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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
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Lazdijų Turizmo informacijos centras lieka be vadovo

L
azdijų turizmo 
sektoriui iškilo 
grėsmė. Iš posto 
traukiasi Lazdijų 
turizmo informa-
cijos centro (TIC) 

direktorius Mantas Sabaliauskas. 
Jaunas, kūrybingas žmogus, pui-
kiai vertinamas Lietuvos turizmo 
bendruomenėje ir išrinktas Lietu-
vos turizmo informacijos centrų 
asociacijos prezidentu, nuo ryto-
jaus palieka savo darbo vietą. 

Apie savo pasitraukimą iš TIC 
vadovo posto „Dzūkų žinioms“ 
patvirtino ir pats M. Sabaliaus-
kas. 

„Taip, išeinu, šis penktadienis 
bus paskutinė mano darbo diena 
Lazdijų TIC, čia dirbau ketve-
rius metus“, – sakė M. Sabaliaus-
kas. 

Pasidomėjus, kas paskatino 
priimti tokį sprendimą, M. Sa-
baliauskas neatviravo, bet pasa-
kė, jog norėtų keisti savo veiklos 
kryptį. 

Redakcijos duomenimis, 
M. Sabaliauskas išvyks dirbti į 
Druskininkus, jo paslaugomis 
susidomėjo viena iš šio kurorto 
sanatorijų. 

Aplink pasaulį keliaujanti lazdijietė 
Aistė: „Pirmiausia, tai yra kelionė į save“
Atsisakyti gyvenimo komforto sostinėje – išsikraustyti iš buto, parduoti automobilį, 
užgyventą turtą ir už gautus pinigus išsiruošti į kelionę aplink pasaulį su bilietu į 
vieną pusę – tokį iššūkį sau metė buvusi lazdijietė Aistė Sarokienė su vyru Luku 
ir trejų metų sūneliu Benu. 

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

Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą

Redakcijos duomenimis, M. Sabaliauskas išvyks dirbti į Druskininkus, jo paslaugomis susidomėjo viena iš šio kurorto sanatorijų. 

Nieko tokio — rajono valdžia vėl importuos iš Kalvarijos ar Alytaus...
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SavaitėS  komentaraS  
Lazdijų „valstiečiai“ bando keltis po patirto nokdauno

Algimantas Mikelionis
Atrodo, visai neseniai, 2019 me-
tais, po Lazdijų rajono savival-
dybės tarybos ir mero rinkimų 
„valstiečiai“ tapo pagrindine 
politine jėga, kuri valdė rajoną. 
Tiesa, reikia paminėti, kad suda-
rė valdančiąją koaliciją kartu su 
konservatoriais. Rajono vadove 
tapo A. Miškinienė. Sakykite, 
mielieji, ar kas nors tuomet galėjo 
pagalvoti, kad prabėgus trejiems 
metams neliks nei valdančiosios 
koalicijos, nei „valstiečių“ po-
litinės jėgos rajono taryboje. O 

pats viršiausias Lazdijų politi-
kos asmuo – merė A. Miškinienė 
– vadovaus kitai politinei jėgai 
rajone. 

Pernai įvyko Lazdijų „vals-
tiečių“ susirinkimas, kurio 
metu visi, į jį atėję, išskyrus 
vieną, vieningai balsavo už pa-
sitraukimą iš „valstiečių“ gretų 
ir prisijungimą prie buvusio 
premjero S. Skvernelio politi-
nės jėgos. Lazdijų „valstiečiai“ 
tuo metu patyrė ne šiaip sau 
kokį plekštelėjimą ar antausį ir 
net ne nokautą, o nokdauną, po 
kurio ne visi sugeba atsigauti 
ir sugrįžti į politinį ringą. Bet 
nereikia pamiršti, kad Lazdijų 
rajonas yra žemės ūkio rajonas 
ir jame gausu ūkininkų, tad būtų 
keista, jeigu paprastai užsigrūdi-
nę, užsispyrę ir žemę mylintys 
žmonės šiaip sau imtų ir į viską 
nusispjautų. Kaip sakoma, ne 
ant tokių, ponai, pataikėt. Tad 

praeitą savaitę įvyko Lazdijų 
„valstiečių“ susirinkimas, į kurį 
atvyko net pats R. Karbauskis. 
Balsuojant buvo pritarta Lazdi-
jų rajono „valstiečių“ skyriaus 
veiklos atnaujinimui, išrinkti 
partijos pirmininkas ir jo pava-
duotojas. Vienintelis atsiskyri-
mo nuo „valstiečių“ liudininkas 
M. Tradišauskas tapo Lazdijų 
rajono „valstiečių“ vadu. Jo pa-
vaduotoja tapo A. Rutkauskienė. 
Pastaroji moteris žinoma rajono 
ūkininkė, turinti tvirtas politines 
pažiūras ir bent aš neprisimenu, 
kad būtų keitusi politines parti-
jas ar judėjimus. Jeigu naujas 
Lazdijų rajono „valstiečių“ va-
das M. Tradišauskas vertinamas 
prieštaringai, tai jo pavaduoto-
ja žinoma kaip ramaus būdo ir 
nekonfliktiška asmenybė. Tai 
politikoje yra labai svarbu, nes 
joje reikia ieškoti ne priešų, o 
sąjungininkų, bet per daug nea-

titrūkti ir nuo savo vertybių.
Galima pasakyti, kad tie, anks-

čiau buvę Lazdijų rajono „vals-
tiečiai“, kurie būriu perbėgo pas 
Saulių Skvernelį, vargu, ar buvo 
tikri „valstiečiai“ vertybiniu ir 
net pasaulėžiūros aspektu. Jie 
į politiką atėjo greičiau veda-
mi naudos ir prisišliejo prie 
R. Karbauskio „chebros“. Kol 
buvo viskas gerai, gera buvo 
ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjunga. Bet vos tik pamatė ir 
suprato, kad „valstiečių“ reikalai 
prastėja, spruko iš šios partijos 
pasipustę padus. Juo labiau, kad 
naują politinę jėgą pradėjo bur-
ti S. Skvernelis. Jeigu dėl kitų 
rajono skyrių ir jų politikų dar 
buvo abejonių, tai dėl Lazdijų 
merės jungimosi prie buvusio 
premjero politinės jėgos nebu-
vo nė menkiausių abejonių nuo 
pat to laiko, kai tapo žinoma 
apie S. Skvernelio ketinimus. 

Abipusė politinė simpatija tarp 
Ausmos ir Sauliaus pastebėta 
nuo 2019 metų pavasario, kai 
ponia A. Miškinienė buvo dar 
tik kandidatė į Lazdijų rajono 
merus. Tuomet S. Skvernelis 
būdamas premjeru atlėkė į Sei-
rijus ir pareiškė tvirtą paramą 
A. Miškinienei. Ponia Ausma už 
tai atsidėkojo remdama Saulių 
rinkimuose į LR Prezidentus.

Kaip ten bebūtų, bet Lazdijų ra-
jono „valstiečiai“ verti pagarbos 
vien už tai, kad po tokio galingo 
smūgio atsilaikė ir nesubyrėjo į 
šipulius. Žinoma, tokia galinga 
ši politinė jėga, turėjusi Lazdijų 
rajono taryboje daugumą ir savo 
merę, jau nebus, bet yra pajėgi 
2023 metų savivaldos rinkimuose 
pelnyti dalį rinkėjų balsų ir laimė-
ti kelis mandatus rajono taryboje. 
O tai po pernykščio triuškinamo 
smūgio būtų visai geras rezul-
tatas.•

prenumeruoti leidinius galite ne tik lietuvos pašto skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu, 

www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt, prenumeruoti.lt

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.

Redakcijos „dzūkų žiNios“

ŽviLGSniS

DŽ redakcijos nuomonė 
Praėjusį savaitgalį Palangoje 
buvo ne tik daug poilsiautojų, bet 
ir gausybė politikų, kurie susirin-
ko į Sauliaus Skvernelio partijos 
„Vardan Lietuvos“ steigiamąjį 
suvažiavimą. 

Imituojant demokratiją, buvo 
paskelbti keturi būsimosios par-
tijos vedliai – buvęs premjeras 
S. Skvernelis, parlamentaras Vy-
tautas Bakas, Lazdijų merė Aus-
ma Miškinienė ir marijampolietė 
Beata Valungevičienė.

Pastaroji pretendentė prieš pat 
pirmininko rinkimus atsiėmė 
savo kandidatūrą. Labai greitai 
paaiškėjo, kodėl ji tai padarė. 

Socialinių tinklų blogeris, bu-
vęs S. Skvernelio patarėjas Skir-
mantas Malinauskas sužinojęs, 
kad ši marijampolietė pretenduoja 
tapti naujosios partijos pirminin-
ke, išdėstė visą graudžią tiesą apie 
šią moterį. Anot S. Malinausko, 
B. Valungevičienė glaudžiai su-

sijusi su nusikalstamo pasaulio 
šulais. Ji yra liūdnai pagarsėju-
sio Marijampolės sukčiaus Buzo 
vieno iš vaikų krikštamotė, o jos 
vadovaujamoje anglų kalbos mo-
kykloje mokėsi prieštaringai ver-
tinamas tauragiškis Švinius. 

Ši moteris buvo „valstiečių“ 
sąraše savivaldos rinkimuose, ta-
čiau vėliau iš jų netikėtai dingo. 

„Švinius man aiški raudona 
riba. Tas raudonas brūkšnys kar-
tu braukiasi ir per visai naujai 
kuriamą partiją, jokių iliuzijų 
dėl jos nebeturiu“, – sociali-
niuose tinkluose teigė S. Ma-
linauskas. 

Derėtų priminti, kad S. Mali-
nauskas nuoširdžiai rėmė V. Baką 
per Seimo rinkimus Alytuje, taip 
pat labai aktyviai dirbo per sa-
vivaldos rinkimus stebėtoju 
būsimosios mūsų rajono merės 
A. Miškinienės štabe. O dabar 
nubraukė partijai, kurios pirmi-
ninkais pretendavo tapti jo nuo-
širdžiai remti politikai, raudoną 
liniją. 

Labai rimtas ir daug sakantis 
artimo S. Skvernelio žmogaus 
pareiškimas ir įspėjimas naujo-
sios partijos nariams ir pačiam 
S. Skverneliui. 

Bet tiek to, grįžkime prie nau-
josios partijos pirmininko rin-
kimų. Jie įvyko ir visiems labai 
„netikėtai“ jos pirmininku tapo 
S. Skvernelis.

Kokiais nariais gali pasigirti 
naujoji partija? Gausybė įvairių 
asmenybių, išėjusių iš pačių įvai-
riausių  politinių partijų. Visiška 
mišrainė. Bet ne tradicinė baltoji, 
kur vos keletas komponentų, o 
egzotiškoji. 

Ten yra visko po truputį. Yra 
ekskonservatorių, buvusių libera-
lų, socialdemokratų ir  socialde-
modarbiečių, spėjusių dar pabūti 
ir regionininkais. Yra eksžaliųjų, 
eksdarbiečių, ekspaksistų, dau-
giausia – eksvalstiečių.

Anot apžvalgininko Rimvy-
do Valatkos, ten yra ir ištikimų 
S. Skverneliui vyrų ir moterų, 
kurie su juo visus ketverius metus 
buvo valdžioje, bet į Agrokoncer-
no partiją apdairiai nestojo. 

Pagalvokime, kas gali būti 
bendra tarp buvusio LSDP ly-
derio, eksžaliojo, socialdemo-
kratų kabineto ekspremjero A. 
Butkevičiaus ir iš Kauno kon-
servatorių bastiono dezerty-
ravusių dviejų buvusių Kauno 
savivaldybės administracijos 

direktorių – E. Gudišauskienės 
ir V. Gudėno? Toje kompanijoje 
yra ir socialistas Tomilinas, su 
skandalinguoju Paleckiu lakstęs 
po „Gazprom“ susibūrimus? Ką 
turi bendra socialdemokratų kan-
didatas į prezidentus Z. Balčytis 
ir buvęs liberalas, A. Zuoko gin-
klanešys Ž. Šilgalis? Kas bendra 
tarp Šviniaus anglų kalbos mo-
kytojos ir Lazdijų rajono merės?  
Politologai apie šią partiją kalba 
labai atsargiai. Iš vienos pusės, 
jie pripažįsta, jog S. Skvernelis 
pritraukė nemažai žinomų politi-
kų, kurie gali praplėsti naujosios 
partijos simpatikų gretas. Iš kitos 
pusės, į šią partiją susirinko labai 
daug skirtingų pažiūrų žmonių. 
Kaip jiems pavyks suderinti savo 
pažiūras ir priimti vieningus 
sprendimus? 

Lazdijų „valstiečiai“ kaip žą-
selės vorele nusekė paskui merę 
į S. Skvernelio gardelį, nors 
Lazdijų rinkėjai balsavo už tuos 
žmones, kurie buvo „valstiečių“ 
partijos nariai. Kodėl merė, ne-
gerbdama lazdijiečių pasirinki-
mo, be jų žinios, nepasitarusi 
su savo rinkėjais, iškeliavo pas 
S. Skvernelį? Gal dėl partijos 
vicepirmininkės posto? 

Tiesa, Lazdijuose „valstiečiai“ 
neišnyko, jų dar šiek tiek liko. Pa-
radoksalu, jog vienas iš likusiųjų 
šioje partijoje yra Lazdijų rajono 
savivaldybės administracijos di-
rektorės gyvenimo draugas. Kyla 
klausimas: kodėl šis merės ben-
dražygės artimas žmogus liko pas 
„valstiečius“? Ar jis šios partijos 
vertybių saugotojas, ar žmogus, 
galintis papasakoti „perbėgė-
liams“, kas vyksta jų buvusioje 
partijoje?

