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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

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

Valdantieji buldozeriu stumia biudžetą, 
nors jam nepritarė net 3 tarybos komitetai
Rytoj Lazdijų rajono savivaldybės taryboje bus priiminėjamas svarbiausias metų dokumentas – 
2022 metų rajono biudžetas. Nors šis projektas buvo rengiamas ne vieną mėnesį, tačiau galutinę 
jo redakciją tarybos nariai išvydo visai neseniai – likus vos dviem dienoms iki jungtinio komitetų 
posėdžio. Akivaizdu, jog per tokį trumpą laiką neįmanoma tinkamai įsigilinti į šį svarbų dokumentą 
ir jį pristatyti rajono visuomenei, juolab suspėti sulaukti pastabų ir pasiūlymų. 

S
unkius ligonius na-
muose slaugantys 
Lazdijų rajono gy-
ventojai – panikoje. 
Jau daugiau kaip mė-
nuo jie nesulaukia 

pagalbos. Daugiau nei ketverius 
metus teikta paslauga – integrali 
pagalba – pernai gruodį buvo nu-
traukta. Kai kurie šios paslaugos 
gavėjai, nesulaukę pagalbos,  jau 
atsidūrė ligoninėje, o šią paslau-
gą teikusi kvalifikuota komanda 
papildė bedarbių gretas. 

Viešai kalbama, kad tokią pa-
galbą dabar turėtų teikti merės 
bendražygės, tarybos narės Jur-
gitos Kurauskienės mamos va-
dovaujama uždaroji akcinė ben-
drovė, jai ketinama perduoti šiai 
paslaugai teikti skirtą automobilį 
ir galimai visą už projekto lėšas 
įsigytą įrangą. 

Tačiau iki šiol paslauga netei-
kiama, o opozicija kritikuoja rajo-
no valdžią už tai, kad nesugebėjo 
tęsti puikiai vykusio projekto ir 
paliko žmones likimo valiai. 

Be paslaugos – Bėda
Lazdijų rajono gyventojas Da-
rius (pavardė redakcijai žinoma), 
slaugantis po  insulto „ant patalo” 
gulinčią  mamą, pasakojo, jog 
buvo labai patenkintas teikiama 
integralios pagalbos paslauga. 

„Iš Lazdijų atvažiuodavo Praėjusių metų gruodžio pabaigoje vyko integralios pagalbos projekto uždarymo šventė, tačiau apie tai niekur nebuvo viešinama. Anot A. Pilkionienės, į ją 
buvo pakviesti tik tam tikri žmonės, tie, kurie nepasakytų nieko bloga dėl to, kad projektas yra uždaromas.

Lazdijų valdžia nusispjovė ant lovose gulinčių ligonių 
Jau uždarė ir integralią pagalbą į namus
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savaitės  komentaras  
Gandai apie popierinės spaudos mirtį buvo gerokai perdėti

Algimantas Mikelionis
Man asmeniškai labai malonu yra 
rašyti į laikraštį, kuris turi ne tik 
formatą kompiuterinėje erdvėje, 
bet ir savo popierinį variantą. Pir-
masis man nėra rankomis apčiuo-
piamas, tad neatrodo labai realus, 
o antrąjį paėmus į rankas, galima 
sklaidyti puslapius ir panaudoti ne 
tik skaitymui. Nors kažkada lyg 
ir vyliausi, kad popierinė spauda 
išliks, bet iš tikrųjų supratau, kad 
jos kiekis stipriai sumažės. Dabar 
internete skaitau tris pagrindinius 
respublikinius portalus, bet malo-

nu žinoti, kad kažkada penkis ar 
net šešis kartus per savaitę pasi-
rodydavęs didžiausias šalies dien-
raštis vis dar turi savo popierinį 
variantą, kad ir susitraukusį iki 
trijų numerių per savaitę. Vis dar 
kartais nusiperku šeštadieninį jo 
numerį ir su nostalgija prisimenu 
laikus, kai prenumeruodavome 
šį laikraštį kasdien ir kiekvieną 
dieną su nekantrumu laukdavo-
me šviežio numerio, įkrentančio 
į laiškų dėžutę. Mūsų šeimoje 
pirmasis paimdavau dienraštį į 
rankas ir greitai perversdavau, 
paskui duodavau šviesaus atmini-
mo tėčiui, kuris jį skaitydavo visą 
ir užtrukdavo ilgai, o šviesaus at-
minimo mama laikraštį paimdavo 
į rankas jau vėlai vakare atsigulusi 
į lovą, prieš pat miegą.

Vėliau, kai į kasdienybės duris 
pasibeldė jo didenybė internetas 
ir visi didesni respublikiniai lai-
kraščiai pasirodė elektroninėje er-

dvėje, kilo kalbos, kad popierinės 
spaudos laikas jau suskaičiuotas 
ir ši priversta žlugti. Kaip vienas 
pagrindinių argumentų buvo pa-
teikiama tai, kad popierinė spauda 
kainavo, o internetinės laikraščių 
versijos bus nemokamas. Tai buvo 
bene pagrindinis argumentas po-
pierinės spaudos nenaudai. Ilgą 
laiką taip ir buvo, bent jau mūsų 
šalyje, bet jau gana senokai ste-
bime, kaip pagrindiniai Lietuvos 
laikraščių portalai savo turinį 
pradėjo apmokestinti. Iš pradžių 
mažiau, o vienas iš jų dabar bent 
kokį kiek nors įdomesnį straipsnį 
slepia po ženklu + ir siūlo už jį 
susimokėti. Štai, ponios ir ponai, 
jums kažkada žadėta nemokama 
elektroninė spaudos versija! Ži-
noma, ji kainuoja kiek pigiau nei 
kasdien leidžiamas popierinis lai-
kraštis, bet anksčiau kurta iliuzija, 
kad popierinė spauda neturi ab-
soliučiai jokių šansų – nepasitei-

sino. Tiesa, reikia pripažinti, kad 
kažkada buvusio šalies dienraščių 
lyderio elektroninė versija yra ne-
mokama.

Žinoma, mūsų šalyje išsilaiky-
ti popierinei spaudai nepadėjo ir 
valdžios mokestinė politika. Tie-
sa, ir Lenkijoje visi šalies dienraš-
čiai turi internetinius portalus, o 
juose apmokami beveik šimtas 
procentų medžiagos. Užtat popie-
rinė spauda išgyvena gerus laikus. 
Nuvykęs į Seinus, kartais nueinu 
į spaudos kioską pasigrožėti kai-
mynų popierinės spaudos įvai-
rove. Kartais nusiperku didžiau-
sius šalies dienraščius „Gazeta 
Wyborcza“ ir „Rzeczpospolita“, 
žurnalus „Newsweek“, „Polityka“ 
ir „Pilka nozna“. Mane domina 
ne tik laikraščių turinys, bet ir 
formatas, jo skyrių struktūra ir 
t. t. Tuomet sugrįžtu į laikus, kai 
egzistavo vien popieriniai laikraš-
čiai, kuriems trūko operatyvumo, 

o apie svarbiausius įvykius su-
žinodavome iš televizijos ar ra-
dijo. Spaudoje užtat rasdavome 
daugiau analitinių gilių straipsnių 
ir apmąstymų, kai žurnalistams 
nereikėdavo strimgalviais ruošti 
medžiagos laikraščių portalams 
ir likdavo laiko gilesnei analizei 
bei neskubotoms išvadoms. Kai 
dienraščiuose liūto dalis tekdavo 
rimtoms temoms, o ne pigiems 
blizgučiams ir „žvaigždučių“ gy-
venimui, o svarbiausi straipsniai 
užimdavo pagrindines dienraščių 
rubrikas.

Be to, tekstai, skaitomi po-
pieriuje, žmonėms yra žymiai 
paveikesni, geriau įsimenami ir 
leidžia skaitytojui ilgiau išlaikyti 
dėmesį pateikiamai medžiagai. 
Kompiuteryje esanti portalų me-
džiaga greičiau pabosta ir žymiai 
rečiau yra skaitoma iki galo, o 
tik lengvai permetama per daug 
nesigilinant.•

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.

Skaitykite 8 psl. »

Savivaldybės tarybai 
teikiamas rekordinis — 
33,2 mln. eurų —
biudžeto projektas

Šį penktadienį Lazdijų 
rajono savivaldybės tary-
bos posėdyje bus teikiamas 
tvirtinti Lazdijų rajono 
savivaldybės 2022 m. biu-
džeto projektas. Svarbiau-
sia žinia – jis šiais metais 
yra rekordinis. Didesnio 
biudžeto savivaldybės vei-
klos istorijoje nėra buvę. 
Biudžetą sudarys 33,2 mln. 
eurų ir tai yra 2,4 mln. dau-
giau nei pernai. 

Daugiausia lėšų biudžete siūloma 
skirti švietimo ir sporto plėtoji-

mui – 10,3 mln., infrastruktūrai, 
teritorijų planavimui ir aplinkos 
kokybės gerinimui – 5,8 mln., 
investicijoms – 5 mln. eurų. 
Biudžeto projektas orientuotas į 
kokybišką švietimo sistemą, inf-
rastruktūros gerinimą, jaunimo 
užimtumo stiprinimą. 

„Tarybai bus pristatomas ir 
teikiamas tvirtinti ne formaliai, 
o realiai išdiskutuotas ir sude-
rintas biudžeto projektas. Atliepta 
į visus argumentuotus raštu ir 
žodžiu gautus siūlymus. Biudže-
to projektas pradėtas rengti dar 
2021 m. spalio mėnesį. Išklausyti 

savivaldybės reguliavimo srityje 
esančių įstaigų vadovų, seniūnų, 
administracijos skyrių vedėjų lū-
kesčiai. Dvi savaites po biudžeto 
projekto pristatymo visuomenei 
buvo laukiama gyventojų pasta-
bų. Dar spalį raštu buvo kreiptasi 
į visus tarybos narius. Jų buvo 
prašoma išsakyti savo siūlymus, 
įvardyti prioritetus. Deja, pasiū-
lymų sulaukta tik prieš kelias die-
nas, vasario mėnesio pradžioje. 
Tai nėra gerai. Siekiant geriausio 
rezultato, darbus reikia padaryti 
laiku. Visgi kompromisus radome. 
Viliuosi, kad visiems tikrai ati-
džiai ir atsakingai atlikus namų 

darbus – penktadienį biudžeto 
projektą patvirtinsime ir galėsime 
nedelsdami imtis konkrečių darbų 
mūsų krašto gyventojų labui“, – 
sako savivaldybės merė Ausma 
Miškinienė. 

didėja finansavimas 
švietimo ir sveikatos sričiai 
Švietimo ir sporto plėtrai biudžete 
numatyta daugiau kaip 10 mln. 
eurų. Finansavimas šiai sričiai 
didėja beveik 1 mln. eurų. Šios 
lėšos skirtos ugdymo procesui už-
tikrinti, neformaliojo užimtumo 
veikloms ir švietimo bendruome-
nių darbo užmokesčiui. 

Sveikatos sričiai taip pat nu-
matytos reikšmingos lėšos iš 
savivaldybės biudžeto, nors iš 
esmės gyventojų sveikatos prie-
žiūros paslaugų finansavimas 
yra valstybės, ne savivaldybės 
atsakomybė. 

„Kol centrinė valdžia, nepai-
sydama regionų poreikių ir inte-
resų, buldozeriu stumia Sveika-
tos reformą, didelė atsakomybė 
tenka savivaldybėms. Siekdami 
užtikrinti gyventojų interesus ir 
gydymo kokybę, rajono biudže-
te numatėme tam reikalingas 
lėšas. Atliepiant VšĮ „Lazdijų  

Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė.
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Garbinga Vasario 16-osios šventė primena 
mums, kokia brangi, bet trapi yra laisvė. 

Su švente!
Lietuvos Respublikos Seimo narys

Zenonas Streikus

Norintys parduoti butus asmenys reikiamus dokumentus privalo 
pateikti iki 2022 m. vasario 22 d. 10.00 val. Lazdijų rajono savival-
dybės administracijos vieno langelio kabinete arba atsiųsti paštu.

Visą informaciją, kokie butai yra perkami, kokius dokumentus 
reikia pateikti  ir kitą informaciją rasite Lazdijų rajono savivaldybės 
interneto svetainėje www.lazdijai.lt, skiltyje „Skelbimai“.

Informacija teikiama tel. 8 613 25 817.

lazdijų rajono savivaldyBės administracija 
pirks vieno, dviejų ir trijų kamBarių Butus 
lazdijų ir veisiejų miestuose 

Dėl biudžeto korekcijų val-
dantieji nepriima jokių mūsų pa-
tikslinimų ir pasiūlymų, neva jie 
puikiai parengė biudžetą ir viskas. 
Biudžeto aptarimas ir tvirtinimas 
yra tarybos narių kompetencija. 
Mūsų komitete yra  6 nariai – 
trys valdantieji ir trys opozicijos 
atstovai. Posėdyje nedalyvavo 
vienas iš valdančiųjų, tai komi-
tete nubalsuota nepritarti biudžeto 
projektui. Kiek žinau, biudžeto 
projektui be mūsų nepritarė dar 
du komitetai.

