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Redakcijos „dzūkų žinios“

ŽVILGSNIS

ar rajoNo valdžia už 
milijoną parduos rajono 
gimNazistus? 
DŽ redakcijos nuomonė 

Lietuvos švietimo sistemoje 
– normali būsena – nuolat vyks-
tančios pertvarkos. Dabar švie-
timo politikai užsimojo rajonų 
politikus papirkti pinigais, kad 
šie neprieštarautų mažų mokyklų 
naikinimui ir švietimo sistemos 
stambinimui bei centralizacijai. 

Jei nori tapti skambaus projekto 
„Tūkstantmečio mokykla“ daly-
viu, turi atlikti rimtą namų darbą 
– optimizuoti, paprastai kalbant, 
išvalyti nuo smulkmės, rajono 
švietimo tinklą. 

Kadangi Lazdijai tai jau sė-
kmingai daro ne pirmus metus, 
tai dalyvauti šiame projekte jiems 
nebus labai sudėtinga. 

Pagal švietimo tinklo optimiza-
vimo planą reikia uždaryti Kros-
nos mokyklą, kaip žinote, tai jau 
buvo padarytą praėjusį rudenį. 

Taip pat reikia pamažu uždu-
sinti Šventežerio ir Kučiūnų mo-
kyklas. Tas jau vyksta ir netrukus 
išsispręs. 

Tiesa, yra viena problema. Pa-

gal šį planą iki 2025 metų derė-
tų panaikinti gimnazijos klases 
Šeštokų mokykloje. Žinoma, tai 
būtų skaudus praradimas. Tary-
bos skeptikai aiškina, kad čia 
nieko tokio, nes per trejus me-
tus Šeštokuose natūraliai neliks 
gimnazistų. 

Pritariant šiam projektui, kiltų 
pavojus Seirijų ir Veisiejų gimna-
zijoms, nes joms sudėtinga būtų 
surinkti po dvi baigiamąsias gim-
nazijos klases po 31 moksleivį.

merės „solidiems“ darbams apdainuoti — įspūdingos pinigų sumos
„Specai“ iš Vilniaus Lazdijų savivaldybėje jau įdarbinami net nuotoliniu būdu

R
ajono valdžia 
neriasi iš kai-
lio, kad tik ge-
riau atrodytų 
gyventojų aky-
se. Dešimtys 

tūkstančių eurų iš savivaldybės 
biudžeto skiriama savigyrai vie-
name iš rajono laikraščių. Per-
kami straipsniai nacionalinėje 
spaudoje, samdomi fotografai, 
kad kuo gražiau atvaizduotų merę 
ir jos kariauną, samdomos viešųjų 
ryšių bendrovės, savivaldybėje 
įdarbinama sostinėje gyvenanti 
ir Nacionalinėje teismų admi-
nistracijoje dirbanti viešųjų ry-
šių specialistė. Artėja rinkimai, 
reikia pasigirti ir įtikinti rajono 
gyventojus, kad valdžia labai dėl 
jų stengiasi.  

LazdIjų VaLdŽIą koNSuLtuoS 
Iš VILNIauS
Paanalizavę savivaldybės vado-
vų pasirašytas sutartis, matome, 
kad jos sudaromos su tuo pa-
čiu tiekėju: ir dėl mokymų (už 
11 tūkst. eurų), ir dėl renginių  

„Dzūkų žinių“ kalbinta Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 
Komunikacijos ir dokumentų skyriaus vedėja G. Varnelienė į pateiktus klausimus 
apie viešinimui naudojamus biudžeto pinigus atsakinėjo „sausai“ ir lakoniškai.

Vilmos Danauskienės įrašas socialiniame tinkle „Facebook“. 

Parduodame bulves. Atvežame. Tel. 8 614 56206.
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V. danauskienė: labiau nei kovo 11-ąją prisimenu 1990-ųjų metų kovo 12-ąją
Buvo pirmadienis. Pirmoji 
pamoka – fizikos, kurią 
dėstė mokytojas Vladas 
Mikalonis. 

32-ame kabinete, tuometinėje 
Lazdijų vidurinėje. 

Vadinom jį Voru. Mokytojas ži-
nojo tai. Tiesą sakant, nemoku net 
paaiškinti, kodėl jis mums, moks-
leiviams, patiko, ir aš iki šiol jį 
atsimenu kaip vieną šviesiausių 
mokyklos metais sutiktų žmonių. 

Jis buvo savotiškas, šiandienos 
žodžiais pavadintum – keistas. 
Tada net kai kurie kolegos Mo-

kytoją vadino čiudnu. 
Nes buvo ne toks kaip kiti. 

Leisdavo nesimokyti, bet prašy-
davo netrukdyti tiems, kas norėjo 
semtis žinių. Su tais dirbo negai-
lėdamas savęs ir laiko. 

Be to, kad buvo ir astronomijos 
mokytojas, jis garsėjo savo aistra 
fotografijai. Be jo nebūtų įam-
žinta labai daug Lazdijų krašto 
svarbių įvykių.

Kodėl tiek daug rašau apie tai ir 
kaip tai susiję su Kovo 11-ąja?

Kaip ir sakiau, to sekmadienio 
vakaro, kai Vilniuje buvo skel-
biama Lietuvos atkurtoji Nepri-

klausomybė, mažame Lazdijų 
miestelyje, kuris, be kita ko, dar 
ir buvo uždaras sovietmečiu, nes-
gi čia pat, už geležinės uždangos, 
– Lenkija, o iš ten – ir „supuvę 
Vakarai“, tai mums, tuometiniams 
septyniolikmečiams, tas sekma-
dienio Aukščiausiosios Tarybos 
posėdis buvo kažkur toli ir kaž-
kas, ko negali pačiupinėti. 

Ir kai kovo 12-ąją ryte mūsų 
12B susėdome pas Mikalonį 
kabinete, baltais marškiniais ir 
preciziškai surištu kaklaraiščiu 
po tamsiu kostiumu pasipuošęs 
Voras taip su mumis, abiturien-

tais, pasisveikino: „Aš sveikinu 
jus visus, nes jūs tapote istorijos 
dalimi. Lietuva yra laisva." 

Ir iš kišenės išsitraukęs lūpinę 
armonikėlę (čia buvo dar viena 
šito Mokytojo aistra), užgrojo „Oi 
neverk, motušėle...“.

Kai kurie džiaugėmės supratę, 
kad atsakinėti šiandien nekvies. 
Kai kurie tyliai prunkštelėjo, bet 
čia pat gavo per galvą iš suolo 
draugų ir nutilo. Sėdėjome visi, 
tikrąja to žodžio prasme – nuščiu-
vę, o Mokytojas įjungė nešiojamą 
VEF'ą ir ant visos klasės palei-
do... Vilnių. Vyko Seimo posėdis. 

Jau LAISVOS Lietuvos. 
Šiandien tiems fizikos pamokos 

dalyviams – po penkiasdešimt. Ir 
aš, kaip viena iš jų, sveikindama 
su Nepriklausomybės atkūrimo 
diena Jus visus, visų pirma svei-
kinu savo buvusius bendraklasius 
ir ypač – Lazdijų metraštininką, 
Mokytoją iš didžiosios raidės 
Vladą Mikalonį. 

Atleiskit man, jei tada neįver-
tinau, kokį šansą mano karta iš 
istorijos gauna. Ir ačiū Jums, Mo-
kytojau, už TĄ pamoką – kad ji 
tokia buvo. Būkit stiprus ir svei-
kas. Težydi Laisvė!•

Šią ypatingą dieną lazdijie-
čiai paminėjo išreikšdami 
savo norą būti laisviems 
– kovo 11 d. maldomis bei 
vienybe visi kartu susibūrė 
paminėti atkurtos Lietuvos 
nepriklausomybės.

Šventinis renginys prasidėjo Laz-
dijų Šv. Onos bažnyčioje, kurioje 
aukotos šv. Mišios už Lietuvos ir 
Ukrainos laisvę. 

Po šv. Mišių buvo padėta gėlių 

ir uždegtos žvakės prie Lietuvos 
partizanų vado, brigados generolo 
Adolfo Ramanausko-Vanago pa-
minklo. Pagerbę mūsų didvyrio 
atminimą, žmonės žingsniavo į 
Nepriklausomybės aikštę. Lietu-
vos šaulių sąjungos Lazdijų sky-
riaus šauliai ėjo eisenos priešaky 
ir nešė Lietuvos valstybės, Lietu-
vos valstybės istorinę, Ukrainos ir 
Lietuvos šaulių sąjungos vėliavas. 
Aikštėje prie Nepriklausomybės 
paminklo uždegtos žvakės bei 

padėta gėlių. 
Kovo 11-osios minėjimas pra-

sidėjo prasmingais žodžiais ir 
dainomis. 

Su džiaugsminga švente visus 
lazdijiečius ir miesto svečius, su-
sirinkusius drauge švęsti mūsų 
laisvės dieną, sveikino Šv. Onos 
parapijos klebonas, Lazdijų deka-
nato dekanas Nerijus Žvirblys ir 
savivaldybės merė Ausma Miš-
kinienė. Sveikinusieji linkėjo 
vienybės, susitelkimo, gerumo 

ir atidumo vieni kitiems, kvietė 
branginti laisvę, vertinti jos su-
teikiamas galimybes. 

Šventės dalyvius džiugino 
šokių kolektyvai ,,Puerto“ bei 
,,Smilga“. Nuo šokių kolektyvo 
neatsiliko ir atlikėjai Vaida, Edvi-
nas, Milena ir Smiltė. O kokia 
šventė be mūsų krašto garsintojų 
Roko, Indrės Launikonytės bei 
Haroldo Šklėriaus. 

Renginio metu žmonės raga-
vo Lazdijų turizmo informacinio 

centro išvirtos ukrainietiškų barš-
čių sriubos – už ją surinktos lėšos 
bus paaukotos Ukrainai. 

Kovo 11-oji – Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo diena. 
Šią dieną 1990 metais Lietuvos 
Respublikos Aukščiausioji ta-
ryba priėmė aktą ir jį pasirašė, 
taip skelbdama, kad Lietuva vėl 
yra laisva ir nepriklausoma nuo 
Sovietų Sąjungos. Šią dieną Laz-
dijai mini ypatingai, ramiai, bet 
šventiškai.•

kovo 11-oji lazdijuose: susitelkimas, maldos ir dainos už lietuvos 
bei ukrainos laisvę
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pilietiški lazdijiečiai skuba į pagalbą ukrainos pabėgėliams
„Negalime sėdėti ir nie-
ko neveikti, kai matome, 
kokios bėdos užklupo 
mūsų brolius ukrainiečius. 
Norėdami nelikti abejingi 
ir nors kiek prisidėti prie 
pagalbos nuo karo bė-
gantiems ukrainiečiams, 
nusprendėme padirbėti 
Alytaus pabėgėlių regis-
tracijos centre“, – kalbėjo 
Lazdijų Motiejaus Gus-
taičio gimnazijos istorijos 
ir pilietiškumo mokytoja 
Audronė Pileckienė. Ji 
nuoširdžiai kviečia ir kitus 
lazdijiečius padirbėti sava-
noriais Alytaus pabėgėlių 
registracijos centre. 

Paklausta, kaip jai kilo mintis 
savanoriauti, A. Pileckienė teigė 
sužinojusi, jog Alytuje trūksta sa-
vanorių, todėl greitai nusprendė 
su vyru ten važiuoti. Paskui pakal-
bino koleges prisijungti, kurios su 
savo vyrais irgi išvyko į Alytų. 

Pasidomėjus, kokius darbus 
lazdijiečiams teko atlikti cen-
tre, A. Pileckienė teigė, jog teko 
sėdėti prie informacijos posto ir 
teikti iš Ukrainos atvykstančioms 
šeimoms pirminę informaciją. Vi-
sus darbus savanoriams paskirstė 
koordinatorius. 

„Ukrainiečiams aiškinome, kur 

jiems toliau reikia eiti, klausėme, 
ar reikia būsto. Tada pabėgėliai 
eidavo prie migracijos, užimtu-
mo tarnybų,  savanoriai duoda-
vo maisto, o aš lydėdavau juos 
į antrą ir trečią aukštus laikinam 
apsigyvenimui.  Mūsų budėjimo 
metu kaip tik atvažiavo autobusas 
iš Nikolajevo su nuo karo bėgan-
čiais ukrainiečiais“, – pasakojo A 
.Pileckienė. 

Paklausta, kokios pabėgėlių 
nuotaikos, A. Pileckienė atvira-
vo, jog žmonių nuotaikos labai 
slogios. 

„Atvažiuoja su manta, mažais 
vaikais, šie verkia, mamos pasi-
metusios. Žmonės turėjo namus, 
darbus, o dabar tapo benamiais. 
Kai kurie iš jų atvyko be pinigų, 
be maisto. Išgirdome visokių is-
torijų. Vienas vyras atvežė į Aly-
tų savo dukrą, o pats apsisuko ir 
išvažiavo į Ukrainą. Reikia, kad 
kuo daugiau mūsų žmonių išgirs-
tų tas autentiškas istorijas, tuomet 
kitaip vertins tai, ką dabar turi.  
Klausydami istorijų, stengiamės 
jiems neparodyti savo emocijų, 
bet buvo labai liūdna. Reikia, kad 
kuo daugiau mūsų žmonių išgirs-
tų tas autentiškas istorijas, tuomet 
kitaip vertins tai, ką dabar turi 
“, – kalbėjo A. Pileckienė.  

Jos nuomone, darbas Alytaus 
pabėgėlių registracijos centre 

organizuotas puikiai, tačiau ten 
nuolat trūksta savanorių.  No-
rintieji savanoriauti turėtų regis-
truotis adresu, kuris nurodytas 
Alytaus savivaldybės tinklalapy-
je. Ten pamainos suskirstytos po 
keturias valandas, savanoriauti 

gali žmonės ir nemokantys rusų 
kalbos.  

„Mūsų mokytoja, kuri savano-
riavo, jau parsivežė į savo namus 
dvi šeimas iš Ukrainos,  dviem 
mamoms su vaikais ji užleido 
namo antrą aukštą. Netrukus 

su vyru vėl važiuosime į Alytų, 
smagu, kad pavyko prikalbinti 
su mumis važiuoti ir daugiau 
mokytojų“, – džiaugėsi A. Pi-
leckienė.•
„dzūkų žinių“ informacija

organizavimo, o dabar ir dėl vie-
šųjų ryšių paslaugų (už 12 tūkst. 
eurų). O tas tiekėjas – merės ben-
drapartiečio S. Skvernelio buvu-
sios pavaldinės bendrovė „Good 
to know“.

