
ISSN 2538-6980

9  771648  848019

Nr. 13 (8573)
2022 03 31 / ketvirtadienis
Leidžiamas ketvirtadieniais
Kaina 0,48 Eur

N e p r i k l a u s o m a s  l a z d i j ų  r a j o N o  l a i k r a š t i s  www.dzukuzinios.lt

Parduodame bulves. Atvežame. Tel. 8 614 56206.

Nukelta į 7 psl. » 

kodėl savivaldybės administracija 
ignoruoja tarybos narių paklausimus?  

L
azdijų rajono sa-
vivaldybėje – tikra 
kreivų veidrodžių 
karalystė. Pasiro-
do, kad valdžioje 
dominuoja ne de-

mokratiškai išrinkti savivaldybės 
tarybos nariai, bet administracijos 
darbuotojai. Kaip kitaip galima 
įvardinti faktus, jog savivaldybės 
administracijos darbuotojai  ne-
siteikia atsakinėti į tarybos narių 
paklausimus, o valdžios atstovai 
neskuba vykdyti tarybos spren-
dimų.  

Opozicijoje dirbantis tarybos 
narys, konservatorius Romas Leš-
činskas „Dzūkų žinioms“ teigė, 
jog savivaldybės administracija 
ilgai vilkino atsakyti į jo paklau-
simą apie savivaldybės išlaidas 
teisinėms paslaugoms. 

Šių metų vasario 2 dieną 
R. Leščinskas išsiuntė paklausi-
mą Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos direktorei Ilonai 
Šaparauskienei, to paties paklau-
simo kopija buvo nusiųsta Laz-
dijų rajono savivaldybės merei 
Ausmai Miškinienei.

R .Leščinskas rašė:  „Vadovau-
damasis Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo 24 str. 
2 p., Lazdijų rajono savivaldybės 
tarybos veiklos reglamento 14 p., 
prašau pateikti informaciją apie 
savivaldybėje sudarytas sutartis 
dėl teisinių paslaugų, konsulta-
cijų per 2021 m. Informacijoje 

4p.»

Inkilų kėlimo Lazdijų 
mažajame skverelyje 

akcija

2p.»

Tvarkydamiesi prie 
namų, neterškime prie 

konteinerių

5p.»

7p.»

Kodėl rajono vadovai 
neskubėjo nutraukti 
ryšių su agresorių 
savivaldybėmis? 

Ukrainai skirti dujų 
balionėliai ir vaistai atsidūrė 

savivaldybės sandėlyje

Pasinerkite į savo 
hobį kartu su 

www.capsule.lt.

Skaitykite 3 psl. »
Punsko Kovo 11-osios licėjaus bibliotekininkė Rūta Burdinaitė ir Punsko 
Dariaus ir Girėno mokyklos bibliotekininkė Marytė Malinauskienė.

lazdijuose pristatyta 
lietuvišką tapatybę 
puoselėjanti  punsko 
leidykla

Opozicijoje dirbantis tarybos narys, konservatorius Romas Leščinskas „Dzūkų žinioms“ teigė, jog savivaldybės 
administracija ilgai vilkino atsakyti į jo paklausimą apie savivaldybės išlaidas teisinėms paslaugoms.
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SavaitėS  komentaraS  
politinių partijų ir politikų populiarumo reitingai neramiu karo metu

Algimantas Mikelionis
Praeitą šeštadienį laikraštyje 
„Lietuvos rytas“ buvo paskelbti 
Lietuvos politikų, visuomenės 
veikėjų, politinių partijų ir vals-
tybinių institucijų populiarumo 
reitingai. Tai parodė kovo 10–19 
dienomis visuomenės nuomonės 
tyrimų bendrovės „Vilmorus“ 
atlikta apklausa. Prieš tai ši ap-
klausa buvo atlikta net vasario 
pradžioje.

Pirmiausia respondentams 

buvo užduotas klausimas: kurie 
Lietuvos visuomenės veikėjai, 
jūsų nuomone, geriausiai atsto-
vauja jūsų interesams? Pirmo-
je vietoje, kaip ir prieš mėnesį, 
išliko prezidentas G. Nausėda, 
už kurį pasisakė 11,5 procento 
balsavusiųjų. Prezidento popu-
liarumo reitingas per mėnesį pa-
didėjo beveik dviem procentais. 
Antroje vietoje, su tokiu pačiu 
populiarumu kaip ir vasario 
pradžioje (8,4 procento), liko 
socdemė V. Blinkevičiūtė. Tre-
čioje vietoje atsidūrė premjerė 
I. Šimonytė – 7,9 procento. Per 
mėnesį jos populiarumas padi-
dėjo lygiai dviem procentais. 
Vadovaudama Vyriausybei esant 
nelengvai padėčiai šalies vidu-
je ir itin sudėtingoms sąlygoms 
užsienio politikoje (vykstant ka-
rui), ponia premjerė iš tiesų rodo 

aukštą politikos pilotažą. Galima 
lažintis, kad visi jos oponentai, 
kritikuojantys I. Šimonytę, slapta 
negali nesižavėti jos sumanumu 
ir džiaugiasi, kad nereikia vado-
vauti Vyriausybei tokiu sudėtingu 
valstybei metu.

