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Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą

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

UAB ,,Juodeliai“ augina savo komandą ir 
darbui AKMENYNŲ gamybiniame padalinyje,

kviečia prisijungti: 
Pamainos meistrą

Siūlome 1000–1100 Eur „į rankas“ 
• Slenkantis pamainomis darbo grafikas 

(2 dienomis / 2 naktimis / 4 laisvos)
• Darbuotojus vežame autobusu arba kompensuojame kurą 

(*yra papildomų sąlygų)
• Garantuojame laiku mokamą ir nuo rezultatų priklausantį 

darbo užmokestį!
• Nemokamas testavimas dėl Covid-19 ligos!

• Draudimas nuo traumų!
Skambink ir gauk TAU tinkantį pasiūlymą

tel.: +370 698 41920; +370 600 00515
arba CV siųsk cv@juodeliai.lt

Žiauru! Rusija be gailesčio bombarduoja Ukrainos miestus 
Frakcija „Pirmyn!“ pareikalavo skubaus tarybos posėdžio ir paramos Ukrainai

R
usijai užpuolus 
Ukrainą, Lietu-
va ir visas civi-
lizuotas pasaulis 
suskubo į pagal-
bą ukrainiečių 

tautai ir negailėjo sankcijų bei 
pasmerkimo agresoriui. Lietu-
vos gyventojai suaukojo už lais-
vę kovojantiems ukrainiečiams 
apie 6 mln. eurų, surinko ne vieną 
dešimtį tonų humanitarinių kro-
vinių. 

Daugelis savivaldybių jau nu-
traukė partnerystės sutartis su prie 
Ukrainos okupacijos prisidedan-
čių valstybių – Rusijos ir Baltaru-
sijos – miestais, skyrė Ukrainos 
žmonėms finansinę paramą.  

Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos opozicijoje dirbantis ju-
dėjimas „Pirmyn” kreipėsi į ra-
jono merę, siūlydamas sušaukti 
neeilinį tarybos posėdį ir nutrauk-
ti bendradarbiavimo sutartis su 
Kaliningrado Nesterovo miestu 
bei Gardino miesto ir rajono vyk-
domaisiais komitetais. Taip pat 
opozicija pasiūlė skirti 100 tūkst. 
eurų paramą su Lazdijais bendra-
darbiaujančiam Ukrainos Žitomi-
ro srities Baranivkos miestui. 

Opozicijos lyderis Artūras  

Rita Krušinskaitė

Iš šiuo metu Lietuvoje veikiančių 29  parkų direkcijų bus sukurtos keturios regioninės 
įstaigos. Tuo tarpu iš 9, esančių Suvalkijoje ir Dzūkijoje, – liks viena. Darbuotojai 
būsimus pokyčius vertina nevienareikšmiškai. 

Regioninių parkų pertvarka visas Dzūkijos  
ir  Suvalkijos  direkcijas  sujungs  į  vieną 

„Mes taip pat paprašėme patikslinti biudžetą ir skirti paramą Ukrainos Žitomiro srityje esančiai Baranivkos savivaldybei, su kuria bendradarbiaujame. Mes 
siūlome skirti 100 tūkst. eurų šiai savivaldybei, kad ji panaudotų tuos pinigus savo žmonių reikmėms, paremiantų kariškius ar taikius gyventojus. Manome, 
kad šiam tikslui galime panaudoti biudžete reklamai ir viešiesiems ryšiams skirtus pinigus“, — sakė A. Margelis. 
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SavaitėS  komentaraS  
šlovė Ukrainai ir jos didvyriams, arba kaip Rusija pralaimėjo karą

Algimantas Mikelionis
Antradienio popietę sėdžiu savo 
kambaryje ir pradedu rašyti sa-
vaitės komentarą, kurių jau esu 
parašęs šimtus, bet šios savaitės 
komentaras išskirtinis, nes nieka-
da per savo penkiasdešimt metų, 
praleistų šiame pasaulyje, neteko 
rašyti apie karą, vykstantį šiuo 
metu. Už lango giedras dangus, 
šviečia ryški kovo 1-osios saulė, 
kambaryje šilta ir ramu. Bet savo 
mintimis nuo ankstaus vasario 24-
osios ryto esu mintimis Ukraino-
je, kur ukrainiečiai didvyriškai ir 
su milžinišku entuziazmu stabdo 
sužvėrėjusius V. Putino kariuo-
menės kraugerius. Nei V. Putino, 
nei S. Lavrovo, nei S. Šoigu ir 
kitų maskolių budelių liežuvis 
tiesiog neapsiverčia vadinti žmo-
nėmis. Tai kažkokie išsigimėliai, 
nes tik tokie gali duoti įsakymus 
savo kariuomenei pulti ir žudy-
ti taikius Ukrainos gyventojus, 
kurie tenori vieno dalyko pasau-
lyje – taikiai ir ramiai gyventi 
savo nepriklausomoje ir laisvoje 
valstybėje ir laisvai rinktis savo 
gyvenimo kelią. Bet ne, to negali 
leisti kraugerys V. Putinas ir jo 
nusikaltėlių bei tarptautinių te-
roristų gauja, gerianti ukrainiečių 
kraują ir norinti laisvą Ukrainą 
ištrinti iš pasaulio žemėlapio bei 
vietoj jos palikti niūrų ir skurdų 
kraštą, priklausantį pačiam bjau-

riausiam ir šlykščiausiam Rusijos 
režimui.

Dėl Rusijos, kaip okupantės 
ir taikių žmonių kraugeriškos 
žudymo mašinos, o ne taikios 
ir demokratiškos valstybės, ne-
turėjau nė menkiausių iliuzijų 
nuo pat vaikystės ir paauglystės. 
Šviesaus atminimo tėtis Stalino 
laikais kalėjo Mordovijos lage-
ryje ir buvo ištremtas į Kras-
nojarsko kraštą, tad man anksti 
įskiepijo požiūrį į bolševikinę ir 
komunistinę Rusiją. Man visuo-
met buvo aišku, kad į rytus nuo 
mūsų yra tamsybių, prievartos 
ir žiaurumu persmelktas kraštas. 
Pilnas gabių žmonių, turtingas 
savo gamtiniais ištekliais ir 
neaprėpiamais plotais, bet bai-
siai nelaimingas, nes šį kraštą 
nuo pat 1917 metų iki dabar, 
su mažomis išimtimis, valdė ir 
valdo kažkokie lyg ir į žmones 
panašūs padarai. Bolševizmas 
ir komunizmas per ilgus metus 
suėdė Rusiją lyg pats bjauriau-
sias vėžys ir mums bei kitoms  
Baltijos valstybėms tiesiog labai 
pasisekė, kad pavyko iš raudo-
nojo lagerio laiku pabėgti. 

Kai skaitysite šį komentarą, jau 
bus prabėgusi lygiai savaitė nuo 
karo pradžios, ir visiškai nesvarbu 
tai, kiek jis tęsis ir jeigu net for-
maliai nugalės okupantai, V. Pu-
tino Rusija šį karą jau pralaimėjo 
tada, kai tik jį pradėjo. Senas po-
sakis byloja: „Kas pirmas pakelia 
kardą, tas nuo jo ir žūsta.“ Be to, 
V. Putinas ir jo gauja buvo tokia 
savimi pasitikinti, kad galvojo, 
jog užteks tik įžengti į Ukrainą ir 
jie iš karto laimės. Jiems netikėtai 
sulaukė itin stipraus, organizuoto 
ir galingo pasipriešinimo. Vie-
nas Ukrainos karys atstoja de-

šimt rusų, nes tarp jų milžiniškas 
skirtumas. Ukrainietis gina savo 
kraštą, savo miestą ir savo šeimą. 
O ką gina Rusija?! Todėl rusų 
karių nukauta yra žymiai daugiau 
nei ukrainiečių. Svarbiausia, kad 
nemaža dalis rusų savo šalyje net 
negauna objektyvios informaci-
jos apie vykstantį karą, o tegali 
matyti ir skaityti tik Kremliaus 
propagandą. Jiems, kaip ir vi-
suomet, brukamas aklas melas: 
atėjome vaduoti savo tautiečių 
Donecke ir Luhanske, vykdomos 
tik taškinės operacijos, siekiame 
nuversti Ukrainos režimą ir t. t. 
ir pan.

Pagaliau prabudo sotūs, tingūs 
ir patenkinti savimi Vakarai, kurie 
iki šiol V. Putinu ir jo režimu tik 
piktinosi, reiškė susirūpinimą ir 
apgailestavimą. Pagaliau baigė 
triznioti, myžčioti ir stenėti. Mie-
la, malonu žiūrėti, kaip Vakarų 
valstybės vieningai pradėjo tiekti 
ginkluotę Ukrainos armijai, finan-
sinę ir kitokią paramą Ukrainos 
žmonėms, į kuriuos, beginklius ir 
taikius, be jokio gailesčio šaudo 
ne tik V. Putino, bet ir A. Luka-
šenkos ginkluotos bandos. Šių 
minėtų personų negalima vadinti 
prezidentais, nes tikrais preziden-
tais būna tik laisvai išrinkti pro-
tingi, padorūs ir taurūs žmonės.

Dabar Ukrainoje sprendžiasi 
ne tik šios valstybės, bet ir kitų 
laisvų ir demokratinių valstybių 
ateitis. Žinoma, rusai gali sunai-
kinti, sutrypti ir išdeginti didelę 
Ukrainos teritoriją, bet pavergti 
ukrainiečių jai nepavyks niekada, 
nes ši didi tauta niekada nepa-
mirš, ką padarė Rusija jų vals-
tybei ir žmonėms. Jeigu Rusija 
turėtų tikrą kariuomenę, tuomet 
ši garbingai kautųsi su ukrai-

niečiais, bet žmonės, šaudantys 
į gyvenamuosius namus, degi-
nantys automobilius su gyvais 
žmonėmis, naikinantys šeimas su 
mažais vaikais ir kūdikiais, nie-
kada nebus verti kario vardo.

Rusijoje karių gyvybės nieka-
da nebuvo vertinamos. Rusai ir 
antrą pasaulinį karą laimėjo savo 
eilinių karių kūnais užversdama 
priešo techniką. Ar galite įsivaiz-
duoti, kad dabar žuvusio Ukrai-
noje rusų kario šeimai išmokama 
vargana 50 dolerių kompensaci-
ja!!! Ar galite įsivaizduoti, kad 
žmogaus gyvybė vertinama tik 
penkiasdešimčia JAV dolerių?! 

Kai išgirdau šią informaciją, net 
kraupu pasidarė, kiek V. Putino 
gauja tevertina savo karius.

O mes Lietuvoje kiekvieną rytą 
keliamės ir skubame įsijungti ra-
diją, televizorių, kompiuterį ar 
išmanųjį telefoną ir skubame 
išgirsti ir pamatyti, kaip sekasi 
mūsų broliams ukrainiečiams. 
Kad ir kaip nuogąstaujame, bet 
vis viliamės, kad viskas bus gerai, 
o juk kitaip būti ir negali, nes karo 
nusikaltėliai gali tik laikinai tave 
priversti susirūpinti, susigūžti ar 
nuogąstauti. Ukraina šį karą jau 
laimėjo. Amžina šlovė Ukrainai 
ir jos didvyriams!•

kodėl normalus kelias lazdijų rajone vis dar prabanga? 
Nors Lazdijų rajono val-
džia nepraleidžia pro-
gos pasigirti apie gerai 
tvarkomus rajono kelius, 
tačiau realybė yra šiek tiek 
kitokia. Gyventojai, atliekų 
išvežimo tarnybos nuolat 
skundžiasi sunkiai prava-
žiuojamais keliais, kar-
tais automobiliu iš namų 
pasiekti asfaltuotą kelią 
tampa misija neįmanoma. 
Laužomi automobiliai, ga-
dinama nuotaika, prastėja 
gyvenimo kokybė. 

Noragėlių seniūnijos gyventojai 
skundžiasi, jog, atšilus orams, išei-
nant pašalui, sunkiai pravažiuoja-
mi tampa kai kurie keliai, esantys 
šalia Krikštonių. Vasario antroje 
pusėje sunkiai išvažiuojami tapo 
Žilvičių kaimo kelias ir kelias iš 
Krikštonių Mangaroto link.  

Žilvičių kaimo gyventojas An-
tanas (pavardė redakcijai žinoma) 
skundėsi, jog jau daugelį metų, at-
šilus orams, šio kaimo gyventojai 
vargsta dėl sunkiai išvažiuojamo 
kelio. 

„Mes daug metų prašome su-

tvarkyti kelią, bet mūsų niekas 
negirdi. Neįmanoma išvažiuoti, 
tenka laužyti mašinas, klampoti 
per purvą. Visiems skundžiamės, 
bet pagalbos nesulaukiame. Ban-
džiau paskambinti merei ir pa-
prašyti pagalbos, bet nepavyko 
su ja pasikalbėti“, – skundėsi 
Antanas. 

Noragėlių seniūnė Sandra Ju-
sevičienė teigė žinanti apie šią 
problemą ir teigė, jog kasmet, 
Žilvičiuose pažliugus keliams, 
stengiamasi juos sutvarkyti. 

