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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

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

Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą

Ar po ketverių metų pamatysime 
lazdijiečius Žiemos olimpinėse žaidynėse?
Pasibaigus Pekino žiemos olimpiadai, lietuvių rezultatai Kinijoje buvo pakankamai kuklūs, tačiau 
yra vilties, jog po ketverių metų Italijoje vyksiančiose Žiemos olimpinėse žaidynėse gali suskambėti 
ir Lazdijų vardas. Keturis šimtmečius skaičiuojanti aištoko (bavariškojo akmenslydžio) rungtis bus 
įtraukta į olimpinių rungčių sąrašą, o Lietuvoje tarp šios sporto šakos sportininkų lazdijiečiams 
nėra lygių. 

Kraupu: Lazdijų savivaldybėje liks tik viena gimnazija!
Bus uždarytos Seirijų ir Veisiejų gimnazijos — liks tik viena Lazdijų

N
esibaigiančios 
švietimo siste-
mos pertvarkos 
varo į neviltį 
mokyklų vado-
vus ir grasina 

negrįžtamomis pasekmėmis. Šiuo 
metu švietimo politikai nusitaikė į 
mažai mokinių turinčias gimnazi-
jas ir prakalbo apie jų sujungimą. 
Taip neva bus pagerinta ugdymo 
kokybė, galima bus vienoje vie-
toje sukoncentruoti geriausius 
pedagogus.  

Šios reformos nuostatos turėtų 
paliesti periferijose veikiančias 
gimnazijas, kuriose nėra daug 
mokinių, kur į baigiamąją klasę 
susirenka tik vienas abiturientų 
komplektas. Planuojama išsau-
goti tik tas gimnazijas, kurios 
sugebės išlaikyti ne mažiau kaip 
dvi baigiamąsias klases, kuriose 
turės mokytis bent 21 gimnazis-
tas. Dabar minimalus skaičius 
yra 12.

Planuojama, jog mažosios gim-
nazijos bus uždarytos, o jų au-
klėtiniai turės važinėti į didesnes 
gimnazijas. 

Seimo narys Aurelijus Veryga 
labai skeptiškai vertina šį projektą 

Jonas Stankevičius, Tarybos narys, frakcijos „Pirmyn!“ narys: „Matau 
grėsmę, kad mūsų rajone  po pertvarkos liks tik viena gimnazija, o klasėse 
privalės mokytis ne mažiau kaip 31 mokinys. Kokia bus jų žinių kokybė?“

Lazdijų rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 
Dalius Mockevičius: „Galimai liktų tik viena Lazdijų Motiejaus Gustaičio 
gimnazija, kurioje būtų vykdomas vidurinis ugdymas."
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SavaitėS  komentaraS  
Neturime kito kelio kaip tik būti kartu su Vakarų valstybėmis

Algimantas Mikelionis
Paskutiniu metu nuo mūsų nu-
tolo visos buvusios problemos, 
tokios kaip pandemija, išaugusios 
kainos, migrantų krizė ar politi-
nių partijų tarpusavio peštynės. 
Ir ryte, ir vakare su nerimu visi 
jungiamės televizorius, radijas, 
kompiuterius ir pirmiausia ieško-
me žinių apie itin įtemptą padėtį 
tarp Ukrainos ir Rusijos. Nors 
oficialiai karo Kremlius dar ne-
paskelbė, bet Ukrainos okupacija 

prasidėjo tuomet, kai į prorusiškų 
karinių jėgų atplėštas Lugans-
ko ir Donecko respublikas buvo 
įvesta Rusijos kariuomenė. Ru-
sija specialiai stengiasi sudaryti 
tokį įspūdį, kad formaliai niekas 
oficialiai negalėtų prikibti prie 
Kremliaus, jog jis jau pradėjo 
karą. Bet Vakarų jau taikomos 
sankcijos Kremliui abejonių dėl 
akiplėšiško Rusijos pradėtos in-
vazijos į Ukrainą nepalieka.

Su siaubu ir pasidygėjimu ste-
bint karinius Rusijos veiksmus ne 
tik savoje teritorijoje, bet ir Bal-
tarusijoje, prie Ukrainos sienos ar 
pačioje Ukrainoje nepalieka pa-
lengvėjimo jausmas, kad Lietuva 
šį kartą nėra palikta viena likimo 
valiai, kaip buvo 1940 metais ir 
po Antrojo pasaulinio karo. Kaip 
gerai, kad 2004 metais įstojome į 
galingiausią pasaulyje gynybinę 

karinę organizaciją NATO ir jau 
aštuoniolika metų esame saugūs 
ir užtikrinti savo ateitimi. Žino-
ma, vis dar atsiranda žmonių, 
kurie verkšlena dėl kariuomenei 
išlaikyti skiriamų nemenkų lėšų, 
bet šiuo atveju norisi pakartoti 
jau daugybę kartų girdėtą posakį: 
kas neišlaiko savos kariuomenės, 
tas išlaiko okupanto kariuomenę. 
Jeigu nebūtume NATO valstybė, 
galima net neabejoti, kad mums 
nuolat grėstų Rusijos okupaci-
jos grėsmė, o papuolę į jos glėbį 
Kremliaus kariuomenės išlai-
kymui mokėtume žymiai dau-
giau, nei dabar skiriame savos 
kariuomenės išlaikymui. Galime 
nė trupučio neabejoti, kad narystė 
NATO mums užtikrina ramų ir 
saugų gyvenimą.

Vis dar tenka girdėti kalbų, kad 
priklausėme Rusijai, o dabar pri-

klausome Vakarams, bet narytė 
ES ir NATO mums leidžia ne tik 
būti užtikrintiems dėl saugumo, 
bet ir kurti žymiai materialiai 
turtingesnį gyvenimą, kurį už-
tikrino ir vis dar užtikrina iš ES 
gaunamos gausios piniginės lėšos 
įvairiems mūsų gyvenimo koky-
bę gerinantiems projektams. Kai 
kas nuogąstauja, kad Lietuvoje 
įsikurs pastovios NATO bazės, o 
tai jau reikš mūsų šalies okupa-
ciją. Šiuo atveju reikia priminti, 
kad mes patys ir esame NATO 
ir kaip lygiavertė partnerė daly-
vaujame šios karinės gynybinės 
organizacijos veikloje. Kiti vėl 
teigia, kad Lietuva turi rinktis 
trečią kelią – neva nuo nieko 
nepriklausyti, o būti neutrali lyg 
kokia Šveicarija. Deja, gyvenant 
šalia Rusijos ir Baltarusijos tai yra 
neįmanoma. Be to, pusę amžiaus 

jau priklausėme Sovietų Sąjungai 
ir tos „gerovės“ atsikandome kaip 
reikiant. Tad mums belieka ben-
dradarbiauti su išsivysčiusiomis 
ir progresyviomis Vakarų pa-
saulio demokratinėmis šalimis 
ir toliau kurti savo gerovę, nes 
nereikia pamiršti, kad sovietai 
tokią galimybę iš mūsų buvo at-
ėmę penkiasdešimčiai metų. Juk 
tarpukariu Lietuva buvo pasieku-
si tokį ekonominio ir kultūrinio 
išsivystymo lygį kaip Suomija, 
Danija ar Švedija. Galime net 
neabejoti, kad pusę amžiaus tru-
kęs sovietinis jungas ir nulėmė 
mūsų atsilikimą nuo minėtų vals-
tybių. Jau pragyvenome daugiau 
kaip trisdešimt metų laisvoje ir 
demokratinėje Lietuvoje. Per tą 
laikotarpį jau nemažai pasiekėme, 
bet mūsų laukia dar labai daug 
darbo.•

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

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

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.

„Tele2“ pasiūlymas televizijai „Go3“: 1 mėn. 
nemokamų filmų, serialų ir kitų pramogų be įsipareigojimų
Visos šeimos laisvalaikiui 
skirtą televiziją „Go3“ šiuo 
metu išbandyti galima vi-
siškai nemokamai. „Tele2“ 
parengė išskirtinį pasiūly-
mą, kurio metu net 1 mėn. 
atrinktus populiariausius 
lietuviškus bei užsienio 
kino filmus, serialus, lai-
das, animaciją bei sporto 
transliacijas galėsite žiūrė-
ti be papildomų mokesčių, 
būtent jums patogiu metu 
ir būdu.

Apie visus pasiūlymus ir skir-
tingus paketus daugiau sužinoti 
galima internetinėje svetainėje 
www.tele2.lt/tv.

televizija, kuri priSitaiko 
prie žiūrovų
Naujos kartos televizija „Go3“ 
taip vadinama ne veltui – ji pri-
sitaiko prie savo žiūrovų, o ne 
atvirkščiai. Ją galima žiūrėti, kur 
norite, kada norite bei savo pasi-
rinkta kalba. Ir būtent tuo metu 
patogiausiu būdu: televizoriaus, 
telefono, kompiuterio ar planšetės 
ekrane.

Ypač patogu tai, kad bet ku-
rią tiesioginės televizijos kanalo 
laidą dar visą savaitę bus galima 
pažiūrėti tada, kada norisi jums. 
Taigi, archyvuotą turinį galėsite 
ne tik žiūrėti jums tinkamiausiu 

metu, bet dar ir praleisti reklamas 
jame.

Be to, turint „Go3“, pamirši-
te nesutarimus su artimaisiais, 
renkantis, ką žiūrėti. Vienu metu 
prie paskyros gali būti prijungti 
net 5 įrenginiai, o tuo pat metu 
skirtingą turinį žiūrėti galima net 
2 ekranuose.

Yra ką žiūrėti: nuo 
traDicinių tv kanalų iki 
išSkirtinio turinio
O žiūrėti tikrai yra ką – „Go3“ 
yra didžiausia turinio biblio-
teka Baltijos šalyse. Čia rasite 
net 42 tradicinius tiesioginės 
televizijos kanalus, specialų tu-
rinį vaikams bei dokumentiką. 
Sporto gerbėjams čia kasmet 
paruošiama daugiau nei 6000 
val. įvairių varžybų transliacijų, 
o kur dar didesnė nei 74000 
val. kino filmų ir serialų bibli-
oteka.

Atskirai verta paminėti „Go3“ 
televizijoje pasiekiamas pasauli-
nes turinio paslaugas. Viena tokių 
– „Discovery+“, kuri talpina 9 
tiesioginės televizijos kanalus, 
daugiau nei 4000 val. originalių 
serialų, laidų ir dokumentikos 
biblioteką bei tiesiogines sporto 
transliacijas. Būtent per šią plat-
formą „Go3“ žiūrovai gali tiesio-
giai stebėti vieną iš svarbiausių 
šio sezono renginių – 2022 m. 

Pekino žiemos olimpines žaidy-
nes.

Gero turinio mėgėjus nudžiu-
gins ir „Go3“ naujiena – partne-
rystė su „Paramount+“. Šioje 
skiltyje galima rasti ne tik origi-
nalius šio prekių ženklo filmus 
bei serialus, bet ir juokingąsias 
„Comedy Central“ komedijas.

Tuo tarpu vaikams skirtoje  
„Disney“ platformoje mažieji žiū-
rovai gali išvysti daugybę popu-
liarių animacinių filmų, tokių kaip 
„Mikė Pūkuotukas“ ar „Troliai 
Mumiai ir žiemos pasaka“.

išbanDYkite nemokamai ir 
be įSipareigojimų
Operatoriaus klientai, vieną kartą 
per 12 mėn. užsisakantys „Go3“ 
paslaugą, visą mėnesį „Televizija 
+ filmai“ paketo turinį gali išban-
dyti visiškai nemokamai. Pasibai-
gus nemokamam laikotarpiui, bus 
taikoma standartinė paketo kaina. 
Paketo bet kada galima atsisakyti 
„Tele2“ savitarnos svetainėje arba 
paskambinus telefonu 117.

Maža to, kaip tik dabar popu-
liariausius „Go3“ paketus įsigyti 
galima itin geromis sąlygomis. 
Vienas tokių – paketas „Televizija 
+ filmai“, kuriam šiuo metu taiko-
ma 20 proc. nuolaida. Pasirašius 
24 mėn. sutartį, jis dabar kainuoja 
tik 7,99 Eur/mėn. (įprasta kaina 
– 9,99 Eur/mėn.).

„Go3“ televizijos paketai veikia 
visuose išmaniuosiuose įrengi-
niuose. Tačiau mėgautis šia tele-
vizija galite ir bet kuriame kitame 
televizoriuje, turinčiame HDMI 
jungtį ir įsigijus televizijos prie-
dėlį. „Go3“ televizijos priedėlio 
kaina – nuo 2,5 Eur/mėn.

Naujos kartos televiziją „Go3“ 
galite užsisakyti jums patogiausiu 
būdu: operatoriaus salone, inter-
netinėje svetainėje www.tele2.lt, 
„Mano Tele2“ savitarnoje arba 
paskambinę telefonu 117.

išSirinkite Sau tinkamiauSią 
televizijoS paketą
Nors įvairaus turinio televizijoje 
„Go3“ yra itin daug, tačiau užsi-

sakyti galima įdomiausią būtent 
jums: tik filmų, televizijos, sporto 
paketus arba jų derinius. Paketų 
kainos, perkant iš operatoriaus 
„Tele2“ ir pasirašius 24 mėn. 
sutartį, prasideda vos nuo 7,99 
Eur/mėn.

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.

