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kol lazdijų valdžia tik  trypčioja dėl paramos ukrainai...
Iniciatyvą  perėmė lazdijiečiai — jie dovanoja ir  patys išveža paramą ukrainiečiams

T
uo metu, kai 
Lazdijų valdžia 
trypčioja vieto-
je, sudarinėdama 
komisijas, skai-
čiuodama pini-

gus, planuojamus skirti paremti 
Ukrainai, eiliniai rajono gyvento-
jai veikia greitai ir rezultatyviai – 
dovanoja ukrainiečiams automo-
bilius, renka labdarą, viską veža į 
Ukrainą ir konkrečiai padeda už 
laisvę kovojantiems mūsų bro-
liams ukrainiečiams.  

NuspreNdė padovaNoti 
visureigį
Praėjusią savaitę lazdijiečių šei-
ma – Povilas Juknevičius ir Laura 
Sapiegaitė – operatyviai surinko 
labdaros krovinį ir, sudėję į visu-
reigį, kartu su „Praeities žvalgo“ 
bendruomene išvežė į Ukrainą. 
Į Ukrainą išvyko ne tik labda-
ra, bet broliams ukrainiečiams 
buvo padovanotas ir lazdijiečių 
visureigis. 

Laura pasakojo, kad praėjusią 
savaitę jos vyras Povilas ir jos 
sesers vyras Romualdas ruošėsi 
parduoti automobilį, tačiau pa-
sitarė, pagalvojo ir nusprendė 
jo neparduoti, bet padovanoti Automobilį su labdara iki Lenkijos–Ukrainos sienos nuvairavo Povilas, paskui jį važiavo kitas šios šeimos automobilis, kuris parvežė Povilą atgal į Lazdijus. 

O dovanotą džipą „Praeities žvalgo“ žmonės pristatė iki pat Kijevo.
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savaitės  komeNtaras  
apžiojusi per didelį gabalą (ukrainą) rusija apgailėtinai paspringo

Algimantas Mikelionis
Šiandien sukanka lygiai dvi sa-
vaitės, kai Rusija metusi visą savo 
milžinišką ginkluotę ir kariuome-
nę užpuolė Ukrainą. O juk toli 
gražu ne to maskoliai laukė. Jie 
galvojo ir planavo per dvi paras 
užimti Kijevą arba net visą Ukrai-
ną. Žiūrim, ką turim. Jau praėjo 
dvi savaitės karo, o ruseliai su 
savo daugiau kaip 60 kilometrų 
kolona sustojo, o eiliniai karei-
vukai pas vietinius gyventojus 

vaikšto ir kaulija maisto arba jį 
atiminėja. Metai bėga, keičiasi 
amžiai, o rusai kaip neišmoko ka-
riauti garbingai karys prieš karį, 
taip neišmoko. Na, žinoma, prieš 
okupantus su dviguba ar net tri-
guba jėga kovojančius ukrainie-
čius grumtis, oi, kaip nelengva. 
Kur kas lengviau ir paprasčiau 
atakuoti iš oro niekuo dėtus tai-
kius žmones ir gyvenamuosius 
rajonus. Ko jau ko, bet garbingai 
kautis rusai niekada nemokėjo ir 
nemoka, juo labiau dabar, prie 
galvažudžio V. Putino. 

Na, ką gi darysi žiemą basas, 
kaip kažkas pasakė. Jeigu jau 
pokaryje Lietuvoje su partiza-
nais reguliari Rusijos kariuome-
nė vargo kone dešimt metų, tai 
Ukrainoje mintis ir siekius apie 
greitai baigtą karą maskoliai gali 
pamiršti. Ką gi gali nuveikti jų 

maži ir liesi kareivukai prieš savo 
šalį ginančius ukrainiečius, jiems 
padedančius kitų šalių piliečius 
ir Vakarų valstybių teikiamą pa-
čią naujausią ir tobuliausią kari-
nę techniką. Apie kokį karą su 
NATO gali kalbėti ir svaičioti, ir 
sapnuoti Kremlius, jeigu net ne 
su NATO šalimi ar visu aljansu 
turi milžiniškų problemų. Net 
pats putinėlis raudonasai nekiū-
to Kremliuje, o slepiasi bunke-
ryje kažkur toli toli ar dar kuo 
toliau, tuo labiau siunta, rėkauja ir 
siautėja besiraudamas paskutinius 
plaukus nuo plikės. Jis drąsus tik 
apsuptas būrio iki dantų ginkluotų 
apsaugininkų. Karas parodo, kas 
yra berniukas, o kas tikras vyras. 
Štai Ukrainos prezidentas V. Ze-
lenskis per kelias dienas parodė, 
kad yra šios garbingos šalies di-
dvyris, kai berniukas putinėlis 

analogiškoje situacijoje jau seniai 
būtų pabėgęs, kur akys mato.

Rimtas karas parodo, kas yra 
paprasta kariuomenė, per apgaulę 
ar net pusiau prievartą atvesta į 
laisvą ir nepriklausomą šalį, kuri 
tikrai be galo myli laisvę, ir kaip 
sunku ir net baisu yra maskoliams 
Ukrainoje kariauti su ukrainie-
čiais, pasiryžusiais iki paskutinio 
kraujo lašo kautis už kiekvieną 
savo gimtosios šalies centimetrą. 
Nepaisant laukinių rusų ordų iš 
Rytų, Rusijoje gyvena ne vien 
padugnės, niekšai ir išsigimėliai. 
Išsilavinę ir išprusę rusai kasdien 
eina į savo miestų gatves ir pro-
testuoja prieš savo kariuomenę, 
darančią žiaurius karo nusikalti-
mus Ukrainoje, ir pasisako prieš 
putinėlį raudonąjį pabalusiais iš 
baimės žandais. 

V. Putinas matydamas, kad į 

karą įklimpo ilgam ir beviltiškai, 
nes kad ir Ukrainą sulyginsi su 
žeme, to nepadarysi su visa ukrai-
niečių tauta, kuri ateityje atstatys 
savo kraštą, bet niekada neužmirš 
ir neatleis jį sugriovusiems mas-
koliams ir putkos gaujai. Pamatęs, 
kad Ukrainoje visai ne juokai, 
Kremliaus neūžauga bandė net 
atominiu ginklu pagrasinti, bet 
jį panaudojęs atgal gautų tiek, 
kad maža nepasirodytų. Ir kaip 
apgailėtinai ir juokingai atrodo 
putinėlio grasinimai NATO, jei-
gu jau su Ukraina vargsta kaip 
rupūžė molyje.

Galima pagaminti daugybę 
galingiausių tankų, patrankų, 
raketų, naikintuvų, bombonešių 
ir dar pačių įvairiausių ir galin-
giausių žudymo mašinų, bet jos 
niekada neįveiks laisvę mylinčios 
tautos.•

„tele2“ ragina prisidėti prie pagalbos ukrainos žmonėms: 
kviečia aukoti nebenaudojamą, bet veikiančią įrangą 
Mobiliojo ryšio operato-
rius „Tele2“ kviečia šalies 
gyventojus padėti nuo karo 
bėgantiems Ukrainos žmo-
nėms paaukojant nebenau-
dojamus, tačiau veikian-
čius telefonus ir planšetes. 
Operatorius pasirūpins 
įrenginių surinkimu, pati-
krinimu bei tiekimu „Rau-
donojo Kryžiaus“ organi-
zacijai, kuri teikia pagalbą 
ukrainiečiams.  

„Šiuo metu bet kokia pagalba 
Ukrainos žmonėms, net ir pati 
mažiausia, yra labai reikšminga. 
Norime padėti užtikrinti reikalin-
gą įrangą tiek savanoriams, tiek 
ir nuo karo bėgančioms ukrai-
niečių šeimoms. Todėl kviečiu 
visus žmones nelikti abejingus 
– jums nebereikalingas, bet vis 
dar veikiantis telefonas ar plan-

šetinis kompiuteris gali būti itin 
vertingas kitiems“, –  sakė Pe-
tras Masiulis, „Tele2“ generalinis 
direktorius Lietuvai ir Baltijos 
šalims.

Operatorius kviečia Lietuvos 
gyventojus prisidėti prie pagal-
bos ir paaukoti nebenaudojamus, 
tačiau vis dar veikiančius telefo-
nus ir planšetes. Galite prietai-
sus atnešti į bet kurį artimiausią 
„Tele2“ saloną, nepriklausomai 
nuo to, kurio šalies operatoriaus 
klientai esate.  

Prieš aukodami įrenginį pati-
krinkite, ar jis yra veikiantis ir 
jame nėra likusios jūsų asmeninės 
informacijos. Jeigu nesate tikri, ar 
tai yra padaryta, atnešus prietaisą, 
operatoriaus darbuotojai padės 
tai atlikti. 

Visi paaukoti įrenginiai bus 
perduoti „Raudonojo kryžiaus“ 
draugijai, kuri juos paskirstys 

Ukrainos žmonėms ir jiems pa-
dedantiems savanoriams. 

Nuo karo bėgantiems ukrainie-
čiams padedantis „Raudonasis 
Kryžius“ laukia žmonių iš Ukrai-
nos, kuriems bus reikalinga pa-
galba ir prieglobstis Lietuvoje. 

„Tele2“ taip pat skyrė 30 tūkst. 
„Pildyk“ SIM kortelių „Raudono-
jo Kryžiaus“ ir „Stiprūs kartu“ or-
ganizacijoms, kurios pasirūpins, 
kad kortelės operatyviai pasiektų 
į Lietuvą atvykusius pabėgėlius 
iš Ukrainos. SIM korteles gavę 
žmonės galės tris mėnesius ne-
mokamai skambinti, rašyti SMS 
žinutes ir naudotis neribotu inter-
netu Lietuvoje.

Karo situacijoje Ukrainos žmo-
nėms padedančiam „Raudonajam 
Kryžiui“ mobiliojo ryšio opera-
torius „Tele2“ taip pat skyrė pa-
ramą, suteikdamas darbui reika-
lingus įrenginius. 

Siekdama užtikrinti nenutrūks-
tamą bendravimą, telekomuni-
kacijų bendrovė kompensuoja 

ir tarptinklinio ryšio paslaugas 
privatiems bei verslo klientams, 
esantiems Ukrainoje.•

MOKYMAI ŪKININKAMS

Vilkaviškio turizmo ir verslo informacijos centras
J. Basanavičiaus a. 7, Vilkaviškis

2022 m. kovo 18 d. nuo 13.00 val. (penktadienis)

Nemokamas viešinimo renginys ūkininkams „Inova-
tyvūs mėsos konservų gamybos būdai“ Kauno kolegi-
jai įgyvendinant projektą „Inovatyvūs mėsos konservų 
gamybos būdai ūkyje“ (trukmė 4 ak. val.). 

Informacija ir registracija internete http://www.
musuprojektai.lt/konservai/ arba tel. 8 700 40025.

prezidentas apdovanojo V. zelenskį 
Vytauto didžiojo ordinu su aukso grandine
Kovo 11-osios išvakarėse 
Lietuvos Respublikos Pre-
zidentas Gitanas Nausėda 
pasirašė dekretą, kuriuo 
Vytauto Didžiojo ordinu 
su aukso grandine apdova-
nojo Ukrainos Prezidentą 
Volodymyrą Zelenskį.

Aukščiausias Lietuvos Respubli-
kos apdovanojimas Ukrainos Pre-
zidentui skirtas už  nuopelnus kartu 
su ukrainiečių tauta ginant laisvę 
ir demokratines vertybes Europoje 
bei už asmeninį indėlį plėtojant 
Lietuvos Respublikos ir Ukrainos 
tarpvalstybinius santykius.

„Volodymyras Zelenskis tapo 
tautos didvyriškumo, kovos už 
laisvę ir apsisprendimo teisę sim-
boliu, tad šis aukščiausias Lietu-
vos Respublikos apdovanojimas 
skiriamas ir jam, ir visai kovojan-
čiai ir nepasiduodančiai Ukrainos 
tautai“, – sakė Prezidentas.

Vytauto Didžiojo ordinas su 
aukso grandine – aukščiausias 
Lietuvos valstybės apdovano-
jimas, Respublikos Prezidento 
dekretu skiriamas  Lietuvos ir 
užsienio valstybių vadovams bei 
piliečiams už ypatingus nuopel-
nus Lietuvos valstybei.•
Prezidento komunikacijos grupė
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Širdyse brandintos meilės savo žemei, kalbai 
ir kultūrai sėklos

Kovo 11-ąją dieną pražydo Tautos 
nepriklausomybės žiedais.

Švęskime bendrystės ir laisvės šventę!

Lietuvos Respublikos Seimo narys
Zenonas Streikus

lazdijietė psichologė savanoriauja pabėgėlių  registracijos  centre
Ne vienas pilietiškas mūsų 
krašto žmogus, sužinojęs 
apie karą Ukrainoje ir iš 
ten pajudėjusį pabėgėlių 
srautą, kuris pasiekė ir 
Lietuvą, nusprendė įvai-
riais būdais padėti karo iš 
tėvynės išvarytiems žmo-
nėms. 

Viena iš jų – lazdijietė psicho-
logė, trijų vaikų mama Kristina 
Cibulskė. Ji savanoriauja Alytaus 
pabėgėlių registracijos centre ir 
savo bute kviečia apsistoti pabė-
gėlių šeimas. 

„Noriu bent kuo nors padėti 
ukrainiečiams, todėl per „Gel-
bėkit vaikus“ liniją pasisiūliau 
savanoriauti Alytaus pabėgėlių 
registracijos centre, užsirašiau 
budėjimus, kartą per savaitę va-
žinėsiu į Alytų ir dirbsiu“, – sakė 
Kristina. 

Ji teigė socialiniuose tinkluose 
radusi skelbimą, kad kviečiami 
specialistai, kurie pagal išsilavi-
nimą gali dirbti su vaikais. Ten 
buvo nurodyta, jog būtina mokėti 

rusų kalbą. Kadangi K. Cibulskė 
yra psichologė ir moka rusiškai, 
tai iškart susidomėjo skelbimu ir 
užsiregistravo. 

Moteris sakė, jog praėjusį sa-
vaitgalį jau budėjo Alytuje.  

„Ten mūsų atsakomybė – rū-
pintis iš Ukrainos atvykusiais 
vaikais, mamomis su kūdikiais, 
besilaukiančiomis moterimis. Tuo 
metu, kai tėvai tvarko dokumen-
tus, vaikai nuobodžiauja, tai mes 
su jais užsiimame. Kviečiame 
juos į žaidimų kambarius, ten žai-
džiame su jais, pabendraujame, 
taip pat užtikriname jų saugumą. 
Mamos ir vaiko kampelyje pade-
dame mamoms vaikus pervystyti, 
duodame sauskelnių, jei jų netu-
ri“, – pasakojo Kristina.  