Pagal galiojantį reglamentą, jei 
pagrindinis – Biudžeto, turto  ir 
investicijų – komitetas nepritaria 
biudžeto projektui, tai merė ne-
gali įtraukti šio klausimo į darbo-
tvarkę. Trys komitetai iš penkių 
nepritarė, tai biudžeto autoriai 
turėtų susimąstyti. Reikia visada 
imtis kompromisų, atsižvelgti į 
pasiūlymus. Manau, kad biudžeto 
projektas po patikslinimų ir pa-
taisymų turėjo būti sugrąžintas 
svarstyti komitetams, tačiau tai 
nebuvo padaryta.“ 

audrius klėjus, taryBos 
narys, Biudžeto, turto ir 
investicijų komiteto narys:
„Iš esmės savo praktikoje netu-
rėjau tokios situacijos, kad taip 
būtų rengiamas biudžetas ir apie 
jį diskutuojama. Tarybos nariai 
per dvi dienas turėjo išanalizuoti 
biudžeto projektą. Mums buvo pa-

sakyta, kad nuo lapkričio mėnesio 
teiktume pasiūlymus dėl biudžeto, 
tačiau, jo nematydami, mes neži-
nojome, ką galima siūlyti. Gavome 
projektą, likus dviem dienoms iki 
jungtinio komitetų posėdžio. 

Merei pasakiau, jog negalima 
taip daryti. Projektas turi būti 
pateiktas visuomenei susipa-
žinti, reikia gauti iš visuomenės 
pasiūlymus, mes, tarybos nariai, 
turėtume nuodugniau į projektą 
įsigilinti, nes prisiimsime atsa-
komybę 

Pamatėme, jog projekte svei-
katos apsaugai skirta mažai lėšų 
– PCPC buvo skirtas nulis, o li-
goninei, kur žinome apie jos pro-
blemas, buvo skirta tik 100 tūkst. 
eurų. Pareiškėme pastabas, kad 
reikia didinti šiuos pinigus. 

Po jungtinio komitetų  posėdžio 
buvo forsuojama, kad būtų skubiai 
svarstoma ir pritariamabiudžetui. 
Man tokie dalykai sunkiai supran-
tami. Valdžia biudžetą formuoja 
pusę metų, su visa komanda, o 
nori, kad tarybos nariai, kurie 
dar turi ir savo darbus, į biudžeto 
projektą įsigilintų per dvi dienas. 
Juk kiekvienai frakcijai dar reikia 
susirinkti, išgirsti frakcijos narių 
nuomonę ir pasiūlymus. Valdan-
tieji patys sukuria tokią situaciją 
ir pyksta ant opozicijos, kad ji 
neva stabdo projekto priėmimą. 
Manau, kad mes esame teisūs. 

Biudžeto projekto nepalaikė 

trys komitetai iš penkių. Tai reiš-
kia, kad daugumos pozicija aiš-
ki – dauguma nepritaria. Galima 
sakyti, kad susilaikė dauguma, 
nes nebuvo sudarytos sąlygos 
normaliai jį apsvarstyti. 

Reikėjo dar kartą projektą grą-
žinti su pataisymais į komitetus. 
Manau, kad tai būtų skaidrus ir 
teisingas sprendimas. Tas nebuvo 
padaryta, dabar buvo pasirašytas 
potvarkis su dviejų pozicijų pa-
taisymais. 

Mes matome ir daugiau spragų, 
kurias būtų galima koreguoti, bet 
tam tiesiog nebuvo skirta laiko. 
Būtų demokratiškai teisinga, jei 
biudžetas būtų normaliai apsvars-
tytas. Deja, to nebuvo.“ 

jonas stankevičius, taryBos 
narys, švietimo, kultūros, 
turizmo ir sporto komiteto 
narys:
„Švietimo, kultūros, turizmo ir 
sporto komiteto posėdyje svars-
tant biudžeto projektą, susi-
laikiau, kadangi man, kaip šio 
komiteto nariui, kilo neaiškumų 
dėl  planuojamo skirti 100 tūkst. 
eurų  Lazdijų rajono savivaldy-
bės renginių organizavimui ir 
savivaldybę reprezentuojančių 
veiklų finansavimui. Turime 
puikiai dirbančią įstaigą Lazdijų 
kultūros centrą, kuri  gali atlikti 
šias funkcijas,  be to, jai skiria-
me nemažą finansavimą, todėl  

nemanau, kad savivaldybė turėtų 
užsiimti  renginių organizavimu 
ir dubliuoti  VšĮ Lazdijų kultūros 
centro  vykdomas funkcijas. Tam 
ir yra įsteigta  ši įstaiga, kurios 
personalas geba organizuoti aukš-
to lygio renginius ir ne kartą tai 
įrodė. Taip pat man neaišku, kas 
yra savivaldybę reprezentuojan-
čios veiklos, kur mes savivaldybę 
reprezentuosime ir kokiu tikslu.

Be to,  mano manymu, per ma-
žai lėšų skiriama meno kolektyvų 
ir jų vykdomų kultūrinių veiklų 
finansavimui. Biudžete numatyta 
tik 7 tūkstančiai eurų. Meno ko-
lektyvai patiria įvairias išlaidas  
kostiumams, rūbams, instrumen-
tams, kuriuos reikia nuolatos at-
naujinti, todėl tam tikslui turėtų 
būti skiriama didesnė suma. 

Kitas momentas – 762 tūkst. 
eurų viešosios įstaigos Lazdijų 
sporto centro sporto salės pastato 
Lazdijuose rekonstravimo dar-
bams atlikti. Nemanau, kad ko-
rektiška įtraukti šias išlaidas, kol 
jos nėra skirtos. Anksčiau tokios 
praktikos formuojant biudžetą ne-
buvo. Neturint reikiamos pinigų 
sumos, nėra logiška ir tikslinga 
ją traukti į biudžeto projektą. Ar 
tokia suma gali ką nors išspręs-
ti, tuo labiau, kad sporto centro 
statybos prie policijos pastato są-
matinė vertė yra net 16 milijonų 
eurų!“•
„Dzūkų žinių“ informacija

Valdantieji buldozeriu stumia 
biudžetą, nors jam nepritarė net 3 tarybos komitetai

Tautiečiai apgulė Lenkijos 
prekybos centrus

Skaitykite 8 psl. »

Biudžeto projekto nepalaikė trys komitetai iš penkių. Tai reiškia, kad daugumos pozicija aiški — dauguma tarybos narių nepritaria. Galima sakyti, kad susilaikė dauguma, nes nebuvo sudarytos 
sąlygos normaliai jį apsvarstyti.

Tačiau valdantieji, labai skubė-
dami, neatsižvelgdami į dauge-
lio tarybos narių prašymą skirti 
daugiau laiko projekto analizei, 
nusprendė greituoju būdu pa-
teikti biudžeto projektą tvirtinti 
tarybai. 

Pateikiame „Dzūkų žinių“ skai-
tytojams tarybos narių pastabas 
apie projekto svarstymo ypatu-
mus, politikų pastabas, į kurias 
iš jų nebuvo atsižvelgta. 

artūras margelis, 
opozicijos lyderis, Biudžeto, 
turto ir investicijų 
komiteto narys:
„Administracijos direktorė, val-
dantieji, merė sukūrė biudžeto 
projektą ir pateikė komitetams.  
Vyko pristatymas, komitetuose 
buvo pateikta nemažai klausi-
mų.  Biudžeto, turto ir investicijų 
komiteto posėdyje siūlėme 100 
tūkst. eurų padidinti Lazdijų li-
goninei numatytą biudžetą, Buvo 
suplanuota 100 tūkst., bet aš pa-
siūliau dar 100 tūkst. eurų pridėti, 
nes ligoninės sudėtinga situacija, 
mažinamas  finansavimus, mi-
nisterija spaudžia, nori mažinti 
paslaugų spektrą, ligoninei tikrai  
reikia pagalbos iš savivaldybės. 
Taip pat posėdyje priminiau, kad 
iš savivaldybės lėšų reikia toliau 
atnaujinti integralią pagalbą ligo-
niams, kurie guli lovose.  

»Atkelta iš 1 psl. 
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Taupykite! Rinkitės elektroninę 
sąskaitą  už  atliekų  tvarkymą
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras siūlo rinktis 
elektroninį mokėjimo pranešimo už atliekas gavimo 
būdą. Taip paprasčiau, patogiau ir pigiau. 

• Tą padaryti galima prisijungus prie Alytaus regiono atliekų 
tvarkymo centro savitarnos svetainės https://www.aratc.lt/vietine-
rinkliava/e-paslaugos-e-vietine-rinkliava/. Pažymėkite, kad renkatės 
elektroninę sąskaitos gavimo būdą, nurodykite teisingą, naudojamą 
elektroninio pašto adresą ir būsite garantuoti, kad jūsų pranešimas 
niekur nepasimes ir nedings.

• Vietinės rinkliavos mokėjimo pranešimai gyventojams yra siun-
čiami vieną kartą per metus. Vasario mėnesį juos gaus visi regiono 
atliekų turėtojai.

• Užsisakiusieji elektroninius pranešimus, mokės mažiau – jiems 
bus pritaikyta savivaldybės numatyta lengvata.

• Popierinių pranešimų siuntimas paštu yra brangi paslauga ir svarstoma galimybė nuo kitų metų 
jos atsisakyti. Pageidaujantiems gauti pranešimus paštu būtų priskaičiuojamos jų spausdinimo ir 
siuntimo išlaidos.

• Kiekvienais metais nemaža dalis paštu išsiųstų pranešimų grįžta su informacija, kad nerastas adre-
satas, netvarkinga pašto dėžutė arba jos visai nėra. Kad taip nenutiktų, geriausia išeitis – užsisakyti 
elektroninį mokėjimo pranešimą.

• Negautas mokėjimo pranešimas neatleidžia nuo pareigos mokėti rinkliavą. Jos nesumokėjus 
skaičiuojama skola, o grįžęs mokėjimo pranešimas pridedamas prie jos išieškojimo kaip įrodymas, 
kad jis buvo išsiųstas. 

• Užsisakius elektroninę sąskaitą, tokių problemų nekyla. Tik būtinai pasitikrinkite, o prisijung-
dami naujai nurodykite veikiantį ir naudojamą elektroninį paštą! 

• Vis dar yra rinkliavos mokėtojų, kurie nurodę elektroninius adresus, besibaigiančius @zebra.lt ir 
@aktv.lt. Zebra elektroninių paslaugų neteikia, pašto @aktv.lt platforma taip pat yra išjungta ir šie 
adresai neveikia. 

• Jeigu kyla neaiškumų, problemų, jungiantis ar registruojantis prie ARATC savitarnos sis-
temos,  kreipkitės info@alytausratc.lt, tel. (8 315) 72842.  
Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro inf.

moterys ir  mums padėdavo,  
tai buvo didelė paspirtis,  labai 
gera paslauga, malonios mote-
rys puikiai atlikdavo savo darbą, 
buvome labai patenkinti.  Tačiau 
po Naujųjų metų šios paslaugos 
negauname. Tai yra labai blogai, 
mes tą klausimą viešai kėlėme, 
nesupratau, kodėl nėra projekto 
tęstinumo. Mes su broliu gyve-
name kartu su mama, tai šiek 
tiek galime ir patys ją prižiūrėti, 
o juk yra žmonių, kurie jokių 
artimųjų šalia neturi. Kaip jiems 
dabar gyventi? “– kalbėjo Da-
rius. 

Aurelija Pilkionienė, integra-
lios pagalbos slaugytojos padėjė-
ja, ketverius metus dirbusi su šiuo 
projektu, abejoja, kad paslauga 
bus sugrąžinta. 

„Manau, kad tos paslaugos ne-
sugrąžins, nes merei jos nereikia.  
Žinau, kad šio projekto automo-
biliai ir visi daiktai bus atiduoda-
mi privačiai poliklinikai, kurios 
daktarė atidarė savo kontorėlę, 
neva suteiksiančią tas paslaugas, 
tačiau iki šiol tų paslaugų realiai 
nesuteikia.“ 

merė nesilaikė pažado?
Praėjusių metų gruodžio pabai-
goje vyko integralios pagalbos 
projekto uždarymo šventė, tačiau 
apie tai niekur nebuvo viešinama. 
Anot A. Pilkionienės, į ją buvo 
pakviesti tik tam tikri žmonės, 
tie, kurie nepasakytų nieko bloga 
dėl to, kad projektas yra užda-
romas. 

„Nemačiau niekur informacijos 
apie šio projekto uždarymą, nesu-

prantu, kodėl apie tai niekas nerašė. 
Automobiliai, čiužiniai, keltuvai, 
vonios, į ką buvo daug investuota,  
dabar viskas sunaikinta“, – kalbėjo 
buvusi projekto dalyvė.  

Anot A. Pilkionienės, merė 
žadėjo visoms aštuonioms inte-
gralios pagalbos projekto darbuo-
tojoms suteikti darbą, bet savo 
pažado neįvykdė. Yra kelios pro-
jekto darbuotojos, kurios dabar 
dirba, bet tik laikinai, kol sugrįš 
iš atostogų ar nedarbingumo nuo-
latinės Socialinių paslaugų centro 
darbuotojos.