Apklausos dalyviams taip pat 
buvo užduotas klausimas: už kurią 
partiją balsuotumėte rinkimuose į 
Seimą, jeigu rinkimai vyktų kitą 
sekmadienį? Pirmą vietą užima 
socdemų partija – už ją pasisakė 
14,3 procento respondentų. Va-
sario pradžioje už juos balsavo 
15,6 procento piliečių. Socdemų 
partija yra labai atsargi savo pa-
sisakymuose, nes nori pritraukti 
kuo daugiau gerbėjų, bet tai šiai 
partijai kartu ir trukdo. Kad ir ka-
ras Ukrainoje. Čia kaip ir viskas 
aišku, nes teisinga yra tik viena 
pusė, rusai atėjo į jų žemę ir sten-

giasi ukrainiečius pavergti. Net ir 
tokioje situacijoje socialdemokra-
tų lyderiai nepasisako tvirtai už 
ukrainiečius, o tarsi užlindę už 
kampo tyliai stebi, į kurią gi čia 
pusę pakryps reikalai. Neduok, 
Dieve, jeigu socdemai būtų val-
džioje Lietuvoje, tarkim, karinio 
konflikto metu.

Antrą vietą tarp populiariausių 
partijų Lietuvoje užima Demo-
kratų sąjunga „Vardan Lietuvos“. 
Už ją kovo mėnesį pasisakė 12,3 
procento balsavusiųjų. Šios par-
tijos populiarumas per mėnesį 
išaugo dviem procentais ir ji jau 
vejasi socdemus. Trečioje vietoje 
yra konservatoriai, kurių populia-
rumo reitingas per mėnesį išaugo 
beveik trimis procentais, o jie 
nuo S. Skvernelio partijos teat-
silieka vos 0,5 procento. Į Seimą 
dar patektų Lietuvos valstiečių 

ir žaliųjų sąjunga, surinkusi 6,7 
procento populiarumo balsų, ir 
Lietuvos respublikos liberalų są-
jūdis su 5,1 procento respondentų 
balsų. 

Dar įdomiau tai, kad 12,4 pro-
cento respondentų pareiškė, kad 
iš viso nebalsuotų rinkimuose, o 
net 25,5 procento tyrimo daly-
vių teigė, kad nežino, už ką bal-
suotų. Pastarieji skaičiai visoms 
Lietuvos politinėms partijoms de-
monstruoja nemažas galimybes. 
Pakankamai populiarios politinės 
partijos gali dar prisidurti nema-
žai populiarumo balų, o partijos, 
šiuo metu esančios už patekimo 
į Seimą ribos, gerai padirbėję į jį 
patektų. Bet ar yra galimybė per 
dvejus metus Lietuvoje susikurti 
naujai politinei partijai, kuri su-
gebėtų patekti bent į valdančiąją 
koaliciją?•

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.

tvarkydamiesi prie namų, neterškime prie konteinerių

Iš žaliųjų atliekų gaminamas kompostas ir elektros energija. (ARATC nuotr.)

Pavasariui įsibėgėjant, vis 
daugiau laiko praleidžia-
me lauke tvarkydami ir 
gražindami savo aplinką. 
Bet iš kiemų sugrėbtos ir 
prie konteinerių paliktos 
pernykštės žolės, lapų ar 
nugenėtų medžių šakų krū-
vos jos tikrai nepuošia. 

Žaliųjų atliekų nei mesti į kon-
teinerius, nei palikti prie jų ne-
galima – konteineriai yra skirti 
tik mišrioms, maisto ir pakuočių 
atliekoms. 

Jeigu savivaldybė numato vie-
tas, kur gyventojai gali palikti 
žaliąsias atliekas, šios vietos turi 
būti aiškiai pažymėtos ar pastatyti 
specialūs konteineriai žaliosioms 
atliekoms. Atliekų išvežimu iš 
šių vietų ir konteinerių taip pat 
rūpinasi savivaldybė, į kurios at-
stovus ir reikia kreiptis dėl atliekų 
išvežimo. 

Alytaus regiono atliekų tvar-
kymo centras ragina sugrėbtus 
lapus, žolę, šakas ir visas kitas ža-
liąsias atliekas vežti į komposta-
vimo aikšteles, kur visos žaliosios 
atliekos iš gyventojų priimamos 
nemokamai. Žolė, lapai, smul-
kios augalų dalys nemokamai 
priimamos ir visuose rūšiavimo 
centruose (didelių gabaritų atlie-
kų surinkimo aikštelėse), tačiau 
nugenėtos medžių šakos centruo-
se nėra surenkamos. 