Moteris teigė, jog dauguma vai-
kų supranta rusiškai, tačiau pasi-
taiko ir tokių, kurie nesupranta, 
todėl tenka bendrauti pasitelkiant 
mamas. 

Pasidomėjus, kokios yra iš 
Ukrainos atvykusių vaikų nuo-
taikos, K. Cibulskė teigė, jog dau-
gelis vaikų gerai jaučiasi, linksmi, 

tik neaišku, ar tas ramumas atsi-
rado tik perkirtus sieną.

„Mačiau du berniukus, kurie 
buvo šiek tiek susigūžę. Gaila, 
nebuvo laiko su jais pabendrauti. 
Stebėjau kai kurias mamas, tai jų 
akyse mačiau daug nerimo“, – pa-
sakojo psichologė Kristina. 

Pabėgėlių registracijos centre 
dirbo Raudonojo Kryžiaus psi-
chologė, kuri bendrauja su pris-
lėgtais žmonėmis iš Ukrainos. 
Ji užsirašė Kristinos kontaktus, 
pasikvies, jei reiktų jos, kaip spe-
cialistės, pagalbos. 

„Galvoju, jog labai noriu pa-

dėti karo iškankintiems ukrainie-
čiams, todėl ne tik savanoriauju 
Alytuje, bet ir užregistravau du 
savo buto kambarius, kur galė-
čiau priimti šešis žmones, bet dar 
nieko nesulaukiau“, – kalbėjo 
K. Cibulskė.•
„Dzūkų žinių“ informacija 

„Šiandien pirmą kartą gyvenime savanoriavau. Alytaus pabėgėlių centre. Bent kažkiek su atjauta ir parama 
prisiliečiau prie Ukrainos piliečių kančios...“ – taip prie nuotraukų savo FB paskyroje rašė Kristina Cibulskė kovo 5 d.

lazdijų valdžia tūpčioja vietoje ir neskuba tiesti ukrainiečiams
pagalbos rankos. opozicija reikalauja skirti paramą skubiai
Jau dvi savaites prieš Rusi-
jos okupantus kovojantys 
ukrainiečiai sulaukia viso 
pasaulio pagalbos, ukrainie-
čiams visokeriopai pade-
da Lietuvos savivaldybės, 
paprasti žmonės, rinkdami 
labdarą ir skirdami pinigus 
Ukrainai reikalingų daiktų 
pirkimui. Net ilgomis biu-
rokratinėmis procedūromis 
garsėjanti Europos Komisija 
karo akivaizdoje per parą 
sugeba priimti sprendimus, 
kuriuos taikos metu priimi-
nėja pusmetį. Visi suvokia, 
kad pagalba reikalinga čia ir 
dabar. Tačiau tik ne Lazdijų 
rajono savivaldybės vadovai. 
Jie su parama ukrainiečiams 
neskuba, trypčioja vietoje, 
nepriima konkrečių spren-
dimų ir kuria biurokratines 
kliūtis, kad parama ukrai-
niečiams nebūtų kuo skubiau 
skirta.   

Tarybos opozicija aštriai kritikuo-

ja valdančiuosius dėl jų neryžtingu-
mo ir nesugebėjimo priimti skubių 
ir konkrečių sprendimų, susijusių su 
paramos skyrimu Lazdijų partneriui 
– Ukrainos Baranivkos miestui.   

Vietoj to, kad taryba čia ir da-
bar priimtų konkretų sprendimą ir 
operatyviai skirtų ukrainiečiams 
piniginę paramą, valdantieji patys 
savo sprendimais stato biurokrati-

nius barjerus, kurie paramos skyri-
mo Ukrainai procesą gali ištęsti iki 
begalybės. Gali atsitikti taip, kad 
sprendimai bus priimti tada, kai jie 
bus nebeaktualūs.

„Baisu, kai valdantieji nesuvokia, 
jog Ukrainoje vyksta karas, todėl 
broliams ukrainiečiams suteikti pa-
galbą reikia kuo skubiau, negalima 
delsti ir įsivelti į pačių sudarytas 

biurokratines kliūtis. Mes pateikėme 
konkretų tarybos sprendimo projektą 
– skirti 80 tūkst. eurų paramą Bara-
nivkos miestui, nurodėme, iš kokių 
lėšų ją galima skirti. O valdantieji 
nori paramai sukurti naują biudžeto 
eilutę, tada reikia tikslinti biudžetą, 
o tai užtruks ne vieną savaitę. Pas-
kui valdininkai turės atlikti tyrimą, 
kokių daiktų reikia ukrainiečiams. 
Jie nesupranta, kad ukrainiečiai tiek 
laukti negali“, – kalbėjo opozicijos 
lyderis Artūras Margelis.

Jis piktinosi, jog siūloma priimti 
tarybos sprendimą, kuriame nuro-
doma savivaldybės valdininkams, 
ugniagesiams išsiaiškinti, kokios 
pagalbos reikia ukrainiečiams. O tik 
po to priimti sprendimus, kiek pini-
gų skirti bičiuliams iš Ukrainos. 

„Visiškas absurdas, kai taryba 
savo sprendimu turi nurodyti, ko-
kius darbus turi atlikti valdinin-
kai. Tai administracijos kasdienis 
darbas, o ne politiniai sprendimai, 
tai elementari vadyba“, – piktinosi 
A. Margelis. 

Antradienį posėdžiavę opozicijos 

– „Pirmyn“ ir konservatorių frakcijų 
– atstovai nusprendė nepritarti val-
dančiųjų siūlomiems sprendimams, 
vilkinantiems paramos Ukrainai 
skyrimą. 

Vienuolika tarybos narių pasiū-
lė alternatyvų sprendimo projektą 
– nedelsiant „skirti 80 tūkst. eurų 
humanitarinę pagalbą Baranivkos 
miesto savivaldybei iš Lazdijų 
rajono savivaldybės 2022 metų 
biudžeto asignavimų, numaty-
tų priemonėms Nr. 05.01.01.04 
„Lazdijų rajono savivaldybės 
renginių organizavimas ir savi-
valdybę reprezentuojančių vei-
klų finansavimas“ (50 000,00 
Eur (penkiasdešimt tūkstančių 
eurų) ir Nr. 09.01.01.04 „Projek-
tų įgyvendinimas“ (30 000,00 Eur 
(trisdešimt tūkstančių eurų)“.

Praėjusiame tarybos posėdyje 
buvo nuspręsta ukrainiečius paremti 
20 tūkst. eurų suma, kuri opozicijai 
pasirodė labai kukli ir neadekvati 
grėsmingos situacijos Ukrainoje 
akivaizdoje.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Tarybos opozicija aštriai kritikuoja valdančiuosius dėl jų neryžtingumo ir 
nesugebėjimo priimti skubių ir konkrečių sprendimų, susijusių su paramos 
skyrimu Lazdijų partneriui — Ukrainos Baranivkos miestui. 
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mūsų žmonės vieningi ir gera-
noriški. Kaip greitai ir operaty-
viai viskas vyksta. Aukojo ne tik 
žmonės, bet ir įstaigos, mes net 
nefiksavome visų. Labai gausiai 
aukojo medikamentus, maistą, 
drabužius“, – sakė Laura.

Automobilį su labdara iki Len-
kijos–Ukrainos sienos nuvairavo 
Povilas, paskui jį važiavo kitas 
šios šeimos automobilis, kuris 
parvežė Povilą atgal į Lazdijus. O 
dovanotą džipą „Praeities žvalgo“ 
žmonės pristatė iki pat Kijevo. 

Pasidomėjus, kaip jaunai lazdi-
jiečių šeimai kilo mintis tokiu būdu 
padėti Ukrainos žmonėms, Laura 
sakė, jog ji sekusi informaciją apie 
tai, jog didžiuosiuose miestuose 
renkama pagalba Ukrainai. 

„Pas mus nebuvo tokių akcijų, 
kaip Vilniuje, Kaune ar Alytuje, 
bet labai norėjosi padėti ukrai-
niečiams. Kadangi to niekas pas 
mus neorganizavo, tai mes patys 
nusprendėme to imtis. Kaip vė-
liau paaiškėjo, visi mes – sesė, 
jos vyras, mano vyras, aš – viduje 

galvojome, kad reiktų kaip nors 
padėti ukrainiečiams, bet garsiai 
apie tai vienas kitam nepasisa-
kėm. Kai mūsų vyrai pasikalbėjo 
ir nusprendė padovanoti automo-
bilį, visi tam vienbalsiai prita-
rėm“, – pasakojo Laura.  

padovaNos dar vieNą 
automobilį
Jauna moteris prasitarė, jog jų ga-
raže kelionei į Ukrainą ruošiamas 
dar vienas automobilis. Jį taip pat 
ketinama padovanoti už savo lais-

vę kovojantiems ukrainiečiams.
„Kelionei ruošiame „šaraną“, 

jis talpus, todėl bus galima nuvežti 
nemažai labdaros. Vėl skelbsime 
rajone pagalbos akciją, vėl šios 
savaitės pabaigoje su „Praeities 
žvalgu“ važiuosime į Ukrainą. Ti-
kimės, kad mūsų žmonės vėl bus 
aktyvūs ir atneš ukrainiečiams 
būtinų drabužių ir medikamentų. 
Taip nors lašeliu prisidėsime prie 
jų kovos“, – sakė Laura.•
„Dzūkų žinių“ informacija

ukrainiečiams. Buvo nuspęsta, 
kad visureigis bus nuvarytas į 
Ukrainą kartu su „Praeities žval-
go“ karavanu. 

Laura ir Povilas svarstė, jog 
netinka ukrainiečiams dovanoti 
tuščią automobilį, kad į jį reikia 
pririnkti labdaros. 

„Praeities žvalgas“ į Ukrainą 
važiuoja ne pirmą kartą, todėl jie 
žino, ko kovojantiems ukrainie-
čiams labiausiai reikia. 

„Mes socialiniuose tinkluose 
patalpinome skelbimą apie tai, 
kad renkame labdarą Ukrainai. 
Per pusdienį automobilis buvo 
pilnas labdaros. Ten sutilpo me-
dikamentai, tvarsliava, vyriška 
apranga, auliniai batai, o rūbai 
netilpo, todėl juos palikome 
kitam kartui. Džipą išleidome 
į Ukrainą, o rūbai liko. Vakare 
pamačiau žinutę, kad į Ukrai-
ną važiuoja mikroautobusai, 
jie galėtų priimti labdaros. Tai 
nuvažiavome į Marijampolę ir 
viską jiems perdavėme. Smagu, 
kad per pusdienį surinkome du 
pilnutėlius automobilius“, – pa-
sakojo Laura. 

NustebiNo žmoNių 
aktyvumas
Pasidomėjus, kas sunešė labdarą, 
Laura sakė, jog aukojo vietiniai 
Lazdijų žmonės, skambino net iš 
Druskininkų ūkininkai, bet jau 
nebuvo laiko laukti, kol jie atveš 
savo krovinius.  

„Prisidėjo visi Lazdijų rajono 
žmonės, esu apstulbusi, kokie 

kol lazdijų valdžia tik  trypčioja dėl paramos ukrainai...
Iniciatyvą  perėmė lazdijiečiai — jie dovanoja ir  patys išveža paramą ukrainiečiams
»Atkelta iš 1 psl. 

kamufliažinių tinklų pynimo iniciatyva šventežeryje

Laura ir Povilas svarstė, jog netinka ukrainiečiams dovanoti tuščią automobilį, tad į jį reikia pririnkti labdaros. „Praeities žvalgas“ į Ukrainą važiuoja ne 
pirmą kartą, todėl jie žino, ko kovojantiems ukrainiečiams labiausiai reikia. Prie labdaros prisidėjo visi lazdijiečiai.

Rusijos karas prieš Ukrainą suvienijo ne tik 
ukrainiečius, bet ir visą Europą, lietuviai 
taip pat ne išimtis.

Visi prisideda, kaip gali: aukoja, renka paramą, ją 
pristato į Ukrainą, suteikia namus nuo karo bėgan-
čioms ukrainiečių šeimoms, gamina kamufliažinius 
tinklus kariams. Kamufliažinių tinklų gamyba vyksta 
visoje Lietuvoje, lazdijiečiai taip pat dalyvauja šia-
me procese. Iniciatyvos ėmėsi ekologinį ūkį turinti 
Aliaus ir Agnės Juknevičių šeima. Agnė laisvu nuo 
ūkininkavimo metu kuria ir rankdarbius.

Paklausta, kaip sugalvojo imtis tokios iniciatyvos, 
Agnė sakė: „Prasidėjus karui dingo įkvėpimas kurti, 
toks jausmas, kad mūzos kažkur išskrido, labai rūpėjo 
kažkaip prisidėti ir padėti Ukrainai, sužinojusi, jog 
ieškoma žmonių, galinčių savo rajonuose gaminti 
kamufliažinius tinklus, nedvejojau ir ėmiausi šios 
iniciatyvos. Gavome visas medžiagas tinklų gamybai 
ir pirmadienį kibome į darbus. Įsitraukė visa Šven-
težerio bendruomenė, prisijungia ir kitos. Per dvi 
dienas jau pagaminome du tinklus. Galvojau, kad 
darbas bus labai lengvas ir paprastas, tačiau turėjau 
išklausyti mokymus nuotoliniu būdu, yra tam tikra 
strategija ir taisyklės, jų reikia laikytis, kad tinklas 
būtų tinkamas naudoti.“

Agnė sako, kad savo laiko neskaičiuoja ir jeigu šiuo 
visų mūsų darbu bus išsaugota nors viena gyvybė, 
vadinasi, pavyko.

