

„Aš irgi bute gyvenu. Maisto 

atliekas renku atskirai ir neturiu 
dėl to jokių problemų. Kartu su 
jomis sumetu popierinius rankš-
luosčius, servetėles, visokias 
kambarinių augalų nuoskabas 
ir tik kartą per savaitę atliekas 
išnešu – jokio kvapo nėra. Tik jei 
žuvies ar silkės likučių pasitaiko, 
tai stengiuosi greičiau išnešti, 
nors prieš išmesdama juos į po-
pierių suvynioju“, –  pasakoja 
kita. 

Tai – neišgalvotas, o absoliu-
čiai realus pokalbis, nes rūšiavi-
mas žmonėms rūpi! Bet mes visi 
dažnai baiminamės dalykų, jų net 

neišbandę. O pabandžius paaiš-
kėja, kad bijota be reikalo. 

Maisto atliekų rūšiavimas vi-
siškai negąsdina tų, kas bent kar-
tą pabandė tą daryti. Juk viskas 
taip paprasta: 

• į atskirą šiukšlių dėžę įdėkite 
popierinį arba plastikinį maiše-
lį,

• meskite į jį vienkartinius 
popierinius rankšluosčius, ser-
vetėles, kambarinius augalus ir 
jų dalis, kavos ir arbatos tirščius, 
arbatos pakelius, vaisių ir daržo-
vių žieves bei lupenas, naudoji-
mui netinkamus maisto produktų 

likučius,
• pripildytą maišelį sandariai 

užriškite,
• viską meskite į maisto atliekų 

konteinerį,
• grįžę patikrinkite mišrių 

atliekų šiukšliadėžę – jeigu ji 
beveik tuščia, jūs viską  pada-
rėte teisingai. 

Ačiū!
Maisto atliekų rūšiavimas – 

geriausia galimybė taupyti, nes 
išrūšiuotos atliekos nebrangs-
ta!•
alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centras

„Mūsų darbas parodoje buvo ne tik pristatyti Lietuvą, bet ir viešinti mūsų kultūrinį paveldą, tokį kaip Dainų 
šventė“, — pasakojo A. Sujeta. 

Lietuvių grupės kelionės tikslas — pristatyti parodoje 2024 metų dainų šventę, kurios tema „Kad giria žaliuotų“ 
irgi susijusi su tvarumu. Kultūros centrų vadovų choras per šešias dienas surengė parodoje šešis koncertus.
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Šventežerio mokykla netrukus sulauks naujo vadovo
Beveik pusantrų metų be nuolatinio 
vadovo dirbusi Šventežerio mokykla 
netrukus vėl turės direktorių. Juo 
turėtų tapti konkursą laimėjęs aly-
tiškis pedagogas ir politikas Edmun-
das Čečėta. Jis užims ilgamečio šios 
mokyklos direktoriaus, dabar vado-
vaujančio vienai iš Alytaus progim-
nazijų, Artūro Čiurlionio kėdę. 

43-ejų alytiškis patvirtino dalyvavęs kon-
kurse Šventežerio mokyklos direktoriaus 
vietai užimti, tačiau dar neturįs atitinkamų 
institucijų patvirtinimo, jog gali pradėti 
eiti naująsias savo pareigas. 

„Konkursą laimėjau, tačiau dar reikia 
sulaukti tam tikrų formalumų, kad pra-
dėčiau dirbti Šventežeryje“, – sakė E. 
Čečėta.  

Jis turi aukštąjį edukologijos išsilavini-
mą, lietuvių kalbos ir literatūros specia-
lybę, daugiau kaip 16 metų pedagoginio 
darbo stažą, yra dirbęs Alytaus mokyklo-
se, o dabar dirba Vilniaus miesto savival-
dybės administracijos Bendrojo ugdymo 
skyriuje vyriausiuoju specialistu. 

Paklaustas, kodėl nusprendė dalyvauti 

konkurse Šventežerio mokyklos direkto-
riaus postui užimti, E. Čečėta teigė, jog  
tai pakankamai patraukli vieta, pakanka-
mai arti Alytaus, kur jis gyvena. 

„Dalyvauti šiame konkurse mane pa-
skatino ir studijos, dabar M. Riomerio 
universitete studijuoju švietimo ir mokslo 
politikos magistrantūroje. Norėjau surasti 
darbą, kuris būtų artimiau susijęs su stu-
dijomis.  Išlaikiau vadovavimo kompe-
tencijas ir nusprendžiau išbandyti save 
mokyklos vadovo pozicijoje. Šventežeris 
pasirodė įdomus ir patrauklus, aktyvi ben-
druomenė, žinoma gyvenvietė“, –kalbėjo 
būsimasis mokyklos vadovas. 

Paklaustas apie laukiančius iššūkius, jis 
pripažino, jog jų tikrai bus, nes jaučiamas 
mokinių skaičiaus mažėjimas, todėl jis sau 
kelia uždavinį išsaugoti mokinius, kelti 
mokymo kokybę ir gerinti rezultatus. 

Pasidomėjus, ar jis yra bendravęs su 
buvusiu šios mokyklos direktoriumi A. 
Čiurlionu, E. Čečėta pripažino, jog jiedu 
dažnai bendrauja, todėl Šventežerio mo-
kyklos situaciją jis gerai žinąs. 

Šiuo metu E. Čečėta dirba Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos 

Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausiuoju 
specialistu, tačiau ši pozicija yra termi-
nuota, kol po ilgalaikių atostogų sugrįš į 
darbą nuolatinis darbuotojas.  

„Vasaros pabaigoje įsidarbinau Vilniuje, 
nes norėjau pamatyti, kaip vyksta organi-
zacinis darbas sostinėje, tai labai įdomi 
ir naudinga patirtis, visų šalies švietimo 
inovacijų smaigalys. Vilniaus savivaldy-
bėje yra net trys švietimo skyriai“, – sakė 
E. Čečėta.  

E. Čečėta dirbo lietuvių kalbos moky-
toju, o pastaruoju metu – jaunųjų šaulių 
būrelio vadovu Alytaus šv. Benedikto 
gimnazijoje, daugiau kaip dešimtmetį – 
alytiškio Seimo nario, socialdemokrato 
Juliaus Sabatausko patarėju. Šių darbų jis 
jau atsisakė. Nei Alytaus miesto savival-
dybės tarybos nario mandato, nei narystės 
socialdemokratų partijos miesto skyriuje 
atsisakyti neketina. Šiame skyriuje jis yra 
tarybos narys. 

E. Čečėta Alytaus miesto savivaldybės 
tarybos nariu, išrinktu pagal  Lietuvos so-
cialdemokratų partijos kandidatų sąrašą, 
dirba antrą kadenciją.•
„dzūkų žinių“ informacijaEdmundas Čečėta. (alytausgidas.lt nuotr.)

DaNIeLIuS.Net bLoGaS
Vestuvių muzikantas A. Burneika tikras  
rojaus obuoliukas — žmones „paima“ gera 
nuotaika, skambia muzika ir šmaikštumu

Grupės „Rojaus obuoliu-
kai“ lyderis ir renginių 
vedėjas lazdijiškis 37 metų 
Audrius Burneika pagal 
stotą ir balsą panašus į 
operos solistą Merūną. 
Šnektos ir dainos Audriui 
netrūksta. Vyras pokštau-
ja, kad geriausia dieta jam 
– grikiai ir akordeonas. 
Audrius dainuoja iš klau-
sos, dažniausiai vienas, 
kartais į kompaniją vedėja 
paima Daivą Andriuške-
vičienę-Marceliutę. Save 
A. Burneika vadina žmogu-
mi orkestru. 

Muzikinis vyro kelias prasidėjo 
nuo plastmasinio suoliuko vai-
kystėje. „Mano pirmi klavišai 
buvo dvi vinys“, – juokiasi Au-
drius, greičiau pamėgdžiojęs gro-
jančius, nei pats grojęs. Kuomet 
Audriui buvo 6-eri, tėvas (Ro-
mas Burneika) nupirko nedidelį 
akordeoną. „Mažas su dviračiu 
važiuodavau gatve ar laukuose, 
krūmuose, nuogas ar apsirengęs 
visada niūniuodavau žodžius „rizi 
sizi“, – prisiminė muzikantas. 

Giminės kartos Audrių įkvėpė 
muzikai. Pradžioje seneliai, vė-
liau tėvas. Senelis Vladas Bur-
neika grojo smuiku, buvo kietas 
vestuvių muzikantas. Močiutė 
Marija Burneikienė giedojo lai-
dotuvėse. Tėvas džiaugėsi, kad 
sūnus muzikuoja. Padėjo, kiek 
galėjo. „Pardavė net mišką, kad 
man nupirktų pačią geriausią apa-
ratūrą“, – prisiminė A. Burneika. 
Darbo stažas – sidabrinis, vestu-
vėse groja jau 25 metus. Per juos 
daug matyta, išmokta ir patirta.

mokSLų NereIkėjo — uŽbūrė 
muzIka
Mokslai Lazdijų Motiejaus Gus-

taičio gimnazijoje Audriaus neža-
vėjo. Jis pripažįsta, kad mokinys 
buvo nekoks, iš „pataisų neišeida-
vo“. Bet visada buvo nuoširdus, 
linksmas, tad ir mokytojai buvo 
linkę padėti vaikinui. Šiandien Au-
drius, prisimindamas mokytojų žo-
džius „nieko gero iš tavęs nebus“, 
tik šypsosi. Kadangi jaunuolis nuo 
9 klasės lankė Lazdijų meno mo-
kyklą, gimnazijos muzikos moky-
toja sakydavo, kad Audrius gali 
jos pamokų nelankyti, nes viską 
moka. „Bet aš likdavau muzikos 
pamokose, nes man įdomu buvo 
pažiūrėti į kitus“, – pasakoja pa-
šnekovas. Jis atviras – besimokant 
mokykloje ne kartą teko groti ir 
mokytojų vaikų vestuvėse, kitose 
šventėse. „Man rusų kalba sekėsi 
sunkiai, bet linksmai uždainavęs 
rusiškai, nustebinau ir pačią rusų 
kalbos mokytoją, kuri pagyrė už 
gerą akcentą ir temperamentą. 
Nors tą vienintelę dainą rusiškai 
tik ir temokėjau“, – pasakoja mu-
zikantas. 

Lazdijų meno mokykloje jis 
mokėsi groti akordeonu, nes šį 
instrumentą jau puikiai valdė ir 
tikėjosi, kad be stojamųjų jį pri-
ims muzikos subtilybių mokytis 
Marijampolėje. Mokslai meno 
mokykloje sekėsi puikiai, Au-
drius dalyvavo daugybėje kon-
kursų, ne kartą tapo laureatu. 
Geru žodžiu mini savo mokytoją 
a. a. Juozą Valentukonį. Tačiau 
muzikos mokslų, kaip ir daugelis 
muzikantų, Audrius nebaigė, juos 
sustabdė neribotam laikui, nes pa-
jutęs pinigų skonį atsipalaidavo, 
tingėjo po audringo savaitgalio 
grojimo pirmadieniais važiuoti 
į paskaitas. 

PIrmoSe VeStuVėSe 
NeSuLaukė VIDurNakčIo
A. Burneika 12-os metų jau pui-

Muzikantas Audrius Burneika 14 metų vedęs, žmona Daiva dirba mokyklos-
darželio direktoriaus pavaduotoja, sūnui Matui 13 metų. Pats užaugo 3 
vaikų šeimoje.

kiai grojo akordeonu. Tad tėvas 
sūnų pasiėmė į vestuves groti. 
„Pirmose vestuvėse, vidurnak-
čio nesulaukęs, užmigau. Tėvas 
pasakė: eik miegoti į mašiną“, 
– šypsosi vyras. Taip pat jaunuo-
lis vestuvėse grojo tėvo vokiš-
ka armonika „Hohner“. Sekėsi 
velniškai gerai. Maršus grojant, 
niekas negailėjo pinigų. Vien nuo 
„labaryčių“ vaikino kišenės buvo 
pilnos pinigų!

maDa PraeINa 
„Anksčiau muzikantas buvo ger-
biamas, o atėjus „didžėjų“ madai 
pasidarė šunio vietoje“, – atvirai 
rėžė ilgametis muzikantas. Bet 
sako pastebintis, kad po truputį 

žmonės keičiasi, jau nori gyvos 
muzikos. Paklaustas apie žmonių 
elgesį per balius, vestuves, teigia: 
„Druskininkuose – ramesni, Aly-
tuje – smagesni, Kaune – aršes-
ni. Žmonės regionuose skiriasi“. 
Groti važiuoja visur, tačiau kai 
pasiūlos daug, geriau renkasi 
Dzūkiją ir pažįstamus žmones.

Pasak jo, žmonės išsiilgę akor-
deono muzikos. Vyras groja ne 
bet kokiu, o mažu 48 bosų akor-
deonu, kurį žaismingai vadina 
„baltuku“. Jeigu publika pamato 
šį muzikos instrumentą, tuoj pat 
prašo juo pagroti ir netiki, kad 
taip puikiai gali jis skambėti. 

