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ŽVILGSNIS

DŽ redakcijos nuomonė 
Netrukus sukaks treji metai, kai 
Lazdijų rajono savivaldybei (bet 
ne Lazdijų žmonėms) vadovau-
ja jaunoji merė ir jos pabyrėjusi 
komanda. Ką mes matome? Nela-
bai šviesų vaizdelį. Tai, kas buvo 
anksčiau sukurta, neišsaugota, o 
nauja nieko iš esmės nepadary-
ta. 

Maža to, valdiškas merės po-
žiūris į daugelį svarbių dalykų, 
tarp jų ir į pagalbą kare su rusais 
kovojantiems ukrainiečiams, 
nesugebėjimas rajono naudai iš-

skaNdalas! dugnas! merė nepriėmė estijos delegacijos!
Rajono valdžiukės principai: po darbo valandų — nors ir karas...

Šioje delegacijoje buvo ir Estijos Torva miesto savivaldybės meras Maido Ruusmann, su kuriuo Lazdijų rajono savivaldybės tuometinis meras Artūras 
Margelis pasirašė bendradarbiavimo sutartį, o Lazdijai su jais jau daug metų draugauja.  Torva miesto savivaldybės meras Maido Ruusmann turėjo būti 
labai nustebęs dėl tokio dabartinės merės ir Lazdijų valdžios žesto, nes anksčiau tokių nesąmonių Lazdijuose nėra buvę. 

lietuvos kultūros taryba 
finansuos šešis lazdijų projektus

Lietuvos kultūros taryba paskirstė finansavimą Tolygios kultūrinės raidos  
(toliau – TKR) programai. Dešimties Lietuvos apskričių Regioninių kultūros tarybų 
atrinktiems projektams paskirstyta daugiau nei 2,4 mln. eurų.

Nukelta į 3 psl. » 
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SaVaItėS  komeNtaraS  
deja, tik karas ukrainoje kai kuriuos privertė pagaliau praregėti

Algimantas Mikelionis
Kai laikysite šį „Dzūkų žinių“ 
savaitraščio numerį rankose, bus 
kovo 24 diena – ketvirtadienis. 
Atrodo, įprasta data, kaip ir ki-
tos, pasislėpusi dienų, savaičių, 
mėnesių ir metų labirintuose. Pa-
prasta diena, bet sukaks lygiai 
mėnuo nuo to laiko, kai žiaurus ir 
negailestingas priešas klastingai 
ir be jokių ceremonijų užpuolė 

Ukrainą, kuri tenorėjo iš pirmo 
žvilgsnio paprastų dalykų – gy-
venti savo žemėje, kalbėti savo 
kalba, patiems rinktis savo vysty-
mosi ir klestėjimo kelią. Atrodo, 
tiek mažai – jie troško tik pačių 
paprasčiausių žmogiškų dalykų. 
Bet milžiniškos blogio ordos tel-
kėsi aplink Ukrainą ir vadovau-
jamos neūžaugos žiurkiaveidžio 
fiurerio neleido ukrainiečiams eiti 
savo gyvenimo keliu.

Kokia blogio ir melo imperi-
ja slypi Rytuose, sužinojau dar 
būdamas mažas iš savo šviesaus 
atminimo tėtės, kuris patyrė so-
vietinio lagerio Mordovijoje kan-
čias ir tremtinio dalią tolimame 
Krasnojarsko krašte. Man ne-
reikėjo uždavinėti elementarių 
klausimų grįžus iš mokyklos, 

tokių kaip: kodėl supuvusio ka-
pitalizmo šalyse yra kalnai pa-
čios geriausios kokybės prekių 
ir kodėl taip skurdžiai gyvename 
mes, didžiosios Sovietų Sąjungos 
piliečiai, patiriantys socializmo 
gėrį. Ar gali būti ko nors verta 
kad ir pati didžiausia pasaulyje 
valstybė, pastatyta ant melo ir 
blogio pamatų? Galvojate, kad 
klausiu tik retoriškai? Labai gai-
la, bet ilgus dešimtmečius dalis 
lietuvių visa širdimi ir protu buvo 
atsidavę raudonajam marui ir net 
Lietuvai tapus laisva ir nepriklau-
soma nepasikeitė iš esmės. Na, 
gal pasikeitė mažiau nei iš esmės, 
truputį, šiek tiek... Kokie atsargūs, 
baukštūs ir neužtikrinti žodeliai, 
būdingi kai kuriems lietuviams... 
Kad tik neįžeistume didžiųjų bro-

lių iš draugiškos Rusijos, kad 
tik jų neužgautume – juk jie irgi 
žmonės, tokie, kaip mes. Bailieji 
ir atsargieji lietuvaičiai, bijantys 
savo šešėlio ir pusę amžiaus savo 
kruvinais batais trypusiems oku-
pantams ištarti griežtesnį žodį. 
Tokie šiaudadūšiai beveik visus 
lietuvius dešiniuosius politikos 
apžvalgininkus vadindavo ruso-
fobais ir pašaipiai sakydavo, kad 
anie jokios kitos frazės, be „rusai 
puola“, nežino. Prof. V. Lands-
bergis seniai įspėjo apie Rusijos 
grėsmę. Tik tie atsargieji kvato-
davo susiėmę už pilvų ir profe-
sorių vadindavo senu ir durnu. 
Ir sakydavo, kad ne kariaukim, 
o prekiaukim, ne kariaukim, o 
draugaukim. 

Manau, kad su jais jau tiek pri-

siprekiavom ir tiek prisidrauga-
vom, kad dabar jau kariauti reikia 
už visus Ukrainai. Teisybės dėlei 
reikia pripažinti, kad tarp rusų 
yra nemažai puikių žmonių, tą 
dažnai minėdavo ir mano tėtis, 
pasakodavęs apie lagerį ir tremtį. 
Ir ne vien V. Putinas dėl kilusio 
karo kaltas. Būtų kitas vadas 
chuilo, karas vis tiek būtų kilęs. 
Dalis rusų daro žygdarbius savo 
miestų gatvėse dalyvaudami įvai-
riuose mitinguose prieš V. Putino 
valdžią. Nors šis karas parodė 
itin siaubingą dalyką: rusui yra 
nusispjaut ant ruso. Kaip niekur 
nieko V. Putino bombos ir raketos 
krenta ant rusakalbių Ukrainos 
miestų. Ir visiškai neaišku, kada 
šis kraupiai šiurpus maskaradas 
baigsis.•

„tele2“ užtikrina nemokamas ryšio paslaugas 
ukrainiečiams: išdalinta jau virš 24 tūkst. sim kortelių
Iš Ukrainos į Lietuvą at-
vykstantiems pabėgėliams 
„Tele2“ suteikia „Pildyk“ 
SIM korteles, kurios tris 
mėnesius užtikrina ne-
mokamą interneto ryšį, 
pokalbius ir SMS žinutes 
tiek šalies viduje, tiek į 
Ukrainą. Kartu su įvairio-
mis pagalbą ukrainiečiams 
teikiančiomis organizaci-
jomis jau išdalinta virš 24 
tūkst. SIM kortelių.

„Į mūsų šalį atvykstantiems ukrai-
niečiams kiekvienas turime padėti 
taip, kaip geriausiai galime. To-
kiose situacijose galimybė naudo-
tis ryšio paslaugomis nemokamai 
yra itin svarbi. Kviečiu visus susi-
vienyti ir prisidėti prie reikalingos 
pagalbos Ukrainos žmonėms“, 
– sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 
generalinis direktorius Baltijos 
šalims.

Mobiliojo ryšio operatorius 

„Tele2“ perduoda „Pildyk“ kor-
teles Lietuvos šaulių sąjungai, 
Raudonojo Kryžiaus bei „Stiprūs 
kartu“ organizacijoms, kurios 
pasirūpina, kad jos operatyviai 
pasiektų į Lietuvą atvykusius 
ukrainiečius. SIM korteles gavę 
žmonės gali tris mėnesius ne-
mokamai ir neribotai skambinti, 
rašyti SMS žinutes ir naudotis 
neribotu internetu Lietuvoje. Šiuo 
metu visiems „Tele2“ ir „Pildyk“ 
klientams skambučiai ir SMS į 
Ukrainą taip pat yra nemokami.

Operatoriaus „Tele2“ duome-
nimis, įvairiuose miestuose iš-
dalinta 24,5 tūkst. „Pildyk“ SIM 
kortelių, iš kurių aktyvuota jau 
38 proc. (9316 kortelės). Iš jų 30 
proc. ukrainiečių nemokamomis 
ryšio paslaugomis naudojasi 
Vilniuje, 13,4 proc. Kaune, 9,18 
proc. Klaipėdoje ir 4,11 proc. 
Šiauliuose. 

Korteles dalinantys savano-
riai tikina, kad ukrainiečiams 

suteiktos nemokamos operato-
riaus paslaugos itin praverčia, 
o SIM kortelės dalinamos labai 
operatyviai. 

Šiuo metu nemokamos SIM 
kortelės ukrainiečiams yra da-
linamos įvairių organizacijų 
įsteigtuose pagalbos centruose. 
Informacija ant „Pildyk“ pakuo-
čių ir Pildyk.lt internetiniame 
puslapyje yra pateikiama ukrai-
niečių kalba. 

PaGaLba UkraINoS ŽmoNėmS
Mobiliojo ryšio operatorius 
kviečia visus Lietuvos gyvento-
jus paaukoti veikiančius, tačiau 
nebenaudojamus telefonus ir 
planšetinius kompiuterius. Juos 
atnešti galima į bet kurį artimiau-
sią „Tele2“ saloną. Operatorius 
užtikrina  jų surinkimą, patikri-
nimą ir tiekimą Ukrainos žmo-
nėms padedančiam Raudonajam 
Kryžiui. 

„Stiprūs kartu“ draugijai ope-

ratorius skyrė mobiliųjų telefonų 
su SIM kortelėmis. Raudonajam 
Kryžiui „Tele2“ suteikė paramą 
darbui reikalingais įrenginiais. 

Siekiant užtikrinti nenutrūksta-

mą bendravimą, telekomunikaci-
jų bendrovė taip pat kompensuoja 
tarptinklinio ryšio paslaugų kainą 
privatiems ir verslo klientams, 
esantiems Ukrainoje.•

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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ar lazdijai tinkamai pasirengę priimti pabėgėlius iš ukrainos? 
Nerimstant karui Ukrai-
noje, vis daugiau ukrai-
niečių palieka savo namus 
ir bėga nuo karo į užsienį. 
Nemaža dalis pabėgėlių 
atvyksta į Lietuvą, dabar 
skaičiuojama, jog Lietu-
voje prieglobstį surado 
per 20 tūkst. ukrainiečių 
– daugiausia mamos su 
vaikais. 

Didžioji dalis pabėgėlių ieško 
prieglobsčio didžiuosiuose Lie-
tuvos miestuose, tačiau ten jau 
baigiasi jų apgyvendinimui skir-
tos patalpos, todėl tikėtina, jog vis 
daugiau jų bus apgyvendinami 
periferijoje. 

Tam tikra dalis pabėgėlių kuria-
si ir Lazdijų rajone. Jų tinkamas 
priėmimas mūsų rajone galėtų 
turėti naudos ne tik broliams 
ukrainiečiams, bet ir Lazdijų ra-
jonui: besimokantys ukrainiečių 
vaikai atneštų į rajoną mokinio 
krepšelius, kvalifikuoti ukrainie-
čių specialistai sumažintų darbo 
jėgos trūkumą, o teikiant jiems 
medicinos paslaugas, mūsų svei-
katos priežiūros įstaigos užsidirb-
tų pajamų. 

Lazdijų rajone yra nemažai ne-
veikiančių mokymo įstaigų, kurių 
patalpas galima būtų galima įvai-
riai panaudoti. 

Kokias gyvenimo, mokymosi 
ir darbo sąlygas jiems suteikia 
Lazdijų rajonas, kalbamės su Laz-
dijų rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduotoju 
Sauliumi Petrausku ir Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vedėju 
Daliumi Mockevičiumi. 

– Kiek šiuo metu yra pa-
rengta apgyvendinimo vietų 
pabėgėliams? Kokios tai vie-
tos? Kiek   būstų yra pasiūlę 

privatūs lazdijiečiai?
– Savivaldybė pabėgėliams 

apgyvendinti yra paruošusi bu-
vusios Krosnos mokyklos pastatą, 
kuriame iki 3 mėnesių galėtų ap-
sigyventi iki 100 asmenų. Rajono 
gyventojams, kurie nori pasiūlyti 
savo būstus karo pabėgėliams, 
savivaldybė pataria tai daryti per 
VšĮ „Stiprūs kartu“.  

– Kiek šiuo metu Lazdijų rajo-
ne yra apgyvendinta pabėgėlių? 
Kur jie apsistoję?

– Situacija nuolat kintanti. Va-
kar dienos duomenimis, rajono 
gyventojų šeimose gyvena 11 
asmenų, iš kurių 5 yra vaikai. 

– Kas koordinuoja pabėgėlių 
klausimus savivaldybėje?

– Rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus pavaduo-
tojas Saulius Petrauskas.

– Kiek darbo vietų gali pasiū-
lyti Lazdijai pabėgėliams? Ko-
kios tai vietos?

– Darbo vietų siūlymą koordi-
nuoja Užimtumo tarnyba. Savi-
valdybės administracija apie lais-
vas darbo vietas yra apklaususi 
savo pavaldžių įstaigų vadovus, 
informacija dalijasi su Užimtumo 
tarnyba. Daugiausia darbo vietų 
gali pasiūlyti verslo sektorius, sa-
vivaldybės įstaigose darbo vietų 
skaičius yra ribotas.

– Ar yra pabėgėlių, pareiškusių 
norą įsidarbinti Lazdijuose?

– Ukrainiečiai dar neseniai gy-
vena Lazdijuose, jie dar tik tiria 
situaciją, gali būti, kad norą dirbti 
pareikš.

– Kaip bus sprendžiamas pabė-
gėlių vaikų ugdymas mokykloje? 
Ar yra tam pasirengta?

– Ukrainiečių vaikai bus moko-
mi mokyklose, kurios yra arčiau-
siai tų vietų, kuriose jie yra ap-
sistoję. Nuotoliniame pasitarime 
rajono ugdymo įstaigų vadovai 
bei atstovai buvo supažindinti su 
galimybėmis mokyti mūsų rajone 
gyvenančius ukrainiečių vaikus. 
Planuojame, kad šiuo metu vaikai 
būtų mokomi bendrose klasėse 
su mūsų rajono vaikais, vėliau, 
jei padėtis pasikeistų ir jų rajo-
ne atsirastų daugiau, spręstume 
klausimą dėl išlyginamųjų klasių 
ar grupių steigimo. Savivaldybėje 
apsistojusios šeimos su vaikais 
dažniausiai gyvena pas savo gi-
minaičius, pažįstamus ar kitus 
privačius asmenis ir informacija 
apie jų poreikį mokytis mus pa-
siekia, kai jie patys ar asmenys, 
pas kuriuos jie apsistoję, mus 

apie tai informuoja. Ugdymo 
procesą karo pabėgėlių vaikams 
koordinuoja Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vyr. specialistė 
Asta Zablackienė. Informacija 
apie tai, kur dėl vaikų mokymo 
ukrainiečiai turi kreiptis, taip pat 
ir ukrainiečių kalba, yra patal-
pinta savivaldybės interneto sve-
tainėje www.lazdijai.lt, skiltyje 
„Pagalba Ukrainai“.