Taigi, Lietuvos žmonėms pa-
teikta nauja politinė mišrainė, 
kurioje labai daug skirtingų 
ingredientų. Gal valgyti bus ir 
skanu, tačiau neaišku, kaip bus 
pavalgius... Bet... Į sveikatą!•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedamasis) 
– redakcijos nuostatas atspindintis, jos var-
du 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, atspin-
dinčius redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

NAujojoje politinėje mišrainėje — 
ir egzotiški ProdukTAi
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jaunimas siūlo lazdijiečiams praktišką paslaugą
Lazdijų jaunimas nesnau-
džia – rašo projektus, 
teikia paraiškas, gauna 
paramą verslo pradžiai ir 
kuria rajone naujus vers-
lus bei darbo vietas. 

Po Naujųjų metų Lazdijuose at-
sirado nauja paslauga – miesto 
centre atsidarė skalbykla. Jos 
įkūrėja – Greta Blažauskaitė, tai 
pirmasis jaunos merginos verslas. 
Skalbykloje dirba ji pati, taip pat 
sukūrė dar vieną darbo vietą.  

Paklausta, kaip kilo mintis ati-
daryti skalbyklą Lazdijuose, Gre-
ta pasakojo, jog ilgą laiką Lazdi-
juose nebuvo skalbyklos, buvo tik 
skalbinių priėmimo punktas, iš 
kurio veždavo skalbinius į Alytų, 
todėl išskalbtų skalbinių tekdavo 
laukti visą savaitę. 

„Mama turi viešbutį, tai tenka 
skalbti daug patalynės, mums tų 
skalbinių trūkdavo, tekdavo pa-
tiems važiuoti į Alytų jų parsivež-
ti. Nutarėm, kad reikia pabandyti 
atidaryti skalbyklą Lazdijuose. 
Mano pažįstamas pasakė, kad yra 
galimybė gauti ES paramą tokiai 
veiklai pradėti. Parašėme projek-
tą, pateikėme paraišką ir gavome 
paramą. Pabandėm rizikuoti“, – 
pasakojo Greta.

Kai buvo gauta parama, Greta nu-
sipirko visą reikiamą įrangą ir įsiren-
gė 100 kv. m ploto patalpas. Buvo 
nupirkta didelė skalbimo mašina, 
džiovinimo mašina, lyginimo volas 
ir pramoninė lyginimo sistema. 

Skalbykla įsikūrė iš kitos vieš-
bučio pusės, joje dirba dviese – 
Greta ir dar viena darbuotoja.

Greta teigė, jog pradžioje klien-
tų nebuvo daug, o dabar atsiranda 
vis daugiau. Jos nuomone, ši pa-

slauga yra reikalinga žmonėms. 
„Žmonės pas mus neša kili-

mus, kitus didelius daiktus, tai, 
ko namų sąlygomis nepavyktų 
kokybiškai išskalbti. Mes užsa-
kymus įvykdome per dvi dienas, 
žinoma, priklauso nuo daikto, 
kuris atnešamas. Kilimas skal-

biamas apie savaitę, smulkius 
daiktus išskalbiame per dvi die-
nas, užsakymo įvykdymo laikas 
priklauso nuo to, su kokiomis 
dėmėmis atnešamas daiktas. Jei 
reikia, tą patį daiktą skalbiame 
ir du tris kartus. Taip pat garan-
tuojame, kad kiekvieno kliento 

skalbiniai bus skalbiami atski-
rai“, – pasakojo Greta. 

Skalbykla dirba tris dienas per 
savaitę – antradieniais, ketvir-
tadieniais, šeštadieniais. Greta 
sakė, jog, jei bus poreikis, vasaros 
sezonu skalbykla dirbs kasdien. 

„Man įdomu, bet ir didelė atsa-

komybė, esi atsakingas, kad daik-
tas gerai išsivalytų, reikia domė-
tis skalbiklių chemine sudėtimi, 
sekti, kad daiktas nesusigadintų. 
Tai pirmas mano verslas, manau, 
kad ši paslauga reikalinga Lazdi-
jams“, – sakė Greta.•
„dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų rajone nuo kelio nuslydo du autobusai ir kelininkų „Mercedes Benz“

Alius Mikelionis
„Net stovėti ant ledu pasidengu-
sios dangos buvo sunku“, – sako 
Lazdijų autobusų parko direkto-
rius Ramūnas Masiulionis, kuris 
praėjusį ketvirtadienį (sausio 27 
d.) atvyko prie įmonės autobuso, 
kai šis nuslydo  nuo nebarstyto ke-
lio Lazdijai–Kučiūnai–Veisiejai. 
Laimei, autobuse žmonių nebuvo. 
„Tai nėra populiarus maršrutas, – 
teigia transporto įmonės vadovas, 
– bet Lazdijų rajono savivaldybė 
prašo nenutraukti pavėžėjimo pa-
slaugos, o keliu nesirūpina nei 

kelininkai, nei keleivius prašanti 
vežti Lazdijų savivaldybė.“ Anot 
Ramūno Masiulionio, vežti ke-
leivius  pavojinga: ,,Sėdime lyg 
ant parako statinės. Nežinai, ar 
vairuotojas grįš iš maršruto ne-
patekęs į avariją, ar ne“. Įmonės 
vadovas  ne kartą nesėkmingai 
bandė susisiekti su kelininkais. 
Sausio 26 dieną vėl nepavyko, 
todėl  nusprendė prašyti Lazdijų 
rajono savivaldybės, kad ši tar-
pininkautų, bet kelias taip ir liko 
nebarstytas, o ketvirtadienį ryte 
minėtos įmonės autobusas, va-

žiuodamas nuo kalno,  nuslydo į 
pakelės griovį. Po eismo įvykio 
pasirodė ir kelininkų barstytuvas. 
Kelio danga  buvo itin slidi, tuo 
įsitikino ir kelininkai, kurių „Mer-
cedes Benz“ irgi neišsilaikė ant 
važiuojamosios dalies ir galiniai 
ratai nuslydo į griovį.  Vežėjo pas-
laugas teikiantis Lazdijų autobusų 
parkas prašo kelininkų barstyti 
bent pačias pavojingiausias vietas 
–  įkalnes, bet kelininkai atrėžia, 
kad visi keliai turi savo kategori-
jas, esą pagal jas ir valomi.  

Ištraukti  iš griovio maršrutinį 

autobusą bendrovei kainavo 605 
eurus, avarijos metu apgadinta ir 
transporto priemonė: išbėgo vari-
klio skystis, įlenktas karteris, pa-
žeistas vairo mechanizmas, įvykį 
užfiksavo policijos pareigūnai. 
Įmonė dar svarsto, kam pateik-
ti sąskaitą. Tai trečias atvejis šį 
mėnesį, kai nuo kelio nuvažiuoja 
maršrutinis transportas. Sausio 
17 dieną stiprus vėjo gūsis nuo 
kelio nupūtė bendrovės „Euroli-
nes“ autobusą, vykusį iš Lazdijų 
į Vilnių. Dar vienas autobusas 
nuslydo nuo kelio netoli sienos 

su Lenkija. Sekmadienį apie 19 
val. 45 min. Lazdijų rajone, Dy-
viliškių kaimo teritorijoje, Seinų 
plente, vairuotojas, vairuodamas 
„Neoplan“ autobusą su 26 ke-
leiviais, slidžiame kelyje lenkė 
automobilį, nesuvaldė transporto 
priemonės ir nuvažiavo į šalikelės 
griovį. Į Lazdijų ligoninę išvežti 
keturi žmonės, kurie skundėsi 
lengvais negalavimais. Policijos 
teigimu, į pasikeitusias važiavimo 
sąlygas didesnį dėmesį turėtų at-
kreipti ir vairuotojai, važiuoti ne 
leistinu, o saugiu greičiu.•

Skalbykla dirba tris dienas per savaitę — antradieniais, ketvirtadieniais, šeštadieniais. Greta sakė, jog, jei bus poreikis, vasaros sezonu skalbykla dirbs kasdien. 
Užsakymai priimami tel. 8 658 98671. 

Ketvirtadienį ryte autobusas, važiuodamas nuo kalno, nuslydo į pakelės griovį.  Kelio danga  buvo itin slidi, tuo 
įsitikino ir kelininkai, kurių „Mercedes Benz“ irgi neišsilaikė ant važiuojamosios dalies ir galiniai ratai nuslydo į griovį.

Sekmadienį apie 19 val. 45 min. vairuotojas, vairuodamas „Neoplan“ 
autobusą su 26 keleiviais, slidžiame kelyje nuvažiavo į šalikelės griovį.
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DanieLiuS.net bLoGaS
Vidzgirio progimnazijos direktorius 
Artūras Čiurlionis moka kepti ir šakočius

Kasdien 34 kilometrus į 
Vidzgirio progimnaziją 
Alytuje važiuoja jos di-
rektorius 52 metų Artūras 
Čiurlionis. Mokyklai jis 
vadovauja daugiau kaip 
metus. Kaip jam sekasi? 
Kokią ugdymo įstaigos 
perspektyvą regi vadovas 
ir kodėl laisvalaikiu kepa 
šakočius?  

A. Čiurlionis gimė Virbalų kaime, 
Lazdijų rajone. Baigęs Šventeže-
rio mokyklą, po istorijos magistro 
studijų Vilniuje grįžo, iš kur ir išė-
jo – į Šventežerį. Šventežerio mo-
kyklai vadovavo 17 metų. „Man 
buvo iššūkis grįžti į savo moky-
klą ir jai vadovauti. Juk čia dirbo 
mano mokytojai. Grįžęs įnešiau 
naujovių, pasikeitimų vadybos 
prasme“, – apie darbą Šventeže-
ryje kalbėjo A. Čiurlionis, 2018 
m. baigęs ir ISM vadybos ir eko-
nomikos universitetą. 

Dirba aLytuje 
Jau metai laiko, kaip lazdijiškis 
vadovauja Alytaus Vidzgirio pro-
gimnazijai. „Buvo net planuota 
šią mokymo įstaigą uždaryti. Tad 
viskas prasidėjo iš naujo. Mačiau, 
kad kolektyvas daug dirbo, bet 
neturėjo vienos krypties, trūko 
vieningos visumos. Potencialo 
veikti yra, tik reikia jį suvienyti. 
Didelį dėmesį skyriau ir skirsiu 
bendravimui su mokinių tėvais“, 
– kalbėjo direktorius. Mokyklos 
kolektyvas kartu su tėvais įrengė 

Kneipo taką, pagražino, atnaujino 
mokyklos vidines erdves. „Džiau-
giuosi, kad tėvai patys prisideda 
prie mokyklos veiklų“, – sakė 
Artūras. 

Šiais metais Vidzgirio moky-
klos bendruomenė organizavo 
Sausio 13-osios minėjimą Aly-
tuje. „Džiaugiuosi, kad mumis 
miesto vadovai pasitikėjo. Mums 
svarbu ugdyti patriotiškumą“, – 
tęsė vadovas. Pasak A. Čiurlionio, 
Vidzgirio mokyklą mielai renkasi 
ir Alytaus rajono vaikai. Per metus 
bendras mokinių skaičius pas mus 
padidėjo apie 10 proc. „Jau for-
muosime po dvi pirmokų ir penk-
tokų klases“, – džiaugėsi moky-
klos vadovas. Progimnazijoje 276 
mokiniai. Direktorius džiaugiasi ir 
mokytojų profesionalumu. 

Tačiau Artūras šaknų į Alytaus 
miestą įleisti neketina. „Moky-
klų vadovų darbas kadencinis. 
Tai priklauso nuo miesto mero. 
Tikiu, kad manimi pasitikės“, – 
sakė direktorius. A. Čiurlionis turi 
daug planų ateičiai. Mokyklos rū-
syje planuoja įrengti šaudyklą, 
parengtas lauko sporto aikštelių 
atnaujinimo projektas. Moky-
kloje – aktyvus Šaulių sąjungos 
būrelis. 

HobiS — šakočiai ir pirtiS 
Užvėręs progimnazijos duris, di-
rektorius užsiriša prijuostę, užku-
ria kepimo aparatą ir pasineria 
į širdžiai mielą hobį – šakočių 
kepimą. „Man tai laisvalaikio pati 
mėgstamiausia forma“, – taip apie 

šakočių kepimą kalba Artūras. 
Iškeptus šakočius vyras išdali-
na draugams. O šiuos skanėstus 
išmoko kepti vos prieš 3 metus. 
Artūras darbuojasi ne vienas, jam 
padeda žmona Vilija, dukra Vai-
va. „Už šakočių kepimo užsika-
binau perskaitęs lietuvių valgių 
receptų knygą, išleistą 1962 me-
tais, kurioje parašyta, kad šakotį 
gali iškepti ne kiekviena moteris. 
Supykau. Pagalvojau, negi vyras 
negali iškepti? Pabandžiau. Pa-
vyko“, – šypsosi Artūras. Vienas 
šakočio kepimas nuo paruošimo 

iki aparato išplovimo užtrunka 
mažiausiai 6 valandas. Produk-
tus renkasi natūralius, kaimiškus. 
Vienu kepimu iškepa 4 nedide-
lius, apie 20 cm, spygliuotus 
skanėstus. 

Antras Artūro hobis – pirtis. 
„Mano pirtis kitokia. Tai draugų 
susitikimas, gyvas bendravimas. 
Neskubėjimas“, – kalba vyras. 

Jis su šeima gyvena netoli Kal-
niškės miško, džiaugiasi ramybe, 
gamta, mėgaujasi pirties malo-
numais, dažnai draugų sulaukia. 
Vilija dirba Alytaus kolegijoje, 

dukra Vaiva mokosi tėtės vado-
vaujamoje Vidzgirio progimna-
zijoje. 