Daugiau apie pasiūlymus ir jų 
sąlygas sužinoti galima www.
tele2.lt, „Tele2“ salonuose arba 
paskambinus telefonu 117. Nuo-
laidų laikas – ribotas.•
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Kokybės inspektorius Tomas: 
„Lazdijiečiai daro pažangą ir gali būti pavyzdžiu kitiems“  
Nors sakoma, kad savo 
krašte pranašu nebūsi, 
tačiau geras savo gimtojo 
krašto ir jo žmonių pažino-
jimas gali padėti geriau at-
likti savo tiesioginį darbą.

Tai labai tinka Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro (ARATC) 
Paslaugų organizavimo ir kontro-
lės padalinyje dirbančiam išeiviui 
iš Lazdijų krašto Tomui Balzeriui, 
kurio viena pagrindinių funkcijų 
– kuruoti atliekų tvarkymą Laz-
dijų rajone. 

Tomas įsitikinęs, jog lazdijie-
čiai daro didžiulę pažangą tvar-
kydami atliekas ir gali būti pa-
vyzdžiu kitiems Alytaus regiono 
gyventojams. 

Apie atliekų tvarkytojų iššūkius 
Lazdijų rajone, kasmet augantį 
mūsų krašto gyventojų sąmonin-
gumą rūšiuojant atliekas, nenu-
trūkstantį ryšį su gimtine ir bites 
kalbamės su T. Balzeriu. 

– Esate lazdijietis, bet gyve-
nate ir dirbate Alytuje. Kas Jus 
paskatino rinktis darbą atliekų 
tvarkymo srityje? Už ką esate 
atsakingas? Ar Jums patinka tai, 
ką dirbate? 

– Lazdijai yra mano tėviškė, 
neapleidžiu šio krašto, stengiuo-
si kiekvieną savaitgalį čia atva-
žiuoti. 

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centre dirbu daugiau kaip 
trejus metus. Prieš tai studijavau, 
ūkininkavau, buvau išvykęs pa-
dirbėti į užsienį. 

Mano pareigos – kokybės 
inspektorius, esu atsakingas už 
paslaugų kokybės užtikrinimą, 
rūšiavimo kontrolę ir visokeriopą 
pagalbą žmonėms, tvarkantiems 
savo atliekas. Man šis darbas pa-
tinka, jis labai dinamiškas, nėra 
kada nuobodžiauti. 

Padalinyje esame pasiskirstę, 
kuris darbuotojas kurį rajoną 
kuruoja. Man atiteko Lazdijai – 
kraštas, kurį pažįstu, gerai žinau 
rajono kelius ir keliukus, o svar-
biausia, kad pavyksta rasti bendrą 
kalbą su žmonėmis.  

– Praėjusiais metais Alytaus 
RATC Lazdijuose laukė iššūkis 
– teko pradėti vežti gyventojų 
atliekas. Kaip pavyko jį įveikti?

– Pradžia buvo sunki. Pasiruo-
šimui laiko neturėjome – konkur-
so keliu nepavykus rasti vežėjo, 
kuris teiktų paslaugą už priimtiną 
kainą, negalėjome leisti, kad su-
triktų atliekų surinkimas iš gy-
ventojų. Teko imtis atsakomybės 
ir išvažiuoti tuštinti konteinerių.

Buvo vasario mėnuo, žiema, 
daug prisnigo. Privažiavimas iki 

kai kurių vienkiemių tapo tikru 
išbandymu. Maršrutai buvo ilgi 
ir nežinomi, vairuotojai užtrukda-
vo, vėluodavome. Bet sulaukėme 
pagalbos iš Lazdijų rajono savi-
valdybės, daug ir geranoriškai 
kiekvieną problemą spręsti padė-
jo seniūnai, patys labai stengėmės 
ir situacija pradėjo gerėti. 

Ekipažai įgijo patirties, žino 
maršrutus, pažįsta gyventojus, 
nevėluoja ir paslaugos kokybė 
gerėja, vyksta pagal planą, ne-
vėluojame, nereikia dirbti iki 
vakaro. Ekipažai jau įpratę: žino 
gyventojus, maršrutus ir keliu-
kus.  

Gyventojai atliekų vežimo die-
ną konteinerius ištraukia prie iš-
važiuojamo kelio, palieka su vai-
ruotoju aptartoje vietoje. Gerokai 
daugiau Lazdijų rajono gyvento-
jų, net gyvenančių vienkiemiuo-
se, turi rūšiavimo konteinerius 
ir rūšiuoja atliekas. Prie ežerų 
gyvenantys Kapčiamiesčio, Vei-
siejų gyventojai paprašė atvežti 
stiklo rūšiavimo konteinerius, nes 
vasarą ten daug poilsiautojų ir 
susidaro nemažai stiklo atliekų – 
pristatėme konteinerius ir žmonės 
jau gali rūšiuoti.  

– Kokie yra Lazdijų rajono 
gyventojų įpročiai rūšiuojant 
šiukšles? Ar jie skiriasi nuo kitų 
šio regiono gyventojų? 

– Progresas tvarkant atliekas 
tikrai yra. Ypač didelis progresas 
maisto atliekų rūšiavimo srityje:   
individualių namų gyventojų rū-
šiuojamų maisto atliekų apimtys 
per metus padidėjo tris kartus. 
Daugiabučių gyventojai maisto 
atliekas rūšiuoja dar ne taip gerai, 
jiems reiktų pasistengti ir rūšiuo-
jant pakuočių atliekas. 

Norėčiau pagirti Lazdijus ir 
Veisiejus, šių miestų gyventojai 
neprimėto prie kolektyvinių kon-
teinerių stambiagabaričių atliekų, 
todėl konteinerių aikštelės čia ge-
rokai tvarkingesnės nei kitur. Gal 
taip yra ir dėl to, kad Lazdijuose ir 
Veisiejuose žmonės pažįsta vienas 
kitą, todėl gėdijasi tokius dalykus 
daryti. Mūsų krašto žmonės sofų 
ar kilimų aikštelėse nepalieka.  

– Esate kokybės inspektorius, 
todėl, ko gero, tenka nemažai 
bendrauti su klientais. Kokio 
turinio skambučių dažniausiai 
sulaukiate? Ar turite receptą, 
kaip geriausiai nuraminti emo-
cingą klientą? 

– Su klientais, atliekų turėtojais 
kalbuosi daug ir visais klausimais. 
Pradėjęs dirbti Lazdijų krašte pats 
su atliekų surinkėjais važinėjau ir 
viską stebėjau: kur galima priva-
žiuoti, kur kokios problemos kyla 

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.

dėl atliekų surinkimo. 
Daug teko bendrauti su vienkie-

mių, prie kurių sunku privažiuoti, 
gyventojais. Žmonės skambinda-
vo, klausdavo, būdavo ir piktai 
nusiteikusių. Visus reikia išklau-
syti ir ramiai ieškoti sprendimo. 
Kaskart, sulaukę skambučio, už-
registruojame skundą, įvertiname 
situaciją ir siūlome išeitį.   

Pastebėjau, kad jeigu žmogų 
išklausai, jis ilgai nepyksta – išsi-
pasakoja ir nurimsta. Kai žmonės 
pajunta, kad nuoširdžiai ieškome 
sprendimų, informacija eina iš 
lūpų į lūpas, pykčio mažėja. 

– Didžiąją savo gyvenimo dalį 
praleidžiate darbe, Alytuje, ta-
čiau dažnai būnate Lazdijuose. 

Kuo save laikote – labiau alytiš-
kiu ar lazdijiečiu? Ar lieka laisvo 
laiko sau ir artimiesiems, kaip ir 
kur jį praleidžiate? Ar ketinate 
sugrįžti gyventi į gimtinę?

– Mano tėviškė – Lazdijų se-
niūnijoje. Esu baigęs Motiejaus 
Gustaičio gimnaziją. Į Lazdijus 
darbo reikalais važiuoju po kelis 
kartus per savaitę, dalis darbo lai-
ko ten praeina, kartais daugiau 
būnu Lazdijuose nei Alytuje. 
Pažįstu nemažai Lazdijų krašto 
žmonių. 

Laisvalaikis, hobis ir antrasis 
mano darbas – bitininkystė, kurią 
esu studijavęs. Dabar tėviškėje 
Lazdijų rajone prižiūriu 40 bičių 
šeimų.    

Nors šiuo metu gyvenu Alytuje, 

save laikau daugiau lazdijiečiu, 
čia puiki gamta, esu prisirišęs prie 
šio krašto, čia visi draugai, lengva 
dirbti, kai viską čia žinai – pažįs-
tu seniūnus, kai reikia pagalbos, 
sprendžiant darbo problemas, jie 
visada padeda. 

– Ko norėtumėte palinkėti Laz-
dijų krašto žmonėms? 

– Pirmiausia norėčiau padėkoti 
žmonėms, kurie tvarkingai gyve-
na, rūšiuoja atliekas, gerbia mūsų 
įmonės žmonių darbą, kuris yra 
labai sunkus.  

Smagu, kad gyventojai tampa 
sąmoningesni, supratingesni, kan-
tresni ir atlaidesni. Ačiū, mielieji 
kraštiečiai!•
„Dzūkų žinių“ informacija

Kokybės inspektorius Tomas Balzeris: „Norėčiau padėkoti žmonėms, kurie tvarkingai gyvena, rūšiuoja atliekas, 
gerbia mūsų įmonės žmonių darbą, kuris yra labai sunkus. Ačiū, mielieji kraštiečiai!“
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Aištokas (icestock, bavariškasis akmenslydis) – žiemos sportas, 
kurio tikslas nustumti specialų diską kuo toliau ir arčiau taikinio, 
ypač populiarus Alpių regione. Pradžioje buvo kaip pramoga, 
paskui virto sportu, turi savo federaciją. 
1936 m. žiemos olimpinėse žaidynėse ir 1964 m. žiemos olimpinėse 
žaidynėse aištokas buvo įtrauktas į programą kaip demonstracinė 
sporto šaka.
Pirmasis Europos čempionatas surengtas 1951 m., o Pasaulio – 
1983 metais. 
Pirmasis Lietuvos čempionatas vyko 2011 m. Trakuose, ant Gal-
vės ežero.
Lietuva taip pat dalyvauja Europos taurės turnyruose, Europos 
jaunimo čempionatuose.
Lietuvoje buvo surengtos tarptautinės varžybos: 2015 m. Drus-
kininkuose, o 2016 metais Lazdijuose, kur ir yra daugiausiai 
žaidžiama ši sporto šaka Lietuvoje.
„Vikipedijos“ informacija

Ar po ketverių metų pamatysime lazdijiečius Žiemos olimpinėse žaidynėse?
Tą dar kartą įrodė Lazdijų Mo-
tiejaus Gustaičio gimnazijos 
fizinio lavinimo mokytojo, aiš-
toko trenerio Žilvino Eidukaičio 
auklėtinių puikus pasirodymas 
Italijoje vykusiame Pasaulio ir 
Europos čempionate. Lazdijietis 
Titas Malinauskas (U–16) indivi-
dualioje rungtyje laimėjo auksą, 
Rytis Petruškevičius toje pačioje 
kategorijoje – sidabrą, o mūsų 
U–16 komanda pasipuošė sidabro 
medaliais. Dvi merginos (U–19) 
komandinėje kategorijoje užėmė 
ketvirtąją vietą. 

gimnazijoje Subūrė 
komanDą
Šis sportas Lietuvoje dar ne vi-
siems gerai žinomas, bet kasmet 
populiarėja. Pasidomėjome, kaip    
Ž. Eidukaičiui kilo mintis propa-
guoti šį sportą Lazdijuose.

Treneris pasakojo, jog prieš 
septynerius metus buvo vykdo-
mas projektas, kurio metu šalia 
gimnazijos buvo įrengti du šio 
sporto takeliai. 

„Gavome šiokią tokią įrangą, 
paskui atvažiavo šios sporto šakos 
specialistas iš Vokietijos ir pakvie-
tė mane ją kultivuoti. Sukviečiau 
gimnazijos vaikus ir subūrėme ko-
mandą. Jau septinti metai tą sportą 
kultivuoju ir treniruoju vaikus, 
dalyvaujame įvairiose varžybo-
se“, – pasakojo treneris.

kuo galima toliau ir tiksliau. 
„Yra siauras sektorius, kuriame 

ir reikia sviesti įrankį. Įrankis turi 
nučiuožti specialiai paruoštu ledu 
kuo didesnį atstumą. Kai įrankis 
sustoja, lazeriu yra pamatuoja-
mas atstumas ir taip nustatomas 
kiekvieno metiko rezultatas. 
Vienas sportininkas įrankį gali 
mesti penkis kartus, fiksuoja-
mas geriausias bandymas ir taip 
nustatomas nugalėtojas. Reikia 
kūno jėgos, bet daug ką lemia 
technika, kūno sudėjimas nėra 
svarbiausias sėkmės faktorius“, 
– pasakojo Ž. Eidukaitis. 

Svajoja apie DalYvavimą 
olimpiaDoje
Paprašytas papasakoti apie Itali-
joje vykusį čempionatą, treneris 
pripažino, jog Pasaulio ir Europos 
čempionatas buvo gerai organi-
zuotas, dalyvavo daug sportinin-
kų, jo nuomone, individualius 
šios sporto šakos čempionatus 
Lietuvai būtų dar sunku organi-
zuoti. 

„Didžiulės lėšos, puikios gyve-
nimo ir treniruočių sąlygos: 150 
metrų ilgio dirbtinio ledo takas. 
Komandines žaidynes ir Lietuvo-

je būtų galima organizuoti, štai 
prieš ketverius metus Kaune vyko  
Europos suaugusiųjų  čempiona-
tas“, – pasakojo treneris. 