Kamufliažinius tinklus planuojama pinti dar bent sa-
vaitę, tinklai pinami kiekvieną dieną nuo 9 val. ryto iki 
20 val. vakaro Šventežerio bendruomenės patalpose. 
Norintys ir galintys prisijungti mielai kviečiami.•
„Dzūkų žinių informacija
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g Lazdijų rajonas toliau 
pildosi įstaigų vadovais iš 
kitų savivaldybių. Praėju-
sią savaitę paaiškėjo, kas 
laimėjo rajono bibliotekos 
vadovo konkursą. Šią pozi-
ciją užims Marijampolėje 
gyvenanti moteris, turinti 
darbo patirties „Arvi“ kala-
kutų įmonėje. Šiuo metu ir 
savivaldybėje, ir jos įstai-
gose galima pastebėti, kad 
konkursus laimi specialistai 
iš gretimų savivaldybių. Sa-
viškiai, atsikandę valdžios 
valdymo principų, bėga į 
gretimas savivaldybes. 
g Lazdijiečiai aktyviai 

prisijungė prie pagalbos 
ukrainiečiams iniciatyvų. 
Vieni dovanoja automobi-
lius, pilnus humanitarinės 
pagalbos Ukrainos kariams, 
kiti, susibūrę Šventežeryje, 
pina kamufliažinius tinklus, 
treti prisiregistravo sava-

diskų (metalui, betonui), 
ugniagesio šalmų, žibintų, 
kovinių drabužių, ugnia-
gesių batų, elektros ge-
neratorių, gaisrinių žarnų, 
medicininių neštuvų“. Tai 
tik dalis daiktų, kurių ver-
kiant reikia šiai savivaldy-
bei kovoje už savo ir mūsų 
visų laisvę. Taip atrodo, kad 
mūsų savivaldybei sudė-
tinga iš biudžeto skirti ke-
lias dešimtis tūkstančių šiai 
įrangai supirkti, geriau juos 
pasilikti rajono renginiams 
ir savigyrai.•

Šioje humoristinėje ru-
brikoje minimų įvykių ir 
asmenų sutapimai su tikro-
ve yra atsitiktiniai. 

Žinutes galite siųsti el. 
paštu dzukuzinios@gmail.
com, pranešti telefonais: 

(8 318) 52260, 
8 670 38882.
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Pai kanjonas Tailande. Tai vienas iš populiariausių 
lankytinų objektų Pai regione. 

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.

norių iniciatyvose „Stiprūs 
kartu“ ir teikia pavėžėjimo 
paslaugą į Alytuje įkurtą 
Pabėgėlių registracijos cen-
trą, kiti savanoriauja tame 
pačiame centre, suteikda-
mi psichologinę pagalbą 
vaikams ir suaugusiems, 
ketvirti priglaudžia pabė-
gėlius savo namuose.
g Rajono valdžios aplin-

koje vyksta karšti debatai 
dėl finansinės paramos 
Ukrainos Baranivkos savi-
valdybei. Ukrainoje vyksta 
karas, reikalinga įvairi pagal-
ba, Baranivkos savivaldybė 
jos prašo. „Mes kreipiamės 
į jus prašydami pagalbos, 
mums reikėtų šių įrankių: 
grandininio pjūklo, nešio-
jamo motorinio siurblio, 
nešiojamų radiopriemonių 
(racijų), hidraulinių gelbė-
jimo įrankių, benzininio 
pjaustytuvo, pjaustymo 

kalba, kad...
dzūkai

Graikija
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jaunoji mūsų krašto rašytoja bando pasibelsti į paauglių širdis ir protus

„Širdis šoka iš laimės! Antroji mano knyga vaikams žengia į knygų lentynas! 
Tiesiog dainuoju iš džiaugsmo!“

rašys? Ar rašo ant popieriaus, sė-
dėdamas gamtoje po medžiu, o 
gal tekstą surenka kompiuteriu? 

Domėjimasis knygomis skatino 
jų skaitymą, gilinimąsi į tekstą, 
į kalbos stilių, gramatiką, vizu-
alus. Būdama mokytoja ir gerai 
išmanydama vaiko raidą, mama 
žinojo, jog skaitymas yra nepa-
keičiamas gėris, auginantis vai-
ką visomis prasmėmis. Ji noriai 
pirkdavo man knygas, vesdavosi 
į renginius, biblioteką ir ten leis-
davo man pačiai išsirinkti, ko-
kios knygos noriu. Tuomet knygą 
turėdavau perskaityti ir apie ją 
papasakoti. Po to ieškodavome 
kitos knygos. 

Kai šiek tiek ūgtelėjau, pradė-
jau rašyti. Labai gerai prisimenu, 
kad pirmąją savo knygą parašiau 
būdama trylikos metų. Tai buvo 
eilėraščių rinkinys, kurį iš juo-
draščių perrašiau ant balto po-
pieriaus, o po to lapus suklijavau 
vieną po kitu ir susukau į ritinėlį, 
kad knyga atrodytų senoviška ir 
rimta. Tą knygą tada padovano-
jau savo lietuvių kalbos moky-
tojai. Po to parašiau dar daug, 
daug kūrinių. Niekada nebijojau 
rodyti savo kūrybos kitiems ir 
nesvarbu, kad labai dažnai man 
žmonės pasakydavo, jog kūrinys 
„visai įdomus, bet nepakankamai 
geras“. Jeigu myli tai, ką darai, – 
jokios kliūtys nebaisios, o visos 
pastabos – naudingos pamokos, 
kurias verta išmokti“.

Prieš naujosios knygos prista-
tymą Lazdijuose „Dzūkų žinios“ 

pateikė jaunajai kraštietei keletą 
klausimų. 

– Kas inspiruoja Jūsų savi-
raišką rašyti knygas? 

– Daug kas. Manau, kad mū-
zos slypi visur ir kiekviename. 
Bet jeigu reikėtų išskirti pačius 
pagrindinius įkvėpimo šaltinius 
– tai gamta ir vaikai.

– Kuo ši knyga Jums svarbi? 
– Kas mane pažįsta, tai žino, 

jog apysaką „Olivija. Devyni pa-
sauliai“ rašiau 8 metus. Ne to-
dėl, kad tiek truko surinkti tekstą, 
kuris šiandien yra kūrinyje, bet 
todėl, jog knygą aš 3 kartus per-
rašiau, o tarpuose rezgiau 105 
naujas idėjas, apie ką dar noriu 
rašyti! Vis perrašinėjau dėl vienos 
priežasties – man labai svarbu 
savo kūriniais TIKĖTI. Taigi, ši 
knyga man reikšminga tuo, jog ją 
kurdama aš atskleidžiau vertybes, 
kuriomis vadovaujuosi gyveni-
me: tikėjimą savo kūriniu, meilę 
vaikams ir savo šeimai, tikslų 
siekimą ir kt.

– Kaip pasirinkote knygos 
iliustruotoją? Kaip Jums atrodo, 
ar knygos iliustracijos yra svar-
bios kuriant knygos visumą? 

– Knygą iliustravau pati. Taip, 
iliustracijos yra labai svarbios, 
nes jos turi atspindėti tiek siužetą, 
tiek ir patį rašytoją. Tiesą sakant, 
iš pradžių buvo planuota, kad 
knygą iliustruos kitas žmogus, 
tačiau nupiešus dalį iliustracijų 

lazdijų rajono savivaldybė gyventojams pataria, 
kaip elgtis teritorijoje prasidėjus ekstremaliajai situacijai  
Dėl karo Ukrainoje iki 
kovo 10 d. Lietuvoje yra 
paskelbta Nepaprastoji 
padėtis.  Lazdijų rajono sa-
vivaldybės administracijos 
direktorė, Ekstremaliųjų 
situacijų komisijos pirmi-
ninkė Ilona Šaparauskienė 
siekia rajono gyventojų 
jaučiamą nerimą išsklai-
dyti: „Išlikime ramūs: 
savivaldybė darys viską, 
kad kiekvienas jos žmogus, 
kuriam prireiks kokios 
nors pagalbos, jos sulauktų 
nedelsiant“, – sako direk-
torė.

Lazdijų rajono savivaldybė pata-
ria, ką būtina žinoti, kaip elgtis 
prasidėjus ekstremaliajai situaci-
jai ar karinio konflikto metu: 

• Aptarkite su šeimos nariais 
savo evakuacijos planą: kokio-
je vietoje (tarkime, prie visiems 
Jums žinomos parduotuvės ar 
įstaigos) susitiktumėte nutrūkus 
telefoniniam ryšiui, į ką galima 
būtų kreiptis nelaimės atveju 
(artimieji, draugai), kur galima 
būtų slėptis pavojaus atveju, kuo 
išvyktumėte (automobiliu, trauki-
niu, autobusu?), ką darytumėte, 
jei automobilis sugestų, kokie 
yra kiti evakavimosi keliai, jei 

pasirinktasis užblokuotas, ko-
kioje kitoje vietoje tokiu atveju 
susitiktumėte, kokia galėtų būti 
slėptuvės alternatyva ir kt.

• Kad laiku būtumėte informuo-
ti  apie pavojų, savo telefonuose 
įjunkite pavojaus pranešimus, 
t. y. korinio informavimo funk-
ciją.

• Namuose turėkite maisto 
(mėsos konservų, jų atidarytuvą, 
sausų maisto produktų, druskos, 
cukraus, ryškaus skonio pries-
konių) ir geriamojo vandens 
atsargų (vienam žmogui parai 
reikia nuo 2 iki 4 litrų geriamojo 
vandens). Juos laikykite sudėtus 
patogiai, kad būtų galima pasi-
imti evakuacijos atveju. Naujas 
nupirktas maisto atsargas rikiuo-
kite už jau turimų atsargų – taip 
lengviau atskirsite trumpiau ga-
liojančius produktus. Nevartokite 
maisto produktų, turėjusių sąlytį 
su potvynio vandeniu ir (ar) ne-
higieniškais paviršiais. Kaupdami 
atsargas pirmenybę teikite jums 
įprastiems produktams.

• Susidėkite išvykimo krepšį, 
kuriame būtų degtukų, žvakių, 
radijo imtuvas, jam reikalingi 
elementai, įkraunamos bateri-
jos (ang. powerbanks) mobi-
liesiems telefonams, būtinosios 
(pirmosios) pagalbos priemonių 

(tvarsčių, pleistrų, dezinfekcinių 
priemonių, vaistų nuo skausmo ir 
kt.), higienos reikmenų (šampū-
no, muilo ir kt.), žibintuvėlis su 
papildomais elementais, svarbūs 
dokumentai (gimimo ir (ar) san-
tuokos liudijimai, pasai, vairuo-
tojo teisės, draudimo dokumentai, 
turto nuosavybės dokumentai), 
artimųjų nuotraukos ir kt.

• Reikia žino-
ti, kur Jūsų sa-
vivaldybėje yra 
kolektyvinės ap-
saugos statiniai, 
pažymėti mė-
lyno trikampio 

oranžiniame fone ženklu. Tai 
yra iš anksto parinkti ir specia-
liai pažymėti pastatai, kurie gali 
būti greitai pritaikomi laikinam 
gyventojų prieglobsčiui saugantis 
nuo žalingo aplinkos poveikio bei 
evakuotų gyventojų apsaugai eks-
tremaliųjų situacijų ar karo metu. 
Kolektyvinės apsaugos statiniuo-
se bus surenkami evakuojamieji 
arba laikinai apgyvendinami eva-
kuotieji gyventojai. Juose organi-
zuotai bus teikiamos gyvybiškai 
būtinos paslaugos: aprūpinama 
maistu, geriamuoju vandeniu, 
vaistais, higienos reikmenimis, 
švariais drabužiais. Statinių  Laz-
dijų rajone sąrašas:

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos 
gimnazija

Jaunimo g. 8, Veisiejai, Lazdijų 
r.

Lazdijų r. Seirijų A. Žmuidzinavi-
čiaus gimnazija

Seirijai, Metelių g. 7, Lazdijų r.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gim-
nazija

Vytauto g. 13, Lazdijai

Lazdijų r. Šeštokų mokykla Lazdijų g. 4, Šeštokai, Šeštokų 
sen., Lazdijų r. sav.

Lazdijų r. Veisiejų Sigito Gedos gim-
nazijos Kapčiamiesčio E. Pliaterytės 
pagrindinio ugdymo skyrius

Taikos g. 11, Kapčiamiesčio sen., 
Lazdijų r. sav.

Lazdijų r. Šventežerio mokykla Dusios g. 1, Šventežerio mstl., 
Lazdijų r. sav.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gim-
nazijos Kučiūnų pagrindinio ugdy-
mo skyrius 

Alnos g. 13, Kučiūnų k., 
Lazdijų r.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gim-
nazijos A. Kirsnos pagrindinio ug-
dymo skyrius

Dzūkų g. 4, Dzūkų k. Lazdijų r.

VšĮ Profesinio mokymo centro 
„Žirmūnai“ Pietų Lietuvos filialas

Ryto g. 19, Kailinių k., Veisiejų 
sen., Lazdijų r. sav.

Lazdijų rajono savivaldybė 
yra pasirengusi padėti savo 
gyventojams ir turi mobilizaci-
jos planus, pagal kuriuos būtų 
elgiamasi tam tikrais atvejais 
(puslapyje www.lazdijai.lt ieško-
kite skilties „Veiklos sritys“ > „> 
„Civilinė sauga“ > „Planai“). 

Nuolat operatyviai stengsi-
mės Jus informuoti apie situ-
aciją bei pasikeitimus rajono 

savivaldybės mobilizacijos 
planuose. 

Viena pagrindinių platformų, 
kurioje galima rasti atsakymus 
į civilinės saugos klausimus 
ir pasirengimo ekstremalio-
sioms situacijoms patarimus, 
yra Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento prie 
Vidaus reikalų ministerijos pa-
rengta svetainė www.lt72.lt.•

Mūsų kraštas augina naują 
rašytojų kartą. Vieną po 
kitos savo knygas prista-
to iš Lazdijų kilę jaunieji 
rašytojai. Naujausia lite-
ratūrinė premjera – dabar 
sostinėje gyvenančios 
lazdijietės Jovilės Jurkony-
tės knyga „Olivija. Devyni 
pasauliai“, kuri neseniai 
buvo pristatyta Vilniaus 
knygų mugėje. Netrukus 
su šia knyga ir jos autore 
turės galimybę susitikti ir 
Lazdijų krašto skaitytojai. 

Tai jau antroji Jovilės knyga, 
kuri skirta paaugliams. Pirmoji – 
„Abejur. (Ne)paprastos pasakos“ 
– mažesniųjų skaitytojų auditori-
jai skirtas lazdijietės kūrinys. 

Apie tai, kaip Jovilė susido-
mėjo knygomis, kas ją paskati-
no kurti, jaunoji rašytoja detaliai 
pasakoja savo socialinio tinklo 
paskyroje: 

„Kai buvau maža mergytė, man 
nuolat kildavo daug klausimų 
apie viską. Mama buvo moky-
toja, todėl kantriai stengdavosi į 
visus tuos klausimus atsakyti. Ak, 
tiesa! Ji buvo ne šiaip mokytoja, 
o mano mokytoja, kol mokiausi 
pradinėse klasėse. 

Lietuvių kalba buvo mano 
mėgstamiausia pamoka, todėl 
natūralu, jog daugiausiai klausi-
mų kildavo būtent apie knygas. 
Smalsaudavau apie viską – kaip 
atspausdinamos knygos? Kaip 
rašytojas sugalvoja, apie ką jis 

tapo akivaizdu, jog iliustracijų 
kūrėjo „braižas“ nesutampa su 
mano. Taigi su leidėjais pasita-
rėme, kad bus geriausia, jeigu 
iliustruosiu pati.