Kai dėl „Good to know“ mo-
kymų, tai pikti liežuviai kalba, 
kad paskutinis toks įdomesnis 
mokymas Lazdijų savivaldy-
bėje – VIP bilietai į Juozo Stat-
kevičiaus pasirodymą „Moters 
vizijoje“. Sąskaitoje išrašyta, kad 
Lazdijų merės komandiruotė į tą 

ponių vakarėlį buvo ne kas kitas, 
o „valstybės tarnautojų kvalifika-
cijos kėlimo mokymai“. 

Maža to, merė Lazdijų savi-
valdybėje įdarbino Vilniuje gy-
venančią Nacionalinėje teismų 
administracijoje dirbančią Miglę 
Pavliukovičienę, kuri taip pat dirba 
su ta pačia S. Skvernelio buvusios 
pavaldinės bendrove, organizavu-
sią Lazdijuose „Verslo sparnus“. 

Žinoma, ponią Miglę Lazdi-
juose vargu ar sutiksite, ji dirba 
nuotoliniu būdu, iš Vilniaus kuria 
stebuklines pasakas apie merės 

ir jos bendrapartiečių nuveiktus 
darbus. 

Tarybos nario Audriaus Klėjaus 
nuomone, akivaizdu, jog vyksta 
rimtas pasiruošimas rinkimams 
ir pinigų kaupimas agitacinei 
kampanijai. 

„Pažiūrėkime, kokia infor-
macija už savivaldybės pinigus 
skelbiama vietinėje spaudoje. 
Daugiausia ten matome merės 
nuotraukų. Kai stebi savivaldybės 
tinklalapį, kartais susidaro įspū-
dis, kad tai yra ne savivaldybės, 
bet Ausmos Miškinienės persona-
linis puslapis – vien tik pasipuika-
vimas nuotraukomis ir minkštais 
darbais, nes per šią kadenciją nėra 
įgyvendinta rimtų projektų, tik 
einamieji darbai.  Girdžiu, kaip 
merė man oponuoja: „išasfalta-
vome kelią, apšvietėme gatves ir 
t. t.“. Gerbiamoji, tai yra ūkiniai 
darbai, kuriuos privalo atlikti kie-
kviena savivaldybė. Mes kalbėki-
me apie kitus – etapinius darbus, 
projektus. Jų tiesiog nėra“, – teigė 
A. Klėjus. 

Renginiui „Verslo sparnai“ 
samdytam fotografui buvo su-
mokėtas ne vienas tūkstantis. Ar 
pas mus nėra žmonių, sugebančių 
fotografuoti? Ką veikia dešimt 
žmonių, atsakingų už savivaldy-
bės veiklos viešinimą? 

LėšoS — „aktuaLIaI“ 
INformacIjaI pateIktI 
„Dzūkų žinių“ kalbinta Lazdijų 
rajono savivaldybės administraci-
jos Komunikacijos ir dokumentų 

skyriaus vedėja Gintarė Varnelienė 
į pateiktus klausimus apie viešini-
mui naudojamus biudžeto pinigus 
atsakinėjo „sausai“ ir lakoniškai.  

Paklausus, kiek buvo skirta 
pinigų viešiesiems ryšiams pra-
ėjusiais metais, G. Varnelienė pa-
teikė tik skaičius apie pinigus, 
kurie buvo išleisti reklamuojantis 
vietinėje spaudoje, t. y. 26 870 
Eur. Visos kitos sumos, fotogra-
fai, konsultacijos ir kita nebuvo 
minimos.

G. Varnelienės teigimu, „In-
formacijos skelbimas rajoninėje 
spaudoje dažnu atveju yra vie-
nintelė galimybė pasiekti rajono 
gyventojus, kurie nesinaudoja 
internetu. Per spaudą  platindami 
informaciją, galime užtikrinti, kad 
žinios pasieks didžiąją dalį gyven-
tojų. Be to, pagal teisės aktus  sa-
vivaldybė įpareigota paskelbti tam 
tikrą didelės apimties informaciją 
vietinėje spaudoje (pvz.: informa-
cija apie savivaldybei priklausan-
čio turto aukcionus, savivaldybės 
teritorijoje esantį bešeimininkį tur-
tą, butų pirkimą socialinio būsto 
fondui ir kt.). Praėjusiais metais 
gana daug informacijos buvo vie-
šinama apie šalyje galiojančius 
draudimus, rekomendacijas ir kitą 
aktualią informaciją, susijusią su 
COVID-19 pandemija. 2021 me-
tais Lazdijų rajonas susidūrė ir su 
nelegalių migrantų problemomis 
– kurį laiką jie gyveno Kapčia-
miesčio centre esančiame pastate. 
Apie tai informacija gyventojams 
irgi buvo pateikiama.“ 

Tam, kad rajono gyventojai 
būtų informuojami, dažniausiai 
pasirenkamas vienas ir tas pats 
laikraštis.

Pasiteiravus, kam šiemet bus 
skirti pinigai (12 000 Eur) pagal 
sutartį su sostinės viešųjų ryšių 
agentūra „Good to know“, G. Var-
nelienė atsakė, jog ši numatyta 
pinigų suma bus skirta konsultavi-
mo ir komunikacijos paslaugoms, 
kurios apima konsultacijas vidinės 
ir išorinės komunikacijos klausi-
mais, pagalbą įgyvendinant su-
planuotas komunikacijos veiklas, 
rengiant ir platinant informaciją 
viešojoje erdvėje, informuojant 
gyventojus apie įgyvendinamas 
iniciatyvas bei efektyviai komu-
nikuojant krizinių, ekstremalių 
situacijų atvejais.

Dar neseniai internetiniame 
Lazdijų rajono savivaldybės 
puslapyje Komunikacijos ir do-
kumentų skyriaus darbuotojų 
kontaktuose buvo matyti dviejų 
fotografų pavardės, tačiau rengi-
nius dažnu atveju fotografuodavo 
dar atskirai pasamdyti fotografai. 
Paklausus, ar savivaldybė sam-
do fotografus ir kokiais atve-
jais, G. Varnelienė atsakė, jog 
dažniausiai savivaldybėje vyks-
tančius susitikimus, organizuo-
jamus renginius ir informacijos 
viešinimui reikalingus objektus 
fotografuoja savivaldybės admi-
nistracijos darbuotojai. Išimtiniais 
atvejais yra samdomi profesiona-
lūs fotografai.•
„dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų savivaldybė nuotoliniam darbui įdarbino Vilniuje gyvenančią, 
Nacionalinėje teismų administracijoje dirbančią Miglę Pavliukovičienę. 
(Nuotr. iš asmeninės FB paskyros.)

A. Pileckienė teigė, jog teko sėdėti prie informacijos posto ir teikti iš Ukrainos atvykstančioms šeimoms pirminę 
informaciją. Visus darbus savanoriams paskirstė koordinatorius.

merės „solidiems“ darbams apdainuoti — įspūdingos pinigų sumos
„Specai“ iš Vilniaus Lazdijų savivaldybėje jau įdarbinami net nuotoliniu būdu
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paliūniškis arūnas kundrotas apgynė savo teises — 
teismas anuliavo jam skirtą baudą
Keičiantis normatyviniams 
dokumentams, kyla situa-
cijų, kai žmonės, patys to 
nežinodami,  tampa įsta-
tymų pažeidėjais, jiems 
skiriamos baudos, tenka 
nugriauti statinius, kurie 
dėl pakeistos tvarkos atsi-
randa valstybinėje žemėje.

Tačiau ne visada valdiškos insti-
tucijos būna teisios, tik reikia būti 
atkakliam ir įrodyti savo tiesą. Tai 
įrodo Paliūnų kaimo gyventojo 
Arūno Kundroto pavydys, kuris, 
nebijodamas bylinėtis, dalyvauti 
nemaloniuose teismo posėdžiuo-
se, sugebėjo įrodyti savo tiesą 
ir nemokėti Nacionalinės žemės 
tarnybos (NŽT) jam paskirtos 
baudos. 

Surašė paŽeIdImų 
protokoLuS
A. Kundrotas praėjusį pavasarį 
skundėsi, kad jam ir dar keliems 
Paliūnų bei Aštriosios Kirsnos 
gyventojams tikriausiai teks nu-
griauti dalį statinių, tvorų, esan-
čių prie kelio. Praėjusį balandį 
patikrinimą atlikusi Nacionalinė 
žemės tarnyba (NŽT) nustatė, kad 
šie statiniai neteisėtai pastatyti 
valstybinėje žemėje, todėl turi 
būti patraukti. 

Vadinamiesiems pažeidėjams 
buvo surašyti protokolai, paskir-
tos baudos, jie turėjo nugriauti 
valstybinėje žemėje atsiradusius 
statinius. 

Kai kurie iš gavusiųjų proto-
kolus taip ir padarė – sumokėjo 
baudas ir patraukė statinius. 

Tačiau A. Kundrotas šioje situ-
acijoje pasielgė kitaip – jis nesu-
mokėjo baudos, neperkėlė tvoros, 
o NŽT veiksmus pilietiškas paliū-
niškis apskundė teismui. 

„Protokolą gavau tik rudenį, aš 
baudos, kuri buvo 150 eurų, ne-
mokėjau, vėliau bauda padidėjo 
iki 300 eurų. Manau, kad toks 

sprendimas yra nesąmonė, jį ap-
skundžiau teisme, noriu, kad būtų 
panaikinta bauda. Aš paveldėjau 
iš močiutės tą sodybą, ta tvora ten 
jau buvo. Pagal 1993 metų sklypo 
planus, tvora yra sodybinio sklypo 
ribose. Kai keitėsi tvarka, išplati-
no kelius, atsitiko taip, kad tvora 
atsirado valstybinėje žemėje, bet 
Kelių tarnybai ši žemė netruk-
do. Į valstybės žemę, pagal NŽT 
skaičiavimus,  ji įėjo apie 4,5 me-
tro. Anksčiau sodybinis sklypas 
prasidėdavo 4 metrai nuo kelio 
vidurio, o dabar reikalaujama 9 
metrų.  Nesugebu išaiškinti, kad 
buvo veikiama pagal tuo metu 
galiojusią tvarką, todėl ir tvora 
ten atsirado, ji tuo metu buvo ne 
valstybinėje žemėje. Keista, kad 
kažkada dokumentai galiojo, o 
paskui pradėjo negalioti“, – pa-
sakojo A. Kundrotas. 

keLININkaI tVoroS GrIautI 
NeSkubėjo
NŽT A. Kundroto sklypo patikrą 
atliko praėjusį pavasarį, balan-
džio mėnesį. 

„Po to buvau iškviestas pokal-
biui į NŽT Lazdijų skyrių. Išdės-
čiau jiems savo argumentus.  Jie 
ilgą laiką neatsiuntė protokolo, 
galvojau, kad tuo pokalbiu viskas 
ir pasibaigė. Bet rugsėjo mėnesį 
gavau protokolą. Man jį atsiuntė 
tik tada, kai aš jo pareikalavau. 
Kai savo elektroniniame pašte 
radau pranešimą apie man skirtą 
baudą, tai paprašiau, kad man at-
siųstų protokolą. Nemokėjau bau-
dos, nesutikau su tokiu jų spren-
dimu, laukiau, kol man paskirs 
valstybės finansuojamą advokatą. 
Pranešiau VMI, kad bus ginčas 
teisme, kad neperduotų antsto-
liui“, – sakė A. Kundrotas.  

Jis pasakojo kalbėjęs su  Ke-
lių direkcijos atstovu Tomu 
Radkevičiumi, kuris teigė, kad 
kelininkams ši tvora netrukdo. 
Pagal teismų praktiką, jei tvo-

ros niekam netrukdo, tai jos nėra 
griaunamos.  

NaGrINėjo dVIejų INStaNcIjų 
teISmaI
Šių metų sausį Lazdijų teisme 
buvo nagrinėjamas A. Kundroto 
skundas dėl NŽT priimtų sprendi-
mų skirti jam baudą. Teismas ne-
patenkino šio žmogaus skundo. 

A. Kundrotas nenuleido rankų 
ir toliau ėmėsi ginti savo teises. 
Jis šį Lazdijų teismo sprendimą 
apskundė Kauno apygardos teis-

mui. 
Kovo pradžioje skundą nagri-

nėjęs Kauno apygardos teismas 
pakeitė Lazdijų teismo nutartį ir 
vietoj 300 eurų baudos skyrė A. 
Kundrotui įspėjimą. 

„Džiaugiuosi, kad iš esmės 
laimėjau šį teismo procesą ir 
įrodžiau savo tiesą. Manau, kad 
žmonės turėtų ginti savo tiesą ir 
lengvai nepasiduoti biurokratų 
sprendimams“, – sakė A. Kun-
drotas. 

Paklaustas, ar Kelių direkcija 

neprivertė jo nugriauti pastatytos 
tvoros, A. Kundrotas teigė, kad 
po Kauno apygardos nutarties 
jis kalbėjęs su kelininkų atsto-
vais, kurie dabar neliepė griauti 
tvoros. 

„Žinoma, jie man nepatvirtino 
šios tvoros teisėtumo, tačiau pasa-
kė, jog iki tol, kol ši tvora kelinin-
kams netrukdys atlikti numatytų 
projektų, tol tvoros nereiks judin-
ti“, – sakė A. Kundrotas.•
„dzūkų žinių“ informacija

A. Kundrotas šioje situacijoje pasielgė kitaip — jis nesumokėjo baudos, neperkėlė tvoros, o NŽT veiksmus 
pilietiškas paliūniškis apskundė teismui.

kviečiame dalyvauti Žemės dienos konkurse „ekologija sujungia“
Saugi ir tvari aplinka – ko 
gero, didžiausias kiekvie-
no žmogaus troškimas. 
Kad jis išsipildytų, reikia 
kad ir nedidelių kasdienių 
pastangų: atsakingo po-
žiūrio ir elgesio, mažesnio 
vartojimo, suvokimo, kad 
mažiau iš tiesų yra geriau.