„Jeigu ir elektra dingsta, ne-
prapuolu. Neinu klausti, kada ji 

atsiras, o paimu akordeoną ir to-
liau groju, ir dainuoju“, – kalba 
pašnekovas. Žmonės džiaugiasi, 
kad dėl netikėtų aplinkybių jiems 
šventinis vakaras niekada nesu-
griūna. 

ŠmaIkŠtuS Ir LINkSmaS 
Audrius – be galo linksmas... 
Duodamas interviu, vis šmaikš-
tauja. „Laikau 138 kg svorį, kaip 
Sabonio. Irgi reikėjo investuoti, 
kad tiek pasiekčiau, – sako ir save 
per dantį patraukti sugebantis 
A. Burneika. – Mūsų, muzikantų, 
laukia kaip daktarų. Sakau, kad 
esu dietologas, nes dažniausiai 
tokios apvalios figūros ir būna di-
etologai“, – juokiasi pašnekovas. 
Įsitikinęs, kad žmogų galima „pa-
imti“ su šypsena ir gera nuotaika. 
Jo dainų repertuaras įvairus, nuo 
senų iki ką tik sukurtų. 

Audrius kainos už savo paslau-
gas drastiškai nekelia. „Geriau 
mažesni šaukštai, bet dažniau 
juos kiloti į burną“, – kalba pa-
šnekovas. Vyras didelių ambicijų 
neturi. „Į Euroviziją jau tikrai ne-
planuoju, norėčiau tik aparatūrą 
atsinaujinti“, – kalbėjo A. Bur-
neika. 

Audrius 16 metų vedęs, žmona 
Daiva dirba mokyklos-darželio 
direktoriaus pavaduotoja, sūnui 
Matui 13 metų. Pats užaugo 3 
vaikų šeimoje. Turi brolį Min-
daugą, sesę Neringą, o jis pats 
jauniausias – pagrandukas. Bet 
didžiuojasi, kad tikrai pats links-
miausias ir muzikaliausias! 

„O muzikos tikrai niekada ne-
mesiu, tik tobulėsiu“, – pokalbį 
užbaigia šmaikštusis vestuvių ir 
asmeninių švenčių muzikantas 
A. Burneika.
Danielius Jakubavičius
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Lazdijų 
„KNYGYNĖLIS“

(Seinų g. 12, Lazdijai)

Jus 
aptarnauja 
kiekvieną 

darbo 
dieną!

g Lazdijų rajono savival-
dybėje įsidarbino nauja refe-
rentė. Referentė organizuos 
administracijos direktorės 
darbotvarkę, derins susitiki-
mus, taip pat referentė turės 
ruošti sprendimų projektus, 
kad administracijos vadovei 
juos būtų paprasčiau vizuoti 
ir pasirašyti. Referentė geba 
mažai kalbėti, todėl nereika-
linga informacija į viešumą 
nepateks.
g Seimo narys Robertas 

Šarknickas po vietinės žinias-
klaidos  įrašu fb tinkle apie me-
rės kandidatūrą į S. Skvernelio 
partijos pirmininko kėdę taip 
pasisakė: „Gerbiami Lazdijų 
krašto nuoširdūs dzūkai. Postų 
godumas susuka galvas. Taip 
atsitiko jūsų krašte, jūs tikė-
jote stipriu balsu kalbančia ir 
einančia per kiemus mere A. 
Miškiniene. Ir mes tikėjome, 
labai. Jūs dažnai man rašote, 
skambinate, kad seniūnijose 
nebematyti merės, kaip tada 
žadėjo, kad kiekvieną mėnesį 
lankysis kiekvienoje seniūnijo-
je, deja, esate nusivylę. Noriu 
padėkoti, kad Lazdijų krašto 
žmonės nepasidavė merės 
manipuliacijoms.“ Tai tik dalis 
Seimo nario įrašo apie rinkėjų 

kaLba, kaD...
DzūkaI

išdavystę, manipuliavimą Laz-
dijų krašto gyventojais. 
g Jau ką ką, bet griauti ši 

valdžia pigiai moka. Pigiai 
griauna senąjį sporto centrą, 
kaip manoma, labai brangiai 
statys naują, net nežinoma, iš 
kur pinigų imti. Valdžia išvijo 
sukurtą rajone medicininį tu-
rizmą, neskaniai atsisveikinta 
su UAB „ Katarakta“. Graudžiai 
pasibaigė ir istorija Dumbly-
je, kur buvusiame pasieniečių 
pastate kūrėsi baldų verslas 
iš Alytaus, jie buvo išvyti, da-
bar savivaldybė bylinėjasi, o 
šis verslas sparnus iš Lazdijų 
rajono pakėlė į Alytaus rajoną. 
Ne ką padoriau atrodo situa-
cija su Lazdijų autobusų par-
ku, nekaip atrodo istorija ir su 
elektrinio autobuso perdavimu 
Druskininkams. Liūdnai atrodo 
ir nedarbas Lazdijų rajone. Ko-
dėl kitur viskas geriau, o mūsų 
kraštas visų užmirštas?•

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.

Savo teises apgynęs 
lazdijietis laukia teismo verdikto 

Savivaldybės įstaigų vado-
vai, nesilaikydami įstaty-
mų ir atleisdami iš darbo 
savo pavaldinius,  sulaukia 
revanšo ir privalo dėl savo 
savivaliavimo patuštinti įs-
taigų biudžetą. Vis dažniau 
tokiais atvejais neteisėtai 
atleisti darbuotojai sugeba 
apginti savo teises, sugrįžti 
į darbą ir gauti kompen-
sacijas. Stebina tai, jog 
vadovai, norėdami susitai-
kyti su neteisėtai atleistais 
darbuotojais, bando sutau-
pyti jų sąskaita ir patiria 
fiasko.  

„Dzūkų žinios“ pernai pirmo-
sios pranešė skaitytojoms, jog 
praėjusį rugpjūtį iš darbo buvo 
atleistas ilgametis UAB „Lazdi-
jų vanduo” darbuotojas Algirdas 
Cimakauskas. Būdamas tikras, 
kad jį direktorius Eimantas Za-
buras iš darbo atleido neteisėtai, 
A. Cimakauskas kreipėsi į Darbo 

ginčų komisiją. 
Lapkričio mėnesį posėdžiavusi 

komisija nusprendė, jog A. Ci-
makauskas iš darbo buvo atleis-
tas neteisėtai. Komisija priėmė 
sprendimą sugrąžinti A. Cima-
kauską į darbą, taip pat nurodė 
jam sumokėti kompensaciją už 
priverstines pravaikštas.  

Pravaikštos suma su priskai-
čiuotomis palūkanomis siekė per 
5 tūkst. eurų. 

Pagal Darbo ginčų komisijos 
sprendimą A. Cimakauskas praė-
jusių metų lapkritį turėjo būti su-
grąžintas į darbą, bet UAB „Laz-
dijų vanduo” vadovybė nevykdė 
Darbo ginčų komisijos sprendimo 
ir jį apskundė teismui. 

„Dzūkų žinioms“ A. Cimakaus-
kas teigė, jog „Lazdijų vanduo“ 
bandė su juo derėtis – siūlė su-
grįžti į darbą ir sumokėti trijų 
mėnesių atlyginimo dydžio kom-
pensaciją. 

„Jie siūlė trijų mėnesių iš-
eitinę kompensaciją, bet aš su 

tuo nesutikau ir reikalauju šešių 
mėnesių dydžio kompensacijos. 
Mes pateikėme teismui atsa-
kymą. Noriu, kad išmokėtų 6 
mėnesių dydžio kompensaciją, 
nes tiek man priklausytų pagal 
darbo stažą. Jei tiek būtų pasiūlę, 
būčiau pasirašęs taikos sutar-
tį. Jie nesutiko, tai dabar viską 
spręs teismas. Keistai atrodo, 
kai bendrovės valdžia derasi 
dėl trijų mėnesių kompensaci-
jos, o kitiems reikalams ištaško 
didelius pinigus, žmogui gaili 
kuklių pinigų, nors akivaizdu, 
jog bendrovės direktorius mane 
atleido neteisėtai. Esu tikras, jog 
teisingumas nugalės“, – sakė 
A. Cimakauskas.  

Jis teigė nenorįs plačiau ko-
mentuoti teisinių dokumentų, 
tačiau pripažino, jog į buvusią 
darbovietę  sugrįžti nenori, nes 
iki pensijos liko vos penki mė-
nesiai.•
„dzūkų žinių“ informacija

Pagal Darbo ginčų komisijos sprendimą A. Cimakauskas praėjusių metų lapkritį turėjo būti sugrąžintas į darbą, bet 
UAB „Lazdijų vanduo” vadovybė nevykdė Darbo ginčų komisijos sprendimo ir jį apskundė teismui.

Mai Khao (Tailande) yra 11 km ilgio paplūdimys. Virš 
šio paplūdimio lėktuvai leidžiasi tik sezono metu, tad 
geriausias laikas pamatyti juos yra gruodžio–birželio 
mėnesiai. Vėliau vėjas pučia iš priešingos pusės, tad 
lėktuvai pradeda kilti kita kryptimi. Todėl šiais mėnesiais 
yra daug įspūdingesni vaizdai.

Jeigu nuspręsite čia apsilankyti – pasiimkite maisto 
ir gėrimų, kad galėtumėte mėgautis šiuo paplūdimiu, 
kylančiais lėktuvais ir vienatve, kadangi paplūdimyje 
nesutikome nei vieno žmogaus.

Sužinoti, kada leidžiasi lėktuvai, galite parsisiuntę 
„FlightRadar24“ programėlę!

Tokia patirtis liks įsimintina ilgam!
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085.

»Atkelta iš 1 psl. 

reformą koNtroLIuoS Ir SaVIVaLDybIų 
aSocIacIja
Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas, 
jonavos meras  m. Sinkevičius: 
„Neketinu pasiduoti reformatorių užmojams ir nuleisti rankų. 
Darysime viską, kad nebūtume „stumdomi“. Turėjome įvairių 
pokalbių su reformų sumanytojais, vyko parašų rinkimai. Iš 
mano pusės buvo dėta nemažai pastangų, kad išsaugotume 
teikiamas medicinos paslaugas. Dar pernai sakiau – niekas 
nebaigta ir nereikia labai nusiminti. Darysiu viską, jog ir šie-
met neliktume nežinioje ar pozoje, kai nusprendžiama veikti 
mūsų neatsiklausus, su mumis nebendraujant. Nėra taip, kad 
mano, kaip mero, nuomonė būtų negirdima ar ją būtų galima 
taip paprastai ignoruoti. Per Savivaldybių asociacijos prizmę 
kalbame ne tik apie Jonavą, bet ir apie Pakruojį, Kretingą, 
Jurbarką, Lazdijus ir kitas savivaldybes, kurias paliečia SAM 
reforma. Kitos, kurių neliečia pertvarkos metmenys ir pokyčiai, 
nerodo  intereso kažkaip veikti.“

Lazdijų ligoninė. 

Lazdijų ligoninės vadovas: „Dėl reformos  
vykdymo ministerija atsitvėrė tylos siena“

NerImą keLIą NeŽINIa
„Mes Sveikatos apsaugos minis-
terijai gruodį pateikėme Lazdijų 
ligoninės viziją reformos kon-
tekste, tačiau iki šiol nesulaukė-
me jokios ministerijos reakcijos. 
Keista. Ir neramu”, – sakė Laz-
dijų ligoninės vadovo pareigas 
einantis gydytojas Vladimiras 
Jelisejevas. 

Jis teigė, jog dėl pertvarkos 
eigos nebuvo ir nėra jokių kon-
sultacijų. Ligoninė parengė savo 
viziją, kokią nori matyti Lazdijų 
ligoninę, kiek reikia pinigų ją  
sutvarkyti pagal visas klasifikaci-
jas ir viską nusiuntė į Sveikatos 
apsaugos ministeriją (SAM). 

„Nuo to karto – visiška tyla, jo-
kios informacijos negauname, jo-
kie poįstatyminiai aktai nepareng-
ti. Jaučiasi, kad SAM tik dabar 
pradėjo tvarkyti savo statistiką, 
paleidinėja informacinę sistemą. 
Panašu, kad dabar informaciją 
apie savo veiklą turėsime pateikti 

sakė V. Jelisejevas. 
Anot jo, reformos rėmuose 

ministerija nori įkurti atskirą 
bendruomeninį sveikatos centrą, 
atskirą biurokratinį darinį, jie nori 
po juo pakišti pirminės sveikatos 
priežiūros centrus (PSPC), visuo-
menės sveikatos centrą, slaugos 
paslaugas. Ligoninė lieka atskirai, 
apie Lazdijų ligoninės sujungimą 
su PSPC nebuvo net minties.