Paklaustas apie svajones, 
A. Čiurlionis stebisi: kaip žmo-
gus be svajonių? „Noriu, kad 
Vidzgirio progimnazija taptų 
pačia geriausia ugdymo įstaiga 
Alytuje, kur netilptų visi norintys. 
Bendradarbiaujame su darželiais, 
planuojame rengti bendrus pro-
jektus“, – apie svajones, kurias 
nori paversti realybe, pasakojo 
mokyklos vadovas.•Danielius Jakubavičius 

A. Čiurlionis gimė Virbalų kaime, Lazdijų rajone. Baigęs Šventežerio mokyklą, po istorijos magistro studijų Vilniuje 
grįžo, iš kur ir išėjo — į Šventežerį. Šventežerio mokyklai vadovavo 17 metų. 2018 m. baigė ir ISM vadybos ir 
ekonomikos universitetą. Šiuo metu dirba Alytuje, vadovauja Vidzgirio progimnazijai.

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.

Lazdijų Turizmo informacijos centras lieka be vadovo

Manto aplinkos žmonės pasakojo, jog viena iš jo 
tokio apsisprendimo priežasčių galėjo būti artėjantys 
savivaldos rinkimai, kurių metu jis galėjo būti įsuktas 
į politinę mašiną. Mantas nenori dalyvauti politikoje, 
bet ketina tobulinti savo profesinius įgūdžius. 

Viename iš šią savaitę vykusių posėdžių tarybos 
narys Benius Rūtelionis išreiškė abejonių dėl TIC 
teikiamos naudos rajonui, jis teigė, kad reiktų su-
skaičiuoti, kokią realią naudą duoda šis centras. 
O gal tarybos narys siūlys atsisakyti šios rajonui 
gyvybiškai svarbios įstaigos? 

Žinoma, tokie svarstymai kvepia visišku absur-
du, ypač dabar, kai rajono valdžia norėtų Lazdijus 
paskelbti „pasienio perlu“ ir dar labiau suaktyvinti 
atvykstamąjį turizmą. 

Darbą palikus patyrusiam ir energingam TIC va-
dovui, nebus lengva surasti jam pamainą, juolab, kad 
rajono valdžia į turizmą deda dideles viltis.•
„dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 

Benius Rūtelionis išreiškė abejonių dėl TIC teikiamos naudos rajonui, jis teigė, kad reiktų suskaičiuoti, kokią realią naudą duoda šis 
centras. O gal tarybos narys siūlys atsisakyti šios rajonui gyvybiškai svarbios įstaigos?

Nieko tokio — rajono valdžia vėl importuos iš Kalvarijos ar Alytaus...
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Lazdijų 
„KNYGYNĖLIS“

(Seinų g. 12, Lazdijai)

Jus aptarnauja 
kiekvieną darbo 

dieną!
Graikija.

g Mūsų rajono merė gali-
mai traukiasi iš Lazdijų, nes visi 
matė per televiziją, kad ji kartu 
su Skverneliu išėjo kurti naujos 
partijos. Nelengva apsėsti dvi 
kėdes – merės ir partijos vice-
pirmininkės. Įdomu, ką galvoja 
jos rinkėjai, kuriems buvo pa-
rodyta špyga, siekiant asmeni-
nės politinės karjeros?
g Dabar jau gyvensime 

puikiai. Į saulės jėgainių par-
ką investuota milijonai, su-
kurta net nulis darbo vietų. 
Mockavos terminalą nupirko 
lenkai, gal bus dar investuota 
lėšų ir sumažinta darbo vie-
tų. Per trejus metus pagaliau 
pavyko suremontuoti keleto 
daugiabučių kiemus. Ten gy-
venančių žmonių kantrybė 
net ne geležinė – titaninė. Prie 
N. Kirsnos–Šeštokų kelio re-
monto savivaldybė neprisidėjo 
nei per nago juodymą – nei 
lėšomis, nei pastangomis. Už 
nepilną milijoną litų (300 000 
Eur) pastatytas senasis sporto 
centro pastatas funkcionavo 
19 metų, o naujasis už 16 mln. 
eurų greičiausiai apskritai ne-
bus pastatytas. Na, o autobusų 
stotis greičiausiai tiks ir ta, kur 
yra prie Užimtumo tarnybos. 
Bet svarbiausias darbas – me-
rei pasipuikuoti valdžialaikraš-
tyje už savivaldybės lėšas per 
keturis puslapius.
g Lazdijų rajono savivaldy-

bėje ir jai pavaldžiose įstaigo-
se vėl rotuojasi darbuotojai. 
Iš savivaldybės vietinio ūkio 
skyriaus bėga inžinierius, sa-
vivaldybė dvejus metus dirba 
be vyriausiojo architekto, dirbs 
jau ir be inžinieriaus. Taip pat 
iš Lazdijų turizmo informacijos 
centro traukiasi ten ketverius 
metus pradirbęs jaunas, pers-
pektyvus vadovas. TIC lieka be 
vadovo. Vieno posėdžio metu 
pasigirdo siūlymas visai naikin-
ti TIC, neva mūsų žaliam kraštui 

kaLba, kaD...
Dzūkai

jis nereikalingas, turistai ir taip 
pas mus lankosi.
g Senasis sporto centras dėl 

rajono valdžios nekompeten-
cijos, neskaidrumo ar korup-
cinių sumetimų atiduodamas 
firmai, kuri išmontuoja metalo 
konstrukcijas ir jas žada pasi-
imti už dyką.
g Senasis sporto centras dėl 

rajono valdžios nekompeten-
cijos, neskaidrumo ar korup-
cinių sumetimų atiduodamas 
firmai, kuri išmontuoja metalo 
konstrukcijas ir jas žada pasi-
imti už dyką. Išardžius meta-
lo konstrukcijas bei nuėmus 
skardas, šį pastatą jau sutarta 
pelningai  parduoti už šimtus 
tūkstančių, o pirkėjas pasista-
tys iš jo sandėlius. Taip „pigiai“ 
bus realizuojamas šis metalo 
konstrukcijų pastatas.

O gal dar valdžia atsiprotės 
ir įvyks stebuklas, visos metalo 
konstrukcijos bus užpajamuo-
tos ir apskaitytos buhalterijoje, 
o po to pelningai parduotos ir 
taip bus sumažintos išlaidos 
naujos sporto salės statybai 
vienu kitu šimtu tūkstančių 
eurų, kurios sąmatinė statybų 
vertė apie 16 milijonų eurų.

Dzūkai sako, jog atidžiai kon-
troliuos, kas vyks su senosios 
sporto salės metalinėmis kons-
trukcijomis, sako, kad visuo-
menė net organizuos budėji-
mą prie išardomo pastato. O 
gudresni dzūkai galvoja išma-
niau. Jie žada pastatyti slaptas 
videokameras, kurios filmuos 
visą griovimo procesą ir meta-
lo konstrukcijų išvežimą.•

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.

už dešimties kilometrų nuo 
Lazdijų — dar didesnis kainų rojus

Mūsų krašto ir visos Lie-
tuvos žmonių pamėgtas 
maršutas į Lenkijos pre-
kybos centrus nuo šios sa-
vaitės sulauks dar daugiau 
dėmesio. 

Nuo vasario 1 dienos Lenkijos 
vyriausybė, siekdama amorti-
zuoti brangstančią energetiką, 
didėjančią infliaciją, nusprendė 
palengvinti savo tautiečių gy-
venimą ir pusmečiui panaikino 
pridėtinės vertės mokestį (PVM) 
maisto produktams, degalams, 
kitoms prekėms. 

Maistas, Lenkijoje kainavęs 
20–40 proc. pigiau nei Lietuvo-
je, dabar bus dar pigesnis, todėl 
dar daugiau tautiečių važiuos 
apsipirkti į Seinus, Suvalkus, 
Augustavą ar Baltstogę. 

Kaip rašoma „Pricer.lt“ socia-
linio tinklo paskyroje, „Biedron-
ka“ nusprendė nelaukti vasario 1 
dienos ir kainas sumažino jau nuo 
sausio 31 d., pirmadienio.

Tinklas bando demonstruoti 
skaidrumą – prekių, kurių PVM 
mažinamas, kainų etiketėse bus 
rodoma kaina su buvusiu PVM, 
to PVM suma (ji rodys, kiek pir-
kėjas sutaupo) ir dabartinė kaina 
be PVM.

„Lidl“ savo ruožtu irgi nuo sau-

sio 31 dienos „nuėmė“ PVM, ta-
čiau tik akcijoje dalyvaujančioms 
prekėms, o likusioms prekėms 
PVM panaikina nuo vasario 1 d.

„Netto“ nebėga priešais trauki-
nį, bet savo leidinio kainose rodo, 
kad naujos savaitės leidinio kai-
nos yra „pigu, bet nuo 1 vasario 
dar pigiau“.

Bet kokiu atveju, šios 2–3 sa-
vaitės bus karščiausios, kai visi 
bandys parodyti, kad sumažino ir 
PVM sumą, ir šiek tiek daugiau. 
Lenkijoje bus tikrai įdomu. 

Punske gyvenantis ir dirbantis 
žurnalistas Sigitas Birgelis „Dzū-
kų žinioms“ sakė, kad situacija 
nėra vienareikšmė. 

„Kai buvo paskelbta, jog keti-
nama atsisakyti PVM benzinui ir 
dyzelinui, tai degalų kainos iškart 
pakilo tam, kad galėtų vėl jas su-
mažinti. Dabar, kai atsisakoma 
PVM, tai jos nukris, bet ne tiek, 
kiek daugelis įsivaizdavo“, – sakė 
S. Birgelis. 

Jis įsitikinęs, kad lietuvių 
srautai į Lenkijos parduotuves 
šią savaitę turėtų padidėti, nes 
lietuviai laukė vasario 1 dienos, 
kai bus atsisakyta PVM. Į Len-
kiją apsipirkti lietuviai nuolat 
važiuoja, tačiau dabar gali būti, 
jog prie parduotuvių kas antras 
automobilis bus su lietuviškais 

numeriais. 
„Kaip bus iš tiesų, pamatysime 

šią savaitę: ar prekybininkai pa-
didins savo antkainius, ar atpigs 
prekės, manau, kad jos turėtų at-
pigti. Tik kas bus po pusės metų, 
kai vėl teks sugrįžti prie PVM“, 
– retoriškai klausė S. Birgelis. 

Jis teigė, jog ir Lenkijoje labai 
pabrango anglys, elektros energi-
ja, dujos, tačiau mažas pajamas 
turintys gyventojai gali tikėtis 
kompensacijų. 

Nors infliacija Lenkijoje nėra 
tokia didelė kaip Lietuvoje, kuri 
pas mus sausį pasiekė per 12 
proc., tačiau lenkai stengiasi savo 
gyventojams bent kiek amorti-
zuoti infliacijos pasekmes.

Lietuvos ekonomistai, analiti-
kai, Finansų ministerijos atstovai 
viešojoje erdvėje nevengia kri-
tikos šiam Lenkijos sprendimui 
ir teigia, jog tai turės neigiamų 
pasekmių Lenkijos ekonomikai, 
kad lenkai, atsisakydami PVM, 
nusižengia Europos Sąjungos 
ekonominėms nuostatoms.

Įdomu, ar kas gali suskaičiuoti, 
kiek Lietuvos žmonių uždirbtų 
milijonų nuguls Lenkijos par-
duotuvėse ir degalinėse vietoj 
to, kad sustiprintų Lietuvos eko-
nomiką?•
„dzūkų žinių“ informacija

Lietuvių srautai į Lenkijos parduotuves šią savaitę turėtų padidėti, nes lietuviai laukė vasario 1 dienos, kai bus 
atsisakyta PVM.

NeįtikėtiNa plaNeta
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085.

Aplink pasaulį keliaujanti lazdijietė 

»Atkelta iš 1 psl. 
Sausio pradžioje Sarokų šeima 

atskrido į pirmąją savo kelionės 
stotelę – Tailandą, kuriame iki 
šiol vieši. Paskui laukia kitos 
šalys, kurios bus pasirinktos be 
išankstinio plano. 

Jauna šeima džiaugiasi savo 
sprendimu keliauti aplink pasaulį, 
nes yra įsitikinusi, jog tai – ke-

lionė į save.
Apie tai, kaip kilo mintis ke-

liauti aplink pasaulį, ko tikimasi 
iš šios kelionės, ką planuojama 
veikti, sugrįžus į Lietuvą, kalba-
mės su Aiste Sarokiene. 

– Kaip kilo mintis leistis į ke-
lionę aplink pasaulį? 

– Visada turėjau tokią svajonę, 

bet niekada neišdrįsau padaryti, 
nes kildavo daug klausimų, tai 
– darbas, juk reikia dirbti, turėti 
daug pinigų, kad galėtum keliauti, 
tad pasirinkdavom keliauti ke-
lioms dienoms ar savaitėms ir 
turėdavome po kelias keliones 
per metus. Kažkada Lukui pasa-
kiau garsiai apie savo svajonę, 
ir jo atsakymas tikrai nustebino 

– renkam datą ir važiuojam, vis 
tiek neturim, ką prarast. Pasiseks 
– apkeliausim pasaulį, nepasiseks 
– grįšim kurti svajonių verslo į 
Lazdijų rajoną. Čia buvo 2021 
metų lapkritis.

– Ar ilgai ruošėtės šiai kelio-
nei? Ar sudarėte maršrutą? Ar 
pandemija netrukdys įgyvendinti 

Jūsų planų?
– Kelionei ruoštis pradėjom 

gruodžio pradžioje, bet buvo 
darbymetis, tad Kūčių išvaka-
rėse išsivežėme daiktus iš buto, 
atidavėm parduoti mašiną. Tad ti-
krai neilgai tam ruošėmės, viskas 
vyko greitai. Planą sugalvojame 
dieną prieš kelionę. Maršruto ne-
sudarinėjame, nes pandemija ir 

Sausio pradžioje Sarokų šeima atskrido į pirmąją savo kelionės stotelę — Tailandą, kuriame iki šiol vieši. Paskui laukia kitos šalys, kurios bus pasirinktos be išankstinio plano. 