Todėl, artėjant pasaulinei Žemės 
dienai, kviečiame apmąstyti savo 
vartojimo įpročius, atsisakyti ne-
būtinų naujų daiktų, vietoj to – 
atnaujinti senus ir savo patirtimi 
pasidalinti dalyvaujant konkurse 
„Ekologija sujungia“. 

Konkurse kviečiami dalyvauti 
Alytaus miesto, Alytaus rajono, 
Birštono, Druskininkų, Lazdijų, 
Prienų, Varėnos savivaldybių gy-
ventojai ir bendruomenės.

Konkursui reikia pateikti nuo-
traukų koliažus  – dvi gretimai 

sudėtas fotografijas, kuriose už-
fiksuoti daiktai prieš atnaujinimą 
ir atnaujinus – pritaikius naudoji-
mui. Nuotraukose gali būti užfik-
suoti įvairūs  įsigyti ir panaudoti 
daiktai: drabužiai, baldai, namų 
apyvokos daiktai ir kt.

Konkursas vyksta nuo 2022 m. 
kovo 14 iki 2022 m. balandžio 4 
d. Koliažus siųsti el. paštu tiko-
tiks@alytausratc.lt iki 2022 m. 
balandžio 4 d. Autorius, siųsda-
mas koliažus, turi nurodyti var-
dą, pavardę, amžių, elektroninio 
pašto adresą, telefono numerį, 
koliažo pavadinimą ar trumpą 
pristatymą. 

Konkursui atsiųsti nuotraukų 
koliažai bus publikuojami centro 
„TikoTiks“ „Facebook“ paskyro-
je, nugalėtojus rinks gyventojai, 
paspausdami aktyvią nuorodą 
„Patinka“, ir sudaryta komisija.

Nugalėtojai bus renkami ke-

liose kategorijose ir apdovanoti 
savivaldybių bei Alytaus regiono 
atliekų tvarkymo centro įsteigtas 
prizais. 

Konkursą Žemės dienai pa-
minėti rengia Alytaus miesto 
savivaldybė kartu su partneriu 
Alytaus  regiono atliekų tvarky-
mo centru. 

Alytus yra kultūros sostinė 
2022. Jos šūkis  – „Alytus su-
jungia“. Rengdamasi paminėti 
Žemės dieną, kultūros sostinė 
sako „Ekologija sujungia“ ir 
kviečia visų regiono savivaldy-
bių gyventojus, bendruomenes 
dalyvauti tvarumą mūsų kasdie-
nybėje atspindinčiame konkurse 
„Ekologija sujungia“. 

Konkurso nuostatai skelbiami 
https://www.aratc.lt/naujienos/
kvieciame-dalyvauti-zemes-die-
nos-konkurse-ekologija-sujun-
gia/.•

Atnaujinti daiktai — tvaresnio mūsų gyvenimo ir atsakingesnio mąstymo 
liudininkai. (ARATC nuotr.)
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Plaukiojantis kaimas, esantis šalia Tonle Sap ežero, 
Tailande. Aistė, Lukas ir Benas čia apsilankė sausuoju 
metų laiku, todėl nameliai nebuvo apsemti ir į juos buvo 
galima patekti motoroleriu.

Šiame regione yra keturi tokio tipo kaimai: Chong 
Khneas, Mechery, Kampong Khleang ir Kampong Phluk. 
Pastarajame šeima ir lankėsi.

Keliautojai laiveliu plaukti neplanavo, nes pamiršo 
išsigryninti pinigų, bet likimas nusišypsojo ir vis dėlto 
pavyko ir pasiplaukioti, ir net krokodilų fermą pamatyti.

g Baranivkos savivaldy-
bė reikiamą humanitarinę 
pagalbą tikriausiai gaus po 
mėnesio. Lazdijų rajono 
savivaldybės priešgaisrinė 
tarnyba po konsultacijų su 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento 
prie Vidaus reikalų ministeri-
jos atsakingais darbuotojais 
sudarė reikalingų priemo-
nių sąrašą vienai gelbėjimo 
komandai, sudarytai iš 4 
asmenų, ir informavo savi-
valdybės administraciją, kad 
visų reikalingų priemonių 
pristatymas užtruktų apie 
vieną mėnesį. Nėra spren-

ten, panašu, mažai darbo. 
Ji Lazdijuose dirbs už mūsų 
mokesčių mokėtojų pinigus 
ir gaus algą čia dirbdama 
nuotoliniu būdu. Įdomu, 
kad ši moteris yra siejama su 
įmone „Good to know“, kuri 
sėkmingai laimi Lazdijuose 
įvairius konkursus, rengia 
įvairius mokymus.•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.

dimo, nėra pinigų, nes lėšos 
nėra skirtos, todėl ir negali-
ma reikalingų prekių įsigyti 
operatyviai, o tų prekių ka-
riaujantiems ten, Ukrainoje, 
reikia čia ir dabar. 
g Lazdijų rajono savivaldy-

bės administracijos Komuni-
kacijos skyrius kuo toliau, tuo 
labiau tampa svarbiausiu sky-
riumi savivaldybėje. Turimais 
duomenimis,  prie skyriaus 
prisijungė specialistė iš Vil-
niaus, kuriai mūsų savivaldybė 
yra antroji darbovietė, moteris 
dirbs laisvu nuo pagrindinio 
darbo Nacionalinėje teismų 
administracijoje laiku, nes 

kaLba, kad...
dzūkaI

»Atkelta iš 1 psl. 

Redakcijos „dzūkų žinios“

ŽVILGSNIS

reikmėms. 
Gal ir neblogai būtų tapti priim-

tiems į „Tūkstantmečio mokyklų“ 
kompaniją ir gauti pinigų. Yra 
vienas bet.

Norint tapti šios „prestižinės“ 
brolijos nariais, reikia, kad ra-
jone būtų bent trys mokyklos, 
kuriose mokytųsi ne mažiau kaip 
po 200 mokinių. Deja, Lazdijuo-
se ši aritmetika nepaeina, nėra 
tokio trejeto. Galima jungtis su 
kitomis savivaldybėmis. Kal-
bama, kad šiuo klausimu vyko 
derybos su Druskininkais, tačiau 
šie šiam reikalui nepasirašė, nes 
turi pakankamai savo mokslei-
vių. 

Mokyklos uždarymas, nors ir 
pačios menkiausios, yra labai 
nepopuliarus žingsnis, valdžiai 

tai balų tikrai nepridės. Gali būti, 
jog, artėjant rinkimams, Lazdijų 
valdžiukė šiam reikalui nepasi-
rašys, nukels sprendimą kitiems 
metams, kai  tikisi, jog bus vėl 
perrinkta. O jei ne?•

REDAKCINIS STRAIPSNIS (vedama-
sis) – redakcijos nuostatas atspindintis, 
jos vardu parašytas, neretai nenurodant 
konkretaus autoriaus, rašinys, dažnai 
atsiliepiantis į kokius nors įvykius, pa-
aiškėjusius faktus, tendencijas. Būdinga 
nedidelė, neretai vienoda visiems leidi-
nio redakciniams straipsniams apimtis, 
glaustas minčių dėstymas, tezių pobūdžio 
argumentacija, naudojami publicistinės 
retorikos elementai. Įprasta pateikti iš-
vadas, apibendrinimus, atspindinčius 
redakcijos nuostatas. / Žurnalistikos 
enciklopedija /

ar rajoNo valdžia už 
milijoną parduos rajono 
gimNazistus? 

Reiškia, kad Seirijų ir Veisiejų 
gimnazijinės klasės būtų panai-
kintos, o šios mokyklos taptų tik 
dešimtmetėmis.

Projekte numatoma nuolat ste-
bėti situaciją šiose gimnazijose 
ir prireikus priimti atitinkamus 
sprendimus. 

Jei politikai palaimintų tokį 
planą, tai Lazdijai galėtų būti 
įtraukti į „Tūkstantmečio mo-
kyklų“ projektą ir gautų iš mi-
nisterijos pusantro milijono eurų 
dovaną. Tuos pinigus jie galėtų 
panaudoti įvairioms mokyklų 

Lazdijų krašto naujienų savaitraštis

• Politinės aktualijos

• Bendruomenių naujienos

• Kultūrinių renginių anonsas

• Dzūkai kalba, kad...

Prenumeruoti leidinius galite Lietuvos pašto skyriuose, telefonu 8 700 55 400, 
internetu: www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt, www.prenumeruoti.lt 
bei redakcijoje  adresu: Seinų g. 12, Lazdijai.

tel. pasiteirauti 8 670 38882.
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Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 800 eur.

Lietuviškos tapatybės išsaugojimas 
Lenkijos paribio kaimuose

Vyskupo A. Baranausko
(Pagal mažai žinomus faktus

Sigitas Birgelis
1897 m. spalio 23 d. caras 
pasirašė A. Baranausko 
paskyrimą Seinų vyskupu. 
Šiandien ne vieną skaityto-
ją tai gali stebinti, bet tokia 
anuomet buvusi tvarka.

Yra išlikusių žmonių pasakojimų 
apie A. Baranausko atvykimą į 
Seinus. Seinų gyventoja Petruš-
kevičienė pasakojusi, kad vys-
kupo pasitikti susirinko didžiulė 
minia. Jį lenkiškai pasveikino 
prel. Povilas Krajevskis. A. Ba-
ranauskas, sėdėdamas katedros 
soste, irgi kalbėjo lenkiškai. Šv. 
Mišių metu buvo perskaityta ir 
parodyta kapitulai brevė, skirianti 
A. Baranauską Seinų vyskupu. 
Pamaldoms pasibaigus, A. Bara-
nauskas į tikinčiuosius prabilo ir 
lietuviškai. Tai sujaudino bažny-
čioje susirinkusius lietuvius, nes 
jie dar nebuvo girdėję vyskupo, 
kalbančio jų gimtąja kalba.

Seinų „Šaltinio“ spaustuvėje 
leidžiamame „Vadove“ skaitome: 
„Atlikęs Peterburge visus reika-
lus, vyskupas Baranauskas grįžo 
Kaunan, o paskui atvyko Garle-

von pas Marijampolės dekaną. 
Ten paviešėjęs per Kalėdų šven-
tę, gruodžio 27 dieną išvažiavo į 
Seinus. Važiavo per Marijampolę, 
Kalvariją ir Seinuosna pribuvo 
gruodžio 28 dieną 10 val. ryto. 
Tuojau atlaikė iškilmingas Mi-
šias ir atliko kitas ceremonijas. 
Žmonių prisirinko labai didelė 
minia, ir vienų kunigų buvo apie 
130. <...>.“

Antanas Baranauskas Seinuo-
se rado 20 kunigų – seminarijos 
profesorių, vikarų, bet nė vieno 
susipratusio lietuvio. Noromis 
nenoromis reikėdavo su visais 
kalbėtis lenkiškai. Lenkų kalbos 
vartojimo tradicija buvusi dar to-
kia stipri, kad inteligentams kal-
bėti savo tarpe lietuviškai atrodė 
ir keista, ir žema.

Antanas Baranauskas buvo ne-
paprastai reiklus. Pasak vysk. A. 
Baranausko kapeliono ir sekre-
toriaus Juozapo Laukaičio, kie-
kvienas raštas, kurį jis duodavęs 
pasirašyti vyskupui, turėjo būti 
parašytas tobulai. Jei vyskupas 
jame įžvelgdavo klaidą, raštą 
suplėšydavo. Sekretoriui ne tik 
buvo gėda, kad padarė klaidą, bet 

ir gaila įdėto darbo. Mat raštą rei-
kėjo atkurti iš atminties.

Seinų vyskupijos dvasininkai, 
žinodami vyskupą esant griežtą, 
kaip įmanydami jo vengdavo. 
Šis dėl to jautėsi labai vienišas. 
Kartais pasiskųsdavo, kad žmo-
nės jo šalinasi, kad neaplanko net 
kažkada buvę artimi bičiuliai. Tik 
kapelionas J. Laukaitis visada, 
nori nenori, būdavo šalia jo.

Į Seinus atvykęs A. Baranaus-
kas rado sudėtingą padėtį. Sei-
nų (Augustavo) vyskupijoje tuo 
metu pradėjo reikštis tautinis 
judėjimas, tarp lietuvių ir lenkų 
kildavę ginčų, kokia kalba turėtų 
vykti papildomos pamaldos (litur-
gijos kalba buvo lotynų). Ginčai 
neretai įgaudavo aštrių formų. A. 
Baranauskui teko spręsti abiejų 
tautybių tikinčiųjų aštrėjančius 
tarpusavio santykius.

Vysk. A. Baranauskas parapi-
jų administratoriams liepė ne-
primesti vienos ar kitos kalbos, 
bet derinti pagal tai, kaip toje 
vietoje žmonės kalba. Jo nuro-
dymu, lietuvių pamaldos turėtų 
vykti priešpiet, o lenkams popiet, 
mat lietuviai, dažniausiai kaimo 
žmonės, atvykdavo pėsti ar at-
važiuodavo iš toli, lenkai buvo 
daugiausia miestelėnai.

1900 m. į Seinų vyskupą krei-
pėsi Alytaus lietuviai. Jie prašė 
ganytojo, kad giedojimai Alytuje 
vyktų lietuvių kalba. 

„Mias Alitaus parapijonis nori-
mia savo bažniczioja priesz suma 
szviantomis dienomis lietuviszkai 
giedot, už tai kad mias lietuvnikai. 

Po nobožianstvai negalimia pasi-
likt bažniczioja, už tai kad mums 
paskui butu toli pariait prižiuret 
namu ir kat velai jainant žalnieriai 
kantavams ir kantavoms gali pas-
tot kialia. Pas miestialį vis girios 
ir žalnieriu dauk. Pernai per Jusu 
Garbingiausias Tevia vizita misli-
jom, kat paliepsit mums lietuvis-
zkai giedot, ba jau visur giedojo 
taip. Juliaus meniasi szio miato 
buvomia piar gromata praszia pa-
vialit lietuviszkai giedot. Garbin-
giausio ir szviesiausio Viskupo 
buvo ukazas iszduota suskaitit 
lietuviszkus ir lankiszkus žmonis. 
Lietuviszku susirasze baviaik szi-
aszisik daugiau. Mum szirdi sopa, 
kat baviaik visai parapijai savo 
bažniczioja, Lietuvoja nevalna 
susirinkus ražancziaus giedot ir 
susiedai isz mus juokiasi, kai mias 
toki niatikia. Jaigu bažniczioja 
musiszkai niagiedos ir vaikams 
mus ner kur iszmokt. Mias lietuv-
nikai atsiduodam in Jus dvasiszka 
suda, pas Jus jeszkomia tiaisibes. 
Praszomia pavialinimo saviszkai 
suprantamai garbit Dieva kaip 
pavialinot Rumbones, Slabados, 
Simno ir kitiems parapijoms. 
Susimilekitia ant mus biednos 
Alitaus parapijos. Mias visada 
pas Dieva praszemia ir praszisim 
Jums Garbingiausiam ir Szvie-
siausiam Tevui sviaikatos.“

SeINų VySkupIjoS parapIjų 
VIzItacIjoS
Vyskupas Antanas Baranauskas 
parapijas pradėjo vizituoti 1898 
m. pavasarį, t. y. keletą mėnesių 

po ingreso. Iš pradžių lankė len-
kiškąją vyskupijos dalį – Augus-
tavo ir Suvalkų dekanatus.