„Anksčiau ligoninei viską 
diktuodavo savivaldybė, o da-
bar viską savivaldybei diktuos 
SAM. Jie irgi negalės ginčytis 
su ministerija. Gaila, kad SAM 
su mumis iki šiol normaliai ne-

bendradarbiauja“, – pripažino 
V. Jelisejevas.  

koNSuLtuoS DauGIau 
karDIoLoGų
Paprašytas papasakoti, kaip jam 
sekasi vadovauti Lazdijų ligoninei, 
V. Jelisejevas sakė, jog tenka užpil-
dyti atsiradusias organizacinio dar-
bo spragas, kalbėtis su personalu, 
jį šiek tiek paspausti, nes buvo at-
sipalaidavęs be vadovo. Bandoma 
sutvarkyti ligoninės informacinę 
sistemą, spręsti nemažai ūkinių 
klausimų, taip pat sugriežtinti visų 
veiklos sričių kontrolę. 

„Pasikvietėme naujų kardio-

logų, nes pamatėme, jog jų pas-
laugų mūsų gyventojams labai 
reikia. Kai pradėjau vadovauti 
ligoninei, pamačiau, jog konsul-
tacijai pas kardiologą susidarė 
dviejų mėnesių eilė. Taip negali 
būti. Pradžioje priėmėme vieną 
kardiologą, dabar pakvietėme ir 
antrą, pamažu ta eilė mažėja. Kar-
diologų konsultacijos ligoninei 
nėra finansiškai labai naudingos, 
bet mūsų pacientams tai labai 
svarbi paslauga. Reiktų daugiau 
specialistų, bet jie kainuoja, taip 
pat jų pritraukimą  riboja ir kovi-
das“,– sakė A. Jelisejevas.•
„dzūkų žinių“ informacija

Per Savivaldybių asociacijos prizmę kalbame ne tik apie Jonavą, bet ir apie Pakruojį, Kretingą, 
Jurbarką, Lazdijus ir kitas savivaldybes, kurias paliečia SAM reforma.

V. Jelisejevas sakė: „Mes nieko nenaikinsim, žadam tik plėstis, įsigyti naujos aparatūros, pritraukti 
naujų specialistų. Konsultavausi su kitų rajonų ligoninių vadovais. Nusprendėme, jog reformos metu 
komunikuojant su ministerija reikia vadovautis principu: „Prašyk kuo daugiau, o duos, kiek matysi.” 

ne savivaldybei, bet ministerijai“, 
– sakė V. Jelisejevas. 

Jis patikino, jog ligoninė šiuo 
metu dirba kaip dirbusi, kuria 
paralelinius planus, jei keistųsi 
reformos eiga. 

Ne SIaurINS, bet PLėS 
PaSLauGaS
Paklaustas, su kokiomis nuos-
tatomis Lazdijų ligoninė eina į 
reformą, V. Jelisejevas sakė, kad 
apie paslaugų siaurinimą negali 
būti nė kalbos. 

„Mes nieko nenaikinsim, žadam 
tik plėstis, įsigyti naujos aparatūros, 
pritraukti naujų specialistų. Konsul-
tavausi su kitų rajonų ligoninių va-
dovais. Nusprendėme, jog reformos 
metu komunikuojant su ministerija  
reikia vadovautis principu: „Prašyk 
kuo daugiau, o duos, kiek matysi”. 
Mes sutikome reformoje dalyvauti 
bendradarbiavimo, o ne uždarymo 
pagrindu. Mes iš reformos priim-
sime tai, kas būtų patogiau mūsų 
pacientams, o ne ministerijai“, – 
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Medikė, 32 metus slaugiusi mažuosius ligoniukus, dabar kuria lėles 

Dineta Babarskienė
Jolanta Pileckienė iš Lazdi-
jų sako, kad visą savo laiką 
kruopščiai planuoja. „Man 
reikia, kad gyvenimas 
suktųsi. Aš mėgstu greitį. 
Tokio dalyko, kaip nėra ką 
veikti, nežinau“, – prisipa-
žįsta ji. Savo laiką ji pada-
lijusi savo mėgstamiems 
pomėgiams: augina kone 
pusšimtį vištų, tarp jų trys 
dešimtys tikrų gražuolių – 
dekoratyvinių veislių vištų, 
myli gėles ir siuva lėles. Ir, 
žinoma, dar laiko tenka 
skirti buitiniams darbams, 
vasarą – daržams, vaka-
vimams. Ji – medikė. 32 
metus atsidavusiai dar-
bavosi Lazdijų ligoninės 
Vaikų skyriuje slaugytoja. 
„Tik dabar dėl ligos turėjau 
išeiti iš darbo“, – prisipa-
žįsta ir priduria, jog tikisi, 
kad viskas laikinai ir ji 
tikrai dar darbuosis: sugrįš 
į mediciną ar kitur dirbs – 
laikas parodys. 

LėLeS myLėjo Nuo Pat 
VaIkyStėS, Dabar SIuVa PatI
„Parėjusi iš darbo, kad ir kaip 
pavargusi, iškart sėsdavau ir 
kažkiek pasiūdavau, mat būda-
vau sugalvojusi kokių tai naujų 
dalykų, norėdavau kuo greičiau 
pasižiūrėti, kaip atrodys. Aišku, 
daug nepadarydavau, nes nuovar-
gis nugalėdavo, bet nusiramin-
davau, atsipalaiduodavau. Siūti 
lėles man didelis malonumas“, 
– prisipažįsta Jolanta. 

O kodėl lėlės? „Iš Sankt Pe-
terburgo atvažiavęs pusbrolis su 
šeima atvežė man pasiūtą lėlę 

Tildą“, – pasakoja ji. Pasirodo, 
moteriai patinka lėlės. Maža ji 
nepaleisdavo iš rankų lėlių, kai 
kurios išsaugotos iš vaikystės lai-
kų dar ir dabar yra jos namuose, 
žavėjosi jomis ir suaugusi, kol 
galų gale pradėjo jas siūti pati.

 „Panorau pabandyti pasiūti 
panašią į gautą dovanų. Buvau 
mačiusi tokias lėles, bet tik inter-
nete, o kai gavau dovanų „gyvą“ 
lėlę, ji man pasirodė dar gražes-
nė“, – prasitaria ji apie prieš trejus 
metus kilusį norą. Pasakė sau, 
kad būtinai išmoks ir siūs tokias 
pat ar dar gražesnes lėles. Tiesa, 
prisipažįsta, jog neapsiėjo ir be 
pamokų: susiieškojo informaci-
jos interneto platybėse, surado 
moterį iš užsienio, kurios kursų 
medžiagą atidžiai stebėjo onli-
ne – taip mokėsi. „Pradėjau siūti 
nuo nesudėtingų lėlių: vos ne iš 
vientiso sukirpimo: kai iškerpi, 
prikemši – ir jau lėlė. Jos buvo la-
bai panašios į skudurines Onutes. 
Dabar mano lėlės gerokai pato-
bulėjusios nuo tų pačių pirmųjų“, 
– pasisako lėlininkė. Jau kursuose 
ji išmoko ne tik Tildas siūti.  „Lė-
lės Tildos – tai lėlės, ant kurių 
veidelių akutės – taškučiai, žan-
dukai – paraudoninti, jos neturi 
nei burnos, nei nosies. Šios lėlės 
be jokių emocijų. Vaikai žaisdami 
patys kuria emocijas, nuotaiką, 
kokias tik jie sugalvoja“, – paaiš-
kina lėlininkė. Tai, ko gero, šios 
lėlės ne tik džiaugiasi, juokiasi, 
bet ir pasipyksta, pasibara? „Na, 
žaidžiant, ko gero, visko atsitin-
ka“, – sutinka Jolanta. 

Išmoko siūti ir kiek kitokių 
lėlių. Jos lėlės tobulėjo: jau ir 
ausytės, ir nosytės, ir žandukai, 
ir bambos joms pasiuvamos ir 

rankų, ir kojų pirščiukus turi. 
Kitaip sakant, lėlės vis labiau 
panašėjo į mažus žmogučius. 
„Ir rūbus lėlėms siūti pradėjau 
mokytis“, – tarsteli ji. Neslepia, 
kad nusivylimų irgi buvo, bet ji 
nepaleido savo noro, užsispyrė 
ir išmoko. 

Dabar ji ir siuva, ir neria vąšeliu 
lėles. „Nertos gal mielesnės ir 
švelnesnės, minkštesnės, bet siū-
tos tikresnės lėlės. Man patinka 
ir tos, ir tos“, – tikina ji. Vienodų 
net nesistengia pagaminti. Sako, 
ko gero, nė nepavyktų. 

LėLėS VaIkamS turI būtI 
įDomIoS
Ligoninėje moterį supdavo mažie-
ji ligoniukai, namie lėlės, kurios 
visos skirtingos, įdomios, o svar-
biausia, kad čia ji sudeda pačias 
gražiausias savo mintis. „Blogos 
nuotaikos lėlių nesiuvu. Neišeitų. 
Jei nėra nuotaikos, geriau nesėsti 
ir nedaryti: vaikams nereikia kurti 
žaislo blogai nusiteikus. Siūdama 
aš nusiraminu, galvoju apie tai, ką 
darau, o neriant dar ir skaičiuoti 
atidžiai tenka, tad turiu tai daryti 
ramioje aplinkoje, nes tai  atidos 
reikalaujantis užsiėmimas, visą 
dėmesį sutelkiu į tai, ką darau. 
Rengiu lėles šviesiais drabužiais, 
tamsiais kažkaip nesinori. Tiesa, 
turiu vieną lėlę juodu sijonuku ir 
juodais batukais, bet tai itin retas 
atvejis“, – pasakoja ji. Prisipa-
žįsta, kad jos lėlės kuriamos su 
didele meile, šiluma, lengvomis, 
kaip pati sakosi, mintimis ir tai 
daro tik gerų emocijų užvaldy-

ta, rūpesčius palikusi nuošaly, ji 
sėdasi prie šito darbo. „Niekad 
nekuriu piktų lėlių“, – teigia lėlių 
kūrėja.

Rengia lėles, kaip sugalvoja, 
kaip jai užsinori, kokių nori, to-
kių spalvų medžiagas ir parenka 
lėlių drabužėliams, mat  tai daro 
ne pagal užsakymą. „Specialių, 
skirtų lėlių drabužiams siūti, 
medžiagų pas mus sunku gauti. 
Siunčiuosi. Medžiagos turi būti 
smulkiu raštu, mat rūbeliai maži“, 
– atkreipia dėmesį ji.  Drabužėliai 
kartais ryškių, o kartais pastelinių 
spalvų.

 Lėlės išdabintos išskirtiniais 
rūbais. Lėlininkė stengiasi jas 
aprengti skirtingai ir dailiai, jos 
rankos pasiuva įvairiausių drabu-
žėlių, batukų, kepuraičių. Siūti ji 
seniai išmokusi. Tiesa, sau siūti 
niekad taip ir nebandė, o štai lė-
lėms pasiuva viską, ką sumaniusi. 
Sako, kad stengiasi pasiūti visus 
drabužėlius nepriekaištingai, nori,  
kad jie atrodytų tvarkingi: paltai 
net su pamušalais. Ar vaikosi 
madų jos lėlytės? „Siuvu lėlėms 
nuo apatinių rūbelių iki paltų. Jos 
ir su kojinytėmis, ir su batukais. 
Aprengtos tai suknelėmis, tai si-
jonais ir kelnėmis, ir džinsais, ir 
kombinezonais, ir striukėmis, su 
kepurytėmis, turi ir rankinukus. 
Batukai, rankinės jau iš odos siu-
vamos“, – sako ji. Vaikai žais-
dami tokias lėles gali nurengti, 
aprengti: jos turi ir šiltesnių, ir 
vasariškų rūbelių. Nori, jog vaikai 
žaistų su jos kurtomis lėlėmis, tad 
tokios, kokias iš pradžių siuvo, 

kur daug kas priklijuota, prisiūta 
buvo, nenurengiamos – dabar jau 
netinka. Jolantos kuriamos lėlės 
įgavo „gyvybės” ir jau gali pasuk-
ti galvą, galima jas pasisodinti, 
sulenkti kojas,  perrengti kitais 
drabužiais, šukuoti plaukučius. 
Anot jos, jai svarbu, kad vaikams 
lėlės būtų įdomios. „Dar neteko 
sutikti mergaitės, kuri, pamačiusi 
lėlę pūstu sijonuku, nenorėtų jos 
paimti į rankas. Pūstais sijonu-
kais, iš tiulio siūtais, aprengtos 
lėlytės labai patinka mergaitėms“, 
– pastebi lėlininkė. Tiesa, sako, 
kad lėlės gali kuo puikiausiai tikti 
ir namų interjerui puošti. Ir dar 
pastebi, kad nors su lėlėmis šiuo-
laikiniai vaikai nori žaisti, tačiau 
šios lėlės pas mus dar nėra tokios 
populiarios kaip užsienyje.

Siuva ji ne tik mergytes, bet 
ir berniukus, bent jau keturis 
tai tikrai pasiuvo. „Būna, kad 
paprašo, kad pasiūčiau mergy-
tę ir berniuką. Tėvai dovanoja 
jaunavedžiams linkėdami susi-
laukti vaikučių, mat anūkų labai 
norintys, tad dovanoja porelę“, 
– papasakoja lėlininkė.

