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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

Byra merės komanda: geriausius išmeta, kiti patys bėga
Dešinioji merės ranka grįžta į Alytų — nemato perspektyvų...

P
rotų nutekėjimas 
yra vienas iš di-
džiausių Lazdijų 
rajono skaudulių. 
Talentingi, inova-
tyvūs, kūrybingi 

specialistai Lazdijuose ilgai ne-
užsibūna. Jie kelia sparnus aukš-
tesniam profesiniam skrydžiui ki-
tuose miestuose, o rajono valdžia 
nesugeba surasti jiems tinkamos 
pamainos. 

Prieš keletą dienų Lazdijus pa-
siekė žinia, kad Lazdijų rajono sa-
vivaldybę palieka dešinioji merės 
ranka, jos patarėja Sonata Dum-
bliauskienė. Ji dalyvavo konkur-
se Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos Verslo skyriaus 
vedėjo vietai užimti ir jį laimėjo, 
surinkusi daugiausia balų.

Lazdijai netenka talentingo, kū-
rybingo žmogaus, puikios projek-
tų kūrimo ir įgyvendinimo speci-
alistės, kurią palankiai vertina ne 
tik merės aplinka, valdantieji, bet 
ir tarybos opozicija.  

Įgyvendino daug projektų
Pati Sonata „Dzūkų žinioms“ 
pripažino dalyvavusi šiame 
konkurse, tačiau teigė, jog dar 
nesulaukusi oficialaus patvirtini-
mo, jog vadovaus Alytaus miesto  

Kunigas Vidmantas Striokas:  
„Rudamina man brangi, kaip pirmoji meilė“ 
Vasario 16-oji yra ta diena, kai nusilenkiame Lietuvos valstybingumui, 
pasidžiaugiame atkurta Lietuvos valstybe, padėkojame iškiliausiems 
mūsų šalies ir savo krašto žmonėms. 

Nuo 2019 metų birželio Lazdijų rajono savivaldybės merės patarėja dirbusi S. Dumbliauskienė, prieš atvykdama į Lazdijus, dirbo Alytaus savivaldoje, 
turėjo daug patirties projektinėje veikloje.
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SavaitėS  komentaraS  
S. Skvernelio įkurta politinė partija nėra iš esmės nauja partija

Algimantas Mikelionis
„Delfi“ užsakymu visuomenės 
nuomonės ir rinkos tyrimų ben-
drovė „Spinter tyrimai“ sausio 
17–29 dienomis atliko apklausą. 
Joje atsispindi politinių partijų, 
politikų ir vyriausybės populia-
rumas. Nors iš pirmo žvilgsnio 
pagal girdimus ir matomus politi-
nius įvykius viešojoje erdvėje gali 
susidaryti įspūdis, jog Lietuva 
išgyvena itin gilią krizę, bet to 
nesimato pažvelgus į populiariau-
sias politines partijas. Atrodo, kad 
ant kiekvieno kampo keikiami 
konservatoriai yra kalti prieš visą 

valstybę ir kiekvieną jos pilietį 
atskirai, bet, pasirodo, taip toli 
gražu nėra.  Daug kam gali atro-
dyti, kad tai neįtikėtinas dalykas, 
bet „Sprinter tyrimų“ atliktoje 
apklausoje populiariausia Lie-
tuvos partija yra konservatoriai. 
Žinoma, per rinkimus į Seimą 
už juos balsavo žymiai daugiau 
rinkėjų, bet dabar konservatorius 
palaiko 11,6 procento apklaustų-
jų. Tai ištikimiausi jų rinkėjai, į 
kuriuos ši politinė jėga gali atsi-
remti ir jais pasitikėti. Gruodį šis 
palaikymas buvo kiek mažesnis  
– 10, 8 procento. Antroje vietoje 
yra socdemai. Už juos balsuoti 
yra pasirengę 10,2 procento res-
pondentų. Gruodį jų buvo kiek 
daugiau – 10,9 procento. Trečioje 
vietoje yra nauja S. Skvernelio 
politinė partija – Demokratų są-
junga „Vardan Lietuvos“. Kaip 
neseniai suburtai partijai jos rodi-
kliai yra geri. Gruodį už juos būtų 
balsavę 7,2 procento apklaustųjų, 

sausį – 8,2 respondentų. Nors kaip 
visiškai neseniai suburta partija 
S. Skvernelio demokratai tikėjosi 
šauti dar labiau į priekį. 

Rytų Europos valstybėse pasku-
tiniu metu susiformavo tradicija 
noriai balsuoti už naujas partijas. 
Bet ar S. Skvernelio partija yra 
nauja? Na taip, naujas pavadini-
mas, kita žmonių kombinacija, bet 
tie asmenys politikoje dalyvavo 
jau anksčiau – buvo kitų partijų 
nariai. Tad juokaujant galima pa-
sakyti, kad S. Skvernelio partija 
yra nauja, bet ją pavadinti visiš-
kai nauja neapsiverčia liežuvis. 
Žmonės tą mato ir atėjus kitiems 
rinkimams į tai tikrai atsižvelgs. 
Pastarąjį teiginį patvirtina ketvir-
ta valstiečių vieta populiariausių 
partijų reitinge. Jeigu gruodį už 
juos buvo pasirengę balsuoti 6,7 
procento apklaustųjų, tai sausį 
–  jau 7,7 procento respondentų. 
Valstiečiai tik 0,5 procento atsi-
liko nuo S. Skvernelio partijos! 

O kai kas prognozavo, kad pas 
Saulių perbėgs kone visi valstie-
čių partijos nariai. Dažniausiai 
nesutinku su tuo, ką kalba ponas 
R. Karbauskis, bet gal šiuo atve-
ju iš tikrųjų valstiečiai atsikratė 
nereikalingo balasto, išsigrynino, 
o tai įvertino tikrai ištikimas jų 
rinkėjas. Jeigu neatsiras nauja 
gelbėtojų partija, gali būti, kad 
dalis rinkėjų nebalsuos iš viso. 

Žiniasklaidą atidžiau sekantys 
ir politika besidomintys asmenys 
taip pat pastebėjo, kad neretai for-
muojama tokia visuomenės nuo-
monė, kad šiuo metu mes gyvena-
me taip blogai, kad dar taip prastai 
nebuvo niekada. Valdantieji blogi 
vien dėl to, kad jie valdantieji. 
O kur dar pandemija, pabėgėlių 
krizė, smarkiai išaugusios kainos 
ir kitos negandos bei bėdos, už-
klupusios vargšę Lietuvėlę!.. Bet, 
pasirodo, nemažai žmonių remia 
valdančiuosius ir jų politikus.

„Spinter tyrimai“ atliktoje ap-

klausoje taip pat tradiciškai buvo 
klausiama apie politiką ar visuo-
menės veikėją, kuris geriausiai 
tiktų užimti ministro pirmininko 
pareigas. Pirmoje lentelės pozici-
joje ir toliau laikosi ministrė pir-
mininkė I. Šimonytė. Ją premjerės 
kėdėje gruodį matyti norėjo 16,7 
procento apklaustųjų, sausį – 18,7 
procento. Antroje pozicijoje – bu-
vęs premjeras S. Skvernelis. Šia-
me poste jį gruodį matyti norėjo 
11,7 procento apklaustųjų, sausio 
apklausos duomenimis, jų kiek 
sumažėjo paklaidos ribose – 11,2 
procento. Trečioje pozicijoje – 
stabilų rezultatą išlaikanti socde-
mų lyderė V. Blinkevičiūtė. Tiek 
gruodį, tiek ir sausį ją ministro 
pirmininko kėdėje matyti norėjo 
6,2 procento apklaustųjų.

Žinoma, valdantieji sunkiai gali 
tikėtis savo antrosios kadencijos 
valdžioje ir panašu, kad 2024 me-
tais rinkimus į Lietuvos Seimą 
laimės centro kairės koalicija.•

„Tele2“ pasiūlymas: olimpinės žaidynės per „Go3“ ir nuolaidos televizoriams
Pekine vykstant sporto 
gerbėjų ilgai lauktoms 
žiemos olimpinėms žaidy-
nėms, telekomunikacijų 
bendrovė „Tele2“ parengė 
ypatingų pasiūlymų. Šiuo 
metu įsigyjant televizorių 
kartu su „Laisvu  interne-
tu“, galima ne tik sutaupy-
ti, bet ir stebėti visas olim-
pinių žaidynių rungtynes. 

Daugiau apie pasiūlymus ir nuo-
laidas sužinoti galima interne-
tinėje svetainėje https://tele2.lt/
privatiems/akcijos.

daugiau nei 700 val. žiemoS 
olimpinių žaidynių 
Per šias žiemos olimpines žai-
dynes tūkstančiai atletų rungiasi 
daugiau nei šimte skirtingų  spor-
to rungčių. Televizija „Go3“ su-
teikia galimybę pamatyti ne jų 
dalį, bet visas žaidynių akimirkas. 
Tam tereikia įsigyti TV paketą 
„TV+Filmai+Sportas“, kuris yra 
papildytas „Discovery+“ turiniu. 
Kaip tik šiam paketui dabar taiko-
ma 20 proc. nuolaida. Pasirašius 
24 mėn. sutartį, jis kainuoja tik 
11,99 Eur/mėn. (kaina be sutarties 
– 14,99 Eur/mėn.).

Į šį paketą įtrauktuose „Eu-
rosport“ TV kanaluose „ES1“ ir 
„ES2“ iš viso bus parodyta po 
maždaug 180 valandų didžiausio 
žiemos sporto renginio translia-
cijų. Beje, jas žiūrėti galima ir su 
rusų kalbos įgarsinimu.

Maža to, „TV+Filmai+Sportas“ 
pakete daugiau nei 350 val. žai-
dynių galima stebėti per papil-
domus, specialiai „Eurosport“ 
sukurtus „ES3“, „ES4“ ir „ES5“ 

kanalus. Visi „Eurosport“ kana-
lai yra rodomi HD raiška ir turi 
savaitės archyvo funkciją – tai 
reiškia, kad rungtynes galėsite 
atsukti, žiūrėti jums patogiu metu 
ar pakartotinai.

Jei jau turite arba ketinate įsigyti 
kitokį „Go3“ paketą, tačiau norite 
stebėti visas žaidynes, pasiūlymas 
taip pat yra. Prie bet kurio pasi-
rinkto TV paketo tereikia įsigyti 
papildomą „Discovery+“ turinį. 
Jis kainuoja vos 2,99 Eur/mėn. 

Dalis olimpinių žaidynių rung-
tynių yra rodomos ir per kanalus 
„TV3“, „TV6“ bei „TV8“. „Go3“ 
platformoje jie yra prieinami tu-
rint bet kurį TV paketą. Tiesa, per 
juos bus parodyta tik apie 150 
valandų visų transliacijų. 

žiūrėkite, kur norite ir 
kada norite
Net ir pasibaigus žiemos olim-
pinėms žaidynėms, platformoje 
„Go3“ turėsite, ką žiūrėti. Čia 
sporto gerbėjams kasmet pa-
ruošiama daugiau nei 6000 val. 
įvairių varžybų transliacijų, o kur 
dar didesnė nei 74000 val. kino 
filmų ir serialų biblioteka. „Go3“ 
televizijoje taip pat rasite net 42 
tradicinius tiesioginės televizijos 
kanalus, specialų turinį vaikams 
bei dokumentiką. 

Be to, „Go3“ televiziją galima 
žiūrėti, kur norite, kada norite 
bei savo pasirinkta kalba. Ir bū-
tent tuo metu patogiausiu būdu: 
televizoriaus, telefono, kompiu-
terio ar planšetės ekrane. Beje, 
mėgautis šia televizija galite net 
ir neišmaniame televizoriuje, tu-
rinčiame HDMI jungtį, ir įsigijus 
televizijos priedėlį. 

Ypač patogu tai, kad visi in-
ternetinės televizijos paketai gali 
būti apmokėti bendra sąskaita su 
kitomis operatoriaus paslaugomis 
– pavyzdžiui, kartu su mobiliojo 
ryšio ir „Tele2 Laisvo interneto“ 
įmokomis.

Televiziją „Go3“ galite užsi-
sakyti jums patogiausiu būdu: 
operatoriaus salone, internetinėje 
svetainėje www.tele2.lt, „Mano 
Tele2“ savitarnoje arba paskam-
binę telefonu 117.

televizoriai Su internetu: 
pigiau ir tik Su 1 eur pradine 
Įmoka
Norintiems žiemos olimpines žai-
dynes stebėti naujo televizoriaus 
ekrane verta suskubti. Šiuo metu ke-
turiems „Samsung Qled“ ir „Xiaomi 
Mi Smart“ televizorių modeliams 
taikomos ypatingos nuolaidos. Šių 
televizorių kainos dabar prasideda 
vos nuo 6 Eur/mėn., o pradinė įmo-
ka siekia tik 1 Eur.