Praėjusiais metais Alytaus regi-
one surinkta daugiau kaip 6 950 
tonų biologiškai skaidžių atliekų 
– lapų, žolės, iš kurių pagaminta 
3 355 tonos komposto. Iš surink-
tų daugiau kaip 3775 tonų šakų 
pagaminta 3 319 tonų medienos 
drožlių, kurios panaudotos ener-
gijai gaminti. 

Alytaus regiono  atliekų tvarkymo 
centro inf. 
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lazdijuose pristatyta lietuvišką tapatybę puoselėjanti  punsko leidykla

Punsko „Aušros“ leidyklos direktorius Sigitas Birgelis.Punsko Kovo 11-osios licėjaus mokinių (vadovė Alicija Krakauskienė) meninė programa apie knygnešius.

apie „aušroS“ leiDyklą
„Aušros“ leidykla veiklą pradėjo remdamasi giliomis šio krašto leidybinėmis tradicijomis. Jos sie-
tinos su dominikonų atvykimu į Seinus (apie 1610 metus). Jie pastatė bažnyčią, vienuolyną, XVII 
šimtmečio viduryje įsteigė spaustuvę. Dominikonų ordinas, išbuvęs čia beveik 200 metų, paliko 
Seinus 1804-aisiais. Dalis jų bibliotekos knygų buvo išgrobstyta, kitos sudegė per 1818 m. miesto 
gaisrą. Tikslių duomenų nėra, bet tikėtina, kad Seinų dominikonai lietuviškų knygų ar lietuvių 
autorių knygų nėra spausdinę.
1833 m. pasaulio šviesą išvydo pirmoji Suvalkų krašto lietuvio knyga. Tai buvo P. M. Marcinskio 94 
psl. „Gramatyka polska dla Litwinów uczących się języka polskiego“ („Lenkų gramatika lietuviams, 
besimokantiems lenkų kalbos“). Gramatika parašyta lenkų kalba, tačiau dalis teksto išspausdinta 
ir lietuviškai. Antruoju lietuviškos knygos autoriumi Suvalkų krašte laikytinas literatas, visuome-
nės veikėjas ir švietėjas Antanas Tatarė. Pirmas jo leidinys „Pamokslai išminties ir teisybės“ buvo 
išspausdintas 1836 m. Suvalkų P. Sverčevskio (P. Świerczewski) spaustuvėje. Kitos jo knygos 
pasirodė 1848 m. ir 1853 m.
Lietuvių visuomenės pastangomis 1906 m. pavasarį Seinuose buvo įsteigta spaustuvė „Laukaitis, 
Dvaranauskas, Narjauskas ir bendrovė“. 1906 m. kovo 18 d. pasirodė pirmas „Šaltinio“ numeris. 
Iš pradžių jis išeidavo 2000 egz. tiražu. Prieš Pirmąjį pasaulinį karą „Šaltinis“ jau spausdinamas 
15 000 egz. tiražu ir yra labiausiai skaitomas žurnalas Lietuvoje. Bendrovėje dar buvo leidžiamas 
mėnraštis „Vadovas“, skirtas dvasininkams, dvisavaitraštis „Spindulys“ bei „Žiburio“ draugijos 
organas „Žiburys“. Labai populiarūs buvo kalendoriai, knygų serijos. Iš viso „Šaltinio“ spaustuvėje 
išspausdintos 257 knygos.
Pirmasis pasaulinis karas nutraukė „Šaltinio“ spaustuvės veiklą. Po 1920 m., kai šis kraštas atiteko 
Lenkijai, buvo uždaromos lietuvių organizacijos, įstaigos, bibliotekos, mokyklos, vaikų namai, 
atsikūrusi lietuviška Seinų kunigų seminarija. Jos profesoriai ir seminaristai ištremti į Lietuvą. Su-
grįžo knygnešių laikai, kilo spausdinto žodžio badas. Už lietuviškos knygos turėjimą, jos platinimą 
vėl grėsė baudos.
Lietuviško leidinio šio krašto lietuviams vėl teko laukti beveik pusę amžiaus. 1960 m. Varšuvoje 
pasirodė pirmasis „Aušros“ numeris. 17 pirmų numerių redagavo lenkas Zigmantas Stoberskis 
(Zygmunt Stoberski). Žurnalas buvo leidžiamas ir spausdinamas Varšuvoje. Aštuntojo dešimtmečio 
pradžioje Varšuvos lietuvių pastangomis čia taip pat ėjo nepriklausomas lietuvių kultūros žurnalas 
„Varsnos“.
1990-ieji atnešė daug permainų. „Aušrą“ ėmėsi leisti patys lietuviai. Žurnalas iškart tapo mėnraščiu, 
o po dvejų metų – dvisavaitraščiu. 1993 m. vidury Punske pradėjo veikti „Aušros“ leidykla.