Lėlių karalystė vis didėja, ple-
čiasi, mat lėlių karalienei Jolantai 
idėjų nestinga, o ir svajonių lėlė 
dar nepasiūta. Jos lėlėmis pasi-
grožėti galima feisbuko puslapy-
je „Siūliukė“. „Paskatino sukurti 
puslapį mano lėlėms kolega gy-
dytojas, kad žmonės pamatytų, 
ką aš gaminu“, – sako lėlininkė. 
Daug lėlių išdovanojanti, o pir-
mutinė naujai „gimusios“ lėlės 
vertintoja – anūkė.•

Jolantos lėlės išdabintos išskirtiniais rūbais. Lėlininkė stengiasi jas aprengti skirtingai ir dailiai, jos rankos pasiuva 
įvairiausių drabužėlių, batukų, kepuraičių.

Jolanta — medikė. 32 metus atsidavusiai darbavosi Lazdijų ligoninės Vaikų 
skyriuje slaugytoja. Dabar siuva lėles: „Lėlės vaikams turi būti įdomios“, 
—  sako Jolanta. 
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Kardinolas Sigitas Tamkevičius: Lietuvos padėtis  
šiuo metu yra tragiška, sunkesnė nei prieš 30 metų
Šiemet minime 50-ies metų 
sukaktį nuo pirmojo Lie-
tuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos numerio pasiro-
dymo. Kardinolas Sigitas 
Tamkevičius Kroniką re-
dagavo vienuolika metų ir 
beveik tiek pat laiko už šią 
savo veiklą praleido lage-
riuose ir kalėjimuose.

Iš slapta leidžiamo ir platinamo 
leidinio į laisvąjį pasaulį sklido 
žinios apie tikinčiųjų persekio-
jimus: buvo viešinamos sovietų 
nužudytų dvasininkų pavardės, 
faktai apie dėl įsitikinimų iš dar-
bų ar universitetų išmetamus 
žmones, žinios apie niokojamą 
krikščionišką paveldą.  

Šiandien kardinolas S. Tamke-
vičius ne tik dalijasi prisiminimais 
apie ano meto persekiojimus, bet 
ir įspėja apie dabartines grėsmes 
sąžinės, žodžio ir tikėjimo lais-
vei. 

– Šiuos metus Lietuvos Respu-
blikos Seimas paskelbė Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kronikos me-
tais. Ką Jums reiškia toks Seimo 
sprendimas?

– Šis Seimo įvertinimas – metų 
paskelbimas Katalikų Bažnyčios 
Kronikos metais – yra svarbus 
ne tik man, ne tik tiems, kurie 
prie Kronikos prisilietė, bet ir vi-
siems Lietuvos žmonėms. Tai to 
laikotarpio dorų lietuvių katalikų 
pastangų išsikovoti laisvę ne tik 
sau, bet ir Lietuvai įvertinimas. 
Vienas Kronikos redaktorius nie-
ko nebūtų nuveikęs, jei šalia jo 
nebūtų daugybės kunigų, vienuo-
lių, pasauliečių, kuriems rūpėjo ir 
Bažnyčia, ir Lietuva. 

– Kai leidote Katalikų Bažny-
čios Kroniką ir joje rašėte apie 
tikinčiųjų persekiojimus, buvote 
ir patys persekiojami. Kas Jums 
teikė stiprybės ir vilties tada, kai 
nepriklausomybės aušra dar 
buvo toli?

– Kai pradėjome leisti Kroniką, 
tikrai nemąstėme, kad Lietuvoje 
po dvidešimties ar trisdešimties 
metų bus tokios permainos, ko-
kios įvyko. Tikėjome, kad Lie-
tuva bus laisva, bet viskas atrodė 
pakankamai tolima perspektyva. 
O stiprybės teikė tikėjimas. Ne 
tik aš, bet ir visi, kurie prisidėjo 
prie Kronikos leidimo, platinimo, 
buvo tikėjimo žmonės. Jie ne tik 
Lietuvą mylėjo, jų širdyse buvo 
Dievas. Jeigu šitokio tikėjimo ne-
būtume turėję, daug ko nebūtų 
buvę – nei Kronikos, nei bet kokio 
svaresnio pasipriešinimo. Mūsų 
stiprybė buvo meilė Lietuvai. Ir 
buvo Dievas kaip pamatas, į kurį 
mes visi rėmėmės. 

– Sovietmečiu tikintys žmonės 
buvo persekiojami, tremiami. 
Tačiau vyko ir arši ideologinė 
kova prieš tikinčiuosius. Kaip ji 
pasireikšdavo?

– Kai buvo nuslopintas gin-
kluotas pasipriešinimas, sovieti-
nei valdžiai priešu numeris vienas 

tapo Bažnyčia. Manau, kad jie 
labai teisingai numatė, kad kol 
Bažnyčios įtaka bus apčiuopiama, 
tol jiems nepasiseks performuoti 
žmogaus į homo sovieticus.  Todėl 
jie darė viską, kad Bažnyčios įtaka 
būtų minimalizuota. Tam naudojo 
labai konkrečias priemones. Buvo 
sukurta Religijų reikalų taryba 
prie Ministrų tarybos. Faktiškai 
tai buvo KGB padalinys, ten dir-
bo etatiniai sovietinio saugumo 
darbuotojai. Be tos tarybos žinios 
vyskupas negalėjo paskirti kunigo 
į parapiją, į seminariją nebuvo ga-
lima priimti seminaristo. Anuomet 
atrodė, kad nėra jokios galimybės 
pasipriešinti. Vienu metu Kau-
no kunigų seminarija buvo tiek 
suvaržyta, jog galėjo priimti per 
metus tik penkis kandidatus, kai 
per metus mirdavo apie trisde-
šimt kunigų. Kitas nelemtas da-
lykas buvo KGB verbavimas. Jie 
verbavo ir kunigus, ir klierikus. 
Vieniems žadėjo aukso kalnus, 
kitiems grasino. Manau, kad šie 
varžymai buvo svarbiausi. Ideolo-
ginė kova ir propaganda, sakiusi, 
kad religija prietarai, vyko, bet 
nemanau, kad ji turėjo labai didelę 
įtaką, nebent tik tiems vaikams ir 
jaunimui, kurie neturėjo atramos 
šeimose. Tose šeimose, kur buvo 
tikėjimas, ta visa propaganda kaip 
vandens lašai nuo žąsies nubyrė-
davo.  Buvo svarbu, kad tikintys 
vaikai nebūtų pavieniai. Būdami 
kartu, jie vienas į kitą atsiremda-
vo ir labai gerai atlaikydavo visą 
prievartą, barimus, grasinimus. 

– Šiandien gyvename nepri-
klausomoje Lietuvoje, laisvasis 
pasaulis, į kurį kažkada sklis-
davo Kronika, irgi pasiekiamas, 
bet vis dažniau susiduriame su 
situacijomis, kad apie kai ku-
riuos dalykus negalime kalbėti. 
Kai kurios šalys pradėjo taikyti 
vadinamąjį neapykantos kalbos 
įstatymą, remiantis kuriuo kai 
kur prasidėjo krikščionių per-
sekiojimas. Pavyzdžiui, suomių 
prokurorai teigia, kad krikščio-
niškas mokymas apie lytiškumą 
kursto neapykantą ir pažeidžia 
įstatymus, apsaugančius lytinės 
tapatybės grupes, taigi Biblijos 
citavimas kai kuriais atvejais 
gali būti laikomas neapykantos 
kalba – vienam liuteronių vysku-
pui Suomijoje dėl to jau iškelta 
baudžiamoji byla. Kaip manote, 
ar tai pavieniai atvejai, ar ten-
dencija?

– Iš tiesų ši tendencija yra labai 
grėsminga, tai nėra tik pavieniai 
reiškiniai. Mes šią tendenciją 
matome Šiaurės Amerikoje – 
Kanadoje, JAV, taip pat Europos 
Sąjungos valstybėse. Genderistinė 
ideologija eina kaip buldozeris. Ir 
šiandien aš jau galiu palyginti tai, 
ką mačiau prieš daugiau nei pen-
kiasdešimt metų, ir tai, kas vyksta 
dabar. Visiškai panašu, kaip du 
vandens lašai. Tada marksistinė 
ideologija kaip buldozeris ėjo 
per žmonių protus, žmonės buvo 
verčiami prisitaikyti prie tos ide-
ologijos. Žmonės negalėjo viešai 

deklaruoti kai kurių savo įsitiki-
nimų, turėjo juos laikyti savo šir-
dyse. Tylėti. Panašiai ir šiandien. 
Gali ką nori tikėti, bet išoriškai 
turi prisitaikyti prie naujos ideolo-
gijos, kuri faktiškai yra marksisti-
nė ideologija ir ten liberalizmu net 
nekvepia. Nes liberalizmas leidžia 
kiekvienam žmogui – ir tikinčiam 
žmogui taip pat – laisvai reikšti 
savo mintis. Tai, ką dabar matome 
Vakarų pasaulyje, yra tikrai gąs-
dinantys procesai. Žmonės, prieš 
garsiai kažką pasakydami, turi 
pagalvoti, ar nebus apkaltinti dėl 
neapykantos kalbos. Tai apgailė-
tinas reiškinys, bet tai mūsų dienų 
tikrovė. Kaip anuomet sovieti-
nė valdžia reguliavo, taip dabar 
vyriausybės, kurios persismel-
kia šita genderistine ideologija, 
nurodo, kas galima kalbėti, kas 
negalima. 

– Matyt neatsitiktinai ir popie-
žiai reaguoja į tokias laikmečio 
tendencijas. Popiežius Benedik-
tas XVI dar 2005 metais kalbėjo 
apie reliatyvizmo grėsmę Euro-
pai. Popiežius Pranciškus vartoja 
ideologinės kolonizacijos termi-
ną. Jis aiškiai sako, kad tai yra 
grėsmė Europos Sąjungai, kuri 
gali ją sugriauti. Ar popiežiai kal-
ba apie tuos pačius reiškinius?

– Popiežius Benediktas XVI 
labai daug kalbėjo apie reliatyviz-
mo diktatūrą, kai nelieka aiškios 
tiesos, nelieka aiškios moralės, bet 
viskas atsiremia į „aš“. Kaip aš 
tikiu, kaip aš manau, kaip noriu, 
taip ir elgiuosi. Ir aš esu aukščiau-
sia norma. Tada nelieka objek-
tyvios tiesos. O objektyvi tiesa 
visada remiasi į Dievą, į žmogaus 
prigimtį. Moralė remiasi Dekalo-
gu. O kada pašalinamas Dievas, 
tuomet lieka tiktai žmogaus „aš“, 
ir tai labai pavojinga tendencija. 
Popiežius Benediktas XVI aiš-
kiai tai įvardijo kaip reliatyvizmo 
diktatūrą, kur aukščiausia norma 
ir įstatymas –  kaip aš tikiu, kaip 
manau. Tai labai pavojinga vi-
suomenei.  

– Galbūt šios tendencijos labiau 
pavojingos Vakarų pasauliui? 
Mes, lietuviai, esame pripratę, 
kad nelaisvės ar priespaudos są-
lygomis Bažnyčia tampa žmones 
telkiančiu autoritetu, moraliniu 
ramsčiu. Galbūt Vakaruose žmo-
nės, nepatyrę religinės priespau-
dos, sunkiau gali atpažinti jos 
laisvei grasinančias tendencijas. 
Ir čia Bažnyčios vaidmuo tampa 
labai svarbus?

– Bažnyčios vaidmuo svarbus 
visoms valstybėms. Bet kodėl 
jos balsas negirdimas ar mažai 
girdimas –  atskira ir plati tema. 
Žmogus šiandien yra užliūliuo-
jamas. Jam įteigiama, kad pačios 
didžiausios vertybės – pinigai, 
malonumai, nauda, hedonizmas. 
Kai žmogus perima tokias netikras 
vertybes, tuomet Dievui, religijai, 
Bažnyčiai paliekama labai nedaug 
vietos. Ir nors Bažnyčios balsas 
skamba, bet jis nelabai girdimas, 
jo nenorima girdėti. Žmogaus 

tokia jau prigimtis, kad ko jis 
nenori, to ir negirdi. Šį reiškinį 
matome ir Europoje, ir Amerikoje. 
Šitas reiškinys, deja, skverbiasi 
ir į Lietuvą. Ir su juo kovoti nėra 
paprasta, nes žmogų atitraukti nuo 
to, kas jam malonu, naudinga, ir 
nukreipt jo dėmesį į tai, kas tikra, 
yra pakankamai sunku. 

– Kardinole, Jūs nepasidavėte 
sovietmečiu, nenuleidžiate ran-
kų ir dabar. Lietuvoje susikūrė 
Lietuvos krikščionių darbuoto-
jų profesinė sąjunga. Žmonės 
buriasi ginti savo teisių ne pro-
fesiniu, bet konfesiniu pasau-
lėžiūriniu pagrindu. Jūs tapote 
šios profesinės sąjungos dvasiniu 
vadovu ir taip visu savo autori-
tetu ją parėmėte. Kodėl? 