Šis pasiūlymas televizoriams 
įsigyti galioja juos užsakant kar-
tu su „Laisvo interneto“ planu 
nuo 50 GB (nuo 3,99 Eur/mėn.), 
sudarant 24 mėn. paslaugų tei-
kimo ir 36 įrangos išsimokėjimo 
sutartis. 

Modemo kaina į pasiūlymą 
neįskaičiuota ir prasideda nuo 
2,5 Eur/mėn. Įrangai papildomai 
taikomas vienkartinis laikmenos 
mokestis. Pasiūlymo laikas ir 
įrenginių kiekiai – riboti.

kartu pirkti televizorių, 
„go3“ ir „laiSvą internetą“ 
— apSimoka
Jei žvalgotės ne tik naujo tele-
vizoriaus, bet ir televizijos bei 

interneto, dabar itin puikus metas 
atsinaujinti.  Operatorius televi-
zoriams,  juos įsigyjant kartu su 
„Laisvo interneto“ neribotu planu 
ir vienu iš trijų numatytų „Go3“ 
paketų, šiuo metu taiko net iki 45 
proc. siekiančias nuolaidas. 

Pasiūlyme dalyvauja net 15 
skirtingų „Samsung“, „Xiaomi“ 
ir „LG“ televizorių modelių, o jų 
kainos prasideda vos nuo 3,71 
Eur/mėn. Be to, jiems taikoma 
tik 1 Eur pradinė įmoka.

Vienas tokių – minimalistiniu 
bei elegantišku dizainu išsiski-
riantis ir 81 cm įstrižainės ekra-
ną turintis „Xiaomi Mi Smart 
TV P1“. Pasirašius 24 mėn. 
paslaugų sutartį ir sumokėjus 
minėtą 1 Eur pradinę įmoką, šis 
televizorius iš viso kainuos tik 
134,65 Eur (kaina be sutarties 
– 249 Eur).

Svajojantiems apie dar di-
desnį televizorių nuolaidų taip 
pat paruošta. „Samsung Crystal 
UHD“, kurio įstrižainė siekia net 

165,1 cm, dabar galima įsigyti 
27 proc. pigiau. Pasirašius 24 
mėn. paslaugų sutartį ir sumo-
kėjus 1 Eur pradinę įmoką, jis 
kainuos tik 13,05 Eur/mėn. (kai-
na be sutarties – 649 Eur).

Pasiūlymas televizoriams ga-
lioja įsigyjant „Laisvo interneto“ 
neribotą planą kartu su vienu iš 
televizijos „Go3“ paketų: „TV“, 
„TV + Filmai“ arba „TV + Filmai 
+ Sportas“ (bendra kaina – nuo 
25,49 Eur/mėn.), ir pasirašant 
24 mėn. paslaugų teikimo bei 
36 mėn. įrangos išsimokėjimo 
sutartis.

Modemo kaina į pasiūlymus 
televizoriams neįskaičiuota ir 
prasideda nuo 2,5 Eur/mėn. Įran-
gai papildomai taikomas vien-
kartinis laikmenos mokestis. 

Daugiau apie šiuos ir kitus pa-
siūlymus bei jų sąlygas sužinoti 
galima www.tele2.lt, „Tele2“ sa-
lonuose arba paskambinus tele-
fonu 117. Nuolaidų ir įrenginių 
laikas – ribotas.•
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prieplauka. Jos pastangomis buvo 
sukurtas naujas turistinis kelias, ji 
daug prisidėjo rengiant ir įgyven-
dinant projektą „Muziejų poezi-
ja“. Kartu su Alytumi ir Suvalkais 
buvo sukurtas poetų kelias. Merės 
patarėja taip pat padėjo įgyven-
dinti projektus Lazdijų ligoninei 
ir ugniagesiams.  

Paklausta, ar dar yra projektų, 
kuriuos reikia įgyvendinti, So-
nata sakė, jog Lazdijuose darbo 
dar yra.

„Čia yra dar daug ką nuveikti.  
Prisidėjau prie projekto, pagal kurį 
bus perkami elektromobiliai, taip 
pat bus įdomus projektas, skirtas 
pasienio saugai ir ekstremalioms 
situacijoms sustiprinti. Gegužės 
mėnesį atvažiuoja nauji partneriai 
iš Ukrainos, kurie iš visų Lietuvos 
savivaldybių bendradarbiavimui 
pasirinko penkias, tarp jų ir Laz-
dijų rajono savivaldybę.  Jie atva-
žiuos semtis strateginio planavi-
mo patirties, domėsis socialinių 

paslaugų sfera. Gal tie projektai 
ir nėra ženklūs Lazdijų rajono 
gyventojams, bet jie džiugina ir 
garsina Lazdijų vardą. Tai mums 
svarbu.  Koks yra visuomenės po-
žiūris į mus, nuo to priklauso ir 
investuotojų atėjimas“, – pasakojo 
S. Dumbliauskienė.  

mato lazdijų potencialą
Pasidomėjus, ar matanti Lazdijų 
potencialą, ponia Sonata pripaži-
no, jog potencialą Lazdijai turi, 
tačiau viskas priklauso nuo žmo-
nių, kurie dirba Lazdijuose.

„Matyčiau didelį potencialą dėl 
šalia turimo pasienio, kurį galima 
išnaudoti.  Pasienis yra unikalu, 
galima daug projektų realizuoti 
per šį aspektą, tai atveria dideles 
galimybes“, – sakė Sonata.

S. Dumbliauskienė yra tikra 
alytiškė, čia gimusi, augusi ir 
Alytuje nuolat gyvenanti. Mote-
ris teigė, jog jau pustrečių metų 
kasdien važinėjanti iš Alytaus į 

Lazdijus, tai, jos teigimu, šiek 
tiek vargina.

Paklausta, kodėl ji nusprendė 
sugrįžti į Alytų, ko tikisi iš nau-
jų pareigų, jei bus į jas paskirta, 
moteris teigė, jog ją domina nauji 
iššūkiai ir naujos galimybės.

„Jei būsiu paskirta vadovauti 
Verslo skyriui, tai bus naujas iššū-
kis, naujos galimybės, tai galimybė 
pritraukti investuotojų, tai, ko man 
nepavyko įgyvendinti Lazdijuose. 
Manau, kad su turima patirtimi ir 
energija galėsiu tai padaryti. Kita 
vertus, kiekvienas žmogus gali da-
ryti tai, kas jam atrodo geriausiai“, 
– sakė S. Dumbliauskienė.

išvyko daug vadovų
Lazdijus per pastaruosius metus 
paliko daug gabių, perspekty-
vių ir patyrusių vadovų. Buvęs 
Šventežerio mokyklos direktorius 
Artūras Čiurlionis išvyko į Alytų 
ir vadovauja vienai iš šio miesto 
progimnazijų.

Lazdijus paliko ir vadovaujan-
čius darbus Alytuje dirba buvusios 
Lazdijų mokyklų-darželių vadovės 
Danutė Matulevičienė ir Loreta 
Jurkonienė. Iš Lazdijų išvyko ir 
buvusi Lazdijų krašto muziejaus 
direktorė Daina Pledienė.

Visai neseniai savo postą paliko 
ir Druskininkuose įsidarbino Laz-
dijų turizmo informacijos cen-
tro direktorius, Lietuvos turizmo 
informacijos centrų asociacijos 
vadovas Mantas Sabaliauskas.

Pernai Lazdijų rajono savival-
dybė atsisveikino su vyriausiuoju 
architektu Ričardu Vyšniausku, 
tačiau iki šiol savivaldybė nesura-
do specialisto, galinčio ir norinčio 
užimti šį postą.

O kiek puikių, profesionalių 
vadovų Lazdijus paliko prieš 
dvejus trejus metus ir susirado 
jų vertus darbus ne tik Alytuje 
ar Druskininkuose, bet ir kituose 
šalies didmiesčiuose.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 1 psl. 
savivaldybės administracijos 
Verslo skyriui.

Nuo 2019 metų birželio Lazdi-
jų rajono savivaldybės merės pa-
tarėja dirbusi S. Dumbliauskienė, 
prieš atvykdama į Lazdijus, dirbo 
Alytaus savivaldoje, turėjo daug 
patirties projektinėje veikloje.

Paklausta, kas ją paskatino iš 
gimtojo Alytaus atvykti dirbti 
į Lazdijus, Sonata sakė, kad ją 
viliojo naujos patirtys, galimybė 
iš arčiau pamatyti savivaldybės 
administracijos darbą, tai buvo 
naujas iššūkis, galimybė savo ži-
nias atiduoti Lazdijų kraštui.

Visi žino, jog stipriausioji Sona-
tos darbo sritis – projektinė veikla. 
Per daugiau nei pustrečių metų 
Lazdijuose jai pavyko įgyvendinti 
nemažai projektų. Tai – Veisiejų 
pėsčiųjų ir dviračių takų atnauji-
nimas, Jotvos maršruto sukūri-
mas, trijų prieplaukų ir fontano 
atnaujinimas Veisiejuose, Metelių 

Byra merės komanda: geriausius išmeta, kiti patys bėga
Dešinioji merės ranka grįžta į Alytų — nemato perspektyvų...
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Sprendžiant integralios pagalbos 
teikimo problemą — korupcijos kvapas?
Lazdijuose nerimsta 
aistros dėl integralios 
pagalbos teikimo sun-
kiai sergantiems rajono 
gyventojams. 2021 metų 
gruodį,  pasibaigus inte-
gralios pagalbos projektui, 
ši pagalba buvo nutraukta 
– iš darbo buvo atleistos 
visos aštuonios šią veiklą 
užtikrinusios darbuotojos, 
o rajono valdžia oficialiai 
pranešė, jog nėra skirta 
pinigų šiam projektui tęsti. 

Tačiau alyvos į ugnį įpylė opo-
zicijos atstovų paviešintas do-
kumentas, kurį savivaldybės 
vadovai bandė nuslėpti nuo vi-
suomenės. Išanalizavę šį doku-
mentą, opozicijos atstovai stebisi 
valdžios slapukavimu ir net įtaria 
korupciją. 

prašė tęSti integralią 
pagalbą
Praėjusių metų rugsėjo 15 die-
ną Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija išsiuntinėjo raštus 
savivaldybių, kurios vykdė inte-
gralios pagalbos projektą, admi-
nistracijoms. 

Šiame rašte buvo teigiama, jog 
2021-iesiems metams neliko pro-
jektinių lėšų su projekto vykdymu 
susijusioms išlaidoms padengti. 
Tačiau ministerija prašė savi-
valdybių toliau tęsti šį projektą, 

skiriant jam lėšų iš savivaldybių 
biudžetų, ir žadėjo tas išlaidas 
kompensuoti. 

„Pasibaigus integralios pagal-
bos projektui, prašome neatleis-
ti darbuotojų ir tęsti integralios 
pagalbos teikimą jos gavėjams, 
taip pat užtikrinti dienos socia-
linės globos paslaugų teikimo 
tęstinumą. Siūlome integralios 
pagalbos į namus paslaugas fi-
nansuoti savo biudžetų lėšomis 
arba perskirstyti piniginei socia-
linei paramai skirtas ir nepanau-
dotas lėšas. Nuo 2022 m. sausio 
1 d. teikiant integralią pagalbą  
patirtas išlaidas bus galima kom-
pensuoti ES struktūrinių fondų 

lėšomis“, – rašoma ministerijos 
rašte.

Kitaip sakant, savivaldybių 
buvo prašoma išsaugoti šią pa-
slaugą, neatleisti darbuotojų, nu-
matyti tam lėšas. Buvo pažadėta 
išlaidas kompensuoti. 

Didesnė dalis savivaldybių at-
sižvelgė į ministerijos prašymą ir 
toliau tęsia šį projektą tuo pačiu 
formatu. 

Savivaldybė lėšomiS 
nepaSirūpino
Lazdijų rajono savivaldybė pa-
sielgė kitaip. Projektas buvo 
uždarytas, darbuotojai atleisti, o 
šią paslaugą nuspręsta perduoti 
privačiai bendrovei, kuriai va-
dovauja artimos merės draugės 
mama. 

Nuo rugsėjo mėnesio, gavus 
ministerijos raštą, buvo galima 
pergalvoti finansavimo šaltinius 
ir sudaryti sąlygas tai pačiai dar-
buotojų komandai su turimomis 
priemonėmis ir automobiliais 
toliau teikti šią pagalbą, juolab 
gavus ministerijos pažadą gauti 
už tai kompenaciją.

Opozicijos atstovas Artūras 
Margelis įsitikinęs, jog savival-
dybės vadovai turėjo pakanka-
mai laiko pasiruošti, kad toliau 
būtų teikiama ši paslauga, tačiau 
nuslėpė nuo tarybos narių ir vi-
suomenės socialinės apsaugos ir 
darbo viceministrės dar rugsėjį 

pasirašytą dokumentą, kuriame 
savivaldybės prašoma toliau teikti 
šią paslaugą ir pažadėta kompen-
suoti savivaldybės patirtas išlai-
das, susijusias su šio projekto 
tęsimu. 