„Jei tuo keliu sugeba pravažiuoti 
mokyklinis autobusas, tai situacija 
gal nėra tokia tragiška“, – sakė 
seniūnė. Sudėtingesnė situacija 
kelyje Mangaroto link, ten tikrai 
baisus kelias, bet reikia laukti tokių 
oro sąlygų, kai ten galės važiuoti 
greideris“, – sakė seniūnė.  

Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos Vietinio ūkio sky-
riaus vyresn. specialistas Virgini-
jus Blažauskas teigė, jog kasme-
tinė žiemos pabaigos ar pavasario 
pradžios problema – pažliugę, 
sunkiasvorės technikos išvažinėti 
vietinės reikšmės keliai. 

„Dėl šią žiemą ypač gausiai iš-

kritusių kritulių bei  temperatūros 
skirtumo keliuose susidarė išdau-
žų, atsirado provėžų, tiek vietinės, 
tiek ir valstybinės reikšmės kelių 
dangos yra pažliugusios. Svarbu 
dar ir tai, kad minimame kaime 
vyksta karinės pratybos, kurių 
metu keliais juda karinė technika. 
Šiuo metu tvarkant kelią, sun-
kiasvorė kelių tvarkymo technika 
padarytų dar daugiau žalos, tad 
juos pagal galimybes planuojama 
tvarkyti, esant tam palankioms 
oro sąlygoms“, – sakė V. Bla-
žauskas.

Pasidomėjus apie tai, kada 
planuojama sutvarkyti šį kelią, 
V. Blažauskas teigė, jog dėl per-
mainingų oro sąlygų susidariu-
si sudėtinga situacija vietinės 
reikšmės keliuose savivaldybei 
yra žinoma, o  kelių tvarkymo 
darbus planuojama atlikti, esant 
tinkamoms oro sąlygoms.

Taigi, mielas Antanai ir kiti 
Žilvičių kaimo gyventojai, sku-
bantys iš Krikštonių į Leipalingį, 
dabar niekur nevažiuokite, palau-
kite geresnių orų, kol bus galima 
tvarkyti kelius.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Русский военный корабль, иди на хуй!

Žilvičių kaimo gyventojas Antanas (pavardė redakcijai žinoma) skundėsi, 
jog jau daugelį metų, atšilus orams, šio kaimo gyventojai vargsta dėl sunkiai 
išvažiuojamo kelio. 
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Norintys parduoti butus asmenys reikiamus dokumentus privalo 
pateikti iki 2022 m. kovo 15 d. 14.30 val. Lazdijų rajono savivaldy-
bės administracijos vieno langelio kabinete arba atsiųsti paštu.

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

Informacija teikiama tel. 8 613 25 817.

LazDijų rajono SavivaLDybėS aDminiStracija 
pirkS vieno, Dviejų ir trijų kambarių butuS 
LazDijų ir veiSiejų mieStuoSe

Kovo 1-osios vakarą mus pasiekė liūdna žinia – pavasa-
riui nešant viltingą šviesą, netekome visų mylimos Dalės 
Pupininkaitės, asociacijos „Onkologinė savigalba Lazdijuo-
se“ vadovės. POLA neteko neeilinės asmenybės, ypač šilto, 
rūpestingo, iniciatyvaus ir optimizmu uždegančio žmogaus. 
Dalė atmintyje visada liks kaip nenuilstanti įkvėpėja veikti, 
tikėti gėriu ir grožiu, siekti tikslų ir niekada nepasiduoti. Jos 
nuoširdi šypsena, juokas ir šiltas žvilgsnis amžinai liks visų 
Ją pažinojusių širdyse.

Liūdime ir išgyvename dėl netekties drauge su šeima, arti-
maisiais ir visa onkologinių pacientų bendruomene.

Tebūna Tau aukštas Dzūkijos dangus, brangi Dalyte. Ilsėkis 
ramybėje...

POLA prieš vėžį

iN memoRiam 
DalĖ pUpiNiNkaitĖ
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Margelis teigė, kad frakcija 
„Pirmyn“ nusprendė, jog reikia 
atšaukti partnerystės sutartis su 
šalių agresorių – Rusijos ir Bal-
tarusijos – savivaldybėmis: su 
Kaliningrado srities Nesterovo 
miestu, taip pat su Baltarusijos 
Gardino miesto ir Gardino rajono 
vykdomaisiais komitetais. 

„Tuo metu, kai buvo pasira-
šytos šios sutartys, buvo kitos 
aplinkybės, bendradarbiavimui 
buvo skiriamos ES lėšos, suda-
rytos bendros programos, kurios 
skatino miestų bendradarbiavimą 
kultūros, sporto ir kitose srityse. 
Galėjome teikti bendras paraiš-
kas ir įgyvendinti projektus savo 
šalių teritorijose. Vyko normalus 
bendradarbiavimas. Kai geopoli-
tinė situacija pradėjo keistis, o tos 
šalys nuo 2014 metų ėmė grasin-
ti Ukrainai, o dabar ir įsiveržė į 
Ukrainą ir žudo taikius gyvento-
jus, tai reikia skubiai nutraukti tas 
sutartis“, –  sakė A. Margelis. 

Jo teigimu, kai šios sutartys buvo 
pasirašinėjamos, tai reikėjo tary-
bos leidimo. Todėl dabar, norint jas 
nutraukti, irgi reikia tarybos leidi-
mo. Frakcija „Pirmyn“ kreipėsi į 
merę,  kad skubiai būtų sušauktas 

neeilinis tarybos posėdis ir būtų 
nutrauktos šios trys sutartys. 

„Mes taip pat paprašėme pa-
tikslinti biudžetą ir skirti paramą 
Ukrainos Žitomiro srityje esančiai 
Baranivkos savivaldybei, su kuria 
bendradarbiaujame. Mes siūlome 
skirti 100 tūkst. eurų šiai savi-
valdybei, kad ji panaudotų tuos 
pinigus savo žmonių reikmėms, 
paremtų kariškius ar taikius gyven-
tojus. Manome, kad šiam tikslui 
galime panaudoti biudžete rekla-
mai ir viešiesiems ryšiams skirtus 
pinigus“, – sakė A. Margelis. 

Vakar vykusiame neeiliniame 
tarybos posėdyje buvo nutrauktos 
sutartys su minėtomis savivaldy-
bėmis, tačiau, pradėjus svarsty-
ti klausimą dėl pinigų Ukrainai 
paremti skyrimo, kilo aštri dis-
kusija valdantiesiems nuspren-
dus Ukrainai paaukoti itin mažą 
20 tūkst. piniginę paramą. Savo 
nuomonę išsakė nemaža dalis ta-
rybos narių. TS-LKD frakcijos 
seniūnas A. Klėjus taip pat pritarė 
A. Margelio siūlymui paramos 
sumą didinti iki 100 tūkst. Eur. 
A. Klėjus siūlė peržiūrėti biu-
džetą ir pinigus, skirtus Lazdijų 
rajono savivaldybės administra-
cijos renginiams, koncertams ir 

viešiesiems ryšiams, paaukoti 
Ukrainai.

Po įnirtingų diskusijų už 
broliškos Ukrainos Lazdijų sa-
vivaldybės partnerės – Bara-
nivkos savivaldybės  kare prieš 
Rusijos okupantus parėmimą 
100 tūkst. Eur suma balsavo 
visa A. Margelio komanda „Pir-
myn!“ (A. Margelis, G. Salatka, 
R. Dulskas, D. Ambrazevičienė, 
O. Lenkauskienė, A. Kašalynas, 
J. Stankevičius) ir beveik visa 
TS-LKD frakcija (A. Klėjus, 
R. Leščinskas, J. Juodzevičienė, 
D. Barkauskienė).

Dažnai deklaruojanti taiką ir 
kovojanti už laisvę konservatorė 
J. Ražukienė balsavo prieš tokį 
sprendimą.

Likusieji – frakcija „Vardan 
Lietuvos“ su mere A. Miškiniene, 
Liberalų sąjūdžio frakcija su vice-
meru V. P. Mikelioniu bei partijos 
„Tvarka ir teisingumas“ atstovas 
A. Žymančius – pagailėjo skirti 
didesnę ir ženklesnę sumą, taip 
reikalingą Ukrainai.

Lazdijų valdantieji pagalbai 
Ukrainai skyrė penkis kartus ma-
žesnę sumą. Pataupė rinkimams, 
o Ukraina palauks...•
„Dzūkų žinių“ informacija

Žiauru! Rusija be gailesčio 
bombarduoja Ukrainos miestus 
Frakcija „Pirmyn!“ pareikalavo skubaus 
tarybos posėdžio ir paramos Ukrainai

Dėl  Dalės PuPininkaitės mirties nuoširdžiai užjaučiame 
jos šeimą, artimuosius ir visus, kas ją pažinojo.  
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos frakcija „PiRMYn!“

Rajono bendruomenę paliko ir į amžiną poilsį iškeliavo nenuils-
tanti, visada pozityvi, visus užjaučianti, padedanti ir palaikan-
ti  asociacijos „Onkologinė savigalba Lazdijuose“ vadovė  Dalė  
PuPininkaitė.
Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame Dalės šeimą, 
visus artimuosius ir draugus.

Lina ir artūras Margeliai
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g Savivaldybės adminis-
tracijos direktorė neatidžiai 
seka įvykius Ukrainoje, nes 
reikėjo įrodinėti, ar tikrai 
Baltarusijos valstybė vyks-
tančiame kare Ukrainoje 
yra traktuojama kaip šalis 
agresorė. Savivaldybės dar-
buotojams teko nešti direk-
torei Prezidento dekretą, 
kad įrodytų Baltarusijos 
statusą.
g Labai stebina laiško 

Gardino merui kreipinys ir 
turinys: 

„Gerbiamas Gardino ra-
jono mere, Rusijai pradėjus 
atvirą karą Europoje, su di-
deliu susirūpinimu stebime 
įvykius ir smerkiame Rusi-
jos atvirą ir plačią agresiją 
prieš nepriklausomą, taikią 
ir demokratišką Ukrainą. 
Rytų partnerystė pagrįsta 
bendromis Europos verty-
bėmis: pagarba žmogaus 
teisėms ir laisvėms, demo-

kaLba, kaD...
Dzūkai

kratijai ir įstatymo viršeny-
bei. Siekdami šių vertybių, 
prašome jūsų užbaigti kari-
nę agresiją prieš Ukrainą.“

Dzūkai kalba, kad, rašant 
laiškus šalims agresorėms, 
nereikėtų naudoti žodžių 
„gerbiamas“ ar „prašome“. 
„Prašome“ reiktų pakeisti į 
„reikalaujame“. 
g Panašu, jog merė 

nelabai pergyvena dėl 
karo Ukrainoje, nes per 
Užgavėnes, kai daugelyje 
savivaldybių vyko palai-
kymo Ukrainai akcijos, ji 
smagiai šoko linksmame 
ratelyje.•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.

»Atkelta iš 1 psl. 

Regioninių parkų pertvarka visas Dzūkijos  ir Suvalkijos direkcijas sujungs į vieną 

Pertvarkos tikslas — kokybiniai pokyčiai saugomų teritorijų tarnyboje. Įgyvendinus numatytus 
pokyčius, kiekvienoje direkcijoje turėtų dirbti po vieną architektą, ketinama didinti ekologų, 
kraštovaizdininkų, kultūrologų, prevencijos specialistų etatų skaičių.

Metelių regioninio parko direktorius Ramūnas Krugelis. (FM99 nuotr.)

niškių, Metelių, Nemuno kilpų, 
Neries, Panemunių, Veisiejų, Viš-
tyčio regioninių parkų ir Žuvinto 
biosferos rezervato direkcijos.

Pertvarkos tikslas – kokybiniai 
pokyčiai saugomų teritorijų tar-
nyboje. Įgyvendinus numatytus 
pokyčius, kiekvienoje direkcijoje 
turėtų dirbti po vieną architektą, 
ketinama didinti ekologų, krašto-
vaizdininkų, kultūrologų, preven-
cijos specialistų  etatų skaičių.

Po reorganizacijos Lietuvoje  
veiks keturios nacionalinių par-
kų ir keturios regionų saugomų 
teritorijų direkcijos. 

Sukurtose direkcijose ketinama 
didinti prevencijos, konsultavimo 
veiklą vykdančių specialistų skai-
čių, o kitus specialistus žadama 
atlaisvinti nuo bendrųjų funkci-

jų atlikimo. Planuojama, kad su-
kurtų regiono saugomų teritorijų 
direkcijos buveinės bus vienoje 
iš esamų direkcijų, logistiškai 
patogiausioje vietoje.

Aplinkos ministerijos aiški-
namajame rašte nurodoma, kad 
šiemet pertvarkai papildomų lėšų 
nereikės, tam bus naudojami jau 
suplanuoti asignavimai. Reforma 
bus vykdoma dviem etapais ir 
baigta iki kitų metų liepos.

Metelių regioninio parko di-
rektoriaus Ramūno Krugelio 
nuomone, tokios pertvarkos 
paprastai viską koncentruoja į 
centrus, atrodo, tarsi valstybė 
trauktųsi iš Lietuvos pakraščių. 
Esą Lazdijų rajonas yra pergy-
venęs ne vieną centralizaciją ir 
žino, kuo tai baigiasi. „Anks-

čiau ar vėliau darbo vietos ir 
pirkimų pinigai išeina į centrą. 
Man tokie regioninės politikos 
sprendimai atrodo keistokai. 
Kažkokio judesio tikrai reikėjo, 
tik klausimas – ar būtent tokio. 
Tikiuosi, kad priėmusieji spren-
dimus žino, ką daro, ir atsako 
už savo sprendimus“, – kalbėjo 
R. Krugelis.