– Man atrodo, kad ši profesinė 
sąjunga Lietuvoje kuriasi pačiu 
laiku. Į Lietuvą ideologinė kolo-
nizacija dar tik ateina. Norėčiau, 
kad ši profesinė sąjunga augtų, 
stiprėtų. Šiandien dar atrodo, kad 
ji tarsi nelabai aktuali, nelabai ką 
reikia ginti, bet nė nepajusime, 
kai bus priimti tam tikri įstaty-
mai, mes būsime diskriminuojami 
už garsiai pasakytą tiesos žodį, 
būsime kaltinami, jog kalbame 
neapykantos kalba... Išgirdęs, kad 
kuriasi krikščioniška profesinė 
sąjunga, tikrai tam pritariau. Ir 
nesuabejojau, kai buvau pakvies-
tas tapti dvasiniu vadovu. Prisi-
ėmiau šį įpareigojimą. Manau, 
kad tokia profesinė sąjunga labai 
reikalinga ir aktuali. Linkiu, kad 
ji stiprėtų ir augtų. Manau, atei-
tyje mes džiaugsimės, kad laiku 
ją įkūrėme. 

– Pernai buvo dar vienas Lietu-
vos katalikams itin svarbus įvykis 
– paskelbta Šiluvos deklaracija. 
Kodėl jos reikėjo būtent dabar?

– Šiluvos deklaracija buvo pa-
skelbta laiku. Matome, kaip visos 
marksistinės idėjos keliauja per 
pasaulį ir ateina į Lietuvą. Mąs-
tantys dvasininkai ir pasauliečiai 

mato, kokios problemos atsiranda 
tokiais fundamentaliais klausi-
mais – šeimos, gyvybės, lyties. 
Subrendo reikalas viską labai 
aiškiai įvardinti. Ir tai nėra joks 
klerikalizmas, kaip bando sakyti 
šiek tiek kairuojantys katalikai, ar 
kad joje pasakyta per daug. Čia 
nėra per daug. Evangelija yra 
pakankamai radikali ir Šiluvos 
deklaracija nėra nė kiek radika-
lesnė už Evangeliją. Deklaracijoje 
sudėti visi taškai, kaip mes turime 
žiūrėti į gyvybę, santuoką, žmo-
gaus lytiškumą. 

– Kardinole, kokią Lietuvos 
ateitį regite? Esame labai nepa-
lankioje geopolitinėje padėtyje, 
susiskaldę, atakuojami naujų 
ideologijų... Kaip manote, ar mes 
galime išlikti?

– Jei neturėčiau tikėjimo, sa-
kyčiau, kad Lietuvos padėtis šiuo 
metu yra tragiška. Man atrodo, 
ji sunkesnė, nei buvo prieš tris-
dešimt metų, kai stovėjome prie 
Televizijos bokšto ar Aukščiausio-
sios Tarybos rūmų. Tada buvo iš-
orinė didelė grėsmė, bet mes savo 
dvasia buvome pakankamai tvir-
ti. Ką šiandien matau Lietuvoje? 
Žmonių susipriešinimas, Lietuva 
nyksta fiziškai: jei per dešimt metų 
Lietuvoje sumažėja gyventojų 
tiek, kiek gyvena Klaipėdoje, tai, 
žvelgiant į ateitį, Lietuvos ateitis 
atrodo gana miglotai. 

Bet. Tikėjimo žmonės niekada 
negali nuleisti rankų. Taip, kaip 
anuomet, daug kas atrodė neaišku, 
kada pasibaigs prievarta, tačiau 
nenuleidome rankų. Ką sugebė-
jome, tą ir darėme. Kai žmogus 
pozityviai veikia, tada ir Dievas 
padeda. Manau, kad ir šiandien, 
nepaisant, kokia sunki padėtis 
būtų, reikia išsaugoti Tikėjimą, 
išsaugoti Viltį ir daryti tai, kas at-
rodo reikalinga čia ir šiuo metu. 

– Nuoširdžiai dėkoju už po-
kalbį.•Kalbino Regina Statkuvienė

Kardinolas Sigitas Tamkevičius: „Jei neturėčiau tikėjimo, sakyčiau, kad 
Lietuvos padėtis šiuo metu yra tragiška. Man atrodo, ji sunkesnė, nei 
buvo prieš trisdešimt metų, kai stovėjome prie Televizijos bokšto ar 
Aukščiausiosios Tarybos rūmų." (Dianos Karvelienės nuotr.)
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LED lauko prožektoriai – 
patogumui ir saugumui    

Dienos dar pakankamai trumpos, todėl grįžus vakare norisi apšviesto 
namo ar daugiabučio kiemo. Sprendimas paprastas – LED prožektorius, 
kuriuo galima apšviesti ir kitas erdves: sodo kiemus, aikšteles, įėjimus, 
įvažiavimus ir pan. LED prožektorius ne tik apšvies teritoriją, bet leis 
tamsiu paros metu jaustis saugiau. Be to, LED technologija taupiai 
naudoja energiją. 

LED prožektorių yra įvairių. Skiriasi jų galingumas, tipas (su judesio ar 
be judesio daviklio), dizainas, gamintojas. 

Dažniau klientai renkasi prožektorius su judesio davikliu, kurie pradės 
veikti detektoriui aptikus judesį (žmogui einant, automobiliui įvažiavus 
ir pan.). Priklausomai nuo gamintojo, judesio fiksavimo atstumas gali 
siekti iki 12 m, prožektoriaus veikimo laikas iki 12 min. ir daugiau. Jeigu 
rinksitės prožektorių be judesio daviklio, papildomai reikės jungiklio. 
Norint, kad apšvietimas įsijungtų automatiškai, vos pradėjus temti, tai 
galima padaryti papildomai nusipirkus ir pajungus fotorelę. Visi lauko 
prožektoriai turi apsaugos klasę IP44-IP65, t. y. pritaikyti montuoti lauke. 
Prožektorių skleidžiama šviesa sklinda plačiu 120 laipsnių kampu. 

Perkant prožektorių reikia atkreipti dėmesį į: 
1. Šviesos spektrą. LED šviesos šaltinio spalva matuojama kelvinais. 

Kuo jų daugiau, tuo šviesa baltesnė.  Labiausiai lauko LED prožektoriai 
šviečia natūraliai balta dienos šviesa, t. y. 4000 K.

2. Šviesos srautą (liumenų skaičių). Galingumas vatais nusako sunau-
dojamą energijos kiekį, o liumenų skaičius matuoja pagamintos šviesos 
kiekį. Kuo jų daugiau, tuo šviesa bus ryškesnė, intensyvesnė. 

3. Galingumą. Tai energijos suvartojimo matas, o ne šviesos kiekis. 
Energiją taupantys LED šviesos diodai naudos mažiau vatų, kad skleistų 
tokį patį ryškumą (liumenus). 

Prožektoriaus galingumas ir liumenų skaičius parenkamas pagal nori-
mos apšviesti teritorijos dydį. Daugiabučio namo kiemui gali reikėti 50 
W, 100 W ar galingesnių prožektorių. Individualaus namo kiemui – nuo 
10 W ir daugiau. 

LED lauko prožektoriams prijungti reikalingas 3 gyslų laidas. Kai kurie 
prožektoriai yra įkraunami, su saulės baterija. 

LED lauko prožektorius galite apžiūrėti „Elvertoje“, Santaikos g. 
10, Alytus. Prekiaujame praktikoje išbandytais „Philips“, „Ledvance“, 
„V-TAC“ gamintojų lauko prožektoriais. Pageidaujate kito gamintojo – 
galime užsakyti. 

„Elverta“ – elektros prekės vienoje vietoje! 
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 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 nauja diena.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 oponentai. 
 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 oponentai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 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 „džiunglių knyga. 

iškyla į gamtą“.
 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.
 14.35 jonas Mekas. 

Rašytojas, poetas. 
 14.45 „Šiaurės ispanija iš 

paukščio skrydžio“.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „džiunglių knyga. 

iškyla į gamtą“.
 16.15 „džiunglių knyga“.
 16.40 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Veranda.
 19.30 Premjera. „jaunoji 

jūra“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „džyzas 

kelyje“.
 23.00 Čia – kinas.
 23.30 indivizijos. TV 

galerija.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.40 duokim garo!
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.05 Šventadienio 

mintys.
 4.35 Gimę tą pačią 

dieną.
 5.30 Mūšio laukas.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Šeimyninės 

melodramos“.
 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 „stažuotoja“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „Rokas skjavonė“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.15 „svajoklė“.
 1.15 „Paskolinta meilė“.
 3.10 „kasandra. sukrė-

timai“.
 4.45 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „skorpionas“.
 6.55 „csi. niujorkas“.
 7.45 „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“.
 13.25 „Fitnesas“.
 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. 

strazdas giesmi-
ninkas. 2 dalis“.

 23.45 „Rezidentas“.
 0.40 „skorpionas“.
 1.30 „X mutantai“.
 2.20 „Baradač'ius“.
 2.50 „antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 7.00 Ugnikalnių takais.
 8.00 sveikatos receptas.
 9.00 delfi rytas.
 10.00 kaip pas žmones.
 11.00 delfi rytas.
 12.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 12.30 kasdienybės 

herojai.
 13.30 orijaus kelionės.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Marketingas 360.
 15.00 delfi diena.
 17.00 iš esmės su d. žei-

myte-Biliene.
 18.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 19.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 20.00 egzotiniai keliai.
 21.00 Į pasaulio kraštą.
 21.30 Gyvenimas inkile.
 22.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 22.30 iš esmės su d. žei-

myte-Biliene.
 23.30 delfi diena.
 1.30 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 2.00 delfi diena.
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai.
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RT TV
2022. 01.28 
 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 kaunas – europos 

kultūros sostinė 
2022. atidarymo 
ceremonija. 

 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 Premjera. „dvylik-

tasis vyras“.
 1.10 „Gyvenimas 

aukštybėse“.
 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 Muzikinis intarpas.
 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 PReMjeRa. 

„anna“.
 23.20 „Grėsmingasis 

aštuonetas“.
 2.40 „ar gali išsaugoti 

paslaptį?“.
 4.10 „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 „Mano mielas 

Valentinas“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.

 14.00 „Tarp mūsų, 
mergaičių“.

 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 M.a.M.a. apdova-

nojimai.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 M.a.M.a. apdova-

nojimai.
 23.00 „ji – šnipė“.
 1.30 „Ledas“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „kova už būvį“.
 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 „Melo pinklės“.
 0.00 „Holivudo žmogžu-

dysčių skyrius“.
 2.15 „didžiojo sprogimo 

teorija“.

Lryto
 5.15 nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Vyrų šešėlyje.
 7.00 „siaubingosios 

gamtos stichijos“. 
 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 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 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. 
 20.40 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 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „netikėtas  

teisingumas“.
 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 „džiunglių knyga. 

iškyla į gamtą“.
 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 „jaunoji jūra“.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „džiunglių knyga. 

iškyla į gamtą“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „kaip atsiranda 

daiktai“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 europos vyrų ran-

kinio čempionatas. 
i pusfinalis.

 20.30 „aistra varžytis“.
 21.00 eurolyga per LRT.
 21.15 eurolygos 

krepšinio turnyras. 
Milano „aX armani 
exchange“–kauno 
„žalgiris“. Per per-
trauką – eurolyga 
per LRT. 

 23.30 europos vyrų ran-
kinio čempionatas. 
ii pusfinalis. 

 1.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 1.15 dabar pasaulyje.
 1.40 „džyzas kelyje“.
 3.05 Širdyje lietuvis.
 4.05 nežinomi žmonės.
 4.35 Fokusas.
 5.30 Mokslo sriuba.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „Šeimyninės 

melodramos“.
 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 „kapitonas kainas“.
 15.35 „stažuotoja“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.

 

19.55 „Verpetai“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Midsomerio 
žmogžudystės. 
angelų pakilumos 
raganos“.

 23.05 „kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 1.10 „Rokas skjavonė“.
 3.10 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „skorpionas“.
 6.55 „csi. niujorkas“.
 7.45 „kobra 11“.
 8.50 statybų gidas.
 9.20 „Šaunioji įgula“.
 10.20 „simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.20 „naujakuriai“.
 12.50 „Fitnesas“.
 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 „atominė blon-

dinė“.
 0.15 „Bado žaidynės. 

strazdas giesmi-
ninkas. 2 dalis“.

 2.45 „dredas“.

Delfi
 6.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 7.00 orijaus kelionių 
archyvai.