„Nesuprantu, kodėl merė taip 
pasielgė. Kodėl nusprendė šią 
paslaugą perduoti privačiai ben-
drovei? Galimai buvo pasinaudo-
ta tuo, jog nuo šių metų slaugos 
paslaugų teikimas namuose bus 
kompensuojamas iš Ligonių kasų. 
Taigi nuspręsta privačiai bendro-
vei monopolijos principu suteikti 
teisę teikti ne tik slaugą namuose, 
bet ir kitas integruotos pagalbos 

Nukelta į 8 psl. » 

„pasibaigus integralios pagalbos 
projektui, prašome neatleisti 
darbuotojų ir tęsti integralios 

pagalbos teikimą jos gavėjams, 
taip pat užtikrinti dienos socialinės 

globos paslaugų teikimo tęstinumą. 
Siūlome integralios pagalbos į namus 
paslaugas finansuoti savo biudžetų 
lėšomis arba perskirstyti piniginei 
socialinei paramai skirtas ir nepanaudotas 
lėšas. nuo 2022 m. sausio 1 d. teikiant 
integralią pagalbą  patirtas išlaidas bus 
galima kompensuoti eS struktūrinių fondų 
lėšomis“, — rašoma ministerijos rašte.
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g Penktadienį vykusio ra-
jono savivaldybės tarybos 
posėdžio metu buvusi mi-
nistrė, o šiuo metu Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybos 
narė netikėtai pareiškė, kad 
Lazdijų rajono gyventojai gali 
naudotis nemokamomis vie-
šojo transporto paslaugomis. 
Dzūkai apsidžiaugė, kad paga-
liau gyvenimas gerėja, tačiau 
galiausiai paaiškėjo, jog buvusi 
ministrė supainiojo Lazdijus su 
Varėna. Suprantama, kaunietei 
nelengva atskirti Varėną nuo 
Lazdijų. Varėna buvo pirmoji 
savivaldybė, kur ši paslauga 

kalba, kad...
dzūkai

g Socialiniame FB tinkle buvo 
galima rasti komentarų apie 
nesumokėtus pinigus už kurą 
automobiliams. Gali būti taip, 
kad savivaldybės 2021 metų 
biudžete neliko lėšų seniūnaičių 
išlaidoms už kurą kompensuoti. 
Viena moteris FB tinkle parašė, 
kada „pagaliau seniūnaičiai at-
gaus lėšas už kurą, kurį išvaži-
nėjo praeitais metais?“ Įdomu, 
ar administracijos direktorė pir-
madienį atsakė seniūnaičiams 
ir tarybos narei Jūratei Juodze-
vičienei, kaip ten su tuo kuru 
buvo? Buvo numatyta  biudžete 
tam pinigų ar ne?•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.

Atakamos dykuma, Pietų Amerika.

Auksinės mintys

neįtikėtinA plAnetA

teikiama nemokamai.
g Taryboje buvo pritarta šių 

metų savivaldybės biudžetui. 
Biudžetas buvo koreguotas ir 
papildomai opozicijos reikala-
vimu buvo skirta 100 000 eurų 
ligoninei, kuriai prieš artėjančią 
reformą papildomų pinigų tikrai 
reikia, ir 20 000 eurų buvo skirta 
Pirminės sveikatos priežiūros 
centrui, nes šiai savivaldybės įs-
taigai pirminiam biudžete buvo 
numatyta apskrita baronka. To-
kia liūdna tiesa – vieniems pri-
vatiems medikams savivaldybė 
nori dovanoti automobilius, o 
savai įstaigai – špygą. 

Phuketo senamiestis ir jo pasteliniai spalvoti nameliai! Čia 
atvykti reikėtų savaitgaliais, nes tuomet vyksta didžiausias 
veiksmas maisto turguje.

Bet vien pravažiuoti ir pasivaikščioti taip pat smagu. Čia 
daug laiko nepraleidome!

Lazdijai rengia vietinės reikšmės kelių, 
kurie bus asfaltuojami, rekonstruojami 
ir taisomi 2022–2024 metais sąrašą. 
Gyventojai kviečiami teikti pasiūlymus
Lazdijų rajono savivaldybė 
žengia svarbų žingsnį tvar-
komų kelių parinkimo sri-
tyje. Savivaldybės tarybos 
nariams patvirtinus aiškią 
ir skaidrią tvarką dėl vieti-
nių kelių asfaltavimo ir re-
monto darbų, bus sudarytas 
prioritetinių kelių sąrašas. 
Rajono gyventojai kviečiami 
iki vasario 28 dienos savo 
seniūnijų seniūnams teikti 
pasiūlymus dėl svarbiau-
sių kelių, kurie turėtų būti 
įtraukti į šį sąrašą. 

„Parengėme aiškią tvarką ir kvie-
čiame gyventojus išsakyti savo 
lūkesčius. Iki šiol gauname daug 
prašymų dėl kelių asfaltavimo ar 
tvarkymo, šaligatvių įrengimo, 
kuriuos visuomet norisi atliep-
ti. Nors šiai sričiai finansavimas 
kasmet auga ir nuo 2019 m. skir-
tų 1,5 mln. išaugo iki 2,7 mln., 
tačiau jų neužtenka atliepti visų 
gyventojų prašymus. Būtent tam, 
kad būtų aiški tvarka ir žmonės 
būtų informuoti ar jų minimas 
kelias artimiausiu metu bus tvar-
komas ir yra rengiamas priorite-
tinių kelių sąrašas. Tam, kad į šį 
sąrašą patektų visi gyventojams 
svarbiausi keliai, kurių kokybė 
itin prasta, kviečiame teikti prašy-
mus dėl kelių remonto“, – teigia 
administracijos direktorė Ilona 
Šaparauskienė.

Ji akcentuoja, jog sąrašas su-
daromas tik vietinės reikšmės 
keliams. Jų Lazdijų rajone yra 
apie 1000 km. Informaciją, ku-
rie keliai yra vietinės reikšmės 
galima surasti savivaldybės inter-
neto svetainėje www.lazdijai.lt, 
pasirinkus skiltį „Gyventojams“ 
ir paspaudus aktyvią nuorodą 
„Savivaldybės žemėlapiai“. At-
sidarius Lazdijų rajono GIS kelių 

duomenų viešą aplikaciją reikia 
pasirinkti atitinkamą kelią ir jei 
jo numeris prasideda raidėmis LZ 
tai yra vietinės reikšmės kelias. 
Kilus klausimams ar kelias yra 
vietinės reikšmės – kreiptis į savo 
seniūnijos seniūną arba Virgini-
jus Blažauską (tel. Nr. 8 614 96 
076, el. p. virginijus.blazauskas@
lazdijai.lt).

Per artimiausius 3 metus pla-
nuojamų asfaltuoti kelių sąrašo 
sudarymas susideda iš kelių eta-
pų. Visų pirma gyventojai savo 
prašymus dėl kelių remonto iki 
vasario 28 dienos turi pateikti 
savo seniūnijos seniūnui. Vėliau 
gauti prašymai bus svarstomi 
seniūnijų išplėstinėse seniūnai-
čių sueigose, dalyvaujant vietos 
bendruomenių atstovams, vietos 
gyventojams ir juridinių asmenų 
atstovams. Dar vėliau diskusija 
persikels į sudarytą komisiją ir 

savivaldybės tarybos komitetus, 
o kovo mėnesį vyksiančiame ta-
rybos posėdyje planuojama kelių 
sąrašą patvirtinti. 

Atkreipiamas dėmesys, kad 
visi per pastaruosius metus gauti 
gyventojų prašymai dėl kelių as-
faltavimo ar remonto, šaligatvių 
įrengimo bus perduoti atitinkamų 
seniūnijų seniūnams. Gyventojai, 
prašymus gali teikti ir pakartoti-
nai: t. y. dėl kelio, dėl kurio jau 
kartą kreipėsi.  

„Kviečiu iki vasario 28 dienos 
savo seniūnijos seniūną informuo-
ti ar jam dar kartą priminti apie 
savo lūkesčius dėl susisiekimo 
infrastruktūros atnaujinimo“, – 
sako I. Šaparauskienė. 

Seniūnijų išplėstinių seniū-
naičių sueigų datos ir laikai bus 
paskelbti artimiausiu metu savi-
valdybės tinklapyje.•
Lazdijų rajono savivalbės informacija
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KNYGYNĖLIS, Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. (8 318) 53 085.
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Kunigas  V. Striokas: „Rudamina 
Lazdijuose gyvuoja prasmin-

ga tradicija – Vasario 16-ąją už 
reikšmingus nuopelnus Lazdijų 
kraštui ir valstybei pagerbti nu-
sipelniusius mūsų krašto žmones, 
organizacijas, bendruomenes.

Rudaminos bendruomenės 
iniciatyva garbingam apdova-
nojimui šiemet buvo pristatyta 
ilgamečio Rudaminos klebono, 
kunigo Vidmanto Strioko kan-
didatūra.  „Už entuziazmą ir pa-
triotišką požiūrį, unikalių idėjų 
sklaidą, už sielovados darbą ti-
kinčiųjų tarpe jo garbingo 60-ojo 
gimtadienio proga teikiame kun. 
teol. lic. mgr. Vidmanto Strioko 
kandidatūrą nominacijai už reikš-
mingus nuopelnus Lazdijų kraštui 
ir valstybei“, – rašoma asociaci-
jos „Rudaminos bendruomenė“ 
teikime. 

Trečiadienį vykusiame Vasario 
16-osios iškilmingame renginy-
je šis garbingas apdovanojimas 
buvo įteiktas šiuo metu Liškiavos 
parapijai vadovaujančiam kunigui 
V. Striokui. 

Apie nuveiktus darbus, gyveni-
mo iššūkius, meilę Tėvynei, pa-
triotizmą, žmogiškąsias vertybes, 
vadybininko talentą ir Vasario 
16-osios prasmę „Dzūkų žinios“ 
kalbėjosi su V. Strioku. 

– Gerbiamas kunige, pirmiau-
sia sveikiname Jus su garbingu 
apdovanojimu ir Jūsų prasmingų 
darbų įvertinimu. Kai paskaitai 
Jūsų nuveiktų darbų aprašymą, 
galvoje netelpa, kaip vienas žmo-
gus sugeba per šešis dešimtme-
čius nuveikti tiek daug  įvairių 
darbų: įgyvendinti gausybę pro-
jektų, surengti įvairių stovyklų, 
renginių, padėti paklydėliams 
sugrįžti į tiesos kelią, sužadinti 
bendruomenių kūrybiškumą ir 
aktyvumą. Ir tuo pačiu dirbti sie-
lovados darbą. Jūs esate puikus 
vadybininkas. Kaip Jums visa tai 
pavyksta? 

 – Mes patenkam į gyvenimo 
sūkurį tam tikru laiku ir tam ti-
kroje vietoje ir tampame tų įvy-
kių dalimi.  O  jei dar ta veikla 
yra ir hobis, tai viskas pavyksta. 
Vadyba man nesvetima. Mano 
gyvenimo aplinkybės leido tai 
man daryti, todėl nebijau apie 
tai kalbėti. Bandžiau išsiaiškin-
ti, iš kur manyje ta vadybininko 
gyslelė. Mes papuolame į tam 
tikrą šeimą, augame ir gyvena-
me su tam tikrais žmonėmis, 
kurie mus formuoja. Esu baigęs 
socialinės pedagogikos studi-
jas. Man pačiam buvo įdomu 
suprasti, kada ir kaip žmoguje 
atsiranda verslumo dvasia. Pra-
dėjau analizuoti savo aplinką, su 
kuo bendravau, ir supratau, kad 
svarbius dalykus mes įgyjame 
dar kūdikystėje ir vaikystėje 
ir tas patirtis nešamės per visą 
gyvenimą. Manau, kad tik 15 
procentų savo sugebėjimų at-
sinešame gimdami, o visa kita 
įgyjame gyvendami, dirbdami, 
bendraudami, mokydamiesi.  

– Esate visa savo esybe Lietu-
vos patriotas.  Kokie Jūsų prisi-
minimai apie Vasario 16-ąją liko 

iš vaikystės? 
– Mūsų šeimoje buvo tokios 

nuostatos, kad visos valdžios 
yra laikinos ir anksčiau ar vėliau 
žlunga, pradedant nuo Romos im-
perijos laikų, keliaujant per visą 
istoriją. Kad Lietuva turi būti 
laisva, mūsų namuose ši nuos-
tata buvo labai aiški. Aš Lietu-
vos himną („Tautišką giesmę“) 
išmokau dar būdamas vaikas, net 
mokyklos dar nelankiau. Močiutė 
man sakydavo, kad ši sovietinė 
sistema sugrius ir Lietuva bus 
laisva. Kadangi augau Vilkaviš-
kyje, tai jau būdamas moksleivis 
su draugais per Vasario 16-ąją 
eidavau mieste piešti trispalvių, 
tądien su draugais iki vidurnak-
čio dviračiais važinėdavome po 
Vilkaviškį ir keldavome šaršalą, 
nervindavome vietinę miliciją, 
kuri buvo mobilizuota gaudyti pa-
triotus, keliančius ar piešiančius 
trispalves. Mūsų šeimoje visada 
buvo švenčiama Vasario16-oji. 
Tądien su tėvais eidavom į bažny-
čią, ten buvo toks vargonininkas, 
kuris pamaldų pabaigoje būtinai 
sugrodavo „Tautišką giesmę“. Tai 
vien dėl himno eidavau į bažny-
čią. 