Šiuo metu 2 klasę Lazdijų dar-
želyje-mokykloje „Vyturėlis“ lan-
ko 1 mergaitė iš Ukrainos. Du 
vaikai, su kurių mama jau buvo-
me susitikę, žada lankyti Seirijų 
Antano Žmuidzinavičiaus gimna-
ziją. Ne tik šiuos, bet ir kitus vai-
kus, kurie ateis į rajono ugdymo 
įstaigas, pirmiausia stengsimės 
įtraukti į neformalias veiklas, išsi-
aiškinsime jų poreikius, po truputį 

mokysime lietuvių kalbos.
Kiekvieną dieną bendraujame 

su mokyklomis, kitomis insti-
tucijomis, siekdami išsiaiškinti 
informaciją apie atvykusias ukrai-
niečių šeimas ir vaikus ir suteikti 
jiems pagalbą.

– Ar planuojama organizuoti 
lietuvių kalbos kursus pabėgė-
liams?

– Šis klausimas sprendžiamas 
kartu su Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija, yra rengia-
mos vieningos rekomendacijos 
dėl tokio mokymo visoje Lietu-
voje. Rajone turime pakankamai 
lietuvių kalbos mokytojų, kurie 
galėtų mokyti ukrainiečius lietu-
vių kalbos. Jei tik bus ilgalaikis 
poreikis mokytis lietuvių kalbos, 
sąlygas tikrai sudarysime.

– Kas rajone renka paramą 
Ukrainai?

– Savivaldybė, Tarybos spren-
dimu, yra suteikusi finansinę pa-
ramą Baranivkos savivaldybei, su 
kuria bendradarbiauja. Išgabenta 
humanitarinė parama Novohu-
yvinsko savivaldybei, huma-
nitarinė parama dar šią savaitę 
turėtų iškeliauti ir į Baranivkos 
savivaldybę. Savivaldybė dėkoja 
visuomeninėms organizacijoms ir 
privatiems asmenims, kurie savo 
iniciatyvomis ir lėšomis remia 
kovojančią Ukrainą.•
„dzūkų žinių“ informacija

lietuvos kultūros taryba finansuos šešis lazdijų projektus
2022 metų Alytaus apskrities 

TKR kvota – 265 210 eurų. Pir-
mojo kvietimo metu Alytaus aps-
krities kultūros ir meno projek-
tams paskirstyta 65 proc. metinės 
kvotos – 172 387 eurai. 

Alytaus apskrityje į TKR 
programą buvo pateiktos 77 pa-
raiškos, finansuotos 34. Paraiškų 
sulaukta iš visų penkių apskrities 
savivaldybių: Alytaus miesto – 
25 (finansuotos 6, skirta suma 
42 700 Eur), Alytaus rajono – 7 

(nefinansuota nė viena paraiška), 
Druskininkų – 17 (finansuotos 9, 
skirta suma 40 800 Eur), Lazdijų 
rajono – 8 (finansuotos 6, skirta 
suma 22 887 Eur), Varėnos ra-
jono – 20 (finansuota 13, skirta 
suma 66 000 Eur). Didžiausia 
vienam projektui skirta suma 
14 000 eurų, mažiausia – 1 500 
eurų.

Lazdijų rajone daugiausiai 
paramos – 5 000 eurų – gavo 
projektas „Sigito Gedos kūrybos 
įprasminimas Veisiejų krašte“. 

Bendradarbiaujant su Lietuvos 
meno kūrėjų asociacija, Ančios 
ežere bus pastatytos 6 Sigito 
Gedos kūrybą įprasminančios 
skulptūros, taip pat bus sukurtas 
literatūrinis kelias. 

Finansavimo sulaukė ir tradi-
cinis projektas „Respublikinis 
liaudiško smuikavimo konkursas 
„Griežkit, skripkos“. Į Lazdijus 
atvyks „smuikoriai“ iš visos Lie-
tuvos! Šiemet šis renginys pla-
nuojamas birželio pradžioje. 

Finansiškai bus paremtas ir 

projektas „Muzikos ekspresi-
jos“. Bendradarbiaujant su Lie-
tuvos nacionaline filharmonija, 
vasaros metu bus surengti trys 
profesionalios muzikos koncertai 
Lazdijuose, Seirijuose bei Ru-
daminoje.

Palankiai įvertintas lazdijiečių 
projektas „Česlovo Sasnausko 
chorų festivalis“. Šis projektas į 
Lazdijų kraštą pakvies 10 chorų 
iš visos Lietuvos. Bus minimos 
Kapčiamiestyje gimusio gar-
saus lietuvių kompozitoriaus  

155-osios gimimo metinės. Fes-
tivalis vyks liepos 1–6 dienomis, 
o koncertai planuojami Kapčia-
miestyje, Veisiejuose, Lazdijuo-
se, Kučiūnuose ir kitose rajono 
vietose.

Finansavimo sulauk ir projek-
tas „Jotvingių sakmės“. Rugsėjo 
pabaigoje Rudaminos piliakalnis 
bus apšviestas jotvingiškais žen-
klais. Šiemet šis šviesų reginys 
džiugins ilgesnį laiką.•
„dzūkų žinių“ informacija

D. Mockevičius: „Ukrainiečių vaikai bus mokomi mokyklose, 
kurios yra arčiausiai tų vietų, kuriose jie yra apsistoję.“

Pabėgėlių klausimus savivaldybėje koordinuoja Saulius 
Petrauskas. 

Savivaldybė pabėgėliams apgyvendinti yra paruošusi buvusios Krosnos mokyklos pastatą.
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į Lazdijus. Kadangi artėjo dar-
bo dienos pabaiga, tai Lazdijų 
valdžia nusprendė nesivarginti 
ir nedirbti po darbo valandų, to-
dėl atšaukė susitikimą su Estijos 
delegacija. 

Šioje delegacijoje buvo ir To-
rva miesto, su kuriuo Lazdijai 
jau daug metų draugauja, meras, 
kuris turėjo būti nustebęs dėl to-
kio Lazdijų valdžios žesto, nes 
anksčiau tokių nesąmonių Laz-
dijuose nėra buvę. 

Nepriimti Lazdijuose, Estijos 
atstovai nuvyko į Druskininkus, 
kur juos maloniai priėmė meras 
Ričardas Malinauskas su savo 
komanda.

Neabejotina, jog susitikimas 
su estais merdinčiam Lazdijų ra-
jonui būtų labai naudingas, nes 
Torva savivaldybėje vykdomi 
labai įdomūs projektai, kuriuos 
galėtų nukopijuoti ir Lazdijai. 
Ši Estijos savivaldybė stengiasi 
gyvuoti, pritraukdama į rajoną 
jaunas šeimas iš didmiesčių ir 
sudarydama joms sąlygas pato-
giai gyventi ir dirbti. Ten statomi 
nedideli būstai, kuriuose įsikuria 
jauni žmonės iš miestų ir dirba 
nuotoliniu būdu. Taip kuriama 
rajono pridėtinė vertė, surenkami 
mokesčiai, plečiama infrastruk-
tūra. Ar tai ne vienas iš variantų 

Lazdijams išbristi iš bedarbystės 
ir specialistų tuštėjimo pelkės? 

Bet estai nesuspėjo atvažiuoti 
valdžiukės darbo dienos valan-
domis, o dirbti po penktos vaka-
ro tikrai ne Lazdijų valdžiukės 
stilius. Tiesa, kartais, kai reikia 
pasirodyti renginyje, perkirpti 
kokią juostelę ar pasakyti svei-
kinimo kalbą, merė ir kai kurie jos 
pavaldiniai aukoja nedarbo laiką, 
nes mato prasmę – pasirodyti, kad 
neva rūpinasi rajono žmonėmis 
ir būna su jais ir džiaugsme, ir 
varge. 

Kai dėl buvimo „varge“, tai la-
bai akivaizdu, kad merė tokiais 
atvejais pati neskuba kalbėtis su 
žurnalistais, bet stumia į viešumą 
savo pavaduotoją Valdą, išsiilgusį 
išlenkti taurelę su draugais rusais 
ir baltarusiais. 

Kai tik lazdijokai ką nors pri-
sidirba Lietuvos mastu, tai prieš 
televizijos kamerą apie tai kalba 
ne merė, bet jos pavaduotojas. 
Merė kalba tik apie gražius Laz-
dijų gyvenimo dalykus ir nepasa-
koja Lietuvai apie prisigėrusius 
ligoninės darbuotojus ar girtą 
greitukės personalą. Būkim atviri, 
bet Valdui sunkiai sekasi viešai 
komunikuoti, todėl tautiečiai, pa-
žiūrėję reportažus iš Lazdijų, gali 
pagalvoti: „kai toks vicemeras, tai 

ko norėti iš paprastų mirtingųjų 
lazdijokų?“

Taigi, estų delegacija permesta 
per petį. Panašiai atsitiko ir su 
pagalba už laisvę kovojančiai 
Ukrainai. Merės vadovaujama 
Tarybos dauguma nesugebėjo 
operatyviai priimti sprendimų 
dėl pagalbos su Lazdijais susi-
giminiavusiam Ukrainos miestui 
ir patys sau pastatė biurokratines 
barikadas. Iki šiol ukrainiečiai 
nesulaukė iš Lazdijų realios pa-
galbos, nes reikia sulaukti kito 
Tarybos posėdžio. Dabar, kai 
vyksta karas, net biurokratijos 
tvirtove laikoma Europos Sąjun-
ga ir mūsų Vyriausybė sugebėjo 
paminti terminus, tvarkas ir per 
keletą dienų priimti būtiniausius 
sprendimus. Bet tik ne Lazdijų 
rajono valdžia. Tai yra politinė ir 
moralinė impotencija. Ir visiška 
gėda. Civilizuotame pasaulyje už 
tokį elgesį rajono valdžia būtų 
apmėtyta pomidorais ir turėtų 
atsistatydinti. 

Rajono valdžia nesugeba pa-
sinaudoti jai suteikiamomis ga-
limybėmis. Štai praėjusią vasarą 
rajone vyko automobilių ralis, 
kuriame važiavo per penkios de-
šimtys ekipažų. Tai buvo puiki 
galimybė iš visos Lietuvos atvy-
kusiems sportininkams patraukliai 

pristatyti mūsų rajoną, tačiau į tai 
buvo numota ranka, nepajudin-
tas nė mažiausias rankos pirštas. 
Tuo tarpu Druskininkai tą patį ralį 
puikiai išnaudojo kurorto garsini-
mui ir naujų turistų priėmimui. Ir 
tokių graudžių pavyzdžių – nors 
vežimu vežk. 

Sunku suprasti, kas darosi su 
mere ir jos kompanija. Ar šie 
žmonės nesuvokia aplinkos, ar 
nežino, kad vadovauti rajonui 
ir jo žmonėms yra darbas ne tik 
nuo 8 iki 17 val., bet ištisą parą 
ir 365 dienas per metus? Ar vis 
tikisi, kad Lazdijų žmonės juos 
vėl išrinks? Jei išrinks, tada bus 
galima konstatuoti: žmonės ren-
ka savęs vertą valdžią. O čia jau 
bėda...•

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 /

naudoti suteikiamų galimybių, 
totalus formalizmas lazdijiečius 
varo į neviltį ir tempia merę ir jos 
parankinius į dugną. 

Kaip kitaip galima pavadinti 
praėjusios savaitės skandalą, kai 
Lazdijų vadovai atsisakė priimti 
juos norėjusią aplankyti trijų Es-
tijos savivaldybių  – Valga, Tõrva 
ir Otepää – atstovų delegaciją, 
kurią sudarė savivaldybių merai, 
tarybos nariai, verslo ir VšĮ Val-
ga apskrities Plėtros agentūros 
atstovai.

Tokio gėdingo poelgio prie-
žastis labai banali – Estijos de-
legacija tądien lankėsi Tauragės 
savivaldybėje, po to buvo planuo-
ta atvykti į Lazdijus. Susitikimas 
Tauragėje šiek tiek užtruko, todėl 
estų delegacija šiek tiek vėlavo 

»Atkelta iš 1 psl. 

skaNdalas! dugnas! merė nepriėmė estijos delegacijos!
Rajono valdžiukės principai: po darbo valandų — nors ir karas...

simne iškilmingai paminėta „lietuvos katalikų bažnyčios kronika“
„Nebuvau nei drąsiausias, 
nei išmintingiausias, bet 
kažkam reikėjo imtis inici-
atyvos. Buvau jaunas, dar 
nėjęs lagerių keliais, taigi 
(...) prieš 50 metų paruo-
šiau pirmąjį „Kronikos“ 
numerį“, – taip kukliai apie 
legendinio pogrindinio 
leidinio atsiradimą kovo 
20 d. Simne surengtoje 
konferencijoje kalbėjo Jo 
Eminencija kardinolas 
Sigitas Tamkevičius, kuris, 
būdamas tuometinis Simno 
bažnyčios vikaras, pradėjo 
leisti „Lietuvos katalikų 
bažnyčios kroniką“.

PamINėta teN, kUr bUVo 
PraDėta LeIStI
Minint „Lietuvos katalikų baž-
nyčios kronikos“ (LKBK, Kro-
nika) leidimo 50 metų sukaktį, 
sekmadienį, kovo 20 d., Simno 
bažnyčioje aukotos iškilmingos 
šv. Mišios, liturgijai vadovavo 
pats kardinolas Sigitas Tamke-
vičius. Dalyvavo Kaišiadorių 
vyskupas Jonas Ivanauskas, Pa-
nevėžio vyskupas emeritas Jonas 
Kauneckas, daug kitų dvasininkų, 
taip pat Marijos radijo prezidentė 
Egidija Vaicekauskienė. Giedojo 
Vilkaviškio vyskupijos Krikščio-
niškojo kultūros centro Česlovo 
Sasnausko choras, vadovaujamas 
Mindaugo Radzevičiaus.

Į iškilmes atvyko Alytaus rajo-
no savivaldybės meras Algirdas 
Vrubliauskas su žmona Vida, 
mero pavaduotoja Dalia Kitavi-

čienė, savivaldybės administra-
cijos direktorė Gintarė Jociuns-
kaitė, kiti savivaldybės vadovai, 
tarybos nariai.

Jo Eminencijos kardinolo Si-
gito Tamkevičiaus iniciatyva ir 
pastangomis bažnyčioje pristatyta 
iki šiol dar niekur neeksponuota 
paroda apie LKBK veiklą Lietu-
voje ir užsienyje. Parodą parengė 
Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimo centro muzie-
jininkė Ramunė Draučiūnaitė.

Pradėdamas šv. Mišias, kardi-
nolas kvietė prisiminti tuos nelen-
gvus sovietinės okupacijos laikus, 
kuriuos teko išgyventi vyresnio-
sios kartos Lietuvos žmonėms. 
Sovietų okupacijos žiaurumas ir 
neteisybė paskatino kuo plačiau 
viešinti Lietuvos žmonių perse-
kiojimo faktus, žadinti tautinį, 
religinį sąmoningumą, ir tai lėmė 
pogrindinės katalikiškos spau-
dos atsiradimą. Pirmasis LKBK 
numeris sukurtas 1972 m. kovo 
19-ąją būtent Simno kleboni-
joje, tuometinio vikaro Sigito 
Tamkevičiaus kambarėlyje. Iki 
pat Lietuvos nepriklausomybės 
aušros 1989 m. slapta leidžiama 
„Kronika“  tapo sovietų režimo 
vykdyto Katalikų bažnyčios ir 
tikinčiųjų persekiojimo faktus 
viešinančiu dokumentu. 