 8.00 Gimę ne Lietuvoje.
 8.30 orijaus kelionės.
 9.00 delfi rytas.
 10.00 Į pasaulio kraštą.
 10.30 Gyvenimas inkile.
 11.00 delfi rytas.
 12.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 12.30 alfas vienas 

namuose.
 13.30 Verslo požiūris.
 14.00 ateities karta.
 15.00 delfi diena.
 17.00 iš esmės su d. žei-

myte-Biliene.
 18.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 19.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 20.00 ateities karta.
 21.00 jūs rimtai?
 21.30 automobilis už 0 

eurų.
 22.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 22.30 iš esmės su 

d.žeimyte-Biliene.
 23.30 delfi diena.
 1.30 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 2.00 delfi diena.
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai.

„Melo pinklės“, 21.30, BTV

ŠeŠtaDIeNIS, sausio 29 d. Saulė teka 8.16, leidžiasi 16.48, dienos ilgumas 8.32. 
delčia. Vardadieniai: Girkantas, žibutė, Valerijus, aivaras.

LRT TV
2022. 01.29
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 „kelionių atvirukai. 

jimo Harrisono 
arizona“.

 7.15 Premjera. „kos-
minis vaikis“.

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Premjera. „Mažyliai 
laukinėje gamtoje“.

 12.50 „Gyvenimo kelias. 
Tėvystė“.

 13.40 Premjera. „kelionių 
atvirukai. as 
suvaira ir orsonas 
Velsas“.

 13.55 Premjera. „stulbi-
nami protai“.

 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!“ 2022.
 22.40 „anžas ir Gabrielė“.
 0.10 „dvyliktasis vyras“.
 2.30 „kelionių atvirukai. 

jimo Harrisono 
arizona“.

 2.45 „Mažyliai laukinėje 
gamtoje“.

 3.35 „Gyvenimo kelias“.
 4.25 „stulbinami protai“.

LNK
 6.35 „zigis ir Ryklys“.
 7.00 „žvėrelių būrys“.
 7.30 „Moko nuotykiai“.
 8.00 „Įspūdingasis 

žmogus-voras“.
 8.30 „Tomas ir džeris“.
 9.00 „Ponas Magu“.
 9.30 „žaislų parduo-

tuvės paslaptis“.
 11.30 „žvaigždžių 

dulkės“.
 14.00 „Mažius“.
 15.45 „Šokis hip-hopo 

ritmu. Viskas arba 
nieko“.

 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.30 PReMjeRa. „di-

džiapėdžio vaikis 
2“.

 21.20 „afera“.
 23.15 „Pasižadėjęs kitai“.
 1.30 „anna“.

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 „dantukų fėja 2“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „dantukų fėja 2“.
 14.20 „asteriksas ir 

obeliksas: jos dide-
nybės tarnyboj“.

 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 „australija“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „australija“.
 0.55 „Persekiojama 

daktaro. Pacientės 
kerštas“.

 2.40 „kietas riešutėlis 
4.0“.

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 „kova už būvį“.
 11.15 „nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.15 „spec. būrys. 
išlieka stipriausi. 
australija“.

 13.45 „Pragaro vieš-
butis“.

 14.45 „ekstrasensų 
mūšis“.

 17.00 Betsafe–LkL 
čempionatas. 
Panevėžio 
„Lietkabelis“–Vil-
niaus „Rytas“. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „slaptasis 

agentas“.
 23.55 „Tylos zona“.
 1.45 „Melo pinklės“.

Lryto
 7.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

archeologė Marija 
Gimbutienė“. 

 8.30 eko virusas. 
 9.00 „zoologijos sodas“.
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Vilniaus Babilonas. 
 11.00 „TV europa 

pristato. nepri-
klausomybės kovų 
verpetuose. kovos 
su bolševikais“.

 11.30 Grįžtantys. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 Festivalis „Pokrovs-

kije kolokola-2021“.
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 Bušido ringas. 
 19.00 „Gyvenimo linija“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 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. nepri-
klausomybės kovų 
verpetuose. kovos 
su bolševikais“.

 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 Gamtininko užrašai.
 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 „kelionių atvirukai. 

kesselio liūtas“.
 14.15 „kosminis vaikis“.
 16.00 „dizainas. Gerito 

Ritveldo kėdė 
„Raudona ir 
mėlyna“.

 16.30 „dizainas. Lėktuvas 
„concorde“.

 17.00 Veranda.
 17.30 Tarptautinei 

Holokausto aukų 
atminimo dienai. 
„Uždanga. Muzika“.

 19.00 nežinomi žmonės.
 19.30 Premjera. Vizionie-

riai. ieva Rojūtė.
 19.35 Premjera. „nuosta-

bios mintys“
 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „elvis sutinka 

niksoną“.
 22.45 LRT oPUs ore. 

Grupė „kabloonak“. 
2018 m.

 23.45 Pasivaikščiojimai.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 Panorama.
 1.02 sportas. orai.
 1.10 „Gyvenimas 

aukštybėse“
 3.00 euromaxx.
 3.30 „Uždanga. Muzika“.
 5.00 smalsumo genas.
 5.30 Čia mano sodas.

TV1
 6.25 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.55 100 metų propa-

gandos. 
 7.25 „akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „danė Lovinski“.
 12.00 „džeimio ir 

džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.00 „Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos“.

 14.00 „akloji“.

 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas kam-

barys“.
 18.45 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 PReMjeRa. „Vera. 

Pagrobimas“.
 22.55 „nuostabi epocha“.
 1.15 „kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 3.20 „Midsomerio 
žmogžudystės. 
angelų pakilumos 
raganos“.

TV6
 6.10 jukono auksas.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 išlikimas.
 9.00 Lombardų 

žvaigždės.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 100% dakaro.
 11.30 „džavai. indijos 

leopardų kalvos“.
 12.35 „kalnai. Gyvenimas 

virš debesų“.
 13.55 išlikimas.
 14.55 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 „Ta nejauki 

akimirka“.
 23.55 „atominė blon-

dinė“.
 2.05 „Grobis“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 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 Gyvenimas inkile.
 12.00 Čepas veža.
 12.30 Šiandien kimba.
 13.30 Meistro dieno-

raštis.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Į pasaulio kraštą.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 16.00 egzotiniai keliai.
 17.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 18.00 orijaus kelionės.
 18.30 Į pasaulio kraštą.
 19.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 20.30 Lietuviškos atos-

togos.
 21.00 kaip pas žmones.
 22.00 kitokie pasikalbė-

jimai.
 0.00 egzotiniai keliai.
 1.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 2.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 kitokie pasikalbė-

jimai.
 4.30 kasdienybės 

herojai.
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„2 ginklai“, 21.30, LNK

PIrmaDIeNIS, sausio 31 d. Saulė teka 8.13, leidžiasi 16.52, dienos ilgumas 
8.39. delčia. Vardadieniai: Liudvika, Marcelė, skirmantas, Budvilė, Luiza, skirmantė.

LRT T
2022. 01.3
 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.
 21.30 LRT forumas.
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 „Projektas „Mėly-

noji knyga“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 „TV daktaras. 

Maisto neto-
leravimas – ne 
užgaida“.

 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 Muzikinis intarpas.
 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 „naktinis reisas“.
 0.10 „snaiperis“.
 1.10 „savižudžių būrys“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.40 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.10 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 7.40 svajonių sodai.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Pavogta vasara“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.

 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 karštai su tv3.lt.
 20.30 „Prakeikti iV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „kryžminė ugnis“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „kryžminė ugnis“.
 0.20 „Bulis“.
 1.25 „Gerasis daktaras“.
 3.25 „Pasitikėjimas“.
 4.40 „Bulis“.

BTV
 6.05 „csi. Majamis“.
 7.15 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „kova už būvį“.
 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. alytaus 
„dzūkija“–Utenos 
„Uniclub casino–
juventus“.

 21.00 „arktis. Įkalinti 
ledynuose“.

 23.05 „juodasis sąrašas“.
 0.05 „kondoras“.
 1.10 „narkotikų prekei-

viai“.
 2.10 „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 kaimo akademija.
 7.30 „aiškiaregė“.
 10.05 „dvaro rūmai“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 kaimo akademija. 
 13.00 nauja diena. 
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laikykitės ten. 

Pokalbiai. 
 16.30 negaliu tylėti. 
 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 „24/7“. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „netikėtas  

teisingumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „dvaro rūmai“.
 3.55 „24/7“.
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė.
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „džiunglių knyga. 

iškyla į gamtą“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 kūrybingumo 

mokykla.
 8.25 „dizainas. Gerito 

Ritveldo kėdė 
„Raudona ir 
mėlyna“.

 8.55 „dizainas. Lėktuvas 
„concorde“.

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.55 aktoriaus Regi-
manto adomaičio 
85-mečiui. smėlio 
pilys. 

 13.30 kompozitoriaus 
algimanto 
Raudonikio 85-
mečio jubiliejinis 
koncertas. 

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „džiunglių knyga. 
iškyla į gamtą“.

 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Minčiukų palėpė“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Pasivaikščiojimai.
 19.30 „nutildytieji. spalio 

revoliucijos meto 
kompozitoriai“.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki 

muzikos. 
 21.33 Premjera. „duran 

duran“. ką turėtu-
mėte žinoti“.

 22.35 indivizijos.
 23.00 „Mįslingas sukčius. 

Tamsus anti-
kvarinių dirbinių 
klastočių verslas“.

 23.45 „kelionių atvirukai. 
kenija. kesselio 
liūtas“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 „Pabandom iš 

naujo!“ 2022.
 2.10 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 2.30 nežinomi žmonės.
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.05 krikščionio žodis.
 4.35 LRT forumas.
 5.30 smalsumo genas.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Tūkstantis ir viena 

naktis“.
 10.05 „akloji“.
 11.10 „alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.

 13.15 „kapitonas kainas“.
 14.30 „stažuotoja“.
 15.35 PReMjeRa. 

„anupama“.
 16.50 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 PReMjeRa. „komi-

saras diupenas. Po-
tvynis Bretanėje“.

 22.55 „Legendų biuras“.
 0.05 „svajoklė“.
 1.00 „Paskolinta meilė“.
 2.55 „Prancūziška 

žmogžudystė. juo-
dasis lankininkas“.

 4.30 „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 „Fitnesas“.
 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 „Įstatymus 

gerbiantis pilietis“.
 23.15 „Užduotis“.
 1.05 „skorpionas“.
 1.50 „X mutantai“.
 2.40 „antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 7.00 Mano pramogos 
veidai.

 8.00 Lietuviškos atos-
togos.

 8.30 Į pasaulio  
kraštą.

 9.00 delfi rytas.
 10.00 egzotiniai keliai.
 11.00 delfi rytas.
 12.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 12.30 jūs rimtai?
 13.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 14.00 Šiandien  

kimba. 
 15.00 delfi diena.
 17.00 iš esmės su 

G. klimkaite ir 
k. Pocyte.

 18.00 krepšinio zona.
 18.30 Šaro Barsa.
 19.00 Lietuvos Futbolo 

Federacijos apdo-
vanojimai.

 21.00 kasdienybės 
herojai.

 22.00 dviračiu per indo-
nezijos džiungles.

 22.30  iš esmės su 
G. klimkaite ir 
k. Pocyte.

 23.30 delfi diena.
 1.30 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 2.00 delfi diena.
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai.

SekmaDIeNIS, sausio 30 d. Saulė teka 8.15, leidžiasi 16.50, dienos ilgumas 8.35. 
delčia. Vardadieniai: Hiacinta, jacinta, Martyna, Milgaudas, Banguolė, ipolitas, Liudvika, Liuda, Martė.

 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 Premjera. „Laukinis 

rojus. Borneo. 
Šventosios girios“.

 13.00 Premjera. „Švei-
carija iš paukščio 
skrydžio“.

 14.00 „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 Premjera. „Paga-

minta italijoje“.
 22.00 „Pašėlusi Makso ir 

Leono istorija“.
 23.35 „elvis sutinka 

niksoną“.
 1.15 „anžas ir Gabrielė“.
 2.40 „Laukinis rojus. 

Borneo. Šventosios 
girios“.

 3.35 „Šveicarija iš 
paukščio skrydžio“.

 4.30 „Puaro“.

LNK
 6.30 „zigis ir Ryklys“.
 6.55 „žvėrelių būrys“.
 7.25 „Moko nuotykiai“.
 7.55 „Įspūdingasis 

žmogus-voras“.
 8.25 „Tomas ir džeris“.
 8.55 „Ponas Magu“.
 9.25 „kempiniukas 

Plačiakelnis“.
 11.10 „Troškimų  

akmuo“.
 13.00 „Tai kur po velnių 

tie Morganai?“.
 15.10 „karalius dra-

konas“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

kartos. 
 21.45 „savižudžių  

būrys“.
 0.10 „Įkalinti laike“.
 2.20 „afera“.

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“.
 13.05 „daktaras dolitlis 

5. Lakis keliauja į 
Holivudą!“.

 14.55 „žiurkių lenktynės“.
 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 „Princesės dieno-

raštis 2. karališko-
sios sužadėtuvės“.

 21.50 „Pasmerkti. Pajūrio 
džiazas“.

 22.45 „jėga“ ir „keno-
loto“.

 22.48 „Pasmerkti. Pajūrio 
džiazas“.

 0.05 „ji – šnipė“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.00 „Lietuvos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas“. žagarė.