– Koks buvo Jūsų kelias į ku-
nigystę? 

– Ilgas. Kadangi dalyvavau 
pogrindinėje veikloje, tai buvau 
KGB įskaitoje, todėl man buvo 
daromos kliūtys studijuoti kunigų 
seminarijoje. Norėjau, kad mane 
paimtų į sovietų kariuomenę, kad 
ten atitarnaučiau ir galėčiau po 
to laisvai tvarkytis savo gyveni-
mą. Tačiau man vilkino šaukimą 
į armiją, vienus metus nepaėmė, 
kitus metus vėl nepaėmė, tad 
nusprendžiau eiti į kariuomenę 
savanoriu. Sugrįžęs iš kariuo-
menės, pateikiau prašymą stoti 
į Kauno kunigų seminariją.  Ta-
čiau vis gaudavau atsakymą, kad 
mano prašymas studijuoti semi-
narijoje nėra patenkintas, neva 
bandykite kitais metais.  Per tą 
laiką įgijau įvairių specialybių, 
dirbau visokius darbus. Ir taip 
penkerius metus gaudavau nei-
giamus atsakymus. Ir ne tik aš, 
bet ir kiti valdžiai nelojalūs jau-
nuoliai, kuriems buvo trukdoma 
studijuoti seminarijoje. Dėl truk-
dymo studijuoti kunigystę grupė 
kolegų pasiprašė audiencijos pas 
tuometinį SSSR Religijų reika-
lų įgaliotinį Maskvoje. Jie buvo 
priimti ir išklausyti.  Kadangi jau 
buvo prasidėjusi perestroika, tai 
Lietuvos KGB gavo iš Maskvos 
nurodymą nevaržyti mūsų norų. 
Tada ir buvau priimtas į Kauno 
kunigų seminariją, kuri tuo metu 
buvo Romos universiteto filialas. 
Dėl šios priežasties seminarijoje 
galėjome būti laisvesni, drąsiau 
švęsti Vasario 16-ąją, nesimokyti 
marksizmo-leninizmo. 

– Po seminarijos baigimo ku-
nigavote Alytuje, o paskui daug 
metų Rudaminoje. Kuo įdomus 
Rudaminos laikotarpis? 

– Rudamina man – kaip pir-
moji meilė. Po seminarijos trejus 
metus padirbėjau klebono pagal-
bininku Alytuje, o į Rudaminą 

jau atvažiavau kaip šeimininkas. 
Galėjau pats spręsti, kurias inicia-
tyvas palaikyti, kurias naujai kur-
ti. Rudaminoje iki manęs dirbo 
kunigas Rudzinskas, kuris buvo 
rašytojas, charizmatiška asmeny-
bė, turėjo parapijos teatrą, daug 
kitų veiklų. Man teko viską iš jo 
perimti.  Mano nuostata tokia, 
kad nieko negalima griauti, bet 
reikia tęsti ir kurti naujus daly-
kus bei toliau statyti. Tai buvo 
šviesus ir prasmingas laikotarpis, 
kaip pirmoji meilė. Lazdijų krašte 
jau buvo pasibaigęs tas „juodasis 
bumas“, kai visi žmonės galvo-
jo tik apie tai, kaip nuvažiuoti 
į Lenkiją, ten ką nors pirkti ar 
parduoti ir kalti pinigą. Tas etapas 
jau buvo praėjęs, todėl buvo visos 
galimybės vystyti kultūrą, sie-
lovadą, stiprinti bendruomenes. 
Leidome laikraštį „Rudaminos 

klodai“, kūrėme projektus, buvo 
labai smagu. 

– Iš tų gausybės darbų, ku-
riuos nuveikėte, koks projektas 
Jums brangiausias? 

– Tikrai buvo daug sielai ma-
lonių dalykų. Darydavome jauni-
mo sąskrydžius, kurie buvo labai 
populiarūs. Buvo prevencinės 
programos, 10 metų tęsėsi labai 
gražus projektas „Šeimų ralis“, 
kai šeimos keliaudavo po rajoną 
keliais ir takeliais bei aplankyda-
vo išskirtines krašto vietas, ben-
draudavo su gyventojais, kurie 
kuo nors įdomūs. Žinoma, man 
labai svarbios ir vaikų stovyklos, 
kurios organizuojamos daugelį 
metų. Smagu, kad tose stovyklose 
daugiausia vaikų būdavo iš Laz-
dijų krašto. Šios vaikų stovyklos 
tikrai neturi ryškios katalikiškos 

pakraipos, prieš valgį sukalbama 
maldelė ir viskas. Jos yra skirtos 
vaikų poilsiui kitoje socialinėje 
aplinkoje, kad stovyklos būtų so-
ciologizuojančios, kad ten būtų ir 
kultūros, ir sporto, savo krašto, 
istorijos pažinimo, patriotizmo 
ugdymo.  Kaip tėvams reikia 
atostogų pailsėti nuo vaikų, taip 
ir vaikams reikalingas poilsis nuo 
tėvų.

– Ar iš bažnytinės vyresnybės 
nesulaukdavote priekaištų, kad 
per daug užsiimate pasaulietine 
veikla? 

– Ne, tokių priekaištų nebuvo, 
nes aš organizuodavau ir tikslinės 
katalikiškos pakraipos stovyklas, 
prie bažnyčios kūriau katalikiškas 
organizacijas. Prie Vilkaviškio 
vyskupijos įkūriau pirmąjį Jau-
nimo centrą.  

„Už reikšmingus nuopelnus Lazdijų kraštui ir valstybei“ apdovanojimas įteiktas kunigui Vidmantui Striokui. (Godos 
Bieliauskaitės nuotr.)
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man brangi, kaip pirmoji meilė“

Nemunaityje organizavau sto-
vyklas ir bažnyčios patarnauto-
jams, jos buvo specializuotos ir 
susietos su patarnautojų pareigų 
vykdymu.

– Kas Jums yra Vasario 16-oji,  
kaip sau įvardijate šią šventę? 

– Manau, kad dabartinei mūsų 
visuomenei Vasario 16-oji tikrai 
yra šventė, nes viešojoje erdvėje 
vyksta geri jos pristatymai, pa-
teikiama patraukli informacija. 

Beveik visi žmonės suvokia, kas 
yra laisvė, kad ją mums suteikė 
Vasario 16-oji.  Jaunimas, tėvai ir 
seneliai dabar jau suvokia, kokia 
vertinga yra laisvė. 

Man ši diena yra viena iš svar-
biausiųjų, šalia Sausio 13-osios 
ir Kovo 11-osios.  Man atrodo, 
kad Vasario 16-oji mūsų tautoje 
yra labiausiai suvokiama, nes ji 
jau pasiekė savo amžiaus bran-
dą, nuo jos prasidėjo šiuolaikinės 
Lietuvos, kaip europinių vertybių 

valstybės, kūrimas. Tai diena, kai 
buvo duotas startas Lietuvos vals-
tybei, tai data,  į kurią buvo galima 
atsiremti 1990 metais, atstatant 
Lietuvos nepriklausomybę. Vasa-
rio 16-oji davė valstybės tęstinu-
mą, todėl mus nesunkiai priėmė 
į Europos valstybių šeimą. 

– Kokie Jūsų palinkėjimai 
Lazdijų krašto žmonėms iškilios 
šventės proga? 

– Būtų puiku, kad žmonės no-

rėtų tą dieną nuoširdžiai švęsti 
– ne protestuoti, ne politikuoti, 
bet švęsti atvira širdimi. Ši šven-
tė yra verta, kad ją būtų galima 
švęsti su koncertais, įvairiomis 
pramogomis. Kad žmonės norėtų 
ją švęsti ir viešai, ir giminių rate, 
kaip kokius atlaidus. Galima ta 
proga spektaklį pažiūrėti, nueiti 
į koncertą,  dalyvauti viešame 
renginyje, pasveikinti vieni kitus. 
Teko viešėti  Izraelyje, kai šalis 
šventė savo nepriklausomybę. 

Visą naktį vyko koncertai, visi 
linksminosi,  net vaikams ta proga 
buvo leidžiama valgyti nekošerinį 
maistą. Mokėkime ir mes švęstis 
ir vieni su kitais dalintis šventine 
nuotaika!

– Ačiū už pokalbį. Linkime 
naujų prasmingų projektų ir 
puikių darbų mūsų žmonių la-
bui!• 

„Dzūkų žinių“ informacija

Kunigo Vidmanto Strioko viena iš aistrų — stovyklų jaunimui organizavimas. V. Striokas 
(centre) kartu su stovyklos ,,Aš jus draugais vadinu” vadovais-savanoriais.

2008 m. birželio 3 d., Donato Mazurkevičiaus akmenų muziejus. Kunigas V. Striokas aukoja šv. 
mišias „Už Lietuvos laisvę“ jaunimo ir mokinių šventėje „Devyniasdešimt žingsnelių“, skirtoje 
Lietuvos valstybingumo atkūrimo dm. gen. Adolfo Ramanausko-Vanago gimimo 90-osioms 
metinėms paminėti. (Eugenijaus Žygaičio nuotr.)

Sausio mėnesį kunigas V. Striokas minėjo savo 60 metų jubiliejų.

Procesijos Liškiavos kapinėse metu. (Alvydo Lukoševičiaus nuotr.) Brolis skautas V. Striokas kartu su sese skaute Nomeda Bepirštyte Vilkaviškio skautų šimtmečio 
minėjime. (Andriaus Birštono nuotr.)

Šv. mišių aukojimas Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčioje.
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Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname popieriniais, bet į 
popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į maisto atliekų konteinerį. 

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

Sprendžiant integralios pagalbos 
teikimo problemą — korupcijos kvapas?
paslaugas, pasitelkiant Socialinių 
paslaugų centrą, už kurias vėliau 
privatininkas sulauks kompensa-
cijos“, – kalbėjo A. Margelis.

Įžvelgia korupcijoS 
požymiuS
Jo nuomone, negalima perduoti 
privatininkui savivaldybės įstai-
gai priklausančių transporto prie-
monių ir kito integraliai pagalbai 
skirtų, projekto lėšomis įsigytų 
priemonių. 

„Šioje situacijoje įžvelgiu ko-
rupcijos požymių – merė perduo-
da integralios pagalbos monopolį 
savo artimos draugės mamos va-
dovaujamai bendrovei. Kyla abe-
jonių, ar ši įstaiga sugebės tinka-

mai užtikrinti paslaugos teikimą. 
Kiek man žinoma, daug sunkiai 
sergančių žmonių, kuriems ke-
lerius metus padėjo integralios 
pagalbos brigada, dabar negau-
na laukiamos pagalbos“, – sakė 
A. Margelis. 

Savivaldybės administracija 
skubos tvarka buvo parengusi 
tarybos sprendimo projektą, pagal 
kurį buvo ketinama iš integralios 
pagalbos projekto lėšų nupirktą 
automobilį neatlygintinai perduoti 
merės draugės mamos bendrovei. 
Kilus pasipiktinimo bangai dėl 
tokių valdžios planų, šis spren-
dimo projektas į praėjusio rajono 
savivaldybės tarybos posėdžio 
darbotvarkę nebuvo įtrauktas.•
„Dzūkų žinių“ informacija

»Atkelta iš 4 psl. 

Slaugos paslaugos rajono gyventojams teikiamos — pasikeitė tik 
kai kurie teikėjai teikiančias įstaigas, prie kurių 

buvo prisirašę jos įstaigoje in-
tegralią pagalbą gavę asmenys, 
kad jos turi užtikrinti ambulato-
rinių slaugos paslaugų namuose 
– slaugytojo, slaugytojo padėjėjo, 
kineziterapeuto ar ergoterapeuto 
paslaugų teikimą. 

Svarbu žinoti, kur kreiptiS 
iškiluS globoS poreikiui
Lazdijų socialinių paslaugų centro 
darbuotojos vasario 7–9 dienomis 
aplankė visus dienos socialinės 
globos asmens namuose paslau-
gas gaunančius asmenis, su jais 
kalbėjosi apie teikiamų paslaugų 
kokybę, jų poreikius. Nusiskun-
dimų dėl negautų ar nekokybiškų 
paslaugų nebuvo. Žmonės kartais 
tiesiog nežino, kur reikia kreiptis 
iškilus vienokių ar kitokių pas-
laugų poreikiui ir kad visais jais 
siekiame pasirūpinti tinkamai ir 
laiku. 