Kažkada Aistė Lukui pasakė garsiai apie savo svajonę, ir jo atsakymas tikrai nustebino — renkam datą ir važiuojam, vis tiek neturim, ką prarast. Pasiseks — apkeliausim pasaulį, nepasiseks — 
grįšim kurti svajonių verslo į Lazdijų rajoną. Čia buvo 2021 metų lapkritis.
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Aistė: „Pirmiausia, tai yra kelionė į save“
nežinom, kas kada atsidarys. Pan-
demija kiša koją, nes negalėjome 
patekti į Laosą ir Vietnamą, bet 
atsidarė Kambodža, tad, manau, 
kita valstybė bus ši. O toliau žiū-
rėsim, kas atsidarys.

– Ar nebaisu buvo į tokią kelio-
nę leistis su trejų metų pipiru?

– Benas mėgsta skraidyti. Kaip 
mums anksčiau būdavo – prašy-
davom tėvų važiuoti mašina, taip 
jam tas pat su skraidymu, kiekvie-
ną dieną kalba apie lėktuvus. Ka-
dangi neturėjau dekretinių atosto-
gų, jis dirbo kartu su manimi, tad 
nauji žmonės, vaikai jam patinka. 
O mes ir stengiamės apsistoti ir 
gyventi bendruomenėse, kur yra 
vaikų. Ir kol kas puikiai mums 
tai sekasi. Kartais mes su Luku 
būnam labiau pavargę nei Benas. 
Tikrai žaviuosi juo ir tikiu, kad 
auga laisvas žmogus – be išanks-
tinių nuostatų ir įsitikinimų. 

– Ar daug lėšų kainuoja tokia 
kelionė? 

– Po pirmo mėnesio tikrai galiu 
pasakyti, kad viršijom biudžetą, 
norėtumėm mėnesiui skirti 1500 
eurų, deja, šį mėnesį išleidome 
daugiau, tad vasarį sugalvojome 
būdą sutaupyti. Jei viskas pavyks, 
nuo vasario penktos dienos pradė-
sim savanoriauti, taip įsiliesime į 
bendruomenę ir pažinsime kultū-
rą iš vidaus. Skamba beprotiškai 
– žinau. Pati jaudinuosi. 

– Pirmoji Jūsų šalis – Tai-
landas. Kuo skiriasi keliautojų 
aplink pasaulį ir eilinių turistų 
pastebėjimai, lankantis šioje 
šalyje? Ką Tailande atradote iš 
naujo?

– Skiriasi tuo, kad neskubame, 
neturiu „Ką pamatyti ir ką pada-
ryti“ sąrašo. Esame laisvi, vieną 

dieną galime gulėti paplūdimyje, 
kitą jau skrieti motoroleriu per 
visą vakarinę Puketo pakrantę. 
Kadangi neturime plano, gali-
me pasilikti ilgiau ten, kur mums 
patinka, ir pakeisti lokaciją, jei 
ji mums nepatinka. Bet kol kas 
dar nebuvo tokių vietų, kad ne-
patiktų, ir kaskart būna liūdna 
išvažiuoti. Vakar (vasario 1 d.) 
pajudėjome iš Railay, kur gyve-
nome dvi savaites. Kol ėjome nuo 
viešbučio iki laivelio, užtrukome 
nemažai laiko – su visais apsi-
kabinome ir atsisveikinome. Ir 
dabar, kai atsakinėju į „Dzūkų 
žinių“ klausimus iš Bankoko, 
tvenkiasi ašaros akyse, nes tikrai 
artimai susidraugavom su vieti-
niais. Tailandą tikrai atradome 
iš naujo, nes pirmą kartą atsi-
menam kaip įkyriai prie turistų 
lendančius, o šįkart – nuoširdžius 
ir mielus žmones. 

– Kur toliau keliausite? 
– Šiuo metu keliausime į Šiaurę 

– Chiang Mai. Ir žadame mėnesį 
keliauti aplink šiaurines apylin-
kes, savanoriauti, žadame aplan-
kyti gėlių festivalį, nes girdėjome, 
kad jis įspūdingas.

– Esate komunikacijos spe-
cialistė. Ar pavyksta dirbti savo 
darbą nuotoliniu būdu?

– Kol kas pavyksta viską pui-
kiai suderinti. Susikūrėme režimą, 
taisykles, tad darbui netrukdo. 
Gal kyla kiek problemų dėl to, 
kad, kai baigiu darbą, Tailande 
būna 22 val., jau tamsu ir galime 
aplankyti tik vietinius naktinius 
turgus. Bet problemą išsprendžia-
me, keldamiesi anksti ir tikrai 
daug pamatome iki pietų. Taip 
ir mūsų mažasis – grįžtam ne tik 
į mano darbą, bet ir vaiko pietų 
miegui.

– Kaip iš didelio atstumo atro-
do Lietuva, gimtieji Lazdijai? 

– Aš tikrai jų pasiilgstu, tad, 
ko gero, neplanuojame grįžti į 
Vilnių, žadame grįžti į Lazdijus 
ir ketiname kurti vietą turistams. 
Bet apie tai galėsiu papasakoti 
plačiau, kai jau bus pradėti dar-
bai ☺. 

– Ką gali pakeisti Jūsų gyve-
nime tokia kelionė? 

– Mūsų gyvenimą, manau, ji 
jau keičia. Pirmiausia, tai yra ke-
lionė į save: pasveikti nuo darbo-
holizmo ir skirti laiką sau, pamilti 
save, praleisti laiką su šeima, nes 

tikrai per darbus buvom pamiršę 
pačią brangiausią dovaną, kokią 
turim – tai savo šeimą. Tai atveria 
akis, leidžia priimti kitus žmones 
tokius, kokie jie yra. Mokaisi būti 
čia ir dabar. 

– Ar siūlytumėte jaunoms šei-
moms keliauti aplink pasaulį? 
Jei taip, tai kodėl? 

– Ar siūlytumėme mes – taip. 
Bet mes visi skirtingi, kas tin-
ka mums, netiks kitiems ir tai 
yra normalu, priimtina. Manau, 
svarbiausia – pažinti ir keliauti, o 
kaip, kiekvienas turi atrasti savo 
būdą. 

– Kada ketinate sugrįžti į Lie-
tuvą? O gal kurioje nors vietoje 
apsistosite ilgesniam laikui? 

– Kol kas tokių dalykų nepla-
nuojame, nes žinau, kad mintys 
materializuojasi, tad norime, kad 
mums pavyktų kuo ilgiau keliauti 
ir pamatyti pasaulį. Manau, sė-
kmės atveju grįšime prieš šventes, 
kad galėtumėme planuoti pakeisti 
žemyną. Toks planas – sėkmės 
planas!

– Puikių įspūdžių ir daug nau-
jų atradimų!•
„dzūkų žinių“ informacija

Kartais Aistė su Luku būna labiau pavargę nei Benas. Aistė ir Lukas žavisi juo ir tiki, kad auga laisvas žmogus — be 
išankstinių nuostatų ir įsitikinimų. Benas mėgsta skraidyti. 

„Kol ėjome nuo viešbučio iki laivelio, užtrukome nemažai laiko — su visais apsikabinome ir atsisveikinome. Ir dabar, kai atsakinėju į „Dzūkų žinių“ klausimus iš Bankoko, tvenkiasi ašaros akyse, 
nes tikrai artimai susidraugavom su vietiniais“, — kalbėjo Aistė.
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Statys priestatą žmonos katinų kolekcijai sutalpinti

Dineta Babarskienė
Katinukai neša laimę ir 
Stebuliams. „Katinai itin 
populiarūs Marijampolėje. 
Kaip pasakoja seni mūsų 
krašto žmonės, Marijam-
polės miesto įkūrėja gra-
fienė Pranciška Butlerienė 
labai mylėjo kates, todėl 
dabar jų skulptūrų tiek 
daug mieste. Dažnai lankau 
šiuos katinukus, paglostau, 
Kačių kiemelyje koncer-
tuose lankomės. Vienas 
kasdien mane palydi į dar-
bą, mat mano kelias į darbą 
tiesiai pro vieną miesto 
katinuko skulptūrą“, – pri-
sipažįsta Rasa Amboltienė 
iš Marijampolės.  

O štai pačios Rasos katinukų ko-
lekcija kuriasi Stebuliuose, mat 
čia jos vyro Osvaldo tėviškė, čia 
jie – jau ne svečiai, o, galima sa-
kyti, vietiniai: aktyvūs Stebulių 
bendruomenės nariai, čia jų dar-
žai, šiltnamiai, vištos ir katinai. 
Tiesa, reikia būtinai paminėti, kad 
katinai – tai ne vienintelė Rasos 
aistra: jos meilė jurginams bega-
linė, jų kolekcija irgi pakankamai 
gausi.

„Osvaldas Stebuliuose statys 
priestatą mano katinukams su-
talpinti, butas Marijampolėje jau 
pasidarė per ankštas“, – kvatoja 
Rasa. 

apie Savo „DurnyStę“ 
niekam neSiGyrė
Kad kolekcionuoja katinus, Rasa 
sakosi niekam per daug nesigy-
rusi. „Kad nebuvo progos. Juk 
čia mano „durnystė“. Čia mano 
silpnybė: randu, nusiperku, par-
sinešu“, – ir teisinasi, ir juokiasi 
ji. Tiesa, kad pas Rasą ir Osvaldą 

Amboltus tikras katinų muziejus, 
kai kas šitą žinojo. Patys artimiau-
si žmonės dovanoja Rasai katinus: 
katinukai į jų namus atvažiuoja, 
atskrenda, traukiniais atrieda, at-
plaukia iš viso pasaulio: Anglijos, 
Vokietijos, Nyderlandų. „Tokia 
mano pažįstama moterytė iš Ny-
derlandų parveža. Ji parvažiuoja 
į Lietuvą per Kalėdas, Velykas. 
Prisikabinusi prie automobilio 
priekabutę savo pažįstamiems 
kolekcininkams parveža ekspo-
natų“, – pasakoja Rasa. 

neGeria, nerūko, katinukuS 
renka
„Katinukai su manimi visą gy-
venimą. Kaime juk augau. Ant 
aukšto pas mamą radau katino 
fotografiją, kurią dovanų buvau 
gavusi, kai man buvo 10 metų. 
Jau tada man katinai patiko. Vai-
kystėje rinkau kalendoriukus su 
katinukais“, – sako ji.

Dabar moters kolekcijoje tikrai 
yra 300 katinų, bet ir šiandien 
prisipažįsta, kad jau gavusi visą 
dėžę naujų, tad skuba namo: knie-
ti išpakuoti ir pasižiūrėti. Katinų 
skaičius didėja ne dienomis, o va-
landomis. „Nufotografuoja kas, 
atsiunčia, na, atrodo, dar tokio 
neturiu – imsiu“, – neslepia savo 
silpnybės Rasa. Ar pasikuičiate 
senienų krautuvėlėse? „Ojetau, 
aš ten ir miegočiau“, – prasitaria 
katinukų kolekcininkė. Nesle-
pia, kad šiose krautuvėlėse vis 
tik sunku kažką savo kolekcijai 
surasti, nes yra nuolatinės klien-
tės, kurios naujai gautas prekes 
pirmos peržiūri, o paskui jau iš jų 
gali įsigyti, tik gerokai brangiau. 
Tad po darbo ji užsukanti į šalia 
namų esančią senienų krautuvėlę, 
o ten dažniausiai jau laukia koks 
katinukas, paliktas jai mielos pa-

žįstamos pardavėjos. Prisipažįs-
ta, kad ir kokioje kolekcininkų 
grupėje internete sau tinkamų 
eksponatų nužiūri. Anot Rasos, 
dabar kolekcionuoti pasidarę pa-
prasčiau, mat internete galima 
surasti, ko tik širdis geidžia. „Na, 
euras ar du, tai kaip neimsi?“ – 
juokiasi Rasa. Prisipažįsta, kad 
ją ir pačią azartas pagavęs: „Pati 
norėti pradėjau dar daugiau ka-
tinų ir kažkaip juos tvarkingai 
išdėlioti, įkurdinti norisi jau“. Tai 
užtat ir paišlaidaujate, negailite 
pinigų katinukams? „Negeriu, 
nerūkau, tai katinukus renku. 
Atrodo, nedaug, po eurą, po du, 

bet kai iš užsienio siuntinukas 
atkeliauja, tai ir 100 tenka pa-
kloti“, – paaiškina ji. O jei jau 
suskaičiuotumėte, kiek sumokėję 
už visus katinukus, tai, ko gero, 
nemenka pinigų suma susidary-
tų, kita vertus, savotiškos san-
taupos? „Manau, kad jau gerokai 
virš 1000 eurų, tai tikrai“, – su-
skaičiuoja pašnekovė.

Dovanoja vokeLį Su piniGaiS 
ir Liepia pačiai katinų 
nuSipirkti
Pliušinių katinukų nerenka. Jos 
katinai iš porceliano, stiklo, ke-
ramikos, medžio, metalo, bet 
ne pliušiniai, kurie rinktų dul-
kes, tikrai ne. „Keletą turėjau ir 
pliušinių, atidaviau žaisti savo 
augintiniams – katinukams“, – 
tarsteli Rasa. Katinukai: lėkštutės, 
puodeliai, suvenyrai, pakabukai 
ir net skėtis su katinais. Kai ką ji 
naudojanti ir buityje. 