„Simno parapijoje ir miestelyje 
buvo labai daug gerų katalikų, tad 
būtų sunku kai kuriuos išskirti. 
Prie mano pogrindžio darbų   la-
bai prisidėjo dvi geros moterys 
– Genutė Dainauskaitė ir Julija Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, kardinolas Sigitas Tamkevičius, Panevėžio vyskupas 

emeritas Jonas Kauneckas — visi kažkada dirbo buvusioje Simno melioracijos valdyboje.
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Auksinės mintys

g Šią savaitę vyko kon-
kursas naujo Sporto cen-
tro rangos darbams atlikti. 
Paprastai kalbant, buvo 
ieškomi pretendentų, ku-
rie pastatytų naują Lazdi-
jų sporto centrą. Deja, bet 
pretendento nėra, konkurso 
sąlygos dar kartą apskųstos, 
konkursas nukeltas neaišku 
kuriam laikui. Griauti – pa-
prasčiau nei statyti.
g Praeitą savaitę darbus 

Lazdijų rajono savivaldybėje 
nuotoliniu būdu dirbančių 
specialistų. Įdomu, kaip bus 
panaudojamos likusios lais-
vos darbo vietos?•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.

pabaigė savivaldybės me-
rės patarėja, ji sugrįžo į savo 
gimtąjį Alytų, miesto savival-
dybėje buvusi Lazdijų merės 
patarėja dirbs naujai įkurto 
Verslo skyriaus vedėja. Dzūkai 
kalba, kad patarėjai sudėtin-
ga skirtis su Lazdijais, todėl ji 
lieka dirbti puse etato Lazdijų 
rajono savivaldybės Investici-
jų skyriuje, žinoma, nuotoli-
niu būdu, nes pagrindinį dar-
bą dirbs Alytuje. Vis daugiau 

kaLba, kaD...
DzūkaI

neįtikėtinA plAnetA

Lenkija

ligoninė atsisveikino su 
girtaujančiais darbuotojais

„Tokių dalykų negali būti – 
darbo vietoje girtaujantis 
personalas nebus toleruo-
jamas“, – po Lazdijų ligoni-
nę sukrėtusio skandalo, 
kai darbo vietoje rytą buvo 
užklupti keturi girtaujan-
tys darbuotojai, „Dzūkų 
žinioms“ sakė laikinasis 
ligoninės vadovas Vladimi-
ras Jelisejevas. 

Keturi Lazdijų ligoninės darbuo-
tojai – trys moterys ir vyras – pra-
ėjusią savaitę buvo nušalinti nuo 
pareigų, nes darbo vietoje buvo 
užtikti neblaivūs. Netrukus po to 
visi jie buvo atleisti iš darbo. 

Laikinai Lazdijų ligoninei va-
dovaujantis Vladimiras Jelisejevas 
pasakojo, kad vieną rytą apie gir-
taujančius kolegas jis sulaukė pra-
nešimo iš ligoninės darbuotojų. 

„Suradome juos girtaujančius 
rūsyje, pareikalavome pasitikrin-
ti girtumą, tačiau jie nesutiko to 
padaryti. Tuomet iškvietėme poli-
ciją, kuri ir nustatė, kad darbuoto-
jai yra neblaivūs, jie į alkotesterį 
pripūtė nuo 1,5 iki 2,5 promilės. 
Puotaujantys darbuotojai aiški-
no, jog švenčia vienos iš kolegių 
gimtadienį. „Tai buvo ne pirmas 
atvejis, kai tie žmonės pastebėti 
išgėrę. Su jais prieš mėnesį buvo 
apie tai kalbėta. Pasiūliau jiems 
pagalbą – psichologo, priklauso-
mybių specialisto konsultaciją, ta-
čiau jie pagalbos atsisakė“, – sakė 
laikinasis ligoninės vadovas. 

Jis teigė, jog viena iš girtavusių 
darbuotojų ligoninėje buvo išdir-
busi beveik 40 metų. V. Jeliseje-
vas pripažino, jog pradžioje buvo 
sudėtinga pakeisti nusižengusius 
darbuotojus kitais specialistais, 

nes tai sertifikuotos pareigybės, 
tą darbą gali dirbti tik atitinkamą 
sertifikatą turintys specialistai. 

„Kai kuriems iš jų jau surado-
me pamainą, netrukus turėsime 
ir likusį personalą. Yra daug no-
rinčiųjų dirbti, gaus sertifikatus ir 
viskas atsistos į savo vietas. Šią 
situaciją pavyko suvaldyti. Tokių 
dalykų ligoninėje netoleruosiu ir 
girtaujantys žmonės pas mus ne-
laukiami“, – sakė V. Jelisejevas. 

Sausį Lazdijų rajoną sukrė-
tė skandalas, kai pas ligonį į 
iškvietimą atvyko neblaivus 
greitosios medicinos pagalbos 
ekipažas – felčerė ir vairuotojas. 
Šie darbuotojai priklausė Alytaus 
rajono greitosios medicinos pa-
galbos stočiai, jie jau atleisti iš 
pareigų.•
„dzūkų žinių“ informacija

Laikinai Lazdijų ligoninei vadovaujantis Vladimiras Jelisejevas pasakojo, kad vieną rytą apie girtaujančius kolegas 
jis sulaukė pranešimo iš ligoninės darbuotojų.

Lotosų ferma Kambodžoje.
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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

Punsko ir Seinų krašto Lietuvos
Sigitas Birgelis
Karas Ukrainoje priverčia 
mus naujai susimąstyti 
apie laisvės ir nepriklauso-
mybės svarbą mūsų gyve-
nime. Kiekvienas mūsų 
žemės gabalėlis suvilgytas 
Lietuvos savanorių ir par-
tizanų krauju. Jis galėtų 
mums daug ką papasakoti, 
bet žemė nebyli, o žmogaus 
atmintis trumpa. Lieka tai, 
kas išsaugota, užrašyta.

Kas tie Lietuvos savanoriai? Ko-
dėl, kokių jėgų vedami jie paliko 
gimtuosius namus ir išėjo aukotis 
vardan tos Kudirkos apdainuo-
tos Lietuvos? Negalvojo, ar liks 
gyvi, ar sugrįš namo. Jie atsiliepė 
į Tėvynės šauksmą. Tiems, kurie 
karui pasibaigus sugrįžo namo, 
buvo atseikėta žemės, jie susilau-
kė pagarbos ir valstybės globos. 
Kas atgulė kovos lauke, turėjo 
patirti amžiną šlovę ir atminimą. 
Kitoks likimas buvo tų, kurie liko 
anapus Lietuvos sienos. Jų laukė 
karo lauko teismas, kalėjimas ir 
užmarštis. Jie buvo tos pačios 
Lietuvos vaikai. Nepriklausoma 
Lietuva turėtų juos priimti į savo 
kolektyvinę atmintį.

1918 m. spalio mėn. pradėjo 
kurtis pirmieji savanorių būriai, 
kurie sudarė Lietuvos kariuome-
nės užuomazgą. Gruodžio 29 d. 
buvo paskelbtas atsišaukimas į 
tautą, kviečiantis ginti Lietuvos 
laisvę. Savanoriams buvo pažadė-
tas išlaikymas, 100 markių algos 
per mėnesį (savanorių išlaikyti-
niams – po 50 markių), žemės 
nuosavybė.

Ne dėl kokių nors privilegijų 
ar asmeninės naudos į savanorių 
gretas stojo brandžiausias Punsko 
ir Seinų krašto jaunimo žiedas. 
Tik nedaugelis žmonių, tie, kurie 
pasiliko gyventi Lietuvoje, galėjo 
gauti savanorio statusą. Kovoms 
pasibaigus, didelė dalis mūsų sa-
vanorių sugrįžo į savo gimtinę. 
Jie, kaip asmenys, gyvenantys 
ne Lietuvos teritorijoje, nebuvo 
Lietuvos pripažinti savanoriais 

ir negalėjo gauti savanorio sta-
tuso.

Punsko ir Seinų krašto lietu-
viai buvo aktyvūs, politiškai ir 
tautiškai susipratę. Jie sukruto 
pirmieji. 1918-ųjų lapkričio 15 
d. punskiečiai mitingo metu 
įkūrė lietuvišką valsčių, išrinko 
viršaitį (Petrą Pacenką), vals-
čiaus valdybą ir miliciją. Po jų 
sujudo Kapčiamiesčio, Kučiūnų, 
Rudaminos, Leipalingio parapijų 
lietuviai. Parapijų įgaliotinių su-
važiavime, kuris vyko Seinuose, 
dalyvavo Kapčiamiesčio, Veisie-
jų, Šventežerio, Seinų, Kučiūnų, 
Lazdijų įgaliotiniai. Buvo nutarta 
Seinuose organizuoti milicininkus 
ir savanorius, apdėti gyventojus 
mokesčiais.

Naujai įsteigto Punsko vals-
čiaus valdyba stengėsi, kiek galė-
dama, padėti atgimusiai Lietuvai: 
vieni aukojo maistą ir pinigus, kiti 
stojo į savanorių ir šaulių gretas. 
Norinčius ginti Lietuvą surašinėjo 
Punsko valsčiaus viršaitis Petras 
Pacenka ir tarnautojai. 

Jaunuoliai turėjo pasirašyti: 
„Aš čia pasirašęs … kilęs iš … 
apskričio … valsčiaus … kai-
mo, gimęs … mėnesio … d. … 
metų, kaip pilnateisis Lietuvos 
pilietis, su žinia savo tėvų, nie-
kieno neverčiamas, stoju į Krašto 
Apsaugos … pulką ir pasižadu, 
nesigailėdamas savo sveikatos, 
nė gyvasties, ginti nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Pasižadu šven-
tai pildyti visas piliečio kareivio 
priedermes, dedamas ant manęs, 
laikinųjų valstybės įsakymų, gi-
nant per šiuos pasižadėtus metus 
laisvę ir Tėvynę.“

Negalime užmiršti tų Punsko 
ir Seinų krašto lietuvių sūnų, 
kurie kovojo ir guldė galvas dėl 
tėvynės laisvės. Apie juos žinome 
nedaug. Nedaug apie juos rasime 
rašytiniuose šaltiniuose. Šiame 
straipsnyje noriu papasakoti apie 
keletą iš jų.

motIejUS aLekSa
Šis linksmas ir smarkus vyrukas 
vakaruškose mėgdavo ne tik sma-

giai pašokti ir kleviškiui duot į 
pakaušį. Tėvai tikėjosi, kad bus 
geras artojas, bet pašaukė jį tė-
vynė.

Motiejus Aleksa nedvejodamas 
stojo į savanorių gretas. Seinijos 
pietiniuose pakraščiuose vyravo 
lenkai. Jie buvo geriau įsitvirti-
nę, turėjo dvarininkų palaikymą. 
Lenkai įkūrė net savo pašto įstai-
gą, turėjo savus pašto ženklus „40 
groszy“, įsteigė Varviškės respu-
bliką. Į lietuviškus kaimus ėjo 
jų agitatoriai, kurie kurstė vietos 
gyventojus. Lenkiški komitetai 
veikė Lazdijuose, Berznyko, 
Gibų ir Krasnapolio valsčiuose. 
Jie steigė lenkiškas mokyklas ir 
atsisakė dėtis prie Lietuvos. Len-
kų persvara buvo akivaizdi. Jie 
buvę turtingesni, turėję daugiau 
ginklų, amunicijos, maisto, buvo 
tvarkingiau apsirengę.

Seinuose lietuvių milicinin-
kų buvę mažai, o ir tie prastai 
ginkluoti. Jie turėjo tik kelias 
„berdankes“, kurioms trūko šo-
vinių. Motiejus Aleksa žinojo, 
kad negalima tikėtis Lietuvos pa-
ramos, kad Lietuva kareivių ir 
ginklų duoti negali, o jų pulkai tik 
organizuojami. Kareivių trūksta 
pačiam Alytaus miestui ginti.

Seinuose lietuvių karinės pajė-
gos buvo silpnos. Jiems stigo ne 
tik pinigų ir ginklų, bet ir patirties 
turinčių karininkų, gerai apmo-
kytų kareivių. Tarp pasauliečių 
buvo tik keletas vyresnio amžiaus 
lietuvių inteligentų. Jie darė, ką 
galėjo, lankė Seinijos kaimus, 
ragino žmones dėtis prie Lietu-
vos. Daug pasidarbavo ir Seinų 
kunigai, bet būta taip pat tokių, 
kurie simpatizavo lenkams.

Įsimintinas buvo Lietuvos mi-
nistro pirmininko Mykolo Sleže-
vičiaus apsilankymas Seinuose. 
To liudininkas buvęs ir Motiejus 
Aleksa. Sleževičius į Seinus at-
vyko 1919 m. rugpjūčio mėnesį. 
Jo sutikti atėjo labai daug žmo-
nių. Vieni norėjo pamatyti, kaip 
jis atrodo, kiti išgirsti, ką kalba. 
Aukštojo svečio apsilankymas ir 

dvasinis gyventojų palaikymas 
įvyko pačiu laiku. Po kelių dienų 
dėl Seinų užvirė aršūs mūšiai.

Tuoj po Lietuvos ministro pir-
mininko apsilankymo lenkams 
pavyko užimti Krasnapolį, Gi-
bus ir Seinus. Lietuvių gretose 
buvo išdavikas, pavojingas Trojos 
arklys – Seinų komendantūros 
kuopos vadas, karininkas Bar-
dauskas. Per jį lenkų partizanai 
gaudavo žinias apie lietuvių kari-
nės vadovybės planus bei lietuvių 
dalinių dislokavimą.

Seinuose lenkų puolimas pra-
sidėjo 5 valandą po pietų. Lietu-
viai, neatlaikę puolimo, pradėjo 
trauktis į Lazdijus. Motiejus bėg-
damas susidūrė su Radzevičiumi. 
Iš kapinių driokstelėjo šūvis. Abu 
kaip vienas parpuolė ant žemės. 
Apsižvalgė. Prieš juos – bulvių 
laukas, o toliau giraitė.

„Kad tik pavyktų pasiekti miš-
kelį, už jo – Galadusis, Lazdijai“, 
– galvojo Motiejus. Bet šūviai 
aidėjo jau ir nuo miesto pusės ir 
iš ant kalnelio stovinčio malūno. 
„Kuo toliau, kuo toliau nuo mies-
to“, – galvojo jis, sukąsdamas 
dantis. Įšliaužė į vagas. Vagos 
gilios, bulvienojai aukšti.

Nesidairydamas šliaužė pirmyn. 
Giraitė jau čia pat, bet skausmas 
kaip žaibas pervėrė Motiejaus 
krūtinę. Akyse pasidarė tamsu. 
Jis aiktelėjo:

– Radzevičiau, aš gavau!
– Gali šliaužti?
– Ne, negaliu. Aš liksiu.
Radzevičius laimingai pasiekė 

miškelį ir saulei leidžiantis at-
sirado anapus Galadusio ežero. 
Galvojo, greitai sugrįš. Saulei 
nepatekėjus ėjo tuo pačiu keliu 
į Seinus, vedamas lenkų raitelių. 
Varė jį su kitais savanoriais per 
Seinų miestą. Miestelėnai mėtė į 
juos akmenimis ir visaip pliauš-
kė.