„Buvau ir aš lyg ir įdarbinta, 
bet tik  tris dienas, tačiau mano 
sutartis nedirbo, ji nebuvo regis-
truota. Kai apie tai sužinojau, 
nusprendžiau nebeiti į darbą ir 
užsiregistravau  Užimtumo tar-
nyboje. Prieš tai bandžiau patekti 
pas direktorę pasikalbėti, bet ji 
manęs nepriėmė, o jos referentė 
pasakė, kad darbas pirmiausia su-
teikiamas centro darbininkėms. 
Taip pat man pasakė, kad sutartis 
su manimi nutraukta gruodžio 31 
dieną, sužinojau, kad jau tris die-
nas esu bedarbė“, – sakė A. Pil-
kionienė.  

žmonės šaukiasi pagalBos
Buvusi integralios pagalbos ko-
mandos darbuotoja pasakojo, jog 
jai nuolat  skambina tie žmonės, 
pas kuriuos ji su kolegėmis va-
žiuodavo suteikti  pagalbos, jie 
klausinėja, kada pagalbininkės 
atvažiuos, tačiau tenka jiems at-

sieji Lazdijų rajono savivaldybės 
vadovai, piktinosi, kad dabartinė 
valdžia nesugebėjo parengti naujo 
projekto, gauti pinigų, kad pa-
slauga būtų toliau tęsiama. 

Į viešumą iškilo tarybos spren-
dimo projektas, pagal kurį inte-
gralios pagalbos projektui įsigytas 
beveik naujas automobilis „Ci-
troen“ ketinamas neatlygintinai 
perduoti pagal panaudos sutartį 
privačiai bendrovei – Lazdijų 
sveikatos centrui, kuriam vado-
vauja merės A. Miškinienės de-
šiniosios rankos J. Kurauskienės 

mama Virginija Venckuvienė. 
„Nežinau, ar yra teisėta, kai sa-

vivaldybės turtas perduodamas 
privačiam verslui – uždarajai ak-
cinei bendrovei. Jei savivaldybė 
taip perdavinėtų verslui savo tur-
tą, tai verslas turėtų trinti rankas“, 
– svarstė A. Margelis. 

Kas galėtų paneigti, jog merė, 
perduodama rajono žmonių turtą 
savo politinės bendražygės ma-
mai, elgiasi sąžiningai ir skai-
driai? Ar tai nesukelia viešųjų ir 
privačių interesų konflikto?•
„Dzūkų žinių“ informacija

odeta lenkauskienė, 
taryBos narė:
„Likau nustebinta, kai per praeitą 
savaitę vykusį Lazdijų rajono savi-
valdybės tarybos jungtinį komitetų 
posėdį administracijos direktorė 
netyčia prasitarė, kad VšĮ Lazdijų 
socialinių paslaugų centro automobi-
lis, kuris buvo susisiekimo priemonė 
darbuotojams, kurie teikė integralią 
pagalbą klientų namuose, bus per-
duotas pagal panaudos sutartį UAB 

„Lazdijų sveikatos centras“, nes valdantieji nusprendė, kad nuo 
š. m. sausio mėnesio šios paslaugos VšĮ Lazdijų socialinių pas-
laugų centras teikti neturėtų, nors prie gerų norų, valdančiųjų 
politikų sprendimu, buvo galima šią paslaugą išlaikyti ir suteikti 
neįgaliesiems, senyvo amžiaus klientams taip reikalingas slaugos 
paslaugas jų namuose. 
Dar labiau likau nustebusi, kad sprendimo projektą „Dėl VšĮ 
Lazdijų socialinių paslaugų centro automobilio panaudos“ reikia 
apsvarstyti Lazdijų rajono savivaldybės tarybos Sveikatos apsau-
gos ir socialinių reikalų komiteto posėdyje likus vienai dienai iki 
tarybos posėdžio, nors visi sprendimo projektai šiame komitete 
jau apsvarstyti praeitą savaitę. 
Ir kodėl gi šis klausimas teikiamas svarstyti skubos tvarka?
Ar todėl, kad visuomenė ir buvę integralios pagalbos gavėjai bei 
jų artimieji pradėjo plačiai kalbėti  nuo š. m. sausio 1 d. negau-
nantys šios paslaugos, kurią turėtų teikti UAB „Lazdijų sveikatos 
centras“ darbuotojai, nes, neturėdami susisiekimo priemonės, ne-
gali pasiekti klientų, todėl Lazdijų rajono savivaldybės vadovybė 
sukirto rankomis ir bandys Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu palaiminti palankų privačiai įstaigai UAB „Lazdijų 
sveikatos centras“ verslo planą.  
Tad jeigu šis sprendimas bus patvirtintas Lazdijų rajono savivaldy-
bės taryboje, bus įdomu pastudijuoti automobilio panaudos sutartį. 
Galbūt joje bus įrašytas punktas, kad UAB „Lazdijų sveikatos 
centras“ naudosis automobiliu, o VšĮ Lazdijų socialinių paslau-
gų centras padengs visas su automobiliu susijusias išlaidas? Šie 
klausimai išlieka atviri diskusijoms.“

Buvusi integralios pagalbos komandos darbuotoja pasakojo, jog jai nuolat  
skambina tie žmonės, pas kuriuos ji su kolegėmis važiuodavo suteikti  
pagalbos, jie klausinėja, kada pagalbininkės atvažiuos, tačiau tenka jiems 
atsakyti, kad ši  komanda jau nebedirba.

Lazdijų valdžia nusispjovė ant lovose gulinčių ligonių 
Jau uždarė ir integralią pagalbą į namus»Atkelta iš 1 psl. 

sakyti, kad ši  komanda jau ne-
bedirba. 

„Realiai paslaugos nėra teikia-
mos. Praėjo daugiau nei mėnuo, 
tačiau niekas tiems žmonėms ne-
paskambino, nepasiklausė, kaip 
jiems sekasi, kaip jie jaučiasi. 
Nebuvo atvykusi nei slaugyto-
ja, nei prausėja. Paliko žmones 
likimo valiai. Mano žiniomis, 
kelios socialinės darbuotojos 
pačios išsiprašė lovų, atvažiavo 
žmones prausti, bet jos apie tai 
neturi jokio supratimo. Nesu-
laukusi įprastos pagalbos, viena 
ligonė iš Šventežerio pateko į 
ligoninę. Iš mano pacientų buvo 
tik trys, kurie buvo išprausti, 
kiti nesulaukia pagalbos. Baisi 
situacija. Paslauga pažadėta, 
paslaugos kaina padidėjo (kai 
kas moka iki 400 eurų), bet pa-
slauga neteikiama“, – piktinosi 
A. Pilkionienė.  

Ši paslauga reikalinga mažiau-
siai vieną kartą per savaitę, o kar-
tais – keliskart per savaitę. Pas 
ligonius važiuodavo slaugytoja, 
kuri apžiūrėdavo ligonius, taip 
pat masažuotoja,  buvo sukurtas 
visas paslaugų kompleksas. 

„Dabar žmonės guli ir gyvi 
pūva. Manau, kad tai politinis 
žaidimas: panaikinti paslaugą, 
kurią sukūrė buvusi valdžia“, – 
baisėjosi A. Pilkionienė. 

automoBilį atiduoda 
draugės mamos Bendrovei?  
Šios paslaugos iniciatoriai, buvu-
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g Lazdijų rajono savivaldy-
bės priešgaisrinėje tarnyboje 
kai kurie gaisrininkai į darbą 
ateina „pasikvėpinę“, žinoma, 
kad ne kvepalais. Panašu, kad 
etatiniams spiritinių produktų 
mylėtojams ateina išbandymų 
dienos, nes kasdien teks ste-
bėti, kokie skaičiai pasirodys 
alkotesterio ekrane.
g Valdžia verčiasi per galvą, 

girdamasi suremontavusi Bū-
dviečio laisvalaikio salę.  Progi-
nių nuotraukų archyve matyti 
visi suremontuotos salės kam-
peliai, nes neduok Dieve, kokio 
kampo visuomenė nepamatys 
ir nesužinos, kaip baisiai jis at-
rodė prieš remontą. Tačiau kai 
vienas kaimas džiaugiasi, kad 
vėl galės draugėn  susieiti, ki-
tas kaimas – nusiminęs: prieš 
porą metų valdžia nusprendė, 
kad Dumblio bendruomenei 

kalBa, kad...
dzūkai

teikiant realias slaugos paslau-
gas klientų namuose, o ne taip,  
kaip kai kurie, – fiktyvias. 
g Vienos įstaigos direktorių 

„užveda“ kiekvieną pavakarę 
kaimo parduotuvėje įsigyja-
mas „linksmasis komplektas“. 
Jam dažnai feisbuko paskyroje 
užkliūva žmonių komentarai, 
nuotraukos, net sveikinimai 
gimtadienio proga. Jam vaide-
nasi, kad gimtadieniniai svei-
kinimai yra politinė reklama, 
juose net ir rinkimų kampa-
nijos strategijas įžvelgia, pa-
sigenda užsakymo numerio. 
Tačiau slūgstant ,,linksmumo 
komplekto” poveikiui, direkto-
rius sugrįžta į realybę ir puola 
trinti parašytus komentarus. 
Žinoma, „linksmumo kondici-
joje“ rašyti bjaurius komentrus 
yra gal kiek ir geriau nei na-
muose kelti triukšmą.•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.

Auksinės mintys
laisvalaikio salės nereikia, to-
dėl ją uždarė, nors salė buvo 
suremontuota, šilta ir atvira 
bendruomenei.
g Socialinių paslaugų cen-

tras savo automobilį, kuris buvo 
naudojamas integraliai pagalbai 
teikti, perleidžia pagal panau-
dos sutartį privačiai UAB „Laz-
dijų sveikatos centras“ naudotis 
neatlygintinai, kitaip sakant – už 
dyką. Savivaldybės vadovė pa-
sakė: „Taip turi būti ir ne kitaip“, 
nes juk reikia draugės mamytei 
– vyr. gydytojai padėti išsiropšti 
iš finansinės duobės. Taip, geri 
laikai atėjo privačiam „Lazdijų 
sveikatos centrui“, kai gali savi-
valdybę ir jai pavaldžias įstaigas 
melžti kaip karvę. „Gilona“ irgi 
galėtų nesnausti, nes socialinių 
paslaugų centre liko dar dvi 
mašinos, kurios  šiai bendrovei 
taip pat galėtų būti naudingos 

Vasario mėnuo prasideda ypatingai – Čiangmajaus 
(Chiang Mai) gėlių festivalyje, Tailando šiaurėje.

Užlipus 1237 laiptelius, patenki į Tigro urvą (Tiger Cave) 
Krabi regione, Tailande. Atsiveria štai toks vaizdas su Mae 
Klong upe ir beribe žalia ryžių laukų spalva.

Lazdijų valdžia nebuvo svetinga apie reformą  
diskutuoti ketinusiems Seimo nariams  
Nors Lazdijų rajono sa-
vivaldybė nėra tinkamai 
pasirengusi sveikatos prie-
žiūros įstaigų reformai, 
tačiau, atsiradus galimybei 
sužinoti daugiau apie šios 
reformos eigą, išgirsti 
Seimo narių, kuruojančių 
sveikatos politiką, pasta-
bas šiuo klausimu, ta gali-
mybe nepasinaudojo. 

Antradienį Lazdijuose lankėsi 
Seimo Sveikatos reikalų komite-
to nariai Linas Slušnys ir Jurgita 
Sejonienė, kurie turėjo tikslą su-
sitikti su mūsų rajono sveikatos 
priežiūros įstaigų atstovais, rajono 
medikų bendruomene ir padisku-
tuoti apie sveikatos priežiūros įs-
taigų reformą, pateikti pasiūlymų, 
atsakyti į aktualius klausimus. 

Buvo numatytas Seimo narių 
susitikimas su Lazdijų ligoninės 
kolektyvu, tačiau jis buvo at-
šauktas. Formali šio atšaukimo 
priežastis – sudėtinga epidemio-
loginė situacija ligoninėje, tačiau, 

Seimo narys L. Slušnys. (M. Ambrazo / ELTOS nuotr.)

ne merės mylimiausios „Vardan 
Lietuvos“ frakcijos atstovai, bet 
Seimo valdančiųjų atstovai kon-
servatoriai. 

Buvo nuspręsta, kad su Seimo 
nariais Lazdijų medikų bendruo-
menė antradienį galėtų susitikti 
Lazdijų kultūros centre. 

Apie susitikimą buvo infor-
muoti visų sveikatos priežiūros 
įstaigų vadovai, pakviesta susi-
tikime dalyvauti rajono medikų 
bendruomenė, tačiau į susitikimą 
su Seimo nariais atvyko tik įstaigų 
vadovai. 