– Kovo 18 dieną savo naująją 
knygą pristatysite gimtuosiuose 
Lazdijuose. Ką Jums reiškia kny-
gos pristatymas gimtinėje? 

– Vaikai yra vaikai, todėl visai 

nesvarbu, ar jie Vilniuje, ar Laz-
dijuose, o gal dar kitur. Vilnių 
pasirinkau kaip pirmąjį mies-
tą, kuriame knyga debiutuos, o 
Lazdijus – kaip antrąjį, nes savo 
kraštą myliu ir čia gyvena mano 
senelė, kuriai skyriau knygą. Ti-
kiuosi vėliau kūrinį pristatyti ir 
kituose Lietuvos miestuose.•
„Dzūkų žinių“ informacija
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lazdijų rajono mišrių komunalinių atliekų surinkimo grafikas 2022—2023 m.

S. d. Vietovės pavadinimas
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I

LAzdIJų M.: Ateities g., Audros g., Ąžuolų g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Ežero g., Gegužės g., Gry-
bų g., Šaulių g., Klevų g., Kranto g., Liepų g., M. Gustaičio g., M. K. Čiurlionio g., Maironio g., Parko 
g., Pievų g., Pramonės g., Saulėtekio g., Seinų g., Senamiesčio g., Siauroji g., Sodų g.,  Stoties g., Šilo 
g., Taikos g., Turistų g., Vilniaus g. 
LAzdIJų SENIŪNIJA: Bajoriškiai.

11 9 13 11 8 12 10 14 12 9 13 13

I

LAzdIJų M.: Alyvų g., Dainavos g., Draugystės g., Dzūkų g., Energetikų g., Gėlyno g., Kalnų g., 
Kauno g., Laukų g., Lazdijos g., Meškakalnio g., Mokyklos g., Nepriklausomybės a., Pasieniečių g., 
Ramybės g., Rasos g., Ryto g., Tiesos g., Tylioji g., Vilties g., Vytauto g., Žvejų g.
LAzdIJų SENIŪNIJA: Bukta-Būda-Dumblis-Galiniai-Karkliniškė-Kasteliškė-Lazdijų k.-Nekrū-
nai-Panarvė-Salos-Staidarai-Žemaitkiemis.

4 2 6 4 1 5 3 7 5 2 6 6

II ŠEŠTOKų SEN.: Šeštokų k.-Šeštokai-Biruta-Delnickai-Delnica-Išlandžiai-Krosnėnai-Makaučiškė-
Tautrimai-Jukneliškė. 12 10 14 12 9 13 11 8 13 10 14 14

III
KAPČIAMIESČIO SEN. Bugieda-Dumbliauskai-Gerveliai-Gryckavas-Ivoškai-Kalviai-Kuodžiai-
Macevičiai-Pertakas-Simaniškė-Sirguškė-Stalai-Subačiai-Sventijanskas-Varviškė-Volskai-Žmirklės- 
Kapčiamiestis-Kauknoris-Kareivonys.

13 11 8 13 10 14 12 9 14 11 8 8

IV VEISIEJų M., VEISIEJų SEN.: Ančios-Kailiniai-Rūda-Kalveliai. 7 5 2 7 4 1 6 3 1 5 2 2
V SEIRIJų MSTL., SEIRIJų SEN.: Linksmoji-Pošnia-Mockonys-Statiškė. 15 20 17 15 19 16 21 18 16 20 17 17

I
KAPČIAMIESČIO SEN.: Alekniškiai-Gulbiniškė-Jezdas-Mėčiūnai-Mikališkė-Nasūtai-Padumbliai-
Paveisininkai-Purviniai-Semoškai-Vainežeris-Navikai-Burbos-Palačionys. 
VEISIEJų SEN.: Dainaviškiai-Paveisiejai-Petroškos.

25 23 27 25 22 26 24 28 26 23 27 27

II
LAzdIJų SEN.: Kelmynai-Neravai (Rimiečio)-Skaistučiai-Rimietis. 
ŠEŠTOKų SEN.: Barava-Būda-Didžioji Kirsna-Ėgliškiai-Gembašilis-Naujoji Kirsna-Pakirsniai-Ro-
liai-Šilėnai-Bludiškiai-Česniškė-Gumbeliai-Kirsnelė-Lopiškiai-Maišymai-Mikniškiai-Gudeliškė.

19 17 21 19 16 20 18 15 20 17 21 21

III

LAzdIJų SEN.: Balabostė-Beviršiai-Karužai-Keistutiškė-Rudaminos k., Rudaminos mstl.-Gurciš-
kės-Kamenka-Kurdimakščiai-Lozarka-Papėčiai-Verstaminai-Murgai-Pagiriai-Švedakampis-Giraitėliai-
Marčiukonys.  
ŠVENTEŽERIO SEN.: Giraitė.

20 18 15 20 17 21 19 16 21 18 15 15

IV

SEIRIJų SEN.:  Baraučiškė-Barčiūnai-Bukaučiai-Cibuliai-Cijūniškė-Kudrėnėliai-Lapšius-Miesto 
Kolonijos-Okta-Paserninkai-Raganiškė-Rusonys-Šilaičiai-Vainiūnai-Bestraigiškė-Paliūnai. 
ŠVENTEŽERIO SEN.: Babrai-Ežerėliai-Mikyčiai-Prapuntai-Žališkė. 
VEISIEJų SEN.: Bajoriškė.

21 19 16 21 18 15 20 17 15 19 16 16

V

SEIRIJų SEN.: Akuočiai-Gervėnai-Vaičkūniškė-Graužai-Jonkiškė-Nakrūniškė-Paročkė-Straigiškė, 
Žagariai. 
NORAGĖLIų SEN.: Mankūnėliai-Seiliūnai. 
ŠVENTEŽERIO SEN.: Burakavas-Janėnai-Straigiai-Sutrė-Šventežerio k.-Sabinavas-Staigūnai.

22 27 24 22 26 23 28 25 23 27 24 24

III

VEISIEJų SEN.: Barčiai-Barteliai-Bertašiūnai-Beržiniai-Dvarciškė-Ilgininkai, Murgeliai-Novartiškė-
Saltoniškė-Salučiai-Snaigynas-Taikūnai-Varnėnai-Abarauskai-Druskininkėliai-Juškonys, Kuolonys, 
Mikalina, Neliubonys-Norkūnai-Senkonys-Smališkė-Šapurai-Šutronys-Valančiūnai-Viktarinas-Vilki-
ninkai-Paliepis. 
KAPČIAMIESČIO SEN.:  Jančiuliai-Menciškė-Vainiūnai-Valentai.

27 25 22 27 24 28 26 23 28 25 22 22

II
ŠEŠTOKų SEN.: Smalininkai. 
KROSNOS SEN.: Krasenka-Krosnos mstl.-Oleandrai-Pėdiškiai-Ramanavas-Birsčiai-Grabauka-Nau-
javalakiai-Saltininkai-Tūriškiai-Vartai-Vytautiškė.

26 24 28 26 23 27 25 22 27 24 28 28

IV

LAzdIJų SEN.: Agariniai-Avižonys-Grikapalis-Jurčiūnys-Kaimeliai-Kirtiliškė-Kukliai-Gilbietis-Le-
onardavas-Nemajūnai-Neravai-Šulneliai-Aukštakalniai-Buniškių k., Dyviliškiai-Janaslavas-Juozapa-
vas-Katkiškė-Padumbliai-Tarnauka-Ūdininkai-Vieštartai-Beviršiai. 
KUČIŪNų SEN.: Akmeniai. 
BŪdVIEČIO SEN.: Burbiškiai.

28 26 23 28 25 22 27 24 22 26 23 23

V NORAGĖLIų SEN.: Buciniškė-Dubravai-Ginčionys-Juozapavičiai-Noragėliai-Onciškiai-Raičiai-Sei-
rijočiai-Vozbūčiai-Krikštonys-Makariškė-Mangarotas-Šlapikai-Žilvičiai-Gudonys. 1 6 3 1 5 2 7 4 2 6 3 3

I

KUČIŪNų SEN.: Kaženiai-Kučiūnai-Miškiniai-Pienuočė-Puodžiškė-Saločiai-Zelionka. 
KUČIŪNų SEN.: Aradninkai-Briniai, Kalėdiškiai-Pazapsiai-Sapiegiškiai. 
VEISIEJų SEN.: Čivonys-Galstai-Gudeliai-Klepočiai-Laibagaliai-Vytautai-Gegutė-Kanaukai-Stan-
kūnai. 
LAzdIJų SEN.: Papalazdijai.

18 16 20 18 15 19 17 21 19 16 20 20

II

BŪdVIEČIO SEN.: Bielėnai-Bilvyčiai-Būdvietis-Bulotiškė-Dainavėlė-Jeseniauka-Gurciškė-Kel-
maičiai-Kybartai-Paliūnai-Papartėliai-Strumbagalvė-Varnakampis-Vingrėnai-Virbalai-Aštrioji Kirsna- 
Derviniai-Dzūkai-Pagrūdai-Vidzgailai-Zelionka-Natalina. 
LAzdIJų SEN.: Šadžiūnai, Elveriškė.

5 3 7 5 2 6 4 1 6 3 7 7

III ŠVENTEŽERIO SEN.: Babrauninkai-Bakšiai-Marinka-Padusys-Prelomciškė-Pryga-Randiškė-Sei-
meniškiai-Skovagaliai-Stebuliai-Teizininkai-Vaideliotai-Znica-Barčiai-Petravičiai-Teizai-Zebrėnai. 6 4 1 6 3 7 5 2 7 4 1 1

IV

SEIRIJų SEN.: Avižieniai-Buteliūnai-Vabaliūnai-Demeniškiai-Mikabaliai-Bagdononys-Ročkiai-Pa-
liūnai. 
VEISIEJų SEN.: Bebrai-Čivonys II-Jakonys-Paliūnai-Paterai-Purviškė-Radvilonys-Rūda-Sakniava-
Smarliūnai-Šadžiūnai-Žvikeliai-Aleksiejiškė-Babrai-Naujasodis-Spartai-Šlavantai.

14 12 9 14 11 8 13 10 8 12 9 9

V SEIRIJų SEN.: Buckūnai-Metelių k. 
ŠVENTEŽERIO SEN.: Šventežerio mstl. 8 13 10 8 12 9 14 11 9 13 10 10

Mišrių komunalinių atliekų pusiau požeminiai konteineriai Pirmadieniais, ketvirtadieniais

Nukelta į 8 psl. » 
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lazdijų rajono maisto atliekų surinkimo grafikas 2022—2023 m.

S. d. Vietovės pavadinimas
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I

LAzdIJų MIESTAS: Ateities g., Audros g., Ąžuolų g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Ežero g., Gegužės 
g., Grybų g., Šaulių g., Klevų g., Kranto g., Liepų g., M. Gustaičio g., M. K. Čiurlionio g., Maironio g., 
Parko g., Pievų g., Pramonės g., Saulėtekio g., Seinų g., Senamiesčio g., Siauroji g., Sodų g., Stoties g., 
Šilo g., Taikos g., Turistų g., Vilniaus g.

11 9; 
23

13; 
27

11; 
25

8; 
22

12; 
26 10 14 12 9 13 13

I
LAzdIJų MIESTAS: Alyvų g., Dainavos g., Draugystės g., Dzūkų g., Energetikų g., Gėlyno g., Kal-
nų g., Kauno g., Laukų g., Lazdijos g., Meškakalnio g., Mokyklos g., Nepriklausomybės a., Pasieniečių 
g., Ramybės g., Rasos g., Ryto g., Tiesos g., Tylioji g., Vilties g., Vytauto g., Žvejų g.

4 2; 
16

6; 
20

4; 
18

1; 
15

5; 
19 3 7 5 2 6 6

IV VEISIEJų MIESTAS 7 5; 
19

2; 
16

7; 
21

4; 
18

1; 
15 6 3 1 5 2 2

Maisto atliekų pusiau požeminiai konteineriai Vieną kartą per savaitę

Individualūs konteineriai tuš-
tinami nuo 7 iki 22 val. 

Dėl blogų privažiavimo są-
lygų: nenuvalyto kelio, nenu-
genėtų medžių šakų, esant su-
dėtingoms meteorologinėms 
sąlygoms, atliekų surinkimas 
gali vėluoti. Tokiu atveju ištuš-
tinimui ištrauktus konteinerius 
prašome palikti prie važiuoja-
mosios kelio dalies, kol jie bus 

ištuštinti. Tuo metu atliekas 
kaupkite atliekų maišuose, ve-
žimo dieną jie bus paimti kartu 
su kitomis atliekomis. 

Didelių gabaritų atliekos: bal-
dai, padangos, langai, durys, ki-
limai ir kt., statybinės, remonto, 
pavojingos atliekos, turi būti pri-
statomos į artimiausią Rūšiavimo 
centrą – didelių atliekų surinkimo 
aikštelę. Prie atliekų konteinerių 

jų palikti negalima. Rūšiavimo 
centruose atliekos iš gyventojų 
priimamos nemokamai. Lazdi-
jų rajone rūšiavimo centrai yra: 
Gėlyno g. 12, Lazdijai; Vilties 
g. 31A, Veisiejai ir Liepų g. 1A, 
Miesto Kolonijos k., Seirijų se-
niūnija. 

Iš juridinių asmenų mišrios ko-
munalinės atliekos surenkamos 
atsižvelgiant į tai, kaip aptarnau-

jami kiti atliekų turėtojai, esantys 
toje aptarnavimo zonoje.

Įmonės, kurių ūkinėje komer-
cinėje veikloje susidaro gamybi-
nės atliekos, privalo jas atskirti 
susidarymo vietoje, nemaišyti 
jų su komunalinėmis atliekomis 
ir pristatyti į gamybinių atliekų 
tvarkymo vietas. Įmonės gali pa-
čios gamybines atliekas pristatyti 
sutvarkymui arba pagal pasirašy-

tas sutartis šias atliekas surenka ir 
sutvarkymui pristato pasirinktas 
atliekų tvarkytojas.