Į čempionatą Italijoje iš viso 
važiavo 12 sportininkų. Trys ko-
mandos – U-16, U-19, U-23, visi 
lazdijiečiai, mūsų sportininkai 
dalyvavo visose amžiaus kate-
gorijose, visi jie – esantys ir buvę 
Ž. Eidukaičio mokiniai. 

„Ši sporto šaka priimta į Žiemos 

olimpines žaidynes, po ketverių 
metų vyksiančioje olimpiadoje 
sportininkai varžysis ir aištoko 
rungtyje. Visos galimybės yra ir 
mūsų, Lazdijų, sportininkams da-
lyvauti olimpiadoje. Lazdijuose 
šiuo metu aištokas yra vienin-
telė rimtai kultivuojama žiemos 
sporto šaka“, – kalbėjo treneris 
Žilvinas. •
„Dzūkų žinių“ informacija

Jis pripažino, jog Lietuvoje 
nėra daug užsiimančių šiuo spor-
tu. Trenerio teigimu, bandančiųjų 
buvo nemažai – ir Vilniuje buvo 
entuziastų, taip pat Kaune, bet tas 
entuziazmas daugeliui greitai iš-
blėso. Aktyviausiai ši sporto šaka 
kultivuojama Lazdijuose, bando-
ma aištoką plėtoti ir Rokiškyje. 

Paklaustas, kaip vyksta aištoko 
treniruotės, Ž. Eidukaitis teigė, 
jog Lazdijuose esančiomis sąly-
gomis galima treniruotis tik tada, 
kai šilta, nėra sniego, turi būti 
sausa aikštelė. 

„Tikrą ledą galime turėti tik 
Kaune. Mes žiemos metu kie-
kvieną šeštadienį važiuojame 
treniruotis į Kauno ledo areną. 
Mums padeda Lietuvos kerlingo 
asociacija – apmoka ledo nuomą, 
o gimnazija nuveža į treniruotes“, 
– pasakojo lazdijiečių komandos 
treneris. 

Sportuoja ir baiguSieji 
mokYklą
Pasidomėjus, kiek Lazdijų kraš-
to jaunuolių treniruojasi, Ž. Ei-
dukaitis teigė, jog šiuo metu jis 
treniruoja apie 12 sportininkų, 
o šiemet varžybose dalyvavo ir 
prieš trejus metus mokyklą baigu-
sieji, iš viso treneris yra paruošęs 
apie 16 sportininkų. 

Tiems, kurie mažai žino apie šią 
sporto šaką, treneris pasakojo, jog 
sportininkui reikia numesti įrankį 
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Europos aištoko čempionato metimų į tolį apdovanojimo ceremonija. 
U-16 amžiaus grupėje Rytis Petruškevičius — Europos čempionas, Titas 
Malinauskas — Europos čempionato sidabro medalininkas. 

Metimų į tolį varžybų apdovanojimo ceremonijos akimirkos. Sidabro medalius Lietuvai dovanoja Rytis 
Petruškevičius, Nedas Piličiauskas, Titas Malinauskas, Titas Karakas.
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g Lazdijai Dzūkijoje jau 
praminti kaip lep‘ų rajonas, 
vadovų čia nuolat trūksta. 
Mūsų savivaldybei trūksta ir 
kitų specialistų: buhalterių, 
inžinierių, architektų, juris-
tų, socialinių darbuotojų, 
merų patarėjų. Šiuo metu 
aukso amžių išgyvena tik 
savivaldybės Komunika-
cijos skyrius, ten dirba 11 
savivaldybės įvaizdžio for-
muotojų, o štai labai svar-
biame Vietinio ūkio skyriuje 
dirba tik vienas inžinierius. 
Panašu, kad įvaizdis svar-
biau už inžinerinius spren-
dimus.
g Savivaldybė bijo elek-

tromobilių. Dar 2019 m. sa-
vivaldybė turėjo įkrovimo 

kalba, kaD...
Dzūkai

Sonata, kuri praeitą savaitę 
laimėjo konkursą ir grįžta 
dirbti į savo gimtąjį Alytų. 
Panašu, kad Lazdijuose užsi-
baigs visi projektai. Visiems 
lazdijiečiams įdomu, kas už-
ims šį politinio pasitikėjimo 
postą. Gal naujasis „valstie-
čių“ partijos pirmininkas? 
Gali būti taip, kad ši pozicija 
kai kam metams atiteks kaip 
aklai vištai grūdas...•

Šioje humoristinėje rubri-
koje minimų įvykių ir asme-
nų sutapimai su tikrove yra 
atsitiktiniai. 

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

aikštelę, galėjo tada Sporto 
centras turėti ir elektrobusą 
sportininkams vežioti į var-
žybas. Bet viešos pseudoap-
klausos socialiniame tinkle 
būdu jo buvo atsisakyta, o 
elektrobusas sėkmingai ati-
duotas Druskininkams, kaip 
ir Veisiejų urėdija, „Katarakta“ 
ir daug profesionalių darbuo-
tojų, kurie išvažiavo dirbti į 
kurortą. Savivaldybė giriasi 
tvarumu, aplinkos tausojimu 
ir trimis elektromobiliais, ku-
rie galimai ilgam užims vietą 
savivaldybės garaže, kaip ir 
jaunimui įsigytas raudonas 
kavos automobilis.
g Greitu metu iš Lazdijų 

rajono savivaldybės pasi-
trauks dešinioji merės ranka 

Dar viena diena rojuje. Po savanorystės kalnuose - 
krioklys ir drambliai. Chiang Mai, Tailandas.

Halštatas, Austrija.

NeįtikėtiNa plaNeta

nuomonė

Audrius Klėjus: „Nerimą kelia tai, 
kaip savivaldybės vadovai 
neatsakingai švaisto visų mūsų pinigus“

Jau svarstant rajono biu-
džetą, mums, opozicijai, 
užkliuvo savivaldybės 
vadovų pinigų švaistymas. 
Vien apie 100 tūkst. eurų 
nuspręsta skirti renginių 
organizavimui. Tai kelia 
tam tikrą šypseną, bet 
mes, politikai, puikiai 
suprantame, su kuo tai 
susiję – artėja rinkimai, o 
tie valdančiųjų pasiteisini-
mai, neva savivaldybė pati 
organizuos renginius, kelia 
nerimą. 

Savivaldybė turi atlikti viešojo 
administravimo funkcijas, teikti 
paslaugas, susijusias su viešuoju 
administravimu, o ne renginius 
organizuoti. Turime puikiai, kū-
rybingai dirbantį Kultūros centrą, 
kurio specialistai išmano savo 
darbą, tai kodėl ne Kultūros cen-

pas mus nėra žmonių, sugebančių 
fotografuoti? 

Taip, mes turime pagerbti rajo-
nui nusipelniusius žmones, tačiau 
esu tikras, kad, pasinaudodami 
savo resursais, kiekvienai ben-
druomenei mes galime parodyti 
didelį dėmesį ir pagarbą. Manau, 
kad tokios perteklinės išlaidos 
– pinigų švaistymas ir piaro sie-
kimas. 

Akivaizdu, vyksta rimtas pa-
siruošimas rinkimams ir pinigų 
kaupimas agitacinei kampanijai. 
Pažiūrėkime, kokia informacija 
už savivaldybės pinigus talpina-
ma vietinėje spaudoje. Daugiau-
sia ten matome merės nuotraukų. 
Kai stebi savivaldybės tinklapį, 
kartais susidaro įspūdis, kad tai 
yra ne savivaldybės, bet Ausmos 
Miškinienės personalinis puslapis 
– vien tik pasipuikavimas nuo-
traukomis ir minkštais darbais, 
nes per šią kadenciją nėra įgyven-
dinta rimtų projektų, tik einamieji 
darbai. Girdžiu, kaip merė man 
oponuoja: „išasfaltavome kelią, 
apšvietėme gatves ir t. t.“. Ger-
biamoji, tai yra ūkiniai darbai, 
kuriuos privalo atlikti kiekviena 
savivaldybė. Mes kalbėkime apie 
kitus – etapinius darbus, projek-
tus. Jų tiesiog nėra. 

Dabar skelbiama apie įgyven-
dintą gatvių apšvietimo projek-
tą, ir rajono gyventojai beveik 
kviečiami valdžiai padėkoti už 
tai. Absurdas. 

Tarybos nariai ir merė yra rinkti 
tarnauti žmonėms, o ne laukti iš 
jų padėkų, dirbti savo rinkėjams, 
o ne puikuotis gražiu sijonu ar 
dailia palaidine.•

trui tai atiduoti? Kai dėl renginių 
organizavimo, tai mes turime ne 
tik Kultūros centrą, bet ir Švie-
timo centrą, biblioteką, kitas įs-
taigas, kurios gali ir mokymus 
organizuoti, ir renginius vesti. 
Gyvenimas įrodė, jog šių įstaigų 
žmonės sukuria puikiausius sce-
narijus. Visos jos prisideda prie 
kultūros protegavimo rajone. Mes 
neišnaudojame savų resursų, tai 
kodėl reikia pirkti paslaugas iš 
šalies? 

Mes valdantiesiems sakėme, 
jog renginiams skirtas lėšas 
reiktų perskirstyti socialinei 
rūpybai ar sveikatos apsaugai, 
švietimui, toms sritims, kur lėšų 
labai trūksta. 

Paanalizavę savivaldybės vado-
vų pasirašytas sutartis, matome, 
kad jos sudaromos su tuo pačiu 
tiekėju: ir dėl mokymų (už 11 
tūkst. eurų), ir dėl renginių orga-
nizavimo, o dabar ir dėl viešųjų 
ryšių paslaugų (už 12 tūkst. eurų). 
O tas tiekėjas – merės bendra-
partiečio S. Skvernelio buvusios 
pavaldinės bendrovė. Tai kelia 
susirūpinimą. 

Paprastam žmogui gal atrodo, 
kad čia viskas tvarkoje, bet, kai 
esi dirbęs savivaldybės admi-
nistracijoje ir žinai konkrečias 
funkcijas, kurias turi atlikti sa-
vivaldybė, tai kyla nerimas dėl  
neefektyvaus rajono biudžeto lėšų 
panaudojimo. 

Per „Verslo sparnų“ renginį 
buvo išleista gausybė pinigų. Vien 
vedėjas tūkstančius kainavo, o juk 
galėjome pakviesti vietinį vedėją. 
Per renginį ne vienas tūkstantis 
buvo sumokėtas fotografui. Ar 

Audrius Klėjus, Tarybos narys, TS-
LKD frakcijos narys.
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jonas Stankevičius, tarybos narys, švietimo, 
kultūros, turizmo ir sporto komiteto narys:

„Man  nerimą kelia švietimo sistemos pertvarkos planai, liečiantys 
gimnazijas. Analizuojant pertvarkos metmenis, užkliuvo keli, bet 
labai svarbūs reformos elementai.
Vienas jų – nuo 2024-ųjų gimnazijos privalės išlaikyti ne mažiau 
kaip dvi baigiamąsias klases, kuriose turės mokytis bent 21 gim-
nazistas. Dabar minimalus skaičius yra 12. 
Dar daugiau nerimo kelia tai, kad nuo 2026 metų rei-
kalavimai gimnazijoms griežtės ir trečiose jų kla-
sėse jau turės mokytis ne mažiau kaip 31 mokinys. 
Matau grėsmę, kad mūsų rajone po pertvarkos gali likti tik viena 
gimnazija. Jei išliks dabartiniai  numatyti reformos reikalavimai, 
beveik visos jos turės užsidaryti ir, manau, tai per skaudus dalykas 
rajonui.
Klausimas kyla, ar paskirstę vaikus į dideles klases, pamatysim 
augančią žinių kokybę? Nemanau. Tokioje prikimštoje klasėje 
jokių individualių vaiko poreikių patenkinti nėra galimybės. O ką 
kalbėti apie specialiųjų poreikių turinčius vaikus, kurie atkeliautų 
į įprastines mokyklas ir klases?
Jei dabar vaikus iki mokyklos tekdavo vežti dešimt ar daugiau 
kilometrų, ateityje tie atstumai bus du ar tris kartus didesni. Kaimo 
vaikas, kuris norės laiku patekti į gimnaziją, turės keltis pusantros 
ar dviem valandomis anksčiau. Po pamokų jam dar teks grįžti 
namo. Kasdien iš vaiko atimsime tris ar daugiau valandų. Be to, 
iš vaikų bus atimta galimybė lankyti muzikos mokyklą, sporto 
centrą,  bus apribota neformaliojo ugdymo veikla.
Labai panašu, kad po šios švietimo reformos regionuose neliks 
nei vaikų, nei mokyklų.“

ir mato daug pavojų, jei jis būtų 
įgyvendintas. 

„Kažkada labai skambiai skelb-
tas noras padaryti mokytojo pro-
fesiją prestižine jau nebeminimas 
visai. Niekas apie ją nebegalvoja. 
Dabar galvojama apie kažkokias 
tūkstantmečio mokyklas. Jų pro-
jektas keliauja kartu su taisyklė-
mis, kurios iš esmės nulems tai, 
kad dalis regionų ugdymo įstaigų 
nebegalės vykdyti vidurinio lavi-
nimo. Tie vaikai kartu su mokyto-
jais turės susigrūsti į už kelių de-
šimčių kilometrų esančias super 
mokyklas. Sakoma, kad ateityje 
visos mokyklos bus super. Na, 
aišku, tos, kurios išgyvens...