Nakčia Motiejų, subadytą dur-
tuvais, rado to krašto moteriškės. 
Tarp jų buvo Rožė Misiukonytė 
iš Klevų. Ji atpažino Motiejaus 
kūną. Lavonas ilgai gulėjo bul-

vėse, kol miesto moterys nakčia 
vogčiomis išnešė jį, suvyniotą 
į kilimą, ir be karsto palaidojo. 
Buvo pranešta namiškiams, bet 
jie bijojo ateiti ir laidotuvėse 
nedalyvavo. Prie kapo moterys 
pasodino kelias pušaites, kad sa-
vieji rastų.

Po 50 metų Motiejaus giminai-
tis V. Aleksa laiške rašė: „Mes 
taip ir radome jo kapą, bet jokių 
numerių tenai nebuvo, tik mažas 
kryželis. Ona pasodino gėlių, ap-
dėjo velėna... Jei dar yra tos pu-
šys, tai būtų galima rasti, bet jau 
tiek metų praėjo, kas žino, kaip 
ten yra. Įėjus į kapines, jos turėtų 
būti dešinėje į pietus, nelabai toli 
nuo vartų ir tako, kuris eina kapų 
viduriu.

Tos pušys – tai dvi prie galvos 
ir dvi prie kojų, o kapas vidury, 
bet jau gal nėra nei tų pušų, nei 
to kapo.“

joNaS mUraUSkaS 
Vaitakiemio kaimo sūnus Jonas 
Murauskas, kaip ir kiti jaunuoliai, 
stojo į savanorių gretas. Nežino-
me, kokiame dalinyje tarnavo, 
kur kovojo. Pasak Suvalkuose 
gyvenančio valinčioko Juozo 
Vaznelio, Murauskas, ištarnavęs 
2 metus Lietuvos savanorių greto-
se, grįžo į savo gimtinę. Čia buvo 
lenkų areštuotas. Byloje prieš jį 
liudijo dvi pagyvenusios šio kraš-
to lenkės. Murauskas karo teismo 
buvo nuteistas mirties bausme. 
Punsko klebonas Motiejus Simo-
naitis bandė užtarti jaunuolį, bet 
veltui. Kunigui buvo leista išklau-
syti pasmerktojo išpažinties. Tą 
pačią dieną, dalyvaujant miestelio 
gyventojams (jie buvo prievarta 
į šią vietą suvaryti), Murauskas 
sušaudytas. Jo kūnas atiduotas ar-
timiesiems. Jie kitą dieną palaikus 
palaidojo Punsko parapijos seno-
siose kapinėse. Taip pasakojo prie 
kapinių tuomet gyvenusi Petronė-
lė Durtonaitė-Jakimavičienė. Šią 
istoriją jai buvo papasakoję tėvai. 
Nors neišliko kapo žymių, sava-
norio palaidojimo vietą nesunku 

Naujokai stoja į savanorių gretas.

Seinų komendantūros kareivių būrelis 1919 m. balandžio mėn.
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lietuviškos tApAtybės išsAugojimAs 
lenkijos pAribio kAimuose

savanoriai ir jų likimai
buvo rasti.

Iš archyvinių šaltinių žinome, 
kad savanoris Jonas Murauskas 
gimė apie 1897 metus Vaitakiemy-
je, Adomo ir Rožės (Gelažiūtės) 
Murauskų šeimoje. Vedė Rožę 
Rudžiūtę (santuokos aktas nėra 
išlikęs). Vaikų turbūt neturėjo. Į 
savanorius stojo 1918 m. Namo 
sugrįžo 1920 m. rudenį. Buvo su-
imtas ir nuteistas mirčiai. Sušau-
dytas 1920 m. lapkričio 20 d.

1920 metų Punsko bažnyčios 
mirimų knygoje įrašyta:

1. Eilinis įrašo numeris – 156.
2. Vardas ir pavardė – Jonas 

Murauskas.
3. Socialinis luomas, gyvena-

moji vieta – darbininkas, Puns-
kas.

4. Gimimo vieta, data arba am-
žius – Vaitakiemis, 25 metų.

5. Tėvų vardai – Adomas ir 
Rožė Gelažiūtė.

6. Mirties vieta – Punskas.
7, 8, 9. Mirties data – 20 lap-

kričio 1920.
10. Mirties priežastis – užšovė 

priešų kareiviai.
11. Palaidojimo data ir vieta – 

21 lapkričio, Trakiškiai.
12. Įregistravimo data – 21 

lapkričio.
13. Pranešė – Aleksandras Ba-

liūnas, 30 metų.
14. Įrašo autorius – kun. M. Si-

monaitis.
15. Pastabos – liko pati Rožė 

Rudžiūtė.
Tikėtina, kad kun. Motiejus 

Simonaitis knygoje klaidingai 
įrašė savanorio palaidojimo vietą. 
Tuo metu jau nebebuvo laidojama 
Punsko senosiose kapinėse, tik 
Trakiškių kapinėse (dabar nau-
josios Punsko kapinės).

Daug dešimtmečių apie šį įvykį 
nebuvo galima prabilti, nebent 
tik tarp artimųjų. Jonas Muraus-
kas buvo net saviškių užmirštas. 
Vaitakiemio kaimo monografijo-
je, kurią 2014 m. išleido Punsko 

„Aušros“ leidykla, apie jį neuž-
siminta. Pirmas apie Joną Mu-
rauską prabilo kraštotyrininkas 
Juozas Vaznelis iš Suvalkų. Jis 
pasirūpino, kad Punsko senosiose 
kapinėse būtų pastatytas atmini-
mo kryžius.

Kryžiaus pašventinimo iškilmė-
se, kurios vyko 2015 m. lapkričio 
21 d., kun. Marius Talutis kalbėjo: 
„Jonas Murauskas savo gyvenimą 
atidavė už Lietuvos laisvę. Tai 
ypatingos brandos požymis. Tik 
laisvas ir subrendęs žmogus gali 
save aukoti kitiems. Tai asmeny-
bės požymis. Mūsų Lietuva yra 
pagimdžiusi ir išauginusi daug sa-
vanorių. Ir šiandien daug yra jau-
nų žmonių, kurie pasiryžę aukoti 
save tėvynei, stoja į šaulių orga-
nizaciją ir Lietuvos kariuomenę. 
Jono Murausko atminimas rodo, 
kokie stiprūs saitai jungia žmones 
su savo kraštu, su tėvyne.“

DomINykaS kUoSa 
Vaitakiemio kaime daug jaunuo-
lių stojo į savanorius. Vienas iš jų 
buvo Dominykas Kuosa.

Dominykas Kuosa gimė 1897 
metais ūkininkų Antano ir Elenos 
Šimilevičiūtės iš Trakiškių šeimo-
je. Jam dar mažam esant, tėvas 
išvyko į Ameriką ir dingo be ži-
nios. Su Dominyku šeimoje augo 
du broliai: Antanas ir Adomas. 
Pastarasis buvo baigęs Smalėnų 
mokyklą ir Seinų gimnaziją.

Dominykas kartu su Petru Jur-
kiūnu ir kitais savo kaimo jaunuo-
liais stojo į Lietuvos savanorius. 
Tris mėnesius tarnavo Suvalkų 
lietuvių dalinyje, kurio kareivi-
nės buvo dabartinėje Hameršmito 
gatvėje. Lietuvių daliniui vado-
vavo karininkas Giedrys. Vėliau 
šis dalinys pasitraukė į Seinus. 
1919 m. Dominykas dalyvavo 
kovose dėl Seinų. Šis miestas 
daug kartų pereidavo iš rankų į 
rankas. 1919 m. rugpjūtį Domi-
nykas pasitraukė į Vieštartų kai-

mą netoli dabartinės valstybinės 
sienos. Apsigyveno pas ūkinin-
kus ir tarnavo Lietuvos pasienio 
sargyboje. Vėliau metams laiko 
išvyko apmokymui į Marijampo-
lę. Gavęs kapralo laipsnį, grįžo 
į Vaitakiemį. Gimtajame kaime 
pradėjo agituoti jaunimą stoti į 
šaulių organizaciją. Į ją užsirašė 
daug Trakiškių, Valinčių, Kam-
puočių ir Vaitakiemio kaimo jau-
nimo. Dominyko vadovaujama 
šaulių kuopa ne kartą dalyvavo 
susirėmimuose su lenkais.

Dominykas buvo vienas iš tų 
mūsų savanorių, kurių vietoj or-
derių už nuopelnus ar žemės nuo-
savybės laukė tik persekiojimai, 
kalėjimo vargai ir galų galiausiai 
– užmarštis.

1922 m. naktį lenkų kareiviai 
apsupo Vaitakiemio Kuosų sody-
bą. Motina spėjo paslėpti ginklą. 
Kariai įsibrovė į vidų. Prisėlino 
prie Dominyko.

– Kur tavo brolis? – paklausė 
lenkas, atkišdamas šautuvą. Jis 
nepažino Dominyko, nes šis buvo 
apaugęs barzda.

–  Svirnelyje... Miega, – atrėžė 
Dominykas.

Kai kareiviai nužingsniavo 
svirnelio link, Dominykas iššo-
ko pro langą ir pasileido bėgte į 
laukus. Bėglį pastebėję kareiviai. 
Nuaidėjo šūviai, bet kulkos zvim-
bė pro šalį.

Kitą kartą Dominykui nepasi-
sekė pabėgti. Jis buvo lenkų areš-
tuotas. Aštuonis mėnesius kalėjo 
Suvalkų kalėjime. 1926 m. vėl 
atsidūrė kalėjime, nes jį įskundė 
gimtojo kaimo gyventojas.

Išėjęs iš kalėjimo Dominykas 
vedė Magdaleną Valinčiūtę iš 
Agurkių. Gyveno žmonos tėviš-
kėje. Magdalenos tėvas Jonas Va-
linčius žuvo jaunas būdamas. Kai 
iš Suvalkų vežė arpą kaimynui, 
pasibaidė arklys ir išvirtęs veži-
mas prislėgė Joną. Dominykas ir 
Magdalena užaugino 5 našlaičius 
ir 4 savo vaikus. 

Trečią kartą Dominykas Kuosa 
sėdėjo kalėjime „už vokiečio“ – 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
Vokiečiai jį uždarė už arklio iš 
Lietuvos parsivarymą.

Dominykas visą gyvenimą 
mėgo dainuoti. Dalyvavo K. Ci-
bulsko ir bažnyčios choruose. 
Mėgo žvejoti Seivų ir Kampuočių 
ežeruose.

Mirė 1968 m. kovo 5 d. Be-
dirbant laukus jį ištiko širdies 
priepuolis.

PetraS jUrkIūNaS
Vienas iš tokių savanorių, kurie 
pasiliko gyventi Lietuvoje, buvo 
Petras Jurkiūnas. Jis gimė 1897 
m. žemdirbių šeimoje Vaitakie-
my. Savo kaimo šviesuolio Ka-
zimiero Mielkaus paskatintas ir 
jo padedamas, išmoko skaityti 
ir rašyti. Tėvas Andrius norėjo, 
kad sūnus būtų žemdirbys, bet 
jaunuoliui rūpėjo kiti, aukštesni, 
dalykai.

Petras, be abejo, dalyvavo 

1918 m. lapkričio 15 d. mitinge, 
kuriame buvo įsteigtas Punsko 
lietuviškas valsčius. Šio vals-
čiaus viršaičio Petro Pacenkos ir 
savo kaimo šviesuolio Kazimie-
ro Mielkaus paskatintas ir gavęs 
tėvų sutikimą, 1919 m. sausio 
9 d. stojo į Lietuvos savanorių 
gretas.

Tarnavo 1-ojo pėstininkų Gedi-
mino pulko 2-ojoje kulkosvaidžių 
kuopoje. Vėliau buvo šio pulko 
5-osios kuopos vadas. Pasižymėjo 
kovose su bolševikais ties Zara-
sais 1919 m. rugpjūčio 25 d. 1919 
m. gruodį už narsą buvo apdo-
vanotas 1-ojo laipsnio Kryžiumi 
„Už tėvynę“. Pristatymo apdo-
vanojimui dokumente aprašomas 
Petro Jurkiūno žygdarbis: „1919 
metų gegužės 31 dieną mūšiuose 
ties Kaniūkų kaimu, priešui apsu-
pus visą pulką ir visiems panikoje 
bebėgant, iš mūšio lauko atnešė 
keturis kulkosvaidžių kaspinus, 
ten paliktus kulkosvaidininkų. Be 
to, žygio metu su kitais kareiviais 
drąsiai atliko žvalgybą.“

Baigęs tarnybą savanorių gre-
tose, Petras Jurkiūnas apsigyve-
no Zovadoje netoli valstybinės 
sienos (Lietuvos pusėje). Čia jis 
įstojo į Lietuvos policiją. Kaip 
savanoris, Mockų kaime gavo 
8 ha žemės. Apsigyveno šiame 
kaime, sukūrė šeimą, susilau-
kė palikuonių. 1930 metais už 
nuopelnus kovose dėl Lietuvos 
nepriklausomybės Petrui buvo 
suteiktas savanorio statusas bei 
įteiktas Savanorio medalis.

Pokario metu Jurkiūnų šei-
ma nepatyrė ypatingo sovietų ir 
stribų persekiojimo. Jų pavardė 
neatsirado tremiamų lietuvių 
sąrašuose. Petras gyveno nepa-
siturinčiai, dirbo kolūkyje lauki-
ninkystės darbininku. Jų namuose 
dažnai lankydavosi partizanai. 
Buvęs savanoris juos šelpė ir 
globojo.•Seinai per I pasaulinį karą.

Seinai po I pasaulinio karo.
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Juškauskaitė, gyvenusios mažame 
namelyje ant Simno ežero kran-
to. Jos sudarydavo sąlygas mano 
pagalbininkams kelias savaites 
dirbti prie naujai redaguojamo 
„Kronikos“ numerio. Jos rizikavo 
labai daug kuo, bet į mano pra-
šymą pagelbėti nesvyruodamos 
atsiliepė“, – prisiminė kardinolas. 
Ant šių moterų kapų buvo padėtos 
gėlių puokštės.

Po šv. Mišių Alytaus rajono 
savivaldybės vadovai visus pa-
kvietė į Simno kultūros namus, 
kur vyko LKBK 50-mečiui skirta 
konferencija.

„LaISVė taPo GyVeNImo 
Norma“
Konferenciją vedė Alytaus ra-
jono savivaldybės administraci-
jos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vyr. specialistė Laima 
Zavistauskienė bei Raimundas 
Žukauskas,  Simno Švč. M. Ma-
rijos Ėmimo į dangų parapijos 
klebonas. 

„Sveikinu jus visus, susirinku-
sius čia, Simne, kur gimė legen-
da, tapusi ne tik Lietuvos, bet ir 
viso pažangiojo Vakarų pasaulio 
istorijos dalimi. Šiandien turime 
ypatingą progą prisiliesti prie šios 
legendos kūrėjų, išgirsti jų liudi-
jimus, iš pusės amžiaus atstumo 
įvertinti ne tik religinę, bet ir isto-
rinę, moralinę, tautinio atgimimo 
žadinimo, pasipriešinimo okupan-
tams prasmę bei  reikšmę. 