Vizitacijos metu Baranauskas 
konsekravo Grajevo bažnyčią, 
kurią pastatė vietinis klebonas 
kun. Karolis Vyžikovskis. Vėliau, 
1899 m., vyskupas pašventino 
Jelenevo bažnyčią. Beje, padarė 
tai ne visai teisėtai, nes medines 
bažnyčias konsekruoti Leonas 
XIII buvo uždraudęs. Kapelio-
nas J. Laukaitis bandė sulaikyti 
vyskupą, tačiau jis padarė savo. 
Tų pačių metų liepos ir birželio 
mėnesiais vizitavo Kalvarijos ir 
Seinų dekanato parapijas. Lie-
tuviškosios vyskupijos dalies ti-
kintieji vyskupą priimdavo labai 
iškilmingai. Sutikdavo jį, nors tai 
buvo draudžiama, už miestelių ar 
bažnytkaimių ribų. 

Punskietis Juozas Vaina prisi-
mena: „Ir mano tėvas, gimęs 1885 
m., norėdamas pamatyti lietuvį 
vyskupą, vizituojantį Berznyko 
parapiją, išsirinko aukštą, bet 
piktą arklį ir iš Rakelijos nujojo 
į Berznyką. Rankšluosčiais per-
sijuosę bernai išjojo apie 4 km 
į Seinų pusę, į parapijos ribą, 
vyskupo pasitikti. Pora raitų iš 
to būrio atjojo anksčiau pranešti, 
kad jau vyskupas atvažiuoja, o 
kiti jį atlydėjo, nes, anot Lumbių 
Magdės Sidarienės, gim. 1891 m., 
pasakojimo: „Raiteliai an arklių 
vyskupų vieni priima, kici išlai-
dza“. Galbūt šis paprotys rišasi 
dar su senovės lietuvių kunigaikš-
čių kelionių būdu. Vyskupui at-
važiavus, žmonės priklaupė, o jis 

Antano Baranausko paminklas Seinuose. 

Seminarijos vidus šiandien. 
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Projektas – Lietuviškos tapatybės išsaugojimas Lenkijos paribio kaimuose. Paramos teikėjas – spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Paramos suma – 2 800 eur.

Lietuviškos tapatybės išsaugojimas 
Lenkijos paribio kaimuose

gyvenimas ir veikla Seinuose
ir žmonių pasakojimus)

juos palaimino. Tik trylikametis 
raitelis liko balne besėdįs, nes iš 
aukščiau geriau jam buvo stebėti, 
o šiaip sunku būtų buvę pro žmo-
nes prasiveržti. Pasipiktinę žmo-
nės norėjo jį iš balno iškelti, bet 
piktas arklys, rodydamas dantis, 
nieko neprisileido, o kai jie liepė 
jam pačiam iš balno iškopti, jis 
atsakęs, kad per mažas esąs ant 
tokio arklio užsėsti.“

A. Baranauskas per vizitaci-
jas sakydavo pamokslus vietos 
kalba, taikydamasis prie dzūkų 
– dzūkų tarme, kad net žmonės 
stebėdavęsi: „Vyskupėlis iš mūs 
šidzinasi.“

Kartą, vyskupui vizituojant vie-
ną parapiją, susirinko mažokai 
kunigų. Vyskupas, paklausęs, kur 
jie, ir nugirdęs, kad atlaiduose, 
trenkęs kumščiu stalan ir pasakęs: 
„Čia vyskupas, čia ir atlaidai!“ 
Jis reikalaudavęs, kad vizitacijos 
metu būtų apie 50–60 kunigų iš 
artimiausių 2–3 parapijų.

Vyskupo vizitacijos parapijų 
klebonams sukeldavo nemažai 
vargo. Reikėdavo jiems ne tiktai 
vyskupą ir jo palydą apnakvindin-
ti, pavalgydinti, bet ir jų arklius 
pašerti. Punsko klebonas Anta-
nas Šuminskas yra pasakojęs, kad 
vyskupo vizitacijos Punske metu 
vežėjai pasiskundė jam, kad atseit 
klebonas per mažai duoda jų ar-
kliams šieno ir avižų. Vyskupas 
paklausė kun. M. Simonaičio: „Ar 
jums pašarų trūksta?“ Klebonas 
atsakė: „Nemaniau, kad vyskupo 
arkliams reikia po daugiau pašarų 
negu kitiems arkliams. Visiems 
atseikėjau tiek, kiek saviems kas 
dieną duodu.“

Mockavos dvarininkas Svida 
(jis buvo kalvinas) vyskupo vi-
zitacijos Punske metu klebonui 
pasiuntė keletą krepšių žuvies, 
kvietinių miltų ir papjautą veršį. 

Vyskupas, pastebėjęs stalo turtin-
gumą, užklausė: „Kada, klebone, 
taip nubagojai?“ Sužinojęs, kaip 
yra, vyskupas paprašė pakviesti 
Svidą. Jam atvykus, vyskupas 
paklausė: „Ar gali priimti mūsų 
tikėjimą?“ „Ne? Tai ir tavo dova-
nų mumiem nereikia.“

Šlynakiemio kaimo gyventojas 
Jurgis Jonušonis, gim. 1873 m., 
pasakojo, kad vyskupas Baranaus-
kas, lankydamas Punsko parapiją, 
ją labai išgyrė: „Tai parapija: vaš-
kinės žvakės, naminiai audiniai! 
Ne taip kaip Suvalkuose.“

VySkupo aNtaNo 
baraNauSko pamokSLaI
Lietuvių kalbos draudimo laikais 
labai reikšmingi buvo vyskupo 
Antano Baranausko pamokslai, 
kurie lietuviams klierikams davė 
daugiau, nei būtų davusios lega-
lios gimtosios kalbos pamokos. 
Vyskupas neretai sakydavęs du 

pamokslus: lenkišką ir lietuvišką. 
Kartais lenkišką pamokslą paves-
davo sakyti kunigams, o lietuviš-
ką visada sakydavo pats.

Juozas Vaina rašė: „Atvykęs į 
Seinus pradžioje vyskupas klau-
sė žmones išpažinties. Kunigų 
manymu, norėjęs jis tokiu būdu 
pramokti dzūkiškai. Sakydamas 
pamokslus vyskupas mėgindavo 
naudotis vietine tarme, bet taiky-
damas dėsnius pataikydavo ir į 
nevartojamus išsireiškimus, dėl 
ko žmonės sakydavo, kad vys-
kupėlis iš jų šnektos „šidzina“ /
pajuokia/. Vysk. A. Baranausko 
pamokslai būdavę ilgi. Kartą 
Seinuose jis pamokslą sakė dvi 
valandas. Vienas kunigas, neži-
nodamas, kad tai vyskupas, per 
pietus ėmė kalbėti, kad jis tokį ku-
nigą suspenduotų. Nežinia, kaip 
į šiuos žodžius reagavo patsai 
A. Baranauskas.

Vyskupas, sakydamas pamoks-

lus, kalbėjo taip, kad paprasti 
žmonės jį suprastų. Jis suvokė, jog 
kalbėti apie aukštus dalykus iški-
lia kalba mažai išsilavinusiems 
žmonėms nėra prasminga.

mIrtIS Ir LaIdotuVėS
Gyvenimo saulėlydyje A. Ba-
ranauskas dirbo nepaprastai in-
tensyviai. Po 8 valandas jis sė-
dėdavęs su plunksna prie stalo. 
Nors buvo gamtos apdovanotas 
stipriu organizmu, tačiau tokio 
darbo krūvio negalėjo pakelti. 
Gydytojai ne kartą perspėjo jį dėl 
sveikatos, bet jis jų neklausė.

Paskutiniais savo gyvenimo 
metais vyskupas rengėsi pailsėti 
Prienuose, bet pasitaikė šalta va-
sara. Vietoj poilsio su kunigais 
laikė rekolekcijas. Po rekolekcijų 
vyskupas išėjo į savo kambarį. 
Jis vertė Jeremijo „Raudų“ trečią 
skyrių. Kapelionui Juozapui Lau-
kaičiui buvo labai neramu. Jis ty-
liai prislinko prie kambario durų. 
Gerai, kad buvo nedidelis plyšelis, 
ir jis pamatė vyskupą. Antanas 
Baranauskas sėdėjo prie savo dar-
bo stalo, tik kažkodėl buvo keistai 
nusvirusi jo galva...

Ant stalo buvo kelios knygos, 
viduryje bolavo popieriaus lapas 
iki pusės prirašytas, o plunksna 
keistai pasvirusi gulėjo ties žo-
džiais: „Ažudarė kelius mano 
akmenimis ketvirtokais...“

1902 metų lapkričio 26-osios 
naktį Seinų kunigai nemiegojo, 
tačiau suteikti paskutinių sakra-
mentų jam nesuspėjo.

Vysk. A. Baranausko laidotuvės 
buvo labai iškilmingos. Dar nie-

kada Seinų katedra nematė tiek 
daug dvasininkų. „Vadovas“ rašė: 
„Kunigų suvažiavo 130 su vir-
šum, klierikų apie 70 ir trįs vysku-
pai: Liublino vyskupas Jačevskis, 
Plocko – Jurgis Šembekas ir Var-
šuvos vyskupas sufraganas Kaz. 
Ruškevičius. Iškilmingų su egze-
kvijomis Mišių buvo ketverios, 
paskutines laikė vyskupas Ruške-
vičius. Pirmą pamokslą atlydėjus 
į katedrą lenkiškai pasakė kunigas 
pralotas Antanavičius, po sumos 
pasakė kanauninkas Staniulis. Per 
tas iškilmingas laidotuves neuž-
miršta ir lietuviškų pamokslų, ko-
kių tokiuose atsitikimuose Seinų 
katedroje lig šiol nebūdavo. Po 
antrųjų Mišių kalbėjo kunigas 
Motiejus Simonaitis, Suvalkų 
dekonįjos dekanas ir Punsko pa-
rapijos klebonas, ir paskutinį po 
rastram doleris pamokslą pasakė 
kunigas Tomas Žilinskas, tuomet 
Kalvarijos vikaras. Gedulingo-
sios pamaldos pasibaigė trečią 
valandą po pietų. Pietavome jau 
apšviestame refektoriuje ir pie-
tums pasibaigus svečiai kuo grei-
čiausiai išsiskirstė, ypač vyskupai 
ir kapitulų ingaliotiniai.

(...) Vyskupas palaidotas Švenč. 
Panelės koplyčioje a cornu Epis-
tolae visavis vyskupo Vierzbovs-
kio.“ 

Šiandien mums, gyvenantiems 
šiapus ir anapus valstybinės sie-
nos, taip pat aktualiai, kaip ir tada, 
A. Baranausko laikais, skamba 
poeto ir vyskupo raginimas ieš-
koti pačių geriausių sprendimų 
painiuose mūsų gyvenimo labi-
rintuose.•

Seinų kunigų seminarija.

Antano Baranausko kapas Seinų bazilikoje. Bazilikos pagrindinis altorius. Švč. M. Marijos koplyčia Seinų bazilikoje.
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Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname 
popieriniais, bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į 

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

daNIeLIuS.Net bLoGaS Į alytaus kaziuko mugę žmonės traukė 
pėsčiomis,  pirko  sau  ir  rėmė ukrainą 

Praėjęs savaitgalis padvel-
kė ne tik pavasariu, bet ir 
mugėmis. Kovo 11 d. tradi-
cinis Kaziuko kermošius 
šurmuliavo Simne, o kovo 
12 d. – Alytuje. Prekybinin-
kų palapinės nusidriekė 
nuo Laisvės Angelo pamin-
klo kampu per visą Rotu-
šės aikštę.  

Kaziuko mugę Alytuje orga-
nizavo Mugių centras, kuris 
tokius renginius rengia visoje 
Lietuvoje. Projektų vadovė Agnė 
Parnavė linkėjo, kad ši Kaziuko 
mugė žymėtų tikrąjį pavasarį su 
vis labiau šildančia saule ir bun-
dančia žaluma. Mugėje gausiai 
dalyvavo Pietų Lietuvos tauto-
dailininkai ir amatininkai, kuli-
narinio paveldo meistrai ir kiti 
prekybininkai.   

Sklindantiems maloniems mė-
sos, žuvies produktų kvapams 
pirkėjai abejingi neliko. Prieš 
pirkdami būtinai paragaudavo ir 
įsitikinę, kad produktas gardus, 
atverdavo piniginę. Tradiciškai jie 
pirko ir naminę duoną, baronkas. 

„Jeigu su pinigais namo grįšiu, tai 
kokia mugė?“ –  šmaikštavo mu-
gės dalyvis. „Nusipirkome tapkes, 
dar lašinių pirksime“, – kalbėjo 
mugės lankytoja. Kita moteris 
pirko karšto vyno. „Rekomen-
duoju, jeigu sušalote“, – sakė ji. 
Dažno pirkėjo rankose puikavosi 
ir verbos. Juk artėja Verbų sekma-
dienis, tad visi, kam tai svarbu,  
pasirūpino iš anksto. 

Mugė parodė, kad žmonės 
renginių ir susibūrimų išsiilgę. 
Kai kurių pirkėjų nesustabdė 
nei sulaužytos kojos. Tad, pasi-
ėmę ramentus, jie drąsiai traukė 
į šventę. Kaip pastebėjo viena 
mugės pirkėja, dauguma žmonių 
atėjo pėsčiomis, su šeimomis, net 
su naminiais gyvūnais. „Va, čia 
tai laisvė“, – praeidamas prasita-
rė linksmas, kavą gurkšnojantis 
praeivis.