Anot jo,  kur bus standartiniai 
dalykai,  viskas bus tvarkoje, 
o susidūrus su sudėtingesniais, 
kurių neišvengiamai atsiras, gali  
būti sudėtinga juos operatyviai 
ir efektyviai išspręsti. Ką tada 
kalbėti apie paslaugų priartinimą 
prie visuomenės. 

Žuvinto biosferos rezervato 
direktorius Paulius Čeponas op-
timistiškiau nusiteikęs būsimos 

pertvarkos atžvilgiu.
„Kaip iš kiekvieno naujo da-

lyko, taip ir iš šios pertvarkos 
tikimės, kad permainos bus  į 
gera. Tikiuosi, kad bus geriau 
organizuojama ir valdoma visa 
struktūra, bus išgrynintos tam 
tikros funkcijos, nes pastaruoju 
metu specialistai, turintys užsi-
imti gamtosauginiais dalykais, 
atlieka daug bendrųjų funkcijų 
– darbų saugos, civilinės saugos, 
atstovauja teismuose, rengia vie-
šuosius pirkimus. Ar žmonėms 
bus lengva gauti reikalingą kon-
sultaciją, pagalbą? Kiekvienoje 
direkcijoje liks patarėjai-reindže-
riai, kurie ir dabar yra. Jie galės 
labiau specializuotis bendravimui 
su bendruomenėmis“, – kalbėjo 
P. Čeponas.•

„Visa tai daroma dėl žaliojo 
kurso. Kadangi turime rūpintis 
ne tik draustinių, regioninių par-
kų teritorijomis, bet ir buveines 
apsaugoti, su tuo pačiu skaičiu-
mi darbuotojų norime padaryti 
daugiau“, – BNS sakė aplinkos 
ministras Simonas Gentvilas.

Beveik trys dešimtys regioni-
nių parkų, valstybinių gamtinių ir 
biosferos rezervatų direkcijų pa-
gal parengtą projektą turėtų būti 
sujungtos etnografinių regionų 
principu į keturias institucijas: 
Aukštaitijos, Dzūkijos-Suval-
kijos, Žemaitijos ir Mažosios 
Lietuvos saugomų teritorijų di-
rekcijas.

Dzūkijos-Suvalkijos direkcijai 
priklausys Aukštadvario, Dieve-

karas Ukrainoje. Septintoji (kovo 2) diena
Linas Karpavičius
vakar (2022 03 02):

• Antrasis Ukrainos ir Rusijos derybų ratas 
gali įvykti šiandien.

• Rusijos desantas išsilaipino Charkove. Pra-
sidėjo mūšis tarp desanto ir miesto gynėjų.

• JAV uždaro savo oro erdvę Rusijos lėk-
tuvams.

• Mariupolio naktinis šturmas sustabdytas. 
Vyksta mūšiai.

• Toliau vyksta mūšiai šiaurinėse Kijevo 
prieigose.

• Netoli Pustovoitovkos (Sumų sritis), pade-
dant „Bayraktar“, buvo sunaikinta 80 vienetų 
rusiškos technikos kolona, iš kurių pusė buvo 
„Grad“.

• Prie Biškino kaimo (taip pat Sumų sritis) 
buvo sunaikinta apie 100 vienetų rusiškos tech-
nikos, daugiausia tankų ir šarvuočių.

• Nauja Rusijos netekčių suvestinė:
–  Kariai – 5840
–  Tankai – 211
–  Salvinės ugnies sistemos – 60
–  Oro gynybos sistemos – 9
–  Lėktuvai – 30
–  Sraigtasparniai – 31
–  Automobiliai – 355
–  Kuro cisternos – 60
–  Bepiločiai – 3
–  Jūriniai kateriai – 2•
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NeįtikėtiNa plaNeta

Bamboo tiltas, Pai miestas, Tailandas. 

Visa tiesa apie kompensaciją 
už būsto šildymo išlaidas

Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija priėmė 
sprendimą nepasiturin-
tiems gyventojams kom-
pensuoti būsto šildymo 
išlaidų dalį, viršijančią 10 
proc. pajamų. Ši kompen-
sacija teikiama nepriklau-
somai nuo šildymo būdo, ją 
gali gauti ir būstą šildantys 
centralizuotai, taip pat 
malkomis, dujomis, elek-
tra. 

Į redakciją kreipėsi Šventežerio 
ir Seirijų seniūnijų gyventojai, 
kuriems kilo neaiškumų dėl pri-
klausančios kompensacijos. 

„Seniūnijose iš mūsų pareika-
lavo dokumentų, įrodančių, kad 
mes pirkome malkas, tačiau mes 
jų neturime, nes malkas pirko-
me pagal skelbimą laikraštyje. 
Mums neišaiškino kompensaci-
jų gavimo tvarkos, norime suži-
noti apie tai daugiau“, – laiške 
„Dzūkų žinioms“ rašė rajono 
gyventojai. 

„Dzūkų žinios“ kreipėsi į So-
cialinės apsaugos ir darbo minis-
teriją, prašydamos pateikti tikslią 
informaciją apie šią kompensa-
ciją. 

– Kokie žmonės  patenka į 
kompensacijų gavėjų grupę?

– Būsto šildymo išlaidų kom-
pensacija teikiama nepriklauso-
mai nuo šildymo būdo. Tai reiš-
kia, kad kompensaciją gali gauti 
tiek būstą šildantys centralizuotai, 
tiek kitos rūšies kuru: malkomis, 
dujomis, elektra ar kt.

Nuo šių metų nepasiturin-
tiems gyventojams kompen-
suojama būsto šildymo išlaidų 
dalis, viršijanti 10 proc. pajamų, 
iš kurių dar atimamas valstybės 
remiamų pajamų (VRP) dydis 
(šeimai – po 2 VRP kiekvienam 

šeimos nariui (po 258 Eur), o 
vienam gyvenančiam asmeniui 
– 3 VRP (387 Eur) (2022 m. 
VRP – 129 Eur).  Todėl tikėtina, 
kad dėl patvirtinto palankesnio 
mechanizmo būsto šildymo iš-
laidų kompensacijai gauti, 
padidėjus šilumos ir energijos 
kainoms, kreipsis daugiau dir-
bančių gyventojų. Apskaičiuo-
jant pajamas kompensacijai, 
neįskaitoma darbo užmokesčio, 
nedarbo socialinio draudimo iš-
mokos dalis (priklausomai nuo 
šeimos sudėties – nuo 20 iki 40 
proc.), taip pat išmoka vaikui 
(vaiko pinigai).

– Kokius dokumentus jie turės 
pateikti, kad gautų kompensaci-
ją? Ar jiems reiks pateikti kuro 
įsigijimo dokumentą? 

– Įprastai, kreipiantis dėl kom-
pensacijos, žmonės turi pateikti 
asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą, prašymą piniginei 
socialinei paramai gauti ir pa-
žymą apie gaunamas pajamas, 
jei ši informacija nėra gaunama 
iš valstybės registrų, žinybinių 
registrų ir kt.

Gyventojai, kurie kreipiasi būs-
to šildymo išlaidų kompensacijų 
už įsigytą kietąjį kurą, pvz., mal-
kas, neprivalo pateikti dokumen-
tų (sąskaitų faktūrų), įrodančių 
kuro įsigijimo išlaidas. Atskirais 
atvejais savivaldybės, siekdamos 
išvengti galimo piktnaudžiavimo 
teikiama parama, gali paprašyti 
pateikti pirkimo dokumentus, 
pavyzdžiui, kai asmenys nuo-
savybės teise turi miško ir būs-
tui šildyti naudoja savo turimą 
medieną ir malkų neperka, t. y. 
išlaidų nepatiria.

– Kaip bus nustatomas kom-
pensacijos dydis? 

– Kaip jau minėta, nepasitu-

rintiems gyventojams kompen-
suojama būsto šildymo išlaidų 
dalis, viršijanti 10 proc. pajamų, 
iš kurių  dar atimamas valstybės 
remiamų pajamų (VRP) dydis 
(šeimai – po 2 VRP kiekvienam 
šeimos nariui (po 258 Eur), o vie-
nam gyvenančiam asmeniui – 3 
VRP (387 Eur) (2022 m. VRP 
– 129 Eur).

Pavyzdžiui, vienas gyvenantis 
senjoras gauna 489 eurų sena-
tvės pensiją turint būtinąjį stažą. 
Pritaikius naują metodiką, jis 
pagal savo pajamas turės mokėti 
ne daugiau kaip 10,20 euro. Šią 
sumą viršijančios būsto šildymo 
išlaidos už normatyvinį būsto 
plotą (50 m2) jam bus kompen-
suojamos 100 proc.

Paprasčiausias būdas sužinoti, 
ar priklauso būsto šildymo išlaidų 
kompensacija ir preliminarų jos 
dydį – pasinaudoti Socialinės pa-
ramos šeimai informacinėje siste-
moje www.spis.lt esančia Būsto 
šildymo išlaidų kompensacijos 
skaičiuokle. 

– Ar ministerija yra nustačiu-
si konkrečias kompensavimo 
sumas kiekvienai savivaldy-
bei? 

– Piniginę socialinę paramą 
nepasiturintiems gyventojams 
(socialinę pašalpą, kompensaci-
jas) savivaldybės teikia vykdyda-
mos savarankiškąją savivaldybių 
funkciją, kuri yra finansuojama iš 
savivaldybių biudžetų lėšų. Šiai 
funkcijai vykdyti lėšos skiriamos 
vadovaujantis Piniginės socia-
linės paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymu.  

Į klausimus atsakė Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos 
Komunikacijos skyriaus vedėja 
Edita Banienė.•
„Dzūkų žinių“ informacija

Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo 
pateikti dokumentų (sąskaitų faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas.

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.

Slava Ukraini!
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ir nors iki automobilio su čebatukais, bet sodybos parduoti neplanuoja
Dineta Babarskienė
Irma Janušonytė dirba 
banke, o fotografija tėra 
jos pomėgis. Pomėgis, 
neišeinant iš savo „terito-
rijos“ – taip galima api-
būdinti jos fotografavimo 
vietovę. Tiesa, ši vieta susi-
domėjimą kelia ne vienam 
garsiam Lietuvos gamtinin-
kui. Pati Irma konsultuo-
jasi su ornitologu Mariumi 
Karlonu. „Gal kad dzūkai? 
Todėl mes taip maloniai 
bendraujame. Jis atsako 
į visus mano klausimus“, 
– svarsto ji. Į jos gamtinę 
„teritoriją” fotografuoti 
buvo atvykęs ir žinomas 
fotografas Marius Čepulis. 
Ji pati sako, kad nors foto-
grafuoja ir stebi paukščius 
tik savo kaime, bet per 6 
metus sutiko 116 paukščių 
rūšių, iš kurių 97 rūšis jau 
yra nufotografavusi. Ir ši 
jos „teritorija“ yra mūsų 
rajone prie Šventežerio Bu-
rakavo kaime. „Čia gyveno 
mano mama. Aš atvažiuoju 
iš Kauno čia itin dažnai, 
nors mamos jau nebėra. 
Čia mano gimtinė, aš čia 
gimusi“, – sako moteris.  

Lekioja po LaukuS ir 
fotografuoja, o kai kaS 
nufotografuota tieSiog ... 
pro švarų namų Langą
„Kai tik grįžtu į savo kaimą: už 
fotoaparato ir lekiu per laukus“, 
– neslepia ji. Aplink laukai, šalia 
nedidukas miškelis. „Labai ma-
žiukas miškelis, o aplink laukai, 
bet mūsų namas ant kalno, tad 
man viskas gerai matyti, labai 
toli matyti, tereikia tik stebėti“, 
– aiškina ji. Pasakoja, kad praeitą 
žiemą stirnos tiesiog į kiemą at-
eidavo, paukštelius šeima lesina 
lesyklėlėse jau 40 metų, tad šie 
atskrenda. Neslepia, kad daug ką 
ji nufotografuoja neiškeldama ko-
jos iš namų. „Tiesiog reikia labai 
švariai nusiplauti lango stiklą“, – 
ir juokais, ir rimtai sako ji.  

Ir kas gi turėjo nutikti simpatiš-
kos moters gyvenime, kad ji 2016 
metais susidomėtų gamtos foto-

grafija? „Pavasarį ant stogo pradė-
jo čiulbėti toks paukštukas. Labai 
gražiai čiulbėjo: iš pradžių čiulba, 
čiulba, paskui treška – tokia ta jo 
giesmelė. Man pasidarė įdomu, 
koks čia paukštis? Išsiaiškinau, 
kad ten buvo dūminė raudonuode-
gė“, – prisimena Irma. Tuomet ir 
nusipirko fotoaparatą, kuris, kaip 
pati sako, gerai pritraukia. „Kai 
žiūri ir matai, kad ant laido tupi 
paukštukas: tai bus arba žvirblis, 
arba zylė, o kai pradedi domėtis, 
per fotoaparatą pamatai iš arčiau 
ir supranti, kad jų daug ir vis kito-
kie ir jų nė nepažįsti“, – kalba ji. 
Tada Irma pradėjo klausinėti savo 
feisbuko draugų ornitologų. „Na, 
ir vieną kartą jie man patarė, kad 
laikas būtų knygą apie paukščius 
nusipirkti“, – sako ji ir priduria, 
kad paklausė ir nusipirko knygą 
apie paukščius. Dabar jau daugy-
bę paukščių pažįsta: ir nuolatinius 
savo „teritorijos“ gyventojus, ir 
tik retkarčiais praskrendančius. 