Patys brangiausi eksponatai 
Rasai tie, kuriuos dovanų gau-
na. „Tačiau būna, kad dovanoja 
vokelį su pinigais ir liepia pačiai 
katinų nusipirkti, nes nežinantys, 
ką aš jau turiu“, – papasakoja ko-
lekcininkė. Turi ir mažiausią, ir 
didžiausią, ir seniausią katinuką. 
„Turiu ir itin vertingų katinukų, 
kurie turi savo vertę. Juos įverti-
na tie, kurie šį tą išmano šitame 
reikale“, – prasitaria ji.

iš marijampoLėS į StebuLiuS 
netikri katinukai iškeLiavo
Katinų skaičius namuose Mari-
jampolėje labai gritai augo, tad 
nutarė į Stebulius iškeldinti. Įsigi-
jo vitriną, spintą, net atskirą pries-
tatą Osvaldas pažadėjo Raselės 
katinukams pastatyti. „Nupirko 
stiklinę vitriną man vyras. Sako, 
susidėsi. Tilpo nedaug. Dabar jau 
nužiūrėjo dar vitrinų, nes aš užda-
rų noriu, kad mažiau dulkėtų, tik 
nežinia, ar viskas išties tilps. Vy-
ras sako: „Priestatą tavo katinams 
reikia statyti, kito kelio nėra“, – 
pasakoja juokdamasi Rasa. Su-
rimtėjusi priduria, kad jiedu jau 
seniai planavo namą Stebuliuose 

pertvarkyti, gyvenamą plotą pa-
didinti, tačiau ir vėl pandemija, 
iššaugo statybų kainos, tad dabar 
nežinia, kada ir kaip čia viskas 
bus. „Bet mano katinukai vis tiek 
iš miesto persikraustė į kaimą, tik 
dar kol kas daug jų dėžėse tupi“, 
– liūdi kolekcininkė.

Į Stebulius dabar važiuojate į 
rankinę katinų prisidėjusi? Pa-
sirodo, išties taip yra. Nauji jos 
kolekcijos katinai čia atkeliauja 
savaip, bet saugiai ir ganėtinai 
įdomiu būdu: „Skalbti skalbinius 
vežamės į miestą, tad išskalbtuose 
rankšluosčiuose, patalynėje sukiš-
ti, jie saugiai atkeliauja į Stebu-
lius. Toks gabenimo būdas – pats 
geriausias“, – pasakoja Rasa. 

iš StebuLių į marijampoLę 
tikri katinukai atkeLiavo
Yra sakoma: nori praturtėti – pri-
imk atklydusį katinuką. Rasa ir 
Osvaldas myli ir gyvus katinė-
lius, globoja juos, gydo, veža į 
mieste esantį butą. „Stebuliuose 
į mūsų sodybą atėjo katė, matyt, 
išmesta, atsivedė penkis kačiu-
kus. Žiūrime, serga du, veterina-
rijos klinikoje išgelbėjo, kitiems 
kaime vaistus sudavėme. Tai tie 
du silpniausi atkeliavo į butą, pa-
sveiko ir dabar spėkit, kas iš mano 
užuolaidų likę? Siaubia namus 
šitos mergytės man. Linksmos, 
judrios, kai pasveiko. Turėjome 
mes katinuką, jis 18 metų išgyve-
no, mažiuką kieme radusi buvau 
su kojele sulaužyta. Be katino 
pagyvenome, o dabar vėl turi-
me“, – pasakoja Rasa prisipažin-
dama, jog dar ir pati nežinanti, ar 
šios katytės jau čia visam laikui 
įsikūrė, ar dar į kaimą grįš. Tai 
su kolekcijos katinukais mažiau 
bėdos? „Tie nemiaukia, valgyti 
neprašo, tik lentynų reikia“, – 
kvatoja Rasa. 

Paklausta, ar dar rinks, ar dar 
ieškos katinukų savo kolekcijai, 
kaip tikra suvalkietė prisipažįsta: 
„Kol dar kokį euriuką prie savęs 
turėsiu, tol rinksiu“. Ir dar sako, 
neaišku, kiek vyras trobą Stebu-
liuose „praplės“.•

Rasa katinukų kolekciją kuria Stebuliuose, vyro tėviškėje.

Dabar moters kolekcijoje tikrai yra 300 katinų, bet ir šiandien prisipažįsta, kad jau gavusi visą dėžę naujų, tad 
skuba namo: knieti išpakuoti ir pasižiūrėti.
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eteriS
ketvirtaDieniS, vasario 3 d. Saulė teka 8.08, leidžiasi 16.59, dienos ilgumas 
8.51. jaunatis. Vardadieniai: oskaras, Blažiejus, Radvilas, Radvilė, Blažys, asta.

LRT TV
2022. 02.0
 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 Pasaulio puodai.
 13.00 (Ne)emigrantai.
 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 Vartotojų kontrolė.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 „Projektas „Mėly-

noji knyga“.
 23.45 „komisaras 

Reksas“.
 0.30 „sporto galia. ka-

muoliuko metikas 
ar atmušėjas? 
indijos aistra 
kriketui“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vartotojų kontrolė.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Gimę tą pačią 

dieną.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl?
 3.35 dviračio žinios.
 4.05 klauskite daktaro.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Premjera. „jonas 

Mekas. draugai“. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 6.30 Šeškinės 20. 
 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 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „keršto  

kelias“.
 0.55 „snaiperis“.
 3.55 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 alchemija. 
 5.10 ReTRosPekTYVa. 

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.40 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.

 7.40 Gero vakaro šou.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Raganų vasara“.
 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 Farai.
 20.30 „Prakeikti iV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Pilies griūtis“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Pilies griūtis“.
 0.20 „Bulis“.
 1.25 „Gerasis daktaras“.
 3.20 „Pasitikėjimas“.
 4.25 „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 PReMjeRa. „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „sukeisti žudikai“.
 22.50 „saugykla“.
 0.55 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.45 „FTB“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Partizanų keliais. 
 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 oponentai. 
 17.30 „Misija: laukinė 

gamta“.
 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 „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 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. 

Šaukėnai.
 14.45 „kelionės namo“.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „džiunglių knyga. 

iškyla į gamtą“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „kova už išlikimą“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Veranda.
 19.30 Premjera. „Visa 

tiesa apie imuni-
teto stiprinimą“.

 20.20 Premjera. „jonas 
Mekas. draugai“. 

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „dylerė“.
 23.15 Čia – kinas.
 23.45 „kelionių atvirukai. 

senegalas, 
senghoro tėvynė“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019.

 1.30 Šoka Lietuva.
 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
 6.00 „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 „Rokas skjavonė“.
 23.10 „Legendų biuras“.
 0.20 „svajoklė“.
 1.20 „Paskolinta meilė“.
 3.20 „kasandra. san-

dėris“.
 4.50 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „skorpionas“.
 6.55 „csi. Niujorkas“.
 7.45 „Prakeikti iV“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 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 „dangaus kara-

lystė“.
 23.55 „Gelbėtojai“.
 0.55 „Rezidentas“.
 1.45 „skorpionas“.
 2.30 „Perėja“.
 3.20 „antinų  

dinastija“.
 3.45 „sara iš ano 

pasaulio“.

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.

Apie kištukinius lizdus, 
jungiklius, perjungiklius  

Pagaliau elektros instaliacijos darbai baigti, sienos kvepia dažais, 
teliko išsirinkti kištukinius lizdus, jungiklius, perjungiklius. Kas rin-
kosi šiuos gaminius, pasakys, kad užduotis ne iš lengvųjų. 

Tad į ką atkreipti dėmesį? 
1. Mechanizmą. Jis gali būti spyruokliniais arba varžtiniais kon-

taktais. Spyruoklinis mechanizmas patikimesnis, nes elektros 
kabelis įstatomas į tam skirtą vietą ir nuolatos spaudžiamas, o 
varžtiniame kontakte jis prisukamas varžteliais, kuriuos kas pora 
metų rekomenduojama patikrinti, jeigu atsilaisvinę – priveržti. 

2. Paskirtį. Jeigu kištukinis lizdas, jungiklis bus montuojamas 
vonios kambaryje, jis turi būti atsparus drėgmei, t. y. apsaugos 
klasės IP44. Auginantiems mažus vaikus rekomenduojama kištu-
kinius lizdus rinktis su sklendėmis. Visi kištukiniai lizdai turi būti su 
įžeminimu. Be tradicinių jungiklių, naudojami paprasti arba kryž-
miniai perjungikliai, kuriais įjungti ir išjungti apšvietimą galėsite iš 
kelių kambario ar koridoriaus vietų. 

3. Dizainą. Klavišai, rėmeliai, kištukiniai lizdai gaminami atitinkamo 
modelio, t. y. serijos, ir skiriasi savo dydžiu, forma, pagaminimo 
medžiagomis. Dažniausiai gaminiai pagaminti iš UV atsparaus 
plastiko, stiklo. Populiariausi baltos, dramblio kaulo spalvos, bet 
norintys išskirtinio dizaino perka spalvotus. 

„Elvertos“ parduotuvės lentynose rasite lietuvių gamintojo 
VILMA ir LIREGUS produkcijos, taip pat klientų pamėgtą vokiečių 
gamintojo JUNG produkciją. Prekiaujame tiek įleidžiamais, tiek 
montuojamais paviršiuje gaminiais, spyruokliniais arba varžtiniais 
kontaktais. Jeigu nerasite norimos gaminių serijos, užsakysime.  

Tad jeigu jums liko išsirinkti tik kištukinius lizdus, jungiklius, 
perjungiklius – užsukite į „Elvertą“, patarsime ir padėsime! Mus 
rasite Santaikos g. 10, Alytus, tel. 8 672 28 588. 
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LRT TV
2022. 02.04 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 Mokonomika. 
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 kas ir kodėl?
 12.00 stilius.
 13.00 Čia mano sodas.
 13.30 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl?
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 eurolyga per LRT.
 19.45 eurolygos krepšinio 

turnyras. kauno 
„žalgiris“–kazanės 
„Unics“.

 22.00 auksinis protas.
 23.25 „Nešventieji“.
 1.00 „kleo nuo 5 iki 7“.
 2.30 euromaxx.
 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 smegenų pa-

slaptys.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 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. „Užta-

rėjas“.
 23.10 „Įsibrovimas“.
 1.00 „Priešas už vartų“.
 3.20 „keršto kelias“.

TV3
 6.10 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.40 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.10 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.40 Farai.
 8.40 „Meilės sūkuryje“.
 9.45 „Galite pabučiuoti 

pamergę“.
 11.40 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „Midsomerio 

žmogžudystės“.
 14.00 žiemos olimpinių 

žaidynių atidarymo 
ceremonija.

 17.00 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios. 
 19.20 TV3 sportas.

 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Paryžiaus kate-

dros kuprius“.
 21.15 „kapitonė Marvel“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „kapitonė Marvel“.
 23.50 „Praeities šešėliai“.
 2.20 „Pilies griūtis“.

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 „amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „snaiperis. Pali-

kimas“.
 23.35 „sukeisti žudikai“.
 1.20 „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 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 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 teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „dvaro rūmai“.
 3.55 Laisvės TV  

valanda. 
 4.35 „Reali mistika“.
 6.00 „daktarė koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 klauskite daktaro.
 7.00 „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 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 „Visa tiesa apie 
imuniteto stipri-
nimą“.

 15.35 „jonas Mekas. 
draugai“. 

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „džiunglių knyga. 
iškyla į gamtą“.

 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „kova už išlikimą“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 kultūros diena.
 19.30 Fokusas.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 „Tuščia karūna. 

Henrikas V“.
 23.55 Vytautas Mačernis. 

Vizijos. skaito 
antanas Laurušas.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 „dylerė“.
 2.25 Čia – kinas.
 2.50 „jonas Mekas. 

draugai“. 
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.05 Nežinomi  

žmonės.
 4.35 Fokusas.
 5.30 Mokslo sriuba.

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 PReMjeRa. 

„komisaras van 
der Valkas. Maras 
amsterdame“.

 22.55 „kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 1.00 „Rokas skjavonė“.
 3.00 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „skorpionas“.
 6.55 „csi. Niujorkas“.
 7.45 „Prakeikti iV“.
 8.50 statybų gidas.
 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“.
 18.00 žiemos olimpinių 

žaidynių atidarymo 
ceremonijos 
kartojimas.

 21.00 žinios.
 21.55 orai.
 22.00 „Pasaulio prekybos 

centras“.
 0.25 „dangaus kara-

lystė“.

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. žei-

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

nezijos džiungles.
 2.00 delfi diena.
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai.

„Paryžiaus katedros kuprius“, 19.30, TV3

šeštaDieniS, vasario 5 d. Saulė teka 8.04, leidžiasi 17.03, dienos ilgumas 8.59. 
jaunatis. Vardadieniai: agota, Gaudvinas, Birutė.

LRT TV
2022. 02.05  
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 „Minčiukų palėpė“.
 7.30 „kentervilio pilies 

vaiduoklis“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Premjera. „Mažyliai 

laukinėje gamtoje“.
 12.55 Premjera. „Ledo 

žemė. žemės 
ašigaliai“.

 13.45 Premjera. „stulbi-
nami protai“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 sveikinimų kon-

certas.
 17.30 klauskite daktaro.
 18.30 žinios.
 19.00 Langas į valdžią.
 19.30 stilius.
 20.30 Panorama.
 21.00 „Pabandom iš 

naujo!“ 2022.
 22.40 Premjera. „Įvertink 

pasimatymą“.
 0.30 almas Švilpa. dedi-

kacija klaipėdai. 
 2.10 „Mažyliai laukinėje 

gamtoje“.
 3.00 „Ledo žemė. žemės 

ašigaliai“.
 3.50 smalsumo genas.
 4.15 „stulbinami protai“.

LNK
 6.40 „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 „Bitės filmas“.
 11.15 „Paskutinis oro 

valdovas. ango 
legenda“.

 13.20 „Švilpiko diena“.
 15.30 „Pasivaikščiojimas“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.30 „Monstrų ratai“.
 21.35 „Pasiutusios 

šeimynėlės“.
 23.25 „Vingiuotas kelias 

namo“.
 1.20 „Užtarėjas“.