Mugės dalyviai neliko abe-
jingi iniciatyvoms, skirtoms 
padėti Ukrainos žmonėms. Aly-
taus LIONS moterų ir Alytaus 
Dzūkijos LIONS klubai, taip pat 
Alytaus soroptimisčių klubas virė 
ukrainietiškų barščių sriubą. Pa-

sipuošusi mėlynu šaliku Aly-
taus soroptimisčių atstovė Vida 
Grišmanauskienė sakė, kad prie 
vykstančio karo Ukrainoje rei-
kia prisidėti, kuo galime. „Mes 
verdame sriubą, vaišiname, o 

žmonės aukoja. Tai dėl visų mūsų 
laisvės“, – kalbėjo Vida. 

Mažuosius džiugino ponis. Vai-
kai jį ne tik glostė, bet ir mielai 
jodinėjo. O patys mažiausieji 
galėjo suktis prie Alytaus teatro 

įrengtose karuselėse.  
Mugė šurmuliavo visą dieną. 

Paskutiniai mugės dalyviai pa-
lapines susirinko jau pradėjus 
temti.•Danielius Jakubavičius

sodo namelyje — ginklų arsenalas ir sovietinė simbolika  
Alius Mikelionis
Kovo 11 d. Miroslave patru-
liavusiems policininkams 
pravažiuojančio „Nissan 
Terrano“ vairuotojas paro-
dė nepadorų gestą. Poli-
cininkai stabdė visureigį, 
bet šis nestojo, prasidėjo 
gaudynės.

Netrukus visureigį policininkai 
rado anapus Nemunaičio k. (Aly-
taus rajonas) esančių sodų ben-
drijos teritorijoje. Nuo mašinos 
buvo nuimti valstybiniai numeriai. 
Pareigūnai, patikrinę automobilį 
duomenų bazėje, nustatė, jog sa-

vininkas gyvena sodų bendrijoje. 
Pamatęs policininkus, vyras jų įsi-
leisti nepanoro, elgėsi agresyviai. 
Pareigūnai išviliojo vyrą iš namo, 
bet šis pasipriešino pareigūnams. 
Pareigūnams teko panaudoti kovi-
nius veiksmus. Netrukus paaiškė-
jo, kodėl vyras nenorėjo įsileisti 
policijos. Viduje rasta daugybė 
ginklų: lygiavamzdis medžiokli-
nis šautuvas nupjautu vamzdžiu 
(be identifikacinio numerio), 5,6 
mm kalibro graižtvinis šautuvas 
BSA su optiniu taikikliu ir 7,62 
kalibro graižtvinis šautuvas (be 
identifikacinio numerio), taip 
pat 7 vienetai 7,62 mm kalibro 

šovinių, kitų draudžiamų turėti 
šaltųjų ginklų – mėtomų kirvių, 
medžioklinių peilių. Du ginklai 
buvo užtaisyti. Neoficialių šaltinių 
teigimu, viduje rasta ne tik gin-
klų, bet ir sovietinės simbolikos, 
pareigūnus ir LR Seimo narius 
žeminančių užrašų.

Policija skelbia, kad įtaria-
masis niekada neturėjo leidimo 
ginklams laikyti. 2013 metais 
vyras jau teistas už ginklų laiky-
mą. Įtarimų kelia ir vyro psichinė 
būklė, teigė turintis „čipą“, viduje 
pastebėtos pelių šėryklos. Kai-
mynai įtariamąjį apibūdina kaip 
draugišką, bet keistą personą. 

Dvi paras laikino sulaikymo 
kameroje praleidęs 47 metų vy-
ras išleistas namo. Jam skirtos 

kardomosios priemonės, rašytinis 
pasižadėjimas neišvykti, paimti 
asmens dokumentai.•

Mugėje gausiai dalyvavo Pietų Lietuvos tautodailininkai ir amatininkai, kulinarinio paveldo meistrai ir kiti prekybininkai. 

Mugė parodė, kad žmonės renginių ir susibūrimų išsiilgę. Kai kurių pirkėjų nesustabdė nei sulaužytos kojos. Tad, 
pasiėmę ramentus, jie drąsiai traukė į šventę. 

Policija skelbia, kad įtariamasis niekada neturėjo leidimo ginklams laikyti.
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KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.

DiDelis Biuro 
popieriaus 
pasirinkimas!

eterIS
ketVIrtadIeNIS, kovo 17 d. Saulė teka 6.33, leidžiasi 18.24, dienos ilgumas 11.51. 
Pilnatis. Vardadieniai: Gerda, Patrikas, Gentvila, Varūna, Gertrūda, Gendvilas, Vita.

LRT TV
2022 03 17
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 LRT radijo žinios.
 9.05 „detektyvas 

Monkas“.
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 „komisaras 

Reksas“.
 11.00 LRT radijo žinios.
 11.05 „Tarnauti ir ginti“.
 12.05 nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
europoje.

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

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 (Pra)rasta karta. 
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Genijus. areta“.
 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 (Pra)rasta karta. 
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.35 dviračio žinios.
 4.05 klauskite daktaro.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 6.30 Šeškinės 20. 
 7.30 kk2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „ūkininkas ieško 

žmonos“.
 11.00 „keičiu žmoną“.
 12.00 speciali žinių laida.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bučiuoju. Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 žinios.
 22.30 PReMjeRa. 

„Reinės baimė“.
 0.40 „Paskutinis laivas“.
 1.35 „Hankokas“.
 3.20 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.55 alchemija. VdU 

karta. 
 5.25 ReTRosPekTYVa. 

TV3
 6.00 „žmogus voras“.
 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 „Likimo pinklės“.
 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 „specialiosios 

snaiperių pajėgos“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „specialiosios 

snaiperių pajėgos“.
 0.15 „Bulis“.
 1.20 „elementaru“.
 2.20 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 3.20 „ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.50 „Bulis“.
 4.50 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „kalnietis“.
 10.30 „seklys ir Ma-

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „kalnietis“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.25 „seklys ir Ma-

kaulė“.
 19.30 „akloji zona“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „išlaipinimo zona“.
 23.05 „karo menas“.
 1.25 „Tie, kurie žudo“.
 2.20 „akloji zona“.

Lryto
 5.15 nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 180° kampu. 
 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. 
 16.30 oponentai. 
 17.30 „Misija: laukinė 

gamta“. 

 18.00 Reporteris. 
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 sportas.
 20.48 orai.
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 oponentai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

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

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

ninkai“.
 7.35 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „didingas gamtos 

grožis. Mūsų 
nacionaliniai parkai. 
žmonių ir gyvūnų 
buveinė. abruco, 
Lacijaus ir Molizės 
nacionalinis parkas. 
italija“.

 8.20 „Mano mėgsta-
miausi“.

 8.30 kultūringai su 
nomeda. 

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Trembita. 
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 12.50 kultūringai su 

nomeda. 
 13.45 Mūsų miesteliai. 

daugailiai. 
 14.45 „kokybiška prie-

žiūra. katastrofų 
prevencija“.

 15.35 Prisiminkime. 
Griežia Raimundas 
katilius.

 15.45 „sardinė kosmose“.
 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 eurolyga per LRT.
 19.45 eurolygos krepšinio 

turnyras. kauno 
„žalgiris“–stam-
bulo „anadolu 
efes“. Per per-
trauką – eurolyga 
per LRT.

 22.00 3 minutės iki kino. 
 22.03 Premjera. „Mergina 

ir voras“.
 23.40 Muzikinis  

intarpas.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 „skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 duokim garo!
 2.45 „Vanago portretas“. 
 4.05 Šventadienio 

mintys. 
 4.35 (Pra)rasta karta. 
 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 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 PReMjeRa. 

„nusikaltimo vieta 
– Berlyno gatvės. 
Gyvenimas po 
mirties“.

 22.55 „kapitonas kainas“.
 0.00 „svajoklė“.
 1.00 „Paskolinta meilė“.
 2.45 „kasandra. Gamtos 

prieglobstyje“.
 4.20 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „kobra 11“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.45 „Prakeikti iV“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Vieniši tėvai“.
 12.50 „einšteinas“.
 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 aliaskoje“.
 21.00 „Šelmis-1. žvaigž-

džių karų istorija“.
 23.40 „Rezidentas“.
 0.35 „Palaidūnas“.
 1.30 „saldainiukas“.
 2.25 „csi. niujorkas“.

Delfi
 6.00 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

 11.00 delfi rytas.
 12.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 12.30 delfi tema.
 13.00 delfi RU.
 13.30 orijaus kelionės.
 14.00 kasdienybės 

herojai. 
 14.30 Marketingas 360.
 15.00 delfi diena.
 17.00 iš esmės su d. žei-

myte-Biliene.
 18.00 delfi RU.
 18.30 egzotiniai keliai.
 20.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 20.30 egzotiniai keliai.
 21.00 Į pasaulio kraštą.
 21.30 Gyvenimas inkile.
 22.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 22.30 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

Policija skelbia, kad įtariamasis niekada neturėjo leidimo ginklams laikyti.
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LRT TV
2022 03 18 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 LRT radijo žinios.
 9.05 „detektyvas 

Monkas“.
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 „komisaras 

Reksas“.
 11.00 LRT radijo žinios.
 11.05 „Tarnauti ir ginti“.
 12.05 Širdyje lietuvis.
 13.00 LRT radijo žinios.
 13.05 Pusryčiai pas 

kaimyną. 
 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. 
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „king kongas“.
 2.05 „Veidai kaimai“.
 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“.
 10.00 „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 penktadienis. 
 21.00 PReMjeRa. 

„Įtūžęs“.
 22.45 „Šaunioji septy-

niukė“.
 1.30 „Reinės baimė“.
 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 Farai.
 8.55 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Mažoji našlė“.
 11.00 „Likimo pinklės“.
 12.00 „nuodėminga 

žemė“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „nuodėminga 

žemė“.
 13.00 „Beširdė“.

 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 17.55 namų idėja su 

ikea.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Vajana“.
 21.35 „keršytojai. Bega-

lybės karas“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „keršytojai. Bega-

lybės karas“.
 0.40 „Persekiojama 

daktaro. nakvišos 
košmaras“.

 2.25 „specialiosios 
snaiperių pajėgos“.

 4.05 „stebuklingas 
sezonas“.

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 „Teisingumo 

ieškotojas“.
 23.40 „išlaipinimo zona“.
 1.45 „strėlė“.

Lryto
 5.15 nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 7.00 „Gyvi“.
 8.00 „daktarė koval-

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

gumas“.
 11.10 „neišsižadėk“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 nauja diena. 
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

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

gamta“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 sportas.
 20.48 orai.
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.

 23.00 alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

gumas“.
 3.55 Laisvės TV valanda. 
 4.35 „Reali mistika“.
 6.00 „daktarė koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 klauskite daktaro.
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „sardinė kosmose“.
 7.35 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 dainų dainelė 

2022. 
 9.15 Vizionieriai. arūnas 

Gudaitis.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Rusų gatvė.
 12.20 „atrakinti praeitį. 

naka. Pažangios 
civilizacijos atiden-
gimas sudane“.

 12.50 stambiu planu.
 13.45 zachor. atsimink. 
 14.40 „Laisvės vaikai“.
 15.45 „sardinė kosmose“.
 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 „antroji aš“.
 23.10 Broliai. koncertuoja 

grupė „skylė“.
 23.55 Vytautas Mačernis. 

„Prasmės“.
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 „Mergina ir voras“.
 2.15 Čia – kinas.
 2.45 Muzikinis intarpas.
 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 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 PReMjeRa. „kata-

rina Hus. Pradžia“.
 22.55 „juodoji žudikė“.
 0.45 „nusikaltimo vieta 

– Berlyno gatvės. 
Gyvenimas po 
mirties“.

 2.35 „du gyvenimai“.
 3.40 „kapitonas kainas“.

TV6
 6.05 „kobra 11“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.45 „Prakeikti iV“.
 8.50 statybų gidas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Vieniši tėvai“.
 12.50 „einšteinas“.
 13.55 „kobra 11“.
 15.00 „csi. niujorkas“.
 16.00 „Havajai 5.0“.
 17.55 „Moderni šeima“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 Farai.
 21.00 žinios.
 21.50 sportas.
 21.55 orai.
 22.00 „jūrų pėstininkas 

2“.
 23.55 „Šelmis-1. žvaigž-

džių karų istorija“.
 2.25 „Pabėgimas į 

Galvestoną“.

Delfi
 6.00 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

 11.00 delfi rytas.
 12.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 12.30 delfi tema.
 13.00 delfi RU.
 13.30 Verslo požiūris.
 14.00 alfas vienas 

namuose.
 14.30 Marketingas 360.
 15.00 delfi diena.
 17.00 iš esmės.
 18.00 delfi RU.
 18.30 egzotiniai keliai.
 19.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 20.30 ateities karta.
 21.00 jūs rimtai?
 21.30 automobilis už 0 

eurų.
 22.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 22.30 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

„Vajana“, 19.30, TV3

šeštadIeNIS, kovo 19 d. Saulė teka 6.28, leidžiasi 18.28, dienos ilgumas 12.00. 
Pilnatis. Vardadieniai: juozapas, Vilys, Vilė, juozas.

LRT TV
2022 03 19
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 Ryto garsai.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 12.00 Premjera. „Tuok-

tuvių žaidimai. jūrų 
žydrynėje“.

 12.50 „Mėlynoji planeta 
2. Vienas vande-
nynas“.

 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.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 Premjera. „suklas-

toti nusikaltimai“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 „king kongas“.
 4.05 „stulbinami protai“.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 „stulbinami protai“.

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 „Ragai ir kanopos“.
 11.15 „nepaprasta 

komanda“.
 13.05 „Užsispyrusi 

blondinė“.
 15.00 „Prarastasis“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 „džekas milžinų 

nugalėtojas“.
 21.45 „Laisvo elgesio 

tėvai“.
 23.40 „interviu su dikta-

toriumi“.
 1.50 „Įtūžęs“.

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 „australijos salos“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „australijos salos“.
 13.10 „Laukinis Taivanas“.
 14.15 „daktaras dolitlis 

2“.
 16.05 „16 norų“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „16 norų“.
 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 „džentelmenai“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „džentelmenai“.
 23.55 „Užsienietis“.
 2.00 „Už priešo linijos. 

kolumbija“.
 3.55 „Įrodytas nekal-

tumas“.
 4.55 „elementaru“.