 8.00 Miško  
atspalviai. 

 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Galiūnų Pasaulio 

komandinė taurė 
2021. kaunas.

 10.05 „kova už būvį“.
 11.15 „nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.15 „spec. būrys. 
išlieka stipriausi. 
australija“.

 13.45 „Pragaro vieš-
butis“.

 14.45 „ekstrasensų 
mūšis“.

 17.00 Betsafe–LkL čem-
pionatas. klaipėdos 
„neptūnas“–kauno 
„žalgiris“. 

 19.30 „juodasis sąrašas“.
 20.30 „atsarginis prezi-

dentas“.
 22.30 „kondoras“.
 23.35 „narkotikų prekei-

viai“.  
 0.40 „slaptasis 

agentas“.

Lryto
 7.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Filomena Grincevi-
čiūtė“. 

 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.
 18.28 orai.
 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 nežinomi  

žmonės.
 10.30 stop juosta.
 11.30 7 kauno  

dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

niaus šv. Vyskupo 
stanislovo ir šv. 
Vladislovo arkika-
tedros bazilikos. 

 13.40 Šventadienio 
mintys.

 14.10 „Rabarbaras“.
 15.30 „Minčiukų  

palėpė“.
 16.00 Mano geriausias 

draugas. 
 16.30 europos vyrų ran-

kinio čempionatas. 
Rungtynės dėl 3 
vietos. 

 18.15 „Mįslingas sukčius. 
Tamsus anti-
kvarinių dirbinių 
klastočių verslas“.

 19.00 europos vyrų ran-
kinio čempionatas. 
Finalas.

 20.45 žiemojimas su 
opera. 

 21.15 „Leoš janaček. 
Laputės gudruolės 
nuotykiai“.

 23.00 ansamblio „Royal 
Wind Music“ 
koncertas.

 24.00 „Pašėlusi Makso ir 
Leono istorija“.

 1.35 „spec. žvėrynas“.
 3.10 „Mįslingas sukčius. 

Tamsus anti-
kvarinių dirbinių 
klastočių verslas“.

 3.50 išpažinimai.
 4.20 „Rabarbaras“.
 5.30 Gamtininko  

užrašai.

TV1
 6.25 Pasirinkę  

Lietuvą. 
 6.55 100 metų propa-

gandos. 
 7.25 „akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

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

virtuvei“.
 12.30 sveikinimai. 

 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas kam-

barys“.
 18.45 „akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. juo-
dasis lankininkas“.

 23.05 „Viskas normaliai!“.
 1.10 „nuostabi epocha“.
 3.20 „Vera. Pagrobimas“.

TV6
 6.10 jukono auksas.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „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 „Leopardų kovos 

klubas“.
 12.40 „24 valandos 

žemėje“.
 13.55 išlikimas.
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 jukono auksas.
 17.00 sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „žaidimų žaidimas 

su ellen“.
 20.00 nBa rungtynės Los 

andželo „Lakers“–
atlantos „Hawks“.

 22.30 sportas. nBa 
action.

 23.00 žinios.
 23.55 orai.
 0.00 „Ta nejauki 

akimirka“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 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 egzotiniai keliai.
 17.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 18.00 automobilis už 0 

eurų.
 18.30 Gyvenimas inkile.
 19.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 20.00 kasdienybės 

herojai.
 21.00 kriminalinė 

Lietuvos zona su 
d. dargiu.

 22.00 kitokie pasikalbė-
jimai.

 0.00 egzotiniai keliai.
 1.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 2.00 Mano pramogos 

veidai.
 2.30 kitokie pasikalbė-

jimai.
 4.30 kasdienybės 

herojai.
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LRT TV
2022. 02.01  
 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 „sporto galia. iš 

meilės beisbolui. 
Parama sportui 
Havanoje“.

 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 kuršių nerija.
 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 „kieti bičai“.
 0.50 „snaiperis“.
 1.50 „naktinis reisas“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.40 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.40 karštai su tv3.lt.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Pagaminta su 

meile“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.
 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 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti iV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Šalutinis poveikis“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Šalutinis poveikis“.
 0.45 „Bulis“.
 1.45 „Gerasis daktaras“.
 3.40 „Pasitikėjimas“.
 4.55 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.

BTV
 6.05 „csi. Majamis“.
 7.00 „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 „Porininkai“.
 22.55 „arktis. Įkalinti 

ledynuose“.
 1.00 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.50 „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. 

Ukraina“.
 10.05 „dvaro rūmai“.
 11.10 „juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 nauja diena. 
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 #nespaudai.
 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. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 #nespaudai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 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 „Mija ir aš“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „džiunglių knyga. 

iškyla į gamtą“.
 7.55 „Maistas: tiesa ar 

pramanas?“.
 8.15 kūrybingumo 

mokykla.
 8.25 stop juosta.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Vilniaus sąsiuvinis.
 12.20 smalsumo genas.
 12.50 stop juosta.
 13.45 7 kauno dienos.
 14.15 Mokslo sriuba.
 14.45 „nutildytieji. spalio 

revoliucijos meto 
kompozitoriai“.

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „džiunglių knyga. 
iškyla į gamtą“.

 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 19.30 eurolyga per LRT. 
 19.45 eurolygos krepšinio 

turnyras. kauno 
„žalgiris“–Tel avivo 
„Maccabi“. Per per-
trauką – eurolyga 
per LRT. 

 22.00 „kelionės namo“.
 23.00 Vytautas Mačernis. 

namai.
 23.05 stilius.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.40 „Leoš janaček. 
Laputės gudruolės 
nuotykiai“.

 3.20 „Mįslingas sukčius. 
Tamsus anti-
kvarinių dirbinių 
klastočių verslas“.

 4.05 kelias.
 4.35 nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
europoje.

 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 8.50 „anupama“.
 10.05 „akloji“.
 11.10 „alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.15 „kapitonas kainas“.
 14.30 „stažuotoja“.
 15.35 „anupama“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „kasandra. Ugnies 

sugrįžimas“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.20 „svajoklė“.
 1.20 „Paskolinta meilė“.
 3.05 „komisaras 

diupenas. Potvynis 
Bretanėje“.

 4.35 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „skorpionas“.
 6.50 „csi. niujorkas“.
 7.50 „Prakeikti iV“.
 8.50 e– gazas dugnas.
 9.20 „Šaunioji įgula“.
 10.20 „simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.20 „Vieniši tėvai“.
 12.50 „Fitnesas“.
 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 „žmogus, pakeitęs 

viską“.
 23.40 „Gelbėtojai“.
 0.35 „Rezidentas“.
 1.30 „skorpionas“.
 2.20 „X mutantai“.
 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 egzotiniai keliai.
 11.00 delfi rytas.
 12.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 12.30 alfo didysis šou.
 13.30 kasdienybės 

herojai.
 14.30 Gyvenimas inkile.
 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 dviračiu per indo-
nezijos džiungles.

 22.30 iš esmės su 
a. Peredniu.

 23.30 delfi diena.
 1.30 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 2.00 delfi diena.
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai.

trečIaDIeNIS, vasario 2 d. Saulė teka 8.09, leidžiasi 16.57, dienos ilgumas 8.48. jaunatis. 
Vardadieniai: Rytys, Vandenė, Valdemaras, kandidas, Rytis, Valdonė, Valdas, orintas, orinta, oreta, oretas.  

LRT TV
2022. 02.02 
 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 „sporto galia. su 

banglente į geresnę 
ateitį. Maroko 
istorija“.

 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 Muzikinis  

intarpas.
 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 „snaiperis“.
 1.55 „kieti bičai“.
 3.50 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.40 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.40 Prieš srovę.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.

 9.45 „Vienintelė meilė“.
 11.45 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 „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 „Prakeikti iV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „domino“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „domino“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „domino“.
 0.20 „Bulis“.
 1.25 „Gerasis daktaras“.
 3.20 „Pasitikėjimas“.
 4.30 „Bulis“.

BTV
 6.05 „csi. Majamis“.
 7.00 „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 „saugykla“.
 23.05 „Porininkai“.
 1.00 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.50 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 5.15 nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 „Vilniaus Babi-

lonas“. 
 7.00 „Gyvenimo linija“.
 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 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Laikykitės ten. 
 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 Laikykitės ten. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „dvaro rūmai“.
 3.55 Laikykitės ten.
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 (ne)emigrantai.
 7.00 „Mija ir aš“.
 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 „duran duran“. ką 

turėtumėte žinoti“.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „džiunglių knyga. 

iškyla į gamtą“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Mano geriausias 

draugas.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 18.55 krepšinis. europos 

taurė. a grupė. 
Panevėžio 
„Lietkabelis“–
Trento „dolomiti 
energia“. 

 21.00 almas Švilpa. dedi-
kacija klaipėdai. 

 22.45 „kelionių atvirukai. 
omano smilkalai“.

 23.00 Į sveikatą!
 23.30 Gamtininko  

užrašai.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019.

 1.35 auksinis protas.
 2.45 „kelionių atvirukai. 

omano smilkalai“.
 3.00 Širdyje lietuvis.
 3.55 Muzikinis intarpas.
 4.05 išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 euromaxx.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „anupama“.
 10.05 „akloji“.
 11.10 „alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.15 „kapitonas  

kainas“.
 14.30 „stažuotoja“.
 15.35 „anupama“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „kasandra. san-

dėris“.
 22.55 „Legendų biuras“.
 0.00 „svajoklė“.
 1.00 „Paskolinta meilė“.
 2.55 „kasandra. Ugnies 

sugrįžimas“.
 4.30 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „skorpionas“.
 6.55 „csi. niujorkas“.
 7.45 „Prakeikti iV“.
 8.50 Vienam gale 

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

vaikų“.
 12.20 „Vieniši tėvai“.
 12.50 „Fitnesas“.
 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 „antropoidas“.
 23.30 „Gelbėtojai“.
 0.25 „Rezidentas“.
 1.20 „skorpionas“.
 2.05 „Perėja“.
 2.55 „antinų dinastija“.
 3.20 „sara iš ano 

pasaulio“.

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.
 10.30 Šaro Barsa.
 11.00 delfi rytas.
 12.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 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 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 22.30 iš esmės su 

G. klimkaite ir 
k. Pocyte.

 23.30 delfi diena.
 1.30 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 2.00 delfi diena.
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai.
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AUGALAI

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.

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. 

Pašarinius runkelius, maišo  •kaina 8 Eur.  
Tel. 8 658 12097.

ŽEMĖS ŪKIS

Šieno rulonus.   •Tel. 8 619 66433.

Trifazį grūdų malūną, kaina  •300 Eur.  
Tel. 8 686 58400.

Bulvių kaupiką (3 vagų).   •Tel. 8 625 46588.

Kreizo pjūklus.   •Tel. 8 610 36406.

Šieno rulonus, kaina 15 Eur/ •vnt.  
Tel. 8 619 66433.

Presuotą šieną kitkomis,  •kaina 0,50 Eur.  
Tel. 8 615 34169.

Roges, grėblį-vartytuvą,  •grėblį.  
Tel. 8 655 54288.  

Šienainio ritinius, kaina 10  •Eur/1 vnt., ir šieno kitkas, kaina 
0,50 Eur/1 vnt.  
Tel. 8 650 14427.   

3 peilių akselinę, dideles ir  •mažas akėčias, volus grums-
tams  lyginti, runkelių tarkavi-
mo mašiną, plūgą, ravėtuvus, 
traktorinį vežimą guminiais 
ratais arba ratus atskirai.  
Tel. 8 605 51469.

Šieną kitkomis, kaina 1 Eur/ •vnt.  
Tel. 8 611 58702.

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.

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

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

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

Kitkinį presą, lyginimo  •lentą, grūdų malūną.  
Tel. 8 687 10518. 

Visureigį „Volvo X-T70“  •(rudos spalvos, labai geros bū-
klės, daug privalumų). Galimas 
keitimas.  
Tel. 8 618 43737.

„Opel Meriva“ (2005 m.,  •techniškai tvarkingas, TA iki 
2023 m.), kaina 1 400 Eur.  
Tel. 8 614 15210.

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

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

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

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.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

Kaimiškus kalakutus.   •Tel. 8 687 27103.

Avis.   •Tel. 8 687 86601.

Mėsinį buliuką.   •Tel. 8 607 51500.

Tris karves ir telyčią.   •Tel. 8 603 47518.

Berišonų veislės aviną.   •Tel. 8 675 00318.

Veršingą mėsinę telyčią.   •Tel. 8 609 82592.

7 metų sukergtą kumelę,  •kaina sutartinė.  
Tel. 8 695 25786.

6 pieninių veislės telyčias  •(trys yra veršingos).  
Tel. 8 689 70774.  

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.

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.

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

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.

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.

Namų ūkio valdą su ūkiniais  •pastatais ,10 ha žemės  Kučiū-
nų sen. Tel. 8 611 49771. 

4,9 ha žemės sklypą Lazdijų  •rajone (su vandens telkiniu).  
Tel. 8 695 25786.