Gamtos fotografavimas, prisi-
pažįsta, tapo liga. „Kai tik nusipir-
kau fotoaparatą, tai aš negalėjau 
nieko daryti. Būdavo, raviu daržą, 
kauptukas rankose, fotoaparatas 
šalia. Metu kauptuką, stveriu už 
fotoaparato ir lekiu žiūrėti, kas ten 
sujudėjo. Anksti keldavausi, eida-
vau fotografuoti, vakare vėl. Iki 
išprotėjimo taip laksčiau“, – sako 
ji. Tik po mamos mirties trupu-
tėlį rečiau ėjo į savo laukus: ėjo, 
bet ne tiek, kaip įpratusi buvo. 
„Nuotaika ne ta“, – tarsteli ji. 
Prisipažįsta, net kai ranka lūžo, 
prisitaikė, išmoko ir vis tiek fo-
tografuoja. 

Žino, kaDa akiS į Dangų 
pakeLti
„Turiu jausmą: žinau, kada akis 
į dangų pakelti“, – prisipažįsta 
gamtos fotografė. Vasarą ji net 
darbotvarkę būna susidėliojusi: 5 
valandą ryto eina į mišką, pafoto-
grafuoja, šeštą jau ravi daržą, tada 
pusryčiai, paskui dienos darbai, 
vakare vėl į fotomedžioklę. 

Savo aplinkoje „sutinka“ ir itin 
retų egzempliorių. „Žaliąją meletą 
esu nufotografavusi. Ji – viena iš 
retesnių meletų rūšių. Mūsų kie-
mo topolyje nutūpia daug įdomių 

paukščių, ypač pavasarį“, – pra-
sitaria ji. Yra nufotografavusi ir 
skrendantį juodąjį gandrą. „Pirmą 
kartą aš jį pamačiau pro vonios 
langą“, – pasakoja juokdamasi ji. 
Gervę šiemet sausio 5 dieną matė. 
„Bet nusprendėme, kad ji, matyt, 
žiemojo čia kažkur. Dabar gervės 
klykti pradėjo jau prieš geras dvi 
savaites. Anksti jos visad į savo 
pelkutę sugrįžta. Vyturiuką irgi 
girdžiu, bet dar ne taip, kaip iš 
natų čirenantį, dar nedrąsi gies-
melė“, – dėsto gamtos mylėtoja. 
Pelėdų ūbavimo pasiklauso,  ma-
žieji apuokai gyvena miškelyje. 
„Kai jau išperi, tai jų vaikai pas 
mus į sodą atskrenda“, – pasi-
džiaugia ji. 

„Labai noriu inkilo pelėdoms. 
Užsispyriau, tai čiurliams jau pa-
darė inkilą. Labai noriu prisivilioti 
čiurlius, tik nežinau, ar išeis“, – 
pasisako šeimininkė. 

Svilikas vienas atskrisdavo, 
paskui jau šeši, šią žiemą stebi 
tris. „O štai kukutį tik girdėdavau. 
Praeitą rugsėjį ant savo keliuko 
pamačiau – nufotografavau. Ko-
kią savaitę aš jį stebėjau“, – pa-
sakoja gamtos fotografė.

Fotografuoja paukščius, bet ir 
gyvūnus labai mėgsta fotografuo-
ti, tik kad sako jų įvairovė čia labai 
nedidelė: kiškiai, lapės, barsukai, 
stirnos, bebras, kiaunė, briedė, 
ežiukas, kuris įkrito į vonią, pa-
dėtą po lašais, bet, ačiū Dievui, 
vandens ten nebuvo. „Esu mačiusi 
ir vilką: bėgo į mane, paskui nuo 
manęs, tai taip ir nenufotografa-
vau“, – prisipažįsta Irma. 

„Kažkada pasvajojau, kad būtų 
faina mažą kiškutį nufotografuoti. 
Žiūriu vieną kartą – tupi jis man 
po langu ant keliuko. Pas mus ap-
sigyveno ir aš galėjau iki jo prieiti 
maždaug  kokių 5 metrų atstumu. 
Bet jei žingsnį jau per arti, tada 
jis – atgal. Ir vardą turėjo: Pūkis. 
Du mėnesius jis taip gyveno pas 
mane, daug kas man to kiškio 
pavydėjo“, – kalba ji. Pasakoja, 
kad vis suseka, kada stirna stir-
niuką atsiveda. „Esu nufotogra-
favusi dar visai mažiuką, eina ir 
dar klumpa mažylis“, – švelniai 
kalba moteris.  

Prisipažįsta, kad labai myli 

paukščius, gyvūnėlius, žino, kad 
negalima gąsdinti, trikdyti, tad 
fotografuoja labai atsargiai, į jų 
gyvenimą nesibrauna, priešingai – 
stengiasi likti nepastebėta. Teigia, 
kad laikosi ir etiketo, ir taisyklių, 
gerbia tuos, kuriuos fotografuo-
ja, myli, rūpinasi, kad tik nieko 
jiems nenutiktų. Prisimena, kaip 
mama jai pasakė, kad „per šitą 
Irmą tai jau nei vištos dabar ne-
galėtų papjauti“. „Būdavo, kad 
fotografuoju stirnų būrelį, o jos 
sugalvoja ir atsigula. Ir aš nega-
liu eiti namo, nes jos išsigąs ir 
pabėgs. Tai aš sėdžiu arba guliu, 
kol jos paguli, o kai jos atsikelia 
ir nueina, ir aš traukiu namo“, – 
pasipasakoja ji. 

LapiukuS nufotografuoti 
burakavo kaime panoro ir 
patS m. ČepuLiS
Irmos lapiukais susidomėjo ir 
žinomas gamtos fotografas Ma-
rius Čepulis. Atvyko pas Irmą 
tų lapiukų pastebėti. „Tik jam 
nepasisekė, nes taip ir neišlin-
do mažyliai“, – pasakoja Irma. 
Pati Irma fotoaparatą dantyse už 
diržiuko įsikandusi keturiom pri-
šliauždavo prie lapiukų ir stebė-
davo jų žaidimus. Pasakoja, kad 
lapės ola buvo iš šiaurės pusės 
tam pačiam kalne, kur ir jos gim-
tinės namas. „Aš fotografuodavau 
tuos lapiukus, kada tik norėjau. 
Jei geras oras, jie išlenda iš olos 
ir dūksta. Tyliai nuropojusi, juos 
fotografuodavau, kiek širdis gei-
džia. Pastebėjau juos pirmąkart 
vakare: kažkas juda. Prisitraukiu 
fotoaparatu vaizdą: penki lapiu-
kai“, – pasakoja ji. Tada tai buvo 
džiaugsmo fotografei. „Ryte ėjau, 

vakare ėjau“, – ir dabar dar su 
džiaugsmu pasakoja ji. Sako, kad 
nei specialios aprangos neturi, nei 
jokių slėptuvių niekad nedarė. 
„Tiesiog einu, pamatau, nufoto-
grafuoju. Nesėdžiu ir nelaukiu, 
nes tam laiko neturiu“, – prisi-
pažįsta moteris. 

Viskas, kas jos nuotraukose, 
fotografuota jos „teritorijoje“, 
jos aplinkoje. „Ir Marius Čepulis 
sakė, kad ko man kur trenktis, kaip 
jis trenkiasi į kitą galą Lietuvos, 
juk viskas vietoje“, – prisimena 
ji. Ir pati prisipažįsta, kad kitur 
ji nevažiuoja ir nefotografuoja. 
„Mano miške yra trys kupsteliai 
žibučių ir jos pražysta vėlai, kai 
jau kitos būna seniai peržydėję, ir 
nors žinau, kur pirmosios pražys-
ta: nevažiuoju, nefotografuoju“, 
– prisipažįsta ji. 

Ir išsikelti iš savo „teritorijos“ 
nežada. Paklausta, ar savo sody-
bos niekada neparduos, ponia 
Irma patikina, kad neplanuoja, 
nors prisipažįsta, kad vienkiemis, 
sodyba didelė, vasaromis yra ką 
veikti: jau vien apsišienauti ką 
reiškia? „Man atrodo, kad nieks 
taip gerai nepadarys, kaip aš pati“, 
– juokiasi sodybos šeimininkė pri-
durdama, kad todėl ir šienauja pati 
ir su trimeriu, ir su žoliapjove. Ir 
negąsdina jos, kad žiemą krosnį 
reikia kūrenti, o kai prisninga, 
tenka bristi per pusnynus kokį ki-
lometrą į sodybą, net kuprinę įsi-
gijo, kad daugiau maisto produktų 
iškart parsineštų namo, pavasarį 
per purvyną vėl neprivažiuoja iki 
vietos. Iki automobilio su čeba-
tukais, o paskui jau persiaunate 
batukais? „Taip ir būna“, – pritaria 
ji juokdamasi.•

Irma Janušonytė dirba banke, o fotografija tėra jos pomėgis. Pomėgis, 
neišeinant iš savo „teritorijos“ — taip galima apibūdinti jos fotografavimo 
vietovę.

Moteris prisipažįsta, kad labai myli paukščius, gyvūnėlius, žino, kad negalima gąsdinti, trikdyti, tad fotografuoja 
labai atsargiai, į jų gyvenimą nesibrauna, priešingai — stengiasi likti nepastebėta.
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erasmus+ projekto „lego Stem laboratorija“ partnerių susitikimas Bulgarijoje
Įsibėgėja tarptautinio 
Erasmus+ projekto „Lego 
STEM laboratorija“ vei-
klos. 2022 metų vasario 
21–25 dienomis Bulgarijos 
sostinėje Sofijoje vyko 
trečias šalių partnerių 
susitikimas, kuriame 
dalyvavo ir Lazdijų moky-
klos-darželio „Vyturėlis“ 
komanda. Šio projekto 
tikslas – paskatinti moki-
nius ir mokytojus domėtis 
naujovėmis, į ugdymo pro-
cesą įtraukiant vis naujas 
interaktyvias programas, 
skatinti kūrybiškumą, 
aktyvumą, bendravimą ir 
bendradarbiavimą, imant 
pavyzdį iš šalių partnerių, 
bei pasidalinti savo patir-
timi.

Labai smagu, kai sumanymai, 
idėjos suvienija žmones iš šalių, 
labai skirtingų savo istorija, kul-
tūra, religija. Kai susėdę prie ben-
dro stalo galime laisvai kalbėtis 
apie mums rūpimus klausimus. 
O svarbiausias klausimas – kaip 
sudominti mokinius, kaip jiems 
perteikti kuo daugiau žinių, kaip 
paruošti juos naujoms profesi-
joms.

Šio susitikimo metu mes lan-
kėmės mokykloje, apžiūrėjome 

klases, susitikome su mokiniais, 
su draugais. Buvo labai įdomu 
sužinoti, kaip sekėsi atlikti namų 
darbus, ruoštis šiam susitikimui, 
parodyti, ką naujo išmoko, su-
žinojo draugai, parodyti, kokie 
mūsų pasiekimai.

Esame labai dėkingi šeimi-
ninkams už tai, kad labai daug 
papasakojo apie savo šalį, jos is-

toriją. Labai įdomu buvo lankytis 
istoriniame ant septynių kalvų įsi-
kūrusiame Plovdivo mieste. Buvo 
labai keista ir netikėta einant ga-
tve staiga pamatyti archeologinių 
kasinėjimų metu atrastus, o šiuo 
metu lankytojams atvirus pilių, 
tvirtovių, namų, stadionų griu-
vėsius.

Labai didelį įspūdį paliko ap-

silankymas Iliuzijų muziejuje, 
kuriame pamatėme daug neį-
tikėtinų dalykų, kurie apgauna 
mūsų akis ir protą. Lankydamiesi 
TechnoMagicLand, sužinojome 
labai daug apie fizikos dėsnius 
– trintį, kinetinę energiją, pu-
siausvyrą, stebėjome bandymus 
su ugnimi. 

Susitikimo metu aptarėme, ko-

kius namų darbus turime atlikti 
ruošdamiesi kitam susitikimui 
Italijoje. Tikimės, kad jis, kaip ir 
planuota, įvyks kovo pabaigoje.

Tariame AČIŪ Bulgarijos mo-
kiniams ir mokytojams už šiltą, 
įdomų ir produktyvų susitiki-
mą.•
Projekto koordinatorė 
Asta Slančiauskienė

paramos akcijos „Gerumo žvaigždė 2021“ metu surinkta rekordinė suma 
Jau penkioliktą kartą or-
ganizuota paramos akcija 
„Gerumo žvaigždė 2021“ 
baigėsi. Jos metu pirkdami 
akcijos ženklu pažymėtas 
prekes, pirkėjai ne tik 
įsigijo jas, bet tuo pačiu 
parėmė Alytaus  autizmo 
asociaciją „Lietaus vai-
kai“. 