Lazdijų rajono bendruo-
menė palaiko draugiškus 
santykius su Lenkijos 
lietuviais ir keičiasi infor-
macija apie tai, kas vyksta 
kaimyninėse savivaldybė-
se. 

Praėjusią savaitę Lazdijų rajono 
savivaldybės viešojoje biblio-
tekoje vyko Punsko „Aušros“ 
leidyklos leidinių pristatymas. 
Renginio svečius ir dalyvius pa-
sveikino Lazdijų rajono savival-
dybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vedėjas 
Dalius Mockevičius bei Punsko 
valsčiaus viršaičio pavaduotojas 
ir sekretorius Jonas Vaičiulis. 

Apie leidybines tradicijas Su-

valkų krašte bei „Aušros“ leidy-
klos veiklą papasakojo jos direk-
torius Sigitas Birgelis. Punsko 
Dariaus ir Girėno mokyklos bibli-
otekininkė Marytė Malinauskienė 
bei Punsko Kovo 11-osios licėjaus 
bibliotekininkė Rūta Burdinaitė 
pristatė savo bibliotekų veiklą. 
Susirinkusius sužavėjo Kovo 11-
osios licėjaus moksleivių (vadovė 
Alicija Krakauskienė) parodyta 
meninė programa apie knygne-
šius. Renginiui baigiantis, Lazdijų 
viešosios bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoja, laikinai einanti di-
rektoriaus pareigas, Asta Mic-
kevičienė padėkojo gausiai su-
sirinkusiems renginio dalyviams, 
o svečiams įteikė po naujausią 
Bitės Vilimaitės knygą.

Punsko „Aušros“ leidyklos 
knygos pasiliks Lazdijų viešo-
sios bibliotekos lenktynose ir 
jomis galės naudotis šio krašto 
gyventojai.

Kaip teigė S. Birgelis, „Auš-
ros“ leidykla gyvuoja 29 me-
tus. Per šį laikotarpį leido (arba 
talkino leidžiant) 7 lietuviškus 
žurnalus: dvisavaitraštį „Aušra“, 
mėnraščius „Aušrelė“ ir „Pasau-
lio lietuvis“, ketvirtinius leidinius 
„Suvalkietis“, „Šaltinis“ ir „Dė-
mesio“, istorijos paveldo metraštį 
„Terra Jatwezenorum“. Per 29 
metus išspausdinta beveik 1000 
žurnalų numerių, kurių bendras 
tiražas siekia 1 000 000 egzem-
pliorių. Leidykloje pasirodė per 
340 knygų (iš jų daugiau kaip 

100 leidinių, skirtų mokykloms). 
Knygų tiražai – nuo 200 iki 1000 
egzempliorių.

„Knygų tematika labai įvairi. 
Išleista etnografinių knygų seri-
ja, leidiniai apie Punsko ir Seinų 
krašto tautosaką, istoriją, kultūrą, 
išspausdinta žmonių prisiminimų 
apie baudžiavos laikus, tremtį, 
partizaninį judėjimą, lietuviškų 
dainų rinkiniai, leidiniai apie šio 
krašto vestuvinius papročius, reli-
gines ir šeimos šventes, grožinės 
literatūros serija (poezija, apsa-
kymai, romanai), kraštovaizdžių 
albumai, vadovėliai ir žodynai 
lietuviškoms mokykloms. Kartu 
su Literatūros ir tautosakos bei 
Lietuvos istorijos institutais iš-
leista keletas mokslinių knygų“,– 
pasakojo S. Birgelis.

Leidykla dalyvavo ir savo lei-
dinius eksponavo tarptautinėse 

knygų mugėse (Varšuvos knygų 
mugėje, Vilniaus „Knygų pavasa-
rio“ mugėje, Vilniaus knygų mu-
gėje ir kt.), savo knygas pristatė 
Vilniuje, Kaune, Marijampolėje, 
Lazdijuose, Merkinėje, Druski-
ninkuose, Varšuvoje, Suvalkuose, 
Seinuose ir Punske.