Tikslai, kaip visuomet, kilnūs. 
Vienas esminių – švietimo koky-
bė ir netolygumų mažinimas. Tik 
man nelabai aišku, apie kurią čia 
kokybę kalbam. Kalbama apie 
kokybę, kai vaikus sukišim į di-
deles klases ir ten rasis kokybė? 
Iš kur atsiranda tie išvedžiojimai, 
kad didesnėse klasėse kokybė ge-
resnė? Ar tik ne iš tų mokyklų, 
kur atsirenkami geriausi vaikai 
ir jie tose klasėse grūdasi. Ar kas 
nors vertina ir matuoja ten besi-
mokančių vaikų psichoemocinį 
klimatą, žino, kokia ten konku-
rencija ir kokios subtilios ten 
būna patyčios. 

Tas mokyklų „tvarkymas“ yra 
ir savotiškas bandymas papras-
čiausiu būdu iš vienų mokyklų į 
kitas pervaryti mokytojus ir taip 
„išspręsti“ vis didesnę grėsmę 
švietimo sistemos tvarumui ke-
liantį mokytojų stygiaus klausi-
mą. Labai panašu, kad po šitos 
švietimo reformos regionų lauks 
ne nokdaunas, o tikras nokautas. 
Po reformos bus galima pasaky-
ti, kad regionuose vaikų neliko, 
tai ir mokyklų nebereikia. Nebus 
mokyklų, vaikų tikrai nebebus 
niekada, bus tik miesteliai vai-
duokliai“, – teigė A. Veryga. 

Akivaizdu, jog šios reformos 
vėzdas smogtų ir Lazdijų rajono 
gimnazijoms. Panašu, jog, pa-
gal šį projektą, rajone liktų tik 
Motiejaus Gustaičio gimnazija, 
o Seirijų ir Veisiejų gimnazistai 
būtų priversti kasdien važinėti į 

jų Sigito Gedos gimnazijoje ma-
žiausias mokinių skaičius taip pat 
yra I gimnazijos klasėje – 21, o 
Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus 

gimnazijoje mažiausiai mokinių 
yra I ir IV gimnazijos klasėse – 
po 15.•
„Dzūkų žinių“ informacija

pamokas Lazdijuose. 
Apie planuojamą reformą ir ga-

limas jos pasekmes Lazdijams 
kalbamės su Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vedėju Daliumi 
Mockevičiumi. 

– Kaip vertinate švietimo sis-
temos reformą, liečiančią gim-
nazijų pertvarką? Kokia jos 
esmė? 

– Jūsų minimą reformą vertinu 
neigiamai ir jai nepritariu. Jei ji 
būtų įgyvendinta, dalis gimnazijų 
tiesiog neišliktų. Dėl nepakanka-
mo mokinių skaičiaus jos turėtų 
būti pertvarkytos į pagrindines 
mokyklas. Tai apribotų vidurinio 
ugdymo prieinamumą to siekian-
tiems mokiniams, iškiltų pavėžė-
jimo problemų, kai mokiniams 
reikėtų važiuoti keliasdešimt ki-
lometrų iki gimnazijos, galimai 
mažėtų mokytojų krūviai, mažėtų 
miestelių, kuriuose neliks gimna-
zijų, patrauklumas. Nepritarimą 
minėtoms pertvarkos nuostatoms 
išreiškėme savivaldybės merės 
A. Miškinienės pasirašytu raštu, 
kai dar buvo svarstomas mokyklų 
tinklo kūrimo taisyklių projektas. 
Tenka apgailestauti, kad į tai ne-
buvo atsižvelgta.

Kalbant apie gimnazinių kla-
sių komplektavimą, esmė tokia, 
kad bus didinamas privalomas 
minimalus III gimnazijos klasės 

mokinių skaičius. Šiuo metu nu-
statytas minimalus skaičius yra 
12 mokinių. Nuo 2024 m. rugsėjo 
1 d. mažiausias galimas mokinių 
skaičius III gimnazijos klasėje, 
kai leidžiama sudaryti vieną III 
gimnazijos klasę, – 21 mokinys, 
o nuo 2026 m. rugsėjo 1 d. turės 
būti sudaromos ne mažiau kaip 
dvi III gimnazijos klasės ir per 
abi klases turės būti ne mažiau 
kaip 31 mokinys. 

– Kaip ši reforma gali atsiliepti 
trims Lazdijų rajono gimnazi-
joms? Kiek gimnazistų mokosi 
kiekvienoje iš šių ugdymo įstai-
gų?

– Jei minėtos nuostatos nepa-
sikeis ir išliks tokios, kokios šiuo 
metu patvirtintos, mūsų rajono 
gimnazijos tikrai nukentės. Jau 
2024 m. gali nebelikti Seirijų An-
tano Žmuidzinavičiaus gimnazi-
jos, o 2026 m. pavojus gali iškilti 
ir Veisiejų Sigito Gedos gimnazi-
jai. Galimai liktų tik viena Lazdi-
jų Motiejaus Gustaičio gimnazija, 
kurioje būtų vykdomas vidurinis 
ugdymas.  Kalbant apie mokinių 
skaičius gimnazinėse klasėse, ga-
liu tik paminėti, kad, pagal 2021 
m. rugsėjo 1 d. duomenis, Lazdijų 
Motiejaus Gustaičio gimnazijoje 
tarp I–IV gimnazijos klasių ma-
žiausias mokinių skaičius yra I 
gimnazijos klasėje – 80. Veisie-

Akivaizdu, jog šios reformos vėzdas smogtų ir Lazdijų rajono gimnazijoms. Panašu, jog, pagal šį projektą, rajone liktų tik Motiejaus Gustaičio gimnazija, o 
Seirijų ir Veisiejų gimnazistai būtų priversti kasdien važinėti į pamokas Lazdijuose. 

Kraupu: Lazdijų savivaldybėje liks tik viena gimnazija!
Bus uždarytos Seirijų ir Veisiejų gimnazijos — liks tik viena Lazdijų
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Simno veidas Arūnas Narauskas atvirai apie kostiumų, 
kaklaraiščių kolekcijas bei darbo atostogas Norvegijoje 
Gal praėjo tas laikas, kada 
kiekvienas kaimas, mies-
telis turėjo savo įžymybę. 
Ji dažnai būdavo tiek iš 
blogosios, tiek iš gerosios 
pusės. Su pravarde ar tie-
siog vardu. Žiūrint, kas dėl 
ko labiau nusipelnė. Štai 
Simnas turi savo išskirtinį 
veidą – tai Arūną Naraus-
ką, jau 28-uosius mokslo 
metus nepertraukiamai 
dirbantį pynimo, teatro 
mokytoju specialiojoje 
mokykloje. Jo pilna visur: 
vasaromis sunkiai dirba 
užsienio šalyse, vėliau 
grįžęs filmuojasi įvairiose 
televizijose, kiek aprimęs 
Danielius.net kanale rodo 
kulinarinius sugebėjimus, 
dainuoja dviejuose Simno 
vokaliniuose ansambliuo-
se, be viso šito, jis ir Laz-
dijų rajono Stebulių ben-
druomenės narys bei savo 
mokinių teatro „Runa“ 
režisierius. Labai taikliai  
mano brolis Gintas, susipa-
žinęs su Arūnu, jį pavadi-
no: „Tai Simno Nikulinas! 
Tikra žvaigždė!“

SimniškiS arūnaS narauSkaS 
paSekė Savo mamoS pėDomiS 
Jaunuolis, matydamas, kaip mama 
Aldona sunkiai dirba Simno spec. 
mokykloje ir į namus šventėms 
parsivesdama nuoširdžiai glo-
boja likimo nuskriaustus vaikus, 
jau 17-os metų, pasitaikius tin-
kamoms aplinkybėms, pradėjo 
dirbti mokytoju. Arūnas dabar ir 
pats nesupranta, iš kur tiek drą-
sos turėta?! Juk nemažai mokinių 
buvo vyresnių ir už jį patį! Ir tai 
buvo pirma pedagoginė patirtis, 
be jokių mokslų! Tačiau A. Na-
rauskas nesnaudė ir nesidairė į 
kitus. Nuo pat pirmos dienos jis 
mokinius mokė ir kartu su jais 
viską dirbo: ir tai buvo nelengva 
veikla nuo pynimo iki daržų su-
kasimo, daržovių auginimo.

Jaunasis mokytojas, sutelkęs 
tada aplink save jaunuolių būrį, 
ėmėsi naujos veiklos – kurti spek-
taklius. Tapo režisieriumi. Ir taip 
kasmet, 28-ąjį kartą paeiliui, Arū-

nas jaučia didelį jaudulį ir atsa-
komybę. Ar visi jaunieji aktoriai 
gerai pasirodys, nesuklys? Juk čia 
visi besimokantys turi vienokių 
ar kitokių sveikatos sutrikimų. 
Didžiausio palaikymo Arūnas 
sulaukia iš mokyklos direktorės 
Janinos Žeimienės bei šalies te-
atro mohikanų, aktorių Larisos 
Kalpokaitės ir Jono Braškio, 
kurie visada atvyksta pažiūrėti 
premjeros ir pasveikinti vaikų su 
didžiausiu tortu!

arūnaS – koStiumų ir 
kaklaraiščių gerbėjaS
Pašnekovas – ne kabinetinis 
tarnautojas ar vadybininkas. At-
rodytų, nereikia dažnai nešioti 
kostiumų, tačiau A. Narauskas 
visada nori išlikti inteligentišku 
ir pasitempusiu žmogumi. Jo buto 
spintose daug įvairiaspalvių kos-
tiumų, o prie jų ir daugybė ka-
klaraiščių. Ir nors jis nesilygina 
į rekordinę buvusio LRT dikto-
riaus Juozo Šalkausko garsiąją 
kaklaraiščių kolekciją, bet jų turi 
ganėtinai daug.

Ypač Arūnas stengiasi kiekvie-
nai savo spektaklio premjerai 
būtinai įsigyti naują kostiumą. 
Jo pirkti dažniausiai važiuoja į 
Kauną. 

Kostiumais Arūnas mielai ren-
giasi ir vykdamas vesti kultūros 
renginių, koncertų. Neabejoti-
nai kiekviena tokia scena būna 
papuošta jo išraiškingu stotu ir 
dikcija.

arūnaS Savo atoStogaS 
aukoja norvegijai
Mokytojas jau mokslų metų 
pradžioje žino, kur praleis savo 
kitų metų vasaros atostogas. Ogi 
Norvegijoje, kur žemės ūkyje, 
skindamas braškes ir prižiūrėda-
mas daržoves, užsidirbs daugiau 
nei 2 tūkst. eurų ir tokiu būdu 
prisidurs prie savo atlyginimo. A. 
Narauskas neišlaidus. Jo pajamos 
nėra per didžiausios, pakanka pra-
gyventi. Niekuo nesiskundžia ir 
nieko nekaltina. Tačiau kaip ir 
visiems, norisi geriau gyventi,  
pakelta galva išeiti į žmones ar 
svetingai sulaukti pas save drau-
gų. Be to, jis turi planų plėstis, 

šalimais dar butą nusipirkti. Kaip 
pats linksmai sako: „Kostiumams 
nebėra vietos.”

Šiais metais tokia vasaros ke-
lionė Arūnui jau bus septintoji iš 
eilės ir tik viena išskirtinė  buvo 
į Vokietiją, nes visi kiti mokytojo 
vasaros keliai veda tik į Norve-
giją. 

gimtaDieniS trunka iki pat 
naujųjų
Arūnui 45-eri. Jis gimęs rugpjū-
čio 26-ąją, būtent tada, kada jis 
nusiplūkęs dažniausiai grįžta iš 
užsienio. Kurgi čia gimtadienius 
švęsi, kai reikia nors kiek atsi-
gauti ir ruoštis naujiems mokslo 
metams. Tad Arūno giminaičiai 
ir draugai žino puikiai, kad jį su 
gimtadieniu galima sveikinti bet 
kada vėliau, tai yra kai tik jis kiek 
atsilaisvins. Sunkiai patikėsite, 
bet sveikintojų eilės prie jo durų 
driekiasi dar keletą mėnesių, iki 
pat Naujųjų metų!

pažįStamaS tv veiDaS
A. Narauskas televizijos laidose 
kasmet šmėžuoja nuo 2010 m. 
Pradžioje įvairiose realybės šou, 

vėliau kulinarijos, publicistikos, 
kūrybos laidose. Vyriškis turi ko 
papasakoti ir kuo pasidalinti. Visi 
pasakys, kad jo charizmatiška as-
menybė tiek gyvai sutikus, tiek 
TV ekrane yra labai švytinti ir 
patraukli!

gražiai Dainuoja
Jei Arūnas gražiai kalba, tai ne 
blogiau ir dainuoti gali! Ir tą jis 
jau ne vienerius metus įrodo pri-
sijungęs prie simniškio Rober-
to Vilkausko suburtų vokalinių 
ansamblių „Credo“ ir „Respect“ 
veiklos. Koncertuoja ne tik sa-
vame rajone, bet vyksta ir į kitus 
kraštus. 