Svarbu žinoti, kad dėl ambu-
latorinių (medicininių) slaugos 
paslaugų namuose teikimo reikia 
kreiptis į savo šeimos gydytoją, 
o dėl socialinių paslaugų gavimo 
– į Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos ir sveikatos skyrių, kuris nu-
stato, kokių socialinių  paslaugų 
asmeniui reikia. Lazdijų sociali-
nių paslaugų centro direktorės tei-
gimu, šiuo metu visi darbuotojai, 
teikiantys paslaugas asmenims su 
sunkia negalia namuose, dirba 
labai atsakingai, gerai sutaria su 
savo slaugomais asmenimis ir jų 
šeimos nariais. Todėl  bet kokie 
viešojoje erdvėje pasirodantys 
kaltinimai juos žeidžia. 

uab „lazdijų SveikatoS 
centraS“: ĮSiklauSome Į 
pacientų ir jų artimųjų 
poreikiuS 
UAB „Lazdijų sveikatos centras“ 
vyr. gydytoja Virginija Venckuvie-
nė informavo, kad dar gruodžio 
mėnesį, prieš baigiantis integralios 
pagalbos projektui, jos vadovau-
jama įstaiga gavo Lazdijų rajono 
savivaldybės administracijos pra-
šymą perimti kai kurias buvusias 
integralios pagalbos darbuotojų 
teiktas paslaugas, nes tik UAB 
„Lazdijų sveikatos centras“ turi 
licenciją teikti slaugos paslaugas 
namuose. Be to, dauguma integralią 
pagalbą gavusių pacientų yra pri-
sirašiusieji prie šios įstaigos. Pas-
laugų perėmimas iš anksto buvo 
suderintas su Lazdijų socialinių 
paslaugų centro direktore L. Sala-
duoniene. Vyr. gydytojos teigimu, 
darbas vyksta nuolat: paslaugas 
teikiantys UAB „Lazdijų sveika-
tos centras“ darbuotojai, nuvykę 
pas ligonius, stengiasi išsiaiškinti, 
kokių paslaugų ir kiek jiems reikė-
tų, kaip būtų galima jas tobulinti. 
Siekiama atsižvelgti ne tik į ligonių, 
bet ir į jų artimųjų pageidavimus. 
Savo išvadas dėl reikiamų sociali-
nių paslaugų raštu teikia Lazdijų 
rajono socialinių paslaugų centrui. 
„Pirmasis darbo mėnuo buvo sudė-
tingesnis. Tačiau manau, kad mums 
pavyks atliepti daugelį pacientų 
pageidavimų. Dirbdami drauge su 
Lazdijų socialinių paslaugų centru, 
tikrai sugebėsime pasiekti, kad ir 
pacientai, ir jų artimieji jaustų nuo-
latinę globą ir rūpestį, žinotų, jog 
visuomet sulauks pagalbos“, – sakė 
V. Venckuvienė.

SavivaldybėS 
adminiStracija 
kviečia bendrauti ir 
bendradarbiauti
„Nors integralių paslaugų teikimo 
projektas, kuris buvo finansuoja-
mas ES lėšomis, baigėsi, tačiau 
bendromis jėgomis privalome už-
tikrinti, kad paslaugos sunkiems 
ligoniams būtų teikiamos. Ir tik 
kokybiškos, stengiantis kiek įma-
noma daugiau įsiklausyti į jų norus 
bei artimųjų pageidavimus. Šios 
paslaugos mums yra prioritetas, 
niekuomet apie jas nebuvome  
pamiršę“, – pabrėžia rajono savi-
valdybės administracijos direktorė 
Ilona Šaparauskienė. Administraci-
jos direktorės teigimu, dar tuomet, 
kai projektas tęsėsi, buvo ieškoma 
lėšų ir galimybių užtikrinti pas-
laugų tęstinumą. „Šiuo metu tu-
rime ne kurstyti politines aistras, 
o stengtis, kad ne tik jau teikiamų 
paslaugų kokybė būtų užtikrinta, 
bet ir kad be dėmesio neliktų nė 
vienas rajono gyventojas, kuriam 
tokių paslaugų galbūt reikėtų. 
Todėl kviečiu visus rūpintis savo 
bendruomenės nariais ir, jei turite 
siūlymų dėl paslaugų ar žinote, 
kad tokios paslaugos kažkam yra 
reikalingos, tačiau artimieji negali 
pasirūpinti, kad jos būtų teikiamos, 
skambinkite. Informuokite apie tai 
rajono savivaldybės administraci-
jos Socialinės paramos ir sveikatos 
skyrių telefonu 8 613 77 582.  Jei 
kyla sudėtingesnių problemų,  pra-
šau informuoti ir mane telefonu 8 
695 27799. Bendromis jėgomis 
rasti išeitį visuomet yra lengviau“, 
– ragina I. Šaparauskienė.•
Lazdijų rajono savivalbės informacija

Rajono savivaldybės 
administracija, bendra-
darbiaudama su Lazdijų 
socialinių paslaugų centru 
ir UAB „Lazdijų sveikatos 
centras“, nuolat domisi, 
kaip užtikrinamas soci-
alinės globos paslaugų 
teikimas po to, kai baigėsi 
5 metus trukęs projektas 
„Integralios pagalbos 
paslaugų teikimas į namus 
Lazdijų rajono savivaldy-
bėje“, kuris buvo finan-
suojamas Europos Sąjun-
gos struktūrinių fondų 
lėšomis.

SlaugoS paSlaugaS gauna 
viSi, kuriemS jų reikia, 
paSikeitė tik paSlaugų 
teikimo tvarka
Lazdijų socialinių paslaugų cen-
tro direktorė Lina Saladuonienė 
informavo, kad projektas baigėsi  
gruodžio 31-ąją. Nepaisant to, 
žmonės su sunkia negalia nebuvo 
palikti likimo valiai – ir toliau nuo 
sausio 1 dienos visiems 25 asme-
nims, kurie gavo integralios pa-
galbos paslaugas praėjusių metų 
pabaigoje ir, pasibaigus projektui, 
išreiškė norą gauti ambulatorines 
slaugos paslaugas namuose, to-
kias paslaugas gavo.  

Tiesa, žmones galbūt sutrikdė 
pasikeitęs paslaugų formalus įvar-
dijimas ir jų teikėjai – integralios 
pagalbos paslaugą pakeitė ambu-
latorinės slaugos paslaugos na-
muose, pasikeitė paslaugų teikėjai 

ir kai kurie darbuotojai. Dabar 
ambulatorines (medicinines) glo-
bos paslaugas ir socialines globos 
paslaugas teikia skirtingų įstaigų 
darbuotojai:  pas pacientus, kurie 
yra prisirašę pas šeimos gydytoją 
Druskininkuose, ambulatorines 
(medicinines) slaugos paslaugas 
namuose atvyksta teikti iš Druski-
ninkų, tuo tarpu dienos socialinės 
globos paslaugas visiems Lazdijų 
rajono gyventojams teikia Lazdi-
jų socialinių paslaugų centras, ne-
priklausomai nuo to, prie kurios 
gydymo įstaigos jie yra prisirašę. 
Visiems buvusiems 25 integra-
lios  pagalbos paslaugų gavėjams  
dienos socialinės globos asmens 
namuose paslaugos  teikiamos: 
20 asmenų  – po 8 val. kiekvie-
ną dieną, 1 asmeniui – 7 val., 1 
asmeniui – 5 val. ir 3 asmenims  
– po 2 valandas per dieną. 

apie paSikeitimuS viSiemS 
buvo pranešta
L. Saladuonienė pabrėžė, jog 
kiekvienas sunkiai sergantis as-
muo ar jo artimasis turi teisę pa-
sirinkti gydymo įstaigą, šeimos 
medicinos gydytoją. O šeimos 
gydytojas PRIVALO užtikrinti, 
kad ambulatorines slaugos pas-
laugas namuose pacientas gautų. 
Visa tai yra įtvirtinta Lietuvos 
Respublikos  teisės aktais,  o ne 
vietos politikų sprendimais. To-
dėl, baigiantis projektui, Lazdijų 
socialinių paslaugų centro vadovė 
sako asmeniškai informavusi vi-
sas šeimos medicinos paslaugas 

Savivaldybės administracija skubos tvarka buvo parengusi tarybos sprendimo projektą, pagal kurį buvo ketinama 
iš integralios pagalbos projekto lėšų nupirktą automobilį neatlygintinai perduoti merės draugės mamos bendrovei.
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ESO rangovo akto rengimas ir 
pateikimas didinant objekto galią 
Planuojate didinti objekto (namo, sodo namo, buto, ūkinio pas-

tato ar pan.) elektros galią, o gal iškelti elektros apskaitos prietaisą 
iš pastato? Pirmiausiai jums reikėtų kreiptis į Energijos skirstymo 
operatorių (ESO) dėl prijungimo sąlygų išdavimo. 

Vadovaujantis išduotomis sąlygomis, parengiamas ir pateikia-
mas rangovo aktas bei su juo susiję dokumentai. Rangovo aktą 
parengti ir pateikti gali tik reikiamą kvalifikaciją turintys specialistai 
arba įmonė.

„Elvertos“ specialistai turi Valstybinės energetikos reguliavimo 
tarnybos išduotus atestatus, kurie suteikia teisę, atsižvelgiant į ESO 
prijungimo sąlygas, parengti ir pateikti rangovo aktą: 1. Elektros 
įrenginių techninės būklės patikrinimo aktą arba 2. Elektros įrenginių 
techninės būklės patikrinimo aktą, kai elektros įrenginių leistinoji 
naudoti galia didinama ar mažinama be rekonstravimo darbų. 

Kuomet suminė leistinoji naudoti galia objekte didesnė kaip 30 
kW, taip pat parengiamas objekto elektros įrenginių įrengimo 
projektas / schema ir elektros grandinių varžų matavimo proto-
kolai. 

Rangovo aktas patvirtina, kad Jūsų elektros tinklas yra tvarkingas 
ir gali būti prijungtas prie ESO skirstomojo tinklo.

Daugiau informacijos tel. 8 618 18180. 

Pavasario šaukliai jau skelbia 
pavasarį, bet dar visko gali būti

Rita Krušinskaitė
Kalendorius pamažu skaičiuoja 
paskutines žiemos dienas, o gam-
tos ženklai skelbia, kad į žemę 
jau sugrįžta pavasaris. Sugrįž-
ta paukščiai, skraido mašalai, 
brinksta pumpurai, skleidžiasi 
žiedai ir meškai jau nesinori 
miegoti. 

Varėnos rajone, Marcinkonių apylinkė-
se, medžiotojai aptiko rudosios meškos 
pėdsakus. „Taigi pavasaris jau čia pat, 
nes Dzūkijoje pabudo ne tik barsukai ar 
pelkėje rytais trimituoja gervės, bet ir po 
paskutinį sniegą braido rudoji meška“, 
– skelbia įrašas Dzūkijos nacionalinio 
parko Facebook paskyroje. Manoma, jog 
rudoji į Lietuvą užsuko iš Baltarusijos po 
žiemos miego ir mūsų miškuose neužsi-
buvusi sugrįžo atgal.  

„Jau sugrįžta pavasario šaukliai, gar-
siai šūkaujantys paukščiai – pempės, 
žąsys, gervės, karveliai keršuliai ir kai 
kurių rūšių antys“, – tvirtina daugelį 
metų gamtos ženklus stebintis Žuvinto 
biosferos rezervato ekologas Arūnas 
Pranaitis. 

Anot gamtininko, antys dažniausiai 
parskrenda, kai atsiveria vandens telki-
niai, ežerai, tačiau toks jų pasirodymas 
gali ir apgauti, nes labai dažnai jos par-
skrenda iš Nemuno į ežerus ir tai nėra 
rimta migracija. Tuo tarpu žąsys tikrai 
migruoja – sugrįžta ne tik pilkosios žąsys, 
paprastai žiemojančios netoli Lietuvos, 
bet ir želmeninės bei baltakaktės – rimti, 
tradiciniai pavasario migrantai. Poromis 
ar nedideliais pulkeliais parskridusios 
pilkosios gervės klykauja vakarais. Jau 
parskridusios pempės. „Vieversio dar 
negirdėjau, tačiau tai tik laiko klausi-
mas. Neabejoju, kad po dienos kitos ir 
jis pasirodys. Paprastai būna taip, jei yra 
pempė, tai ir vieversys turi būti“, – sako 
A. Pranaitis. 

Žuvinto ežeras irgi beveik išsivadavęs 
iš ledo gniaužtų, didžiulės properšos at-
sivėrusios didesnėje nei pusės ežero teri-
torijoje, čia rėkauja gulbės giesmininkės, 
plaukioja didieji ir mažieji dančiasnapiai, 
antys klykuolės. Tačiau paukščių nėra 
labai daug. „Prisimenu tokių metų, kai 
paukščius skaičiuodavome šimtais, o da-
bar dar tik dešimtimis“, – sako A. Pra-
naitis.