Šios akcijos metu surinkta di-
džiausia suma per visą „Geru-
mo žvaigždės“ akcijų laikotarpį. 

Suma siekia net 8 000 eurų. Gauta 
parama bus panaudota asociacijai 
įsigyjant naują reikiamą bei at-
naujinant jau esamą įrangą, kad 
autistiškiems vaikams teikiama 
pagalba būtų dar saugesnė ir mo-
dernesnė.   

„Įranga yra labai reikalinga, 
nes, teisingai parinkus priemones, 
galima ugdyti vaikų saviregulia-
ciją, modeliuoti elgesį, skatin-
ti aplinkos ir žmonių pažinimo 
procesus, kognityvinių funkcijų 
lavinimą, o visa tai padeda vaiką 

sėkmingai įtraukti į visuomenę“, 
– teigia  Alytaus autizmo asoci-
acijos „Lietaus vaikai“ valdybos 
pirmininkė Klementina Gruzdie-
nė.

Autistiški vaikai dažnai neturi 
galimybės kartu su visais aktyviai 
užsiimti sportine veikla, o tai yra 
didelis praradimas jiems, nes, re-
guliariai užsiimant fizine veikla, 
vaikai įvairių judesių pagalba 
gali atrasti naujų įvairių, tinka-
mų emocinės iškrovos būdų. Juk 
judėjimas – pats natūraliausias ir 
mažiausiai kainuojantis ugdymo, 
gydymo ir poilsio būdas, teikian-

tis teigiamų emocijų ir gerinantis 
sveikatą. Fizinio aktyvumo metu 
vaikai jaučia pasitenkinimą, yra 
susidomėję užsiimama veikla ir 
tai daro motyvuotai. Tokiu atveju 
gerėja  ne tik fizinė, bet ir psichinė 
jų sveikata. 

UAB „Lankava“ kolektyvas 
nuoširdžiai dėkoja klientams bei 
partneriams, prisidėjusiems prie 
akcijos „Gerumo žvaigždė“.

Kalėdinė paramos akcija „Ge-
rumo žvaigždė“ vyko praėjusių 
metų lapkričio 3–gruodžio 24 
dienomis. 

Dėkojame už Jūsų gerumą!•

UAB „Lankava“ kolektyvas nuoširdžiai dėkoja  klientams bei partneriams, 
prisidėjusiems prie akcijos „Gerumo žvaigždė“.
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Visos savaitės 
NAUJIENŲ BANKAS

Prenumeruokite!!!

Alytaus profesinio rengimo centras įgyvendina projektą „Asme-
nų, užsiimančių žemės ūkio veikla, kompetencijų tobulinimas“ Nr. 
14PM-KA-20-1-08433-PR001 ir kviečia asmenis, užsiimančius 
žemės ūkio veikla,   ūkio darbuotojus, asmenis, norinčius tapti 
ūkininkais ir gavusius paramą ūkiui steigti, dalyvauti mokymuose 
pagal šias mokymo programas: 

– 2022 m. kovo 17–18 d. „Verslumo ugdymas“ (396134006), 
16 ak. val.; 

– 2022 m. kovo 22–23 d. „Saugos ir sveikatos užtikrinimas 
ūkininko ūkyje“ (296186202), 16 ak. val.;

– 2022 m. kovo 28–29 d. „Žemės ūkio rinkodara ir pardavimų 
vadyba“ (396131414), 16 ak. val.; 

– 2022 m. kovo 31 d. „Mokesčių ir įmokų naujovės (ūkininkams)“ 
(296134403), 8 ak. val.

MOKYMAI NEMOKAMI! MOKYMAI VYKS 
NUOTOLINIU būDU!

Kursų klausytojams, išklausiusiems mokymo kursą ir sėkmingai 
išlaikiusiems baigiamąjį testą, bus išduodamas Žemės ūkio ministe-
rijos nustatytos formos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Norintys dalyvauti mokymuose  turi  r e g i s t r u o t i s  el. paštu 
vilija.simonaitiene@aprc.lt. 

Registruojantis prašome nurodyti vardą, pavardę, kontaktinį 
telefono numerį bei kokius mokymus norėsite lankyti. 

Vilija Simonaitienė
Projekto vadovė 

Rita Krušinskaitė
Pirmą kartą Lietuvoje vy-
kęs 18-asis pasaulio pole-
dinės žūklės čempionatas 
Lietuvai buvo ypač sėkmin-
gas. Įsitaisę ant Rėkyvos 
ežero ledo mūsų žvejai, 
sugavę 60,87 kg žuvies ir  
surinkę 27 baudos balus, 
pelnė auksą. 

Tai jau antras Lietuvos rinktinės 
auksas, pirmą kartą aukso meda-
lius Lietuvos rinktinė iškovojo 
2019 metais Bulgarijoje. 

Šį kartą čempionės vardą iš-
kovojusi mūsų komanda įveikė 

baltarusius ir ukrainiečius, taip 
pat pelniusius apdovanojimus. 
Baltarusiams, sugavusiems 61,52 
kg žuvies, tačiau gavusiems 27 
baudos balus, atiteko sidabras, 
ukrainiečiams – bronza. Jie su-
gavo 56,15 kg žuvies ir surinko 
36 baudos balus.

Lietuvos rinktinė, į kurios sudė-
tį įėjo alytiškis Modestas Atma-
navičius, Deividas Račkauskas, 
Artūras Skvirba, Arūnas Koska ir 
Leonas Mindaugas, tapo pasaulio 
čempionais.  

Asmeninės įskaitos penketu-
ką sudarė baltarusis Aleksejus 
Judzenkovas, sugavęs 15,85 kg 

aukso medalį lietuvos rinktinei pasaulio 
poledinės žūklės čempionate padėjo iškovoti ir alytiškis

Sėkmingos žvejybos akimirkos. (Manto Atmanavičiaus asmeninio albumo nuotr.)

tojams pasakoja aukso medalio 
laimėtojas M. Atmanavičius.

„Pasaulio poledinės žūklės 
čempionate dalyvauju trečią kartą. 
Pirmą kartą dalyvavau Ukrainoje, 
kur mūsų rinktinė liko antra. Kitą 
kartą Latvijoje vykusiame čem-
pionate užėmėme ketvirtą vietą“,  
–sakė M. Atmanavičius, pirmąją 
savo žuvį pagavęs būdamas vos 
trejų metų. 

Žvejys pasakojo, kad norint 
patekti į rinktinę, reikia praeiti 
atranką. Pagrindiniai atrankos 
kriterijai – rezultatai Lietuvos 
poledinės žūklės čempionate, 
kuris, priklausomai nuo oro są-
lygų, vyksta 3–4 kartus per žiemą. 
Tada, susumavus asmeninius re-
zultatus, geriausi žvejai įrašomi į 
nacionalinės rinktinės sudėtį.

Anot M. Atmanavičius, čem-
pionatas vyksta tokiu principu 
– po vieną dalyvį iš kiekvienos 
komandos paskiriama į tam tikrą 
žvejybos zoną. Kuriam komandos 
nariui eiti į kurią zoną, išsiaiš-
kinama burtų keliu. Rezultatai 
skaičiuojami ir komandinėje ir 
asmeninėse įskaitose.

„Šiame čempionate pagrindi-
nės žuvys buvo 17–22 centimetrų 
kuojos. Nors jos ir mažos, tačiau 
kibimas buvo nerealus, gal net 
geriausias per visą čempionatų 
istoriją. Per 3 valandas žvejui pa-
vykdavo sugauti 6–7 kg žuvies. 
Čempionatas buvo labai azartiš-
kas – leidi ir trauki, leidi ir trauki 
sprindinukes kuojas. 

Kalbėjausi su kitų valstybių 
rinktinių nariais, visiems patiko 
žvejyba Lietuvoje. Jie tikino, jog 
jų šalyse nėra tokio žuvingo van-

dens telkinio, kuriame taip kibtų 
žuvys. Rėkyvos ežeras garsėja 
ne jame esančių žuvų dydžiu, bet 
kiekiais, todėl labiau verta buvo 
per pora minučių sugauti kelio-
lika žuvyčių nei per ilgesnį laiką 
dvi po 200 g sveriančias žuvis“, 
– pasakojo alytiškis. 

Pomėgį žvejybai M. Atmana-
vičius tikina paveldėjęs iš senelio 
ir tėvo, kurie jį žvejoti vesdavosi 
nuo mažų dienų. Per prabėgu-
sius metus alytiškis yra pagavęs 
įspūdingų laimikių, tačiau jais 
nesipuikuoja. „Mano pats di-
džiausias laimikis – žmona Eglė, 
sūnus Tauras ir praėjusią savaitę 
gimusi dukra, kuriai dar renkame 
vardą“, – tvirtino aukso medalio 
laimėtojas, pasidžiaugęs, jog jo 
reikalas sugauti žuvį, o patiekalus 
ruošia žmona.   

M. Atmanavičius apgailestauja, 
kad pastaruoju metu vaikų ir pa-
auglių žvejyba beveik nedomina. 
Jo atmintyje išlikę prisiminimai, 
kai visas kiemo draugų būrys ei-
davo žvejoti į Nemuną ir netgi 
varžybas surengdavo. Dabar esą 
šį smagų užsiėmimą pakeitė iš-
maniosios technologijos, todėl 
tėvai žvejai turėtų labiau moty-
vuoti savo atžalas.  

M. Atmanavičius dirba Kauno 
gatvėje esančioje žūklės prekių 
parduotuvėje „Žvejo pasaulis“, 
kurioje veikia jo trofėjų eks-
pozicija ir čia galima pamatyti 
pasaulio čempiono taurę, aukso 
medalį. Tie, kurie mėgsta žvejoti, 
su pasaulio čempionu gali susi-
tikti jo kanale Youtube „Modestas 
žuvauja“ ir sužinoti įvairių nau-
dingų patarimų.•

Lietuvos poledinės žūklės rinktinė. (Organizatorių nuotr.)

žuvies ir gavęs 2 baudos balaus, 
po jo rikiavosi ukrainietis Pav-
lo Chvasa (13,17 kg ir 4 baudos 
balai), D. Račkauskas (13,12 kg 
ir 4 baudos balai), A. Skvirba 
(12,42 kg ir 4 baudos balai) ir  
M. Atmanavičius (10,65 kg ir 4 
baudos balai). A. Koska užėmė 
11-ą vietą (12,75 kg ir 6 baudos 
balai), o L. Mindaugas buvo 14-
as (11,94 kg ir 7 baudos balai). 
Čempionate dalyvavo 62 žvejai 
iš 12 valstybių.

Apie vykusį čempionatą ir ne 
tik jį „Dainavos žodžio“ skaity-

Seinų g. 12, Lazdijai

Lazdijų „KNYGYNĖLIS“
Jus aptarnauja 
kiekvieną darbo dieną!
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Prenumeruoti galite visuose Lietuvos pašto 
skyriuose, telefonu 8 700 55 400, 

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

Visos savaitės 
NAUJIENŲ BANKAS

Prenumeruokite!!!

eteriS
ketvirtaDieniS, kovo 3 d. Saulė teka 7.07, leidžiasi 17.56, dienos ilgumas 10.49. 
Jaunatis. Vardadieniai: Kunigunda, Uosis, Tulė, Nonita.

LRT TV
2022. 03.03
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Gamtininko užrašai.
 12.30 Nacionalinė ekspe-

dicija.
 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 Eurolyga per LRT. 
 20.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Berlyno 
„Alba“–Kauno 
„Žalgiris“. 

 23.00 „Išdavikas“.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.50 Jonas Mekas. 

Rašytojas, poetas.
 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 7 Kauno dienos.
 4.05 Klauskite daktaro. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 6.30 Šeškinės 20. 
 7.30 KK2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.05 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 11.10 „Keičiu žmoną“.
 12.00 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.
 22.30 „Apalūza“.
 0.50 „Paskutinis laivas“.
 1.45 „Pasaulių karas“.
 3.45 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.30 Alchemija. 
 5.00 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Magiškoji 

komanda“.
 7.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.30 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.00 Gero vakaro šou.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.

 10.00 „Mažoji našlė“.
 11.00 „Išbandymas“.
 12.00 „Nuodėminga 

žemė“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Nuodėminga 

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

loto“.
 22.48 „Iš mirties“.
 0.25 „Bulis“.
 1.30 „Elementaru“.
 2.30 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.30 Ekstrasensų mūšis.
 5.05 „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 „Paskutinė tvir-

tovė“.
 23.45 „Čempionas 3. 

Išpirkimas“.
 1.45 „Tie, kurie žudo“.
 2.40 „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. 
 20.50 „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 „Mija ir aš“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Medžiotojo 
ir elnio draugystė“.

 8.20 Kūrybingumo 
mokykla.

 8.30 Kultūringai su 
Nomeda.

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Trembita.
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 12.50 Kultūringai su 

Nomeda.
 13.45 Mūsų miesteliai. 

Vilkyškiai. 
 14.45 „Kokybiška prie-

žiūra. Katastrofų 
prevencija“.