Dėl atliekų išvežimo, neveži-
mo, konteinerių pastatymo ir pa-
keitimo kreiptis darbo dienomis 
(8–17 val.) į UAB ARATC tel.: 
(8 315) 72843, (8 315) 72842, 
el. p. info@alytausratc.lt arba į 
aikštelių priežiūros specialistą tel. 
8 658 14413.•

ateis tokia diena
„Jūs visi galą gausite, o 
mes būsime rojuje. Kam 
tas pasaulis, jeigu jame 
nėra Rusijos?“

Dėl šių Putino ir Kremliaus pa-
kalikų fašistinių svaičiojimų dau-
guma intelektualų tik šypsojosi, 
bet dabar sako: gal mes rytojaus 
nesulauksime? Vieno žmogaus 
beprotybė apgobė pasaulį, kuris 
tapo tos beprotybės įkaitu. Ką 
apie jį galvoti ir ką dar turėtumei 
padaryti, – klausia vieni kitų. Jau 
viskas padaryta girto Jelcino su 
ČK palikuonimis, imperialistais 
ir stalinistais. Niekas nemanė, 
kad to nykštuko galvoje tyko 
to, kas kitam brangu, griovimo 
vaizdinys, atsineštas iš jo vai-
kystės patyčių ir  skriaudų, kai 
jis sakė sau taip, kaip ir kiekvie-
nas psichopatas: šią naktį išėjęs 
iš savo trobos pirmam sutiktam 
snukį išdaužysiu. Kai užaugs, jo  
psichopatinis vaizdinys Ukrai-
nos kaimus ir miestus  raketomis 
daužys, karo nepaskelbęs ir žodį 
„karas“ už grotų uždarys. Jis di-
džiuojasi savo klastomis, kaip ir 
kiekvienas banditas. Beprotybės 
ir melo apsėstas nacistas kariauja 
su savo chimera „denacifikacija“ 
– „nacizmo likvidavimu Ukraino-
je“, kliedi: „Mes pasiruošę paro-
dyti, ką reiškia Ukrainai tikroji 

dekomunizacija“. Šis psichopatas 
gyvena vaizdiniuose ir verčia juo-
se gyventi kitus. Iš jo vaikystės 
patvorių neapykanta „pirmam su-
tiktam“ pavirto neapykanta Mai-
danui – ukrainiečių išsivadavimui 
nuo visų „golodamorų“, kliedi 
ir žemina ukrainiečius „Lenino 
Ukraina“ ir baiminasi Vakarų 
kultūros, kuri per Ukrainą neša 
laisvę nepraustai Rusijai. Caras 
Nykštukas įsižeidė, kad Vakarai 
atmetė jo grasinimų ultimatumą. 
Išgama iš baimės Kremliaus Sau-
gumo taryboje, banditų rituale, 
apšlakstys nekaltų žmonių krauju 
kiekvieną savo gaujos narį, kad jo 
asmeninė kaltė taptų kolektyvine 
ir kad ji kristų ant kitų galvų. Ge-
nerolas leitenantas, stovėdamas 
ir drebėdamas per kilometrą nuo 
velnio, veblens šėtonui pulkinin-
kui apie Donbasą Rusijos sudėty-
je, o šėtonas pulkininkas generolą 
vis pataisinės. Tas „deržavnyj“ 
instinktas šėtono galvoje – nuka-
riauti svetimas žemes; tai Batijaus 
palikimas, kuris, įeidamas į isto-
riją, Rusiją kitados pavertė ver-
gų tauta. Šis „batijus-nykštukas“ 
įeis į šiukšlyną su savo „russkij 
mir“. Jis jau dabar išvytas iš savo 
bendruomenės kaip vagis. Ar ši 
tauta, kurios vardu čekistas daro 
baisius nusikaltimus, nesupranta, 
kad naikindamas ukrainiečius, jis 

naikina pačią Rusiją, atskirdamas 
ją nuo globalaus pasaulio taip, 
kaip gyvybę atskirtų nuo oro. 
Sankcijos  į protą  diktatoriaus 
tikrai neatves, jį atves tik kulka. 
Taip, kaip ukrainiečiams valdžia 
išdalino gyventojams automatus, 
ateis tokia diena, kai rusų gene-

rolai išdalins automatus Rusijos 
gyventojams. Tarp jų  žygiuos 
ir Klausas von Stauffenbergas 
nusikaltėlio ieškoti, nes imperi-
alistinis karas jau bus virtęs pilie-
tiniu. Hagos teisme sėdės Rusijos 
karo nusikaltėliai, o ant ilgo ilgo 
suolo – ta Rusijos liaudis, kuri 

pabūgo laisvės. Dėl to, kas dabar 
vyksta Ukrainoje, ateityje kartų 
kartos skaitys apie didvyrišką 
ukrainiečių tautą ir Rusijos ordų 
nusikaltimus baisius.

Šlovė Ukrainai!•
Akmeninis

Didelis biuro popieriaus 
pasirinkimas

KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, Seinų g. 12, Lazdijai
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eteris
ketvirtadieNis, kovo 10 d. Saulė teka 6.50, leidžiasi 18.10, dienos ilgumas 
11.20. Priešpilnis. Vardadieniai: Silvija, Naubartas, Butgailė, Emilis, Geraldas.

LRT TV
2022. 03.10
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 LRT radijo žinios. 
 9.05 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 LRT radijo žinios. 
 10.05 „Komisaras 

Reksas“.
 11.00 LRT radijo žinios. 
 11.05 „Tarnauti ir ginti“.
 12.00 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 13.00 LRT radijo žinios. 
 13.05 Gamtininko užrašai. 
 13.30 Čia mano sodas.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Gimę tą pačią 

dieną.
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 LRT radijo žinios. 
 23.05 „Išdavikas“.
 0.10 „Komisaras 

Reksas“.
 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“.
 10.00 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 11.00 „Keičiu žmoną“.
 12.00 Speciali Žinių laida.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Pabėgimas“.
 0.15 „Paskutinis laivas“.
 1.15 „Eliziejus“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 Alchemija. VDU 

karta. 
 5.25 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.00 „Žmogus voras“.
 6.30 „Magiškoji 

komanda“.
 7.00 TIESIOGIAI 

„Ukraina 24“. 
Ukrainos žinių 
kanalas.

 9.00 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Mažoji našlė“.
 11.00 „Išbandymas“.
 12.00 „Nuodėminga 

žemė“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Nuodėminga 

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

loto“.
 22.48 „Angelas sargas“.
 1.20 „Elementaru“.
 2.15 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.20 „X failai“.
 4.20 „Besikeičianti 

planeta“.
 5.15 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Kalnietis“.
 10.30 „Seklys ir Ma-

kaulė“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

kaulė“.
 19.30 „FTB“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Lenktynininkas“.
 23.20 „Mirties apsup-

tyje“.
 1.25 „Tie, kurie žudo“.
 2.25 „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 „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. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Oponentai. 
 17.30 „Misija: laukinė 

gamta“. 

 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas. 
 19.00 „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 Oponentai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

gumas“.
 3.55 Oponentai. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Tai kur toliau?
 7.00 Gustavo enciklope-

dija.
 7.25 Mano geriausias 

draugas. 
 7.50 „Didingas gamtos 

grožis. Mūsų nacio-
naliniai parkai. Jūrų 
gamtosauga. Bo-
nifacijaus sąsiaurio 
tarptautinis jūrų 
parkas. Prancūzija 
ir Italija“.

 8.20 „Mano mėgsta-
miausi“.

 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. 

Daugailiai. 
 14.45 „Kokybiška prie-

žiūra. Katastrofų 
prevencija“.

 15.35 Jonas Mekas. 
„Draugai“. 

 15.45 „Peliukai Muškieti-
ninkai“.

 16.00 „Alvinas ir patrakė-
liai burundukai“.

 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Kova už išlikimą“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 Pekino paralim-

pinės žiemos 
žaidynės 2022. 
Šeštoji diena.

 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. „O tada 

mes šokome“.
 23.30 Čia – kinas.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Teroro akivaiz-

doje“.
 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 7 Kauno dienos.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „Anupama“.
 10.05 „Stebuklas“.
 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 „Monikai reikia 

meilės“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 PREMJERA. 

„Komisarė Helena 
Dorn. Paskutinis 
išsigelbėjimas“.

 22.55 „Kapitonas Kainas“.
 0.05 „Svajoklė“.
 1.05 „Paskolinta meilė“.
 2.55 „Kasandra. Šven-

tinta duona“.
 4.30 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.50 Gero vakaro šou.
 7.45 „Prakeikti IV“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Vieniši tėvai“.
 12.55 „Makgaiveris“.
 13.55 „Kobra 11“.
 15.00 „CSI. Niujorkas“.
 16.00 „Havajai 5.0“.
 17.55 „Moderni šeima“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Išlikimas.
 21.00 „Iksmenai. 

Praėjusios ateities 
dienos“.

 23.30 „Rezidentas“.
 0.30 „Palaidūnas“.
 1.25 „Atostogos 

rifuose“.
 2.10 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 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 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

Pažeista kabelio izoliacija – 
kaip sutvarkyti?

Pakalbėkime apie kembrikus, t. y.  izoliacinius (termo) vamzde-
lius. Kada ir kam jų reikia?

Kembrikas nepakeičiamas, kuomet reikia sutvarkyti pažeistą 
kabelio, laido izoliaciją ar izoliuoti bei užsandarinti kabelių, laidų 
galus.

Izoliaciniai vamzdeliai būna dviejų tipų: viduje su klijais arba be 
jų. 

Viduje esantys klijai suteikia papildomo tvirtumo, apsaugo nuo 
drėgmės bei užtikrina izoliaciją kintančiomis oro sąlygomis. Tad 
juos rekomenduojama rinktis, jeigu reikia itin hermetiškos apsau-
gos. Be klijų izoliacija nebus hermetiška ir tinkama naudoti vidaus 
patalpose. 

Kembrikas pagamintas iš polimerinių medžiagų, tad kaitinant 
traukiasi, priglunda prie kabelio, laido ir įgauna jo formą. Profe-
sionalūs meistrai kaitina su techniniu fenu. Namų sąlygomis tai 
galima padaryti su dujų balionėliu, paprastu žiebtuvėliu, kurio 
skleidžiamos liepsnos šilumos pakanka, kad izoliacinis vamzdelis 
susitrauktų. Svarbu: izoliacinį vamzdelį kaitinti nuo vidurio link 
krašto, kad lygiai priglustų ir nesusidarytų oro tarpų.  

Standartinė kembrikų spalva – juoda, kitos spalvos: raudona, 
žalia, mėlyna, geltona, balta. 

Elektros prekių parduotuvėje „Elverta“ galite įsigyti izoliacinių 
vamzdelių su klijais ar be jų.

Fizinė parduotuvė Santaikos g. 10, Alytus, internetinė www.
elverta.lt.
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LRT TV
2022. 03.11 
 6.02 Kas ir kodėl?
 6.30 Euromaxx.
 7.00 Išpažinimai.
 7.30 Pusryčiai pas 

kaimyną.
 8.00 Širdyje lietuvis.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 10.00 Minėjimas, skirtas 

Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 
dienai, ir Valstybės 
Nepriklausomybės 
stipendijos įteikimo 
ceremonija. 

 10.45 Labas rytas, 
Lietuva.

 12.00 Trijų Baltijos 
valstybių vėliavų 
pakėlimo ceremo-
nija.

 12.30 Eitynės „Nepriklau-
somybės atkūrimo 
kelias“ Gedimino 
prospektu. 

 13.00 Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo 
diena. Šv. Mišios 
iš Vilniaus Šv. 
Vyskupo Stanislovo 
ir Šv. Vladislovo 
arkikatedros 
bazilikos.

 14.15 Gražiausios poetų 
dainos.

 14.30 Naujų Lietuvos 
Šaulių sąjungos 
narių priesaikos 
ceremonija. 

 15.20 „Elė ir Daktaras“. 
 16.20 „Skrydis per 

Atlantą“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Vienybės ir solida-

rumo su Ukraina 
akcija „Laisvė 
šviečia“.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Auksinis protas. 
 22.25 Solidarumo su 

Ukraina koncertas.
 0.10 „Nematoma“. 
 1.40 Gamtininko užrašai.
 2.05 Mano geriausias 

draugas. 
 2.35 Išpažinimai.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Šventadienio 

mintys.
 4.00 Mano Lietuva.
 4.20 „Skrydis per 

Atlantą“.

LNK
 6.25 „Princesė Gulbė. 

Karališkoji miZte-
rija“.

 7.55 „Šarlotės voratin-
klis“.

 9.45 „Septynios minutės 
po vidurnakčio“.

 11.55 „Adelė ir mumijos 
paslaptis“.

 14.05 PREMJERA. 
„Šviesos apa-
kintas“.

 16.25 „Zoologijos sodo 
prižiūrėtojas“.

 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Kartos. 

 23.00 „Lietuviški svinge-
riai“. 

 0.55 PREMJERA. „Tas. 
Antroji dalis“.

 4.10 „Pabėgimas“.

TV3
 5.40 „Žmogus voras“.
 6.00 „Magiškoji 

komanda“.
 6.30 TIESIOGIAI 

„Ukraina 24“. 
Ukrainos žinių 
kanalas.

 10.00 „Lilo ir Stičas“.
 11.40 „Ralfas Griovėjas“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Ralfas Griovėjas“.
 13.45 „A-X-L“.
 15.40 „Piteris Penas“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Piteris Penas“.
 17.55 Namų idėja su 

IKEA.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Lietuvos garbė 

2022.
 22.30 „Adelainos 

amžius“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Adelainos 

amžius“.
 0.50 „Virsmas“.
 2.45 „Angelas sargas“.
 5.20 „Moderni šeima“.

BTV
 6.00 „Kova už būvį“.
 8.10 „Neatrasta Indija“.
 11.40 „Ieškokit Gudručio. 

Briusas ir Loidas 
siautėja“.

 13.10 „Mis Slaptoji 
agentė“.

 15.25 „Piko valanda“.
 17.30 „Prieš pakratant 

kojas“.
 19.30 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Globalinė audra“.
 23.40 „Taikdarys“.
 2.05 „Lenktynininkas“.

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

Gražina Pigagaitė. 
 7.00 „Gyvi“.
 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. 
 16.20 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 „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 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

gumas“.
 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 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.55 Dainų dainelė 

2022. 
 12.20 „Vieno buto istorija. 

V. Mykolaitis-Pu-
tinas“. 

 13.50 Mano Lietuva.
 14.15 „Vanago portretas“.
 15.30 Klaipėdos vals-

tybinio muzikinio 
teatro viena-
veiksmis baletas 
I. Stravinsky „Šven-
tasis pavasaris“. 

 16.15 „Tadas Kosciuška. 
Šiuolaikiškas 
gidas“.

 17.10 „Laisvės vaikai“. 
 18.10 Pekino paralim-

pinės žiemos 
žaidynės 2022. 
Septintoji diena.

 19.00 Kultūros diena. 
 19.30 Eurolyga per LRT. 
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–
„Barcelona“. Per 
pertrauką – Euro-
lyga per LRT. 