„Aušros“ leidykla organizuoja 
ir literatūrinius renginius, susiti-
kimus su knygų autoriais, rašy-
tojais, dailininkais, rengia kas-
metinį Poezijos pavasarį, Rudens 
literatūrinius skaitymus, „Vieno 
eilėraščio“ konkursą. Ji glaudžiai 
bendradarbiauja su Lietuvos įstai-
gomis ir organizacijomis, Kauno 
technologijos universitetu (šio 
universiteto studentai nuo 2000 
metų leidykloje atlieka prakti-
ką).•
„Dzūkų žinių“ informacija

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas Dalius Mockevičius.
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Siekdami pasveikinti atgimstančią gamtą ir sugrįžtančius paukščius, dalyvavome inkilų kėlimo Lazdijų mažajame skverelyje akcijoje, 
kurios metu iškelti penki inkilai, kuriuose turės galimybę apsigyventi varnėnai, zylutės, musinukės. Ačiū R. Buinauskui už suteiktą gali-
mybę prisidėti prie akcijos. Inkilai R. Buinausko pagaminti su meile, įdedant daug kruopštumo ir vaizduotės, nes jie ryškūs, žaismingi, o 
jų spalvos simbolizuoja sugrįžtančius paukščius ir pagarbą Ukrainai.

inkilų kėlimo lazdijų mažajame skverelyje akcija

s. dumbliauskienė dirba alytuje, bet nuotoliniu lieka dirbti ir lazdijuose
Nuo kovo 17 dienos Aly-
taus miesto savivaldybės 
administracijos Verslo 
skyriui vadovauti pradėjo 
buvusi Lazdijų rajono sa-
vivaldybės merės patarėja 
Sonata Dumbliauskienė.

Rita Krušinskaitė
Alytiškė S. Dumbliauskienė 
Alytaus miesto savivaldybės 
administracijoje ne naujokė, 
prieš tapdama Lazdijų rajono 
merės patarėja, ji sėkmingai 
vadovavo Socialinės rūpybos 
skyriui.

Alytaus miesto savivaldybės 
tarybos sprendimu, siekiant su-
daryti palankias sąlygas Dzūki-
jos sostinėje kurtis verslui, jam 
suteikti operatyvią informaciją 
visais dominančiais klausimais, 
nuo vasario 1-osios savivaldybės 
administracijoje įsteigtas Verslo 
skyrius. 

Vedėjos pareigoms užimti buvo 
paskelbtas konkursas, kurį, nuga-
lėjusi du konkurentus, laimėjo S. 
Dumbliauskienė. S. Dumbliaus-
kienė Verslo skyriaus vedėjos 
pareigas pradėjo eiti nuo kovo 
17 dienos. 

kuruoS verSlo klauSimuS
Anot Alytaus miesto savivaldybės 
administracijos direktorės Onu-
tės Balevičiūtės, S. Dumbliaus-
kienei pavesta kuruoti įvairius 
verslo klausimus: verslo tarybos, 
investicijų į pramonės parką, ku-
rio veiklą savivaldybė nori labiau 
pagyvinti, ji teiks pasiūlymus VšĮ 
„Versli Lietuva“, bendraus su į 
Lietuvą investuojančiomis įstai-
gomis.  

„Ji turi viziją, ir mes turime 
viziją, kaip pagerinti paslaugas 
verslui arba asmeniui. Tokių pas-
laugų verslui priskaičiuojama 22, 

savivaldybė nori tuos procesus 
patobulinti, supaprastinti, kad 
jie būtų kuo labiau prieinami. 
Reikia visas verslą aptarnaujan-
čias struktūras ir skėtines orga-
nizacijas tiesiog sustiprinti per 
jų bendradarbiavimą, mokymus, 
konferencijas, per informacijos 
keitimąsi, nes jis nebuvo intensy-
vus. Norime pasižiūrėti, ar viskas 
gerai su smulkiu ir vidutiniu vers-
lu, ar jiems pakanka informaci-
jos, skatinimo lėšų savivaldybės 
programoje, ar negalima atrasti 
kokių naujų skatinimo formų. 
S. Dumbliauskienei suformuota 

tokia užduotis. Siekiant verslą 
suartinti su miesto bendruomene, 
ketiname pasitelkti seniūnaičius 
ir visuomenę, kad būtų išspręs-
ta dalis bendrų miesto gerovės 
dalykų“, – pasakojo O. Balevi-
čiūtė.

Be minėtų dalykų, S. Dum-
bliauskienė skatins glaudesnį 
savivaldybės bendradarbiavimą 
su Užimtumo tarnyba. „Tai ypač 
aktualu, kai Alytuje apsigyvena 
vis daugiau ukrainiečių. Kovo 
29 dieną mūsų mieste jau buvo 
įdarbinti 64 nuo karo baisumų  
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g Ukrainai skirti dujų ba-
lionėliai ir vaistai atsidūrė 
savivaldybės sandėlyje. Gali 
būti, kad balionėliai bus pa-
naudoti pagal tiesioginę jų 
paskirtį – nepaklusniems 
klientams tramdyti arba 
nepatenkintiems rinkėjams 
suvaldyti. 100 dujų balionė-
lių nebuvo atiduoti ukrai-
niečiams, nes jiems pervežti 
per sieną reikia leidimo. Ta 
pati situacija ir dėl vaistų, 
nes savivaldybė neturi tei-
sės jų vežti. Vieno ašarinių 
dujų balionėlio kaina apie 
10 eurų, vadinasi sandėlyje 
neribotam laikui atgulė apie 
1000 eurų, pridėjus medika-
mentus, užkonservuota dar 
daugiau eurų.
g Europinių standartų 