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 „Padėtis neval-
doma. žmonijos 
katastrofos“.

 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 14.50 „ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LkL čem-

pionatas. Utenos 
„Uniclub casino–
juventus“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“.

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „Troja“.
 1.10 „skambutis“.
 3.10 „Teisingumo 

ieškotojas“.

Lryto
 7.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Liuda Vienožinskai-
tė-Purėnienė“. 

 8.30 eko virusas. 
 9.00 „Misija: laukinė 

gamta“.
 10.00 Vantos lapas. 
 10.30 istorija gyvai.
 11.00 Švarūs miestai – 

Švari Lietuva. 
 11.30 inovacijų dnR. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas“. 
 16.00 žinios.
 16.30 Lietuvos dvarai. 
 17.00 Miško balsas. 
 17.30 Vantos lapas. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 Bušido ringas.
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 „Gyvi“.
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Pėdsakas“. 
 2.50 „Reali mistika“.
 3.35 Lietuvos dvarai.
 4.00 Miško balsas. 
 4.20 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 5.10 istorija gyvai. 
 5.35 Vantos lapas.
 6.00 „daktarė koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 auksinis protas. 
 7.10 Muzikinis intarpas.
 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 „atrakinti praeitį. 

Troja. Po mitais 
slypinti tiesa“.

 13.30 euromaxx.
 14.00 „kelionių atvirukai. 

jamaikos romas“.
 14.15 „Viesulas“.
 16.00 „dizainas“.
 17.00 Veranda.
 17.30 knygų savaitė 

2022.
 18.30 Teatro biografijos.
 19.25 Vizionieriai. anas-

tasia sosunova.
 19.30 „nuostabios 

mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas 
kaderas attia“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 kine kaip kine.
 21.30 „Pavyzdingas 

elgesys“.
 23.00 Midsummer Vilnius 

2021. 
 0.20 dabar pasaulyje.
 0.45 Panorama.
 1.07 sportas. orai.
 1.15 „Veidai kaimai“.
 2.45 Pasivaikščiojimai.
 3.15 euromaxx.
 3.45 knygų savaitė 

2022.
 4.35 Teatro biografijos.
 5.30 Čia mano sodas.

TV1
 6.30 Pasirinkę Lietuvą. 
 7.00 Gynybinis paveldas 

Lietuvoje. 
 7.30 „Pakvaišusi porelė“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „danė Lovinski“.
 12.00 „džeimio ir 

džimio kulinarinės 
dvikovos“.

 13.00 „Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos“.

 13.30 Maisto kūrėjai. 
14.00 „Mylėk savo  

sodą“.
 15.00 „kai norisi 

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

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

dangaus“.
 21.00 „kapitonė Marlo. 

Ledo karalienė“.
 23.00 „džiuljeta. atvirai“.
 1.00 „juodoji žudikė“.
 2.45 „katarina Hus. 

Pradžia“.

TV6
 6.05 sandėlių karai.
 6.30 Pragaro kelias.
 7.25 „ekspedicija su 

stevu Backshallu“.
 8.25 jukono auksas.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 sandėlių karai.
 11.35 „Gelmių nasrai“.
 12.45 „Gyvenimas“.
 13.55 jokių kliūčių!
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 sandėlių karai.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „žaidimų žaidimas 

su ellen“.
 20.00 „Vienas“.
 21.00 žinios.
 21.50 sportas.
 21.55 orai.
 22.00 sandėlių karai.
 22.30 sportas. nBa 

action.
 23.00 nBa rungtynės 

Milvokio „Bucks“– 
Minesotos 
„Timberwolves“.

 1.30 „Terminatorius 2. 
Teismo diena“.

Delfi
 6.00 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

 10.00 alfo didysis šou.
 11.00 Receptų receptai.
 11.30 Būsto anatomija.
 12.00 Pakvaišę dėl grožio.
 12.30 Šiandien kimba.
 13.30 Marketingas 360.
 14.00 Gimę ne Lietuvoje.
 14.30 Į pasaulio kraštą.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 16.00 egzotiniai keliai.
 17.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 18.30 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 20.00 Gyvenimas inkile.
 20.30 jūs rimtai?
 21.00 „sukilėlis ru-

giuose“.
 23.15 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

„Džekas milžinų nugalėtojas“, 19.30, LNK
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„2 ginklai“, 21.30, LNK

SekmadIeNIS, kovo 20 d. Saulė teka 6.25, leidžiasi 18.30, dienos ilgumas 12.05. 
Pilnatis.  Vardadieniai: žygimantas, Tautvilė, Filomenas, irmgarda, irma, irmantas.

 6.02 LRT radijo žinios.
 6.07 (Pra)rasta karta. 
 7.00 LRT radijo žinios.
 7.05 Veranda.
 7.30 Šventadienio 

mintys. 
 8.00 išpažinimai.
 8.30 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite.
 9.00 Čia mano sodas.
 9.30 Gamtininko užrašai.
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 Gustavo enciklope-

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mano geriausias 

draugas.
 12.00 „afrika. kalaharis“.
 12.55 „septyni pasauliai, 

viena planeta“.
 13.50 „Mis Marpl. La-

vonas bibliotekoje“.
 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 Premjera. „Porto-

fino“ viešbutis“.
 22.00 „noting Hilas“.
 24.00 LRT radijo žinios.
 0.05 „Pavyzdingas 

elgesys“.
 1.30 7 kauno dienos.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „suklastoti nusikal-

timai“.
 3.50 kūrybingumo 

mokykla. 
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 dizaino dokumen-

tika. industrinis 
dizainas.

 4.20 „Mis Marpl. La-
vonas bibliotekoje“.

LNK
 6.30 „Peliukas stiuartas 

Litlis“.
 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 „ogis ir  

tarakonai“.
 9.50 „anapus 

 tvoros“.
 11.30 „dviese mes  

jėga“.
 13.35 „Užsispyrusi 

blondinė 2“.
 15.30 „Teisė tuoktis“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 aš matau tavo 

balsą. 
 21.15 PReMjeRa. „Pers-

pektyvi mergina“.
 23.30 PReMjeRa. „51-a 

zona“.
 1.20 „Laisvo elgesio 

tėvai“.

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 „australijos salos“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „australijos salos“.
 13.10 „Tarzanas“.
 15.00 „amžinai mano“.
 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 „sicario 2. kartelių 

karai“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „sicario 2. kartelių 

karai“.
 0.30 „keršytojai. Bega-

lybės karas“.
 3.20 „sveiki atvykę į 

džiungles“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.00 Baltijos galiūnų 

komandinis čempi-
onatas. kazlų Rūda.

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

čempionato finalas. 
Prienai. 

 10.00 „Varom!“.
 10.30 „kova už būvį“.
 11.35 „nepaaiškinami 

įvykiai su Viljamu 
Šatneriu“.

 12.35 „Padėtis neval-
doma. žmonijos 
katastrofos“.

 13.50 „Pragaro virtuvė“.
 14.50 „ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LkL 

čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai-
7bet“–klaipėdos 
„neptūnas“. 

 19.30 „juodasis sąrašas“.
 20.30 „atsarginis prezi-

dentas“.
 22.30 „sūnus paklydėlis“.
 23.30 „narkotikų prekei-

viai“.
 0.30 „Troja“.

Lryto
 7.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 8.00 Miško balsas. 
 8.30 kaimo akademija. 
 9.00 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 10.00 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Bušido ringas. 
 11.00 180° kampu. 
 11.30 istorija gyvai.
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Pėdsakas“. 
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 16.30 „24/7“. 
 17.30 alfa taškas. 
 18.00 žinios.
 18.28 orai.
 18.30 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 žinios.
 20.28 orai.
 20.30 Lietuvos dvarai. 
 21.00 TV europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 „Teisingumo 

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

gamta“.
 5.10 Mažos Mūsų 

Pergalės. 

LRT+
 6.05 duokim garo!
 7.30 krikščionio žodis.
 8.00 kelias. 
 8.30 Menora.
 9.00 Širdyje lietuvis.
 10.00 nežinomi žmonės.
 10.30 stop juosta.
 11.30 7 kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba.
 12.30 Šv. Mišios iš Vil-

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

 13.40 „kelionių atvirukai. 
zoro – skriaudžia-
mųjų gynėjas iš 
kalifornijos“.

 13.55 „drąsūs kapitonai“.
 15.30 „Minčiukų palėpė“.
 16.00 dainų dainelė 

2022. 
 17.30 Rankinis. Pasaulio 

čempionato 
atranka. Lietuva–iz-
raelis. 

 19.15 „kelionių atvirukai. 
zoro – skriaudžia-
mųjų gynėjas iš 
kalifornijos“.

 19.30 išpažinimai. 
 20.00 kultūros diena.
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 3 minutės iki 

koncerto.
 21.03 „dovana krzys-

ztofui Pendereckiui. 
koncertas kompo-
zitoriaus 80-mečio 
proga“.

 22.50 Pažaislio muzikos 
festivalis 2021.

 0.15 Panorama.
 0.37 sportas. orai.
 0.45 „noting Hilas“.
 2.45 „kelionių atvirukai. 

jamaikos romas“.
 3.00 Teatro biografijos.
 3.55 „drąsūs  

kapitonai“.
 5.30 Gamtininko  

užrašai.

TV1
 6.30 Pasirinkę  

Lietuvą. 

 7.00 Gynybinis paveldas 
Lietuvoje. 

 7.30 „Pakvaišusi porelė“.
 9.00 „Rozenheimo 

policija“.
 11.00 „danė Lovinski“.
 12.00 „anos olson 

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

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

dangaus“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
žmogžudystės 
Beri“.

 23.05 „aklas pasima-
tymas“.

 1.00 „džiuljeta. atvirai“.
 2.50 „kapitonė Marlo. 

Ledo karalienė“.

TV6
 6.05 sandėlių karai.
 6.30 Pragaro kelias.
 7.25 „ekspedicija su 

stevu Backshallu“.
 8.30 „kalnų vyrai“.
 9.30 Vienam gale 

kablys.
 10.00 Praeities žvalgas.
 10.30 e– gazas dugnas.
 11.00 sandėlių karai.
 11.30 „arabijos pra-

garas“.
 12.40 „Gyvenimas“.
 13.55 jokių kliūčių!
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 sandėlių karai.
 17.30 optibet a lygos 

rungtynės Vilniaus 
„žalgiris“–Vilniaus 
„Riteriai“.

 20.00 „Vienas“.
 21.00 žinios.
 21.50 sportas.
 21.55 orai.
 22.00 „Šešta kategorija. 

Pražūtinga diena“.
 23.55 „jūrų pėstininkas 

2“.

Delfi
 6.00 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

 10.00 alfas vienas 
namuose.

 11.00 Receptų  
receptai.

 11.30 jūs rimtai?
 12.00 sekmadienio Šv. 

Mišių transliacija.
 13.15 Čia – Lietuva. 

Įstabiais gamtos 
takais.

 14.00 ateities karta.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 16.00 egzotiniai keliai.
 17.00 orijaus kelionių 

archyvai.
 18.00 automobilis už 0 

eurų.
 18.30 Gyvenimas  

inkile.
 19.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 20.00 kasdienybės 

herojai. 
 21.00 „Trys kartos“.
 23.00 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

pIrmadIeNIS, kovo 21 d. Saulė teka 6.23, leidžiasi 18.32, dienos ilgumas 12.09. 
Pilnatis.  Vardadieniai: Mikalojus, nortautas, Lingailė, Benediktas, Reda.

LRT TV
2022. 03.21
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 LRT radijo žinios.
 9.05 „detektyvas 

Monkas“.
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 „komisaras 

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

zita kelmickaite.
 13.30 Mūsų gyvūnai.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 daiktų istorijos. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 LRT forumas. 
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Genijus. areta“.
 23.50 „komisaras 

Reksas“.
 0.40 „kelionių atvirukai“.
 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 PReMjeRa. „Pa-

belsk į mano širdį“.
 15.30 „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 „Ugnies žiedas“.
 1.00 „Perspektyvi 

mergina“.
 3.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „žmogus voras“.
 6.30 „didvyrių draugu-

žiai“.
 7.00 TiesioGiai 

„Ukraina 24“.
 9.00 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Mažoji našlė“.

 11.00 „Likimo pinklės“.
 12.00 „nuodėminga 

žemė“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „nuodėminga 

žemė“.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 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 „sumokėti vaiduo-

kliui“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „sumokėti vaiduo-

kliui“.
 0.20 „Bulis“.
 1.25 „elementaru“.
 2.25 „Pasirodymas“.
 3.25 „ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.55 „Bulis“.
 4.55 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „kalnietis“.
 10.30 „kova už būvį“.
 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 

čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai-
7bet“–klaipėdos 
„neptūnas“. 

 21.00 „Privatus 
detektyvas nikis 
Larsonas“.

 22.50 „juodasis sąrašas“.
 23.50 „sūnus paklydėlis“.
 0.45 „narkotikų prekei-

viai“.
 1.45 „atsarginis prezi-

dentas“.

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

su V. Mačiuliu. 
 7.00 kaimo akademija. 
 7.30 „aiškiaregė“.
 10.05 „netikėtas teisin-

gumas“.
 11.10 „neišsižadėk“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 kaimo akademija. 
 13.00 nauja diena. 
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Laisvės TV valanda. 

 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 sportas.
 20.48 orai.
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „Reali mistika“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 Mokslo ritmu. 
 3.00 „netikėtas teisin-

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

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė.
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „sardinė kosmose“.
 7.35 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „kaip gydo gamta. 

Pasninkas kaip 
vaistas. naujas 
tyrimas“.

 8.25 „dizainas. Švies-
tuvas „arco“.

 8.55 „dizainas. „Lego“ 
kaladėlė“.

 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 „sardinė kosmose“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Minčiukų palėpė“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Pasivaikščiojimai. 
 19.30 „Toulouse-Lau-

trecas. nenuspėja-
masis“.

 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 3 minutės iki 

muzikos.
 21.33 „Pankrokas. „Pasi-

daryk pats“. 
 22.25 „Pankrokas. Šlovė“. 
 23.20 „Hiphopo evoliu-

cija“.
 0.10 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.25 dabar pasaulyje.
 0.50 dainuoju Lietuvą. 
 2.40 „Retų paukščių 

karalystėje“. 
 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 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 „aleksas Hugo. 