 15.35 Jonas Mekas. 
Avangardinio kino 
imperija. 

 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 „Seselė Beti“.
 19.00 Veranda.
 19.30 Premjera. „Teroro 

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

vestuvės“.
 23.10 Čia – kinas. 
 23.40 Muzikinis intarpas.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Purpurinis vakaras 

2021. 
 1.45 Duokim garo!
 3.05 Panorama.
 3.35 Dienos tema.
 3.55 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 „Legendų biuras“.
 0.10 „Svajoklė“.
 1.10 „Paskolinta meilė“.
 3.05 „Kasandra. Žudanti 

paslaptis“.
 4.35 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.00 „Skorpionas“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.45 „Prakeikti IV“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „Ilgšės“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“.
 20.00 „Išlikimas“.
 21.00 „Atvykimas“.
 23.20 „Maištautoja“.
 0.10 „Rezidentas“.
 1.10 „Skorpionas“.
 2.00 „Atostogos 

rifuose“.
 2.50 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 Kasdienybės 

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

nezijos džiungles.
 12.30 Kasdienybės 

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

myte-Biliene.
 18.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 19.00 Egzotiniai keliai.
 21.00 Į pasaulio kraštą.
 21.30 Gyvenimas inkile.
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 Iš esmės su D. Žei-

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

nezijos džiungles.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

Kabelių traukiklis – 
kada jo reikia?  

Kabelių traukiklis palengvina elektriko darbą ir taupo laiką.  Su juo 
elektros kabelį ar laidą  lengviau įnersite į gofruotą ar techninį vamzdį.  

„Elvertos“ – elektros prekių parduotuvėje prekiaujame 15, 20, 30 metrų 
ilgio traukikliais. Jų skersmuo – 4 mm. Pradžios antgalis yra pailgintas 
su spirale, kad būtų patogu užnerti kabelį. Tiek pradžios, tiek pabaigos 
antgaliai yra metaliniai, presuoti su kilputėmis. Traukiklio traukimo svoris 
iki 110 kg.  

Traukiklį rekomenduojama naudoti kabeliui, laidui įnerti gofruotuose, 
techniniuose vamzdžiuose, instaliaciniuose kanaluose, kurių diametras 
nuo 16 mm iki 25 mm. 

Kabelių traukiklį pirkite ir internetu www.elverta.lt arba fizinėje par-
duotuvėje Santaikos g. 10, Alytuje. 

„Elverta“ – elektros prekės vienoje vietoje!

Kaina nuo 
15.50 Eur
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eteriS
penktaDieniS, kovo 4 d. Saulė teka 7.05, leidžiasi 17.58, dienos ilgumas 10.53. 
Jaunatis. Vardadieniai: Kazimieras, Daugvydas, Daina, Vaclava, Kazys, Vacė.

LRT TV
2022. 03.0
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

kaimyną.
 12.30 Širdyje lietuvis.
 13.30 Euromaxx.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Auksinis protas.
 22.45 „Nuotaka plėšikė“.
 0.15 „Agnes apie 

Varda“.
 2.10 Beatos virtuvė.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Mano geriausias 

draugas.
 4.05 Išpažinimai.
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.05 „Ūkininkas ieško 

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

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. „Nenu-

galėti“.
 23.30 „Keršto kraujas“.
 1.15 „Žudikai“.
 3.40 „Apalūza“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Magiškoji 

komanda“.
 7.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.30 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.00 Farai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Mažoji našlė“.
 11.00 „Išbandymas“.
 12.00 „Nuodėminga 

žemė“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Nuodėminga 

žemė“.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.

 17.22 TV Pagalba.
 17.55 Namų idėja su 

IKEA.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Sparnai. Ugnies 

tramdytojai“.
 21.10 „Daktaras Strein-

džas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Daktaras Strein-

džas“.
 23.30 „Svetimas. Cove-

nant“.
 2.00 „Iš mirties“.
 3.55 „Šuo vampyras“.

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 „Amerikietiškos 

imtynės“.
 21.30 „Šeštoji diena“.
 23.55 „Paskutinė tvir-

tovė“.
 2.30 „Tie, kurie žudo“.

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. 
 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“.
 7.50 Dainų dainelė 

2022. 
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Rusų gatvė.
 12.20 „Atrakinti praeitį. 

Ledynmečio 
šedevrai“.

 12.50 Stambiu planu.
 13.45 „Kelionių atvirukai. 

Arizona. Sonoros 
dykuma“.

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

 15.30 „Ištvermiečiai“.
 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 „Seselė Beti“.
 19.00 Kultūros diena.
 19.30 Fokusas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Tuščia karūna. 

Rožių karai. 
Ričardas III“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Rozos vestuvės“.
 2.15 Čia – kinas. 
 2.45 „Ištvermiečiai“.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Nežinomi žmonės.
 4.35 Fokusas.
 5.30 Mokslo sriuba.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „Anupama“.
 10.05 „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. 

„Dalglišo bylos. 
Juodasis bokštas“.

 22.55 „Chaoso teorija“.
 0.50 „Komisarė Helena 

Dorn. Paskutinis 
išsigelbėjimas“.

 2.45 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.00 „Skorpionas“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.50 „Prakeikti IV“.
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Ilgšės“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

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

vaikų“.
 20.00 Farai.
 21.00 Žinios.
 22.00 „Transporteris 3“.
 0.05 „Atvykimas“.
 2.15 „Žudikas“.

Delfi
 6.00 Egzotiniai keliai.
 7.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 8.00 Gimę ne Lietuvoje.
 8.30 Orijaus kelionės.
 9.00 Delfi rytas.
 10.00 Į pasaulio kraštą.
 10.30 Būsto anatomija.
 11.00 Delfi rytas.
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 Alfas vienas 

namuose.
 13.30 Verslo požiūris.
 14.00 Ateities karta.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 18.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 19.00 Šiaurės Korėja – 

šalis po geležine 
uždanga.

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

eurų.
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

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

 0.30 Delfi diena.
 1.30 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 2.00 Delfi diena.
 4.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.

„Sparnai. Ugnies tramdytojai“, 19.30, TV3

šeštaDieniS, kovo 5 d. Saulė teka 7.02, leidžiasi 18.00, dienos ilgumas 10.58. 
Jaunatis. Vardadieniai: Austra, Aurora, Liucijus, Vydotas, Giedrė, Klemensas, Virgilijus, Olivija.

LRT TV
2022. 03.05
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 Premjera. „Kelionių 

atvirukai. Mada-
gaskaro Ampanga-
lanos kanalas“.

 7.15 „Viesulas“.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 „Varovas. Didžioji 

dramblio kelionė“.
 12.45 „Ledo žemė. 

Žiema“.
 13.40 „Stulbinami protai“.
 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Klauskite daktaro. 
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Langas į valdžią. 
 19.30 Stilius.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Dainuoju Lietuvą.
 22.50 „Išsiskyrimas“.
 0.35 „Nuotaka plėšikė“.
 2.00 „Varovas. Didžioji 

dramblio kelionė“.
 2.55 „Ledo žemė. 

Žiema“.
 3.45 Langas į valdžią. 
 4.10 „Stulbinami protai“.

LNK
 6.30 „Zigis ir Ryklys“.
 7.30 „Deksterio labora-

torija“.
 8.00 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.30 „Tomas ir Džeris“.
 8.40 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.10 „Ponas Magu“.
 9.40 „Drakono užkei-

kimas“.
 11.25 PREMJERA. „Dafnė 

ir Velma“.
 13.00 „Spidas Reiseris“.
 15.45 „Ne anyta, o 

monstras“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Kaip prisijaukinti 

slibiną“.
 21.25 „Papuolei!“.
 23.30 „Griaustinis tropi-

kuose“.
 1.35 „Nenugalėti“.

TV3
 6.00 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Bailus voveriukas“.
 8.00 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Amžius ne riba.
 9.30 Sveikata.lt.
 10.00 Virtuvės istorijos.
 10.30 Gardu Gardu.
 11.00 Penkių žvaigždučių 

būstas.
 11.30 Tylūs geradariai. 

Tvarumo istorijos.
 12.00 „Besikeičianti 

planeta“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Besikeičianti 

planeta“.
 14.20 „Kitame kūne“.
 16.15 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.

 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 Ekstrasensai. 

Stipriausių mūšis.
 18.00 Spintos šou su 

Vinted.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvOK.
 19.40 Eurojackpot.
 19.45 galvOK.
 21.30 „Ponas Tolkinas“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Ponas Tolkinas“.
 23.50 „Banga žudikė“.
 1.45 „Spartanas“.
 3.50 „Alpinistas“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

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

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

 13.45 „Pragaro virtuvė“.
 14.45 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Klaipėdos 
„Neptūnas“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Įkaitas“.
 0.15 „Mirties namai“.
 2.05 „Šeštoji diena“.

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 simbo-

liai. Vėliava. 
 11.00 Lauros Remei-

kienės 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.
 20.28 Orai.
 20.30 „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 simbo-

liai. Vėliava. 
 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas.
 7.15 „Kelionių atvirukai. 

Karen Blixen 
Kenija“.

 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. Ispanų laivo 
paslaptis“.

 13.30 Euromaxx.
 14.00 „Ištvermiečiai“.
 14.15 „Viesulas“.
 16.00 „Dizainas. Dulkių 

siurblys „Hoover 
150“.

 16.30 „Dizainas. Kompiu-
teris „iMac“.

 17.00 Veranda.
 17.30 Knygų savaitė 

2022. Tomo 
Vaisetos „Ch.“. 
Nuo bibliotekos iki 
teatro: ar stebime 
Vakarų kultūros 
pabaigą? 

 18.30 Pekino paralim-
pinės žiemos 
žaidynės 2022. 
Pirmoji diena.

 19.25 Premjera. Vizionie-
riai. Juozas Laivys.

 19.30 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas 
Ragnaras Kjartans-
sonas“.

 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Mano myli-

miausias priešas. 
Klausas Kinskis“.

 22.40 Ieva Narkutė ir 8 
jos veidai.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Panorama.
 1.10 „Agnes apie 

Varda“.
 3.10 Euromaxx.
 3.35 Knygų savaitė 

2022. Tomo 
Vaisetos „Ch.“. 
Nuo bibliotekos iki 
teatro: ar stebime 
Vakarų kultūros 
pabaigą? 

 4.30 Pasivaikščiojimai.
 5.00 Į sveikatą!
 5.30 Čia mano sodas.

TV1
 6.25 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.55 100 metų propa-

gandos. 
 7.25 „Pakvaišusi porelė“.
 9.00 „Rozenheimo 

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

Džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.00 „Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos“.

 14.00 „Mylėk savo sodą“.

 15.05 „Kai norisi 
žalumos“.

 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas kam-

barys“.
 18.45 „Laukinis miestas“.
 19.45 „Žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 „Kapitonė Marlo. 

Našlės, bet ne 
pernelyg...“.

 22.55 „Kitokios ves-
tuvės“.

 0.45 „Chaoso teorija“.
 2.35 „Dalglišo  

bylos. Juodasis 
bokštas“.

TV6
 6.05 Sandėlių karai.
 6.35 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“.
 12.35 „Laukinė Lotynų 

Amerika“.
 13.55 Jokių kliūčių!
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 Sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „Žaidimų žaidimas 

su Ellen“.
 20.00 „Red Bull. Čiuožk ir 

nusivožk!“.
 21.00 Žinios.
 22.00 „Taksi 5“.
 0.00 NBA rungtynės 

Sakramento 
„Kings“–Dalaso 
„Mavericks“.

 2.30 NBA Action.
 3.00 „Transporteris 3“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Ugnikalnių takais.
 8.00 Lietuviškos atos-

togos.
 8.30 Marketingas 360.
 9.00 Šaro Barsa.
 9.30 Receptų receptai.
 10.00 Alfo didysis šou.
 11.00 Jūs rimtai?
 11.30 Būsto anatomija.
 12.00 Čepas veža.
 12.30 Šiandien kimba.
 13.30 Meistro dieno-

raštis.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Į pasaulio kraštą.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Egzotiniai keliai.
 17.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 18.00 Orijaus kelionės.
 18.30 Gyvenimas inkile.
 19.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 20.30 Motoroleriu į 

šiaurę.
 21.00 „Laukiniai arkliai“.
 23.00 Egzotiniai keliai.
 0.00 Kitokie pasikalbė-

jimai.
 2.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 3.00 Mano pramogos 

veidai.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.
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„2 ginklai“, 21.30, LNK

SekmaDieniS, kovo 6 d. Saulė teka 7.00, leidžiasi 18.02, dienos ilgumas 11.02. 
Jaunatis. Vardadieniai: Gerasimas, Norvilas, Raminta, Rožė.

 6.02 Gimę tą pačią 
dieną.

 7.00 Veranda.
 7.30 Šventadienio 

mintys.
 8.00 Išpažinimai.
 8.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 9.00 Čia mano sodas.
 9.30 Gamtininko užrašai.
 10.00 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mano geriausias 

draugas.
 12.00 „Laukinis rojus. 

Aliaska. Amerikos 
laukinis paribys“.

 13.00 „Septyni pasauliai, 
viena planeta. Pietų 
Amerika“.

 13.50 „Puaro. Heraklio 
žygiai“.