TV3
 6.00 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 snieglenčių sportas 

(Moterų akrobatinis 
nusileidimas).

 9.45 slidinėjimas 
(Moterų 15 km 
skiatlonas). 

 11.00 Biatlonas (mišri 
estafetė 4 x 6 km). 

 12.30 Šiuoliai su slidėmis 
(Vyrai, kvalifikacija). 

 12.40 „kenoloto“.
 12.42 Šiuoliai su slidėmis 

(Vyrai, kvalifikacija). 
 13.00 „daktaras dolitlis 4. 

Prezidento šuo“.
 14.55 „Undinėlė“.
 16.45 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 ekstrasensai. 

stipriausių mūšis.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvok.
 19.40 eurojackpot.
 19.45 galvok.
 21.30 „Vasaros paukščiai“.

 22.45 „jėga“ ir „keno-
loto“.

 22.48 „Vasaros paukščiai“.
 0.00 „Nemirtingieji“.
 4.00 „domino“.

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.
 10.00 „Varom!“.
 10.30 „kova už būvį“.
 11.35 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

 13.50 „Pragaro viešbutis“.
 14.50 „ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LkL 

čempionatas. 
Utenos „Uniclub 
casino–juventus“–
Vilniaus „Rytas“. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Paranoja“.
 0.10 „artemidė“. žudikų 

viešbutis“.
 2.00 „snaiperis. Pali-

kimas“.

Lryto
 7.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

jadvyga juškytė-
Širšė“. 

 8.30 eko virusas. 
 9.00 „zoologijos sodas“.
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 „Vilniaus Babi-

lonas“.
 11.00 „TV europa pristato. 

Nepriklausomybės 
kovų verpetuose. 
kovos su bermonti-
ninkais“. 

 11.30 Grįžtantys. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 16.00 žinios.
 16.30 Retrospektyva. 
 18.00 žinios.
 18.30 Bušido ringas. 
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 žinios.
 20.30 „siaubingosios 

gamtos stichijos“.
 22.30 žinios.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 2.50 „Reali mistika“.
 3.35 Lietuvos miestai. 
 4.20 „zoologijos sodas“.
 5.10 „TV europa pristato. 

Nepriklausomybės 
kovų verpetuose. 
kovos su bermonti-
ninkais“. 

 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „daktarė koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 auksinis protas.
 7.20 „jonas Mekas. 

draugai“. 
 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 Mano geriausias 

draugas.
 14.30 „kentervilio pilies 

vaiduoklis“.
 16.00 „dizainas. 

Le corbusier 
rašomasis stalas su 
lentynomis“.

 16.30 „dizainas. Šveicarų 
armijos peilis“.

 17.00 Veranda.
 17.30 „Riteris ir freilina. 

Portretas Lietuvos 
fone“.

 18.35 „algimantas 
Šalna. norėjau būti 
geriausias“.

 19.30 Premjera. Vizionie-
riai. eglė Ridikaitė.

 19.35 Premjera. „Nuos-
tabios mintys. 
Šiuolaikinio meno 
kūrėjas Williamas 
kentridge“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 21.00 „agirė, dievo 

rūstybė“.
 22.35 LRT oPUs ore. 

Grupė „driezahs“.
 23.30 Pasivaikščiojimai.
 24.00 „kelionių atvirukai. 

senegalas, 
senghoro tėvynė“.

 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 Panorama.
 1.10 „kleo nuo 5 iki 7“.
 2.40 Mūšio laukas.
 3.10 euromaxx.
 3.35 „Riteris ir freilina. 

Portretas Lietuvos 
fone“.

 4.40 „algimantas 
Šalna: norėjau būti 
geriausias“.

 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. 

Tiesiausias kelias“.
 22.55 „kino žvaigždės 

Liverpulyje 
nemiršta“.

 1.05 „kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 3.00 „komisaras van 
der Valkas. Maras 
amsterdame“.

TV6
 6.05 jukono auksas.
 7.00 Gero vakaro šou.
 8.00 100% dakaro.
 8.30 Gazas dugnas.
 9.00 e– gazas dugnas.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 Šiuoliai su slidėmis 

(Vyrai, kvalifikacija). 
 10.30 Greitasis čiuožimas 

(Moterys – 3000 
m). 

 12.00 akrobatinis 
slidinėjimas (Vyrų 
mogulas, kvalifika-
cija). 

 12.45 Šiuoliai su slidėmis 
(moterys). 

 13.30 akrobatinis 
slidinėjimas (Vyrų 
mogulas, finalas). 

 15.10 Greitasis čiuožimas 
trumpuoju taku 
(mišrių komandų 
estafetė, finalai). 

 16.15 Šiuoliai su slidėmis 
(Moterų finaliniai 
šuoliai). 

 17.00 sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 žaidimų žaidimas 

su ellen.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 žinios.
 22.00 „Pabrolių nuoma“.
 0.05 „Pasaulio prekybos 

centras“.
 2.20 „Įstatymus ger-

biantis pilietis“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Ugnikalnių takais.
 8.00 Lietuviškos atos-

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

sumas.
 11.30 Būsto anatomija.
 12.00 Čepas veža.
 12.30 Šiandien kimba.
 13.30 Meistro dienoraštis.
 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 Gyvenimas  

inkile.
 19.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 20.30 jūs rimtai?
 21.00 Nulinė teorema.
 23.10 egzotiniai  

keliai.
 0.00 kitokie pasikalbė-

jimai.
 2.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 3.00 Mano pramogos 

veidai.
 4.30 kasdienybės 

herojai.
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pirmaDieniS, vasario 7 d. Saulė teka 8.00, leidžiasi 17.07, dienos ilgumas 
9.07. jaunatis. Vardadieniai: Ričardas, Vildaugas, jomantė, Romualdas, Vilgirdas, Vilgirdė.

LRT TV
2022. 02.07 
 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 „dviračio 

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 Premjera. „Vyn-

darys. kamoros 
gniaužtuose“.

 23.45 „komisaras Reksas“.
 0.35 „sporto galia. iš 

meilės sakalams. 
Moteris priima 
iššūkį“.

 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 „Rimti reikalai 4“.
 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 „Mano tobulas 

gangsteris“.
 0.25 „snaiperis“.
 1.25 „Betmenas prieš 

supermeną. Teisin-
gumo aušra“.

 4.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.30 „Monstrų viešbutis“.
 7.00 dailusis čiuožimas 

(komandinės 
varžybos, porų 
laisvasis šokis). 

 7.45 kalnų slidinėjimas 
(Moterų didysis 
slalomas). 

 9.55 dailusis čiuožimas 
(komandinės 
varžybos, moterų 
laisvoji programa). 

 11.00 Biatlonas (Moterų 
15 km individualios 
varžybos. dalyvauja 
Gabrielė Leščins-

kaitė). 
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 Biatlonas (Moterų 

15 km individualios 
varžybos. dalyvauja 
Gabrielė Leščins-
kaitė). 

 13.00 „Beširdė“.
 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 „apgaulinga 

ramybė“.
 22.45 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.48 „apgaulinga 

ramybė“.
 0.50 „Bulis“.
 1.50 „Gerasis daktaras“.
 3.45 „Pasitikėjimas“.
 5.00 „Bulis“.

BTV
 6.05 „csi. Majamis“.
 7.00 „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“.
 18.30 Betsafe–LkL 

čempionatas. Prienų 
„Labas Gas“–klai-
pėdos „Neptūnas“. 

 21.00 „sniegynų įkaitai“.
 23.20 „juodasis sąrašas“.
 0.20 „kondoras“.
 1.25 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.35 „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 Laisvės TV valanda. 
 18.00 Reporteris. 
 18.30 alfa taškas. 
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.

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

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė.
 7.00 „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. Le 

corbusier rašomasis 
stalas su lenty-
nomis“.

 8.55 „dizainas. Šveicarų 
armijos peilis“.

 9.25 Labas rytas, Lietuva.
 11.50 kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.20 kultūros diena.
 12.50 Fokusas. 
 13.40 duokim garo!
 15.00 istorijos detektyvai.
 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 Premjera. „Banksy. 

ieškomiausias“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.30 3 minutės iki 

muzikos. 
 21.33 „johnas Lee Hoo-

keris. Tokia mano 
istorija“.

 23.05 „janis. Liūdnoji 
mergaitė“.

 0.50 dW naujienos rusų 
kalba.

 1.05 dabar pasaulyje.
 1.30 „Pabandom iš 

naujo!“ 2022. 
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 4.05 krikščionio žodis. 
 4.35 LRT forumas.
 5.30 smalsumo genas.

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 PReMjeRa. 

„komisaras 
diupenas. Bretanės 
spindesys“.

 22.55 „Legendų  
biuras“.

 0.05 „svajoklė“.
 1.00 „Paskolinta meilė“.
 2.55 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
žmogžudystės 
katarų krašte“.

 4.25 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Gelbėtojai“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.55 „Havajai 5.0“.
 8.55 Gazas dugnas.
 9.25 „sara iš ano 

pasaulio“.
 10.00 snieglenčių sportas 

(Vyrų akrobatinis 
nusileidimas, 
finalai). 

 10.30 Greitasis čiuožimas 
(Moterys – 1500 m). 

 12.05 snieglenčių sportas 
(Vyrų akrobatinis 
nusileidimas, 
finalai). 

 13.30 Greitasis čiuožimas 
trumpuoju taku 
(Vyrų ir moterų 
finalai). 

 15.20 Šiuoliai su slidėmis 
(komandinės 
varžybos). 

 16.10 Rogučių sportas 
(Moterys). 

 17.00 „Virtuvė“.
 17.35 „Šaunioji įgula“.
 18.55 „Vedęs ir turi vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti. 

Vieni.
 21.00 „drakono kelias“.
 23.10 „Vizijos“.
 0.40 „skorpionas“.
 1.30 „Perėja“.
 2.20 „antinų dinastija“.
 2.45 „sara iš ano 

pasaulio“.

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. 
Šeimos nuotykiai 
ant ratų.

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

zijos 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. klim-

kaite ir k. Pocyte.
 18.00 egzotiniai keliai.
 19.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 20.00 krepšinio zona.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 kasdienybės 

herojai.
 22.00 dviračiu per indone-

zijos džiungles.
 22.30 „Nulinė teorema“.
 0.30 iš esmės su G. klim-

kaite ir k. Pocyte.
 1.30 dviračiu per indone-

zijos džiungles.
 2.00 delfi diena.
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai.

SekmaDieniS, vasario 6 d. Saulė teka 8.02, leidžiasi 17.05, dienos ilgumas 9.03. 
jaunatis. Vardadieniai: darata, Paulius, alkis, žyvilė, Titas, Povilas, živilė, Urtė, oksana.

 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“.
 12.55 Premjera. „Velsas iš 

paukščio skrydžio“.
 13.55 „Puaro“.
 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai.
 16.30 duokim garo!
 18.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“.
 18.30 žinios. sportas. 

orai.
 19.00 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 19.30 savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 Premjera. „skarlet 

ir kunigaikštis“.
 21.45 „Marija Terezė 2“.
 23.20 „agirė, dievo 

rūstybė“.
 0.55 „Įvertink pasima-

tymą“.
 2.40 „Laukinis rojus“.
 3.35 „Velsas iš paukščio 

skrydžio“.
 4.30 „Puaro“.

LNK
 6.40 „zigis ir Ryklys“.
 7.00 „žvėrelių būrys“.
 7.30 „deksterio labora-

torija“.
 8.00 „Įspūdingasis 

žmogus-voras“.
 8.30 „Tomas ir džeris“.
 9.00 „Ponas Magu“.
 9.30 „ogis ir tarakonai“.
 9.40 „Pelėdų karalystės 

sargai“.
 11.35 „ciucikas“.
 13.20 „sveiki atvykę į 

praeitį!“.
 15.30 „Viskas tik prasi-

deda“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.30 Lietuvos balsas. 

kartos. 
 21.35 „Betmenas prieš 

supermeną. 
Teisingumo aušra“.

 0.35 „Paskutinis veidas“.
 3.05 „Pasiutusios 

šeimynėlės“.

TV3
 5.55 dailusis čiuožimas 

(komandinės var-
žybos, vyrų laisvoji 
programa). 

 6.55 kalnų slidinėjimas 
(Vyrų greitasis 
nusileidimas). 

 9.00 slidinėjimas (Vyrų 
30 km skiatlonas). 

 10.50 dailusis čiuožimas 
(komandinės 
varžybos, moterų 

trumpoji pro-
grama). 

 12.00 akrobatinis 
slidinėjimas 
(Moterų mogulas, 
kvalifikacija). 

 12.40 „kenoloto“.
 12.42 akrobatinis 

slidinėjimas 
(Moterų mogulas, 
kvalifikacija). 

 13.00 „Nuotykių ieško-
tojas. Midos skry-
nelės prakeiksmas“.

 15.00 „enderio žaidimas“.
 17.15 Lietuvis pas lietuvį.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 Lietuvis pas lietuvį.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Nepaprastas enzo 

gyvenimas“.
 21.45 „Transporteris“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Transporteris“.
 23.40 „karaliaus vardu 2. 

du pasauliai“.
 1.25 „kapitonė Marvel“.
 3.55 „Šalutinis efektas“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.00 Galiūnų Pasaulio 

komandinė taurė 
2021. 

 8.00 „Pričiupom!“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato i 
etapas. 

 10.05 „kova už būvį“.
 11.15 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

 13.30 „Pragaro virtuvė“.
 14.30 „ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LkL čem-

pionatas. kauno 
„žalgiris“–Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. 

 19.30 „juodasis sąrašas“.
 20.30 „atsarginis prezi-

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

viai“.
 0.50 „Paranoja“.