Lyg paukštis be 
sparnų“.

 22.55 „kapitonas  
kainas“.

 0.05 „svajoklė“.
 1.05 „Paskolinta  

meilė“.
 2.55 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
žmogžudystės 
Beri“.

 4.30 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „kobra 11“.
 6.55 Gero vakaro  

šou.
 7.45 „Havajai 5.0“.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Vieniši tėvai“.
 12.50 „einšteinas“.
 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 aliaskoje.
 21.00 „apgaulinga 

aistra“.
 23.10 „Palikti vandenyne 

2. dreifas“.
 0.55 „Palaidūnas“.
 1.50 „saldainiukas“.
 2.40 „csi. niujorkas“.

Delfi
 6.00 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

 11.00 delfi rytas.
 12.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 12.30 delfi tema.
 13.00 delfi RU. 
 13.30 jūs rimtai?
 14.00 Šiandien kimba.
 15.00 delfi diena. 
 17.00 iš esmės su 

G. klimkaitė ir 
k. Pocytė.

 18.00 delfi RU. 
 18.30 egzotiniai keliai. 

Pakistanas.
 19.00 egzotiniai keliai. 

Čilė.
 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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LRT TV
2022. 03.22 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 LRT radijo žinios.
 9.05 „detektyvas 

Monkas“.
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 „komisaras 

Reksas“.
 11.00 LRT radijo žinios.
 11.05 „Tarnauti ir ginti“.
 12.05 1000 pasaulio 

stebuklų.
 13.00 LRT radijo žinios.
 13.05 Gyventi kaime 

gera.
 13.30 Veranda. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 (ne)emigrantai.
 20.30 Panorama.
 21.30 nacionalinė ekspe-

dicija. 
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Genijus. areta“.
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 „kelionių atvirukai. 

Madagaskaro 
ampangalanos 
kanalas“.

 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 „Pabelsk į mano 

širdį“.
 15.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 žinios.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 žinios.
 22.30 „Misija „neįma-

noma“ 2“.
 1.00 „Ugnies žiedas“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „žmogus voras“.
 6.30 „didvyrių draugu-

žiai“.

 7.00 TiesioGiai 
„Ukraina 24“.

 9.00 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Mažoji našlė“.
 11.00 „Likimo pinklės“.
 12.00 „nuodėminga 

žemė“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „nuodėminga 

žemė“.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Prakeikti iV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „atominė apoka-

lipsė“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „atominė apoka-

lipsė“.
 0.20 „Bulis“.
 1.25 „elementaru“.
 2.25 „Pasirodymas“.
 3.25 „ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.55 „Bulis“.
 4.55 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „kalnietis“.
 10.30 „seklys ir Ma-

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „kalnietis“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.25 „seklys ir Ma-

kaulė“.
 19.30 „akloji zona“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Patriotų diena“.
 23.45 „Privatus 

detektyvas nikis 
Larsonas“.

 1.35 „strėlė“.
 2.30 „akloji zona“.

Lryto
 5.15 nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 inovacijų dnR. 
 7.00 „Reali mistika“.
 8.00 „daktarė koval-

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

gumas“.
 11.10 „neišsižadėk“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 nauja diena. 
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

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

gamta“. 

 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.25 Renovacija iš 

arčiau. 
 18.28 orai.
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris. 
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris.
 23.00 alfa taškas. 
 23.30 #nespaudai.
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „Reali mistika“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 Mokslo ritmu. 
 3.00 „netikėtas teisin-

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

LRT+
 6.05 daiktų istorijos. 
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „sardinė kosmose“.
 7.35 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „kaip gydo gamta. 

Či. kinų gydymo 
menas“.

 8.20 „Pasakojimai iš 
japonijos“.

 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 „Toulouse-Lau-

trecas. nenuspėja-
masis“.

 15.45 „sardinė kosmose“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Gustavo enciklope-

dija. 
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 18.55 krepšinis. europos 

taurė. a grupė. 
Panevėžio 
„Lietkabelis“–an-
doros „Morabanc“. 

 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 „skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 „dovana krzys-

ztofui Pendereckiui. 
koncertas kompo-
zitoriaus 80-mečio 
proga“.

 3.10 Gyvenk kaip galima 
švariau. 

 3.35 Čia – kinas. kino 
žurnalas.

 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 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 „kasandra. 

kolegos“.
 23.00 „kapitonas kainas“.
 0.10 „svajoklė“.
 1.10 „Paskolinta meilė“.
 2.55 „aleksas Hugo. 

Lyg paukštis be 
sparnų“.

 4.25 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „kobra 11“.
 6.55 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“.
 12.50 „einšteinas“.
 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 aliaskoje.
 21.00 „7 dienos ente-

bėje“.
 23.10 „Maištautoja“.
 0.00 „Rezidentas“.
 1.00 „Palaidūnas“.
 1.45 „saldainiukas“.
 2.40 „csi. niujorkas“.

Delfi
 6.00 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

 11.00 delfi rytas.
 12.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 12.30 delfi tema.
 13.00 delfi RU. 
 13.30 alfo didysis šou. 

kaip namuose 
išrūkyti pomidorus, 
mėsą ir net sviestą 
be rūkyklos?

 14.30 Gyvenimas inkile.
 15.00 delfi diena. 
 17.00 iš esmės su 

a. Peredniu.
 18.00 delfi RU. 
 18.30 egzotiniai keliai. 

Pakistanas.
 19.00 egzotiniai keliai. 

Gvatemala.
 19.30 egzotiniai keliai. 

Honduras.
 20.00 Verslo Požiūris.
 20.30 Pakvaišę dėl grožio.
 21.00 kriminalinė 

Lietuvos zona su 
d. dargiu.

 22.00 dviračiu per indo-
nezijos džiungles.

 22.30 TiesioGiai 
UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

trečIadIeNIS, kovo 23 d. Saulė teka 6.17, leidžiasi 18.35, dienos ilgumas 12.18. 
Pilnatis. Vardadieniai: Galgintas, Vismantė, alfonsas, akvilė, ūla.

LRT TV
2022. 03.23 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 9.00 LRT radijo žinios.
 9.05 „detektyvas 

Monkas“.
 10.00 LRT radijo žinios.
 10.05 „komisaras 

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

draugas. 
 13.30 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 svarbi  

valanda.
 19.30 Tai kur toliau?
 20.30 Panorama.
 21.30 Lietuva  

kalba.
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo  

žinios.
 23.05 „Genijus. areta“.
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 „kelionių atvirukai. 

jamaikos romas“.
 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 jonas Mekas. 

avangardinio kino 
imperija. 

 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“.
 12.00 speciali žinių  

laida.
 13.20 „Turtuolė  

varguolė“.
 14.30 „Pabelsk į mano 

širdį“.
 15.30 „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.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „skolų  

išieškotojas“.
 0.25 „Paskutinis  

laivas“.
 1.20 „Misija „neįma-

noma“ 2“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „žmogus voras“.
 6.30 „didvyrių draugu-

žiai“.
 7.00 TiesioGiai 

„Ukraina 24“.
 9.00 „Meilės sūkuryje“.
 10.00 „Mažoji našlė“.
 11.00 „Likimo pinklės“.
 12.00 „nuodėminga 

žemė“.
 12.40 „kenoloto“.
 12.42 „nuodėminga 

žemė“.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.30 TV Pagalba.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Prakeikti iV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.30 „seklys“.
 22.45 Vikinglotto.
 22.50 „seklys“.
 23.15 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 23.18 „seklys“.
 0.20 „Bulis“.
 1.20 „elementaru“.
 2.20 „Pasirodymas“.
 3.20 „ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 3.50 „Bulis“.
 4.50 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „kalnietis“.
 10.30 „seklys ir  

Makaulė“.
 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  

Makaulė“.
 19.30 „akloji zona“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „amerikietiški 

kalneliai“.
 23.20 „Patriotų diena“.
 1.55 „strėlė“.
 2.45 „akloji zona“.

Lryto
 5.15 nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 TV europa pristato. 

„Lietuvos gelmių 
istorijos“.

 7.00 „Reali mistika“.
 8.00 „daktarė  

kovalčiuk“.
 9.00 „Pėdsakas“.
 10.05 „netikėtas teisin-

gumas“.
 11.10 „neišsižadėk“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 alfa taškas. 
 13.00 nauja diena.
 14.00 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.30 Laikykitės ten. 

 17.30 „Misija: laukinė 
gamta“.

 18.00 Reporteris. 
 18.20 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.
 2.45 Mokslo ritmu. 
 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 „sardinė kosmose“.
 7.35 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „kaip gydo 

gamta. Hipnozė, 
meditacija, rankų 
uždėjimas – gydo-
moji netradicinės 
medicinos galia“.

 8.20 „Pasakojimai iš 
japonijos“.

 8.30 Širdyje lietuvis.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Menora. 
 12.20 kelias. 
 12.50 Širdyje lietuvis.
 13.45 Čia – kinas. kino 

žurnalas.
 14.15 Veranda. 
 14.45 „sardinė kosmose“.
 15.00 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo čempi-
onatas. Moterys. 
Trumpoji programa. 

 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 nežinomi  

žmonės.
 19.30 eurolyga per LRT. 
 19.45 eurolygos krepšinio 

turnyras. kauno 
„žalgiris“–Viler-
bano „asvel“. 
Per pertrauką – 
eurolyga per LRT.

 22.00 kristupo vasaros 
festivalis 2021. 
Laukimas su 
aušrine stundyte.

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

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 „skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 auksinis protas. 
 2.30 nežinomi žmonės.
 3.00 Širdyje lietuvis.
 3.55 Šoka Lietuva.
 4.05 išpažinimai. 
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 euromaxx. 

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.

 7.00 „Šeimyninės 
melodramos“.

 8.00 „Mano namai – 
mano likimas“.

 9.00 „anupama“.
 10.05 „stebuklas“.
 11.10 „alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.15 „kapitonas kainas“.
 14.30 „stažuotoja“.
 15.35 „anupama“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Monikai reikia 

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

timai“.
 21.00 „kasandra. anželės 

paslaptis“.
 22.55 „kapitonas kainas“.
 0.05 „svajoklė“.
 1.05 „Paskolinta meilė“.
 2.00 „kasandra. 

kolegos“.
 3.40 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „kobra 11“.
 6.55 Gero vakaro šou.
 7.45 „Prakeikti iV“.
 8.50 Vienam gale 

kablys.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Vieniši tėvai“.
 12.50 „einšteinas“.
 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  

aliaskoje.
 21.00 „kol nenuėjau 

miegoti“.
 22.55 „Maištautoja“.
 23.45 „Rezidentas“.
 0.40 „Palaidūnas“.
 1.35 „saldainiukas“.
 2.30 „csi. niujorkas“.

Delfi
 6.00 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

 11.00 delfi rytas.
 12.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 12.30 delfi tema.
 13.00 delfi RU. 
 13.30 Būsto  

anatomija.
 14.00 ateities karta. Lyčių 

lygybė.
 15.00 delfi diena. 
 17.00 iš esmės su 

G. klimkaitė ir 
k. Pocytė.

 18.00 delfi RU. 
 18.30 egzotiniai keliai. 

Pakistanas.
 19.00 kasdienybės 

herojai. 
 20.00 kaip pas  

žmones.
 21.00 orijaus kelionės. La 

Graciosa, kanarai.
 21.30 Gimę ne Lietuvoje.
 22.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 22.30 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.
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Ožką su ožiukais ir prancū- •zų avinų veislės triušius.  
Tel. 8 692 86594.

Kiaulę. Tel. 8 674 55293.  •
Sukergtą kumelę.   •Tel. 8 695 25786.

2 savaičių buliuką, kaina  •130 Eur. Tel. 8 601 62637.

Šarolė veislės telyčiukę.   •Tel. 8 613 59223.

Veršingą sementalų veislės  •karvę (veršiuosis gegužės 14 
d.), kaina 1 000 Eur.  
Tel. 8 600 63901.

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.

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

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

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

augalai

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

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

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

Bulves (maistines ir sėkli- •nes). Tel. 8 623 04363.

Ūkininkas parduoda daugia- •mečių žolių sėklas. Auginame 
dobilus, motiejukus, svidres, 
eraičinus, turime ir žolių miši-
nių gyvuliams, pievoms-gany-
kloms, vejoms, žaliajai trą-
šai. Galime parinkti žolių mišinį 
pagal jūsų poreikius. Konsul-
tuojame pievų-ganyklų įren-
gimo klausimais. Pristatome 
visoje Lietuvoje NEMOKAMAI. 
Tel. 8 600 25710.

Avižų – vikių mišinį (tinka  •sėti žalinimui).  
Tel. 8 623 04363.

Raudonųjų dobilų sėklas,  •kaina 2 Eur/kg. Vikius, kaina 
0,80 Eur/kg. Tel. 8 622 79495.

Avižų ir vikių mišinį. Kulti- •vatoriaus virbus (S formos), 
kaina 5 Eur/vnt.  
Tel. 8 616 97929.

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

ŽemĖs Ūkis

Benzininį motobloką NEVA  •MB-3 su kultivatoriumi ir plū-
gu, kaina sutartinė.  
Tel. 8 689 02229.

Šieno rulonus, kaina 18 Eur/ •vnt. Tel. 8 625 93641.

Šieno ritinius, kaina 12 Eur/ •vnt. Tel. 8 619 66433.

Šieną rulonais, kaina 15 Eur/ •vnt. ir 5 Eur/vnt.  
Tel. 8 625 93641.

Šieno rulonus, kaina sutar- •tinė. Tel. 8 660 88464.

Naują sumontuotą padangą  •(12,5*18 ,su 8 skylėmis).  
Tel. 8 620 80690.

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

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

ŽemĖs Ūkio teCHNika

Kultivatorių ir rusišką plūgą.   •Tel. 8 685 29348.

„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.

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

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

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

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

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 skutiklį „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.

gYVuliai

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624.

PrEKIAujAME 
           chrIzANTEMOMIs 
                           Ir vIržIAIs
 Telefonas pasiteirauti

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

Lazdijų r. sav.

PARDUODA
NekilNojamasis turtas

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

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

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

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

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

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.

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

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.

Pusę namo su 4 arais že- •mės Alytaus mieste.  
Tel. 8 671 89647.