g UAB „Lazdijų paslau-
gos“ turės naują vadovą, nes 
kovo 29 dieną įvyko direkto-
riaus atranka, o kandidatus 
vertino komisija, sudaryta iš 
šešių asmenų. Reikšminga 
įmonė teiks paslaugas aplin-
kos tvarkymo srityje visame 
Lazdijų rajone.  Gyventojai 
tikisi, kad plačiai išreklamuo-
tai įmonei užteks darbininkų 
ir trimerių aplinkai tvarkyti, 
nes kitos technikos įstaigoje 
dar nėra.•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.

baldų gamintojų neliko Laz-
dijų rajone. MB „Furnitecha“ 
norėjo savo verslą kurti Laz-
dijų rajone ir kūrė Dumblyje, 
bet dėl neaiškių priežasčių 
savivaldybė šią įmonę išvijo, 
atėmė iš verslininkų patalpas, 
į kurias jie buvo investavę 
ne vieną dešimtį tūkstančių 
eurų. Dabar dėl šios situaci-
jos vyksta teisiniai procesai, 
kurie iš Lazdijų teismo persi-
kėlė į Kauną. Internetiniame 
įmonės portale galime pa-
matyti, kokius reikšmingus 
projektus ši įmonė kuria. Šiuo 
metu įmonė savo patalpas 
atidarė Alytaus rajone, šalia 
Užupių gyvenvietės. O galėjo 
Lazdijuose būti lygiagrečiai 
moderni įmonė kaip, pvz., 
„Pietų Megramė“.

kalba, kaD...
Dzūkai

NeįtikėtiNa plaNeta

Islandija.

Kambodža. Ankor Vato šventykloje, skirtoje dievui 
Šivai.

nuomonė

kodėl rajono vadovai neskubėjo nutraukti 
ryšių su agresorių savivaldybėmis? 

Artūras Margelis,
savivaldybės tarybos narys, frakcijos 
„Pirmyn!“ seniūnas
Karo Ukrainoje akivaizdoje ste-
biu mūsų rajono vadovų vangų 
elgesį, kurio niekaip negaliu su-
prasti ir pateisinti. 

Mūsų frakcijos „Pirmyn!“ ini-
ciatyva kovo 5 dieną buvo su-
šauktas skubus Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos posėdis, 
kuriame mes reikalavome nu-
traukti bendradarbiavimo sutartis 
su Rusijos Nesterovo ir Balta-
rusijos Gardino miesto ir rajono 
savivaldybėmis.   

Nors sprendimas dėl sutarčių 
nutraukimo buvo savivaldybės 

taryboje vienbalsiai priimtas, ta-
čiau  Lazdijų rajono savivaldybė 
pranešimus apie nutraukimą pa-
sirašė tik kovo 21 dieną, daugiau 
nei po dviejų savaičių. 

Kyla klausimas, kodėl Lazdijų 
rajono savivaldybės merė raštus-
pranešimus Rusijos ir Baltarusijos 
savivaldybėms dėl bendradarbia-
vimo sutarčių nutraukimo, nes 
minėtų savivaldybių valstybės 
vykdo agresiją – karą prieš tai-
kią Ukrainos valstybę, pasirašė 
tik po 16 dienų po sprendimo 
priėmimo? Juk savivaldybės ta-
ryba nusprendė nutraukti minėtas 
sutartis ir įpareigojo merę nedel-
siant išsiųsti raštus-pranešimus 
Nesterevo, Gardino miesto bei 
Gardino rajono savivaldybėms! 
Kovo 17 dieną Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos Biudžeto, 
turto ir investicijų komiteto po-
sėdžio metu paprašiau Investicijų 
skyriaus vedėjos Andrės Zenevi-
čienės atsiųsti komiteto nariams 
minėtų raštų kopijas.

Aišku, eilinį kartą savivaldybės 
darbuotojai į tarybos narių prašy-
mus nesureagavo ir raštų kopijų 
neatsiuntė.

Pasirodo, kad kovo 17 dieną šie 
raštai šalių agresorių savivaldy-
bėms dar net nebuvo merės pasi-
rašyti ir, aišku, neišsiųsti. Tik po 
keturių dienų merė šiuos raštus 
pasirašė. Kas galėtų paneigti, jog, 

jei apie tai nebūčiau pasidomėjęs, 
tai raštai gal iki šiol nebūtų buvę 
išsiųsti? 