 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 „Tuštybės mugė“.
 0.10 „Mano myli-

miausias priešas. 
Klausas Kinskis“.

 1.45 „Išsiskyrimas“.
 3.30 „Laukinis rojus. 

Aliaska. Amerikos 
laukinis paribys“.

 4.25 „Puaro. Heraklio 
žygiai“.

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

torija“.
 8.00 „Įspūdingasis 

Žmogus-voras“.
 8.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.00 „Ponas Magu“.
 9.30 „Lukas Skruzdė-

liukas“.
 11.15 „Ko nori mergina“.
 13.25 „Nuotakų karai“.
 15.15 „Širdžių ėdikas“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Lietuvos balsas. 

Kartos. 
 21.45 „Jupiterė. Pabu-

dimas“.
 0.15 „10-oji Kloverfyldo 

gatvė“.
 2.15 „Papuolei!“.

TV3
 6.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.30 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 „Bakuganas. Šarvų 

sąjunga“.
 7.30 „Bailus voveriukas“.
 8.00 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.

 8.30 „Simpsonai“.
 9.00 Svajonių ūkis.
 9.30 La Maistas.
 10.00 Pasaulis pagal 

moteris.
 11.00 Svajonių sodai.
 12.00 „Besikeičianti 

planeta“.
 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Besikeičianti 

planeta“.
 13.10 „Marlis ir aš. 

šuniukų metai“.
 15.00 „Sugyventi su 

Džounsais“.
 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 „Po vandeniu“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Po vandeniu“.
 23.55 „Daktaras Strein-

džas“.
 2.15 „Banga žudikė“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato III 
etapas. 

 8.00 „Pričiupom!“.
 8.30 Tauro ragas.
 9.00 „Savickas classic 

2021“. 
 10.05 „Kova už būvį“.
 11.15 „Nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

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

 13.45 „Pragaro virtuvė“.
 14.45 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Jonavos 
„CBet“–Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“.

 19.30 „Juodasis sąrašas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

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

viai“.
 0.40 „Įkaitas“.

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 Lietuvos miestai. 
 21.30 „24/7“. 
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Pėdsakas“. 
 2.50 „Reali mistika“.
 3.35 „24/7“. 
 4.20 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 5.10 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 Duokim garo!
 7.30 Krikščionio žodis.
 8.00 Kelias.
 8.30 Menora.
 9.00 Širdyje lietuvis.
 10.00 Nežinomi žmonės.
 10.30 Stop juosta.
 11.30 7 Kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Šv. Mišios iš 

Šilutės Šv. Kryžiaus 
bažnyčios. 

 13.40 „Kelionių atvirukai. 
Karen Blixen 
Kenija“.

 13.55 „Vasaros stovykla“.
 15.30 „Minčiukų palėpė“.
 16.00 Dainų dainelė 

2022. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda.
 18.30 Stambiu planu.
 19.30 Pekino paralim-

pinės žiemos 
žaidynės 2022. 
Antroji diena.

 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Vakaras prof. Irenos 

Veisaitės atminimui 
„Ten, kur baigiasi 
žodžiai, prasideda 
muzika“.

 23.05 Kultūros diena.
 23.35 Panorama.
 23.57 Sportas. Orai.
 0.05 „Tuštybės mugė“.
 2.20 7 Kauno dienos.
 2.50 Muzikinis intarpas.
 3.05 Stambiu planu.
 4.00 „Vasaros stovykla“.
 5.30 Gamtininko užrašai.

TV1
 6.25 Pasirinkę Lietuvą. 
 6.55 100 metų propa-

gandos. 
 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 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Granvilyje“.

 23.05 „Po vedybų“.
 1.20 „Kitokios ves-

tuvės“.
 3.10 „Kapitonė Marlo. 

Našlės, bet ne 
pernelyg...“.

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

Stevu Backshallu“.
 8.30 Jukono auksas.
 9.30 Vienam gale 

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

Amerika“.
 13.55 Jokių kliūčių!
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 Sandėlių karai.
 17.30 A lygos rungtynės. 

Vilniaus „Riteriai“–
„Panevėžys“.

 20.00 „Vienas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Potvynis“.

Delfi
 6.00 Mano pramogos 

veidai.
 7.30 Ugnikalnių takais.
 8.00 Lietuviškos atos-

togos.
 8.30 Šiandien kimba.
 9.30 Meistro dieno-

raštis.
 10.00 Alfas vienas 

namuose.
 11.00 Receptų receptai.
 11.30 Jūs rimtai?
 12.00 Sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 Sveikatos receptas.
 14.00 Ateities karta.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 16.00 Egzotiniai keliai.
 17.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 18.00 Automobilis už 0 

eurų.
 18.30 Gyvenimas inkile.
 19.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 20.00 Kasdienybės 

herojai.
 21.00 „Medžiotojo 

malda“.
 23.00 „Laukiniai  

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

aplink Skandinaviją.
 3.00 Mano pramogos 

veidai.
 4.30 Kasdienybės 

herojai.

„Jupiterė. Pabudimas“, 21.45, LNK

pirmaDieniS, kovo 7 d. Saulė teka 6.57, leidžiasi 18.04, dienos ilgumas 11.07. 
Jaunatis. Vardadieniai: Felicita, Rimtautas, Galmantė, Tomas, Laima.

LRT TEL
2022. 03.07
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

Reksas“.
 10.30 „Tarnauti ir ginti“.
 11.30 Kas ir kodėl?
 12.00 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 12.30 Tai kur toliau?
 13.30 Mūsų gyvūnai. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

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

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Madagaskaro 
Ampangalanos 
kanalas“.

 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Daiktų istorijos.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 LRT forumas.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios. 
 4.05 Savaitė. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.00 „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 Nuo... Iki...
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „24 valandos 

gyventi“.
 0.20 „Paskutinis laivas“.
 1.20 „Jupiterė. Pabu-

dimas“.
 3.35 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Galingieji reindže-

riai. Žvėries galia“.
 6.30 „Magiškoji 

komanda“.
 7.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 7.30 „Kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.

 8.00 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.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Karštai su tv3.lt.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Raudonoji aušra“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Raudonoji aušra“.
 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 „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. Prienų 
„Labas Gas“–
Utenos „Uniclub 
Casino–Juventus“. 

 21.00 „Rytoj, kai prasi-
dėjo karas“.

 23.05 „Juodasis sąrašas“.
 0.05 „Kondoras“.
 1.10 „Narkotikų prekei-

viai“.
 2.10 „Atsarginis prezi-

dentas“.

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

su V. Mačiuliu. 
 7.00 Kaimo akademija. 
 7.30 „Aiškiaregė“.
 10.05 „Kaip naciai 

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

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.

 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 Laisvės TV valanda.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Netikėtas teisin-

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

istorija“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
 3.55 „24/7“. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė.
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Jenny ir 
jos skraidančios 
lapės“.

 8.25 „Dizainas. Dulkių 
siurblys „Hoover 
150“.

 8.55 „Dizainas. Kompiu-
teris „iMac“.

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Kas geresnio, 
kaimyne?

 12.20 Kultūros diena. 
 12.50 Fokusas.
 13.40 Duokim garo!
 15.00 Istorijos detektyvai.
 15.45 „Peliukai Muškieti-

ninkai“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Minčiukų palėpė“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 Pekino paralim-

pinės žiemos 
žaidynės 2022. 
Trečioji diena.

 19.00 Pasivaikščiojimai.
 19.30 Premjera. „Daili-

ninkai. Joanas Miro. 
Vidinė ugnis“.

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

muzikos.
 21.33 „Muzikinė doku-

mentika. Aš esu 
Johnny Cashas“.

 23.00 „Ponas Dinamitas. 
Jameso Browno 
iškilimas“.

 1.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 1.15 Dainuoju Lietuvą.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Krikščionio žodis.

 4.35 LRT forumas.
 5.30 Smalsumo genas.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „Anupama“.
 10.05 „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. „Ko-

misaras Diupenas. 
Bretanės idilė“.

 23.00 „Legendų biuras“.
 0.10 „Svajoklė“.
 1.10 „Paskolinta meilė“.
 3.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
Žmogžudystės 
Granvilyje“.

 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“.
 21.00 „Gamtos jėga“.
 23.05 „Antebellum. 

Išrinktoji“.
 1.10 „Skorpionas“.
 2.00 „Atostogos 

rifuose“.
 2.45 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 11.00 Delfi rytas. 
 12.00 Dviračiu per Indo-

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

aplink Skandinaviją.
 14.00 Šiandien  

kimba. 
 15.00 Delfi diena. 
 17.00 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

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

herojai. 
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
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eteriS
antraDieniS, kovo 8 d. Saulė teka 6.55, leidžiasi 18.06, dienos ilgumas 11.11. 
Jaunatis. Vardadieniai: Vydminas, Gaudvilė, Beata.

LRT TV
2022. 03.08
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

gera. 
 12.30 1000 pasaulio 

stebuklų. 
 13.30 Veranda. 
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

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

dicija.
 22.30 Dviračio žinios. 
 23.00 „Išdavikas“.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Sukurta Lenkijoje“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 (Ne)emigrantai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Nacionalinė ekspe-

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

Zita Kelmickaite.
 4.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 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 „Gangsterių 

medžiotojai“.
 0.45 „Paskutinis laivas“.
 1.45 „24 valandos 

gyventi“.
 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.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Saugus prie-

globstis“.
 22.45 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.48 „Saugus prie-

globstis“.
 0.55 „Bulis“.
 1.55 „Elementaru“.
 2.55 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.55 „X failai“.
 4.50 „Bulis“.
 5.35 „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 „Juodasis erelis“.
 22.55 „Rytoj, kai prasi-

dėjo karas“.
 1.00 „Tie, kurie žudo“.
 2.00 „FTB“.

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

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

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

pralaimėjo karą“.
 11.10 „Juvelyrų  

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

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 #NeSpaudai.

 17.30 „Misija: laukinė 
gamta“. 

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

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

istorija“.
 1.30 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 2.30 TV parduotuvė.
 3.00 „Kaip naciai 

pralaimėjo karą“.
 3.55 #NeSpaudai. 
 4.35 „Reali mistika“.

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

ninkai“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „Nepaprastas 

žmonių ir gyvūnų 
ryšys. Lotta mokosi 
plaukti“.

 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. Joanas 

Miro. Vidinė ugnis“.
 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 Pekino paralim-

pinės žiemos 
žaidynės 2022. 
Ketvirtoji diena.

 18.55 Krepšinis. Europos 
taurė. A grupė. 
Panevėžio 
„Lietkabelis“–Bel-
grado „Partizan“. 

 21.00 Euromaxx.
 21.30 „Laisvės kaina. 

Savanoriai“. 
 22.30 Stilius.
 23.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Vakaras prof. Irenos 

Veisaitės atminimui 
„Ten, kur baigiasi 
žodžiai, prasideda 
muzika“.

 2.45 Nežinomi žmonės.
 3.15 Širdyje lietuvis.
 4.05 Kelias.
 4.35 Nacionalinė ekspe-

dicija. 
 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „Anupama“.
 10.05 „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 „Kasandra. Tylėjimo 

kaina“.
 22.55 „Legendų biuras“.
 0.00 „Svajoklė“.
 1.00 „Paskolinta meilė“.
 2.50 „Komisaras 

Diupenas. Bretanės 
idilė“.

 4.25 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.45 Gero vakaro šou.
 7.45 „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“.
 21.00 „Karaliaus vardu. 

Požemių pasaulio 
sakmė“.

 23.30 „Maištautoja“.
 0.25 „Rezidentas“.
 1.20 „Skorpionas“.
 2.10 „Atostogos 

rifuose“.
 2.55 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 11.00 Delfi rytas. 
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 Alfo didysis šou.
 13.30 Kasdienybės 

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

A. Peredniu.
 18.00 Krepšinio zona.
 18.30 Šaro Barsa.
 19.00 Egzotiniai keliai.
 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Automobilis už 0 

eurų.
 21.00 Kriminalinė 

Lietuvos zona su 
D. Dargiu.

 22.00 Dviračiu per Indo-
nezijos džiungles.

 22.30 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

treČiaDieniS, kovo 9 d. Saulė teka 6.53, leidžiasi 18.08, dienos ilgumas 11.15. 
Jaunatis. Vardadieniai: Dominykas, Domas, Pranciška, Žygintas, Visgailė, Pranė.

LRT TV
2022. 03.09 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „Įstatymas ir 

tvarka“.
 9.40 „Komisaras 

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

draugas. 
 12.30 Istorijos perimetrai. 

Pelkininkai.
 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 „Išdavikas“.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Sukurta Lenkijoje“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Tai kur toliau?
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios. 
 4.05 Stilius.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 6.30 Bus visko.
 7.30 KK2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „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 Šeškinės 20. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Eliziejus“.
 0.40 „Paskutinis laivas“.
 1.40 „Ypatinga už-

duotis“.
 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 Prieš srovę.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Mažoji našlė“.
 11.00 „Išbandymas“.

 12.00 „Nuodėminga 
žemė“.

 12.40 „Kenoloto“.
 12.42 „Nuodėminga 

žemė“.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „Simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „Kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Kova už garbę“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „Kova už garbę“.
 23.15 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 23.18 „Kova už garbę“.
 0.25 „Bulis“.
 1.30 „Elementaru“.
 2.30 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.30 „X failai“.
 4.30 „Besikeičianti 

planeta“.
 5.30 „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 „Keršto valanda. 