Žinant, kad sveikatos priežiūros 
įstaigų reformos iniciatoriai yra 
konservatoriai, jų atstovai vado-
vauja reformą vykdančioms mi-
nisterijoms, Lazdijų rajono va-
dovams tikrai vertėjo su Seimo 
nariais padiskutuoti apie reformos 
eigą, gauti naudingos informaci-
jos, tačiau atrodo, kad šiuo atve-
ju partiškumas buvo svarbiau už 
Lazdijų žmonių interesus.•
„Dzūkų žinių“ informacija

redakcijos duomenimis, susiti-
kimas buvo atšauktas po to, kai 
merė susitiko su ligoninės vadovu 
ir „rekomendavo“ atšaukti šį su-
sitikimą. Kas galėtų paneigti, jog 
merei nepatiko tai, kad su ligoni-
nės darbuotojais norėjo susitikti 

Seimo narė Jurgita Sejonienė.
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085.

Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 800 Eur.

Lietuviškos tApAtybės išsAugojimAs 
Lenkijos pAribio kAimuose

Sigitas Birgelis
Kiek šiandien iš vyks-
tančių į Seinus apsipirkti 
lietuvių prisimena poetą 
Antaną Baranauską, kas iš 
jų prie vyskupo kapo Seinų 
bazilikoje gėlių padeda, 
žvakelę uždega? 

Šių metų lapkričio 26 dieną mi-
nėsime 120-ąsias Seinų vyskupo 
Antano Baranausko mirties meti-
nes. Šia proga gal verta dažniau 
prisiminti lietuvių literatūros 
šedevro „Anykščių šilelio“ au-
torių?

Ne vienas Antano Baranaus-
ko metines minėjome, ne vienas 
minėsime. Apie šį iškilų lietuvių 
poetą ir vyskupą reikėtų rašyti ne 
tik jo gimimo ar mirties metinių 
proga. Tai spalvinga, daug lietu-
vių tautai nuveikusi, nors kartais 
ir prieštaringai vertinama asme-
nybė. 

Apie Baranauską parašyta 
daug mokslinių darbų, jo veikla 
ir kūryba detaliai išnagrinėtos. 
„Anykščių šilelis“ išspausdintas 
keliolika kartų, išverstas į rusų, 
lenkų, vokiečių, latvių ir anglų 
kalbas. Ar galima mūsų dienomis 
apie jį parašyti kažką naujo?

Vyskupas Baranauskas buvo 
visapusiškai talentingas žmogus. 
Prieš ateidamas į Seinus, jis 14 
metų savarankiškai mokėsi ma-
tematikos. Šiam mokslui skirdavo 
13 valandų per dieną. Savo tyrimo 
išvadas vyskupas aprašė knygoje 
lenkų kalba „O transcendentalnej 
progresji“. Jam atrodė, kad šiuos 
dalykus jis pirmasis atrado, o ma-
tematikams jie jau seniai buvo 
žinomi. A. Baranauskas suprato 
savo klaidą ir gailėjosi tiek laiko 
skyręs tam mokslui. Be abejo, jis 
žymiai daugiau būtų nuveikęs, jei 
tą laiką būtų skyręs, pvz., poezi-

jai. Reikia prisiminti, kad Seinuo-
se vysk. A. Baranauskas sukūrė 
daug žinomų ir iki šiandien atlie-
kamų giesmių ir dainų. 

Beveik visi vysk. A. Baranaus-
ko gyvenimo ir veiklos tyrėjai 
vieningai pažymi, kad jis buvo 
geras lietuvių kalbos žinovas. 
Niekas tais laikais, išskyrus gal 
kunigą K. Jaunių (buvusį A. Ba-
ranausko mokinį Kauno kunigų 
seminarijoje), negalėjo su juo 
lygintis. Gyvenimo saulėlydyje 
vyskupas iš lotyniškos Vulgatos 
pradėjo versti Šventąjį Raštą. Ligi 
mirties išvertė iki pranašo Jere-
mijo knygos.

litvomanas ar polonofilas?
Vyskupas ilgą laiką palaikė glau-
džius ryšius su lietuvių tautinio-
kultūrinio atgimimo veikėjais. Jis 
tikėjosi tapti planuojamo leisti 
laikraščio redaktoriumi. Skaus-
mingai išgyveno „Aušros“ pasi-
rodymą. A. Baranauskas pasijuto 
tarytum už borto. Jis nebuvo pa-
kviestas net į redakcinę kolegi-
ją. Baranauskas nusišalino nuo 
„Aušros“ bendradarbių. Netrukus 
prasidėjo lietuvių dvasininkų kal-
tinimai dėl jo tariamo polonofi-
lizmo.

Paradoksas. Vysk. A. Bara-
nauskas Seinuose vertė į lietuvių 
kalbą Šventąjį Raštą, rašė nuos-
tabias lietuviškas giesmes, bet 
pas jį užėjusį ir lietuviškai pra-
kalbusį klieriką išbardavo. Mūsų 
dienomis ne vieną gali stebinti 
tokia A. Baranausko laikyse-
na. Iš valstiečių kilęs vyskupas 
Seinuose jautė perdėtą pagarbą 
lenkų dvarininkams. Jam buvo 
nesuvokiama, kad kunigai ar 
šiaip inteligentai tarpusavyje gali 
kalbėtis lietuviškai. Anais laikais 
ne vienas buvo įsitikinęs, kad lie-
tuvių kalba yra liaudies kalba, 

Švenčiant 120-ąsias poeto Antano 
reikalinga tik buities reikalams. 
Bijodamas, kad neapšauktų jo 
litvomanu, dažnai lankydavosi 
pas aukštuomenės lenkus, siek-
damas jų prielankumo. Tai labai 
erzino lietuvius. 

Baranausko poziciją šiuo klau-
simu taikiai paaiškina istorikas 
dr. Bronius Makauskas: „Ne 
Baranausko polonofiliškumas, 
kaip mano kai kurie lietuviai ir 
lenkai autoriai, buvo ta priežastis, 
dėl kurios nusigręžė nuo lietuvių 
atgimimo radikaliosios srovės. 
Baranauskas sąmoningai, prieš 
akis turėdamas pagrindinį tikslą – 
kovą su lietuvių tautos rusinimu ir 
Katalikų Bažnyčios gynimą nuo 
administracine tvarka primestos 
stačiatikybės – nemanė, kad tin-
kama yra tarp lenkų ir lietuvių 
įpūsti tautinį antagonizmą, ku-
ris, pridurkime, buvo natūralus 
lietuvių atgimimo palydovas. Šį 
procesą veikiausiai matė kitaip. 
Jis siekė stiprinti lietuviškumą 
plečiant kalbos teises religinia-
me lietuvių gyvenime (įvesdamas 
papildomus elementus), tikėjosi 
išnaudoti katekizacijos procesą, 
švietimą. Tai buvo Baranausko 
gerai pergalvoti ir nuosekliai 
vykdomi veiksmai jam valdant 
iš vyskupo sosto Seinuose. Tai, 
kad jis su artimaisiais bendravo 
lenkų „protokolo“ kalba, nepa-
neigia šio teiginio, nes vyskupas 
atliko svaresnį darbą – lietuvių 
kalbą „įpilietino“ bažnytinėje li-
turgijoje, o Seinuose tam buvo 
reikalingas autoritetas ir tvirtas 
nusistatymas.

Nepaisant to, kad Baranaus-
kas karštųjų „Aušros“ redaktorių 
buvo lengvabūdiškai pasmerktas, 
nėra įmanoma jam įrodyti lietu-
viškumo išdavystės lenkiškumo 
naudai. Baranauskas labai ryškiai 
skyrė, kur lenkų kalba vartojama 

pagrįstai, kur jos griebiasi „Lie-
tuvos ponai, bajorai ir kunigaikš-
čiai, pastūmę ir pažeminę lietuvių 
kalbą“.

Nepaisant to, kokia buvo vysk. 
A. Baranausko politika tautiniu 
atžvilgiu, jo širdis buvo linkusi 
prie lietuvių, prie savo tautos, 
kurią karštai mylėjo.

Vyskupas būdavo savo artimie-

siems labai nepakantus, bardavo 
už kiekvieną menkniekį. Vyskupo 
A. Baranausko gyvenimo tyrinė-
tojas kun. dr. J. Stakauskas teigia: 
„Vyskupas Baranauskas sunkiai 
sugyvenamas žmogus. Subjekty-
viai Baranauskas buvo šventas, 
objektyviai imant, dėl savo sun-
kaus būdo, dėl suerzintų nervų 
buvo labai sunkiai sugyvenamas 
žmogus. Pats skundėsi, kad nuo 
jo žmonės šalinasi. Būdamas aka-
demijoj, turėjęs tik vieną draugą, 
kuris jį supratęs, būtent kunigą 
Kairį. Ir iš tikrųjų jo ir pasaulie-
čiai, ir kunigai vengdavo. <...> 
Seinuose visus kunigus vyskupas 
atstūmė nuo savęs. Pasiliko tik 
vienas kun. Laukaitis...“

Vysk. A. Baranauskas važiuo-
davo karieta, pakinkyta ketvertu 
žirgų. Jis mėgdavęs sakyti: „Ne 
man, Antanui Baranauskui, tas 
ketvertas žirgų reikalingas, bet 
Seinų vyskupui.“ Jam keliaujant, 
žmonės išbėgdavo vyskupo pa-
sitikti. Punskietis Juozas Vaina 
(1916–2011) prisimena savo tėvo 
pasakojimą: „Tėvas pasakojo, kad 
vyskupas B. į bažnyčią iš savo 
rūmų apie 1 km atvažiuodavęs 
ketvertu arklių, ir, kai vežėjas 
botagu pliaukšterėdavęs, arkliai 
kaip vienas sustodavę vietoje. 
Žmonės su malonumu gėrėda-

Antanas Baranauskas Seinuose.
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Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 800 Eur.

Lietuviškos tApAtybės išsAugojimAs 
Lenkijos pAribio kAimuose

Baranausko mirties metines
vosi tokiu prie šventoriaus var-
tų sustojimu. Ketvertu važinėti 
turėjo teisę tiktai kunigaikščiai. 
Vyskupas A. B., laikydamas save 
bažnytiniu kunigaikščiu, taip pat 
važinėjo ketvertu, bet užtat nuolat 
turėjo kivirčų su apskričių virši-
ninkais.“

„tegu nepatirs laimės tas, 
kas išdrįs pakeisti nors 
vieną mano žodį!“
Šie Vaižgantui Seinų vyskupo 
Antano Baranausko ištarti žo-
džiai giliai pasiliko mūsų tautos 
kolektyvinėje atmintyje. Jie daug 
ką gali pasakyti apie patį jų au-
torių.

A. Baranauskui valdant Seinų 
vyskupiją, kuomet lietuvių spau-
da buvo uždrausta, sunku būdavo 
su lietuviškomis maldaknygėmis. 
Jas spausdindavo Tilžėje su sena 
vyskupo Valančiaus aprobata. 
Knygnešiai atgabendavo jas ir 
į Lazdijų bei Seinų parapijas. 
Beje, maldaknygėse buvo daug 
klaidų. Poteriai neretai būdavo 
iškraipyti. Atsižvelgdamas į tai, 
vysk. A. Baranauskas parengė 
specialų vadovėlį, kuriame surašė 
poterius, įsakymus ir kitas kate-
kizmo dalis. Jis liepė, kad visose 
vyskupijos bažnyčiose, kuriose 
vykdavo pridėtinės pamaldos lie-
tuvių kalba, poterių būtų mokoma 
iš jo vadovėlio. Pasitaikydavo ir 
nesusipratimų. Antai Naumiesčio 
gyventojams keistas atrodė žodis 
„veikalas“. Jie prašė vyskupo šį 
žodį iš vadovėlio išmesti. Vysku-
pas jiems atsakė: „Nesuprantan-
tieji ir bemoksliai tegu nesikiša į 
tokius daiktus.“

Vyskupas A. Baranauskas lai-
kė save dideliu lietuvių kalbos 

žinovu. Jis buvo parašęs lietuvių 
kalbos gramatiką, kurią Tilžėje be 
vyskupo žinios ir, žinoma, be jo 
pavardės išspausdino Jagomas-
tas. Vyskupas susirašinėdavo su 
garsiausiais to laiko lingvistais: 
Šleicheriu, Kuršaičiu, Vėberiu, 
rinko per mokinius liaudies pa-
sakas, parašė lietuvių gramatiką, 
nustatydamas savotišką rašybą, 
kurioje siekta visų tarmių sinte-
zės, neapleidžiant, neskriaudžiant 
nei vienos. Ta Baranausko rašyba 
buvo visos dvasininkijos vartoja-
ma kurį laiką, iki jos nepakeitė 
praktiškesnė Jablonskio grama-
tika. 