 22.00 „Europos kinas. 
Įžeidimas“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „O tada mes 

šokome“.
 2.30 „Laisvės vaikai“. 
 3.30 „Tadas Kosciuška. 

Šiuolaikiškas 
gidas“. 

 4.25 „Vieno buto istorija. 
V. Mykolaitis-Pu-
tinas“. 

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.

 

8.00 „Mano namai 
– mano likimas“.

 9.00 „Anupama“.
 10.05 „Stebuklas“.
 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 „Monikai reikia 

meilės“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Verpetai“.
 21.00 PREMJERA. „Dal-

glišo bylos. Mirties 
trauka“.

 22.55 „Blogoji dvynė“.
 0.50 „Komisarė Helena 

Dorn. Paskutinis 
išsigelbėjimas“.

 2.45 „Kapitonas Kainas“.
 3.50 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.45 „Prakeikti IV“.
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Vieniši tėvai“.
 12.50 „Makgaiveris“.
 13.55 „Kobra 11“.
 15.00 „CSI. Niujorkas“.
 16.00 „Havajai 5.0“.
 17.55 „Moderni šeima“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Jūrų pėstininkas“.
 23.50 „Iksmenai. 

Praėjusios ateities 
dienos“.

 2.10 „Gamtos jėga“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 11.00 Čia – Lietuva. 
Įstabiais gamtos 
takais.

 12.30 Egzotiniai  
keliai.

 13.30 Orijaus kelionės. 
 15.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 17.00 Šiaurės Korėja – 

šalis po geležine 
uždanga.

 20.30 Jūs rimtai?
 21.00 „Dar stipresnis“.
 23.30 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

„Adelainos amžius“, 22.30, TV3

šeštadieNis, kovo 12 d. Saulė teka 6.45, leidžiasi 18.14, dienos ilgumas 11.29. 
Priešpilnis.  Vardadieniai: Teofanas, Galvirdas, Darmantė.

LRT TV
2022. 03.12
 6.02 Vartotojų kontrolė. 
 7.00 Ryto garsai. 
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Premjera. „Tuok-

tuvių žaidimai“.
 12.55 Premjera. „Ledo 

žemė. Paskutinė 
riba“.

 13.45 Premjera. „Stulbi-
nami protai“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas. 
 17.30 Klauskite daktaro. 
 18.30 Žinios. 
 19.00 Langas į valdžią. 
 19.30 Stilius. 
 20.30 Panorama.
 21.00 Dainuoju Lietuvą. 
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Sulieknėk!“.
 0.45 Kūrybingumo 

mokykla. 
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Solidarumo su 

Ukraina koncertas. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 „Tuoktuvių žai-

dimai“.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Stulbinami protai“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.10 „Stulbinami  

protai“.

LNK
 6.30 „Zigis ir Ryklys“.
 7.25 „Deksterio laborato-

rija“.
 7.55 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 8.55 „Ponas Magu“.
 9.25 „Ogis ir tarakonai“.
 9.35 PREMJERA. „Titanų 

žygis į Holivudą“.
 11.15 „Beprotiškiausios 

melodijos. Nuoty-
kiai tęsiasi“.

 13.05 „Sklinda gandai“.
 15.10 „Prestižas“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.30 „Gandrų siuntų 

tarnyba“.
 21.15 PREMJERA. 

„Mažulė, verta 
milijonų“.

 23.35 „Šnipas per klaidą“.
 1.15 „Lietuviški svinge-

riai“.

TV3
 6.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.30 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 TIESIOGIAI „Ukraina 

24“. Ukrainos žinių 
kanalas.

 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“.
 13.10 „Laukinis Sibiras“.

 14.15 „Napoleonas“.
 16.00 „Dykumos daktarė“.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 „Dykumos daktarė“.
 18.00 Spintos šou su 

Vinted.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 galvOK.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30 „Čerkasai“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Čerkasai“.
 23.20 „Banga žudikė“.
 1.15 „Kova už garbę“.
 3.05 „Saugus prie-

globstis“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

televitrina.
 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Neatrasta Indija“.
 11.40 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 14.50 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Vilniaus 
„Rytas“–Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Užpuolikai“.
 0.10 „Dimensijos“.
 2.00 „Globalinė audra“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Joana Pavalkytė-
Griniuvienė“. 

 8.30 Eko virusas. 
 9.00 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 Valstybės simboliai. 

Vėliava. 
 11.00 Lauros Remeikienės 

koncertas. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas“. 
 16.00 Žinios.
 16.30 Lietuvos  

miestai. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 Žinios.
 18.30 Bušido ringas. 
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Žinios.
 20.30 „Auksinė bepro-

tybė“.
 21.30 „Gyvi“.
 22.30 Žinios.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Pėdsakas“. 
 2.50 „Reali mistika“.
 3.35 Lietuvos  

miestai. 
 4.20 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 5.10 Valstybės simboliai. 

Vėliava. 

 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas. 
 7.05 Euromaxx.
 7.30 Keliai. Mašinos. 

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

švariau. 
 10.00 Kas geresnio, 

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

praeitį. Naka. 
Pažangios civiliza-
cijos atidengimas 
Sudane“.

 13.30 Euromaxx.
 14.00 Jonas Mekas. 

„Draugai“. 
 14.10 „Džimas Saga ir 

mašinistas Lukas“.
 16.00 „Dizainas. 

Automobilis „Jaguar 
E-Type“.

 16.30 „Dizainas. „Akari“ 
šviestuvai“.

 17.00 Veranda. 
 17.30 Knygų savaitė 

2022. Undinės 
Radzevičiūtės 
romano „Minaretas 
ir 7“ pristatymas. 

 18.00 Knygų savaitė 2022. 
Įdomioji Lietuvos 
istorija. Alfredo 
Bumblausko ir Man-
girdo Bumblausko 
„Lietuvos istorijos“ 
III tomo pristatymas 
ir aptarimas. 

 18.30 Pekino paralimpinės 
žiemos žaidynės 
2022. Aštuntoji 
diena.

 19.25 Vizionieriai. Arūnas 
Gudaitis.

 19.30 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas Tony 
Craggas“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Kine kaip kine. 
 21.30 „Nova Lituania“.
 23.05 Ingos Jankauskaitės 

koncertas „Man ir 
tau“.

 0.30 Dabar pasaulyje.
 0.55 Panorama.
 1.25 „Nematoma“. 
 2.55 Jonas Mekas. 

„Draugai“. 
 3.10 Euromaxx.
 3.35 Knygų savaitė 

2022. Undinės 
Radzevičiūtės 
romano „Minaretas 
ir 7“ pristatymas. 

 4.00 Knygų savaitė 2022. 
Įdomioji Lietuvos 
istorija. Alfredo 
Bumblausko ir Man-
girdo Bumblausko 
„Lietuvos istorijos“ 
III tomo pristatymas 
ir aptarimas.

 4.30 Pasivaikščiojimai.
 5.00 Į sveikatą!

 5.30 Čia mano sodas.

TV1
 6.30 Pasirinkę Lietuvą. 
 7.00 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 7.30 „Pakvaišusi porelė“.
 9.00 „Rozenheimo 

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

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.00 „Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos“.

 13.30 Maisto kūrėjai. 
 14.00 „Mylėk savo sodą“.
 15.00 „Kai norisi 

žalumos“.
 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas kam-

barys“.
 18.45 Metų kaunietė 

2021. 
 21.00 „Kapitonė Marlo. 

Vergų medis“.
 23.05 „Koletė“.
 1.20 „Blogoji dvynė“.
 3.10 „Dalglišo bylos. 

Mirties trauka“.

TV6
 6.05 Sandėlių karai.
 6.30 Pragaro kelias.
 7.25 „Ekspedicija su 

Stevu Backshallu“.
 8.30 Jukono auksas.
 9.30 Statybų gidas.
 10.00 Autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 Gyvūnų klanai.
 12.45 „Gyvenimas“.
 13.55 Jokių kliūčių!
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Rizikinga erzinti 

diedukus 2“.
 0.20 „Jūrų pėstininkas“.
 1.55 „Karaliaus vardu. 

Požemių pasaulio 
sakmė“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 10.00 Alfo didysis šou. 
Vedėjas Alfas 
Ivanauskas.

 11.00 Receptų receptai.
 11.30 Būsto anatomija.
 12.00 Pakvaišę dėl grožio.
 12.30 Šiandien kimba. 
 13.30 Marketingas 360.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Į pasaulio kraštą. 
 15.00 Pėsčiomis per 

Tenerifę.
 16.00 Egzotiniai keliai.
 17.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 18.15 Neodenta Kara-

lienės taurės finalas.
 20.00 Orijaus kelionės. 
 20.30 Jūs rimtai?
 21.00 „Šeimos kambarys“.
 23.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
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„2 ginklai“, 21.30, LNK

pirmadieNis, kovo 14 d. Saulė teka 6.40, leidžiasi 18.18, dienos ilgumas 11.38. 
Priešpilnis.  Vardadieniai: Matilda, Darmantas, Karigailė.

LRT TELEV

 6.02 Labas rytas, 
Lietuva.

 9.00 LRT radijo žinios.
 9.05 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 „Komisaras 

Reksas“.
 11.00 LRT radijo žinios.
 11.05 „Tarnauti ir ginti“.
 12.05 Tai kur toliau?
 13.00 LRT radijo žinios.
 13.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 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 LRT radijo žinios.
 23.05 „Išdavikas“.
 0.10 „Komisaras 

Reksas“.
 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 Bučiuoju. Rūta.
 7.30 KK2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 12.00 Speciali Žinių laida.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Stokholmas“.
 0.20 „Paskutinis laivas“.
 1.20 „Agentė Ava“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Žmogus voras“.
 6.30 „Magiškoji 

komanda“.
 7.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.30 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.00 La Maistas.
 8.30 Spintos šou su 

Vinted.

 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Mažoji našlė“.
 11.00 „Išbandymas“.
 12.00 „Nuodėminga 

žemė“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Nuodėminga 

žemė“.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 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 „Pašalintieji“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Pašalintieji“.
 0.25 „Bulis“.
 1.25 „Elementaru“.
 2.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.25 „X failai“.
 4.25 „Bulis“.
 5.15 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Kalnietis“.
 10.35 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „Kalnietis“.
 17.00 Info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Utenos 
„Uniclub Casino–
Juventus“–Klai-
pėdos „Neptūnas“. 

 21.00 „Įspėjantis prane-
šimas“.

 23.55 „Juodasis sąrašas“.
 0.55 „Sūnus paklydėlis“.
 1.50 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.50 „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 „Netikėtas teisin-

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

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

 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 „24/7“. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

gumas“.
 3.55 „24/7“. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė.
 7.00 Mano geriausias 

draugas.
 7.25 Gustavo enciklope-

dija.
 7.55 „Didingas gamtos 

grožis. Mūsų 
nacionaliniai parkai. 
Niufaundlando 
laukinis grožis. Gro 
Morno nacionalinis 
parkas. Kanada“.

 8.25 „Dizainas. Auto-
mobilis „Jaguar 
E-Type“.

 8.55 „Dizainas. „Akari“ 
šviestuvai“.

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Kas geresnio, 
kaimyne? 

 12.20 Kultūros diena.
 12.50 Klaipėdos vals-

tybinio muzikinio 
teatro viena-
veiksmis baletas 
I. Stravinsky „Šven-
tasis pavasaris“. 

 13.35 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 Pasivaikščiojimai.
 19.30 Premjera. „Dai-

lininkai. Rothko. 
„Paveikslai turi būti 
stebuklingi“.

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

muzikos. 
 21.33 Premjera. „Pan-

krokas“. Pavojus“.
 22.25 „Pankrokas. Revo-

liucija“. 
 23.20 „B. B. Kingas. 

Kelyje“.
 1.05 DW naujienos rusų 

kalba.
 1.20 Dabar  

pasaulyje.
 1.45 Dainuoju Lietuvą.
 3.35 Panorama.
 4.05 Dienos tema.
 4.25 Sportas. Orai.
 4.35 Krikščionio žodis. 

 5.05 LRT forumas.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „Anupama“.
 10.05 „Stebuklas“.
 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 „Monikai reikia 

meilės“.
 18.45 „Mirtis rojuje“.
 19.45 „Verpetai“.
 21.00 „Aleksas Hugo. 

Mirtis ir gražus 
gyvenimas“.

 23.05 „Kapitonas Kainas“.
 0.20 „Svajoklė“.
 1.15 „Paskolinta meilė“.
 3.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Žmogžudystės Pon 
l’Eveke“.

 4.35 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.50 „Havajai 5.0“.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Vieniši tėvai“.
 12.55 „Makgaiveris“.
 13.55 „Kobra 11“.
 15.00 „CSI. Niujorkas“.
 16.00 „Havajai 5.0“.
 17.55 „Moderni šeima“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Išlikimas Alias-

koje“.
 21.00 „Operacija Sala-

zaras“.
 23.05 „Projektas. Bleiro 

ragana“.
 0.35 „Palaidūnas“.
 1.30 „Atostogos 

rifuose“.
 2.20 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 Delfi tema.
 13.00 Delfi RU.
 14.00 Šiandien kimba.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 18.00 Delfi RU.
 18.30 Egzotiniai keliai.
 20.00 Krepšinio zona.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 Kasdienybės 

herojai. 
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

sekmadieNis, kovo 13 d. Saulė teka 6.43, leidžiasi 18.16, dienos ilgumas 11.33. 
Priešpilnis.  Vardadieniai: Paulina, Liutauras, Vaidilė, Kristina, Teodora.

 6.02 LRT radijo žinios.
 6.07 Gimę tą pačią 

dieną. 
 7.00. LRT.radijo žinios.
 7.05 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 LRT radijo žinios.
 10.05 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mano geriausias 

draugas. 
 12.00 Premjera. „Laukinis 

rojus“.
 13.00 „Septyni pasauliai, 

viena planeta“.
 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“.
 21.50 „Svajonių komanda 

1935“.
 23.50 Kūrybingumo 

mokykla.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.05 „Nova Lituania“.
 1.40 Jonas Mekas. 

„Draugai“.
 1.50 Dizaino dokumen-

tika. Lietuviško 
dizaino identitetas. 

 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „Sulieknėk!“.
 3.45 „Kelionių atvirukai. 

Arizona. Sonoros 
dykuma“.

 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 4.15 Kuršių nerija. 
 4.25 „Puaro. Uždanga. 

Paskutinė Puaro 
byla“.

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

torija“.
 7.55 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 8.55 „Ponas Magu“.
 9.25 „Ogis ir tarakonai“.
 9.35 „Tomas ir Džeris. 