1972-ųjų pavasarį, kada Simne 
parengtas pirmasis „Lietuvos ka-
talikų bažnyčios kronikos“ nume-
ris, aš buvau vaikas, dar nė į mo-
kyklą nėjau. Vis dėlto prisimenu, 
kad namuose buvo šventas laikas, 
kai amžiną atilsį Mama įsijung-
davo traškantį radijąsu Amerikos 

balso, „Laisvės“, Vatikano radijo  
žiniomis. Tai, ką per radiją išgirs-
davo mano artimieji ar kaimynai, 
buvo pašnibždomis perduodama 
iš lūpų į lūpas. 

(...) Paaugęs ne kartą padėjau 
Mamai radijo imtuve nustatyti tas 
ypatingas laisvojo pasaulio radijo 
bangas. Ir pats jau klausydavau 
žinių, kurios buvo skaitomos iš 
pogrindinės „Lietuvos katalikų 
bažnyčios kronikos“. Paties leidi-
nio nebuvome matę, bet visi tikė-
jome tuo, ką skelbė, nes tai buvo 
konkretūs dokumentai, faktai apie 
konkrečių žmonių gyvenimą, jų 
persekiojimą, okupantų valdžios 
savivalę.

Jūsų Eminencija kardinole, tuo-
met nežinojome, kad Jūs – šio 
ypatingo leidinio vyriausiasis 
redaktorius, nežinojome straips-
nių autorių pavardžių – kunigų 
Jono Borutos, Alfonso Svarinsko, 
vienuolių sesių Bernadetos Mališ-
kaitės, Nijolės Sadūnaitės ir dau-
gelio kitų kuklių bendradarbių, 
leidinio spausdintojų, platintojų 
vardų. Jūs tyliai dirbote slaptą 
darbą, apie kurį vėliau kardinolas 
Vincentas Sladkevičius pasakys: 
„Tai ištvermingiausias ir labiau-
siai Tėvynę išgarsinęs leidinys...“  
– taip konferencijos pradžioje į 
susirinkusius kreipėsi Alytaus ra-
jono savivaldybės meras Algirdas 
Vrubliauskas. 

Sovietinė sistema atrodė dar 
labai galinga, jos represinis ap-
aratas turėjo daugybę slaptų ir 
etatinių darbuotojų, informato-
rių, seklių. Tačiau – tikras ste-
buklas – KGB net 17 metų  taip 
ir nesugebėjo susekti, likviduoti 
„Kronikos“, ji tapo rekordu – il-
giausiai be pertraukos ėjusiu po-
grindžio leidiniu visoje Sovietų 
Sąjungoje!

Ką „Kronika“ davė Lietuvai 
ir Bažnyčiai? Galbūt istorikai,  
mokslininkai, ekspertai pasakys 
svariau. Aš norėčiau pasakyti 
taip: davė tiesos žodį, kuris iš-
laisvino nuo baimės, svetimos 
ideologijos melo, drąsino žmones 
ir kėlė pačios Bažnyčios auto-
ritetą. 

81 išleistas „Kronikos“ nume-
ris, viena žinia po kitos – kaip 
chirurgo skalpelis prarėžė tam-
sos pasaulio sieną ir žingsnis po 
žingsnio vedė Lietuvą į Atgimimo 
Sąjūdį,  į Kovo 11-ąją atkurtą Ne-
priklausomybę.

Ačiū jums visiems, kurie prisi-
dėjote prie legendinės „Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronikos“ 
leidimo ir platinimo! Šiandien 
žinome Jūsų vardus, galime Jums 
žemai nusilenkti, dėkoti savo 
tėvų, mūsų pačių ir netgi mūsų 
vaikų, vaikaičių vardu. 

Gal kurį laiką buvome primir-
šę tikrąją laisvės vertę ir kainą, 
laisvė tapo gyvenimo norma, 
bet raudonasis slibinas šiandien 
vėl taikosi praryti pusę Europos. 
Vadinasi, istorijos pamokas turi-
me pasikartoti, kad nesikartotų 
skaudi praeitis“, – kalbėjo Aly-
taus rajono savivaldybės vadovas 
A. Vrubliauskas.

GyVI PrISImINImaI, IStorIkų 
ŽoDIS Ir jaUDINaNtI DaINa
Konferencijos dalyvius taip pat 
pasveikino Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo 
centro direktorius dr. Arūnas Bu-
bnys.

„Mes tada daug ko nežinojom, 
daug ko nesupratom. Iš dalies 
panašiai kaip dabar Rusijos im-
perinės, šovinistinės, sovietinės 
ideologijos pavergti žmonės, ku-
rie pateisina nusikalstamą karą 
prieš Ukrainą. Apie „Kronikos“ 
reikšmę dabar, praėjus daugeliui 
metų,  suprantam žymiai daugiau. 
Noriu pasakyti, kad (leisti tokį 
leidinį) tai nebuvo paprasta, ne-
buvo lengva. Daugelis žmonių už 
šią veiklą turėjo sumokėti savo 
laisvės kaina. Daugiau kaip 20-
čiai „Kronikos“ leidėjų ir platin-
tojų buvo iškeltos baudžiamosios 
bylos, jie buvo nuteisti sovietinių 
lagerių ir kalėjimų bausmėmis. 
Daugiau kaip 60 žmonių, prisi-
dėjusių prie „Kronikos“ leidimo, 
buvo kviečiami į sovietinį saugu-
mą (KGB –red. past.), tardomi, jų 
namuose atliekamos kratos, vyko 
vadinamasis „profilaktinis“ dar-
bas“, – kalbėjo dr. A. Bubnys.

Ypač  įdomiais ir reikšmingais 
liudijimais apie LKBK kelią da-
lijosi buvęs pogrindinio leidinio 
redaktorius, organizatorius  kardi-
nolas Sigitas Tamkevičius ir viena 
iš buvusių „Kronikos“ bendradar-
bių, Eucharistinio Jėzaus seserų 
kongregacijos vienuolė  Berna-
deta Mališkaitė. 

simne iškilmingai paminėta „lietuvos katalikų bažnyčios kronika“
Jie pasakojo, 

kad „Kronikos“ 
turinio tematiką 
didele dalimi su-
darė kolektyvi-
niai ir individu-
alūs kreipimaisi 
bei pareiškimai 
dėl tikinčiųjų 
teisių ir laisvių 
varžymo, pra-
nešimai apie 
padėtį mokyklo-
se – moksleivių 
ateizavimą ir 
diskriminavimą, 
pranešimai apie 
sovietų valdžios 
kovą su „Kroni-
kos“ leidėjais 
ir talkininkais, 
žinios iš vys-
kupijų, kuriose 
fiksuoti konkre-

tūs faktai apie tikinčiųjų teisių ir 
laisvių pažeidimus. 

Pogrindinės „Kronikos“ lei-
dyba buvo sudėtingas, itin dide-
lės konspiracijos reikalaujantis 
darbas. Jame aktyviai dalyvavo 
gausus būrys atsidavusių kunigų, 
vienuolių ir pasauliečių. Leidėjai 
ir platintojai nuolat rizikuodavo 
patekti į sovietų saugumo akiratį, 
būti suimti ir nuteisti. Simne, kai 
buvo slapta spausdinami „Kroni-
kos“ numeriai, vietinės moterys 
išeidavo ravėti daržo, o iš tikrųjų – 
saugojo nuo svetimų piktų akių.

Vienas iš esminių tikslų buvo 
perduoti leidinį į laisvuosius Va-
karus tam, kad žinia apie Sovietų 
Sąjungoje vykdomus tikinčiųjų 
teisių pažeidimus pasklistų pa-
saulyje. Iš pradžių pogrindinis 
leidinys laisvuosius Vakarus pa-
siekdavo per Maskvoje veikian-
čius Sovietų Sąjungos disidentus. 
Prasidėjus Maskvos disidentų 
areštams, reikėjo ieškoti naujų 
„Kronikos“ perdavimo būdų į 
Vakarus. 

Buvo nuspręsta pasitelkti į 
Lietuvą atvykstančius užsienio 
turistus. Ką tik išleistas „Kroni-
kos“ numeris būdavo nufotogra-
fuojamas, o fotojuostos ritinėlis 
saugiai paslepiamas. Taip išma-
niai paslėptas siuntinys pasiek-
davo Vakarus. Jos turinys buvo 
transliuojamas per radijo stotis, 
kurių skleidžiama informacija 
pasiekdavo ir Sovietų Sąjungos 
okupuotas šalis.

„Kas Lietuvai galėjo nutikti 
gero per tą sovietų okupacijos 
laikotarpį ir kuo Lietuva iš tikrųjų 
gali didžiuotis – tai, mano požiū-
riu, buvo trys dalykai – partiza-
nų karas, „Kronika“ ir Sąjūdis“, 
–  tokiais žodžiais savo prane-
šimą pradėjo vienas žymiausių 
Lietuvos istorikų, humanitarinių 
mokslų daktaras, Vilniaus uni-
versiteto profesorius, Lietuvių 

JE kardinolas Sigitas Tamkevičius. Sveikinimo žodį tarė meras Algirdas 
Vrubliauskas.

Šv. Mišias aukojo kardinolas Sigitas Tamkevičius.
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LRT TV
2022. 03.24
 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 ekspe-

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

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 Vartotojų kontrolė. 
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 (Pra)rasta karta.
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Genijus. areta“.
 24.00 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 „kelionių atvirukai. 

zoro – skriaudžia-
mųjų gynėjas iš 
kalifornijos“.

 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 „Pabelsk į mano 

širdį“.
 15.30 „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 „degantis 

žmogus“.
 1.25 „skolų išieško-

tojas“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.50 alchemija. VdU 

karta. 
 5.20 ReTRosPekTYVa. 

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 Farai.
 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Prakeikti iV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „atsakomasis 

smūgis“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „atsakomasis 

smūgis“.
 0.25 „Bulis“.
 1.30 „elementaru“.
 2.30 „Pasirodymas“.
 3.30 „ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 4.00 „Bulis“.
 5.00 „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 „Užkratas“.
 23.10 „amerikietiški 

kalneliai“.
 1.30 „strėlė“.
 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. 
 16.20 sportas.
 16.25 Tvarios žuvinin-

kystės gidas. 

 16.28 orai.
 16.30 oponentai. 
 17.30 „Misija: laukinė 

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

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

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

LRT+
 6.05 Tai kur toliau?
 7.00 Mano geriausias 

draugas. 
 7.30 „sardinė kosmose“.
 7.50 „kaip gydo gamta. 

Mitybos pokyčiai 
palengvina simp-
tomus“.

 8.20 „Pasakojimai iš 
japonijos“.

 8.30 knygų savaitė 
2022. Literatūros 
premijos: kokybės 
ženklas skaitytojui, 
įvertinimas 
autoriui ar tiesiog 
reklaminis triukas? 

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Trembita. 
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau. 
 12.50 Teatro biografijos. 
 13.45 Mūsų miesteliai. 

daugailiai. 
 14.45 „sardinė kosmose“.
 15.00 Pasaulio dailiojo 

čiuožimo čem-
pionatas. Vyrai. 
Trumpoji programa. 

 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „seselė Beti“.
 19.00 Veranda. 
 19.30 Premjera. „Teroro 

akivaizdoje“.
 20.30 Panorama.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „nema-

tomas siūlas“.
 23.40 „Retų paukščių 

karalystėje“. 
 24.00 dW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 „skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 duokim garo! 
 2.45 „sukurta Lenkijoje“.
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 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 „Tobuli nusikal-

timai“.
 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. Tobulas 
nusikaltimas“.

 22.55 „kapitonas kainas“.
 0.10 „svajoklė“.
 1.10 „kasandra. anželės 

paslaptis“.
 3.00 „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 „Tautos tarnas“.
 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 „Tamsiausios 

galios“.
 23.10 „Maištautoja“.
 0.00 „Rezidentas“.
 1.00 „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 orijaus kelionės. La 

Graciosa, kanarai.
 14.00 kasdienybės 

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

myte-Biliene.
 18.00 delfi RU. 
 18.30 egzotiniai keliai. 

Pakistanas.
 19.00 egzotiniai keliai. 

iranas.
 20.00 sporto baras.
 21.00 Į pasaulio  

kraštą. 
 21.30 Gyvenimas inkile.
 22.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 22.30 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

simne iškilmingai paminėta 
„lietuvos katalikų bažnyčios 
kronika“

Paroda Simno kultūros namuose.

katalikų mokslo akademijos akademikas 
Arūnas Streikus.

Pasak pranešėjo, istorijos yra įdomios 
tik tada, kai jos yra apie žmones ir apie 
jų nuveiktus darbus. Faktus mes gerai ži-
nome, bet visada įdomu, kaip tai atsitiko, 
kodėl tai įvyko, kas lėmė vienus ar kitus 
istorinius įvykius. Turiningame pranešime 
prof. A. Streikus apžvelgė tiek Lietuvos 
partizaninio judėjimo, tiek neginkluoto, 
nesmurtinio pasipriešinimo okupantams 
kelią, kurio vėliavnešiu tapo Bažnyčia, 
jos dvasininkų ir tikinčiųjų pastangomis 
leista bei visame pasaulyje platinta „Kro-
nika“. 

Konferencijos dalyviai galėjo įsigyti 
kardinolo Sigito Tamkevičiaus dienoraš-
čių knygą  „Priespaudos kovos ir nelaisvės 
metai“. Šiuos iki šiol neskelbtus kardinolo 
dienoraščius

istorikas Arūnas Streikus prilygina aš-
traus siužeto trileriui. Knygoje stengia-
masi kuo tiksliausiai parodyti 1968–1988 
priespaudos ir kovos metus. Visa tai, ką 
skaitytojas šioje knygoje ras, yra faktai: 
vardai ir pavardės ne tik žmonių, kurie 
sovietmečiu kentėjo ir kovojo, bet ir vyk-
džiusių priespaudą arba talkinusių pries-
paudos nešėjams kolaborantų pėdsakus.

„Tikiu, kad išaušus Lietuvos laisvės ry-
tui ne vienas iš paminėtų žmonių pasikei-
tė, kai kurie gal net padarė atgailą. Todėl 
nemeskime į juos pasmerkimo akmenų: 
nežmoniškos sistemos jie buvo sužeisti 
labiau nei tie, kurie kentėjo ir kovojo“, – 
sako knygos autorius S. Tamkevičius.

Iš Simno krašto kilęs prof. Arvydas 
Šeškevičius taip pat pristatė knygą „Ne-
nugalėta tiesa“. Simno kultūros namų 
salėje veikė Alytaus rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos darbuotojų surengta 
paroda „Tiesa išlaisvina“. 

Jaudinantis konferencijos intarpas – 
vienos ryškiausių Lietuvos kamerinės 
muzikos atlikėjų, tarptautinių konkursų 
laureatės, solistės Juditos Leitaitės ir jos 
dukros smuikininkės Paulinos koncertas. 
O kai solistė uždainavo ukrainiečių liau-
dies dainos „Rūšnyk vyšivannij“ („Siuvi-
nėtas rankšluostėlis“) lietuvišką variantą 
„Tu motule miela, daug naktų nemiego-
jai,  išėjai į laukus, kur siūruoja javai. 
Tu  mane palydėjai, nugalėt palinkėjai 
pavojus, dovanų rankšluostėlį kelionei ir 
laimei davei...“, vienų klausytojų akyse 
sublizgo ašaros, kiti dainavo kartu.

Ne mažiau jaudinantys buvo ir Sim-
no krašto žmonių pokalbiai su jų my-
limu kardinolu pasibaigus oficialiajai 
konferencijos daliai. Žmonės prašė S. 
Tamkevičiaus autografo, kiti atsinešė 
parodyti 50 metų saugotus originalius 
„Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos“ 
egzempliorius.