Paukščių migraciją gamtininkai gali 
stebėti pagal satelitinių daviklių siunčia-
mus signalus. „Jais esame sužiedavę tris 
žąsis. Viena pora jau senokai parskridusi 
maitinasi Žuvinto apylinkėse, o kitos 

žąsys, esančios Vokietijoje ir vakarinė-
je Lenkijoje, dar negalvoja parskristi, 
tikriausiai nelabai jaučia oro pasikeiti-
mus. A. Pranaičio nuomone, kuo toliau 
numigruoja paukščiai, tuo mažiau jie 
yra prisirišę prie momentinių klimato 
pokyčių ir laikosi savų tradicijų. Jiems 
migracija susijusi su dienos ilgumu, o 
tokie dalykai kaip šiltesnis ar šaltesnis 
pavasaris nelabai rūpi. 

„Yra ir tokių paukščių, kurie niekur ne-
išskrenda žiemoti, tačiau pavasariu labai 
džiaugiasi. Miškuose jau galima klausytis 
genių tarškinimo, jei tik miškas vertin-
gas ir jame yra negyvų medžių. Lygiai 
taip pat elgiasi didžiosios ir mėlynosios 
zylės, gieda net išsišiepusios. Rezervato 
teritorijoje gyvenanti jūrinių erelių pora 
energingai skraido ir, ko gero, jau pradeda 
taisyti lizdą. Tai labai neįprasti, ankstyvi 
jų veiklos požymiai. O krankliai šiuo 
metu nekranksi, bet melodingai čiulba“, 
– pasakoja gamtininkas.  

Saulės dabar yra, šviesu, pradeda 
skraidyti pirmieji vabzdžiai, bitės jau 
apsiskraidė prieš savaitę. Saulėkaitoje 
jau galima pamatyti visokių mašalų, dvis-
parnių vabzdžių, gamtininkas nenustebtų, 
jei  pasirodytų ir drugys citrinukas. 

Vegetaciją pradeda miško augalai, 
darželiuose pradeda žydėti snieguolės, 
lapelius leidžia krokai. Laukinėje gam-
toje pumpurai pamažu brinksta, ypač tai 
ženklu pažvelgus į alyvas.

Anot A. Pranaičio, tai, kas vyksta gam-
toje, nėra joks stebuklas, tačiau pirmieji 
pavasario ženklai šiemet pasirodė labai 
anksti. „Aš net nesuspėjau ant Žuvinto 
ežero gerokai pavaikščioti, nes jis ne-
buvo užšalęs taip, kad visur saugu būtų 
buvę vaikščioti. Vieno didžiausių žie-
mos malonumų, apeiti ir apžiūrėti, kaip 
atrodo kinys, bebrų nameliai, šią žiemą 
neturėjau, nes prieiti ir apžiūrėti – vienas 
vaizdas, o priplaukti valtimi – kitas“, – 
apgailestavo A. Pranaitis.

Jei palygintume su praėjusių metų tuo 
pačiu laiku, tai gamta gyveno visiškai 
kitu ritmu. Žuvinto ežero nendrynuose 
bolavo sniego pusnys, kai kur siekusios 
beveik metrą aukščio.

„Pavasaris visada žavus ir visai ne-
svarbu, kad jis labai ankstyvas, tačiau 
niekas negali duoti garantijos, kad orai 
neatšals. Yra buvę metų, kai pavasaris 
sužavi savo šiluma, o antroje kovo pu-
sėje užklumpa  šaltis su sniegu ir sugrį-
žusiems baltiesiems gandrams apsnig-
tiems ir susitraukusiems tenka stypsoti 
pakelėse“, – prisiminimais pasidalino 
A. Pranaitis.•

Žuvintas jau pradeda gyventi pavasario ritmu. (Arūno Pranaičio nuotr.)
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LRT TV
2022. 02.18
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 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.
 22.45 Premjera. „Di-

dvyris“.
 0.20 „Jane B. pagal 

Agnes V.“.
 1.55 „Partizanas“. 
 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 „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 „Vagys melagiai“.
 23.05 „Kruvinas dei-

mantas“.
 1.50 „Mirties kelias“.
 3.25 „Komandosai“.
 5.00 „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 „Brolis lokys“.

 21.10 „Kapitonas 
Amerika. Pilietinis 
karas“.

 22.45 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.48 „Kapitonas 
Amerika. Pilietinis 
karas“.

 0.15 „Stiklo namai“.
 2.05 „Transporteris 2“.
 3.50 „Valentinas vienas“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „Herbas ar skaičius. 

Merginos“.
 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. 

Atpildas“.
 23.20 „Šalta naktis“.
 1.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Vyrų šešėlyje.
 7.00 „Siaubingosios 

gamtos stichijos“.
 8.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 9.00 „Pėdsakas. 

Ukraina“.
 10.05 „Dvaro rūmai“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 17.30 „Misija: laukinė 

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

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

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

 6.00 „Daktarė Koval-
čiuk“.

LRT+
 6.05 Klauskite daktaro.
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.50 „Susipažink su 

mano pasauliu. 
Simono parkūro 
iššūkis“.

 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 „Paduokite 

druskos“.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Kova už išlikimą“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Kultūros diena.
 19.30 Fokusas. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Tuščia karūna. 

Rožių karai.
 23.15 Jono Jurkūno roko 

fantazija „Čiurlionis 
REX“ tarptau-
tiniame M. K. 
Čiurlionio muzikos 
festivalyje 2021. 

 0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje.
 0.55 „Ikaras. Mieteko 

Košo legenda“.
 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. Atpildas 
Amsterdame“.

 22.55 „Kovos su 
mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

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

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.55 „Prakeikti IV“.
 8.55 Statybų gidas.
 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 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.55 Orai.
 22.00 „I.T. Neribota 

prieiga“.
 23.55 „Nepriklausomybės 

diena. Atgimimas“.
 2.05 „Legenda apie 

Heraklį“.

Delfi
 6.00 2800 km Dunojumi 

baidare su A. Valu-
javičiumi.

 7.00 Orijaus kelionių 
archyvai.

 8.00 Gimę ne Lietuvoje.
 8.30 Orijaus kelionės.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Į pasaulio  

kraštą.
 10.30 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 „Priešai“.
 2.30 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 3.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

„Brolis lokys“, 19.30, TV3

šeštadieniS, vasario 19 d. Saulė teka 7.35, leidžiasi 17.32, dienos ilgumas 9.57. 
Pilnatis. Vardadieniai: Konradas, Šarūnas, Nida, Zuzana.

LRT TV
2022. 02.19
 6.02 Vartotojų kontrolė. 
 6.55 „Kelionių atvirukai. 

Patagonija. 
Argentinos užkaria-
vimas“.

 7.10 „Auklė Makfi ir Di-
dysis Sprogimas“.

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 „Primatai. Šeimos 
reikalai“.

 12.55 „Ledo žemė. 
Vasara“.

 13.45 Premjera. „Stulbi-
nami protai“.

 14.45 7 Kauno dienos.
 15.15 „Citadele“ Kara-

liaus Mindaugo 
krepšinio taurė. 
Pusfinalis. Kauno 
„Žalgiris“–„Šiauliai-
7bet“. 

 17.30 „Sporto galia. 
Basomis aikštelėje. 
Krepšinis Meksikos 
plynaukštėje“.

 18.00 „Citadele“ Kara-
liaus Mindaugo 
krepšinio taurė. 
Pusfinalis. Vilniaus 
„Rytas“–Panevėžio 
„Lietkabelis“. 

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Marijono Mikuta-

vičiaus šventinis 
koncertas.

 22.35 „Rygos kariai“.
 0.40 „Didvyris“.
 2.15 „Stovintis priešaky. 

Tarpukario Lietuvos 
Prezidentai“. 

 3.40 „Primatai. Šeimos 
reikalai“.

 4.30 „Sporto galia. 
Basomis aikštelėje. 
Krepšinis Meksikos 
plynaukštėje“.

 5.00 „Stulbinami protai“.

LNK
 6.30 „Zigis ir Ryklys“.
 6.55 „Žvėrelių būrys“.
 7.25 „Deksterio labora-

torija“.
 7.55 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.25 „Tomas ir Džeris“.
 8.55 „Ponas Magu“.
 9.25 „Ogis ir tarakonai“.
 9.35 „Bjaurios lėlės“.
 11.20 „Šnipų vaikučiai 2. 

Prarastų svajonių 
sala“.

 13.30 „Bukas ir Bu-
kesnis“.

 15.40 „Ieškokit Gu-
dručio!“.

 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Katės ir Šunys 3. 

Letenėlės, vieny-
kitės!“.

 21.15 „Gelbėtojai“.
 23.35 „Blogoms mergai-

tėms viskas“.
 1.10 „Vagys melagiai“.

TV3
 6.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.30 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 13.00 „Gražuolė ir Sebas-

tianas. Nuotykiai 
tęsiasi“.

 14.55 „Sugalvok norą“.
 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 „Favoritė“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Favoritė“.
 23.55 „Prarasta kontrolė“.
 1.45 „Nepriklausomybės 

diena“.
 4.35 „Elementaru“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 7.55 „Leopardų uolos“.
 9.00 Sveikatos kodas. 
 9.30 Sveikatos kodas 

televitrina.
 10.05 „Varom!“.
 10.35 „Kova už būvį“.
 11.45 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

 14.05 „Pragaro virtuvė“.
 15.05 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.10 „Kelionė į Ame-

riką“.
 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Gravitacija“.
 23.50 „Skvoteriai“.
 2.00 „Absoliutus blogis. 

Atpildas“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. Feli-

cija Bortkevičienė“. 
 8.30 Eko virusas. 
 9.00 „Misija: laukinė 

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

lonas“. 
 11.00 „Džinsai kvepiantys 

laisve“.
 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 „Gyvi“.
 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 „Džinsai kvepiantys 

laisve“.
 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas.
 7.05 Euromaxx.
 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 Sveikinimų kon-

certas.
 16.00 „Dizainas. Paimijo 

kėdė“.
 16.30 „Dizainas. Kėdė 

„Wassily“.
 17.00 Veranda.
 17.30 Žmogiškas mas-

telis. „Jie vadina 
mane Babu“.

 19.00 Nežinomi žmonės.
 19.30 Premjera. Vizio-

nieriai. Aurelija 
Maknytė.

 19.35 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas Ola-
furas Eliassonas“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Stiklo širdis“.
 22.35 Dainius Pulauskas: 

džiazo kelyje. 
 23.40 Pasivaikščiojimai.
 0.10 Vytautas Mačernis. 

„Etapai“. 
 0.15 Dabar  

pasaulyje.
 0.40 Panorama.
 1.02 Sportas. Orai.
 1.10 „Jane B. pagal 

Agnes V.“.
 2.45 Mūšio laukas.
 3.15 Euromaxx.
 3.40 „Jie vadina mane 

Babu“.
 5.00 Smalsumo genas.
 5.30 Čia mano sodas.

TV1
 6.25 Pasirinkę  

Lietuvą. 
 6.55 100 metų propa-

gandos. 
 7.25 „Akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 10.00 „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 „Kapitonė Marlo. 

Kelios nelaimingos 
meilės“.

 22.55 „Taurių riteris“.
 1.15 „Kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 3.15 „Komisaras van der 
Valkas. Atpildas 
Amsterdame“.

TV6
 6.05 „Sunkiausia pasau-

lyje trasa. Kelionė į 
pietų ašigalį“.

 7.05 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 „Idealus pabė-

gimas“.
 23.55 „I.T. Neribota 

prieiga“.
 1.45 „Kikboksininkas 2. 

Sugrįžimas“.

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.
 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 „Programa“.
 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 21 d. Saulė teka 7.31, leidžiasi 17.36, dienos ilgumas 10.05. 
Pilnatis. Vardadieniai: Eleonora, Kęstutis, Žemyna, Feliksas.

LRT TV
2022. 02.21
 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 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 13.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 13.30 Gamtininko užrašai.
 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. „Mirtis 

gelmėse“.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių 

atvirukai. Granvilis. 
Christiano Dioro 
vaikystė“.

 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.
 4.00 „Laukinis rojus. Ga-

lapagai. Užburtos 
salos“.

 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla.
 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.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Vaikinams tai 

patinka!“.
 0.25 „Snaiperis“.
 1.25 „Aukštas lygis“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.30 „Kung fu panda“.
 8.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Mažoji našlė“.

 11.00 „Išbandymas“.
 12.00 „Nuodėminga 

žemė“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Nuodėminga 

žemė“.
 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.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Kelnėse dar ne 

senelis“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Kelnėse dar ne 

senelis“.
 0.40 „Bulis“.
 1.40 „Elementaru“.
 2.40 „Mokytoja“.
 3.10 Ekstrasensų mūšis.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.25 „Kova už būvį“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Pėdsakas“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.25 „Seklys ir Ma-

kaulė“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Džonas Vikas“.
 23.05 „Juodasis sąrašas“.
 0.05 „Kondoras“.
 1.10 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.20 „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 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“. 
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Kaimo akademija. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laisvės TV valanda. 
 18.00 Reporteris. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.

 1.30 „Netikėtas teisin-
gumas“.

 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
 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. 
Thyagas – būgni-
ninkas“.

 8.15 Kūrybingumo 
mokykla.

 8.25 „Dizainas. Paimijo 
kėdė“.

 8.55 „Dizainas. Kėdė 
„Wassily“.