Sodybą Alytaus r., Mirosla- •vo sen., Zizėnų k.  
Tel. 8 652 07331. 

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. 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.

„Peugeot“ ratų gaubtus (su  •„Peugeot“ ženklais, tinka 14 
colių ratlankiams).  
Tel. 8 610 36406.

GAZ 24 („Volga“) detales.   •Tel. 8 610 36406. 

Padangas (R15, universa- •lios, 195*65).  
Tel. 8 625 46588. 

Naują GAZ53 dinamą ir tri- •fazį elektros variklį (4 W, 1300 
apsukų per min.).  
Tel. 8 610 36406.

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

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

žemę.   •Tel. 8 688 80688. 

Brangiai – mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis). Sutvarkau doku-
mentus.  
Tel. 8 644 55355. 

Ūkio paskirties žemę Aly- •taus r. sav. Gali būti apleista.  
Tel. 8 678 80555. 

Perku 1–2 kambarių butą  •Lazdijuose.  
Tel. 8 617 77007.

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

Brangiai perkame mišką,  •gali būti su bendraturčiais, 
neatidalintas, su skolomis. Su-
tvarkome paveldėjimo ir kitus 
dokumentus.  
Tel.: 8 644 55355,  
8 660 66466. 

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

Garažą Putinuose.   •Tel. 8 647 34577.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

MTZ arba T-40 traktorių.   •Tel.+370 637 00071.

Traktorių T16 ir metalo  •tekinimo stakles.  
Tel. 8 606 14389.

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

TV priedėlius ,,TV Star  •T7200“, kaina 18 Eur, ir ,,En-
tellbox“, užlenkiamas, kaina 15 
Eur, televizoriaus sieninį laiki-
klį, kaina 4 Eur, ,,Panasonic“, 
Samsung“ ir LG TV pultelius, 
kaina nuo 3 Eur, SCART laidus, 
kaina po 2 Eur. Svetainės stalą 
(aštuoniakampis, keraminių 
plytelių paviršius, plotis 100 
cm, aukštis 55 cm), kaina 25 
Eur. Vaikišką maniežą, kaina 25 
Eur. Druskininkai,  
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.

Medines garažo duris.   •Tel. 8 607 51500.

Dujinę viryklę (elektrinė  •orkaitė, 4 skylės), kaina 85 Eur.  
Tel. 8 682 53881.

Dujinę viryklę, kaina 40 Eur.  •Mašininę radiją „Panasonic“, 
kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 00952.

Naudotą dujinę viryklę  •su dujine orkaite, stalą-kny-
gą, nenaudotą mikrobangų 
krosnelę.  
Tel. 8 613 64220.

Kopijavimo aparatą „Kyoce- •ra KM-1650“, kaina sutartinė.  
Tel.  8 611 54146.

Spausdintuvą-skenerį-kopi- •javimo aparatą „Byzhub-211“, 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 611 54146.

Šaldytuvą „Beko“ (mažai  •naudotas), virtuvines spinteles 
su stalviršiu.  
Tel. 8 655 54288.

Filingines duris ir plastikinį  •langą.  
Tel. 8 698 29910. 

Dviejų fazių suvirinimo apa- •ratą, armoniką „Belarus“, naują 
elektrinį paspirtuką.  
Tel. 8 652 68031.

Geros būklės minkštą dalį.   •Tel. 8 621 40082.

Senovinius kelio grindinio  •akmenis.  
Tel. 8 640 38353.

Klevo kamieną, 6 m ilgio ir  •65 cm storio.  
Tel. 8 611 26122.

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

PARDUODA
ŽEMĖS ŪKIS

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.

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 žaiz-
drą.  
Tel. 8 608 85413.

KITI

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

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

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

Kiaulienos skerdieną puse- •lėmis, lietuviška, svilinta, kaina 
2,65 Eur už kg, puselė sveria 
apie 50–60 kg. Pateikiame 
kokybės sertifikatą, kad mėsa 
lietuviška. Atvežimas nemo-
kamas.  
Tel. 8 607 12690.

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

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.

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. 

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. 

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

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 reis-
musą.  
Tel. 8 608 85413.

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

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. 

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

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

AUGALAI

1 toną pašarinių bulvių.   •Tel. 8 659 10080.

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.

KITI

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Kalvio priekalą.   •Tel. 8 650 27489.

brangiai 
perka 

veršelius.

UAB „Suvalkijos veršeliai“

Tel. 8 634 23551.
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KlasifiKuoti
sKelbimai

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

SaVaItėS horoSkoPaS 
(sausio 31—vasario 6 d.)

avinas (03.21–04.20)
Šią savaitę svarbiausia bus tiesiog 
imtis veiksmų, o tuomet, jei pradžia 
bus pakankamai sklandi, tikėtina, 
kad jus aplankys įkvėpimas siekti 
kur kas daugiau. Nesėdėkite sudėję 
rankas ir sudarykite veiksmų planą! 
Pasvarstykite, kas jums padėtų įgau-
ti daugiau entuziazmo. Vertėtų būti 
atsargesniems bendraujant su kitais 
žmonėmis: dėl neapdairiai ištartų žo-
džių vėliau galite sulaukti neigiamų 
pasekmių.

jautis (04.21–05.21)
Būsite smalsūs ir žingeidūs: degsite 
nekantrumu sužinoti ar pamatyti kaž-
ką naujo. Dabar jūsų norams bus lemta 
išsipildyti: šiuo laikotarpiu tikrai ne-
trūks įvairios įdomios veiklos, kurios 
metu galėsite įgyti naujų žinių. Taip 
pat šiuo laikotarpiu vertėtų daugiau 
laiko skirti savo artimiesiems: kurį 
laiką buvote labai užsiėmę, todėl jie 
jau spėjo pasigesti jūsų dėmesio.

Dvyniai (05.22–06.21)
Nors nuotaika ir nebus pakili, tačiau 
tai – tik laikinas etapas, po kurio ga-
lėsite mėgautis kur kas smagesniais 
dalykais. Jus vargins intensyvus ben-
dravimas su kitais žmonėmis, todėl 
norėsite nuo visko atsiriboti ir šiek 
tiek laiko praleisti vienumoje. Žvaigž-
dės pataria per daug nesisieloti, jei 
šiuo laikotarpiu nenorėsite aplinkinių 
žmonių dėmesio: pasistenkite šiek tiek 
atsikvėpti, o jau tada bendravimas 
jums nebeatrodys toks slegiantis.

Vėžys (06.22–07.22)
Nors dabar darbų tikrai netrūks, tačiau 
turėtumėte pasistengti tinkamai susi-
dėlioti prioritetus. Galite nustebti, kad 
ne viskas yra taip svarbu, kaip atrodė 
iš pradžių, taigi, daugiau laiko galėsite 
skirti brangiausiems žmonėms. An-
troje savaitės pusėje jūsų mintys bus 
nuklydusios kažkur kitur. Bus sunku 
susikaupti, todėl atlikdami įprastus 
darbus galite privelti klaidų.

Liūtas (07.23–08.23)
Pajusite energijos antplūdį ir degsi-
te nekantrumu greičiau įgyvendinti 
savo sumanymus. Dabar bus tikrai 
palankus metas pradėti savo tikslų 
įgyvendinimo: jei pradžia bus sklandi, 
vėliau viskas eisis tarsi iš pypkės. Ne-
sibaiminkite, jei jūsų kelyje pasitaikys 
nedidelių nesklandumų: siekdami savo 
svajonės einate tinkame kryptimi, todėl 
nesiblaškykite ir judėkite į priekį.

mergelė (08.24–09.23)
Būsite jautresni nei įprastai, todėl 
net ir menkiausios smulkmenos gali 
išmušti jus iš vėžių. Nesibaiminkite, 
jei ne viskas klostosi būtent taip, 
kaip norėtumėte: labai greitai viskas 
pakryps į gerąją pusę, o iš šių mažų 
nesusipratimų galėsite tik pasijuokti. 
Dabar bus palanku pabaigti anksčiau 
pradėtus darbus, kurių atlikimui vis 

nerasdavote pakankamai laiko.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Nors aplinkiniai jus erzins kaip nieka-
da anksčiau, tačiau žvaigždės pataria 
pasistengti palaikyti gerus santykius. 
Nešvaistykite savo energijos kurdami 
keršto planus ar tiesiog veldamiesi į 
konfliktus: vertėtų atminti, kad tai 
niekada nesuteiks pilnatvės jausmo. 
Žvaigždės žada, kad dabar bus tikrai 
palankus metas planuoti netolimą 
ateitį, todėl būtinai tuo pasinaudo-
kite. Galite maloniai nustebti, kad 
viskas einasi būtent taip, kaip ir jūs 
numatėte!

Skorpionas (10.24–11.22)
Norėsite viską mesti ir savo gyvenimą 
pakeisti iš pagrindų. Nors tokia mintis 
atrodys viliojanti, tačiau tokios idėjos 
įgyvendinimas nebus toks paprastas, 
kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgs-
nio. Jei bent šiek tiek laiko praleisite 
vienumoje, tikėtina, kad jūsų galvoje 
gims tikrai puikių idėjų.

Šaulys (11.23–12.21)
Didžiausios sėkmės šią savaitę gali 
tikėtis verslo atstovai. Turėsite ga-
limybę sudaryti svarbias sutartis ar 
rasti verslo partnerių, todėl galėsite 
džiaugtis kur kas geresniais įmonės 
pasiekimais. Šiuo laikotarpiu galėsi-
te džiaugtis, kad viskas stoja į savo 
vėžes net ir be didelių jūsų pastangų, 
todėl pasimėgaukite savo sėkme ir 
išnaudokite likimo siunčiamas ga-
limybes.

ožiaragis (12.22–01.20)
Nesibaiminkite, jei dėl netikėtų aplin-
kybių gali tekti pakeisti judėjimo kryp-
tį: nors dabar tai gali atrodyti kaip 
didžiausia katastrofa, tačiau netrukus 
įžvelgsite ir teigiamą reikalo pusę. 
Nors dabar rūpesčių našta gali atro-
dyti pernelyg sunki, tačiau kartu su 
artimiausiais žmonėmis galite įveikti 
net ir pačias didžiausias kliūtis.

Vandenis (01.21–02.19)
Nors bendravimas su kitais žmonėmis 
šiuo laikotarpiu jums tikrai bus į nau-
dą, tačiau turėtumėte būti atsargesni 
priimdami nepažįstamųjų pasiūlymus. 
Šiuo laikotarpiu kaip niekada anksčiau 
gali prireikti artimųjų ar draugų pa-
galbos ar patarimų, todėl nebijokite 
to paprašyti. Atminkite, kad dvi gal-
vos visada yra geriau nei viena, taigi, 
kartu galėsite atrasti palankiausius 
sprendimus.

Žuvys (02.20–03.20)
Jūsų laukia gana chaotiškas metas. 
Gali kilti minčių mesti pradėtus darbus 
ir nuo visko atsiriboti. Nors tokia gali-
mybė gali atrodyti viliojanti, tačiau tu-
rėtumėte įvertinti ir galimą žalą. Šiuo 
laikotarpiu gali tekti patirti nemažai 
streso, todėl vertėtų paieškoti būdų, 
kurie jums padėtų atgauti dvasinę 
pusiausvyrą.

PERKA 
KITI

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. 

Priedėlį televizoriui TV  •STAR T-910.  
Tel. 8 627 71498.

Automobilinę arba traktori- •nę gervę. Tel. 8 650 27498.

Nebrangiai dujinę viryklę,  •vienfazį kreizą arba vienfazį 
kreizui, stogui 6 bangų nenau-
dotą šiferį.  
Tel. 8 627 71498.

Vyriško dviračio „Kellys“  •galinių stabdžių komplektą.  
Tel. 8 671 55660.

Naminį tabaką.   •Tel. 8 671 55660.

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

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

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

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

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. 

1,5 mėn. mišrūną šuniuką.   •Tel. 8 683 87708.

kad Lazdijų r. sav. 3-iajame notaro biure (Nepriklausomybės a. 4-2, 
Lazdijai, tel. (8 318) 51112) 2022 m. sausio 28 d. 9.30 val. bus skel-
biamas mirusiojo ANTANO SADECKO testamentas.

Informuojame,
Perkame miškus 

didžiausiomis kainomis 
Lietuvoje.

Mokame avansus. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 656 79029.

Sodų bendrijoje „Berželis“  •stiklinį šiltnamį nusikelti.  
Tel. 8 615 96161.

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 išnuomojamos  •salės-klubo patalpos Lazdijų 
miesto centre („Holivudas“).  
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 pa- •talpas Lazdijuose (80 kv. m, I 
aukštas). Tel. 8 698 78040. 

Išnuomoja patalpas prie  •Jazminų turgavietės (54 kv. m, 
tinkamos komercinei veiklai).  
Tel. 8 698 16288.

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

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.

PAŽINTYS
Vyras ieško gyvenimo drau- •gės iki 65 metų.  

Tel.  8 673 88272.

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

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

TVENKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.

• Vežame smėlį, 
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.
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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