Renginiai, skirti šiam pogrindiniam lei-
diniui paminėti, dar nesibaigia. Kovo 23 
d. Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose 
bus atidaryta paroda apie „Lietuvos ka-
talikų bažnyčios kronikos“ kelią. Seimas 
2022 –uosius yra paskelbęs „Lietuvos 
katalikų bažnyčios kronikos“ metais. 
„Kronika“ įtraukta į europinės reikšmės 
UNESCO „Pasaulinės atminties“ nacio-
nalinį registrą.

Kardinolas   Sigitas Tamkevičius už šio 
pogrindinio leidinio redagavimą  ir leidy-
bos organizavimą  2013 m.  apdovanotas 
Laisvės premija. 2021 m. Laisvės premija 
skirta  „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kro-
nika“ bendradarbiams ‒ Telšių vyskupui 
emeritui Jonui Algimantui Borutai bei 
Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos 
seserims Bernadetai Mališkaitei ir Elenai 
Šuliauskaitei.
alytaus rajono savivaldybės informacija

Simno bažnyčia.
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LRT TV
2022. 03.25
 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 „dingti iš akių“.
 1.05 Premjera. „kvadro-

fenija“.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.35 Mano geriausias 

draugas. 
 4.05 išpažinimai. 
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 6.30 Bučiuoju. Rūta.
 7.30 kk2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „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 Paramos koncertas 

Ukrainai „Gelbėkit 
vaikus“. 

 23.00 „neįmanoma mi-
sija. slaptoji tauta“.

 1.35 „degantis 
žmogus“.

 4.00 „Volkeris, Teksaso 
reindžeris“.

TV3
 6.00 „Vėžliukai nindzės“.
 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.
 17.55 namų idėja su 

ikea.
 18.30 TV3 žinios.
 19.30 „zootropolis“.
 21.40 „keršytojai. 

Pabaiga“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „keršytojai. 

Pabaiga“.
 1.20 „Ryklys vaiduoklis“.
 3.05 „seklys“.
 4.50 „elementaru“.

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 „Paskutinė s...“.
 23.25 „Užkratas“.
 1.30 „strėlė“.

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

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

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

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

gamta“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 sportas.
 20.48 orai.
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“.
 1.30 „Reali mistika“.
 2.30 TV parduotuvė.
 2.45 Mokslo ritmu. 

 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 Gustavo enciklope-

dija. 
 7.30 „sardinė kosmose“.
 7.50 dainų dainelė 

2022. 
 9.15 Vizionieriai. anas-

tasia sosunova.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Rusų gatvė. 
 12.20 „atrakinti praeitį. 

Troja. Po mitais 
slypinti tiesa“.

 12.50 „Teroro akivaiz-
doje“.

 13.45 „sardinė kosmose“.
 14.00 Pasaulio 

dailiojo čiuožimo 
čempionatas. 
Šokiai ant ledo. 
Trumpoji programa. 
dalyvauja a. Reed 
ir s. ambrulevičius.

 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 Futbolas. UeFa 

draugiškos 
rungtynės. san 
Marinas–Lietuva.

 23.45 „kelionių atvirukai. 
nikaragvos miestas 
Granada“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 „nematomas 

siūlas“.
 2.45 „sukurta Lenkijoje“.
 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 4.05 nežinomi žmonės.
 4.35 Fokusas.
 5.30 Mokslo sriuba.

TV1
 6.15 „Rozenheimo 

policija“.
 7.15 „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 „Tobuli nusikal-

timai“.
 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. atpildas“.
 22.55 „Šešėliai iš praei-

ties“.
 0.50 „nusikaltimo 

vieta – Berlyno 
gatvės. Tobulas 
nusikaltimas“.

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

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

vaikų“.
 12.25 „Tautos tarnas“.
 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. 

Užnugaris“.
 23.45 „Tamsiausios 

galios“.
 1.45 „apgaulinga 

aistra“.

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.
 15.00 delfi diena. 
 17.00 iš esmės su d. žei-

myte-Biliene.
 18.00 delfi RU. 
 18.30 egzotiniai keliai. 

iranas.
 19.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 20.00 ateities karta. 

Pasaulis lūžio 
metais – kur yra 
Lietuvos stipriosios 
ir silpnosios vietos.

 21.00 jūs rimtai? 
 21.30 automobilis už 0 

eur. 
 22.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 22.30 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

„Zootropolis“, 19.30, TV3

šeštaDIeNIS, kovo 26 d. Saulė teka 6.10, leidžiasi 18.41, dienos ilgumas 12.31. delčia. 
Vardadieniai: Feliksas, Liudgaras, arbutas, Vydmantė, emanuelis, Teklė, Laimis.

LRT TV
2022. 03.26
 6.02 Vartotojų kontrolė. 
 7.00 Ryto garsai.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 „Tuoktuvių 

žaidimai. Girių 
tankmėje“.

 12.35 „Mėlynoji planeta 
2. Gelmės“.

 13.30 „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 „Paukšteli, spruk“.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 „dingti iš akių“.
 3.05 „Mėlynoji planeta 

2“.
 4.00 „stulbinami protai“.

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“.
 9.40 „Tomas ir džeris. 

stebuklingas 
žiedas“.

 10.50 „Prezidento duktė“.
 13.00 „Mėnulijos 

paslaptis“.
 15.15 „Ponas Bynas“.
 15.50 „Turi mylėti šunis.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 PReMjeRa. 

„Gnomai sugrįžta“.
 21.05 „Būk kietas“.
 23.10 „seks video“.
 1.05 „neįmanoma mi-

sija. slaptoji tauta“.

TV3
 6.00 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 TiesioGiai 

„Ukraina 24“.
 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 „japonijos laukiniai 

metai“.
 14.15 „nevykėlio dieno-

raštis. ilga kelionė“.
 16.05 „Mano didelės 

storos graikiškos 

vestuvės 2“.
 17.20 „kenoloto“.
 17.22 „Mano didelės 

storos graikiškos 
vestuvės 2“.

 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 „Tramdantys ugnį“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Tramdantys ugnį“.
 0.25 „Galutinis vaizdas“.
 2.10 „atsakomasis 

smūgis“.
 4.05 „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.
 10.05 „kova už būvį“.
 11.15 „negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

 12.25 „Padėtis neval-
doma. žmonijos 
katastrofos“.

 13.40 „Pragaro  
virtuvė“.

 14.40 „ekstrasensų 
mūšis“.

 17.00 Betsafe–LkL čem-
pionatas. Pane-
vėžio „Lietkabelis“–
Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
 22.00 „ištrūkęs džango“.
 1.15 „skambutis 2“.
 3.10 „Paskutinė s...“.

Lryto
 7.00 „daktarė koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Magdalena avietė-
naitė“.

 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 „Mama“.
 16.00 žinios.
 16.28 orai.
 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 „Mama“.

 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. 
 7.30 keliai. Mašinos. 

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

švariau. 
 10.00 kas geresnio, 

kaimyne? 
 10.30 Vilniaus sąsiuvinis. 
 11.00 Trembita.
 11.30 Rusų gatvė. 
 12.00 smalsumo  

genas. 
 12.30 Pasivaikščiojimai. 
 13.00 Premjera. „atrakinti 

praeitį. kaip 
žmonės tapo 
sėslūs“.

 13.30 euromaxx. 
 14.00 „kelionių atvirukai. 

nikaragvos miestas 
Granada“.

 14.15 „Viesulas 2“.
 16.00 „dizainas“.
 17.00 Veranda. 
 17.30 knygų savaitė 

2022. ką žinome 
apie Lietuvos 
valdovus? 

 18.30 Teatro  
biografijos. 

 19.30 Pasaulio 
dailiojo čiuožimo 
čempionatas. 
Šokiai ant ledo. 
Laisvoji programa. 
dalyvauja a. Reed 
ir s. ambrulevičius.

 21.30 kine kaip kine. 
 22.00 „stebuklas“.
 23.30 Monikos Liu kon-

certas festivalyje 
„Midsummer 
Vilnius 2020“.

 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 „kvadrofenija“.
 2.40 Pasivaikščiojimai. 
 3.10 euromaxx. 
 3.40 knygų savaitė 

2022. ką žinome 
apie Lietuvos 
valdovus? 

 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“.
 15.10 „kai norisi 

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

barys“.

 18.45 „Laukinis  
miestas“.

 19.45 „žingsnis iki 
dangaus“.

 21.00 „kapitonė Marlo. 
sūnaus vardu“.

 23.00 „nepalikti pėd-
sakų“.

 1.10 „Šešėliai iš praei-
ties“.

 2.55 „katarina Hus. 
atpildas“.

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

stevu Backshallu“.
 8.30 kalnų vyrai.
 9.30 statybų gidas.
 10.00 autopilotas.
 10.30 Gazas dugnas.
 11.00 sandėlių  

karai.
 11.30 „arabijos pra-

garas“.
 12.45 „Gyvenimas“.
 13.55 jokių kliūčių!
 14.55 Pragaro kelias.
 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 san 

antonijo „spurs“–
naujojo orleano 
„Pelicans“.

 1.30 „kol nenuėjau 
miegoti“.

Delfi
 6.00 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

 10.00 alfo didysis šou. 
Šilkiniai ir kremiški 
„scrambled egg“ 
sumuštiniui ir 
arbatos gėrimas.

 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. 

Šiaurės korėja.
 17.00 orijaus kelionių 

archyvai. kodėl 
visi lietuviai įsimyli 
korfu salą.

 17.30 orijaus kelionių ar-
chyvai. kodėl korfu 
sala vadinama 
europos Havajais.

 18.00 orijaus kelionės. La 
Graciosa, kanarai.

 18.30 dviračiu per indo-
nezijos džiungles.

 20.00 Gyvenimas inkile.
 20.30 jūs rimtai? 
 21.00 „GoGenas. 

kelionė į Taitį“.
 23.10 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.
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 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. savana“.
 12.55 „septyni pasauliai, 

viena planeta“.
 13.50 „Mis Marpl. 

žmogžudystė 
klebonijoje“.

 15.30 žinios. orai.
 15.45 istorijos detektyvai. 
 16.30 duokim garo! 
 18.00 savaitė su „dvi-

račio žiniomis“.
 18.30 žinios. sportas. 

orai.
 18.30 Tarptautinis 

paramos renginys 
Ukrainai palaikyti.  

 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 auksiniai scenos 

kryžiai. 
 23.00 Premjera. „seni 

kvaišos“.
 0.30 „stebuklas“. 
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 „Paukšteli, spruk“.
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 kūrybingumo 

mokykla. 
 4.20 „Mis Marpl. 

žmogžudystė 
klebonijoje“.

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“.
 9.40 „Mėnulio užkariau-

tojai“.
 11.35 „alvinas ir burun-

dukai 2“.
 13.25 „Mano tėtis nuvarė 

mašiną“.
 15.15 „Pametę galvas Las 

Vegase“.
 17.20 Teleloto. 
 18.30 žinios.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 aš matau tavo 

balsą. 
 21.30 „Šnipas iš 

U.n.c.L.e.“.
 23.50 „nevykėliai po 

priedanga“.
 2.00 „Būk kietas“.

TV3
 6.00 „Monstrų vieš-

butis“.
 6.30 „kung fu panda. 

Meistrų paslaptys“.
 7.00 TiesioGiai 

„Ukraina 24“.
 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 „aukštyn“.
 15.05 „ir riteriai įsimyli“.
 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 „Mechanikas“.
 22.45 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.48 „Mechanikas“.
 23.50 „keršytojai. 

Pabaiga“.

BTV
 6.00 info komentarai su 

arnu Mazėčiu.
 7.00 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas. 
Prienai.

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

rinktinė prieš 
Latvijos rinktinę. 
Biržai.

 10.05 „Brazilija – gamtos 
istorija“.

 11.15 „negyvenamose 
salose su Beru 
Grilsu“.

 12.25 „Padėtis neval-
doma. žmonijos 
katastrofos“.

 13.35 „Pragaro virtuvė“.
 14.35 „ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LkL čem-

pionatas. Vilniaus 
„Rytas“–kauno 
„žalgiris“. 

 19.30 „juodasis sąrašas“.
 20.30 „atsarginis prezi-

dentas“.
 22.30 „sūnus  

paklydėlis“.
 23.30 „narkotikų prekei-

viai“.
 0.35 „ištrūkęs džango“.

Lryto
 7.00 „daktarė koval-

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

gamta“. 
 9.30 „Misija: laukinė 

gamta“. 
 10.00 krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Bušido ringas. 
 11.00 180° kampu. 
 11.30 Gyvenimas versle. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Mama“.
 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 Gyvenimas versle.
 21.30 „24/7“. 
 22.30 žinios.
 22.58 orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Mama“.
 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 

Birštono Šv. 
antano Paduviečio 
bažnyčios. 

 13.40 „kelionių atvirukai. 
karališkieji 
Havajai“.

 13.55 „Pašėlusios 
gastrolės“.

 15.30 „Minčiukų  
palėpė“.

 16.00 dainų dainelė 
2022. 

 17.30 kultūringai su 
nomeda.

 18.30 stambiu planu.
 19.30 išpažinimai. 
 20.00 kultūros  

diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 sportas. orai.
 21.00 3 minutės iki 

koncerto.
 21.03 „Quinte et sens. 

simfonija elemen-
tams“.

 22.00 kristupo vasaros 
festivalis 2021. 
Laukimas su 
aušrine stundyte.

 23.05 knygų savaitė 
2022. ką žinome 
apie Lietuvos 
valdovus? 

 24.00 Panorama.
 0.22 sportas. orai.
 0.30 „seni kvaišos“.
 2.10 kultūringai su 

nomeda.
 3.05 stambiu planu.
 4.00 „Pašėlusios 

gastrolės“.
 5.30 Gamtininko užrašai.

TV1
 6.30 Pasirinkę Lietuvą. 
 7.00 100 metų propa-

gandos. 
 7.30 „Pakvaišusi porelė“.
 9.00 „Rozenheimo 

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

virtuvė“.
 12.30 sveikinimai. 

 15.45 „Moteris“.
 17.45 „Raudonas kam-

barys“.
 18.45 „Laukinis  

miestas“.
 19.45 „žingsnis iki 

dangaus“.
 21.00 PReMjeRa. 

„Prancūziška 
žmogžudystė. 
žmogžudystės 
Miuliūze“.

 23.00 „zoja“.
 1.05 „nepalikti pėd-

sakų“.
 3.05 „kapitonė Marlo. 

sūnaus vardu“.

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.
 18.00 Lombardų 

žvaigždės.
 19.00 „žaidimų žaidimas 

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

Pražūtinga diena“.
 23.50 „jūrų pėstininkas. 

Užnugaris“.

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 sporto baras.
 15.00 13 731 km dviračiu 

aplink skandinaviją.
 16.00 egzotiniai keliai. 

kanarai.
 17.00 orijaus kelionių 

archyvai. kodėl 
juodkalnija tampa 
tokia populiari.

 17.30 orijaus kelionių ar-
chyvai. Milijonierių 
uostas ir vairuotojų 
košmaras juodkal-
nijoje.

 18.00 automobilis už 0 
eur.

 18.30 Gyvenimas  
inkile.

 19.00 dviračiu per indo-
nezijos džiungles.

 20.00 kasdienybės 
herojai. 