 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 Premjera. „Daili-

ninkai. Sugrįžimas 
namo. Marina 
Abramovič ir jos 
vaikai“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki 

muzikos. 
 21.33 „Bobas Dylanas. 

Nežinomas kelias 
namo“.

 23.30 „Suzi Q“.
 1.15 DW naujienos rusų 

kalba.
 1.30 Dabar pasaulyje.
 1.55 Jono Jurkūno roko 

fantazija „Čiurlionis 
REX“ tarptau-
tiniame M. K. 
Čiurlionio muzikos 
festivalyje 2021. 

 2.55 Vytautas Mačernis. 
„Namai“.

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

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „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 
palikimas“.

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

žmogžudystė. 
Žmogžudystė 
Albi“.

 4.30 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Gelbėtojai“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.45 „Havajai 5.0“.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 „Ilgšės“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.26 „Vieniši tėvai“.
 12.55 „Fitnesas“.
 14.00 „Kobra 11“.
 15.00 „CSI. Niujorkas“.
 16.00 „Havajai 5.0“.
 17.00 „Virtuvė“.
 17.35 „Ilgšės“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Išlikimas Alias-

koje“.
 21.00 „Keršytojas“.
 23.10 „Pjūklas 8“.
 0.55 „Skorpionas“.
 1.45 „Atostogos 

rifuose“.
 2.35 „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 „Neracionalus 

žmogus“.
 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 20 d. Saulė teka 7.33, leidžiasi 17.34, dienos ilgumas 10.01. 
Pilnatis. Vardadieniai: Leonas, Visgintas, Eitvydė, Aidas.

 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 „Laukinis rojus. Ga-

lapagai. Užburtos 
salos“.

 13.00 „Septyni pasauliai, 
viena planeta“.

 13.55 „Puaro“.
 15.30 „Citadele“ Kara-

liaus Mindaugo 
krepšinio taurė. 
Rungtynės dėl 3 
vietos. 

 17.45 „Citadele“ Kara-
liaus Mindaugo 
krepšinio taurė. 
Snaiperių kon-
kursas.

 18.40 Žinios. Sportas. 
Orai.

 19.00 „Citadele“ Kara-
liaus Mindaugo 
krepšinio taurė. 
Finalas. 

 21.30 „Skarlet ir Kuni-
gaikštis“.

 22.20 „Enrikas Piadžas. 
Itališka svajonė“.

 0.05 „Stiklo širdis“.
 1.35 „Rygos kariai“.
 3.35 „Septyni pasauliai, 

viena planeta“.
 4.30 „Puaro“.

LNK
 6.35 „Zigis ir Ryklys“.
 7.00 „Žvėrelių būrys“.
 7.30 „Deksterio labora-

torija“.
 8.00 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.30 „Tomas ir Džeris“.
 9.00 PREMJERA. 

„Džiunglių būrys“.
 11.00 „Pelės medžioklė“.
 12.55 „Didžiosios 

motušės namai 2“.
 15.00 „Kvailių auksas“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Kartos. 
 21.35 PREMJERA. 

„Aukštas lygis“.
 23.55 „Kartą Meksikoje“.
 2.00 „Gelbėtojai“.

TV3
 6.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 13.20 Olimpinių žiemos 

žaidynių uždarymo 
ceremonija.

 16.15 „Simpsonai“.
 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 „DGM. Didysis 
Gerulis Milžinas“.

 21.55 „Transporteris. Visu 
greičiu“.

 22.45 „Jėga“ ir „Keno-
loto“.

 22.48 „Transporteris. Visu 
greičiu“.

 23.50 „Kapitonas 
Amerika. Pilietinis 
karas“.

BTV
 6.30 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato II 
etapas.

 8.00 „Varom!“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Baltijos galiūnų 

čempionatas. 
 10.05 „Kova už būvį“.
 12.15 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

 14.30 „Pragaro virtuvė“.
 15.30 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.40 „Nacionalinis 

saugumas“.
 19.30 „Juodasis sąrašas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

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

viai“.
 0.45 „Gravitacija“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Gražina Pigagaitė“. 
 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 „Dainų dainelės“ 
akimirkos.

 13.55 „Linkėjimai nuo 
Maiko“.

 15.30 „Minčiukų palėpė“.
 16.00 Dainų dainelė 

2022. 
 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 „Georg Friedrich 

Handel. Laiko ir 
Tiesos triumfas“.

 23.20 Kultūros diena.
 23.50 Panorama.
 0.12 Sportas. Orai.
 0.20 „Enrikas Piadžas. 

Itališka svajonė“.
 2.10 Kultūringai su 

Nomeda.
 3.05 Stambiu planu.
 4.00 „Linkėjimai nuo 

Maiko“.
 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 „Anos Olson 

virtuvė“.
 12.30 Sveikinimai.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas kam-

barys“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 PREMJERA. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
Žmogžudystė 
Albi“.

 23.05 „Baseino  
valdovai“.

 1.30 „Taurių riteris“.
 3.35 „Kapitonė Marlo. 

Kelios nelaimingos 
meilės“.

TV6
 6.05 „Sunkiausia  

pasaulyje trasa. 
Kelionė į pietų 
ašigalį“.

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

žvaigždės.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Olimpinės žiemos 

žaidynės.
 13.00 Sandėlių karai.
 13.45 Išlikimas.
 15.00 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.55 Orai.
 22.00 Olimpinių žiemos 

žaidynių uždarymo 
ceremonijos 
kartojimas.

 0.20 „Idealus pabė-
gimas“.

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 „Neracionalus 

žmogus“.
 23.00 „Programa“.
 1.00 Egzotiniai  

keliai.
 2.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 3.00 Mano pramogos 

veidai.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.

„Transporteris. Visu greičiu“, 21.55, TV3
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antradieniS, vasario 22 d. Saulė teka 7.28, leidžiasi 17.38, dienos ilgumas 
10.10. Pilnatis. Vardadieniai: Darvydas, Gintautė, Elvinas, Margarita.

LRT TV
2022. 02.22 
 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 Marijono Mikuta-

vičiaus šventinis 
koncertas.

 13.30 7 Kauno dienos.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

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

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Mirtis gelmėse“.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Ronda. Ispaniškos 
sielos lopšinė“.

 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 Kūrybingumo 

mokykla.
 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.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Šaulys“.
 0.50 „Snaiperis“.
 1.50 „Vaikinams tai 

patinka!“.
 3.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Magiškoji 

komanda“.
 7.00 „Monstrų vieš-

butis“.

 7.30 „Kung fu panda“.
 8.00 Karštai su tv3.lt.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Mažoji našlė“.
 11.00 „Išbandymas“.
 12.00 „Nuodėminga 

žemė“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Nuodėminga 

žemė“.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Apiplėšimas 

uragano akyje“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Apiplėšimas 

uragano akyje“.
 0.40 „Bulis“.
 1.40 „Elementaru“.
 2.40 „Mokytoja“.
 3.20 Ekstrasensų mūšis.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „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 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Liūtaširdis“.
 23.10 „Džonas Vikas“.
 1.15 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 2.05 „FTB“.

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

čiuk“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.05 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 #NeSpaudai.
 17.30 „Misija: laukinė 

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

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 

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

istorija“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
 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. 
Samuelis ir liūtai“.

 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 Vytautas Mačernis. 

„Vizijos“. 
 14.20 „Dailininkai. 

Sugrįžimas namo. 
Marina Abramovič 
ir jos vaikai“.

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

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

švariau.
 19.30 Premjera. 

„Sunaikintieji. 
Vienos Holokaustą 
patyrusios šeimos 
istorija“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Second Hand“. 
 22.55 Stilius.
 23.50 Jonas Mekas. 

„Avangardinio kino 
imperija“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Georg Friedrich 

Handel. Laiko ir 
Tiesos triumfas“.

 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. Jokių 

apribojimų“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.15 „Svajoklė“.
 1.20 „Paskolinta meilė“.
 3.10 „Komisaras 

Diupenas. Bretanės 
palikimas“.

 4.40 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Prakeikti IV“.
 8.50 E– gazas dugnas.
 9.20 „Ilgšės“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Vieniši tėvai“.
 12.55 „Fitnesas“.
 14.00 „Kobra 11“.
 15.00 „CSI. Niujorkas“.
 16.00 „Havajai 5.0“.
 17.00 „Virtuvė“.
 17.35 „Ilgšės“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Išlikimas Aliaskoje.
 21.00 „Kikboksininkas 3. 

Karo menas“.
 23.05 „Gelbėtojai“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.50 „Skorpionas“.
 1.40 „Atostogos 

rifuose“.
 2.25 „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.
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 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

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

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Tai kur toliau?
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Lietuva kalba.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 „Mirtis gelmėse“.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Indėnai pueblai“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Tai kur toliau?
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Stilius.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 6.30 Bus visko.
 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.
 19.30 KK2. 
 20.00 Šeškinės 20. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Aš matau tave“.
 0.25 „Snaiperis“.
 1.25 „Šaulys“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Magiškoji 

komanda“.
 7.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.30 „Kung fu panda“.
 8.00 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Mažoji našlė“.
 11.00 „Išbandymas“.
 12.00 „Nuodėminga 

žemė“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Nuodėminga 

žemė“.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „Šanchajaus 

darbelis“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Šanchajaus 

darbelis“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Šanchajaus 

darbelis“.
 0.25 „Bulis“.
 1.30 „Elementaru“.
 2.30 „Mokytoja“.
 3.05 Ekstrasensų mūšis.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Pėdsakas“.
 10.30 „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 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Blyksnis“.
 22.55 „Liūtaširdis“.
 1.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.55 „FTB“.

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

lonas“. 
 7.00 „Reali mistika“.
 8.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.05 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
 11.10 „Juvelyrų klanas“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laikykitės ten. 
 17.30 „Misija: laukinė 

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

gumas“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.

 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas. 
 23.30 Laikykitės ten. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
 3.55 Laikykitės ten. 
 4.35 „Reali mistika“.

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

ninkai“.
 7.35 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.50 „Susipažink su 

mano pasauliu. Vi 
ir plūduriuojantis 
kaimelis“.

 8.15 Kūrybingumo 
mokykla.

 8.30 Širdyje lietuvis.
 9.25 Labas rytas, 

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

Vienos Holokaustą 
patyrusios šeimos 
istorija“.

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „Džiunglių knyga. 
Iškyla į gamtą“.

 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Mano geriausias 

draugas.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Nežinomi žmonės.
 19.30 Premjera. „Koky-

biška priežiūra. 
Katastrofų preven-
cija“.

 20.20 Kuršių nerija.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Vladimiro Čekasino 

75-mečiui. 
 23.10 „Kelionių atvirukai. 

Mozambiko sa-
vana. Mia Couto“.

 23.30 Gamtininko užrašai.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Kauno „Hanza 

dienos 2019“.
 1.25 Auksinis protas.
 2.25 Vytautas Mačernis. 

„Etapai“. 
 2.30 Pasivaikščiojimai.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 Euromaxx.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „Anupama“.
 10.05 „Akloji“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.

 12.15 „Heldtas. Flirtas su 
teisingumu“.

 13.15 „Kapitonas Kainas“.
 14.30 „Stažuotoja“.
 15.35 „Anupama“.
 16.45 „Šeimyninės 

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

vilkas“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.15 „Svajoklė“.
 1.20 „Paskolinta meilė“.
 3.05 „Kasandra. Jokių 

apribojimų“.
 4.40 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Prakeikti IV“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Ilgšės“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Vieniši tėvai“.
 12.55 „Fitnesas“.
 14.00 „Kobra 11“.
 15.00 „CSI. Niujorkas“.
 16.00 „Havajai 5.0“.
 17.00 „Virtuvė“.
 17.35 „Ilgšės“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Išlikimas Aliaskoje.
 21.00 „Atkeršyti bet kokia 

kaina“.
 23.05 „Gelbėtojai“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.50 „Skorpionas“.
 1.40 „Atostogos 

rifuose“.
 2.25 „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 Delfi rytas.
 10.00 Krepšinio zona.
 10.30 Šaro Barsa.
 11.00 Delfi rytas. 
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 13.30 Būsto anatomija.
 14.00 Sveikatos receptas.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 18.00 Ateities karta.
 19.00 Kasdienybės 

herojai. 
 20.00 Kaip pas žmones.
 21.00 Orijaus kelionės.
 21.30 Gimę ne Lietuvoje.
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 23.30 Delfi diena.
 1.30 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
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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. 

Belgų veislės veršelį.   •Tel. 8 698 89901.

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.

Veršingą mėsinę telyčią.   •Tel. 8 609 82592.

Mėsinį buliuką.   •Tel. 8 607 51500.

Berišonų veislės aviną.   •Tel. 8 675 00318.

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

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

Žirnių ir avižų mišinį, kaina  •10 Eur/cnt.  Tel.  8 645 49627.

Pašarines bulves, kaina 6  •Eur/50 kg. Vasarinius ir žiemi-
nius kviečius, kaina 12 Eur/50 
kg. Galiu atvežti.  
Tel. 8 630 67167. 