Prof. Zigmas Zinkevičius, na-
grinėdamas A. Baranausko reikš-
mę lietuvių kalbotyros istorijo-
je, rašė: „Nors A. Baranauskas 
buvo savamokslis kalbininkas, 
bet lietuvių kalbotyrai padarė 
daug. Jis – genialus autodidak-
tas, be to, nepaprastai darbštus 
žmogus. Lietuvių kalbos tyri-
nėjimo istorijoje jis užima gar-
bingą vietą. Be jo greičiausiai 
nebūtų buvę K. Jauniaus, o be 
K. Jauniaus kažin ar būtų buvęs 
K. Būga, su kurio vardu siejama 
moderniosios lietuvių kalbotyros 
pradžia. A. Baranausko mokinys 
K. Jaunius padarė stiprią įtaką J. 
Jablonskiui, didžiajam lietuvių 
dabartinės bendrinės kalbos teo-
retikui bei pradininkui. Taigi nuo 
A. Baranausko prasideda pagrin-
dinės lietuvių kalbos mokslo ir 
bendrinės kalbos kūrimo linijos. 
Tai lemia jo reikšmę bei vietą 
lietuvių kalbotyros istorijoje. Net 
A. Baranausko klaidos mums da-
bar iš laiko perspektyvos įgy-
ja tam tikrą prasmę, nėra visai 
bevertės. Juk per klaidas buvo 

einama prie tiesos!“
Vyskupas labai išgyveno išvy-

dęs išleistą Jablonskio lietuvių 
kalbos gramatiką. Apie tai liudija 
šis pasakojimas „<...> kapelionas 
Juozapas Laukaitis džiaugdama-
sis ištiesė vyskupui Jono Jablons-
kio gramatiką:

– Ekscelencija, pažvelkite, iš 
kokios gramatikos lietuviai mo-
kysis savo gimtosios kalbos.

Vyskupo veidas bematant ap-
siniaukė, jis paėmė knygą ir net 
nepažvelgęs sviedė ant žemės, 
tardamas:

– Koks nevykėlis išdrįso be 
manęs parašyti lietuvių kalbos 
gramatiką?

Jis nežinojo ir nesidžiaugė, kad 
toje gramatikoje Jonas Jablons-
kis jau baigia formuoti lietuvių 
bendrinę kalbą, kad ta kalba jau 

spausdinami lietuvių laikraščiai 
bei knygos Prūsijoje ir Ameri-
koje. Jis galbūt nesuvokė, kad 
prieš daug ką yra bejėgis, kad 
„nebeužtvenksi upės bėgimo“ 
(Maironis). Todėl neatsitiktinai 
vyskupas Antanas Baranauskas 
vieną kartą prasitarė Vaižgantui: 
„Tegu nepatirs laimės tas, kas 
išdrįs pakeisti nors vieną mano 
žodį!“•

Vyskupai M. L. Paliulionis, K. Beresnevičius, A. Baranauskas. (Nuotrauka iš Kauno arkivyskupijos kurijos archyvo.)

Seinų bazilika. Seinų bazilikos vidus.



8 dzūkų žinios Nr. 6 / 2022 02 10 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Lietuvių dienos Lenkijoje: tautiečiai apgulė Lenkijos prekybos centrus

Alius Mikelionis
Nuo vasario mėnesio 
Lenkija pusmečiui panai-
kino pridėtinės vertės mo-
kestį (PVM), kuris iki tol 
maisto produktams buvo 
5 procentai, mokesčiai 
degalams nuo 23 procentų 
sumažėjo iki 8, todėl kai-
myninę šalį užplūdo 
pirkėjai iš Lietuvos. Reng-
dami straipsnį sutikome 
žmonių iš Alytaus, Kauno, 
Kėdainių, Anykščių, kurių 
teigimu, atvykti į Lenki-
ją apsipirkti verta net ir 
gyvenantiems ne pasienio 
regionuose.

Tiesa, tie, kas jau pirmą savaitgalį 
nusprendė sutaupyti, turėjo apsi-
šarvuoti kantrybe. Maždaug va-
landą šeštadienį eilėje teko lauk-
ti norintiems užeiti į lietuvaičių 
pamėgtą prekybos centrą „Kauf-
land“, dėl konfliktinių situacijų 
kviesta policija. Specializuotose 
pieno ir mėsos produktų bazėse 
apsipirkti buvo galima per maž-
daug dvi valandas. Nuo penktos 
ryto dirbančioje mėsos parduotu-
vėje prieš vidurdienį pasirinkimo 
beveik neliko, atpigę mėsos pro-
duktai buvo išgraibstyti.

Lietuviai perka ne tik maisto 
produktus, bet ir alkoholį. Lie-
tuvaičių pamėgtoje parduotu-
vėje „Biedronka“ populiaraus 
tarptautinio prekinio ženklo alaus 

kaina – 70 euro centų, lenkiški 
obuoliai – 0,33 Eur. Sutikti lie-
tuviai pasakojo, kad dalis mėsos 
produktų beveik dukart pigesni 
nei Lietuvoje, pieno gaminiai taip 
pat. Panaši situacija ir vos sieną 
kirtus parduotuvėje „Vynoteka“, 
čia pirkėjų taip pat netrūksta, o į 
Lenkiją atvežti produktai pigesni 
nei pagaminimo šalyje – Lietu-
voje. Populiarus lietuviškas alus 
tik pervažiavus sieną kainuoja 79 
centus jau su depozitu. 

Dabar ir degalai Lenkijoje pi-
gesni. Šeštadienį dyzelinis kuras 
kainavo 1,15 Eur, panašiai tiek 
ir benzinas, dėl to tolimųjų reisų 
vairuotojams nurodyta papildyti 
bakus Lenkijoje.

„Važiuoju iš Vilniaus į Olan-
diją. Kurą pilsiu grįždamas Len-
kijoje. Aš nežiūriu į kuro kainas, 
ne už savo pinigus pilu. Vado-
vas pasako, kur mums pilti, ten 
ir pilame“, – sakė tolimųjų reisų 
vairuotojas Danielis. 
Šešias maisto prekių parduotuves 
valdanti UAB „Lazdijų prekyba“ 
direktorė Lazdijų rajone  Irena 
Petrauskienė nežino, kaip susi-
grąžinti klientus. Esą pasienyje 
gyvenantys žmonės jau seniai 
perka tik pačius būtiniausius pro-
duktus, o išleisti pinigus vyksta 
į kaimyninę Lenkiją. Vietos pre-
kybininkai svarstė, kaip situacija 
pasikeistų, jei ir Lietuvoje būtų 
sumažintas PVM maistui, bet ar 
dėl to vartotojas pajustų naudą, 

prekybininkė pasakyti negalėjo, 
esą tuomet kainas galimai pakeltų 
gamintojai.

Suvalkuose sutikti žmonės 
keiksnojo Lietuvos valdžią. Kri-
tikos negailėta tiek prezidentui 
Gitanui Nausėdai, tiek premjerei 
Ingridai Šimonytei. Žmonės rei-
kalavo arba kelti darbo užmokes-
tį, arba mažinti PVM maistui bei 

vaistams. 
Pridėtinės vertės mokestis 

maisto produktams Lenkijoje 
naikinamas nuo vasario pirmos 
dienos ir nebus taikomas šešis 
mėnesius iki liepos 22 dienos. 
Dėl esą iškraipomos rinkos 
priekaištus kaimynams reiškė 
Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybė. Tuo tarpu Lenkijos Res-

publikos Vyriausybė tvirtina, 
kad taip ji siekia gyventojams 
pagelbėti sudėtingomis pande-
mijos ir kylančios infliacijos są-
lygomis. Lenkų valdžia aiškina, 
kad PVM maistui  naikinimo ir 
degalams bei trąšoms mažinimo 
laikinosios priemonės prieš jas 
įvedant buvo suderintos su eu-
ropinėmis instancijomis.•

Sutikti lietuviai pasakojo, kad dalis mėsos produktų beveik dukart pigesni nei Lietuvoje, pieno gaminiai taip pat. Panaši situacija ir vos sieną kirtus parduotuvėje „Vynoteka“, čia pirkėjų taip pat 
netrūksta, o į Lenkiją atvežti produktai pigesni nei pagaminimo šalyje — Lietuvoje.

Degalai Lenkijoje pigesni. Šeštadienį dyzelinis kuras kainavo 1,15 Eur, 
panašiai tiek ir benzinas.
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eteris
ketvirtadienis, vasario 10 d. Saulė teka 7.54, leidžiasi 17.13, dienos ilgumas 
9.19. Priešpilnis. Vardadieniai: Skolastika, Girvydas, Vydgailė, Gabrielius, Elvyra, Skolė.

LRT TV
2022. 02.10
 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 Tai kur toliau? 
 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 Eurolyga per LRT. 
 20.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. „AS 
Monaco“–Kauno 
„Žalgiris“. 

 23.00 „Vyndarys. 
Kamoros gniauž-
tuose“.

 23.45 „Komisaras 
Reksas“.

 0.30 „Sporto galia. 
Banglentės ir ledas. 
Plaukiojimas ban-
gomis Rusijoje“.

 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 Euromaxx.
 4.05 Klauskite daktaro.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Smegenų 

paslaptys. Polis 
Sezanas.

 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“.
 10.40 „Keičiu žmoną“.
 11.40 „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 „Kapitonas 

Filipsas“.
 1.10 „Snaiperis“.
 2.05 „Drumsti van-

denys“.
 4.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 Alchemija. VDU 

karta. 
 5.25 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Monstrų  

viešbutis“.
 7.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Kietasis būrys“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Kietasis būrys“.
 0.55 „Bulis“.
 1.55 „Elementaru“.
 2.55 „Mokytoja“.
 3.25 „Pasitikėjimas“.
 4.30 „Bulis“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.25 PREMJERA. „Seklys 

ir Makaulė“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Išlikimo žaidimas“.
 22.50 „Superbombonešis. 

Naikinti viską“.
 1.10 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.00 „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. 
 16.30 Oponentai. 
 17.30 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 18.00 Reporteris. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas  

teisingumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.

 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 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 Tai kur toliau? 
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.50 „Susipažink su 

mano pasauliu. Lisa 
myli šimpanzes“.

 8.15 Kūrybingumo 
mokykla. 

 8.30 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 „Kokybiška prie-

žiūra. Katastrofų 
prevencija“.

 15.35 „Kernavės archeo-
loginė vietovė“.

 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 psichinės 
sveikatos geri-
nimą“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Laimės 

gėlelė“.
 23.15 Čia – kinas. Kino 

žurnalas.
 23.45 „Kelionių atvirukai. 

Safaris Kenijoje“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. „Electro 
Delux Band“. 1 d.

 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“.
 0.25 „Svajoklė“.
 1.30 „Paskolinta meilė“.
 3.15 „Kasandra. Juo-

dasis valetas“.
 4.45 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.45 „Prakeikti IV“.
 8.50 100% Dakaro.
 9.20 „Ilgšės“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 17.00 „Virtuvė“.
 17.35 „Ilgšės“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti. 

Vieni.
 21.00 „Brolis“.
 23.10 „Gelbėtojai“.
 0.00 „Rezidentas“.
 1.00 „Skorpionas“.
 1.50 „Perėja“.
 2.40 „Antinų dinastija“.
 3.05 „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. 

Šeimos nuotykiai 
ant ratų.

 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.

Savivaldybės tarybai teikiamas 
rekordinis — 33,2 mln. eurų — 
biudžeto projektas
ligoninė“ bei VšĮ „Lazdijų pirminės 
sveikatos priežiūros centras“ vadovų ir 
Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto 
pirmininko Arūno Vaišnoro argumentus 
siūlymus, Lazdijų ligoninei numatoma 
skirti 200 tūkst., Lazdijų pirminės svei-
katos priežiūros centrui – 20 tūkst. eurų.  
Tiek viena, tiek kita įstaiga už šias lėšas 
įsigis labai reikalingą medicininę įran-
gą“, – teigia merė Ausma Miškinienė.  

dėmesys vaikų ir jaunimo 
užimtumui 
Nuo 2019 metų finansavimas jaunimo 
politikos įgyvendinimui išaugo kone 11 
kartų – nuo 2019 m. skirtų 6 tūkst. eurų 
iki pernai skirtų 65 tūkst. eurų. Šiais 
metais jaunimui planuojama skirti taip 
pat ženklią sumą – 56 tūkst. eurų. Mūsų 
jaunuoliai vėl turės išskirtines galimybes 
žinių ir nuotykių ieškoti stovyklose, galės 
įsidarbinti – ir taip ne tik užsidirbti, bet 
ir kaupti patirtį. 

Šiais metais, be infrastruktūrinių pro-
jektų, papildomas finansavimas numaty-
tas ugdymo įstaigoms – startuoja mokyklų 
iniciatyvos. Nuo šių metų jos galės kartu 
su bendruomenėmis dalyvauti dalyvau-
jamojo biudžeto iniciatyvose. Bendruo-
menių ir mokyklų idėjoms įgyvendinti 
numatyta 25 tūkst. eurų.  Gera naujiena 
gimnazinių klasių moksleiviams – nuo 
rugsėjo 1-osios jiems iš dalies bus kom-
pensuojami vairavimo kursai ir lėšos 
vairuotojo pažymėjimui įsigyti. 