Lryto
 7.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

sofija Vytautaitė“. 
 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 „Misija: laukinė 

gamta“.
 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.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 alfa taškas. 
 18.00 žinios.
 18.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 

 19.00 „Reali mistika“.
 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 „Reali mistika“.
 3.35 „24/7“. 
 4.20 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 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 Telšių 

Švč. Mergelės 
Marijos Ėmimo į 
dangų bažnyčios.

 13.40 Šventadienio 
mintys.

 14.10 „Meškos myli 
mane!“.

 15.40 Xi tarptautinis 
Balio dvariono 
jaunųjų pianistų 
ir smuikininkų 
konkursas.

 17.30 kultūringai su 
Nomeda.

 18.30 stambiu planu.
 19.30 išpažinimai.
 20.00 žiemojimas su 

opera.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 „antonio Vivaldi. 

Įniršęs Rolandas“.
 23.45 Panorama.
 0.07 sportas. orai.
 0.15 „Marija Terezė 2“.
 1.50 kultūringai su 

Nomeda.
 2.45 stambiu planu.
 3.40 kultūros diena.
 4.05 „Meškos myli 

mane!“.
 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. 
žmogžudystės 
katarų krašte“.

 22.55 „Uždelsta meilė“.
 0.50 „kino žvaigždės 

Liverpulyje 
nemiršta“.

 2.50 „Vera. Tiesiausias 

kelias“.

TV6
 6.10 žaidimų žaidimas 

su ellen.
 7.00 Gero vakaro šou.
 7.55 „Vienas“.
 9.00 Lombardų 

žvaigždės.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 snieglenčių sportas 

(Moterų akroba-
tinis nusileidimas, 
finalai). 

 10.30 Greitasis čiuožimas 
(Vyrai – 5000 m). 

 12.30 snieglenčių sportas 
(Moterų akroba-
tinis nusileidimas, 
finalai). 

 13.30 akrobatinis slidi-
nėjimas (Moterų 
mogulas, finalas). 

 15.15 Rogučių sportas 
(Vyrų vienetai, 
finalas). 

 16.30 sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 žaidimų žaidimas 

su ellen.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 žinios.
 21.55 orai.
 22.00 sportas. NBa 

action.
 22.30 NBa rung-

tynės Bruklino 
„Nets“–denverio 
„Nuggets“.

 1.00 „Pabrolių nuoma“.
 2.35 „žmogus, pakeitęs 

viską“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Ugnikalnių takais.
 8.00 Lietuviškos atos-

togos.
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 Meistro dieno-

raštis.
 10.00 alfas vienas 

namuose.
 11.00 Receptų receptai.
 11.30 jūs rimtai?
 12.00 sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 sveikatos receptas.
 14.00 ateities karta.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 16.00 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 delfi apdova-

nojimai „Titanai 
2022“.

 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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eteriS
antraDieniS, vasario 8 d. Saulė teka 7.58, leidžiasi 17.09, dienos ilgumas 9.11. 
Priešpilnis. Vardadieniai: aldona, jeronimas, dromantas, daugvilė, saliamonas, Honorata, salys.

LRT TV
2022. 02.08 
 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 „Vyndarys. kamoros 

gniaužtuose“.
 23.45 „komisaras Reksas“.
 0.30 „sporto galia. 

Visomis jėgomis. 
ekstremalus 
nardymas“.

 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 „kernavės archeolo-

ginė vietovė“. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 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 PReMjeRa. „du-

gnas“.
 0.20 „snaiperis“.
 1.20 „Mano tobulas 

gangsteris“.
 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.30 „Monstrų viešbutis“.
 7.00 kalnų slidinėjimas 

(Vyrų slalomas 
supermilžinas). 

 8.30 snieglenčių sportas 
(Paralelinės slalomo 
supermilžino lenk-
tynės, finalai). 

 10.30 Biatlonas (Vyrų 20 
km individualios 
varžybos. dalyvauja 

Vytautas strolia, 
Tomas kaukėnas, 
Linas Banys, karolis 
dombrovskis). 

 12.30 dailusis čiuožimas 
(Vyrai, trumpoji 
programa). 

 12.40 „kenoloto“.
 12.42 dailusis čiuožimas 

(Vyrai, trumpoji 
programa). 

 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti iV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Paskutinės dienos 

Marse“.
 22.45 „jėga“ ir „kenoloto“.
 22.48 „Paskutinės dienos 

Marse“.
 0.40 „Bulis“.
 1.40 „Gerasis daktaras“.
 2.35 „Mokytoja“.
 3.10 „Pasitikėjimas“.
 4.20 „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 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Nėra kur bėgti“.
 22.55 „sniegynų įkaitai“.
 1.15 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.05 „FTB“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Grįžtantys. 
 7.00 „Reali mistika“.
 8.00 „daktarė kovalčiuk“.
 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 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 18.00 Reporteris. 
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 alfa taškas.
 23.30 #Nespaudai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „Netikėtas  

teisingumas“.
 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“.
 7.50 „susipažink su mano 

pasauliu.
 8.15 kūrybingumo 

mokykla. 
 8.30 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 „Banksy. ieškomiau-

sias“.
 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 Vlado Garasto 

90-mečiui. „Vladas 
Garastas. komandos 
Tėvas“.

 19.30 eurolyga per LRT.
 19.45 eurolygos krepšinio 

turnyras. kauno 
„žalgiris“–Milano 
„aX armani 
exchange“. Per 
pertrauką – eurolyga 
per LRT.

 22.00 „Mulai“.
 23.30 7 kauno dienos.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. „karsu band“.

 1.25 antonio Vivaldi. 
„Įniršęs Rolandas“.

 4.05 kelias.
 4.35 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
europoje.

 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės melo-

dramos“.
 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 melo-

dramos“.
 17.45 „akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 „kasandra. Prieš 

srovę“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.15 „svajoklė“.
 1.15 „Paskolinta meilė“.
 3.10 „komisaras 

diupenas. Bretanės 
spindesys“.

 4.40 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „skorpionas“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.55 „Prakeikti iV“.
 8.55 e– gazas dugnas.
 9.25 „Šaunioji įgula“.
 10.00 slidinėjimas (Moterų 

sprintas, kvalifikacija. 
dalyvauja eglė savic-
kaitė, ieva dainytė). 

 10.50 slidinėjimas (Vyrų 
sprintas, kvalifikacija. 
dalyvauja Modestas 
Vaičiulis, Tautvydas 
strolia). 

 11.50 snieglenčių sportas 
(didžiojo šuolio 
rungtis). 

 12.30 slidinėjimas (Vyrų 
ir moterų sprinto 
finalai. jeigu patenka, 
dalyvauja eglė savic-
kaitė, ieva dainytė ir 
Modestas Vaičiulis, 
Tautvydas strolia). 

 14.05 akmenslydis (Mišrių 
dvejetų finalas). 

 16.35 Greitasis čiuožimas 
(Vyrų 1500 m 
finalai). 

 17.00 „Virtuvė“.
 17.35 „Šaunioji įgula“.
 18.55 „Vedęs ir turi vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti. 

Vieni.
 21.00 „Linkėjimai iš 

Paryžiaus“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 23.45 „Rezidentas“.
 0.40 „skorpionas“.
 1.30 „Perėja“.
 2.20 „antinų dinastija“.
 2.45 „sara iš ano 

pasaulio“.

Delfi
 6.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valuja-
vičiumi.

 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 indone-

zijos džiungles.
 12.30 alfo didysis šou.
 13.30 kasdienybės herojai.
 14.30 Gyvenimas inkile.
 15.00 delfi diena.
 17.00 iš esmės su a. Pere-

dniu.
 18.00 krepšinio zona.
 18.30 Šaro Barsa.
 19.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valuja-
vičiumi.

 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Radikalus smal-

sumas.
 21.00 kriminalinė Lietuvos 

zona su d. dargiu.
 22.00 dviračiu per indone-

zijos džiungles.
 22.30 iš esmės su a. Pere-

dniu.
 23.30 delfi diena.
 1.30 dviračiu per indone-

zijos džiungles.
 2.00 delfi diena.
 4.00 kitokie pasikalbė-

jimai.

trečiaDieniS, vasario 9 d. Saulė teka 7.56, leidžiasi 17.11, dienos ilgumas 9.15. Priepilnis. 
Vardadieniai: apolonija, Marijus, joviltas, algė, erikas, Polė, erika.  

LRT TV
2022. 02.09 
 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 Tai kur toliau? 
 20.30 Panorama.
 21.30 Lietuva kalba.
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 „Vyndarys. 

kamoros gniauž-
tuose“.

 23.45 „komisaras 
Reksas“.

 0.30 „sporto galia. 
Futbolas – mano 
kitas gyvenimas. 
Renginys indijos 
moterims „atrask 
futbolą“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Tai kur toliau? 
 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 „Rimti reikalai 4“.
 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.
 19.30 kk2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 žinios.
 22.30 PReMjeRa. 

„drumsti van-
denys“.

 1.00 „snaiperis“.
 1.55 „dugnas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. žvėries galia“.
 6.30 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.00 kalnų slidinėjimas 

(Moterų slalomas. 
dalyvauja Gabija 
Šinkūnaitė). 

 10.00 Šiaurės dvikovė. 
 10.40 Ledo ritulys (Roc – 

Šveicarija). 

 12.40 „kenoloto“.
 12.42 Ledo ritulys (Roc – 

Šveicarija). 
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti iV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Pamergė pagal 

užsakymą“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Pamergė pagal 

užsakymą“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „Pamergė pagal 

užsakymą“.
 0.55 „Bulis“.
 1.55 „elementaru“.
 2.55 „Mokytoja“.
 3.35 „Pasitikėjimas“.

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 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „superbombonešis. 

Naikinti viską“.
 23.20 „Nėra kur bėgti“.
 1.15 „didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.05 „FTB“.

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

lonas“. 
 7.00 „Reali mistika“.
 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 Laikykitės ten. 
 17.30 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 18.00 Reporteris. 
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 sportas.
 20.48 orai.
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.

 23.00 alfa taškas. 
 23.30 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“.
 7.50 „susipažink su 

mano pasauliu. 
Gauravas ir 
aitvarai“.

 8.15 kūrybingumo 
mokykla. 

 8.30 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 „algimantas 

Šalna: norėjau būti 
geriausias“. 

 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“.
 19.00 Nežinomi žmonės.
 19.30 Premjera. „koky-

biška priežiūra. 
katastrofų preven-
cija“.

 20.20 „kernavės archeo-
loginė vietovė“.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 kristupo vasaros 

festivalis 2021. 
 22.30 euromaxx.
 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. 

 1.40 auksinis protas.
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 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. juo-

dasis valetas“.
 22.55 „Legendų biuras“.
 0.05 „svajoklė“.
 1.05 „Paskolinta meilė“.
 3.05 „kasandra. Prieš 

srovę“.
 4.40 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „skorpionas“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.55 „Prakeikti iV“.
 8.55 Vienam gale 

kablys.
 9.25 „Šaunioji įgula“.
 10.00 snieglenčių sportas 

(Moterų kroso 
lenktynės). 

 11.45 akrobatinis 
slidinėjimas (Vyrų 
didžiojo šuolio 
rungties finalas). 

 13.00 Šiaurės dvikovė 
(Finalinė rungtis). 

 14.00 Greitasis čiuožimas 
trumpuoju taku 
(Vyrai ir moterys). 

 15.35 Rogučių sportas 
(dvivietė, finalas). 

 16.40 Ledo ritulys (Čeki-
ja–danija). 

 17.40 „ilgšės“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti. 

Vieni.
 21.00 „Užsienietis“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 23.55 „Rezidentas“.
 0.55 „skorpionas“.
 1.40 „Perėja“.
 2.30 „antinų dinastija“.

Delfi
 6.00 2800 km dunojumi 

baidare su a. Valu-
javičiumi.

 7.00 Mano pramogos 
veidai.

 8.00 ateities karta.
 9.00 delfi rytas.
 10.00 krepšinio zona.
 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 Būsto anatomija.
 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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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.

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

GYVuLiAi

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

Sukergtą kumelę.   •Tel. 8 695 25786.

7 metų kumelę   •(sukergta).  
Tel. 8 695 25786.

Veršingą telyčią, kaina 750  •eurų.  
Tel. 8 609 82592.

Triušius.   •Tel. 8 617 01065.

Mėsinį buliuką.   •Tel. 8 607 51500.

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

Berišonų veislės aviną.   •Tel. 8 675 00318.

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

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

Veršingą mėsinę telyčią.   •Tel. 8 609 82592.

Rudas ir juodas kalakutes.  •Kaimiškus gaidžius ir vištai-
tes.  
Tel. 8 687 27103.

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

AuGALAi

Ūkininkas parduoda dau- •giamečių žolių sėklas. Augi-
name dobilus, motiejukus, 
svidres, eraičinus, turime ir 
žolių mišinių gyvuliams, pie-
voms ir ganykloms, vejoms, 
žaliosioms trąšoms. Galime 
parinkti žolių mišinį pagal 
jūsų poreikius. Konsultuoja-
me pievų ir ganyklų įrengimo 
klausimais. Pristatome visoje 
Lietuvoje NEMOKAMAI.  
Tel. 8 600 25710.

Bulves.   •Tel. 8 623 04363.

Avižas, kaina 7 Eur / 50  •kg. Vasarinius ir žieminius 
kviečius, kaina 12 Eur / 50 kg. 
Galiu atvežti.  
Tel. 8 630 67167.

Avižų ir vikių mišinį. Rugius.  •Tel. 8 623 04363.

Alijošių. Tel. 8 617 01065. •
Maistines ,,Vineta“ veislės  •bulves. Pristatome į namus.  

Tel. 8 614 56206. 

Nedidelį kiekį kviečių, kaina  •50 kg/10 eurų.  
Tel. 8 674 42704.