 21.00 „jaunoji žvaigždė“.
 23.00 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

PIrmaDIeNIS, kovo 28 d. Saulė teka 6.05, leidžiasi 18.45, dienos ilgumas 12.40. 
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LRT TV
2022. 03.28 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „detektyvas 

Monkas“.
 9.40 „komisaras 

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

zita kelmickaite.
 12.30 Tai kur toliau?
 13.30 Mūsų gyvūnai.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

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

areta“.
 23.55 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 „sukurta Lenkijoje“.
 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 Širdyje lietuvis.
 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 „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 nuo... iki...
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Menas vogti“.
 0.20 „Paskutinis laivas“.
 1.15 „Šnipas iš 

U.n.c.L.e.“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Vėžliukai nindzės“.
 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“.

 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 karštai su tv3.lt.
 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Prakeikti iV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Horizontas“.
 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“.
 10.25 „Brazilija – gamtos 

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

agentai“.
 16.00 „kalnietis“.
 17.00 info diena.
 17.30 „Mentalistas“.
 18.30 Betsafe–LkL čem-

pionatas. alytaus 
„dzūkija“–kėdainių 
„nevėžis–optibet“.

 21.00 „Titanas“.
 22.55 „juodasis sąrašas“.
 23.55 „sūnus paklydėlis“.
 0.50 „narkotikų prekei-

viai“.
 1.50 „atsarginis prezi-

dentas“.

Lryto
 5.15 Vantos lapas. 
 5.45 Bušido ringas. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 eko virusas. 
 7.00 Švarūs miestai – 

Švari Lietuva. 
 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. 

2022.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 sportas.
 20.48 orai.
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 

 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

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

LRT+
 6.05 Beatos virtuvė.
 7.00 Mano geriausias 

draugas.
 7.30 „sardinė kosmose“.
 7.50 „kaip gydo gamta. 

Gydomosios 
vidinio gydytojo 
galios“.

 8.25 „dizainas“.
 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 „ai Weiwei. 

nešami bangų“.
 20.15 „kelionių atvirukai. 

karališkieji 
Havajai“.

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

muzikos.
 21.33 Premjera. 

„Biografija. devyni 
ozzy‘io osbourne‘o 
gyvenimai“.

 23.00 „Hiphopo evoliu-
cija“.

 23.50 dizaino doku-
mentika. judanti 
grafika.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar pasaulyje.
 0.40 dainuoju Lietuvą.
 2.30 nežinomi žmonės.
 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 „Tobuli nusikal-

timai“.
 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. 

Guitynės“.
 22.55 „kapitonas kainas“.
 0.00 „svajoklė“.
 1.00 „Prancūziška 

žmogžudystė. 
žmogžudystės 
Miuliūze“.

 2.55 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „kobra 11“.
 6.55 „Vieniši tėvai“.
 7.20 Gero vakaro šou.
 8.15 autopilotas.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Vieniši tėvai“.
 12.55 „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 alias-

koje“.
 21.00 „Raudonasis 

karštis“.
 23.10 „Velnio ranka“.
 0.55 „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.
 12.55 „kenoloto“.
 13.00 delfi RU.
 13.30 jūs rimtai?
 14.00 Šiandien kimba.
 15.00 delfi diena.
 17.00 iš esmės su 

G. klimkaite ir 
k. Pocyte.

 17.55 „kenoloto“.
 18.00 delfi RU.
 18.30 egzotiniai keliai.
 20.00 krepšinio zona.
 20.30 Šaro Barsa.
 21.00 kasdienybės 

herojai.
 22.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 22.30 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.35 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

„Menas vogti“, 22.30, LNK
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LRT TV
2022. 03.29 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „detektyvas 

Monkas“.
 9.40 „komisaras 

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

gera.
 12.30 1000 pasaulio 

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

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

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

dicija.
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 Premjera. „ame-

rikos dvelksmas“.
 23.55 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 „sukurta Lenkijoje“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 (ne)emigrantai.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 nacionalinė ekspe-

dicija.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.35 dviračio žinios.
 4.05 Ryto suktinis su 

zita kelmickaite.
 4.30 keliai. Mašinos. 

žmonės.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Magijos mokslas. 

odisėjas ir kiaulės.
 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.
 19.20 sportas.
 19.27 orai.
 19.30 kk2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 žinios.
 22.20 sportas.
 22.27 orai.
 22.30 „Misija „neįma-

noma“ 3“.
 1.00 „Paskutinis laivas“.
 1.55 „Menas vogti“.
 3.30 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Vėžliukai nindzės“.

 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“.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Prieš srovę.
 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Prakeikti iV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Įsibrovimas“.
 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 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 „išpirka“.
 22.55 „Titanas“.
 0.50 „strėlė“.
 1.45 „akloji zona“.

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

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

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

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 #nespaudai. 
 17.30 „aiškiaregė“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 sportas.

 20.48 orai.
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas.
 23.30 #nespaudai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

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

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

liai burundukai“.
 7.50 „TV daktaras. 

žmogaus mikro-
bioma: naudingos 
bakterijos dovanoja 
sveikatą“.

 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 „ai Weiwei. 

nešami bangų“.
 15.30 Šoka Lietuva.
 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“.
 19.00 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 19.30 „amerikos pasirin-

kimas. 2020 m.“.
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Futbolas. UeFa 

draugiškos rung-
tynės. airija–Lie-
tuva. 

 23.45 „sukurta  
Lenkijoje“.

 24.00 dW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 dabar  
pasaulyje.

 0.40 „skyrybų vadovas 
draugėms“.

 1.25 „Quinte et sens. 
simfonija elemen-
tams“.

 2.20 Monikos Liu kon-
certas festivalyje 
„Midsummer 
Vilnius 2020“.

 3.00 Panorama.
 3.30 dienos tema.
 3.50 sportas. orai.
 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 „Tobuli nusikal-

timai“.
 15.35 „anupama“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Monikai reikia 

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

timai“.
 21.00 „žmogžudystės 

Marnove“.
 22.55 „kapitonas kainas“.
 0.10 „svajoklė“.
 1.15 „aleksas Hugo. 

Guitynės“.
 3.05 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „kobra 11“.
 6.55 „Vieniši tėvai“.
 7.20 Gero vakaro šou.
 8.15 „Prakeikti iV“.
 8.50 e– gazas dugnas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.25 „simpsonai“.
 11.25 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Tautos tarnas“.
 12.55 „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 alias-

koje“.
 21.00 „Geras, blogas ir 

negyvas“.
 22.50 „Maištautoja“.
 23.40 „Rezidentas“.
 0.30 „Palaidūnas“.
 1.25 „saldainiukas“.
 2.20 „csi. niujorkas“.

Delfi
 6.00 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

 11.00 delfi rytas. 
 12.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 12.30 delfi tema.
 12.55 „kenoloto“.
 13.00 delfi RU.
 13.30 alfo didysis šou.
 14.30 Gyvenimas inkile.
 15.00 delfi diena. 

svarbiausių įvykių 
apžvalga.

 17.00 iš esmės su 
a. Peredniu.

 17.55 „kenoloto“.
 18.00 delfi RU.
 18.30 egzotiniai  

keliai.
 20.00 Verslo požiūris.
 20.30 Pakvaišę dėl grožio.
 21.00 kriminalinė 

Lietuvos zona su 
d. dargiu.

 22.00 dviračiu per indo-
nezijos džiungles.

 22.30 „jėga“ ir „keno-
loto“.

 22.35 TiesioGiai 
UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.

trečIaDIeNIS, kovo 30 d. Saulė teka 6.00, leidžiasi 18.49, dienos ilgumas 
12.49. delčia. Vardadieniai: Gvidonas, Virmantas, Meda, Ferdinandas, anelė, nelė.

LRT TV
2022. 03.30 
 6.02 Labas rytas, 

Lietuva.
 8.55 „detektyvas 

Monkas“.
 9.40 „komisaras 

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

draugas.
 12.30 istorijos perimetrai.
 13.30 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 14.00 žinios. orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 kas ir kodėl? 
 18.30 svarbi valanda.
 19.30 Tai kur toliau?
 20.30 Panorama.
 21.00 dienos tema.
 21.20 sportas. orai.
 21.30 Lietuva kalba.
 22.30 dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „amerikos 

dvelksmas“.
 23.55 „komisaras 

Reksas“.
 0.45 „sukurta Lenkijoje“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Tai kur toliau?
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 Lietuva kalba.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 kas ir kodėl? 
 3.35 dviračio žinios.
 4.05 stilius. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 kūrybingumo 

mokykla.
 5.15 „Ponių rojus“.

LNK
 6.00 „Rimti reikalai 4“.
 6.30 Bus visko.
 7.30 kk2.
 8.00 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 10.00 „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.
 19.20 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 

2“.
 0.30 „Paskutinis laivas“.
 1.25 „Misija „neįma-

noma“ 3“.
 3.40 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Vėžliukai nindzės“.
 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“.
 13.00 „Beširdė“.
 15.00 „simpsonai“.
 16.00 TV3 žinios.
 16.27 TV3 orai.
 16.30 TV Pagalba.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Gero vakaro šou.
 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Prakeikti iV“.
 21.30 TV3 vakaro žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „Vidurnakčio 

saulė“.
 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 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 „Beatodairiški 

veiksmai“.
 22.55 „išpirka“.
 0.50 „strėlė“.
 1.45 „akloji zona“.

Lryto
 5.15 nauja diena.
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Švyturių  

žmonės. 
 7.00 „Reali mistika“.
 8.00 „daktarė koval-

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

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

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 sportas.
 16.28 orai.
 16.30 Laikykitės  

ten. 
 17.30 „aiškiaregė“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 sportas.
 18.28 orai.
 18.30 alfa taškas.
 19.00 „Reali  

mistika“.
 20.00 Reporteris. 

 20.40 sportas.
 20.48 orai.
 20.50 „aiškiaregė“.
 21.25 „neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 sportas.
 22.58 orai.
 23.00 alfa taškas. 
 23.30 Laikykitės ten. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

gumas“.
 3.55 Laikykitės ten. 
 4.35 „Reali mistika“.

LRT+
 6.05 (ne)emigrantai.
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „sardinė kosmose“.
 7.35 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „TV daktaras. 

embolizacija 
mikrodalelėmis – 
švelni alternatyva 
chirurgijai“.

 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 Pasivaikščiojimai.
 14.15 Veranda.
 14.45 „amerikos pasirin-

kimas. 2020 m.“.
 15.45 „sardinė kosmose“.
 16.00 „alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 Mano geriausias 

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

taurė. a grupė. 
Panevėžio 
„Lietkabelis“–
ankaros „Turk 
Telekom“. 

 21.00 euromaxx.
 21.30 Valstybinio 

choro „Vilnius“ 
koncertas, skirtas 
prof., dirigento 
artūro dambrausko 
jubiliejui.

 22.40 „Meškutės nidos 
nuotykiai. juodieji 
gandrai, elniukas ir 
nida“.

 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 kultūros diena. 
 3.00 Širdyje lietuvis.
 3.55 Vytautas Mačernis. 

„namai“.
 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 „Tobuli nusikal-

timai“.
 15.35 „anupama“.
 16.45 „Šeimyninės 

melodramos“.
 17.45 „Monikai reikia 

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

timai“.
 21.00 „žmogžudystės 

Marnove“.
 22.55 „kapitonas kainas“.
 0.05 „svajoklė“.
 1.15 „žmogžudystės 

Marnove“.
 3.05 „du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „kobra 11“.
 6.55 „Vieniši tėvai“.
 7.20 Gero vakaro šou.
 8.15 „Prakeikti iV“.
 8.50 Vienam gale 

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

vaikų“.
 12.25 „Tautos tarnas“.
 12.55 „einšteinas“.
 13.55 „kobra 11“.
 16.00 „Havajai 5.0“.
 17.55 „Moderni šeima“.
 18.55 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 20.00 nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Henrio nusikal-

timas“.
 23.15 „Maištautoja“.
 0.05 „Rezidentas“.
 1.05 „Palaidūnas“.
 1.55 „saldainiukas“.

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 sporto baras.
 15.00 delfi diena.
 17.00 iš esmės su 

G. klimkaite ir 
k. Pocyte.

 17.55 „kenoloto“.
 18.00 delfi RU.
 18.30 egzotiniai  

keliai.
 19.00 kasdienybės 

herojai.
 19.55 eurojackpot.
 20.00 kaip pas  

žmones.
 21.00 orijaus kelionės.
 21.30 Gimę ne  

Lietuvoje.
 22.00 dviračiu per indo-

nezijos džiungles.
 22.30 „jėga“ ir „keno-

loto“.
 22.35 „Vikinglotto“.
 22.40 TiesioGiai 

UkRainos žinios 
„UkRaina 24“.
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Pieninių veislės buliuką.   •Tel. 8 698 89901.

Ožką su ožiukais ir prancū- •zų avinų veislės triušius.  
Tel. 8 692 86594.

auGalai

Mišinį, kviečius, avižas,  •dobilus ir liucernas.  
Tel. 8 698 55824.

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

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

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

Ūkininkas parduoda daugia- •mečių žolių sėklas. Auginame 
dobilus, motiejukus, svidres, 
eraičinus, turime ir žolių 
mišinių gyvuliams, pievoms 
ir ganykloms, vejoms, žalio-
sioms trąšoms. Galime parinkti 
žolių mišinį pagal jūsų porei-
kius. Konsultuojame pievų ir 
ganyklų įrengimo klausimais. 
Pristatome visoje Lietuvoje NE-
MOKAMAI. Tel. 8 600 25710.

Avižų ir vikių mišinį (tinka  •sėti žalinimui), rugius.  
Tel. 8 623 04363.

Avižų ir žirnių mišinį, vasa- •rinius kvietrugius ir vasarinius 
kviečius. Kaina 20 Eur/cnt.  
Tel. 8 645 49627.

Avižų ir vikių mišinį, kaina  •10 Eur/50 kg.  
Tel. 8 610 44146.

Miežius. Kaina 25 Eur/50  •kg. Tel. 8 688 90426.

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.

ŽemĖs Ūkis

Šieno rulonus, kaina 12 Eur/ •vnt. Prie Leipalingio.  
Tel. 8 619 66433.

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

Mėšlą ir šiaudus.   •Tel. 8 673 55408.

Šienainio (20 Eur/vnt.)  •ir sauso šieno (10 Eur/vnt.) 
rulonus.  
Tel. 8 623 00696.

Šieną kitkomis, kaina 1–2  •Eur/1 vnt.  
Tel. 8 604 37914.

Kukurūzų rulonus. Kaina  •40 Eur.  
Tel. 8 688 90426.

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

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.

Lenkišką šienapjovę. Kaina  •sutartinė.  
Tel. 8 686 05218.

T16 traktorių su defektu.   •Tel. 8 657 64573.

Kultivatorių.   •Tel. (8 315) 58376.

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

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

MTZ variklio grupę.   •Tel. 8 617 26534.

Sunkiąsias akėčias (5  •palos), trivagį plūgą, grūdų 
valomąją-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.

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.

GYVuliai

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

2 mėn. baltnugarių veislės  •telyčaitę. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 621 18099.

Sementalų  veislės mėsinę  •pirmaveršę karvę kartu su 
veršeliu. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 609 07656.

Žindenių mėsinį veršelį.  •Kaina sutartinė.  
Tel. 8 629 56058.

2 mėn. baltnugarių veislės  •telyčaitę. Kaina 200 eurų.  
Tel. 8 621 18099.