Šnipų žaidimai“.
 11.00 „Mano draugas 

delfinas 2“.
 13.10 „Artūras, svajonių 

milijonierius“.
 15.25 „Policininkų  

šou“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 PREMJERA. 

„Aš matau tavo 
balsą. Muzikinis 
žaidimas“.

 21.30 PREMJERA. 
„Agentė Ava“.

 23.25 „Sukilimas“.
 1.10 „Mažulė, verta 

milijonų“.

TV3
 6.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.30 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 TIESIOGIAI 

„Ukraina 24“. 
Ukrainos žinių 
kanalas.

 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 „Monstrų universi-

tetas“.
 15.20 „Taksi“.
 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 „Lietuvos talentai“.
 22.00 „Narkotikų karas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Narkotikų karas“.
 0.30 „Čerkasai“.
 2.15 „Banga žudikė“.
 4.10 „Bulis“.
 5.05 „Elementaru“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Savickas classic 

2021“. 
 8.00 „Pričiupom!“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Baltijos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. Kazlų Rūda.

 10.00 „Varom!“.
 10.30 „Neatrasta Indija“.
 11.40 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.40 „Padėtis neval-
doma. Žmonijos 
katastrofos“.

 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 14.50 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Kauno 
„Žalgiris“–Jonavos 
„CBet“.

 19.30 „Juodasis sąrašas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

dentas“.
 22.30 „Sūnus paklydėlis“.
 23.30 „Narkotikų prekei-

viai“.
 0.35 „Užpuolikai“.

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 Grupės „Balius“ 

koncertas. 
 11.30 Bušido ringas. 
 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.
 20.30 „Auksinis dugnas. 

Antrasis filmas“.
 21.35 „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 „Kelionių atvirukai. 
Madagaskaro 
Ampangalanos 
kanalas“.

 14.00 Pekino paralim-
pinės žaidynės. 
Uždarymo ceremo-
nija. 

 15.30 „Minčiukų palėpė“.
 16.00 Dainų dainelė 

2022. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 Stambiu planu.
 19.30 Išpažinimai.
 20.00 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Midsummer Vilnius 

2021. Opera po 
žvaigždėmis. 

 22.40 Peter Breiner 
kodas „Muzikos 
įsikūnijimas“. 

 24.00 Panorama.
 0.22 Sportas. Orai.
 0.30 „Svajonių komanda 

1935“.
 2.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 3.25 Stambiu planu.
 4.20 „Elė ir Daktaras“. 
 5.15 „Kelionių atvirukai. 

Madagaskaro 
Ampangalanos 
kanalas“.

 5.30 Gamtininko užrašai.

TV1
 6.30 Pasirinkę Lietuvą.

 7.00 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 

 7.30 „Pakvaišusi porelė“.
 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 „Laukinis miestas“.
 19.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 PREMJERA. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
Žmogžudystės Pon 
l’Eveke“.

 23.05 „Merginos juodais 
drabužiais“.

 1.15 „Koletė“.
 3.20 „Kapitonė Marlo. 

Vergų medis“.

TV6
 6.05 Sandėlių karai.
 6.30 Pragaro kelias.
 7.25 „Ekspedicija su 

Stevu Backshallu“.
 8.25 Jukono auksas.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 E– gazas dugnas.
 11.00 Sandėlių karai.
 11.30 Gyvūnų klanai.
 12.45 „Gyvenimas“.
 13.55 Jokių kliūčių!
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 Sandėlių karai.
 17.30 Optibet A lygos 

rungtynės Vilniaus 
„Žalgiris“–FA 
„Šiauliai“.

 20.00 „Vienas“.
 21.00 Sportas. NBA 

Action.
 21.30 NBA rungtynės Da-

laso „Mavericks“–
Bostono „Celtics“.

 0.00 „Rizikinga erzinti 
diedukus 2“.

 2.10 „Viską prisiminti“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 10.00 Alfas vienas 
namuose.

 11.00 Receptų  
receptai.

 11.30 Jūs rimtai?
 12.00 Sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 Čia – Lietuva. 

Įstabiais gamtos 
takais.

 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 „Pieno kelias“.
 23.20 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
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LRT TV
2022 03 15 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 LRT radijo žinios.
 9.05 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 „Komisaras 

Reksas“.
 11.00 LRT radijo žinios.
 11.05 „Tarnauti ir ginti“.
 12.05 1 000 pasaulio 

stebuklų. 
 13.00 LRT radijo žinios.
 13.05 Gyventi kaime 

gera. 
 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 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 Premjera. „Genijus. 

Areta“.
 0.05 „Komisaras 

Reksas“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 (Ne)emigrantai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl? 
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 4.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 11.00 „Keičiu žmoną“.
 12.00 Speciali Žinių laida.
 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 „Misija „Neįma-

noma“.
 0.45 „Paskutinis laivas“.
 1.40 „Stokholmas“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Žmogus voras“.
 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.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Sveiki atvykę į 

džiungles“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Sveiki atvykę į 

džiungles“.
 0.20 „Bulis“.
 1.25 „Elementaru“.
 2.25 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.25 „X failai“.
 4.25 „Bulis“.
 5.15 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Kalnietis“.
 10.30 „Seklys ir Ma-

kaulė“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

kaulė“.
 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Turistas“.
 23.05 „Įspėjantis prane-

šimas“.
 2.00 „Tie, kurie žudo“.
 2.55 „Akloji zona“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Inovacijų DNR. 
 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. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 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 „Didingas gamtos 

grožis. Mūsų 
nacionaliniai parkai. 
Būtinybė išsaugoti 
povandeninį 
pasaulį. Vakarų 
Pomeranijos marių 
zonos nacionalinis 
parkas. Vokietija“.

 8.20 „Mano mėgsta-
miausi“.

 8.30 Stop juosta.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Vilniaus sąsiuvinis. 
 12.20 Smalsumo genas.
 12.50 Stop juosta.
 13.45 7 Kauno dienos.
 14.15 Mokslo sriuba.
 14.45 „Dailininkai. 

Rothko. „Paveikslai 
turi būti stebu-
klingi“.

 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 Eurolyga per LRT. 
 19.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–Pirėjo 
„Olympiakos“. 
Per pertrauką – 
Eurolyga per LRT. 

 21.55 Krepšinis. Europos 
taurė. A grupė. 
Badalonos 
„Joventut“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 Midsummer Vilnius 

2021. 
 3.05 Širdyje lietuvis.
 4.05 Kelias. 

 4.35 Nacionalinė 
ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „Anupama“.
 10.05 „Stebuklas“.
 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 „Monikai reikia 

meilės“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 „Kasandra. 

Sustingęs laikas“.
 22.55 „Kapitonas Kainas“.
 0.05 „Svajoklė“.
 1.00 „Paskolinta meilė“.
 2.50 „Aleksas Hugo. 

Mirtis ir gražus 
gyvenimas“.

 4.25 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.50 „Prakeikti IV“.
 8.50 E– gazas dugnas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Vieniši tėvai“.
 12.55 „Makgaiveris“.
 13.55 „Kobra 11“.
 15.00 „CSI. Niujorkas“.
 16.00 „Havajai 5.0“.
 17.55 „Moderni šeima“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Išlikimas Alias-

koje“.
 21.00 „Pabėgimas į 

Galvestoną“.
 22.55 „Maištautoja“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.50 „Palaidūnas“.
 1.40 „Saldainiukas“.
 2.35 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 11.00 Delfi rytas. 
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 13.00 Delfi RU.
 14.30 Gyvenimas inkile.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su 

A. Peredniu.
 18.00 Delfi RU.
 18.30 Egzotiniai keliai.
 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Pakvaišę dėl grožio.
 21.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.00 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 22.30 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
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Priešpilnis. Vardadieniai: Julijonas, Vaidotas, Norvaldė, Henrika, Norvilė.

LRT TV
2022 03 16
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 LRT radijo žinios.
 9.05 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 „Komisaras 

Reksas“.
 11.00 LRT radijo žinios.
 11.05 „Tarnauti ir ginti“.
 12.05 Istorijos perimetrai.
 13.00 LRT radijo žinios.
 13.05 Mano geriausias 

draugas.
 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 LRT radijo žinios.
 23.05 „Genijus. Areta“.
 23.55 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

As Suvaira ir 
Orsonas Velsas“.

 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“.
 10.00 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 11.00 „Keičiu žmoną“.
 12.00 Speciali Žinių laida.
 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 „Hankokas“.
 0.20 „Paskutinis laivas“.
 1.20 „Misija „Neįma-

noma“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Žmogus voras“.
 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 „Likimo pinklės“.
 12.00 „Nuodėminga 

žemė“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Nuodėminga 

žemė“.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 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 „Už priešo linijos. 

Kolumbija“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Už priešo linijos. 

Kolumbija“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Už priešo linijos. 

Kolumbija“.
 0.25 „Bulis“.
 1.30 „Elementaru“.
 2.30 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.30 „X failai“.
 4.25 „Bulis“.
 5.15 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Kalnietis“.
 10.30 „Seklys ir Ma-

kaulė“.
 11.35 „Mentalistas“.
 12.35 „CSI. Majamis“.
 13.30 „Mano virtuvė 

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

kaulė“.
 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Karo menas“.
 23.20 „Turistas“.
 1.15 „Tie, kurie žudo“.
 2.10 „Akloji zona“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 TV Europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 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. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.

 16.30 Laikykitės ten. 
 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 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 „Didingas gamtos 

grožis. Mūsų 
nacionaliniai parkai. 
Įstabus kalnų kraš-
tovaizdis. Uolinių 
kalnų nacionalinis 
parkas. JAV“.

 8.20 „Mano mėgsta-
miausi“.

 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 „Elė ir Daktaras“.
 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 Premjera. „Koky-

biška priežiūra. 
Katastrofų preven-
cija“.

 20.20 Prisiminkime. 
Griežia Raimundas 
Katilius.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Pažaislio muzikos 

festivalis 2021. 
 23.00 Į sveikatą! 
 23.30 Gamtininko užrašai.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 Auksinis protas. 
 2.25 Nežinomi žmonės.
 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 „Stebuklas“.
 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 „Monikai reikia 

meilės“.
 18.50 „Mirtis rojuje“.
 19.55 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 „Kasandra. Gamtos 

prieglobstyje“.
 23.05 „Kapitonas Kainas“.
 0.20 „Svajoklė“.
 1.15 „Paskolinta meilė“.
 3.00 „Kasandra. 

Sustingęs laikas“.
 4.30 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.45 „Prakeikti IV“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Moderni  

šeima“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.25 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Vieniši tėvai“.
 12.55 „Makgaiveris“.
 13.55 „Kobra 11“.
 15.00 „CSI. Niujorkas“.
 16.00 „Havajai 5.0“.
 17.55 „Moderni šeima“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 „Išlikimas Alias-

koje“.
 21.00 „Terminatorius 2. 

Teismo diena“.
 23.45 „Rezidentas“.
 0.40 „Palaidūnas“.
 1.35 „Saldainiukas“.
 2.30 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 11.00 Delfi rytas. 
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 Delfi tema.
 13.00 Delfi RU.
 13.30 Būsto anatomija.
 14.00 Ateities karta.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 18.00 Delfi RU.
 18.30 Egzotiniai keliai.
 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 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
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GYVuliai

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

3 avis. Tel. 8 608 00273. •
Kaimiškus gaidžius, Vendo- •tų gaidžius, Paverolų gaidžius, 

muskusines antis.  
Tel. 8 673 35757.

Didelį meitėlį, kaina 2 Eur/ •kg. Tel. 8 648 27320.

Belgų mišrūnę telyčaitę.   •Tel. 8 698 89901.

Kiaulę, kaina 2,50 Eur/kg.   •Tel. 8 672 80758.

Kiaulę, kaina sutartinė.   •Tel. 8 616 34882.

Baroną.   •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.

auGalai

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. 

Ūkininkas parduoda  •daugiamečių žolių sėklas. 
Auginame dobilus, motieju-
kus, svidres, eraičinus, turime 
ir žolių mišinių gyvuliams, 
pievoms-ganykloms, vejoms, 
žaliosioms trąšoms. Galime 
parinkti žolių mišinį pagal 
jūsų poreikius. Konsultuoja-
me pievų-ganyklų įrengimo 
klausimais. Pristatome visoje 
Lietuvoje NEMOKAMAI.  
Tel. 8 600 25710.

Avižų ir vikių mišinį, rugius.   •Tel. 8 623 04363.

Kviečius, avižų ir vikių miši- •nį, dobilus, liucerną.  
Tel. 8 698 55824.

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. 

ŽemĖs Ūkis

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

Mėšlą, lauko akmenis,  •pašarinius runkelius.  
Tel. 8 673 55408. 

Oro kompresorių „Perman“  •(50 l talpos balionas).  
Tel. 8 617 26534.

Elektros variklį (0,6 kW,  •1400 apsukų), kreizo pjūklą.  
Tel. 8 610 36406. 

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

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

ŽemĖs Ūkio teCHNika

„Class“ kombaino variklį,  •traktorių MTZ82.  
Tel. 8 611 24766.

MTZ variklio grupę.   •Tel. 8 617 26534.

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 til- •to  ratlankius. Tel. 8 617 26534.

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

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

Kultivatorių, šieno grėblį- •vartytuvą, šiferį, silikatines 
plytas, šiferį, arklinį inventorių: 
šienapjovę, grėblį-vartytuvą, 
plūgą, elektros skaitiklius.  
Tel. 8 680 85040.

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 T40 palei- •džiamąjį 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.

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.

PARDUODA
NekilNojamasis turtas

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

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

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

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

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.

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

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

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

2 k. butą A. Jonyno g., Aly- •tus, kaina sutartinė.  
Tel. 8 601 27919.

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

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

traNsporto priemoNĖs

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

„Mercedes Benz“ galinį tiltą  •4611 su defektu.  
Tel. 8 698 29910.

Antikvarinį „Mercedes Benz  •230“ (1988 m., kėbulas 124, 
benzinas ir dujos, žiemomis 
nevažinėtas), kaina 4 000 Eur.  
Tel. 8 652 88756.

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

„Mercedes Benz“ (C  kla- •sės, 2006 m.).  
Tel. 8 652 68031.

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

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

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. 

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

UAB ,,Juodeliai“ kviečia prisijungti prie komandos 
Gamybos darbuotojus (700–800 Eur į rankas)  

Operatorius (100–1500 Eur į rankas)
Autokrautuvo vairuotojus (800–1000 Eur į rankas)
Elektrikus-automatikus (1400–1800 Eur į rankas) 

darbo pasiūlymus turim:
Marijampolės gamykloje, Juodelių g. 8, Nendriniškių k., 

Marijampolės sav.
Jūrės gamykloje, Medelyno g. 4B, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.
Akmenynų gamykloje, Liepų g. 20, Akmenynų k., Kalvarijos sav.