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

ŽeMĖS ŪkiS

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

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

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

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

Naują GAZ 53 dinamą ir  •trifazį elektros variklį (4 W, 
1300 apsukų per min.).  
Tel. 8 610 36406.

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.

ŽeMĖS Ūkio TeCHNikA

Rusiškus naujus noragus.   •Tel. 8 613 14567.

Kitkinį presą,  lyginimo  •lentą su akėčiomis.  
Tel.  8 687 10518. 

Geros būklės kombainą  •„Niva“. Daug atsarginių deta-
lių. Už simbolinę kainą.  
Tel. 8 610 20998.

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

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

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

Kultivatorių, šieno grėblį- •vartytuvą, šiferį, silikatines 
plytas, šiferį, arklinį invento-
rių: šienapjovę, grėblį-varty-
tuvą, plūgą, elektros skaiti-
klius.  
Tel. 8 680 85040.

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.

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.

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.

14,37 ha žemės su sodyba  •Alovės seniūnijoje.  
Tel. 8 678 58798.

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

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 Eur 
už vnt. „Audi A6“ (2002 m.) 
dvejas priekinio bamperio 
groteles, kaina po 5 Eur. Drus-
kininkai.  
Tel. 8 686 43600.

VAZ 2103 („Žiguli“), kaina  •300 eurų.  
Tel. 8 674 42704. 

Žiemines padangas  •(205*60, R16, 4 vnt., mažai 
naudotos).  
Tel. 8 615 33895.

Akumuliatorių.   •Tel. 8 610 36406.

Automobilinę priekabą su  •TA apžiūra ir dokumentais.  
Tel.  8 652 68031.

Naują elektrinį paspirtuką.   •Tel. 8 652 68031.

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

GAZ 24 („Volga“) detales.   •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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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 komplek- •tą, kaina 80 Eur. Elektrinę 
viryklę su orkaite, kaina 
100 Eur. 200 l metalinę 
statinę, 100 l medinę sta-
tinę, aliumininius bidonus, 
svetainės stalą, dvi virtuvės 
spinteles: pastatomą ir 
pakabinamą.  
Tel. 8 611 26122. 

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.

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. 

1–2 kambarių butą Lazdi- •juose.  
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. 

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.

Mažai naudotą bėginį dvi- •ratį, kaina sutartinė.  
Tel. 8 626 01850.

Pigiai – naudotus baldus,  •vonias, kriaukles, duris, langus.  
Tel. 8 684 12694.

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  •puselėmis (lietuviška, svilinta), 
kaina 2,48 Eur už kg. Puselė 
sveria apie 50–60 kg. Turime 
VERŠIENOS, AVIENOS, ĖRIE-
NOS. Pateikiame kokybės ser-
tifikatą, kad mėsa LIETUVIŠ-
KA. Atvežimas nemokamas.  
Tel. 8 607 12690.

Naują suvirinimo pusauto- •matį aparatą.  
Tel. 8 674 42704.

Kreizo pjūklus.   •Tel. 8 610 36406.

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

Naudotą sekciją ir batų  •dėžę.  
Tel. 8 683 52094.

Sofą su patalynės dėže  •(raudona, geros būklės, ilgis 
1,90 m), kaina 20 eurų.  
Tel. 8 676 05415.

Šviesiai pilką itališką kam- •pą, kaina 250 eurų.  
Tel. 8 676  05415.

Dvigulę lovą (plotis 1,70 m,  •ilgis 2,00 m). Tel. 8 615 10649.

Televizoriaus priedėlį.   •Tel. 8 615 10649.

Dviratį-treniruoklį, kaina 40  •eurų. Tel. 8 689 43192. 

Alijošių. Tel. 8 617 01065 •
Mažai naudotą mašininę  •magnetolą „Pionier“ ir „Golf 4“ 

galinį kairės pusės stopą.  
Tel. 8 610 36406.

PARDUODA
ŽeMĖS ŪkiS

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.

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

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

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

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

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 meta- •liniu korpusu, arklinius pa-
kinktus bei arklinį inventorių: 
vežimą guminiais ratais su 
naujomis drobynomis, varty-
tuvą, akėčias, plūgą, grėblį, 
ravėtuvą, kultivatorių.  
Tel. 8 611 26122.

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

kiTi

TV priedėlius ,,TV Star  •T7200“ (kaina 18 Eur) ir ,,En-
tellbox“ (užlenkiamas, kaina 15 
Eur). Televizoriaus sieninį lai-
kiklį, 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.

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-knygą, ne-
naudotą 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.

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.

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. 

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.

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

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

Trijų vagų bulvių kauptuvą.   •Tel. 8 613 14567.

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

Traktorių T16.   •Tel. 8 617 26534.

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

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

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

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

TrANSPorTo PrieMoNĖS

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

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

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

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

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

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

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

SavaitėS HoroSkopaS 
(vasario 7—13 d.)

avinas (03.21–04.20)
Visata ragins jus apgalvoti savo sociali-
nes vertybes. Galbūt prisijungėte prie sau 
neįprastų žmonių bendruomenės, kurioje 
pradedate atrasti ir daugiau savo asme-
nybės spalvų. Artėjant savaitgaliui būsite 
pasiryžę bet kokia kaina pasiekti savo tikslų. 
Kaip bebūtų dėl jų neaukokite metų metus 
puoselėtos draugystės. Turėdami pagalbi-
ninkų būsite nepalyginamai stipresni nei su 
visais susipykę. 

jautis (04.21–05.21)
Daugeliui Zodiako ženklų planetos žada jau-
dinančių pokyčių, tačiau jūs, nepaisant visko, 
išliksite ramūs ir nepasiduosite spaudimui 
nukrypti nuo pasirinkto tikslo. Neatmes-
kite tikimybės, jog tai, ko iki šiol niekada 
nebandėte, gali praturtinti jūsų gyvenimą 
papildomais atspalviais. Savaitei persiritus 
į antrąją pusę imsite jausti veržliojo Tigro 
energiją: būsite impulsyvesni, drąsiau rizi-
kuosite. Mėgaukitės nauju amplua!

Dvyniai (05.22–06.21)
Patirsite dvasinį nušvitimą. Meditacija – vie-
na populiariausių dvasinių praktikų, tačiau 
jūsų greitam protui ji gali tapti tikru iššūkiu. 
Pabandykite suvaldyti užplūdusias emocijas 
ir mintis rašydami žurnalą. Savaitei persi-
ritus į antrąją pusę jums pasitaikys puiki 
galimybė imtis savo verslo arba išplėsti jau 
esamą veiklą. Pasinaudokite ja!

vėžys (06.22–07.22)
Larštligiškai norėsite prisijungti prie ben-
druomenės reikalų, tačiau niekaip nesugalvo-
site, kaip geriausiai tai padaryti. Pasistenkite 
derinti širdies troškimus su logika ir tikrai 
nepaklysite priimdami sprendimą. Artėjant 
savaitgaliui pajusite tikrą jėgų antplūdį. Tai 
puikus metas išbandyti naujas pramogas 
bei praleisti daugiau laiko su mylimiausiais 
žmonėmis.

Liūtas (07.23–08.23)
Būsite ypač susirūpinę humanitariniais ir su 
aplinka susijusiais reikalais. Trokšite pakeisti 
nusistovėjusias taisykles ir pasiūlysite ne 
vieną kūrybišką idėją kaip tai padaryti. Bū-
kite kantrūs ir nenuleiskite rankų susidūrę 
su pirmosiomis kliūtimis. Žvaigždės jums 
šypsosi, tad dar neprasidėjus savaitgaliui 
pasieksite viską, ką suplanavote.

mergelė (08.24–09.23)
Keletą pirmųjų savaitės dienų jus gali apimti 
keistas jausmas, kad Visata bando jums 
praskleisti savo paslapčių šydą. Vis kažko 
nerimausite ir būsite linkę pernelyg giliai 
analizuoti kiekvieną įvykį. Kaip bebūtų, ne-
skubėkite apie tai kalbėti su aplinkiniais. 
Savaitei persiritus į antrąją pusę emoci-
jos šiek tiek nurims ir galėsite vėl blaiviai 
mąstyti.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Visata paryškins pagrindines sąsajas tarp 
šeimyninio gyvenimo ir kasdienių užduočių. 
Tai, kaip sugebėsite dalintis įprastais darbais 
ir tvarkysitės su rutina, neišvengiamai lems 
harmoniją ir meilės reikaluose. Namai ir 
darbo aplinka taps pagrindinėmis terpėmis 
plėtoti jau esamus meilės ryšius ir megzti 

naujas romantines pažintis. Savaitei bai-
giantis atrasite vis daugiau realių galimy-
bių sėkmingai ir pelningai save realizuoti. 
Puiku!

Skorpionas (10.24–11.22)
Visata skatins jus būti atviru pasauliui. Da-
bar turėsite daugybę idėjų, todėl puikiai 
seksis rašyti straipsnius, rinkti informaciją 
egzaminui ar interviu. Savaitei persiritus 
į antrąją pusę imsite labiau domėtis ne-
kilnojamuoju turtu. Jei dirbsite iš namų, 
jūsų karjerą visokeriopai palaikys šeima. Ne 
paslaptis, kad jus motyvuoja pinigai. Tikrai 
žinosite, kaip juos uždirbti.

šaulys (11.23–12.21)
Turėsite puikią galimybę pademonstruoti 
pasauliui savo talentus bei kūrybiškumą. Be 
didesnių pastangų sugebėsite parengti išsa-
mias ir originalias prezentacijas, neieškosite 
žodžio kišenėje sudarinėdami profesinius 
sandorius ir sklandžiai pasirašinėsite verslo 
sutartis. Nuo ketvirtadienio daugiau keliau-
site ir sėkmingai plėsite savo pažinčių ratą. 
Labai tikėtina, kad šeštadienį ar sekmadienį 
gausite gana rizikingą pasiūlymą investuoti. 
Neskubėkite priimti sprendimo ir prieš tai 
gerai pasverkite visus rizikos faktorius.

ožiaragis (12.22–01.20)
Išgyvensite ypač žavingą laikotarpį. Jau pir-
mosiomis jos dienomis turėsite išskirtinių 
progų maloniai praleisti laiką ir susipažinti 
su intriguojančiais, įdomiais žmonėmis. Tarp 
jūsų siekių ir kasdienės profesinės veiklos 
vyraus kone tobula harmonija, nuolat pa-
pulsite į palankias situacijas ir aplinkybes. 
Prasidedant savaitgaliui skirkite daugiau 
dėmesio savo sveikatai: sportuokite, dau-
giau laiko praleiskite gryname ore, išvalykite 
mintis medituodami.

vandenis (01.21–02.19)
Jūsų entuziazmas liesis per kraštus! Jau 
pirmadienį–ketvirtadienį bandydami už-
bėgti savo pašnekovams už akių, siaubingai 
juos erzinsite, tad elkitės supratingiau ir 
leiskite žmonėms užbaigti sakinį prieš ką 
nors atsakydami. Priešingu atveju, aplinki-
niai gali pamanyti, kad esate garbėtroška, 
nesiruošiantis dalintis savo dėmesiu su 
kitais.  Paradoksalu, tačiau jeigu šiek tiek 
sulėtinsite tempą ir įsiklausysite į aplin-
kinių nuomones, turėsite kur kas daugiau 
šansų sėkmingai įgyvendinti savo tikslus! 
Savaitgaliui prasidedant prisiminkite seniai 
matytus žmones: paskambinkite tėvams 
ar pakvieskite puodeliui kavos geriausią 
draugą.

Žuvys (02.20–03.20)
Jūsų profesinio gyvenimo epicentre atsidurs 
naujos pažintys. Daug bendrausite su savų 
sričių profesionalais bei mentoriais, o tai 
padės iš naujo įvertinti planuojamus pro-
jektus ir jau priimtus darbinius sprendimus. 
Labai tikėtina, kad vienas iš naujai sutiktų 
žmonių padės jums išbristi iš finansinio 
nestabilumo ir paskatins pasireikšti tokiose 
srityse, apie kokias iki šiol nė negalvojote. 
Savaitei baigiantis Visata ragins jus išmokti 
ko nors naujo, pagilinti žinias ir nušlifuoti 
jau turimus profesinius įgūdžius.

PERKA
TrANSPorTo PrieMoNĖS

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

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

GYVuLiAi

Ėringas avis.   •Tel. 8 695 25786.

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

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

Mėsinių veislės buliukus ir  •telyčaites auginimui.  
Tel. 8 672 22384.

Ėravedes avis.   •Tel. 8 695 25786

AuGALAi

Pašarinius runkelius.   •Tel. 8 687 41321.

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

kiTi

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 300–
320 Eur/t, skarda – 270–280 
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. 

Siuvimo mašiną „Singer“.   •Tel. 8 675 46192.

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

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

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

Perkame miškus 
didžiausiomis kainomis 

Lietuvoje.

Mokame avansus. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 656 79029.

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. 

Kalvio priekalą.   •Tel. 8 650 27489.

DOVANOJA
Apie 80 t mėšlo. Krosnos  •seniūnija, Vartų kaimas.  

Tel. 8 638 98886.

2 mėnesių šuniuką.   •Tel. 8 696 47260.

Didelį kiekį šakų.   •Tel. 8 606 61486.

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

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731. 

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 Lietu-
voje su specialia nauja įranga, 
kokybiškomis medžiagomis ir 
už patrauklią kainą. Medžia-
goms ir darbams suteikiame 
garantiją. rinkitės greitą, 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  •patalpas 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.

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.

PAŽINTYS
Ieškau 50 metų draugės iš  •Alytaus rajono.  

Tel. 8 675 07240.

56 metų vyras nori susi- •pažinti su panašaus amžiaus 
moterimi.  
Tel. 8 648 26646.

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.

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.

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

brangiai 
perka 

veršelius.

UAB „Suvalkijos veršeliai“

Tel. 8 634 23551.

: ,