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

ŽEMĖS ŪKIS

Šieną kitkomis, kaina 0,60  •Eur/vnt. Tel. 8 648 83801.

Šieną. Tel. 8 603 80992. •
Šienainio rulonus, kaina  •10 Eur. Šieną kitkomis, kaina 1 

Eur/vnt. Tel. 8 696 47260.

Kokybiško šienainio 10  •rulonų, kaina 15 Eur.  
Tel. 8 686 32916.

Lauko akmenis.   •Tel. 8 617 26534.

Trifazį malūną, kaina 230  •Eur. Tel. 8 677 17013.

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

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.

Visureigį „Volvo XC-70“  •(rudos spalvos, labai geros 
būklės, daug privalumų, Lietu-
voje neeksploatuotas, galimas 
keitimas). Tel. 8 618 43737.

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Kultivatorių (geros būklės).   •Tel. (8 315) 58376.

MTZ priekinius varomojo  •tilto  ratlankius.  
Tel. 8 617 26534.

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

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

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

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

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

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.

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 matavi- •mai, trifazis elektros įvadas, 
sodyba prie naujai asfaltuoto 
kelio ir miško). 
Tel. 8 686 70 841. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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.

„Moskvič 412“ sparnus,  •dureles, slenksčius ir kt. dalis.  
Tel. 8  609 67214.

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.

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

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 
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Naudotas arba naujas  •vinitražines slides, kaina nuo 
5 iki 15 Eur. Rogutes, kaina 10 
Eur. Reduktorinius dantračius 
(35*15), kaina 70 Eur. Ledo 
ritulio 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. 

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

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

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

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

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. 867641155.

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. 

Kreizo pjūklus.   •Tel. 8 610 36406.

Senovines audimo stakles  •(visas komplektas) ir verpimo 
ratelį. Tel. 8 657 59635.

Medines garažo duris.   •Tel. 8 698 89901.

Spintelę „Pupa“ prie lovos.   •Tel.: 8 621 40082,  
(8 315) 36010.

Naudotas šaligatvio plyte- •les, naują sudedamą lovą.  
Tel. 8 671 60896.

Naudotus medinius langus  •su roletais (3 vnt., vienas langas 
su balkonu). Tel. 8 682 68832.

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 viestamušę.  
Tel. 8 620 87074.

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

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.

Šaldymo kamerą išsiardy- •mui (15 kv. m), šaldymo vitri-
nas (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 varikliu), 
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.

PARDUODA
ŽEMĖS ŪKIS

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 10 Eur/50 
kg. 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. 

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 pultelius, 
kaina nuo 3 eurų, SCART laidus 
po 2 eurus. Mygtukinio seno 
modelio NOKIA telefono įkro-
viklius ir ausinukes po 2 eurus, 
vaikišką maniežą už 25 eurus. 
Druskininkai, tel. 8 686 43600.

Lapuočių malkas Daugų  •seniūnijoje. Tel. 8 686 72864.

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.

Kampą (šviesiai pilkas,  •itališkas, nuimamas užvalka-
las, iš aukščiausios kokybės 
medžiagų, ilgis 4,05 m), kaina 
340 Eur. Tel. 8 676 05415.

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 magnetolą „Panaso-
nic“, kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 00952.

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 aparatą,  •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.

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

1–2 kambarių butą Lazdi- •juose. 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, 
neatidalintas, su skolomis. Su-
tvarkome paveldėjimo ir kitus 
dokumentus.  
Tel.: 8 644 55355,  
8 660 66466. 

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

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.

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.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 5958/0008:0094, 
esančio Radvilonių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., savininkės 
O. G. turtinių teisių paveldėtojus, savininko V. K. turtinių teisių 
paveldėtojus, savininką A. K., kad matininkas Norgaudas Pilvinis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2022-03-07 12.00 
val. vykdys  žemės sklypo kadastro Nr. 5958/0008:0203, esančio 
Radvilonių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus. 
Prašome dalyvauti matavime. Prireikus išsamesnės informacijos, 
kreiptis į matininką Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, 
el. paštu geo.lazdijai@gmail.com arba telefonu 8 680 83000.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 5948/0009:0055, 
esančio Papečių k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., savininkės A. M. 
turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2022-02-28  9.30 
val. vykdys  žemės sklypo kadastro Nr. 5948/0009:0046, proj. 
Nr. 762-3AN, esančio Papečių k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., 
ribų ženklinimo darbus. Prašome dalyvauti matavime. Prireikus 
išsamesnės informacijos, kreiptis į matininką Norgaudą Pilvinį 
adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, el. paštu geo.lazdijai@gmail.com 
arba telefonu  8 680 83000.
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KlasifiKuoti
sKelbimai

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

SavaitėS horoSkopaS 
(vAsArio 21—27 d.)

avinas (03.21–04.20)
Šią savaitę jums bus sunku atsispirti 
pagundai šiek tiek patinginiauti, tačiau 
žvaigždės pataria susiimti. Šis laikotarpis 
bus itin svarbus siekiantiems pasisekimo 
profesinėje srityje: visos jūsų pastangos 
atsipirks jau netolimoje ateityje, todėl 
nepasiduokite pagundai pabėgti nuo jus 
slegiančių, bet būtinų darbų. Likimas bus 
dosnus tik tiems, kurie netausos savo 
jėgų ir kryptingai judės į priekį.

jautis (04.21–05.21)
Šiuo laikotarpiu turėsite galimybę 
užmegzti naujas pažintis ar pagerinti 
santykius su kolegomis ar artimais žmo-
nėmis. Nuoširdūs pokalbiai padės jums 
geriau suprasti kitų žmonių motyvus ir 
tai leis pasiekti kur kas geresnių rezul-
tatų. Jei planuojate imtis naujos veiklos, 
kurį laiką vertėtų palūkėti: šiuo metu 
idėjų įgyvendinimas gali pareikalauti 
didesnių pastangų, todėl labai greitai 
prarasite motyvaciją.

dvyniai (05.22–06.21)
Galite sulaukti netikėto pasiūlymo, kuris 
jūsų kasdienybę apvers aukštyn kojom. 
Atrodys, kad jūsų mintys yra tiesiog ap-
sėstos: nuolatos svarstysite, ar tikrai 
verta pasinaudoti jums suteikta gali-
mybe, ar vis dėlto reikėtų to atsisakyti. 
Žvaigždės pataria per daug nesigraužti: 
tikėtina, kad labai greitai atsakymas at-
eis tarsi savaime.

vėžys (06.22–07.22)
Šią savaitę būsite ganėtinai išsiblaškę, 
todėl pasistenkite susikaupti ir viską 
atlikti nuosekliai. Deja, šiuo laikotarpiu 
padarytas klaidas gali būti labai sunku 
ištaisyti, todėl pasistenkite, kad viskas 
vyktų sklandžiai. Antroje savaitės pusėje 
jūsų mintys suksis vien tik apie profesinę 
veiklą, tačiau nepamirškite savo dėmesiu 
palepinti pačių artimiausių žmonių.

liūtas (07.23–08.23)
Žvaigždės šiuo laikotarpiu bus kaip 
niekad dosnios: tikėtina, kad sulauksi-
te pelningų darbo pasiūlymų ar tiesiog 
laimėsite loterijoje. Atrodys, kad viskas 
einasi tarsi sviestu patepta, todėl įvai-
rių užduočių atlikimui sugaišite gerokai 
mažiau laiko. Pasistenkite šį laikotarpį 
išnaudoti kiek įmanoma efektyviau ir 
labai greitai galėsite pasimėgauti ma-
loniu poilsiu.

mergelė (08.24–09.23)
Nors žvaigždės žada, kad labai greitai 
galėsite tikėtis tikrai malonių pokyčių, 
tačiau kol kas vertėtų tiesiog plaukti 
pasroviui ir susitelkti į jums patikėtas už-
duotis. Būkite atidūs ir visas savo jėgas 
atiduokite vykdomai veiklai: jei būsite 
pakankamai dėmesingi, pasieksite tikrai 
puikių rezultatų, kurie džiugins ne tik jus 
pačius, bet ir aplinkinius žmones.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Jūsų mintis užvaldys finansiniai klausi-
mai. Šiuo laikotarpiu bus palanku grąžin-
ti skolas ir atgauti anksčiau paskolintus 

pinigus. Naudinga atlikti išlaidų analizę 
ir išsiaiškinti, kam išleidžiate daugiausia 
pinigų: tikėtina, kad kai kurie pirkiniai 
yra visiškai nebūtini. Antroje savaitės 
pusėje galite sulaukti patrauklių pasiū-
lymų, kuriems nebus lengva atsispirti. 
Jausitės taip, tarsi būtumėte plėšomi 
į skirtingas puses, tačiau atminkite, 
kad viskas priklauso tik nuo jūsų pačių 
sprendimų.

Skorpionas (10.24–11.22)
Šią savaitę neleiskite, kad jus užvaldytų 
negatyvios mintys: pasistenkite išlaiky-
ti šaltą protą ir nesivelkite į betikslius 
ginčus, iš kurių gali išsivystyti rimtas 
konfliktas. Antroje savaitės pusėje jūsų 
planus gali pakoreguoti kito žmogaus 
norai ar poreikiai. Nors tai gali šiek tiek 
išmušti iš vėžių, tačiau labai greitai su-
prasite, kad lankstumas ir gebėjimas 
prisitaikyti prie įvairių situacijų gali duoti 
tikrai nemažai naudos.

šaulys (11.23–12.21)
Jūsų galvoje knibždės daugybė naujų 
sumanymų, todėl tiesiog degsite ne-
kantrumu kuo greičiau juos įgyvendin-
ti. Žvaigždės žada, kad šiuo laikotarpiu 
jums tikrai netrūks energijos, todėl už-
duočių atlikimas neatrodys kaip neįvei-
kiamas iššūkis. Antroje savaitės pusėje 
ramybės neduos daugybė neatsakytų 
klausimų. Šiuo laikotarpiu žvaigždės 
pataria daugiau dėmesio skirti savo 
vidiniams išgyvenimams: pirmiausia 
turėtumėte išsiaiškinti, ko iš tiesų no-
rite iš gyvenimo, o jau tuomet galėsite 
imtis veiksmų.

ožiaragis (12.22–01.20)
Jūsų dėmesio centre atsidurs šeimos 
santykiai. Tikėtina, kad ieškosite būdų, 
galinčių padėti daugiau laiko praleisti 
drauge, tačiau tai padaryti gali būti ge-
rokai sudėtingiau nei pasirodys iš pirmo 
žvilgsnio. Bendraudami su žmonėmis, 
pasistenkite ieškoti kompromisų ir ne-
sivelkite į ginčus, nes tai gali išsunkti 
jūsų energiją. Ieškokite būdų, kaip nu-
siraminti, o prireikus tiesiog nuo visko 
atsiribokite ir leiskite laiką vienumoje.

vandenis (01.21–02.19)
Neišsigąskite, jei  norėsite visiškai nieko 
neveikti ir jausitės pernelyg aptingę: 
tai tėra laikinas etapas, kuris jums leis 
pasisemti daugiau energijos ir nusiteikti 
ateities darbams. Antroje savaitės pusė-
je galite sulaukti savo gerbėjo (gerbėjos) 
dėmesio: jei suteiksite jam progą, galbūt 
jūsų santykiai peraugs į kažką rimčiau.

žuvys (02.20–03.20)
Gali tekti susirungti su rimtais konku-
rentais, tačiau dėl to tikrai nereikėtų 
nerimauti: tikėtina, kad ši „kova“ taps 
įdomia patirtimi, kuri ateityje bus ti-
krai naudinga. Antroje savaitės pusėje 
nenuvertinkite savo gebėjimų ir nebijo-
kite išbandyti naujovių. Šiuo laikotarpiu 
turėsite galimybę ne tik įrodyti, ko esate 
verti, bet taip pat ir pasilepinti mėgs-
tama veikla.

PERKA
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

Rusiško vagotuvo plūgelius  •(3 vnt.). Tel. 8 617 26534.

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

Traktorių T16.   •Tel. 8 617 26534.

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

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

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

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

AUGALAI

Pašarinius runkelius.   •Tel. 8 687 41321.

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.

Perkame miškus 
didžiausiomis kainomis 

Lietuvoje.

Mokame avansus. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 656 79029.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 330–350 
Eur/t, skarda – 290–310 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.

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

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

Kalvio priekalą.   •Tel. 8 650 27489.

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

mas. Tel. 8 638 98886. 

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink. Tel. 8 675 00731. 

Vyras ieško pagalbininko  •darbo. Tel. 8 646 06166.

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. 

IEŠKO
Brangiai išsinuomočiau  •žemės ūkio paskirties žemės. 

Gali būti apleista.  
Tel. 8 614 80988.

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

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

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

PAŽINTYS
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.
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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

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.

brangiai 
peRKa 

veršelius.

UAB „Suvalkijos veršeliai“

Tel. 8 634 23551.
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 
Seinų g. 12, Lazdijai. 
Tel. (8 318) 53085. 

Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą
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