Be to, jau pusmetis kaip Arū-
nas aktyviai įsijungė į Stebulių 
bendruomenės gretas, kur prie 
dainingų sesių Ritos ir Vilijos bei 
kitų pridėjo ir savo bei sesers Vir-
ginijos balsus. 

virtuvėS šefaS
Virtuvėje Arūnas sukasi kaip vi-
jurkas. Moka viską gaminti bei 
tobulinti, galima drąsiai sakyti 
– jis dėl to net galvą pramušęs. 
Man pakalbinus, net keletą Da-

nielius.net laidų „Ponas Arūnas 
tai moka geriausiai“ pavyko 
nufilmuoti. Galima tik pagirti 
išskirtines vyriškio pastangas ir 
atsakomybę: kiekvienam filma-
vimui jis dėvėjo vis kitos spalvos 
drabužius, skirtingai dekoravo 
savo buto atspalvius ir atributus. 
Kaip tikrose filmavimo studijose. 
Kad viskas būtų skoningai ir kaip 
visada su originalia idėja bei gera 
nuotaika!

Dar neveDęS
Arūnas Narauskas – magistras, 
baigęs Šiaulių universitetą, įgijęs 
keletą šiandien labai reikalingų 
profesijų. Jis – ir spec. pedago-
gas, logopedas, teatro režisierius, 
amatų mokykloje įgijęs pynimo 
iš vytelių išsilavinimą. Atrody-
tų, viską moka ir  gali, nors prie 
širdies dėk, tačiau šalia tinkamos 
damos dar neturi... Paklaustas, 
kada tikėtis jo vestuvių, jis tik 
lakoniškai atsako: „Tam yra dar 
nemažai laiko, suspėsiu. Ir apie 
tai tikrai viską sužinosite sociali-
niame tinkle „Facebook“.•
Danielius Jakubavičius

Simniškis Arūnas Narauskas pasekė savo mamos pėdomis.

Po kraupios avarijos užvirtus medžiui: renkama parama 
našlaičiais likusiems penkiems vaikams

Trečiadienį į amžino poilsio 
vietą atgulė tragiškai žuvę 
sutuoktiniai, kurių gyvybes 
nusinešė praėjusią savaitę 
vėtros išverstas pakelės me-
dis. Našlaičiais liko penki 
vaikai, kurių jauniausiam – 
vos septyneri metai. 

Automobiliu važiavusi pora žuvo 
iškart. Su jais vykęs moters brolis 
išgyveno, dėl jo gyvybės kovoja 
medikai.

Tragedija įvyko praėjusį ke-
tvirtadienį kelyje Vilkaviškis–
Marijampolė, ties Vilkaviškio 

ir Marijampolės savivaldybių 
riboženkliu.

Žurnalistų kalbinti Marijam-
polės seniūnijos seniūnas Juo-
zas Milius ir socialinė darbuo-
toja negailėjo gražių žodžių apie 
šeimą.

Seniūnas „Suvalkiečiui“ pasa-
kojo, kad į seniūniją šeima atsi-
kėlė 2014 metais, po jų namuose 
kilusio gaisro. Tuomet seniūnija 
šeimai padėjo baldais, buitine 
technika.

Kaip skelbia „Suvalkietis“, žu-
vusių sutuoktinių artimieji socia-
liniame tinkle „Facebook“ paskel-

bė Vilkaviškio rajono Klausučių 
seniūnijoje gyvenančios Editos 
Šindelmeizerienės, našlaičiais 
likusių vaikų močiutės, sąskai-
tą LT 36 7300 0100 3318 3205, 
prašydami geros valios žmones 
paaukoti nors po eurą. Be tėvų 
likusiems vaikams finansinė pa-
galba labai reikalinga.

Anot socialiniame tinkle pasi-
sakiusios našlaičiais likusių vaikų 
tetos, jų mamos sesers, vaikus 
globoti pasišovę artimieji. „Esu 
vaikučių teta ir auginsim juos 
mes“, – teigė Agnė Š.•
diena.lt
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Visos savaitės 
NAUJIENŲ BANKAS

Tuoj švęsime Užgavėnes: pasirodo, Užgavėnių tradicijos nieko 
bendro neturi su blynais, o ir pati šventė gerokai sumoderninta
Dineta Babarskienė
Lietuvoje per Užgavėnių 
šventę yra priimta įvairiais 
žaidimais, dainomis, šū-
kiais stengtis išvyti „žiemą 
iš kiemo“ ir, žinoma, sude-
ginti jos simbolį Morę. Už-
gavėnių metu būtina daug 
valgyti, kad visi metai būtų 
sotūs ir turtingi. Neatsie-
jami šios šventės veikėjai 
yra Lašininis ir Kanapi-
nis, persirengėliai, kurie 
grumiasi tarpusavyje. 
Pergalę visuomet švenčia 
Kanapinis. Per Užgavėnes 
taip pat priimta persirengti 
velniais, raganomis ar čigo-
nais, pasipuošti kaukėmis. 
Tačiau mokytojas eks-
pertas Jonas Malinauskas 
pastebi, jog Užgavėnių 
šventės prasmė nėra tik 
masinis blynų valgymas. 
Pasirodo, linksmoje šven-
tėje slypi šimtmečių istori-
ja ir senovės tradicijos.

kokia gi toji tikroji šventėS, 
šianDien švenčiamoS kaip 
užgavėnėS, iStorija?
Užgavėnės – žiemos išlydėjimo 
ir pavasario sutikimo šventė. Tai 
juoko, džiaugsmo ir išdaigų diena. 
Išjuokiamos gyvenimo ir žmonių 
negerovės, o kartu suteikiama ir 
apeiginė, maginė prasmė visai 
bendruomenei. Mūsuose šios 
šventės užuomazgos aptinkamos 
daugiau kaip prieš 12 tūkstančių 
metų, kai žmonės apsigyveno dar 
akmens amžiuje (paleolite). Tai 
buvo pagoniška šventė, siejama 
su žemdirbyste. Ir tik įsigalėjus 

krikščionybei ji buvo priderinta 
prie krikščioniškojo bažnytinio 
kalendoriaus su Užgavėnių vardu. 
Tačiau archajiškumas išliko. Su-
kurtos mistinio pasaulio dvasios 
ir toliau sergėjo mūsų protėvių 
agrarinį ūkį, padėjo medžioklė-
je, vaisindavo gyvastį. Istorijos 
eigoje mistika persikūnijo į realis-
tinio pasaulio personažus: mešką, 
briedį, gervę, gandrą, ožį, avį ar 
į „svetimus“ – žydus, čigonus, 
vengrus, elgetas. Krikščionybė 
įnešė ir naujus herojus, tokius 
kaip velnią, giltinę, raganą.

kaip užgavėnių šventimaS 
kito?
Pirmykštis žmogus jį supančio 
pasaulio nesugebėdavo suvokti. 
Tai, ko negalėjo paaiškinti, per-
leido mistikai, dvasioms (antgam-
tiniam pasauliui). Sukūrė stabus, 
dievus, mitus ir legendas. Juos 
garbindami virsdavo gyvomis bū-
tybėmis iš nežinomo pasaulio. Ir 
tikėtasi bei prašyta jų pagalbos. 
Sukurtos dvasios talkino medžio-
klėje, žemdirbystėje. Antgamtinių 
būtybių garbinimas yra užsilikęs 
kaukėse, tautosakoje. Kuriantis 
miestams ir miesteliams, vystan-
tis pramonei, prekybai, mokslui, 
mistinės būtybės neteko prasmės. 
Ir iš to tikro (nesumoderninto) 
senovinio šventės šventimo teliko 
tik Užgavėnių karnavalas.

koDėl užgavėnių „herojai“ 
— žYDai, čigonai, vengrai, 
gervė?
Užgavėnių „herojų“ yra labai 
daug. Tai priklauso nuo vieno ar 
kito regiono. Kuo didesnė ben-

druomenė, tuo ir „herojų“ apsčiau 
yra. Bet kai kurie persirengėliai 
sutinkami visur. Žydai, čigonai, 
vengrai dar vadinami „svetimais“. 
Jie nėra vietiniai, tai ateiviai iš 
toli, iš kitų tolimų kraštų. Lai-
koma, kad iš kito pasaulio, kaip 
ir dvasios. Ir sugyventi su jais 
gražiai reikia. O kaipgi: kur pra-
kiši mergą bergždinėlę? Žydui už 
puodo šukę. Žydas mergai buroku 
skruostus padažys ir už auksiną 
parduos. Užgausi žydą, tai jis tau 
gali ir varną vietoj vištos įsiūlyti. 
O kaip čia dar sužinoti – bagotas 

ar biednas būsi, ar greit numirsi, 
ar piršlys atjos – atsakymą visuo-
met gausi. Kur? Ogi pas čigonus. 
Čigonas buria – čigonas gvelbia. 
Čigonas nekaltas – pats prisipra-
šei. Kaip tu be pipiro ar mosties 
pragyvensi. Tau į pagalbą vengras 
atskubės. Nuo seno jie Europoje 
vaistų ir prieskonių prekiautojai. 
Vengras jau dabar persikūnijo į 
baltu chalatu apsirengusį „dak-
tarą“. Užgavėnių „balagane“ 
gervė užima labai svarbią vietą. 
Ji simbolizuoja meilės paukštę. 
Ieško netekėjusių ir jau gerokai 
prinokusių mergičkų. Jas paku-
tena, pažnaibo, kad ir vėl kitais 
metais neliktų „ant pernykščių 
šiaudų“. 

ar viSaD kovojo kanapiniS 
ir lašininiS?
Mūsų šalies pirmieji gyventojai 
skyrė tik du metų laikus: šiltąjį 
ir šaltąjį. Kiekvienas metas turė-
jo savo karalių: šaltasis – briedį, 
šiltasis – mešką. Tai buvo mūsų 
protėvių toteminiai žvėrys, kurie 
tarpusavyje, pribudus meškai arti 
pavasario lygiadienio, susikauda-
vo. Prie žiemos išvarymo turėtų 
prisidėti meškos ir briedžio per-
sonažai. Bet per ilgą laiką meš-
ką ir briedį pakeitė Kanapinis ir 
Lašininis. Lašininis simbolizuoja 
mėsėdą – laikotarpį iki pasninko, 
o Kanapinis – gavėnią. Šie du 
personažai Užgavėnių dieną pe-
šasi. Nugali Kanapinis, nes atėjo 
gavėnia. Prieš Velykas jie ir vėl 
susikaus – laimės Lašininis.

koDėl žmonėS Sako, kaD 
per užgavėneS reikia 
užSigavėti? ar tikrai?
Užsigavėjimo sąvoka atėjo su 
krikščionybės pasninko dieno-
mis – Gavėnia. Tai pusseptintos 
savaitės laikotarpis prieš Velykas. 
Ir jos paskirtis – atgaila ir Jėzaus 
Kristaus kančios prisiminimas. 
Užsigavėti – tai daug, riebiai pa-
valgyti ir, žinoma, valgyti daug 
kartų, nes laukia ilgas pasninkas. 
Dažniausiai valgoma 12 ar 7 kar-
tus. Skaičius 12 simbolizuoja 12 

mėnesių, 7 – septynias pasninko 
savaites.

labai Sena traDicija, 
išlikuSi iki šių Dienų, – 
vaikai ir SuauguSieji 
perSirengę koStiumaiS 
eina paS kaimYnuS ir 
prašo lauktuvių. Dabar 
DažniauSiai voS keletaS 
perSirengėlių blaškoSi po 
kaimą, kiti labiau linkę 
namuoSe blYnuS valgYti? 
Per Užgavėnes žmonės besilinks-
mindami pailsėdavo, savotiškai 
pasirengdavo ilgai gavėniai. Dar 
prieš gerą šimtą metų mūsuose 
Užgavėnės būdavo švenčiamos 
net tris dienas – sekmadienį, pir-
madienį ir antradienį. Vėliau tik 
antradienį. Užgavėnių dieną kai-
mai virsdavo teatralizuotais spek-
takliais. Šimtai žiūrovų kaimas iš 
kaimo keliaudavo. Visi linksmi, 
krėtė visokias išdaigas ir niekas 
nepyko. Ir dar sakydavo: kas Už-
gavėnių dieną namuose sėdės, to 
pasėliai prastai užaugs. Todėl visi 
eidavo ar važiuodavo į laukus, o 
važiuodavo stati, kad linai didesni 
augtų. Ne tik privalu buvo kuo 
daugiau kartų iškrisi iš rogių ar ve-
žimo, bet ir pasivolioti ant žemės. 
Tuo žemė tau dosnesnė bus, nes 
pamylėjai ją iš po šaltos žiemos.

Pagonybės laikais per žiemos 
palydų šventę buvo kepami ga-
nėtinai dideli geltoni paplotėliai, 
simbolizavę grįžtančią saulę, pa-
vasarį. Ir valgomi buvo su riebia 
mėsa. Vėliau paplotėliai evoliuci-
onavo į blynus. Lietuvoje per Už-
gavėnes miltiniai blynai pradėjo 
plisti tik tarpukaryje, o bulviniai 
– ženkliai vėliau. Taigi, Užgavė-
nių tradicijos nieko bendro neturi 
su blynais.

Nuo vasario 5 d. iki kovo 15 
d. Lazdijų krašto muziejuje eks-
ponuojama Algirdo Juškevičiaus 
Užgavėnių kaukių paroda. Moky-
tojas Jonas Malinauskas sako, kad 
ją aplankyti verta ir mažiems, ir 
dideliems. Juolab, kad ir Užgavė-
nių šventė ne už kalnų. Ją šiemet 
švęsime kovo 1 d.•

Nuo vasario 5 d. iki kovo 15 d. Lazdijų krašto muziejuje eksponuojama  Algirdo Juškevičiaus Užgavėnių kaukių 
paroda.