2022 metų biudžete numatytos lėšos 
visiškai aprūpinti rajono teritorijoje 
veikiančius šešis vaikų dienos centrus, 
užtikrinant visų juos lankančių vaikų 
reikmes.

infrastruktūra išlieka prioritetu 
Rajono kelių ir gatvių remontui savival-
dybė skiria ypač daug dėmesio ir tai at-
sispindi skiriamame darbų finansavime. 
Šiame biudžeto projekte kelių remontui 
bei priežiūrai, prie daugiabučių namų 
esančių stovėjimo aikštelių atnaujinimui 
yra numatyta 2,7 mln. eurų. Tai yra beveik 
dvigubai daugiau nei tam buvo skirta 
2019 m., kuomet šiai sričiai skirta suma 

nesiekė 1,5 mln. eurų.
Suplanuota gatvių, kitų viešųjų erdvių 

apšvietimo, centralizuotai tiekiamo van-
dens ir nuotekų šalinimo sistemų plėtra. 
2022-ųjų metų biudžeto projekte – ir rajo-
no turgavietės. Numatyti Lazdijų, Seirijų 
bei Veisiejų turgaviečių rekonstrukcijos 
ar plėtros techniniai projektai. 

Svari suma biudžete numatyta dviejų 
didelių rajono objektų – Lazdijų sporto 
centro ir  Laisvės kovų muziejaus saugy-
klų statyboms – joms planuojama skirti 
beveik 2 mln. eurų.  

Numatytos lėšos Lazdijų miesto parko 
įveiklinimui. Šiemet planuojama įrengti 
vaikų žaidimo aikšteles bei jaunų šeimų 
poilsiui pritaikytas erdves.

numatytos lėšos ir naujoms, 
gyventojams laBai reikalingoms 
programoms  
Naujovė laukia privačių gyvenamųjų 
būstų savininkų – iš dalies bus kompen-
suojamos lėšos biologiniams valymo 
įrengimams įsigyti ir prisijungimui prie 
centralizuotų šilumos tinklų – tam numa-
tyta 30 tūkst. eurų. 

Taip pat gyventojai galės savivaldybės 
lėšomis prisijungti prie Lazdijuose ir Vei-
siejuose centralizuotai tiekiamo šildymo 
– numatyta kompensuoti dalį jų patirtų 
išlaidų.  Numatytos lėšos ir asbesto stogo 
dangų surinkimui iš gyventojų. 

Siekiant skatinti vyresnio amžiaus žmo-
nių užimtumą, suplanuotas senjorams ak-
tualių užsiėmimų III amžiaus universitete 
finansavimas.  

Naujiena šių metų biudžete – rajono 
ūkininkų rėmimas. Pagal pateiktus siū-
lymus projekte numatytos lėšos iš dalies 
kompensuoti ūkiuose panaudotų polietile-
no plėvelių išvežimą. Skaičiuojama, kad 
šia parama pasinaudos kelios dešimtys 
rajono ūkininkų. Tarybos nariams pri-
tarus, planuojama gyventojams suteikti 
galimybę nemokamai važiuoti vietinio 
reguliaraus susisiekimo maršrutais Laz-
dijų rajone. 

Biudžeto Kaimo ir žemės ūkio plėtros, 
melioracijos programoje Seiliūnų me-
lioracijos projektui numatyta 52 tūkst. 
eurų.•

»Atkelta iš 2 psl. 

Pasinerkite į savo hobį kartu su www.capsule.lt.

Atskleiskite savo 
kūrybiškumą!
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eteris
penktadienis, vasario 11 d. Saulė teka 7.52, leidžiasi 17.15, dienos ilgumas 9.23. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Teodora, Algirdas, Algirdė, Adolfas, Liucijus, Evelina.

LRT TV
2022. 02.11
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

Žmonės.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

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

istorija“.
 0.55 „Laimė“.
 2.15 Istorijos detektyvai.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Mano geriausias 

draugas.
 4.05 Išpažinimai.
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Muzikinis intarpas.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 6.30 Bučiuoju. Rūta.
 7.30 KK2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 PREMJERA. 

„Ūkininkas ieško 
žmonos“.

 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. 

„Covid-23“.
 22.45 „Tikras išban-

dymas“.
 1.00 „Skautai prieš 

zombius“.
 2.50 „Kapitonas 

Filipsas“.
 5.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.

 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Pokahonta“.
 21.05 „Geležinis žmogus 

3“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Geležinis žmogus 

3“.
 23.45 „Konanas bar-

baras“.
 1.55 „Paskutinės dienos 

Marse“.
 4.00 „Pamergė pagal 

užsakymą“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Seklys ir Ma-

kaulė“.
 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 „Seklys ir Ma-

kaulė“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Absoliutus blogis. 

Išnykimas“.
 23.20 „Išlikimo žaidimas“.
 1.10 „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. 
 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“.
 7.50 „Susipažink su 

mano pasauliu. 
Emilis ir šuoliai nuo 
Mostaro tilto“.

 8.15 Kūrybingumo 
mokykla. 

 8.30 Stambiu planu.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Rusų gatvė. 
 12.20 Mūšio laukas.
 12.50 Stambiu planu.
 13.45 Zachor. Atsimink. 
 14.45 „Visa tiesa apie 

psichinės sveikatos 
gerinimą“.

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Kova už išlikimą. 

Delfinų ferma“.
 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. 

Rožių karai“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Laimės gėlelė“.
 2.25 Čia – kinas. 
 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. Kraujas 
Amsterdame“.

 22.55 „Kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

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

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.45 „Prakeikti IV“.
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Ilgšės“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.00 Sportas. Olimpinės 

žiemos žaidynės.
 17.00 „Virtuvė“.
 17.35 „Ilgšės“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.55 Orai.
 22.00 „Kalnas tarp 

mūsų“.
 0.15 „Brolis“.
 2.10 „Užsienietis“.

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. 

Šeimos nuotykiai 
ant ratų.

 10.30 Būsto anatomija.
 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 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

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

 0.30 Delfi diena.
 1.30 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

„Pokahonta“, 19.30, TV3

šeštadienis, vasario 12 d. Saulė teka 7.50, leidžiasi 17.17, dienos ilgumas 9.27. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Benediktas, Reginaldas, Mantminas, Deimantė, Eulalija, Deimantas.

LRT TV
2022. 02.12
 6.02 Vartotojų 

 kontrolė.
 6.55 Minčiukų  

palėpė.
 7.25 „Auklė Makfi“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 „Primatai. Išlikimo 

paslaptys“.
 12.55 Premjera. „Ledo 

žemė. Pavasaris“.
 13.45 Premjera. „Stulbi-

nami protai“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Klauskite  

daktaro.
 18.30 Žinios. Sportas. 

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

naujo!“ 2022. 
 22.40 Premjera. „Vienišos 

širdys“.
 0.30 „Vienos agentės 

istorija“.
 2.30 „Primatai. Išlikimo 

paslaptys“.
 3.25 „Ledo žemė. 

Pavasaris“.
 4.15 „Stulbinami  

protai“.

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“.
 9.20 „Lino. Nuotykiai 

katino kailyje“.
 11.05 „Šnipų  

vaikučiai“.
 12.50 „Ponas Bynas“.
 13.25 „Čarlis ir šokolado 

fabrikas“.
 15.45 „Gražuolė ir 

pabaisa“.
 17.55 Gyvūnų  

pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 PREMJERA. 

„Shazam!“.
 22.10 „Ko nori vyrai“.
 0.30 „Nubusti Meksi-

koje“.
 2.15 „Covid-23“.

TV3
 6.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.30 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 13.00 „Sosto įpėdinis“.
 15.00 „Neteisingai 

apkaltintas“.
 16.45 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.
 18.30 TV3 žinios.

 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvOK.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30 „Iš meilės Pablui“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Iš meilės Pablui“.
 23.45 „Slėpynės“.
 1.35 „Nakvynės namai. 

2-oji dalis“.
 3.20 „Kietasis būrys“.

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 virtuvė“.
 14.50 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“–
Prienų „Labas Gas“. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Sąskaitininkas“.
 0.30 „Šešėlių namai“.
 2.35 „Absoliutus blogis. 

Išnykimas“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. Bar-

bora Umiastauskai-
tė-Žagarietė“. 

 8.30 Eko virusas. 
 9.00 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 „Vilniaus Babi-

lonas“. 
 11.00 „TV Europa 

pristato. Nepri-
klausomybės kovų 
verpetuose. Vladas 
Putvinskis-Pūtvis“.

 11.30 Grįžtantys. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 Lietuvos  

miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.28 Orai.
 18.30 Bušido ringas.
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Žinios.
 20.28 Orai.
 20.30 „Siaubingosios 

gamtos stichijos“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 2.50 „Reali mistika“.
 3.35 Lietuvos miestai. 

 4.20 „Misija: laukinė 
gamta“. 

 5.10 „TV Europa 
pristato. Nepri-
klausomybės kovų 
verpetuose. Vladas 
Putvinskis-Pūtvis“.

 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas.
 7.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 8.00 Čia mano sodas.
 8.30 Gamtininko užrašai.
 9.00 Į sveikatą!
 9.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 10.00 Kas geresnio, 

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

draugas.
 14.25 „Auklė Makfi“.
 16.00 „Dizainas. Frank-

furto virtuvė“.
 16.30 „Dizainas. „Citroën“ 

DS19“.
 17.00 Veranda.
 17.30 Žmogiškas mas-

telis. „Rankų darbo 
šokolado kilmės 
istorija“.

 19.00 „Viltis abipus 
Atlanto. Poetas 
Kazys Bradūnas“.

 19.30 Premjera. Vizio-
nieriai. Donatas 
Jankauskas.

 19.35 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas Ai 
Wei Wei“.

 20.00 Čia – kinas. Kino 
žurnalas.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Kasparas Hau-

zeris. Kiekvienas už 
save ir Dievas prieš 
visus“.

 22.50 Dainius Pulauskas: 
džiazo kelyje. 

 23.50 Pasivaikščiojimai.
 0.20 Dabar  

pasaulyje.
 0.45 Panorama.
 1.07 Sportas. Orai.
 1.12 „Laimė“.
 2.30 Mūšio laukas.
 3.00 Euromaxx.
 3.30 „Rankų darbo 

šokolado kilmės 
istorija“.

 5.00 „Viltis abipus 
Atlanto. Poetas 
Kazys Bradūnas“.

 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. 

Tarp gyvybės ir 
mirties“.

 22.55 „Džesmina“.
 1.00 „Kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 3.05 „Komisaras van 
der Valkas. Kraujas 
Amsterdame“.

TV6
 6.05 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 7.00 Gero vakaro šou.
 8.00 100% Dakaro.
 8.30 Gazas dugnas.
 9.00 E– gazas dugnas.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Orai.
 22.00 „Nauji Aladino 

nuotykiai“.
 23.55 „Kalnas tarp mūsų“
 2.05 „Linkėjimai iš 

Paryžiaus“.

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 dieno-

raštis.
 14.00 Gimę ne  

Lietuvoje.
 14.30 Į pasaulio kraštą. 

Šeimos nuotykiai 
ant ratų.

 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 „Pavojingos 

svajonės“.
 23.00 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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„2 ginklai“, 21.30, LNK

pirmadienis, vasario 14 d. Saulė teka 7.46, leidžiasi 17.21, dienos ilgumas 
9.35. Priešpilnis. Vardadieniai: Kirilas, Valentinas, Saulius, Saulė, Liliana, Lijana, Valius.

LRT TV
2022. 02.14
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

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

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

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

Volteras“.
 23.55 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

San Fransiskas. 
Maupinas“.

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

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 6.30 KK2 penktadienis.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 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 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 PREMJERA. „Toks 

gyvenimas“.
 0.50 „Snaiperis“.
 1.45 „Akvamenas“.
 4.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.

 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Valentinas vienas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Valentinas vienas“.
 0.35 „Valentinas už 2rų“.
 2.55 „Mokytoja“.
 3.30 „Pasitikėjimas“.
 4.40 „Elementaru“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 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. 
Panevėžio 
„Lietkabelis“–Aly-
taus „Dzūkija“. 

 21.00 „Elijaus knyga“.
 23.20 „Juodasis sąrašas“.
 0.20 „Kondoras“.
 1.25 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.30 „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. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 „Keitė: šiuolai-

kinės karalienės 
tapsmas“. 

 17.35 „Advokato 
kelias. Valerijonas 
Šadreika“.

 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 „Haris ir Megan: 

šiuolaikinė meilės 
istorija“. 

 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“.
 7.50 „Susipažink su 

mano pasauliu. 
Suleimanas lekia 
per bangas“.

 8.15 Kūrybingumo 
mokykla.

 8.25 „Dizainas. Frank-
furto virtuvė“.

 8.55 „Dizainas. „Citroën“ 
DS19“.

 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 „Kinijos van gogai“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki 

muzikos.
 21.33 Premjera. „Whitney 

Houston ir Bobbi 
Kristina. Argi 
neturėjom beveik 
visko?“.

 23.00 „Vudstokas. Trys 
dienos, įamžinusios 
kartą“.

 0.40 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.55 Dabar pasaulyje.
 1.20 „Pabandom iš 

naujo!“ 2022. 
 3.15 Panorama.
 3.45 Dienos tema.
 4.05 Sportas. Orai.
 4.10 Krikščionio žodis.
 4.40 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 
paslaptys“.