Ožką su dviem ožkytėmis.   •Tel. 8 608 00273.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

traNsporto priemoNĖs

„VW Golf III“ (1997 m.) ir  •„VW Passat“ skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 Eur 
už vnt. „Audi A6“ (2002 m.) 
dvejas priekinio bamperio 
groteles, kaina po 5 Eur. Drus-
kininkai.  
Tel. 8 686 43600.

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.

ŽemĖs Ūkio teCHNika

javų kombainą D-4500  •Droninngvorg (pjaunamoji 3,7 
m, geros būklės).  
Tel. 8 612 43343.

Prikabinamus kultivatorių  •ir grėblį. Tinka prie „Belarus“ 
traktoriaus.  
Tel. 8 679 80510.

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 priemonės!
• 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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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 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.

Perku įvairų statų mišką  •kirsti, retinti, malkauti, vėjovar-
tas bei vėjolaužas. Atsiskaitau 
iš karto. Tel. 8 679 80789.

ŽemĖs Ūkio teCHNika

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

Grūdų sėjamąją, tinkamą  •prie MTZ traktoriaus.  
Tel. 8 622 92400.

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

Traktorių T16 ir metalo teki- •nimo stakles. Tel. 8 606 14389.

Pagalvių užvalkalus.   •Tel. 8 605 35634.

Vaikišką dviratį berniukui  •iki 12 metų ir vaikiškus drabu-
žius.  
Tel. 8 609 60017.

Sportinį vaikišką vežimėlį,  •vaikštynę, autokėdutę, metali-
nę ir keraminę plautuves.  
Tel. 8 670 43479.

Sulankstoma lovą su matra- •cu. Tel. 8 671 60896.

Skalbimo mašiną „Electro- •lux“, dujinę viryklę „Mora“.  
Tel. 8 614 31923.

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. 8 652 68031.

Buitinį dujų balioną (21 kg  •talpos).  
Tel. 8 632 50186.

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

Šaldytuvą „Snaigė“ (dvejos  •durys, kamera viršuje).  
Tel. 8 611 08021.

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

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

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

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

Svetainės išleidžiamą stalą.   •Tel. 8 610 36406.

PARDUODA
kiti

Televizorių „Philips“ (LCD,  •51 cm įstr., sidabro sp.), kaina 
35 Eur. TV priedėlį „Vido“, kai-
na 12 Eur. Sieninį televizoriaus 
laikiklį, kaina 4 Eur. Televizorių 
ir TV priedėlių „TV Star“ dis-
tancinio valdymo pultelius, kai-
na nuo 3 Eur. Vaikišką maniežą, 
kaina 22 Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Bičių šeimas.   •Tel. 8 613 93166.

Pievinį volą.   •Tel. 8 694 10852.

OSB plokštę (18 mm storio,  •2,50x1,25 m), kaina 27 Eur.  
Tel. 8 611 41539.

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

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

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

Kiaulienos skerdieną 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.

Naujas valtis (stiklo pluoš- •to, su irklais, galima kabinti 
ir variklį, 3x1,35 m, kaina 700 
Eur; 3,70x1,45 m, kaina 900 
Eur; 4,10x1,60 m, kaina 1 100 
Eur). Vežimėlį valtims vežti.  
Tel. 8 686 71256. 

Lapuočių ir spygliuočių  •skaldytas džiovintas malkas. 
Atvežimas Alytaus rajone ne-
mokamas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 679 80789.

Mažai naudotą klozetą su  •dugnu.  
Tel. 8 618 43737.

Vaikišką dviratį ir sūpynes  •su stogeliu, tinka vaikams iki 
10–12 metų.  
Tel. 8 618 43737.

Sofą-lovą.   •Tel.: 8 664 55206,  
(8 315) 21924.

Apdailos plytas (raudonos,  •tinka židinio apdailai, 150 vnt.), 
kaina 0,35 Eur/vnt. Stiklines 8 
ir 10 litrų talpas vynui, kaina 18 
Eur/vnt. Tel. 8 689 02229.

Naujus nenaudotus kvėpa- •vimo aparatus: stacionarų ir 
nešiojamą. Tel. 8 601 27919.

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

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

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

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

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

Medines garažo duris.   •Tel. 8 698 89901.

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

Lentynas su apšvietimu.   •Tel. 8 698 29910.

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

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

Reduktorinius dantračius  •(35*15), kaina 70 Eur. Prieš-
kambario komplektą, kaina 80 
Eur. Elektrinę viryklę su orkaite, 
kaina 100 Eur. 200 l metalinę 
statinę, 100 l medinę statinę, 
aliumininius bidonus, svetainės 
stalą, dvi virtuvės spinteles: 
pastatomą ir pakabinamą.  
Tel. 8 611 26122. 

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

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

PERKA
NekilNojamasis turtas

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

žemę.   •Tel. 8 688 80688.

Brangiai – mišką (gali būti  •bendraturčių, neatidalytas, su 
skolomis). Sutvarkau doku-
mentus. Tel. 8 644 55355. 

KlasifiKuoti
sKelbimai

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

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.

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

traNsporto priemoNĖs

Visų markių automobi- •lius: „Mazda“, „Audi“, BMW, 
„Mitsubishi“, „Renault“, 
„Volkswagen“, kemperius  ir 
kt. Pasiimame patys, sutvar-
kome reikiamus dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Dirba-
me savaitgaliais ir šventinėmis 
dienomis. Išrašome utilizavimo 
pažymą.  
Tel. 8 681 20546. 

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarko-
me dokumentus.  
Tel. 8 686 94982. 

Lengvąjį automobilį arba  •mikroautobusą. Gali būti tech-
niškai netvarkingas, daužtas, 
nevažiuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus.  
Tel. 8 687 89742.

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

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

Tel. 8 603 30577.

PeRKame įvairios būklės ir 
amžiaus mišką. Perkame nederlingas, 
medžiais ir krūmais apaugusias žemes.
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KlasifiKuoti
sKelbimai

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

SaVaItėS horoSkoPaS (kovo 28—bAlAndžio 3 d.)

avinas (03.21–04.20)
Daugiau laiko skirkite poilsiui. Jei turite 
galimybę bent trumpam nuo visko atsiri-
boti, būtinai taip ir padarykite. Susitelkite į 
savo mintis: tikėtina, kad būtent tai padės 
rasti atsakymus į ramybės neduodančius 
klausimus. Antroje savaitės pusėje gali 
tekti priimti svarbius sprendimus. Nors 
degsite nekantrumu pasirinkti vieną iš 
siūlomų galimybių, tačiau impulsyvūs 
sprendimai gali pridaryti daugiau žalos 
nei duoti naudos.

jautis (04.21–05.21)
Problemos darbe dabar gali atrodyti kaip 
niekad didelės, tačiau netrukus suprasite, 
kad jų sprendimas yra gerokai paprastesnis 
nei pasirodė iš pirmo žvilgsnio. Neleiski-
te, kad jus užvaldytų negatyvios mintys: 
jei išliksite optimistiški, įveikti sunkumus 
galėsite gerokai paprasčiau. Antroje sa-
vaitės pusėje bus palankus metas sudaryti 
svarbias sutartis ir rengti naujus projektus, 
kurių įgyvendinimui prireiks gerokai ma-
žiau pastangų nei gali pasirodyti iš pirmo 
žvilgsnio.

Dvyniai (05.22–06.21)
Šią savaitę gali tekti priimti nelengvus 
sprendimus, kurie paskatins įvairius ap-
mąstymus, tačiau jau labai greitai galėsite 
teigti, kad pasielgėte tinkamai. Neleiskite, 
kad jus užvaldytų sąžinės priekaištai: jei dėl 
sprendimo priėmimo kiltų bent menkiausių 
dvejonių, pasitarkite su žmonėmis, kuriais 
pasitikite. Dvi galvos visada geriau už vieną, 
todėl kartu galėsite atrasti tinkamiausius 
sprendimus.

Vėžys (06.22–07.22)
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 džiaug-
tis papilnėjusia pinigine. Antroje savaitės 
pusėje ieškosite galimybių dažniau ištrūkti 
iš namų ir susitikti su seniai nematytais 
bičiuliais, galbūt kils minčių aplankyti gi-
mines ir t. t.

Liūtas (07.23–08.23)
Šiuo laikotarpiu bus palanku grąžinti sko-
las ir atgauti anksčiau paskolintus pinigus. 
Pasistenkite per daug neišlaidauti ir savo 
finansinius išteklius skirkite tik būtiniems 
pirkiniams. Naudinga atlikti išlaidų analizę 
ir išsiaiškinti, kam išleidžiate daugiausiai 
pinigų: tikėtina, kad kai kurie pirkiniai yra 
visiškai nebūtini. Antroje savaitės pusėje 
neleiskite sau tinginiauti, ir galite maloniai 
nustebti, kad laiko turite gerokai daugiau 
nei esate pratę manyti.

mergelė (08.24–09.23)
Nestigs smulkių darbų, kuriuos turėsite 
nedelsdami atlikti. Tai šiek tiek erzins, nes 
jūsų mintys bus kažkur kitur. Žvaigždės 
pataria būti atidesniems ir labiau susitelkti 
į atliekamas užduotis, nes vėliau gali tekti 
ilgai taisyti klaidas. Jei būsite pakankamai 
budrūs, tikėtina, kad jau labai greitai turėsi-
te gerokai daugiau laiko, kurį galėsite skirti 
poilsiui ir mėgstamai veiklai.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Šiuo laikotarpiu gali prireikti kur kas 
daugiau kantrybės: erzins net ir pačios 
menkiausios smulkmenos, ir tai gali turėti 
neigiamą poveikį tarpusavio santykiams. 
Neleiskite, kad jus užvaldytų negatyvios 
mintys: pasistenkite išlaikyti šaltą protą 
ir nesivelkite į betikslius ginčus, iš kurių 
gali išsivystyti rimtas konfliktas. Antroje 
savaitės pusėje būsite aktyvūs ir atviri nau-
jovėms. Degsite nekantrumu patirti kuo 
daugiau nuotykių, todėl jūsų kasdienybė 
bus tikrai spalvinga.

Skorpionas (10.24–11.22)
Tikėtina, kad šią savaitę neįvyks nieko neti-
kėto, todėl galėsite pabaigti pradėtus darbus 
ir apmąstyti būsimus projektus. Nors tokia 
kasdienybė gali pasirodyti pernelyg nuobo-
di, 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 laikotarpiu.

šaulys (11.23–12.21)
Jūsų galvoje knibždės daugybė naujų su-
manymų, todėl tiesiog degsite nekantrumu 
kuo greičiau juos įgyvendinti. Turėsite progų 
sužibėti įvairiose srityse, tačiau žvaigždės 
pataria nebandyti pasirodyti, kad viską iš-
manote geriau už kitus. Vertėtų nepamiršti 
posakio, kuriame teigiama, kad kuklumas 
žmogų puošia: jei per daug neriesite nosies 
ir nedemonstruosite savo pranašumo, jau 
labai greitai galėsite tikėtis likimo siunčia-
mų dovanų, kurios tikrai maloniai nustebins 
ir paskatins dar labiau pasitempti.

ožiaragis (12.22–01.20)
Ramybės neduos daugybė neatsakytų 
klausimų. Šiuo laikotarpiu žvaigždės pata-
ria daugiau dėmesio skirti savo vidiniams 
išgyvenimams: pirmiausia turėtumėte iš-
siaiškinti, ko iš tiesų norite iš gyvenimo, 
o jau tuomet galėsite imtis veiksmų. Ne-
sisielokite, jei viskas einasi gerokai lėčiau 
nei norėtumėte, nes jau labai greitai reikalai 
pakryps tinkama linkme.

Vandenis (01.21–02.19)
Geriausia, ką dabar galite padaryti, – tai visiškai 
nieko neplanuoti. Šiuo laikotarpiu įvairių užduo-
čių netrūks, tačiau visos jos bus užkrautos visiš-
kai netikėtai. Jei parengsite precizišką dieno-
tvarkę, netikėti darbai gali išmušti jus iš vėžių, 
todėl pasistenkite, kad taip nenutiktų. Antroje 
savaitės pusėje jūsų dėmesio centre atsidurs 
šeimos santykiai. Tikėtina, kad ieškosite būdų, 
galinčių padėti daugiau laiko praleisti drauge, 
tačiau tą padaryti gali būti gerokai sudėtingiau 
nei pasirodys iš pirmo žvilgsnio.

Žuvys (02.20–03.20)
Išplėskite akis, įtempkite ausis – nuo jūsų 
atidumo priklausys, ar sugebėsite pasinau-
doti unikalia proga pagerinti savo asmeninį 
gyvenimą tiek meilės, tiek profesinėje sri-
tyje. Susitvarkykite namus, nusišluostykite 
dulkes nuo darbo stalo, susirūšiuokite ap-
lankus kompiuterio darbalaukyje – visai tai 
padės subalansuoti mintis ir reikiamu metu 
reaguoti tinkamai. Savaitei baigiantis vis 
daugiau laiko praleisite su artimais žmonė-
mis. Tai puikus metas drauge pramogauti ir 
planuoti pavasario atostogas.

PERKA
traNsporto priemoNĖs

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

Automobilinę gervę, auto- •busiuką UAZ su kėbulu.  
Tel. 8 650 274 98.

IŽ 49, A750, „Jawa“ seno  •modelio dalis, UAZ 469 dalis, 
„Voschod“ motociklo padan-
gas. Tel. 8 606 14389.

GYVuliai

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

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

Mėsinį veršelį auginti.    •Tel. 8 657 64573.

Mėsinę telyčaitę arba bu- •liuką auginti.  
Tel. 8 698 51712.

Zanino veislės pieningą  •ožkytę. Tel. 8 605 56684.

Nepieningą karvę.   •Tel. 8 696 78127.

Pieningą karvę.   •Tel. 8 617 62869.

kiti

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

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

Automobilinius ir buitinius  •dujų balionus.  
Tel. 8 623 00696.

Naudotas vidaus duris  •2*0,80 Eur. Tel. 8 679 21117.

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.

Kalvio priekalą.   •Tel. 8 650 27498.

DOVANOJA
Apie 80 t mėšlo. Krosnos  •seniūnija, Vartų kaimas.  

Tel. 8 638 98886.

Dujinę viryklę.   •Tel. 8 613 64220.

18 kv. m stiklinį šiltnamį  •Punioje. Viską išsimontuoti 
patiems. Pageidaujama, kad 
liktų tik žemė.  
Tel.: (8 315) 68669,  
8 628 24847.

Pekino mišrūno šuniukus,  •6 mėn.  
Tel. 8 682 65990.

IEŠKO DARBO
Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 

aplink.  
Tel. 8 675 00731. 

PASLAUGOS
Taisome automatines  •skalbimo mašinas. Atvykstame 

į namus.  
Tel. 8 615 73404. 

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

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

Kasame tvenkinius.   •Tel. 8 678 80555. 

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.

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

NUOMA
siŪlo

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

ieško

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

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

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

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

TVENKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.

• Vežame smėlį, 
žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.

Tel.: 8 682 49384.
8 617 22283.

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ, 

SKALDĄ.

Tel. 8 620 65577.

Įmonė PERKA 
galvijus. 

Tel. +48797805144.
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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.

PerKAme miškus 
didžiausiomis kainomis 

lietuvoje.

Mokame avansus. 
Atsiskaitome iš karto. 

tel. 8 656 79029.