Dar kartą akivaizdžiai pasitvir-
tino liūdna situacija – savivaldy-
bėje baisi netvarka, nevykdomi 
tarybos sprendimai, merė ir savi-
valdybės administracija net tokiu 
sunkiu broliškai Ukrainai metu 
nesugeba ar nenori padėti mūsų 
broliams ukrainiečiams ir opera-
tyviai spręsti su šia dramatiška 
situacija susijusias problemas. 

Po tokių dalykų kyla įvairių 
klausimų. Gal  merė ir savival-
dybės vadovybė sąmoningai taip 
daro, veikiami Lietuvai ir bro-
liškai Ukrainai priešiškų jėgų? 
Tai gali atrodyti, kaip baisiau-
sios prognozės, bet tokias išvadas 
verčia daryti sisteminis požiūris, 
valdžios veiksmai ir akivaizdus 
nenoras remti Ukrainos, ką įrodė 
ir paramos ukrainiečiams organi-
zavimo vilkinimas.

Įdomu, ar po 16 dienų, pra-
ėjusių po savivaldybės tarybos 
sprendimo, tie merės pasirašyti 
raštai bent buvo išsiųsti buvu-
sioms Lazdijų rajono savivaldy-
bės partnerėms – šalių agresorių 
Rusijos ir Baltarusijos savivaldy-
bėms? Apie tai lieka tik spėlio-
ti, nes mūsų merė turi „puikią“ 
praktiką – apie svarbius dalykus 
neinformuoti savivaldybės tary-
bos narių.•

KNYGYNĖLIS, tel. 8 646 71 901, el. p. knygynelis@dzukuzinios.lt.

DiDelis Biuro 
popieriaus pasirinkimas!
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turiningo laisvalaikio galimybių spektras  
projekto „atrask save lazdijų jC“ veiklose 
2022 metais Lazdijų rajono 
savivaldybės viešoji bibli-
oteka pasirašė projekto 
finansavimo sutartį su 
Jaunimo reikalų depar-
tamentu  prie Socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
terijos. Šio projekto tiks-
las: skatinti jauną žmogų 
savanoriškai dalyvauti jo 
poreikius atitinkančiose 
veiklose, ugdyti verslumo 
bei darbo rinkai reikalin-
gus įgūdžius, įtraukiant 
socialinę atskirtį patirian-
čius ir mažiau galimybių 
turinčius jaunuolius. 

 Projekto „Atrask save Lazdijų 
JC“ veiklos bus orientuotos į pan-
demijos pasekmes. Nes pandemi-
jos metu jaunimas minimas kaip 
grupė, kuri patyrė trumpalaikes 
ir ilgalaikes grėsmes. Pandemija 
ir jos pasekmės jauniems žmo-
nėms sukėlė rimtų iššūkių – tiek 
įvairių psichologinę sveikatą 
neigiamai veikiančių baimių dėl 
ateities, tiek socialinių problemų, 
kylančių dėl ugdymosi, užimtu-
mo, konsultavimo, palydėjimo, 
dingusios motyvacijos mokytis. 

Uždaryti jaunimo centrai nega-
lėjo suteikti galimybių socialinę 
atskirtį patiriantiems ir mažiau 
galimybių turintiems jaunuoliams 
socializuotis, pabėgti nuo kasdie-
nybės, namuose esamų socialinių 
problemų. Stipriai jaunus žmones 
paveikė ir sumažėjusios turiningo 
laisvalaikio galimybės, prarasti 
turimi darbo įgūdžiai. Pandemija 
jaunimo grupei sutrikdė ne tik 
fizinę bei psichologinę sveikatą, 
jie patyrė ekonominę ir socialinę 
atskirtį, patyrė smurtą artimoje 
aplinkoje. Todėl per pandemiją 
išaugo psichoaktyviųjų medžiagų 
vartojimas tarp paauglių. Šie nei-
giami aspektai turi įtakos jaunuo-
lių motyvacijai mokytis, ugdyti 
profesinius įgūdžius, domėtis bei 
realizuoti verslo idėjas. 

Atlikus Lazdijų jaunimo an-
ketinę apklausą, išryškėjo, kad 
karantinas neigiamai paveikė 
motyvaciją mokytis, atsirado 
daugiau liūdesio bei nerimo, 
sutriko poilsio bei mitybos re-
žimas. Sustoję pradėti verslai iš 
jaunuolių reikalauja finansinių bei 
emocinių sąnaudų, kelia nerimą 
bei  baimes. Jaunuoliai jaučiasi 
kaip uždarame rate, jiems reika-

linga pagalba bei galimybė save 
sustiprinti bei  atrasti iš naujo. 