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

žmogžudystė. 
Žmogžudystė 
Kajene“.

 4.35 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Gelbėtojai“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.55 „Havajai 5.0“.
 8.55 Gazas dugnas.
 9.25 „Ilgšės“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 17.00 „Virtuvė“.
 17.35 „Ilgšės“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti. 

Vieni.
 21.00 „Šokis hip-hopo 

ritmu“.
 23.10 „Poltergeistas“.
 1.00 „Skorpionas“.
 1.45 „Perėja“.
 2.35 „Antinų dinastija“.
 3.00 „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.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Egzotiniai keliai.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Dviračiu per Indo-

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

aplink Skandinaviją.
 14.00 Šiandien kimba. 
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 18.00 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 Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 „Dėl visko kaltas 

seksas“.
 0.30 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 1.30 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

sekmadienis, vasario 13 d. Saulė teka 7.48, leidžiasi 17.19, dienos ilgumas 9.31. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Kotryna, Algaudas, Ugnė, Benignas.

 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“.
 13.00 „Septyni pasauliai, 

viena planeta. Fil-
mavimas gamtoje“.

 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 „Skarlet ir Kuni-

gaikštis“.
 21.55 „Marija Terezė 2“.
 23.40 „Kasparas Hau-

zeris. Kiekvienas už 
save ir Dievas prieš 
visus“.

 1.25 Dainius Pulauskas: 
džiazo kelyje. 

 2.25 „Kelionių atvirukai. 
Actekų Meksikas“.

 2.40 „Laukinis rojus“.
 3.35 „Septyni pasauliai, 

viena planeta. Fil-
mavimas gamtoje“.

 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 „Nuotykių ieško-

tojas Tedas“.
 11.10 „Svečiai palėpėje“.
 12.55 „Kai ateina ji“.
 14.50 „Terminalas“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Kartos. 
 21.35 „Akvamenas“.
 0.20 „Nepageidaujamas 

kaimynas“.
 2.25 „Ko nori vyrai“.

TV3
 6.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.30 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 Olimpinės žiemos 

žaidynės.

 13.00 „Meilė keliauja 
laiku. Smaragdas“.

 15.15 „Princesė nuotaka“.
 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 „Planas tėčiui“.
 21.50 „Transporteris 2“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Transporteris 2“.
 23.40 „Karaliaus vardu 3. 

Paskutinė misija“.
 1.15 „Geležinis žmogus 

3“.
 3.50 „Iš meilės Pablui“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato I 
etapas. Šilalė.

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

čempionato II 
etapas. 

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

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.35 „Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Australija“.

 13.45 „Pragaro virtuvė“.
 14.45 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Vilniaus 
„Rytas“–Kėdainių 
„Nevėžis–Optibet“. 

 19.30 „Juodasis sąrašas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

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

viai“.
 0.45 „Sąskaitininkas“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Birutė Mažeikaitė-
Ramanauskienė“. 

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

su V. Mačiuliu. 
 19.00 „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 Vil-

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

 13.40 Šventadienio 
mintys.

 14.05 „Taikis“.
 15.30 Minčiukų palėpė.
 16.00 „Dainų dainelės“ 

belaukiant.
 17.00 Kultūros diena.
 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 Georges Bizet. 

„Karmen“.
 24.00 Panorama.
 0.22 Sportas. Orai.
 0.30 „Marija Terezė 2“.
 2.10 Kultūringai su 

Nomeda.
 3.05 Stambiu planu.
 4.00 „Taikis“.
 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. 
Žmogžudystė 
Kajene“.

 23.05 „Prancūziška 

porelė“.
 1.10 „Džesmina“.
 3.05 „Vera. Tarp gyvybės 

ir mirties“.

TV6
 6.05 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 7.00 Gero vakaro šou.
 8.00 „Vienas“.
 9.00 Lombardų 

žvaigždės.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 NBA rungtynės 

Atlantos „Hawks“–
Bostono „Celtics“.

 23.30 Sportas. NBA 
Action.

 0.00 „Nauji Aladino 
nuotykiai“.

 1.55 „Drakono kelias“.

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 „Dėl visko kaltas 

seksas“.
 23.00 „Pavojingos 

svajonės“.
 1.00 Egzotiniai keliai.
 2.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 3.00 Mano pramogos 

veidai.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.

„Transporteris 2“, 21.50, TV3
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LRT TV
2022. 02.15
 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. 
 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.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Jaunasis Volteras“.
 23.55 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Singapūro puikusis 
sodas“.

 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 Smegenų 

paslaptys. Marselis 
Prustas.

 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 6.30 Nuo... Iki... 
 7.30 KK2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 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 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Didysis Getsbis“.
 1.20 „Toks gyvenimas“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Nepriklausomybės 

diena“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Nepriklausomybės 

diena“.
 1.30 „Elementaru“.
 2.30 „Mokytoja“.
 3.05 Ekstrasensų mūšis.
 4.50 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Seklys ir Ma-

kaulė“.
 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. 
Šiaulių „Šiauliai-
7bet“–Klaipėdos 
„Neptūnas“. 

 21.00 „Maksimali rizika“.
 23.05 „Elijaus knyga“.
 1.25 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.

Lryto
 5.15 Nauja diena.
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Grįžtantys. 
 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. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 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. 
 22.50 Sportas.

 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

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

LRT+
 6.05 Daiktų istorijos.
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.50 „Susipažink su 

mano pasauliu. 
Florentinė – nepa-
prasta atletė“.

 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 Gražiausios poetų 

dainos.
 15.00 Lietuvos nacio-

nalinių kultūros ir 
meno premijų ir 
Nacionalinės Jono 
Basanavičiaus 
premijos įteikimo 
iškilmės. 

 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

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

švariau.
 19.30 Premjera. „Amžina 

kova su popiežiumi. 
Frydrichas II 
Štaufenas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Tumo kodeksas“. 
 23.00 Stilius.
 23.55 Vytautas Mačernis. 

„Trumpos istorijos“.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Klaipėdos pilies 

džiazo festivalis 
2019. 

 1.35 Kristupo vasaros 
festivalis 2021.

 2.35 „Viltis abipus 
Atlanto. Poetas 
Kazys Bradūnas“. 

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Kelias.
 4.35 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje. 

 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 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. Baltoji 

mirtis“.
 23.10 „Legendų biuras“.
 0.20 „Svajoklė“.
 1.20 „Paskolinta meilė“.
 3.15 „Komisaras 

Diupenas. Bretanės 
paslaptys“.

 4.45 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.50 „Prakeikti IV“.
 8.55 E– gazas dugnas.
 9.25 „Ilgšės“.
 10.30 „Simpsonai“.
 11.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 17.00 „Virtuvė“.
 17.35 „Ilgšės“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti. 

Vieni.
 21.00 „Kikboksininkas 2. 

Sugrįžimas“.
 22.55 „Gelbėtojai“.
 23.45 „Rezidentas“.
 0.35 „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 Ugnikalnių takais.
 8.00 Lietuviškos atos-

togos.
 8.30 Gimę ne Lietuvoje.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Egzotiniai keliai.
 11.00 Delfi rytas. 
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 Alfo didysis šou.
 13.30 Kasdienybės 

herojai.
 14.30 Gyvenimas inkile.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su 

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

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Radikalus smal-

sumas.
 21.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.00 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 22.30 Iš esmės su 
A. Peredniu.

 23.30 Delfi diena.
 1.30 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

trečiadienis, vasario 16 d. Saulė teka 7.42, leidžiasi 17.26, dienos ilgumas 
9.44. Pilnatis. Vardadieniai: Julijona, Julijonas, Tautvydė.  

LRT TV
2022. 02.16
 6.02 Kas ir kodėl? 
 6.35 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 7.30 Išpažinimai.
 8.00 Gamtininko užrašai.
 8.30 Čia mano sodas.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Trijų Baltijos 

valstybių vėliavų 
pakėlimo cere-
monija. Lietuvos 
Respublikos 
Prezidento kalba. 

 12.30 Lietuvos valstybės 
atkūrimo diena. Šv. 
Mišios iš Vilniaus 
šv. Vyskupo 
Stanislovo ir šv. 
Vladislovo arkika-
tedros bazilikos. 

 14.00 Vasario 16-osios 
minėjimas prie 
Lietuvos nepriklau-
somybės signatarų 
namų Vilniuje. 

 14.45 Gražiausios poetų 
dainos.

 15.50 „1920. Didžioji 
diena“.

 17.00 „Aš – dalis 
tavęs“ muzikinė 
programa.

 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Prisiminkime. 

Vasario 16-osios 
Lietuvos nepriklau-
somybės aktas.

 19.30 Lietuva kalba. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Universiteto 100-

mečio koncertas. 
 22.45 Dviračio žinios. 
 23.15 „Jaunasis Volteras“.
 0.05 „1920. Didžioji 

diena“.
 1.15 Vasario 16-osios 

minėjimas prie 
Lietuvos nepriklau-
somybės signatarų 
namų Vilniuje.

 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 „Aš – dalis 

tavęs“ muzikinė 
programa.

LNK
 6.40 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 7.30 „Tomas ir Džeris. 

Greiti ir plaukuoti“.
 9.00 PREMJERA. „Kapi-

tonas Kardadantis 
ir stebuklingas 
deimantas“.

 10.35 „Smurfai 2“.
 12.40 „Katės ir šunys. 

Kačių kerštas“.
 14.15 „Mis Slaptoji 

agentė 2. Ginkluota 
ir žavinga“.

 16.35 PREMJERA. 
„Jaunikis ant balto 
žirgo“.

 18.30 Žinios.
 19.30 „Importinis 

jaunikis“.
 21.40 PREMJERA. 

„Džokeris“.
 0.05 „Tai“.
 2.40 „Didysis Getsbis“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 14.00 „Erelis Edis“.
 16.05 „Ir velnias dėvi 

Prada“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Ir velnias dėvi 

Prada“.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Aš – dalis tavęs“.
 21.30 „Tadas Blinda. 

Pradžia“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Tadas Blinda. 

Pradžia“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Tadas Blinda. 

Pradžia“.
 23.55 „Bulis“.
 0.55 „Elementaru“.
 1.55 „Mokytoja“.
 2.30 Ekstrasensų mūšis.
 4.05 „Tarp mūsų, 

mergaičių“.

BTV
 7.05 „Kova už būvį“.
 9.15 „Leopardų uolos“.
 10.25 „Kolibriai – žėrintys 

pasiuntiniai“.
 11.40 „Riterio žvaigždė“.
 14.25 „Lėktuvai, traukiniai 

ir automobiliai“.
 16.15 „Drakonai dvyniai“.
 18.30 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“–
Kauno „Žalgiris“. 

 21.00 „Dvasia šarvuose“.
 23.05 „Hadsono 

vanagas“.
 1.10 „Maksimali rizika“.
 3.00 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.

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 „TV Europa 

pristato. Nepri-
klausomybės 
kovų verpetuose. 
Lietuva XIX–XX a. 
pradžioje“.

 11.45 „TV Europa 
pristato. Nepriklau-
somybės kovų ver-
petuose. 1918–1920 
m. savanoriai“.

 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Herkus Mantas“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 „Herkus Mantas“.
 17.30 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Edmundo Kučinsko, 

Rimvydo Kučinsko 
ir Styginių kvarteto 
koncertas. 

 20.00 Reporteris. 
 20.20 Sportas.
 20.28 Orai.
 20.30 „Skrydis per 

Atlantą“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Laikykitės ten. 
 0.00 Nauja diena. 
 1.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 2.00 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Dvaro rūmai“.
 3.55 Laikykitės ten.
 4.35 „Pėdsakas. 

Ukraina“.

LRT+
 6.05 (Ne)emigrantai.
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 Gustavo enciklope-

dija.
 7.55 „Susipažink su 

mano pasauliu. 
Muskaan svajoja 
apie Bolivudą“.

 8.20 Kūrybingumo 
mokykla.

 8.30 Širdyje lietuvis.
 9.30 „Mes nugalėjom“.
 10.00 Valstybės apdo-

vanojimų įteikimo 
ceremonija.

 11.30 Dainos Lietuvai. 
Partizanų dainos.

 12.00 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. Sil-
vestras Žukauskas“. 

 12.50 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. Sa-
liamonas Banaitis“. 

 13.40 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Jurgis Šaulys“. 

 14.30 „Žmonės, kurie 
sukūrė Lietuvą. 
Petras Vileišis“. 

 15.20 „Partizanas“. 
 16.30 „Stovintis priešaky. 

Tarpukario Lietuvos 
Prezidentai“.

 17.55 „Lituanie, mano 
laisve“.

 19.00 Iškilmingas Vasario 
16-osios koncertas 
„Begalinis skrydis“ 
Lietuvos nacionali-
nėje filharmonijoje. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Menų pašaukti. 

Koncertas, skirtas 
Nacionalinės 
M. K. Čiurlionio 
menų mokyklos 
75-mečiui.