Užgavėnių kaukių parodos eksponatai. 
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Darbo laikas: 
I–V nuo 8.30 iki 17.30 val.

pietus – nuo 13.00  iki 14.00 val.

Kviečiame 
apsilankyti!

-

Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto 
skyriuose, telefonu 8 700 55 400, 

internetu www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt.

Visos savaitės 
NAUJIENŲ BANKAS

Prenumeruokite!!!

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

eteriS
ketvirtaDieniS, vasario 24 d. Saulė teka 7.24, leidžiasi 17.42, dienos ilgumas 
10.18. Delčia. Vardadieniai: Demetrija, Gedmantas, Goda, Motiejus, Matas.

LRT TV
2022. 02.24
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl? 
 12.00 Tai kur toliau?
 13.00 (Ne)emigrantai.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Eurolyga per LRT.
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–Madrido 
„Real“.

 22.15 „Kelionių atvirukai. 
Arizona. Sonoros 
dykuma“.

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

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Jimo Harrisono 
Arizona“.

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

dieną.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Klauskite daktaro.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 6.30 Šeškinės 20. 
 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 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Vieša paslaptis“.
 0.45 „Snaiperis“.
 1.45 „Aš matau tave“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.15 Alchemija. 
 4.45 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Magiškoji 

komanda“.
 7.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.30 „Kung fu panda“.
 8.00 Gero vakaro šou.
 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.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Farai.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.00 Pasaulio vyrų 

krepšinio čempi-
onato atrankos 
rungtynės. Bosnija 
ir Hercegovina–Lie-
tuva.

 23.00 „Skundikas“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Skundikas“.
 1.25 „Bulis“.
 2.25 „Elementaru“.
 3.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 4.25 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 „Niekada nepasi-

duok 2“.
 23.10 „Blyksnis“.
 1.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.55 „FTB“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Partizanų keliais. 
 7.00 „Gyvi“.
 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 Oponentai. 
 17.30 „Misija: laukinė 

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

gumas“.

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

istorija“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
 3.55 Oponentai. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Tai kur toliau?
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 7.50 „Susipažink su 

mano pasauliu. Ge-
ilsonas ir kapueira“.

 8.15 Kūrybingumo 
mokykla.

 8.30 Kultūringai su 
Nomeda.

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Trembita.
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 12.50 Kultūringai su 

Nomeda.
 13.45 Mūsų miesteliai. 

Vilkyškiai. 
 14.40 Vytautas Mačernis. 

„Prasmės“.
 14.45 „Kokybiška prie-

žiūra. Katastrofų 
prevencija“.

 15.35 Kuršių nerija.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „Džiunglių knyga. 

Iškyla į gamtą“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Kova už išlikimą“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Veranda.
 19.30 Premjera. „Teroro 

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

dienos Kibrone“.
 23.30 Čia – kinas.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Kauno „Hanza 

dienos 2019“. 
 1.25 Muzikinis intarpas.
 1.40 Duokim garo!
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Šventadienio 

mintys.
 4.35 Gimę tą pačią 

dieną.
 5.30 Mūšio laukas.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.

 8.00 „Mano namai – 
mano likimas“.

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

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

melodramos“.
 17.45 „Akloji“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 PREMJERA. „Komi-

sarė Helena Dorn. 
Suvaržyta laisvė“.

 22.55 „Legendų biuras“.
 0.00 „Svajoklė“.
 1.00 „Paskolinta meilė“.
 3.05 „Kasandra. Pilkasis 

vilkas“.
 4.40 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Prakeikti IV“.
 8.50 Autopilotas.
 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 „Povandeninis 

horizontas“.
 23.10 „Gelbėtojai“.
 0.00 „Rezidentas“.
 1.00 „Skorpionas“.
 1.50 „Atostogos 

rifuose“.
 2.35 „Sara iš ano 

pasaulio“.

Delfi
 6.00 Kasdienybės 

herojai. 
 7.00 Ugnikalnių takais.
 8.00 Sveikatos receptas.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Kaip pas žmones.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 Kasdienybės 

herojai. 
 13.30 Orijaus kelionės.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Marketingas 360.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 18.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 19.00 Egzotiniai  

keliai.
 21.00 Į pasaulio kraštą.
 21.30 Gyvenimas inkile.
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 23.30 Delfi diena.
 1.30 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
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eteriS
penktaDieniS, vasario 25 d. Saulė teka 7.21, leidžiasi 17.44, dienos ilgumas 10.23. 
Delčia. Vardadieniai: Viktoras, Margiris, Rasa, Regimantas.

LRT TV
2022. 02.25
 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.
 22.40 „Raganos me-

džioklė“.
 0.10 „Agnes paplūdi-

miai“.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Beatos virtuvė.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.35 Mano geriausias 

draugas.
 4.05 Išpažinimai.
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „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 PREMJERA. „Bru-

klino našlaičiai“.
 23.55 „Priverstas žudyti“.
 1.50 PREMJERA. 

„Liūdna istorija“.
 3.30 „Vieša paslaptis“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Magiškoji 

komanda“.
 7.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.30 „Kung fu panda“.
 8.00 Farai.
 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.
 17.55 Namų idėja su 

IKEA.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Princesė ir 

varlius“.
 21.20 „Juodoji pantera“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Juodoji pantera“.
 0.15 „Esminis ins-

tinktas“.
 2.50 „Elementaru“.
 3.50 „Troliai Mumiai ir 

žiemos pasaka“.

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 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.
 23.50 „Niekada nepasi-

duok 2“.
 1.55 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Vyrų šešėlyje.
 7.00 „Gyvi“.
 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. 
 16.20 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 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
 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 Dainų dainelė 

2022. 
 9.20 Vytautas Mačernis. 

„Būtis“.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Rusų gatvė.
 12.20 Mūšio laukas.
 12.50 Stambiu planu.
 13.45 Zachor. Atsimink.
 14.45 „Teroro akivaiz-

doje“.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

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

Kur dingo baltieji 
delfinai?“.

 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 KLIPVID 2021. 
 23.00 KLIPVID naktis.

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. „Dal-

glišo bylos. Įkapės 
slaugei“.

22.55  „Kovos su mafija 
būrys. Bosas 
grįžta“.

 1.00 „Komisarė Helena 
Dorn. Suvaržyta 
laisvė“.

 2.55 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.55 „CSI. Niujorkas“.
 7.45 „Prakeikti IV“.
 8.15 100% Dakaro.
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Ilgšės“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.20 „Vieniši tėvai“.
 12.50 „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 Farai.
 21.00 TV3 žinios.
 21.55 TV3 orai.
 22.00 „Kartą Venecijoje“.
 23.55 „Povandeninis 

horizontas“.
 1.50 „Atkeršyti bet kokia 

kaina“.

Delfi
 6.00 Egzotiniai keliai.
 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 Šiaurės Korėja – 

šalis po geležine 
uždanga.

 20.00 Ateities karta.
 21.00 Jūs rimtai?
 21.30 Automobilis už 0 

eurų.
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

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

 0.30 Delfi diena.
 1.30 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

„Princesė ir varlius“, 19.30, TV3

šeštaDieniS, vasario 26 d. Saulė teka 7.19, leidžiasi 17.46, dienos ilgumas 10.27. 
Delčia. Vardadieniai: Aleksandras, Jogintas, Aurimė, Izabelė, Sandra, Alius.

LRT TV
2022. 02.26 
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 6.55 „Kelionių atvirukai. 

Karen Blixen 
Kenija“.

 7.10 „Džimas Saga ir 
mašinistas Lukas“.

 9.00 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 „Primatai. Primatų 
apsauga“.

 12.45 „Ledo žemė. 
Ruduo“.

 13.35 Premjera. „Stulbi-
nami protai“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Klauskite daktaro.
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Langas į valdžią.
 19.30 Stilius.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Dainuoju Lietuvą.
 22.50 „Nereikšmingos 

laimės akimirkos“.
 0.25 „Raganos me-

džioklė“.
 1.50 „Primatai. Primatų 

apsauga“.
 2.45 „Ledo žemė. 

Ruduo“.
 3.35 Euromaxx.
 4.05 „Stulbinami protai“.

LNK
 6.40 „Zigis ir Ryklys“.
 7.05 „Žvėrelių būrys“.
 7.35 „Deksterio labora-

torija“.
 8.05 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.35 „Tomas ir Džeris“.
 9.05 „Ponas Magu“.
 9.35 „Ogis ir tarakonai“.
 9.45 „Balerina“.
 11.35 „Šnipų vaikučiai 3. 

Žaidimo pabaiga“.
 13.15 „Staiga trisdešim-

ties“.
 15.15 „Ponas Bynas“.
 15.50 „Mergina iš 

Džersio“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Madagaskaras 3“.
 21.20 „Pasodinsiu savo 

EKS“.
 23.35 „Nindzė žudikas“.
 1.30 „Bruklino našlai-

čiai“.

TV3
 6.00 „Kung fu panda“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Keista šeimynėlė“.
 8.00 „Kung fu panda“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Amžius ne riba.
 9.30 Sveikata.lt.
 10.00 Virtuvės istorijos.
 10.30 Gardu Gardu.
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 Tylūs geradariai. 

Tvarumo istorijos.
 12.00 „Besikeičianti 

planeta“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Besikeičianti 

planeta“.
 13.05 „Princesė gulbė. 

Rytoj princesė, 
šiandien piratė!“.

 14.50 „Džonsonų atos-
togos“.

 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 „Katvės karalienė“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Katvės karalienė“.
 0.00 „Nuodėminga 

aistra“.
 2.05 „Švytėjimas“.
 4.00 „Šanchajaus 

darbelis“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

televitrina.
 10.05 „Kova už būvį“.
 12.20 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

 14.30 „Pragaro virtuvė“.
 15.30 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.35 „Vagis polici-

ninkas“.
 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Taiklus šūvis“.
 0.05 „Panikos kam-

barys“.
 2.20 „Greitojo reaga-

vimo būrys“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Joana Bilevičiūtė-
Narutavičienė“. 

 8.30 Eko virusas. 
 9.00 „Misija: laukinė 

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

lonas“. 
 11.00 Grupės „Jonis“ 

koncertas. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas“. 
 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“. 
 2.50 „Reali mistika“.

 3.35 Lietuvos miestai. 
 4.20 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 5.10 Bušido ringas. 
 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas.
 7.20 Jonas Mekas. 

„Draugai“.
 7.30 Keliai. Mašinos. 

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

švariau.
 10.00 Kas geresnio, 

kaimyne?
 10.30 Vilniaus sąsiuvinis.
 11.00 Trembita.
 11.30 Rusų gatvė.
 12.00 Smalsumo genas.
 12.30 Pasivaikščiojimai.
 13.00 Premjera. „Atrakinti 

praeitį. Ledynmečio 
šedevrai“.

 13.30 Euromaxx.
 13.55 „Kelionių atvirukai. 

Mozambiko sa-
vana. Mia Couto“.

 14.10 „Džimas Saga ir 
mašinistas Lukas“.

 16.00 „Dizainas. „Fiat 
500“.

 16.30 „Dizainas. Gitara 
„Fender Strato-
caster“.

 17.00 Veranda.
 17.30 Knygų savaitė 

2022.
 18.15 „Ernestas Hemin-

gway. Ketverios 
vestuvės ir vienos 
laidotuvės“.

 19.10 „Kelionių atvirukai. 
Audrų švyturiai“.

 19.25 Premjera. Vizio-
nieriai. Algirdas 
Šeškus.

 19.30 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas Cai 
Guo Qiangas“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Fickaraldas“.
 23.35 Dainius Pulauskas: 

džiazo kelyje.
 0.35 Dabar pasaulyje.
 1.00 Panorama.
 1.22 Sportas. Orai.
 1.30 „Agnes paplūdi-

miai“.
 3.20 Euromaxx.
 3.45 Knygų savaitė 

2022.
 4.30 „Ernestas Hemin-

gway. Ketverios 
vestuvės ir vienos 
laidotuvės“.

 5.30 Čia mano sodas.

TV1
 6.25 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.55 100 metų propa-

gandos. 
 7.25 „Akloji“.
 9.00 „Rozenheimo 

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

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.00 „Gordono Ramzio 

virtuvės pamokos“.
 14.00 „Akloji“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas kam-

barys“.
 18.45 „Akloji“.
 19.50 „Būrėja“.
 21.00 „Kapitonė Marlo. 

Sveikatos ir 
ramybės, Marlo!“.

 23.05 „Pažadas“.
 1.45 „Kovos su 

mafija būrys. Bosas 
grįžta“.

 3.25 „Dalglišo bylos. 
Įkapės slaugei“.

TV6
 6.10 Jukono auksas.
 7.00 Pragaro kelias.
 7.55 „Vienas“.
 9.00 Lombardų 

žvaigždės.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 100% Dakaro.
 11.30 „Gyvūnų klanai“.
 12.35 „24 valandos 

Žemėje“.
 13.50 Išlikimas.
 15.30 Lombardų 

žvaigždės.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 17.30 LFF supertaurės 

rungtynės. Vilniaus 
„Žalgiris“–Marijam-
polės „Sūduva“.

 20.00 „Vienas“.
 21.00 TV3 žinios.
 21.55 TV3 orai.
 22.00 „Paskutinė tvir-

tovė“.
 0.10 „Kartą Venecijoje“.
 1.55 „Kikboksininkas 3. 

Karo menas“.