Teisingumas“.
 22.55 „Juodasis erelis“.
 0.50 „Tie, kurie žudo“.
 1.50 „FTB“.

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

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

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

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

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 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. 
Rezervato atkū-
rimas. Bubandžidos 
nacionalinis parkas. 
Kamerūnas“.

 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 „Kaunas – viena 

didelė Europos 
scena“. 

 15.30 Vyriausybės 
kultūros ir meno 
premijų įteikimo 
ceremonija. 

 16.40 Mano geriausias 
draugas. 

 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 Pekino paralim-

pinės žiemos 
žaidynės 2022. 
Penktoji diena.

 19.00 Nežinomi žmonės.
 19.30 „Kokybiška prie-

žiūra. Katastrofų 
prevencija“.

 20.20 Jonas Mekas. 
„Draugai“. 

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Peter Breiner 

kodas „Muzikos 
įsikūnijimas“. 

 22.50 Vizionieriai. Juozas 
Laivys.

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

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Kaunas – viena 

didelė Europos 
scena“. 

 1.20 Mokslo sriuba.
 1.50 Auksinis protas. 
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.

 4.05 Išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba. 
 5.30 Euromaxx.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „Anupama“.
 10.05 „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 „Kasandra. Šven-

tinta duona“.
 23.00 „Kapitonas Kainas“.
 0.10 „Svajoklė“.
 1.10 „Paskolinta meilė“.
 2.55 „Kasandra. Tylėjimo 

kaina“.
 4.25 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Skorpionas“.
 6.50 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“.
 21.00 „Viską prisiminti“.
 23.20 „Maištautoja“.
 0.10 „Rezidentas“.
 1.10 „Skorpionas“.
 2.00 „Atostogos 

rifuose“.
 2.45 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 11.00 Delfi rytas. 
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 13 731 km dviračiu 

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

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 18.00 Ateities karta.
 19.00 Kasdienybės 

herojai. 
 20.00 Kaip pas žmones.
 21.00 Orijaus kelionės. 
 21.30 Gimę ne  

Lietuvoje.
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 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, 
žaliajai trąšai. Galime parinkti 
žolių mišinį pagal jūsų porei-
kius. konsultuojame 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.

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

UAB ,,Juodeliai“ 
kviečia prisijungti prie komandos

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

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

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

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

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

Draudimas nuo traumų!
Skambink +370 600 00515 ir gauk 

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

PARDUODA
NekilNojamaSiS tURtaS

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

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

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

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

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  Kučiūnų 
sen. Tel. 8 611 49771.

2 k. butą A. Jonyno gatvėje,  •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. 
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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 priedelių 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 (50 eurų).  
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 kokybes 
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 eurų, 
televizoriaus sieninį laikiklį už 
4 eurus, televizorių PANASO-
NIC, PHILIPS, SAMSUNG, LG 
ir TV priedėlio TV STAR T910 
distancinio valdymo pulte-
lius, kaina nuo 3 eurų, SCART 
laidus po 2 eurus. Mygtukinio 
seno modelio NOKIA telefono 
įkroviklius ir ausinukes po 2 
eurus, vaikišką maniežą už 25 
eurus. Druskininkai,  
Tel. 8 686 43600.

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 7—14 d.)

avinas (03.21–04.20)
Ieškosite būdų, kaip įsiteikti įtakingam asme-
niui, tačiau žvaigždės pataria nepersistengti ir 
nesiimti neteisėtų veiksmų. Savo vertę įrodykite 
konkrečiais darbais: jums tikrai nereikia juodinti 
kitų žmonių, kad galėtumėte iškilti į aukštumas. 
Šiuo laikotarpiu gali tekti patirti nemažai streso, 
todėl vertėtų paieškoti būdų, kurie jums padėtų 
atgauti dvasinę pusiausvyrą.

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)
Žvaigždės žada, kad visos jūsų pastangos 
pagaliau duos pageidaujamų rezultatų, ir tai 
tikrai džiugins. Sėkmė šypsosis tiems ženklo 
atstovams, kurie visada siekia paties geriausio 
rezultato ir pro akis nepraleidžia net menkiausių 
smulkmenų. Galite būti užtikrinti, kad už jūsų 
įdirbį bus dosniai atlyginta, taigi, tikėkitės tikrai 
malonių likimo siunčiamų staigmenų.

vėžys (06.22–07.22)
Vyraus ganėtinai niūrios nuotaikos, ir jums 
bus sunku paaiškinti to priežastį. Atrodys, 
kad viskas teka įprasta vaga, tačiau tam tikri 
klausimai gali neduoti ramybės. Pasistenkite 
atrasti būdų, kurie jums padėtų atsipalaiduoti: 
pasimėgaukite mėgstama veikla ar tiesiog šiek 
tiek sulėtinkite tempą. Žvaigždės žada, kad 
jau greitai galėsite džiaugtis kur kas labiau 
džiuginančia kasdienybe, tačiau kol kas reikės 
šiek tiek palaukti.

Liūtas (07.23–08.23)
Nors šiuo laikotarpiu veiklos tikrai ne-
trūks, tačiau žvaigždės pataria rasti laiko 
dažniau pabūti tarp žmonių. Galbūt jau 
seniai lankėtės kino teatre ar koncerte? 
Tokios pramogos dabar džiugins kaip 
niekada anksčiau, o šiek tiek papramo-
gavę galėsite ir vėl sugrįžti prie įprastos 
rutinos.

mergelė (08.24–09.23)
Būsite atviri naujovėms. Jus džiugins įvairios 
naujos patirtys bei galimybė megzti naujas 
pažintis, todėl jums bus sunku nustygti vietoje. 
Jei norite, kad jūsų kasdienybė būtų spalvin-
gesnė, neleiskite sau tinginiauti ir pasistenkite 
išnaudoti visas likimo siunčiamas galimybes. 
Tikėtina, kad šiuo laikotarpiu galėsite atrasti 
tikrai įdomių dalykų, kurie taps pagrindine 
pakilios nuotaikos priežastimi.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Būsite linkę dėl susiklosčiusių aplinkybių kaltinti 
aplinkinius, tačiau turite suprasti, kad tai nieko 
nepakeis. Gerai pagalvokite apie tai, ką galė-
tumėte pakeisti patys, ir nedelsdami imkitės 
veiksmų. Jūsų netolima ateitis yra jūsų pačių 
rankose, todėl būkite ryžtingi ir pradėkite veikti 
jau dabar. Labai greitai suprasite, kad situacija 
nėra tokia bloga, kokia jums pasirodė iš pirmo 
žvilgsnio, be to, jau labai greitai ir vėl džiaug-
sitės kasdieniais dalykais.

Skorpionas (10.24–11.22)
Nors šiuo laikotarpiu jūsų galvoje gali 
gimti pačių įvairiausių idėjų, tačiau ne 
visas jų bus lemta įgyvendinti. Jei imsi-
tės naujo projekto, turėtumėte tinkamai 
įvertinti sėkmės tikimybę, nes priešingu 
atveju tik veltui iššvaistysite energiją. 
Turėtumėte atsargiau elgtis su savo fi-
nansais, nes greitu metu gali prireikti 
smarkiau susiveržti diržus.

šaulys (11.23–12.21)
Atrodys, kad jūsų kantrybė galutinai išseko. 
Šiuo laikotarpiu erzins net ir pačios menkiausios 
smulkmenos, todėl atrasti vidinę ramybę nebus 
paprasta. Bendraudami su kitais žmonėmis, 
pasistenkite ieškoti kompromisų ir nesivelkite 
į ginčus, nes tai gali išsunkti pernelyg daug 
energijos. Ieškokite būdų, kurie jums padėtų 
nusiraminti, o prireikus tiesiog nuo visko atsi-
ribokite ir leiskite laiką vienumoje.

ožiaragis (12.22–01.20)
Žvaigždės pataria būti atidesniems ir nepra-
leisti smulkių detalių, kurios šiuo metu bus kaip 
niekad reikšmingos. Pasistenkite nesiblaškyti 
ir visas savo mintis sutelkti vien tik į vykdomą 
veiklą. Nors gali kilti minčių viską tiesiog mesti 
ir atsikvėpti, tačiau nereikėtų būti pernelyg 
spontaniškiems. Susikaupkite, pasiraitokite 
rankoves ir šiek tiek paplušėkite, o jau labai 
greitai visas savo jėgas galėsite skirti kur kas 
malonesnei veiklai.

vandenis (01.21–02.19)
Ieškosite atsakymų į ramybės neduodančius 
klausimus, ir tai išsunks visas jūsų jėgas. Tikė-
tina, kad jums kils pagundų suvesti sąskaitas su 
seniai nematytais žmonėmis, tačiau žvaigždės 
pataria vengti negatyvių emocijų ir susitelkti 
vien tik į tai, ką savo gyvenime matote gražaus. 
Kad ir kaip norėtųsi ieškoti teisybės, dabar 
tam bus tikrai nepalankus metas. Pasistenkite 
atrasti vidinę ramybę ir kuo mažiau žvalgykitės 
į praeitį.

Žuvys (02.20–03.20)
Gali tekti susirungti su rimtais konkurentais, 
tačiau dėl to tikrai nereikėtų nerimauti: tikė-
tina, kad ši „kova“ taps įdomia patirtimi, kuri 
ateityje bus tikrai naudinga. Jei vis pasvars-
tydavote apie galimybę keisti darbą, dabar 
tam bus palankus metas: tiesiog spinduliuosite 
pasitikėjimu savimi, todėl jums pavyks palikti 
puikų pirmąjį įspūdį.

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.

Manto Valaičio I.V.  atliks kadastrinius matavimus žemės skly-
pų, esančių Lazdijų r. sav. Veisiejų sen. Smališkės k., kad. Nr. 
5958/0005:0081 ir 5958/0005:0082, kurie ribojasi su Vaciaus 
Sauselio, Ignoto Sauselio ir Onos Kvaraciejienės (mirę) sklypu kad. 
Nr. 5958/0005:0260. 2022 m. kovo 15 d. 13.00–15.00 val. vyks 
ribų ženklinimas vietovėje.  Prašome atvykti minėto kaimyninio 
sklypo mirusių savininkų paveldėtojus arba suinteresuotus asmenis. 
Neatvykus, darbai bus tęsiami, prašome pastabas pateikti per 30 
dienų nuo matavimų datos. Tel. 8 608 94027, el. paštas mantas-
valaitis1@gmail.com.



16 Dzūkų žinios Nr. 9 / 2022 03 03 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

Leidėjas UAB „Dzūkų žinios“
Nepriklausomybės a. 4, Lazdijai
Tiražas 3000 vnt.
Redakcijos tel.: (8 318) 53085, 
TELE2 8 670 38882
Faksas (8 318) 51474
El. p. dzukuzinios@gmail.com

Direktorius
Darius Brindza
Reklamos vadybininkė
Inga Liaukevičienė
Tel.: (8 318) 53 085, 
8 670 38882

Redakcija neatsako už reklamos turinį. Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su autoriaus nuomone.

PERKAME 
MIŠKĄ

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641,
www.SuperkaMišką.lt

perka pienu girdomus 
veršelius. 

moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

Virtuvės baldai, sofos, lovos, 
kampai, lentynos, komodos, 
kėdės, prieškambario bal-
dai, šaldytuvai, šaldikliai, 
trimeriai. Atvežame. Galima 
išsimokėtinai.

ulonų g. 16 ir 
naujoji g. 50, alytus. 

telefonas 8 674 05844

a. kašaLyno PĮ Teikia

gyvuLių 
sėkLinimo 

PasLaugas....

Tel. 8 698 50235.

Tel. 8 603 30577.Tel. 8 603 30577.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

PeRKame 
įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. 

Perkame nederlingas, medžiais 
ir krūmais apaugusias žemes.

Politinės aktualijos
Naujienos apie politikų gyvenimą, 
rajone priimamus sprendimus ir 
jų vykdymą.

Bendruomenių naujienos
Rajono bendruomenių aktualijos, 
informacija apie projektus, organi-
zuojamas šventes ir dar daugiau.

dzūkai kalBa, kad...
Karščiausios nuogirdos ir ne tik. 
Istorijos, sklindančios iš vienų lūpų į 
kitas. Kiekviena iš jų turi dalį tiesos.

Nuo šiol prenumeruoti leidinius galite ne tik 
Lietuvos pašto ar „PayPost“ skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu: 
www.prenumerata.lt ir www.prenumeruok.lt

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

aSmeniniai SkeLbimai 

nemokamai! 
tel.: (8 318) 53085, 

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

MALKOS, MALKOS, MALKOS
pagal pageidavimus.

Skaldytos, pjautos, rąstais, 
beržinės, alksninės, pušinės, 

drebulinės, ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
Tel. 8 657 88458.

MALKOS, MALKOS, MALKOS
pagal pageidavimus.

Skaldytos, pjautos, rąstais, 
beržinės, alksninės, pušinės, 

drebulinės, ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
Tel. 8 657 88458.

brangiai 
perka 

veršelius.

UAB „Suvalkijos veršeliai“

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

Antspaudų 
gamyba pagal 

užsakymą
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