 22.55 Vytautas Mačernis. 
„Etapai“. 

 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.
 3.22 Sportas. Orai.
 3.30 Nežinomi žmonės.
 4.00 Išpažinimai.
 4.30 Gražiausios poetų 

dainos.
 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. Klai-

dinga nata“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.15 „Svajoklė“.
 1.15 „Paskolinta meilė“.
 3.00 „Kasandra. Baltoji 

mirtis“.
 4.40 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.55 „Prakeikti IV“.
 8.55 Vienam gale 

kablys.
 9.25 „Ilgšės“.
 10.30 „Simpsonai“
 11.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 17.00 „Virtuvė“.
 17.35 „Ilgšės“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Nuogi ir įbauginti. 

Vieni.
 21.00 „Nepriklausomybės 

diena. Atgimimas“.
 23.20 „Gelbėtojai“.
 0.10 „Rezidentas“.
 1.10 „Skorpionas“.
 2.00 „Perėja“.
 2.50 „Antinų dinastija“.
 3.15 „Sara iš ano 

pasaulio“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Mano pramogos 
veidai.

 8.00 Ateities karta.
 9.00 Būsto anatomija.
 9.30 100 akimirkų 

gamtoje.
 11.30 Egzotiniai keliai.
 13.30 Orijaus kelionės.
 17.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 18.30 Gimę ne Lietuvoje.
 19.00 Idėja Lietuvai.
 21.00 „Priešai“.
 0.00 Delfi apdova-

nojimai „Titanai 
2022“.

 1.30 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 2.00 Kitokie pasikalbė-
jimai.
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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.

GYVULIAI

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

Dvi kiaules, 150 kg ir 180  •kg, kaina 1 kg – 2,50 Eur.  
Tel. 8 673 40905.

Gaidžius.   •Tel. 8 656 61493.

Mėsinį veršelį, girdomas  •pienu.  
Tel. 8 626 20469.

Kiaulę pjovimui, kaina 2,50  •Eur/kg.  
Tel. 8 622 10815.

Kiaulę, kaina 2,50 Eur/kg.   •Tel. 8 673 40905.

Įvairaus amžiaus triušius.   •Tel. 8 677 12359.

Veršingą mėsinę telyčią.   •Tel. 8 609 82592.

Mėsinį buliuką.   •Tel. 8 607 51500.

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

Berišonų veislės aviną.   •Tel. 8 675 00318.

Veršingą mėsinę telyčią.  •Galimas keitimas.  
Tel. 8 618 43737.

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

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

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

AUGALAI

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

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

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

Bulves.   •Tel. 8 623 04363. 

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

Pašarinius runkelius, vienas  •centneris – 6 Eur.  
Tel. 8 658 12097.

Avižų ir vikių mišinį, ru- •gius. Tel. 8 623 04363.

ŽEMĖS ŪKIS

Šieną rulonais, kaina 8 Eur/ •vnt.  
Tel. 8 651 45430.

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

Naują elektrinį paspirtuką.   •Tel. 8 652 68031.

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 XC-70“  •(rudos spalvos, labai geros 
būklės, daug privalumų).  
Tel. 8 618 43737.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Kombainą dalimis  •„Fortschritt 516“.  
Tel. 8 677 12359.

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

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

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

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

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

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

Savadarbį pakabinamą  •kultivatorių 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. 

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, gražus 
vaizdas, patogus privažiavi-
mas, 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  Kučiūnų 
sen.  
Tel. 8 611 49771.

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

Visureigį „Subaru Justy“,  •1,3 l, benzinas, 2007 m., ideali 
būklė, iš Vokietijos, kaina 
sutartinė. 
Tel. 8 692 44465.

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

Visureigį „Subaru Justy“ (4  •varomi ratai, 1,3 l, benzinas, 
ideali būklė, 2007 m.), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 692 44465.

Padangas (R14, su aliumini- •niais ratlankiais).  
Tel. 8 656 19279. 

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

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

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

Prieškambario komplektą,  •kaina 80 Eur. Elektrinę viryklę 
su orkaite, kaina 100 Eur. 200 l 
metalinę statinę, 100 l medinę 
statinę, aliumininius bidonus, 
svetainės stalą, dvi virtuvės 
spinteles: pastatomą ir pakabi-
namą. 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 reismu-
są. 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

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

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

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

žemės ūkio paskirties  •žemę Alytaus r. sav. Gali būti 
apleista. Tel. 8 678 80555. 

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

Brangiai miškus: brandžius,  •bręstančius, jaunuolynus, mal-
kinius. Dirbamą žemę, apaugu-
sią krūmais ir medžiais.  
Tel. 8 641 55554. 

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Traktorių T16.   •Tel. 8 617 26534.

TV priedėlį TV  STAR  •T 7100, kaina nuo 17 eurų, 
televizoriaus sieninį laikiklį už 
4 eurus, televizorių PANASO-
NIC, PHILIPS, SAMSUNG, LG 
ir TV priedėlio TV STAR T910 
distancinio valdymo pulte-
lius, kaina nuo 3 eurų, SCART 
laidus po 2 eurus. Mygtukinio 
seno modelio NOKIA telefono 
įkroviklius ir ausinukes po 2 
eurus, vaikišką maniežą už 25 
eurus. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Naudotą tentą (3 x 6 m),  •kaina 20 Eur. Tel. 8 600 02375. 

Naudotą skalbimo mašiną  •„Neff“, kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 28670. 

Prieškambario komplektą,  •elektrinę viryklę su orkaite, 
aliumininius bidonus ir elektri-
nę sviestamušę.  
Tel. 8 620 87074.

Lentynas su apšvietimu.   •Tel. 8 698 29910.

Naują suvirinimo aparatą,  •naują elektrinį paspirtuką.  
Tel. 8 652 68031.

Odinę sofą-lovą (su ištrau- •kiamu mechanizmu, geros 
būklės), kaina 110 Eur.  
Tel. 8 649 49625.

Žieminį vaikišką paltą (36  •dydžio, su išsegamu natūraliu 
kailiu). Tel. 8 656 19279. 

Šaldymo kamerą išsiardymui  •(15 kv. m), šaldymo vitrinas (1,50 
ir 3 m), šaldytuvą su stiklinėmis 
durimis, šaldymo dėžę (telpa 15 
konteinerių). Tel. 8 612 23889.

Siuvimo mašiną „Veritas“  •(su spintele ir elektriniu vari-
kliu), kaina 95 Eur.  
Tel. 8 605 35634.

Kelioninį lagaminą (labai  •didelis). Tel. (8 315) 36353.

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 Eur.  
Tel. 8 676 05415.

Šviesiai pilką itališką kam- •pą, kaina 250 Eur.  
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. 

PARDUODA
ŽEMĖS ŪKIS

Šieną, šienainį, grūdų, kiau- •lę, pašarinių bulvių.  
Tel. 8 673 55408.

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

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

Kreizo pjūklus.   •Tel. 8 610 36406.

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

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

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

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

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

KITI

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

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

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

Kiaulienos skerdiena puse- •lėmis: lietuviška, svilinta, kaina 
2,48 Eur/kg, puselė sveria apie 
50–60 kg. Turime veršienos, 
avienos, ėrienos. Pateikiame 
kokybes sertifikatą, kad mėsa 
lietuviška. Atvežimas nemoka-
mas. Tel. 8 607 12690. 

Siuvimo mašiną „Singer“,  •kaina 40 Eur.  
Tel. 8 638 20990.

Alijošių.   •Tel. 8 617 01065

Mažai naudotą mašininę  •magnetolą „Pionier“ ir „Golf 4“ 
galinį kairės pusės stopą.  
Tel. 8 610 36406.

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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. 

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

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

AUGALAI

Runkelius.   •Tel.8 686 19384.

Pašarines bulves.   •Tel. 8 673 40905.

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

Pašarinius runkelius.   •Tel. 8 687 41321.

1 toną pašarinių bulvių.   •Tel. 8 673 40905.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.
Tel.: 8 682 49384.

8 617 22283.
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KlasifiKuoti
sKelbimai

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

PERKA
GYVULIAI

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

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

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

Ėravedes avis.   •Tel. 8 695 25786

Mėsinį veršelį arba telyčai- •tę auginimui.  
Tel. 8 643 65704.

Kumelę auginimui ir/arba  •darbui. Siūlyti įvairius varian-
tus. Tel. 8 682 03736.

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.

Didelį senovinį šaltkalvio  •spaustuvą. Tel. 8 616 75033.

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

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

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

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

Kalvio priekalą.   •Tel. 8 650 27489.

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

Perkame miškus 
didžiausiomis kainomis 

Lietuvoje.

Mokame avansus. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 656 79029.

DOVANOJA
Dovanoju apie 80 t mėšlo.  •Krosnos seniūnija, Vartų kai-

mas. Tel. 8 638 98886. 

2 mėnesių šuniuką.   •Tel. 8 696 47260.

Didelį kiekį šakų.   •Tel. 8 606 61486.

Rūbus, patalynę, batus.   •Tel. 8 605 35634.

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink. Tel. 8 675 00731. 

REIKALINGAS
Meistras pakoreguoti baldų  •minkštą dalį. Tel.: 8 621 40082,  

(8 315) 36010.

Meistras pataisyti siuvimo  •mašiną „Singer“.  
Tel. 8 675 46192.

Traktorininkas ir moteris  •prižiūrėti sodybą.  
Tel. 8 687 10518. 

Reikalinga moteris sutvar- •kyti namus Punios sen.  
Tel. 8 606 61486.

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404. 

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

Kasame tvenkinius.   •Tel. 8 678 80555.

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

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

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

Remontuoju šaldytuvus ir  •automatines skalbimo maši-
nas. Prijungiu skalbimo maši-
nas. Tel. 8 699 68550.

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

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

NUOMA
SIŪLO

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

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

Išnuomojamos patalpos nuo- •savame name. Tel. 8 618 43737.

IEŠKO

Brangiai išsinuomočiau že- •mės ūkio paskirties žemės. Gali 
būti apleista. Tel. 8 614 80988.

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

Brangiai išsinuomočiau  •žemės Krosnos, Šeštokų sen.  
Tel. 8 688 80688.

Išsinuomočiau žemės  •Šventežerio sen. Laiku moku 
sutartą nuomos mokestį.  
Tel. 8 671 50589.

KEIČIA
Mašiną GAZ52 į traktoriaus  •priekabą su dokumentais.  

Tel. 8 620 80690.

PAŽINTYS
Ieškau rimtos, simpatiškos  •iki 53 metų amžiaus moters 

rimtai draugystei ir gyvenimui 
Lazdijų r. sav.  
Tel. 8 692 44465.

81 metų vyras nori susipa- •žinti su moterimi.  
Tel. 8 624 99815.

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.

Elektros energiją 
taupykite su laikmačiu   

Pabrangus elektros energijai, gyventojai vis dažniau ieško 
būdų, kaip sutaupyti. Akys krypsta į elektros prietaisus, kurie 
veikia nuolat, nors tai nėra būtina. Nuolat atjungti prietaisą 
nuo elektros tinklo – nepatogu, neretai ir pamirštama. Tokiu 
atveju praverstų laikmatis, dažnai vadinamas „taimeriu“. 

Laikmatis leidžia atidaryti / uždaryti elektros grandinę ir tokiu 
būdu taupant elektros energiją reguliuoti elektros prietaiso 
veikimo laiką. Tarkime, norite, kad elektrinis šildytuvas veiktų 
tam tikrą laiką, po kurio išsijungtų ir praėjus atitinkam laiko 
tarpui vėl įsijungtų. 

Taigi, laikmačiai naudojami su elektriniais prietaisais, kurie 
gali veikti su patraukomis. Pvz.: žiemą reguliuoti elektrinių 
šildytuvų, vasarą – vėjelio, taip pat akvariumų filtrų, lempų 
šviesų ar kitų prietaisų veikimo laiką.

Dažniausiai laikmačiai būna dviejų tipų: mechaniniai arba 
skaitmeniniai. 

Mechaninis laikmatis turi pagal laikrodžio rodyklę sukamą lai-
ko juostą, dažnai su mygtukais. Paprastai mechaninių laikmačių 
trumpiausias veikimo laiko tarpas – 15 min. Reikia nepamiršti, 
kad sukti mechaninio laikmačio rodyklę prieš laikrodžio rodyklę 
nerekomenduojama, nes galima sugadinti. 

Skaitmeninis laikmatis turi ekraną ir daugiau funkcijų. Pvz.: 
kiekvieną savaitės dieną galima skirtingai programuoti, pasi-
rinkti skirtingus, trumpesnius nei 15 min., veikimo intervalus, 
valandų formatą, vasaros / žiemos laiką ir pan. 

Tiek mechaninis, tiek skaitmeninis laikmatis, priklausomai 
nuo modelio, nustatomas skirtingai. 

„Elvertoje“, elektros prekių parduotuvėje (Santaikos g. 10, 
Alytus), galite įsigyti mechaninių ir skaitmeninių laikmačių, 
taip pat energijos išlaidų matuoklių, skirtų elektros prietaisų 
energijos suvartojimui matuoti. 

„Elverta“ – elektros prekės vienoje vietoje!  
Tel. 8 672 28 588.
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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.

: ,