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 „Šaukimų diena“.
 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 28 d. Saulė teka 7.14, leidžiasi 17.50, dienos ilgumas 
10.36. Delčia. Vardadieniai: Osvaldas, Romanas, Vilgardas, Žygimantė, Romas.

LRT TELE
2022. 02.2
 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 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 12.30 Tai kur toliau?
 13.30 Mūsų gyvūnai. 
 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 „Mirtis gelmėse“.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Karen Blixen 
Kenija“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Daiktų istorijos.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Savaitė.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 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.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Prezidento 

medžioklė“.
 0.15 „Snaiperis“.
 1.15 „Džekas Ryčeris. 

Nesidairyk atgal“.
 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. 

Meistrų paslaptys“.
 8.00 Svajonių sodai.
 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.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Juodas vanduo“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Juodas vanduo“.
 0.45 „Bulis“.
 1.45 „Elementaru“.
 2.45 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.45 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 „Pasaulinė invazija. 

Mūšis dėl Los 
Andželo“.

 23.20 „Juodasis sąrašas“.
 0.20 „Kondoras“.
 1.30 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.35 „Atsarginis prezi-

dentas“.

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

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Kaimo akademija. 
 7.30 „Aiškiaregė“.
 10.05 „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. 
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.

 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Juvelyrų klanas“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „Netikėtas 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 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Laukinės 
gamtos apsauga 
Indijoje“.

 8.25 „Dizainas. „Fiat 
500“.

 8.55 „Dizainas. Gitara 
„Fender Strato-
caster“.

 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 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Minčiukų palėpė“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Premjera. 

„Dailininkai. M. C. 
Escheris. Kelionė į 
begalybę“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Muzikinė 

dokumentika. 
„Bobas Dylanas. 
Nežinomas kelias 
namo“.

 23.10 „Marianne Faithfull. 
Iki sielos gelmių“.

 0.15 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.30 Dabar pasaulyje.
 0.55 Dainuoju Lietuvą.
 2.40 Muzikinis intarpas.
 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 
delikatesai“.

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

žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Jura“.

 4.35 „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“.
 12.25 „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“.
 21.00 „Sučiupus nužu-

dyti“.
 23.05 „Palikti vande-

nyne“.
 0.45 „Skorpionas“.
 1.35 „Atostogos 

rifuose“.
 2.20 „Pitonas žmo-

gėdra“.

Delfi
 6.00 Šiaurės Korėja – 

šalis po geležine 
uždanga.

 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.
 20.00 Krepšinio zona.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kasdienybės 

herojai.
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 „Klausyk širdies“.
 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 27 d. Saulė teka 7.17, leidžiasi 17.48, dienos ilgumas 10.31. 
Delčia. Vardadieniai: Gabrielius, Ginvilas, Skirmantė, Fortunatas, Livija, Mandravas, Mandravė.

 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 Gamtininko užrašai.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mano geriausias 

draugas.
 12.00 „Laukinis rojus. Pa-

tagonija. Pasaulio 
pakraštys“.

 13.00 „Septyni pasauliai, 
viena planeta. 
Azija“.

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

račio žiniomis“.
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 19.30 Savaitė. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Skarlet ir Kuni-

gaikštis“.
 21.55 „Agata ir tiesa apie 

žmogžudystę“.
 23.30 „Fickaraldas“.
 2.05 „Nereikšmingos 

laimės akimirkos“.
 3.35 „Septyni pasauliai, 

viena planeta. 
Azija“.

 4.25 „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 „Ponas Magu“.
 9.30 „Didysis kačių 

pabėgimas“.
 11.15 „Kosminis krep-

šinis“.
 13.00 „Laukiniai laukiniai 

vakarai“.
 15.10 „Jis sako „Taip!“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Kartos. 
 21.35 „Džekas Ryčeris. 

Nesidairyk atgal“.
 0.00 „Kerštas“.
 2.10 „Pasodinsiu savo 

EKS“.

TV3
 6.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.30 „Kung fu panda“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Bailus voveriukas“.
 8.00 „Kung fu panda“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Svajonių ūkis.
 9.30 La Maistas.

 10.00 Pasaulis pagal 
moteris.

 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 „Besikeičianti 

planeta“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Besikeičianti 

planeta“.
 13.10 „Mija ir baltasis 

liūtas“.
 15.20 „Nuleist peris-

kopą!“.
 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 Pasaulio vyrų krep-

šinio čempionato 
atrankos rungtynės. 
Lietuva–Bosnija ir 
Hercegovina.

 21.30 „Parkeris“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Parkeris“.
 0.05 „Juodoji pantera“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Baltijos galiūnų 

čempionatas. 
Kražiai.

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

čempionato III 
etapas. 

 10.05 „Kova už būvį“.
 12.25 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

 14.35 „Pragaro virtuvė“.
 15.35 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.40 „Medalionas“.
 19.30 „Juodasis sąrašas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

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

viai“.
 0.50 „Taiklus šūvis“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 Bušido ringas. 
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Partizanų keliais. 
 11.00 Arvydo Vilčinsko 

koncertas. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas“. 
 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“. 
 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 Vytautas Mačernis. 
„Kelionės“. 

 13.50 „K-9“.
 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 Ludwig van Beet-

hoven. „Fidelijus“.
 23.15 Kultūros diena.
 23.45 Panorama.
 0.07 Sportas. Orai.
 0.15 „Agata ir tiesa apie 

žmogžudystę“.
 1.50 „Kelionių atvirukai. 

Airija. Audrų 
švyturiai“.

 2.00 Kultūringai su 
Nomeda.

 2.55 Stambiu planu.
 3.50 „K-9“.
 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 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Jura“.

 23.05 „Ačiū už Jūsų 

tarnybą“.
 1.15 „Pažadas“.
 3.40 „Kapitonė Marlo. 

Sveikatos ir 
ramybės, Marlo!“.

TV6
 6.10 Jukono auksas.
 7.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 7.55 „Vienas“.
 9.00 Sandėlių karai.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 E– gazas dugnas.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 „Gyvūnų klanai“.
 12.35 Laukinė Lotynų 

Amerika.
 13.55 Jokių kliūčių!
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 Jukono auksas.
 17.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 TV3 žinios.
 21.55 TV3 orai.
 22.00 Sportas. NBA 

Action.
 22.30 NBA rungtynės 

Jutos „Jazz“–Fi-
nikso „Suns“.

 1.00 „Paskutinė tvir-
tovė“.

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 „Klausyk širdies“.
 23.10 „Šaukimų diena“.
 1.10 Egzotiniai keliai.
 2.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 3.00 Mano pramogos 

veidai.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.

„Džekas Ryčeris. Nesidairyk atgal“, 
21.35, LNK
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LRT TV
2022. 03.01 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

gera. 
 12.30 1000 pasaulio 

stebuklų. 
 13.30 Veranda.
 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 ekspe-

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

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

As Suvaira ir 
Orsonas Velsas“.

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

dicija.
 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“.
 9.55 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 11.15 „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 „Smogiamoji jėga“.
 0.25 „Paskutinis laivas“.
 1.25 „Prezidento 

medžioklė“.
 3.10 „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. 

Meistrų paslaptys“.
 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.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Spartanas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Spartanas“.
 0.45 „Bulis“.
 1.45 „Elementaru“.
 2.45 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.45 Ekstrasensų mūšis.
 5.15 „Moderni šeima“.

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 „Kikboksininkas“.
 23.05 „Pasaulinė invazija. 

Mūšis dėl Los 
Andželo“.

 1.25 „Didžiojo sprogimo 
teorija“.

 2.15 „FTB“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Vyrų šešėlyje. Feli-

cija Bortkevičienė. 
 7.00 „Reali mistika“.
 8.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 9.00 „Pėdsakas“. 
 10.05 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 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. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris.
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „Reali mistika“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 3.55 #NeSpaudai. 
 4.35 „Reali mistika“.

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

ninkai“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Meilė dėmė-
tiesiems žirgams“.

 8.20 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.
 14.20 „Dailininkai. M. C. 

Escheris. Kelionė į 
begalybę“.

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 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. „Baltaru-

sija. Pradžia“.
 20.30 Eurolyga per LRT.
 20.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Atėnų 
„Panathinaikos“–
Kauno „Žalgiris“. 
Per pertrauką – 
Eurolyga per LRT. 

 23.05 Stilius.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Purpurinis vakaras 

2021.
 1.40 „Ludwig van Beet-

hoven. Fidelijus“.
 3.55 „Kuršių nerija“.
 4.05 Kelias.
 4.35 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 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. Ge-

resnis gyvenimas“.
 23.05 „Legendų biuras“.
 0.15 „Svajoklė“.
 1.20 „Paskolinta meilė“.
 3.15 „Komisaras 

Diupenas. Bretanės 
delikatesai“.

 4.45 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.50 Gero vakaro šou.
 7.50 „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“.
 13.55 „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“.
 21.00 „Nenugalimas 

drakonas“.
 23.00 „Gelbėtojai“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.50 „Skorpionas“.
 1.40 „Atostogos 

rifuose“.
 2.30 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 Egzotiniai keliai.
 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 Egzotiniai keliai.
 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Radikalus smal-

sumas.
 21.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.00 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 22.30 Iš esmės su 
A. Peredniu.

 23.30 Delfi diena.
 1.30 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

trečiaDieniS, kovo 2 d. Saulė teka 7.10, leidžiasi 17.54, dienos ilgumas 
10.44. Delčia. Vardadieniai: Simplicijus, Eitautas, Dautara, Marcelinas, Elena.  

LRT TV
2022. 03.02 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

draugas.
 12.30 Istorijos perimetrai. 

Pirčiupiai. 
 13.00 Istorijos perimetrai. 

Upeiviai. 
 13.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 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 Premjera. „Išda-

vikas“.
 23.55 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Sukurta Lenkijoje“.
 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 „Pasaulių karas“.
 0.50 „Paskutinis laivas“.
 1.45 „Smogiamoji jėga“.
 3.25 „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. 

Meistrų paslaptys“.
 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.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Alpinistas“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Alpinistas“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Alpinistas“.
 0.55 „Bulis“.
 1.55 „Elementaru“.
 2.55 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.55 Ekstrasensų mūšis.
 5.25 „Moderni šeima“.

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 „Čempionas 3. 

Išpirkimas“.
 23.05 „Kikboksininkas“.
 1.05 „Didžiojo sprogimo 

teorija“.
 1.30 „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 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 11.10 „Neišsižadėk“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Alfa taškas. 
 13.00 Nauja diena. 
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

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

gamta“. 
 18.00 Reporteris. 
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Reali mistika“.

 20.00 Reporteris. 
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laikykitės ten. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „Reali mistika“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 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 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Per lėti šiam 
pasauliui. Tinginių 
gyvenimas Kosta 
Rikoje“.

 8.20 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 Pasivaikščiojimai.
 15.15 Mokslo sriuba.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 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 „Kokybiška prie-

žiūra. Katastrofų 
prevencija“.

 20.20 Jonas Mekas. 
Avangardinio kino 
imperija.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Džiazo legenda 

Viačeslav Ganelin 
ir Lietuvos naciona-
linis simfoninis 
orkestras. 

 23.15 „Kelionių atvirukai. 
Arizona. Sonoros 
dykuma“.

 23.30 Gamtininko užrašai.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Purpurinis vakaras 

2021.
 1.40 Auksinis protas.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 Euromaxx.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.

 8.00 „Mano namai – 
mano likimas“.

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

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

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

paslaptis“.
 22.55 „Legendų biuras“.
 0.05 „Svajoklė“.
 1.10 „Paskolinta meilė“.
 3.05 „Kasandra. Ge-

resnis gyvenimas“.
 4.40 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.00 „Skorpionas“.
 6.45 Gero vakaro šou.
 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“.
 13.55 „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“.
 21.00 „Žudikas“.
 23.20 „Gelbėtojai“.
 0.15 „Rezidentas“.
 1.05 „Skorpionas“.
 1.55 „Atostogos 

rifuose“.
 2.40 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 Egzotiniai keliai.
 7.00 Mano pramogos 

veidai.
 8.00 Ateities karta.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Krepšinio zona.
 10.30 Šaro Barsa.
 11.00 Delfi rytas. 
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 13 731 km dviračiu 

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

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 18.00 Ateities karta.
 19.00 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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Pašarines bulves.   •Tel. 8 682 05105.

Pašarinius runkelius, triu- •šius. Tel. 8 617 01065.

Raudonųjų dobilų „Liepsna“  •sėklas, kaina 1,90 Eur/kg.  
Tel. 8 622 79495.

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

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

Šieną, šienainį, grūdus,  •kiaulę, pašarinių bulvių.  
Tel. 8 673 55408.

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

ŽEMĖS ŪKio TEchNiKA

Sunkiąsias akėčias (5  •palos), trivagį plūgą, grūdų va-
lomąją-arpą. Tel. 8 606 98220.

Šieno rinktuvą.   •Tel. 8 315 29457.

Bulvių sodinamąją, 2 m kul- •tivatorių su akėčiomis, dvivagį 
plūgą.  
Tel. 8 614 70949. 

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.  

Kultivatorių, šieno grėblį- •vartytuvą, šiferį, silikatines 
plytas, 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. 

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

ŽEMĖS ŪKiS

Naują pusautomatį suvirini- •mo aparątą.  
Tel. 8 674 42704.

Reduktoriaus dantračius  •35*15, spaustuvus.  
Tel. 8 650 77194.

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

GYVULiAi

Triušius. Tel. 8 617 01065. •
Kiaulę, kaina sutartinė.   •Tel. 8 616 34882.