• Kelionė autobusu į darbą arba kuro kompensavimas 
(*yra papildomų sąlygų)

• Darbo rūbai ir visos reikalingos darbo priemones!
• Gardi kava ir sotūs sumuštiniai!

• Draudimas nuo traumų!
• Neturi patirties? Mums nesvarbu. Kartu augti smagiau!

Skambink tel. +370 600 00515 ir gauk Tau 
tinkamą pasiūlymą!

Arba CV siųsk cv@juodeliai.lt
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1–2 kambarių butą Lazdi- •juose.  
Tel. 8 617 77007. 

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

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

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.

Gitarą su odiniu dėklu.   •Tel. 8 686 63990.

TV priedėlį, kaina sutartinė.   •Tel. 8 615 10649.

Elektros variklius, žalvarinę  •3 mm storio skardą, spaustu-
vą, aliuminio bidonus (40 l), 
veidrodžius, kojinę siuvimo 
mašiną. Tel. 8 614 07851.

TV priedėlį TV STAR  •T7100, kaina 17 Eur. Įvairių 
televizorių ir TV priedėlių TV 
STAR distancinio valdymo 
pultelius, kaina nuo 3 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

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

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

Medvilninį dažytą audinį,  •nerūdijančio plieno 0,8 mm 
storio skardą, nešiojamąjį 
kompiuterį (kaina 50 Eur).  
Tel. 8 647 34577.

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

Naudotus lankus šiltnamiui.   •Tel. 8 650 28028.

Kojinę siuvimo mašiną.   •Tel. 8 621 25863.

Stiklinį staliuką ir minkštą  •dalį-kampą. Tel. 8 618 21424.

Skalbimo mašiną „Goren- •je“ (naudota), kaina 40 Eur. 
Mikrobangų krosnelę, bulvių 
tarkavimo mašiną, skalbimo 
mašiną, mėsmalę.  
Tel. 8 650 77194.

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.

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

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

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 elektrinę 
sviestmušę. Tel. 8 620 87074.

PARDUODA
kiti

UAB „Martas“, Gėlyno g.  •17, Lazdijuose, galite įsigyti 
skaldelės kapams.  
Tel.: (8 318) 51721,  
8 652 51721. 

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

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

Kiaulienos skerdiena puse- •lėmis: lietuviška, svilinta, kaina 
2,80 Eur/kg, puselė sveria apie 
50–60 kg.  Pateikiame kokybės 
sertifikatą, kad mėsa lietuviš-
ka. Atvežimas nemokamas.  
Tel. 8 607 12690. 

Derlingą juodžemį ir  •durpes šilauogėms (Ph-4.5). 
Atvežu. Tel. 8 624 74485.

TV priedėlį TV STAR T  •7100, kaina nuo 17 Eur. Sieninį 
televizoriaus 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 ausinukus, kaina 
po 2 Eur. Vaikišką maniežą, 
kaina 25 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Bičių šeimas   •Tel. 8 613 93166.

Medžio apdirbimo stakles  •(reismusas, frezavimas, pjo-
vimas, obliavimas) ir 1 kub. m 
talpą su važiuokle.  
Tel. 8 608 85413.

Kvėpavimo aparatus (sta- •cionarus ir nešiojamas), kaina 
sutartinė. Tel. 8 601 27919. 

Vaikų vežimėlį dvynukams- •pametinukams (tinka iki 3 
metų). Tel. 8 601 27919. 

Svetainės išleidžiamą stalą.   •Tel. 8 610 36406.

Ąžuolinę sekciją (2,80 m  •ilgio, su apšvietimu).  
Tel. 8 686 63990.

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

Lentynas su apšvietimu.   •Tel. 8 698 29910.

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

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

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

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

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

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

Naudotas arba naujas  •vinitražines slides, kaina nuo 
5 iki 15 Eur. Rogutes, kaina 10 
Eur. Reduktorinius dantračius 
(35*15), kaina 70 Eur. Ledo ri-
tulio lazdas, kaina 4 Eur.  Prieš-
kambario komplektą, kaina 80 
Eur. Elektrinę viryklę su orkaite, 
kaina 100 Eur. 200 l metalinę 
statinę, 100 l medinę statinę, 
aliumininius bidonus, svetainės 
stalą, dvi virtuvės spinteles: 
pastatomą ir pakabinamą.  
Tel. 8 611 26122. 

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), žemę, 
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. 

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

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

Automobilius, automobilių  •priekabas (gali būti daužti, ne-
važiuojantys, pasiima patys.)  
Tel. 8 630 59016.

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

IŽ 49, A750, „Jawa“ seno  •modelio dalis, UAZ 469 dalis, 
„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.

Traktorių MTZ82 UK.   •Tel. 8 622 92400. 

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.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

VERŠELIŲ 
SUPIRKIMAS.

Tel. 8 684 95050.

GALVIJŲ 
SUPIRKIMAS.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.
Tel.: 8 682 49384.

8 617 22283.
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KlasifiKuoti
sKelbimai

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

savaitės horoskopas 
(kovo 14—20 d.)

avinas (03.21–04.20)
Savaitės pradžioje stovėsite ant didžiulių profe-
sinių pasiekimų slenksčio. Tam ypač daug įtakos 
turės komandiniai projektai. Savaitei persiritus 
į antrąją pusę labiau susikoncentruosite į šei-
myninį gyvenimą. Praleiskite daugiau laiko su 
vaikais, aplankykite toliau gyvenančius tėvus. 
Planuodami laisvalaikį klausykite širdies ir bent 
trumpam užmirškite buitinius rūpesčius. 

Jautis (04.21–05.21)
Gali kilti minčių tiesiog mesti pradėtus darbus 
ir nuo visko atsiriboti. Nors tokia galimybė 
gali atrodyti tikrai viliojanti, tačiau turėtumėte 
įvertinti ir galimą žalą. Jei jaučiate, kad atė-
jo laikas šiek tiek atsikvėpti, per daug savęs 
nekankinkite ir pasiimkite porą laisvų dienų. 
Kokybiškas poilsis visuomet yra į naudą, nes jo 
metu neretai galima rasti atsakymus į ramybės 
neduodančius klausimas.

dvyniai (05.22–06.21)
Keletą pirmųjų savaitės dienų prieš atsisvei-
kindami su sunkiai uždirbtais pinigais, būtinai 
patyrinėkite interneto platybes. Trečiadienį ir 
ketvirtadienį teks daug ko išmokti – pasijusite 
tarsi grįžę į mokyklą. Penktadienį ir šeštadienį 
daug galvosite apie karjerą, tačiau reikiamų 
atsakymų nepavyks gauti. Viskas stos į savo 
vietas sekmadienį – draugai galbūt ir neatsakys 
į visus klausimus, bet tikrai nuramins ir patars, 
į ką kreiptis. 

vėžys (06.22–07.22)
Šią savaitę neretai jausitės lyg ištikti stabo: 
išgirdę komplimentą ar padėką, nežinosite, kaip 
reaguoti. Nusiraminkite ir nekurkite konspiraci-
nių teorijų. Nuo trečiadienio jus taip užvaldys 
kokia nors kūrybinė idėja, jog dėl jos net už-
miršite pareigas namuose. Norėdami išvengti 
nesusipratimų ir priešiškumo šeimoje, iš anksto 
papasakokite savo idėją ir planus. Kas žino, gal 
sulauksite vertingos pagalbos?

liūtas (07.23–08.23)
Šią savaitę Visata uždega žalią šviesą patiems 
beprotiškiausiems ir ambicingiausiems jūsų 
profesiniams sumanymams. Skirkite keletą pir-
mųjų savaitės dienų kruopščiai susiplanuoti 
savo veiksmus. Savaitei persiritus į antrąją pusę 
planetų padedami rasite daugybę atsakymų į 
jums rūpimus klausimus. 

mergelė (08.24–09.23)
Keletą pirmųjų savaitės dienų daug galvosite 
apie savo santykius su artimais žmonėmis ar 
romantiniu partneriu. Nuo trečiadienio jūsų 
dėmesys pakryps į materialius dalykus: pinigus 
ar kitokį turtą. Galbūt nuspręsite sugrįžti prie 
investicinių idėjų, kurios kadaise atrodė perne-
lyg rizikingos. Šiomis dienomis Visata uždega 
žalią šviesą drąsiems sprendimams, tad mažiau 
planuokite – daugiau darykite.

svarstyklės (09.24–10.23)
Šią savaitę jausitės kaip tikri detektyvai, ke-
liaudami nuo vienos užuominos iki kitos, kol 
galiausiai atskleisite vertingos informacijos. 
Pirmadienis–trečiadienis – ypač tinkamos die-
nos priimti investicinius sprendimus. Savaitei 
persiritus į antrąją pusę nuolat įsivelsite į 
jausmingus ginčus su mylimu žmogumi. Vis 
dėlto prieš puldami laidytis kritikos strėlėmis, 
prisiminkite, jog mylimo žmogaus poelgiai ar 
žodžiai atliepia jūsų elgesį. 

skorpionas (10.24–11.22)
Savaitės pradžioje planetos įkvėps jus siekti 
ambicingų tikslų. Savaitei persiritus į antrąją 
pusę imsite galvoti apie savo viešą įvaizdį ir 
asmeninius poreikius. Ar jie sutampa? O gal 
viešumoje dėvite socialinę kaukę, dėl kurios 
kenčia jūsų saviraiška bei jausmai? Tai ypač 
palankus metas tobulinti savo kasdienybę, mat 
viskas, kam pasiryšite dabar, turės lemiamos 
įtakos jūsų ateičiai.

šaulys (11.23–12.21)
Šią savaitę jausitės atsidūrę pasirinkimo kryžke-
lėje. Vienoje pusėje jūsų lauks turtai ir kitos ma-
terialinės gėrybės, kitoje – šlovė ir pripažinimas.  
Savaitei baigiantis galite sulaukti nepagrįstų 
kaltinimų kažko nepadarę. Įdomiausia tai, kad 
aršiausiai jus kritikuos vienas geriausių jūsų 
bičiulių. Nurimkite ir nepriimkite to kaip prie-
šiškumo. Nesusipratimų nutinka nuolat, tereikia 
neleisti jiems temdyti jūsų gyvenimo.

ožiaragis (12.22–01.20)
Savaitės pradžioje daug bendrausite su 
kolegomis, noriai dalinsitės įdomiausiomis 
idėjomis, planuosite ateitį bei sužinosite aibę 
vertingos informacijos. Savaitei persiritus 
į antrąją pusę planetos ragins jus išlįsti iš 
komforto zonos ir žengti drąsų žingsnį mei-
lės srityje. Nesvarbu, esate vieniši ar jau 
įsipareigoję, pasiruoškite patirti jaudinančių 
romantiškų nuotykių. 

vandenis (01.21–02.19)
Savaitės pradžioje visos jūsų mintys suksis apie 
finansinę gerovę. Galbūt susirasite naują gerai 
apmokamą veiklą, pagaliau sumokėsite seną 
skolą ar ryšitės investuoti. Savaitei persiritus į 
antrąją pusę labiau susikoncentruosite į asmeni-
nius santykius, šeimos ir namų gerovę. Tai ypač 
tinkamas metas pasirūpinti savo fizine sveikata. 
Nesijaudinkite, jeigu akivaizdžių rezultatų dar 
teks palūkėti. Anksčiau ar vėliau jūsų pastangos 
atsipirks su kaupu.

žuvys (02.20–03.20)
Savaitės pradžioje planetos įkvėps jus pasinerti 
į pasąmonės labirintus ir iš naujo įvertinti ge-
riausias savo savybes. Pagalvokite, dėl ko esate 
vertinami kolegų ir mėgstami draugų. Savaitei 
persiritus į antrąją pusę vis daugiau laiko skir-
site savo finansams. Ką galėtumėte padaryti, 
kad uždirbtumėte daugiau arba galėtumėte 
sau leisti gyventi pernelyg negalvodami apie 
skaičius banko sąskaitoje? 

PERKA
ŽemĖs Ūkio teCHNika

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

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

GYVuliai

Brangiai – pienu girdomus  •buliukus ir telyčaites (2–8 sav., 
nuo 50 iki 90 kg). Moka 6 ir 
21 proc. Sveria elektroninėmis 
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. 

Mėsinę karvę iki 6 metų.   •Tel. 8 671 98512.

Ėravedes avis.   •Tel. 8 695 25786

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

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

kiti

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 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.

Neveikiantį benzininį pjūklą  •„Jonsered 2045“.  
Tel. 8 620 19305.

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

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

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

Perkame miškus 
didžiausiomis kainomis 

Lietuvoje.

Mokame avansus. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 656 79029.

Kalvio priekalą.   •Tel. 8 650 27489.

DOVANOJA
Dovanoju apie 80 t mėš- •lo. 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. 

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

59 metų vyras ieško gyve- •namos vietos gyventi ir dirbti.  
Tel. 8 675 16890.

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

Kasame tvenkinius.   •Tel. 8 678 80555.

Profesionaliai šiltiname  •pastatų sienas, oro tarpus, 
uždaras ertmes ir perdangas 
ekologiška termoizoliacine 
ekovata. Dirbame  visoje Lietu-
voje su specialia nauja įranga, 
kokybiškomis medžiagomis ir 
už patrauklią kainą. Medžia-
goms ir darbams suteikiame 
garantiją. Rinkitės greitą, pigų 
ir efektyvų šiltinimo būdą jau 
dabar skambindami  
Tel. 8 637 08726.

Dengiame stogus iš savo ir  •užsakovo medžiagų. Lankstinių 
gamyba ir montavimas.  
Tel. 8 678 29667. 

Greitai ir kokybiškai išpjau- •nu medžius gyvenamosiose ir 
sunkiai prieinamose teritorijo-
se bei kapinėse.  
Tel. 8 627 49416. 

Gyvatvorių karpymas, prie- •žiūra. Žolės ir vejos pjovimas 
(trimeriu, vejapjove, traktoriu-
ku).  Geniu medžius ir šakas.  
Tel. 8 612 88988.

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.

PAŽINTYS
50 metų invalidas vyras  •nori susipažinti su nedidelio 

ūgio moterimi ar mergina 
Tel. 8 601 71805.

TVENKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.

• Vežame smėlį, 
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ, 

SKALDĄ.

Tel. 8 620 65577.

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBų ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo, kadastrinis Nr. 5948/0008:0307, 
esančio Kamenkos k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., savininkės 
S. V. M. turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas 
Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2022-03-23 
d. 10.30 val. vykdys  žemės sklypo, projektinis Nr. 1175N, esančio 
Kamenkos 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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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.

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.