2 a. namą Zaidų g. (mūrinis,  •296,38 kv. m, du atskiri įėjimai, 
garažas, 5 a namų valda, 
70 proc. baigtumas), kaina 
48 000 Eur. Tel. 8 652 81554. 
Skambinti po 18 val. 

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

GAZ 24 „Volgos“ detales.   •Tel. 8 610 36406.

„Subaru“ ratus.   •Tel. 8 684 44158.

„Nissan Xtrail“ dalimis  •(2006 m.). Tel. 8 685 56914.

Motorolerį (2010 m., 50  •kW, iš Olandijos, tvarkingas), 
kaina 750 Eur.  
Tel. 8 692 44465.

VAZ automobilio įvairias  •naujas detales.  
Tel. 8 632 50186.

„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.

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

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Antspaudų gamyba pagal užsakymą
Seinų g. 12, Lazdijai. Tel. 8 646 71901. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arba CV siųsk cv@juodeliai.lt

Valome 
žemės ūkio paskirties sklypus 

(nuo 1 ha), apaugusius 
medžiais ir krūmais. Už 

didelius ir tankiai apaugusius – 
mokame pinigus.

Tel. 8 603 30577.
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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.

Automobilius, automobilių  •priekabas (gali būti dauž-
ti, nevažiuojantys, pasiima 
patys.)  
Tel. 8 630 59016. 

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.

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

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

Kiaulienos skerdiena puse- •lėmis: lietuviška, svilinta, kaina 
3,40 Eur/kg, puselė sveria apie 
50–60 kg.  Pateikiame kokybės 
sertifikatą, kad mėsa lietuviš-
ka. Atvežimas nemokamas.  
Tel. 8 607 12690.

Cisterną vandeniui, trąšų  •barstyklę, purkštuvą, vežimą 
guminiais ratais, salietrą mai-
šeliais. Tel. 8 618 15188.

Vokiškus akordeonus (80 ir  •120 bosų), būgną. Alytus.  
Tel. 8 684 18042.

Svetainės minkštą dalį su  •ištraukiama dalimi.  
Tel. 8 673 35757.

Naują vonią (ketinė,  •1,50x0,70 m), kaina 150 Eur.  
Tel. 8 645 03642.

Metalinius laiptus (3 m ilgio  •ir 0,60 cm pločio).  
Tel. 8 687 69264.

Planšetinį kompiuterį „Sam- •sung“ (10 colių įstrižainė), 
kaina 70 Eur.  
Tel. 8 692 44465.

Naują vienfazį suvirinimo  •aparatą, naują el. paspirtuką. 
Telefoną „Nokia 125“.  
Tel. 652 68031.

Antikvarinę spintelę (aukš- •tis 0,80 m; ilgis 1,30 m; gylis 
0,35 m), kaina 60 eurų.  
Tel. 8 611 65018.

Naudotus daugiabučio  •standartinius langus ir trifazius 
variklius.  
Tel. 8 615 28102.

Automobilinę magnetolą  •„Pionier“, vaikiško dviračio 
atraminius ratukus, šildymo 
kvarcines lempas.  
Tel. 8 610 36406.

Dvi lovas (2x0,90 m),  •minkštą kampą, du fotelius, 
stalą-knygą.  
Tel. 8 649 49625.

Šaldymo kamerą išsiardyti  •(14 kv. m), šaldymo vitriną (3 
m), šaldymo dėžes (1,20 ir 
2,30 m ilgio). Tel. 8 612 23889.

3 avilius su bitėmis. Pa- •pildomai dovanoju korius su 
rėmeliais. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 656 25448.

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

PARDUODA
ŽemĖs Ūkis

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 pusautomatį suvirini- •mo aparatą. Tel. 8 674 42704.

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

Šienainio rulonus, kaina  •10 Eur. Šieną kitkomis, kaina 1 
Eur/vnt. Tel. 8 696 47260.

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

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

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

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

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

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

Trijų peilių akselinę meta- •liniu korpusu, arklinius pa-
kinktus bei arklinį inventorių: 
vežimą guminiais ratais su 
naujomis drobynomis, varty-
tuvą, akėčias, plūgą, grėblį, 
ravėtuvą, kultivatorių.  
Tel. 8 611 26122.

kiti

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

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. 

1–2 kambarių butą Lazdi- •juose.  
Tel. 8 617 77007. 

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

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

Vienkiemį su daugiau že- •mės, gali būti miške ar vaizdin-
goje vietoje prie ežero ar upės. 
Gerą variantą siūlyti  
Tel. 8 611 01110.

ŽemĖs Ūkio teCHNika

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

MTZ markės traktorių, 90  •AG, su turbina.  
Tel. 8 686 70818.

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

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

MTZ markės traktorių ir  •traktoriaus priekabą.  
Tel. 8 637 00071.

Traktorių MTZ82 UK.   •Tel. 8 622 92400. 

Traktorių T16.   •Tel. 8 617 26534.

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

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. 

Motorolerį, 2010 m., tvar- •kingas, parvežtas iš Olandijos.  
Tel. 8 692 44465.

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

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

augalai

Kviečius, 50 kg – 15 Eur.   •Tel. 8 648 96135.

Šieno rulonus, 1 vnt. – 12  •Eur., prie Leipalingio.  
Tel. 8 619 66433.

gYVuliai

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

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

kiti

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

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 21—27 d.)

avinas (03.21–04.20)
Nors kurį laiką atrodė, kad viskas kryps-
ta tik į blogąją pusę, tačiau dabar galė-
site šiek tiek atsikvėpti ir pasimėgauti 
puikiais darbo vaisiais. Tikėtina, kad tai 
motyvuos dar ryžtingiau judėti į priekį. 
Tik nepamirškite, kad sėkmė kartais turi 
ir neigiamą pusę: jums gali tekti susi-
durti su pavydžių žmonių apkalbomis.

jautis (04.21–05.21)
Nors šiuo laikotarpiu gali kilti pagundų 
pasimėgauti kur kas malonesne veikla, 
tačiau žvaigždės pataria laikytis labai 
paprastos taisyklės: pirmiau darbai, 
o vėliau pramogos. Antroje savaitės 
pusėje pasistenkite išlaikyti šaltą pro-
tą ir nepasiduokite pagundai įsivelti į 
konfliktą, kurį numalšinti gali būti tikrai 
sudėtinga.

dvyniai (05.22–06.21)
Puikus metas naujų darbų pradžiai. 
Nestokosite energijos ir pozityvumo, 
todėl šiuo laikotarpiu galėsite nuveikti 
iš tiesų nemažai. Nors gali atrodyti, kad 
tam tikros problemos jau liko praeityje, 
tačiau dabar jos ir vėl gali iškilti į pavir-
šių. Pasistenkite visur ieškoti kompro-
misų ir neleiskite sau užsisklęsti. Jei 
būsite nusiteikę problemas išspręsti 
visiems laikams, galiausiai tai pavyks 
padaryti.

Vėžys (06.22–07.22)
Būsite pasiryžę nuveikti kur kas daugiau 
nei įprastai, todėl jau netrukus galėsite 
mėgautis atsivėrusiomis galimybėmis. 
Dabar viskas bus jūsų rankose, todėl 
pasistenkite įvertinkite likimo siunčia-
mas dovanas. Antroje savaitės pusėje 
leiskite sau šiek tiek atsikvėpti ir pasi-
mėgaukite bendravimu su artimaisiais 
– tai padės įgauti naujų jėgų.

Liūtas (07.23–08.23)
Bendravimas su kitais žmonėmis ims 
varginti, todėl norėsite tylos ir ramybės. 
Kurį laiką kitų žmonių draugija buvo 
jūsų varomoji jėga, tačiau dabar norė-
site atsipūsti ir šiek tiek laiko praleisti 
vienumoje. Kartais gali prireikti visai 
nedidelių pokyčių, ir gyvenimo spalvos 
atrodo gerokai sodresnės.

mergelė (08.24–09.23)
Galite pasijusti taip, tarsi stovėtumėte 
gyvenimo kryžkelėje. Aplankančios 
dvejonės neleis apsispręsti, kokiu 
keliu turėtumėte eiti, todėl naudinga 
pasitarti su artimiausiais žmonėmis, 
kurių įžvalgos ir patarimai gali padėti 
gerokai paprasčiau priimti tam tikrus 
sprendimus.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Jėgų trūkumas neleis užbaigti anksčiau 
pradėtų darbų, tačiau tikrai neverta 
nusiminti. Ateityje tam turėsite marias 
laiko, todėl dabar susitelkite tik į tai, kas 
iš tiesų yra svarbu. Jei darbų apimtis 
pasirodys pernelyg didelė, pasistenkite 
tai išskaidyti nedideliais žingsneliais, ir 
labai greitai pajusite, kad viskas einasi 

tinkama linkme.

Skorpionas (10.24–11.22)
Didžiausios sėkmės galės tikėtis kar-
jeros laiptais kopiantys Skorpionai. Ti-
kėtina, kad šiuo laikotarpiu sulauksite 
pripažinimo ir patrauklių pasiūlymų, ku-
rie jus motyvuos dar labiau pasitempti. 
Neabejokite savo sugebėjimais: dabar 
galite pasiekti gerų rezultatų, todėl 
nesustokite pusiaukelėje ir ryžtingai 
judėkite į priekį.

šaulys (11.23–12.21)
Būsite pozityviai nusiteikę ir pasirengę 
būsimiems iššūkiams. Šiuo laikotarpiu 
bus palanku pasirašyti svarbias sutartis 
ar imtis naujų projektų įgyvendinimo: 
tikėtina, kad šiuo metu pradėti darbai 
turės tikrai nemažą pasisekimą, taigi, 
netrukus galėsite džiaugtis papilnėjusia 
pinigine.

ožiaragis (12.22–01.20)
Nors šiuo laikotarpiu nereikėtų tikėtis 
reikšmingų pokyčių, tačiau malonių 
smulkmenų tikrai netrūks. Būsite dėkin-
gi likimui už savo kelyje sutiktus žmones 
ir už visas suteiktas galimybes: atrodys, 
kad galite imtis visko, ką tik sugalvojate, 
ir visi darbai einasi gerokai sklandžiau 
nei bet kada anksčiau.

Vandenis (01.21–02.19)
Jūsų laukia ganėtinai ramus metas. Ti-
kėtina, kad neįvyks nieko netikėto, todėl 
galėsite pabaigti pradėtus darbus ir ap-
mąstyti būsimus. Nors tokia kasdienybė 
gali pasirodyti pernelyg nuobodi, tačiau 
žvaigždės žada, kad tai – tik tyla prieš 
audrą. Tikėtina, kad jau labai greitai 
jums gali tekti suktis tarsi voverė rate, 
taigi, vertėtų pasimėgauti šiuo ramybės 
laikotarpiu.

Žuvys (02.20–03.20)
Būsite apsupti artimiausių žmonių, ir tai 
jus tikrai džiugins. Vis dėlto, jei pajusite, 
kad bendravimas su kitais žmonėmis 
paprasčiausiai ėmė slėgti, nebijokite 
atsiriboti ir šiek tiek laiko praleisti 
vienumoje. Nesibaiminkite, kad toks 
jūsų poelgis gali pasirodyti pernelyg 
nemandagus ar netaktiškas: kiekvienam 
mūsų yra reikalingas privatumas, ir tą 
reikia gerbti.

PERKA
kiti

Metalo laužo supirkimas:  •juodojo metalo laužas – 380–
400 Eur/t, skarda – 340–360 
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.

Televizorių LCD PHILIPS  •(51 cm įstr., sidabro sp.) už 35 
Eur, TV priedėlį VIDO už 12 
Eur, sieninį televizoriaus laikiklį 
už 4 Eur, televizorių ir TV 
priedėlių TV STAR distancinio 
valdymo pultelius, kaina nuo 3 
Eur, ir vaikišką maniežą už 22 
Eur. Druskininkai.  
Tel.  8 686 43600.

Geros būklės planšetinį  •kompiuterį „Samsung“.  
Tel. 8 692 44465.

Sausas ir žalias pušines  •malkas. Tel. 8 648 96135.

Civilinės gynybos sireną.   •Tel. 8 650 27498. 

Smulkų gruntą keliui.   •Tel. 8 601 27919.

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

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

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

Kalvio priekalą.   •Tel. 8 650 27489.

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

mas. Tel. 8 638 98886. 

Dujinę viryklę.   •Tel. 8 613 64220.

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731. 

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus.  
Tel. 8 615 73404. 

Perkame miškus 
didžiausiomis kainomis 

Lietuvoje.

Mokame avansus. 
Atsiskaitome iš karto. 

Tel. 8 656 79029.

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

Kasame tvenkinius.   •Tel. 8 678 80555.  

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

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.

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

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

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

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

NUOMA
siŪlo

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

40 kv. m stiklinį šiltnamį  •Varėnos gatvėje.  
Tel. 8 615 43503.

Nuosavame name Alytuje  •išnuomojamas gyvenamasis 
plotas su visais patogumais, 
yra atskiras įėjimas, didelis 
balkonas.  
Tel. 8 618 43737.

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
Ieškau rimtos, simpatiškos  •draugės iki 55 metų amžiaus 

gyvenimui kartu.  
Tel. 8 692 44465.

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

Tel. 8 620 80690.

REIKALINGAS
Meistras išdėti kapą trinke- •lėmis. Tel. 8 602 62013. 

1000 eurų paskola. Skubiai.   •Tel. 8 670 01244.

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.
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PERKAME 
MIŠKĄ

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641,
www.SuperkaMišką.lt

perka pienu girdomus 
veršelius. 

moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. 

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

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

ulonų g. 16 ir 
Naujoji g. 50, Alytus. 

Telefonas 8 674 05844

a. kašaLyno PĮ Teikia

gyvuLių 
sėkLinimo 

PasLaugas....

Tel. 8 698 50235.
Politinės aktualijos
Naujienos apie politikų gyvenimą, 
rajone priimamus sprendimus ir 
jų vykdymą.

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

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

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

PERKA žemę. 
Tel. 8 688 80688.

malKoS, malKoS, malKoS
pagal pageidavimus.

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

drebulinės, ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
Tel. 8 657 88458.

malKoS, malKoS, malKoS
pagal pageidavimus.

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

drebulinės, ąžuolinės, 
eglinės, atraižos. 

Vežame mažais kiekiais.
Tel. 8 657 88458.

brangiai 
PerkA 

veršelius.

UAB „Suvalkijos veršeliai“

Tel. 8 634 23551.

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.