Avis ir jautieną.   •Tel. 8 687 86601.

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

Kiaulę. Kaina sutartinė.   •Tel. 8 616 34882.

Aviną. Tel. 8 620 80690. •
Aviną. Tel. 8 621 25863. •
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.

Berišonų veislės aviną.   •Tel. 8 675 00318.

AUGALAi

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

Pašarinius runkelius.   •Tel. 8 617 01065.

Šieno rulonus.   •Tel. 8 619 66433.

Šienainio rulonus, kaina 17  •Eur. Šieno rulonus, kaina 12 Eur.  
Tel. 8 616 98807.

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, rugius.   •Tel. 8 623 04363.

PrEKIAujAME 
           chrIzANTEMOMIs 
                           Ir vIržIAIs
 Telefonas pasiteirauti

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

Lazdijų r. sav.

Valome 
žemės ūkio paskirties 

sklypus (nuo 1 ha), 
apaugusius medžiais 

ir krūmais. Už didelius 
ir tankiai apaugusius – 

mokame pinigus.
Tel. 8 603 30577.

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

UAB ,,Juodeliai“ 
kviečia prisijungti prie komandos

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

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

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

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

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

Draudimas nuo traumų!
Skambink +370 600 00515 ir gauk 

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

PARDUODA
NEKiLNoJAMASiS TURTAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

88 a miško Varėnos r. sav.   •Tel. 8 619 28836.

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 Eur 
už vnt. „Audi A6“ (2002 m.) 
dvejas priekinio bamperio gro-
teles, kaina po 5 Eur. Druski-
ninkai. Tel. 8 686 43600.

„Mercedes Benz“ E 200   •klasės, 2003 m.  
Tel. 8 652 68031.

„Mercedes Benz“ C  klasės,  •2006 m. Tel. 8 652 68031.

„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.

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.

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

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

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

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

PERKA
NEKiLNoJAMASiS TURTAS

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

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

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

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

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

Metalinių konstrukcijų  •stiklinį šiltnamį nusikėlimui.  
Tel. 8 698 32198.

TV priedėlį TV STAR T  •7100, kaina nuo 17 Eur. Televi-
zoriaus sieninį laikiklį, kaina 4 
Eur. Televizorių „Panasonic“, 
„Philips“, „Samsung“, LG ir 
TV priedėlio TV STAR T910 
distancinio valdymo pultelius, 
kaina nuo 3 Eur. SCART laidus, 
kaina po 2 Eur. Mygtukinio 
seno modelio telefono „Nokia“ 
įkroviklius ir ausinukes, kaina 
po 2 Eur. Vaikišką maniežą, 
kaina 25 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

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

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

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

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

Naują suvirinimo aparatą ir  •elektrinį paspirtuką.  
Tel. 8 652 68031.

Metalinius laiptus su me- •džiu (2,80 m) ir garažo duris.  
Tel. 8 611 65018.

Naudotus lankus šiltnamiui.   •Tel. 8 650 28028.

Kojinę siuvimo mašiną.   •Tel. 8 621 25863.

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

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

Medines garažo duris.   •Tel. 8 698 89901.

PARDUODA
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.

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.

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.

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.

KiTi

Dujinę ir elektrinę virykles  •su keraminiu paviršiumi už 
simbolinę kainą.  
Tel. 8 611 21491.

Sausas ąžuolo ir uosio diles.   •Tel. 8 676 05418.

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

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

Naudotus medinius lan- •gus su roletais (3 vnt., vienas 
langas balkoninis).  
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 sviestmušę.  
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 išsiardyti  •(15 kv. m), šaldymo vitrinas 
(1,50 ir 3 m), šaldytuvą su 
stiklinėmis durimis, šaldymo 
dėžę (telpa 15 konteinerių).  
Tel. 8 612 23889.

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

Naudotas arba naujas vini- •tražines slides, kaina nuo 5 iki 15 
Eur. Rogutes, kaina 10 Eur. Re-
duktorinius dantračius (35*15), 
kaina 70 Eur. Ledo ritulio lazdas, 
kaina 4 Eur. Prieškambario kom-
plektą, 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. 

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.

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. 

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 SKLYPŲ 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5948/0009:0017, 
esančio Papečių k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., savininko A. P. 
turtinių teisių paveldėtojus, informuojame žemės sklypo, kadastro 
Nr. 5948/0009:0075, esančio Papečių k., Lazdijų sen., Lazdijų r. 
sav., savininkės M. G. turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas 
Norgaudas Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 
2022-03-21 d. 9.30 val. vykdys  žemės sklypų, kadastro Nr. 
5948/0009:0084 ir kadastro Nr. 5948/0009:0079, esančių 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 28—kovo 6 d.)

avinas (03.21–04.20)
Šią savaitę žvaigždės bus palankios 
tik tiems, kurie neišsigąs naujų iššūkių 
ir stengsis judėti į priekį. Jei rinksitės 
kiurksojimą ant sofos, greitu metu tei-
giamų pokyčių tikrai neverta tikėtis. Jei 
matysite, kad pasiekti tikslą nėra taip 
paprasta, kaip galėjo pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio, numatykite trumpus žingsne-
lius ir nepamirškite pasidžiaugti savo 
nedidelėmis pergalėmis, – jos taip pat 
labai svarbios.

jautis (04.21–05.21)
Paskutiniu metu vis svarstėte apie tai, ką 
galėtumėte pakeisti, kad jūsų kasdienybė 
taptų labiau džiuginanti, o dabar turėsi-
te galimybių tai įgyvendinti. Žvaigždės 
pataria pasikliauti savo nuojauta, ir pri-
imant sprendimus vadovautis ne sveiku 
protu, bet širdimi. Antroje savaitės pusėje 
draugams ar kolegoms gali prireikti jūsų 
pagalbos: tikėtina, kad išspręsti tam tikrą 
situaciją galėsite tik jūs, todėl neatsisa-
kykite jiems padėti.

Dvyniai (05.22–06.21)
Įsiklausykite į tai, ką jums sako aplinki-
niai žmonės. Jau kurį laiką ignoruojate 
artimų žmonių patarimus, tačiau būtent 
tai gali būti pagrindinė priežastis, kodėl 
nepavyksta pasiekti užsibrėžtų tikslų. An-
troje savaitės pusėje būsite kupini naujų 
sumanymų, tačiau juos įgyvendindami 
galite susidurti su netikėtais sunkumais. 
Nesitikėkite pernelyg greito rezultato: 
gali tekti kaip reikiant paplušėti.

vėžys (06.22–07.22)
Būsite kaip niekad žingeidūs: jus domins 
net ir tokia veikla, apie kurią anksčiau 
net nesusimąstėte, todėl kursite ateities 
planus ir svarstysite apie naujų idėjų įgy-
vendinimą. Vis dėlto, pernelyg greitas 
užsidegimas gali labai greitai nuslopti, 
todėl pasistenkite neperdegti. Šiuo lai-
kotarpiu galimi įvairūs nesusipratimai ir 
nesklandumai, tačiau pasistenkite, kad tai 
netemdytų jūsų pakilios nuotaikos.

liūtas (07.23–08.23)
Jums bus sunku apsispręsti, ko iš tie-
sų norite: galimybių šiuo metu turėsite 
kaip niekad daug, todėl rasti tinkamiausią 
sprendimą nebus labai paprasta. Galvo-
kite apie tai, kokie pasiūlymai jums bus 
naudingiausi finansiškai, ir būtent tai leis 
paprasčiau apsispręsti. Antroje savaitės 
pusėje darbinėje veikloje galimi smul-
kūs nesutarimai, tačiau dėl jų neverta 
nuogąstauti – viskas išsispręs net ir be 
jūsų pastangų.

mergelė (08.24–09.23)
Palankus metas susitaikyti. Žvaigždės pa-
taria pamiršti savo išdidumą: jei kurį laiką 
vis pasvarstote, kaip būtų gerai pamiršti 
nesutarimus, dabar atėjo metas žengti 
pirmąjį žingsnį. Atsiprašyti nėra taip su-
dėtinga, kaip gali pasirodyti, o atleidimo 
galia bus dar didesnė nei manote. Antroje 
savaitės pusėje turėsite progų atnaujinti 
nutrūkusius ryšius, susitikti su seniai ma-
tytais bičiuliais bei tiesiog pasimėgauti 

buvimu su pačiu savimi.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Džiugins maži kasdieniai dalykai. Jums 
bus sunku suprasti, kokia pagrindinė jūsų 
pakilios nuotaikos priežastis. Atrodys, kad 
aplinkiniai tapo kur kas pozityvesni nei 
buvo anksčiau, o įvairių darbų atlikimas 
eisis tarsi iš pypkės. Žvaigždės pataria 
pasimėgauti šiuo laikotarpiu, ir per daug 
savęs nevarginti apsikraunant naujais dar-
bais – nors energijos tikrai nestokosite, 
tačiau nepamirškite ir šiek tiek pailsėti.

Skorpionas (10.24–11.22)
Šiuo laikotarpiu tik gūžčiosite pečiais ir 
bandysite suprasti, kodėl paskutiniu metu 
jautėtės tokie įsitempę. Dabar galėsite 
pasimėgauti tikrai maloniu laikotarpiu, 
kuris jums yra parengęs netikėtų stai-
gmenų. Antroje savaitės pusėje priimti 
sprendimai gali turėti didžiulį poveikį jūsų 
ateičiai, tačiau nereikėtų dėl to nerimauti 
– klausykite savo širdies balso, ir tai jums 
neleis suklysti.

šaulys (11.23–12.21)
Žvaigždės bus palankios meilės ieškan-
tiems Šauliams – didelė tikimybė, kad 
būtent dabar sutiksite sau skirtą asmenį. 
Būkite budrūs ir nepamirškite apsidairyti 
aplink, nes tik patiems akyliausiems liki-
mas negailės malonių staigmenų. Jei esate 
įsipareigoję, dabar turėsite tikrai palankią 
progą priminti apie savo jausmus, – jūsų 
pastangos tikrai bus įvertintos. Antroje 
savaitės pusėje būkite atviri naujovėms 
– tai padės išsklaidyti niūrią kasdienybę ir 
taps didele paskata judėti į priekį.

ožiaragis (12.22–01.20)
Šią savaitę galite patekti į nemalonią si-
tuaciją, iš kurios rasti išeitį bus ganėtinai 
sudėtinga. Nors tai tikrai kels nerimą, 
tačiau labai greitai iš šios situacijos ga-
lėsite tik smagiai pasijuokti. Žvaigždės 
pataria kuo mažiau veltis į intrigas, o 
apkalbas praleisti negirdomis. Antroje 
savaitės pusėje jums gali būti priminta 
apie neištesėtus pažadus. 

vandenis (01.21–02.19)
Žvaigždės žada palankų metą trumpoms 
išvykoms ir susitikimams su giminaičiais 
– tikėtina, kad būtent dabar pavyks iš-
spręsti senus kivirčus ir užkasti karo kirvį. 
Pasistenkite per daug nesikarščiuoti ir 
ieškoti kompromisų – būtent tai padės 
išspręsti visas problemas. Taip pat pa-
lankus metas ryžtis pokyčiams – jei ilgą 
laiką svarstėte keisti darbą, dabar pats 
laikas imtis veiksmų.

žuvys (02.20–03.20)
Žvaigždės jums bus kaip niekad dosnios, 
turėsite progų pradėti naują veiklą ar už-
baigti ilgai užsitęsusius projektus. Taip 
pat turėsite progų parodyti, ko esate 
verti. Nebijokite išsakyti savo nuomo-
nės, netylėkite, jei pastebėsite, kad kas 
nors iš aplinkinių elgiasi netinkamai. 
Žvaigždės žada ne tik sėkmingą projek-
tų įgyvendinimą, bet taip pat ir piniginės 
papilnėjimą.

PERKA
TRANSPoRTo PRiEMoNĖS

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

ŽEMĖS ŪKio TEchNiKA

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

Greiferinį kaušą prie trakto- •riaus JUMZ. Tel. 8 622 79495.

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.

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

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

AUGALAi

1 toną miežių.   •Tel. 8 619 66433.

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.

Perkame miškus 
didžiausiomis kainomis 

Lietuvoje.

Mokame avansus. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 656 79029.

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

KiTi

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 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
Apie 80 t mėšlo. Krosnos  •seniūnija, Vartų kaimas.  

Tel. 8 638 98886. 

Jauną katinėlį ir sterilizuotą  •katytę. Tel. 8 620 22606.

Šiltnamį SB „Berželis“ (sti- •klinis, sumontuotas iš langų).  
Tel. 8 615 96161.

2 mėnesių šuniuką.   •Tel. 8 696 47260.

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink. Tel. 8 675 00731. 

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404. 

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

Kasame tvenkinius.   •Tel. 8 678 80555.

Profesionaliai šiltiname pas- •tatų sienas, oro tarpus, uždaras 
ertmes ir perdangas ekologiška 
termoizoliacine ekovata. Dirba-
me  visoje Lietuvoje su specia-
lia nauja įranga, kokybiškomis 
medžiagomis ir už patrauklią 
kainą. Medžiagoms ir darbams 
suteikiame garantiją. rinkitės 
greitą, pigų ir efektyvų šiltini-
mo būdą jau dabar skambinda-
mi tel. 8 637 08726.

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

NUOMA
SiŪLo

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

iEŠKo

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

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

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

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

KEIČIA
GAZ-52 į traktoriaus prie- •kabą su dokumentais.  

Tel. 8 620 80690.

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

: ,T