Patvirtinus finansavimą pro-
jekto „Atrask save Lazdijų JC“ 
veikloms,  Lazdijų jaunimo cen-
tre yra  įsteigtas 0,25 psichologo 
etatas, kad jaunas žmogus gautų 
greitą bei profesionalią pagalbą. 
Šis psichologo etatas suteikia 
jaunuoliams galimybes gauti 
pagalbą „savo“ aplinkoje. Taip 
pat kviesime Lazdijų rajono jau-
nimą įsitraukti į projektines vei-
klas, ypatingą dėmesį skirsime 
jaunuoliams, turintiems sociali-
nę atskirtį. Suteiksime galimy-
bes Lazdijų krašto jaunimui įsi-
traukti į jų poreikius atitinkančias 
veiklas: diskusijas, susitikimus, 
edukacijas, pažintinius vizitus. 
Veiklomis skatinsime bei mo-
tyvuosime jaunimą mokytis bei 
domėtis įvairiomis profesijomis, 
ugdyti profesines kompetencijas, 
skatinsime verslumą. Projekto 
metu bus suorganizuoti eduka-
ciniai  mokymai  „Šešėlis“ – apie 
smurtą bei savižudybes,  „Žo-
džiai“ – apie bendravimą ir ben-
dradarbiavimą.  

Projekto metu suorganizuosime 
10-ies dienų  temines stovyklas 

jaunuoliams. Pirmosios stovyklos 
„Motyvacijos indeksas“ metu 
jaunuoliai turės galimybes susi-
pažinti su sėkmingo verslo pavy-
džiais, sužinos apie finansų, darbo 
komandoje bei etikos subtilybes, 
kviestiniai svečiai pasidalins savo 
žiniomis, pasitelkę kūrybiškumą 
bei įvairius žaidimus, su specialis-
tų pagalba ieškosime būdų, kaip 
atrasti motyvaciją bei sustiprinti 
savo asmenybę. Stovyklos metu 
ugdysime jaunuolių savarankiš-
kumą, idėjų realizavimą, plana-
vimo įgūdžius, ugdysime kritinį 
mąstymą bei problemų sprendi-
mą. Antrosios stovyklos „Pažink 
save“ metu jaunuolius kviesime į 
savo vidinio „Aš“ pažinimo kelią,  
diskutuosime apie karantino metu 
iškilusias problemas. Edukaci-
nių diskusijų metu analizuosime 
priklausomybių poveikį bei mi-
tybos sutrikimus. Edukacinės dai-
lės terapijos,  aromatinių žvakių 
bei  jogos pamokos sustiprins, 

parodys jaunuoliams prasmingo 
laisvalaikio leidimo būdus. 

Projekto metu bus suorgani-
zuoti  2 patirties perėjimo vizitai  
į Jonavos rajono viešosios bibli-
otekos Atvirąjį  jaunimo centrą 
bei į Alytaus VšĮ Atvirą jaunimo 
centrą „BE RĖMŲ“. Neforma-
lioje aplinkoje dalinsimės gerąja 
patirtimi, analizuosime įvairias 
situacijas, gilinsimės į koman-
dinio darbo bei atviro darbo su 
jaunimu specifiką. 

Projektinės veiklos padės jau-
nuoliams dar geriau bei produk-
tyviau praleisti laiką, įsitraukti į 
atviro  jaunimo centro veiklas. 
Jaunuoliai  bus skatinami kons-
truktyviai kurti ateitį, ugdyti 
sveiką gyvenseną, įgyti įvairių 
profesinių amatų kompetencijų, 
ugdys bendravimo bei bendra-
darbiavimo kompetencijas, ieš-
kos atsakymų į jiems nepatogius 
klausimus.•
Lazdijų jaunimo centro informacija 

»Atkelta iš 4 psl. 

Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname 
popieriniais, bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į 

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

s. dumbliauskienė dirba alytuje, bet nuotoliniu lieka dirbti ir lazdijuose

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Verslo skyriaus vedėja Sonata Dumbliauskienė. (Alytaus miesto 
savivaldybės nuotr.)

pabėgę žmonės“, – pabrėžė 
O. Balevičiūtė. 

Praėjusį pirmadienį savivaldy-
bė iš „Verslios Lietuvos“ gavo 
pasiūlymą, kad kelios ukrainiečių 
IT specialistų įmonės nori persi-
kelti į ES, tame tarpe ir Lietuvą, 
ir jie nebūtinai nori įsikurti di-
džiuosiuose Lietuvos miestuose, 
gali rinktis ir mažesnius miestus. 
Ukrainiečiai ieško priimtinų jiems 
sąlygų – tai apgyvendinimas, vai-
kams mokyklos, darželiai. Šiais 
klausimais S. Dumbliauskie-
nė taip pat užsiims artimiausiu 
metu, išsiaiškindama, ar Alytus 
gali kviestis juos.

profeSionali ir 
kompetentinga
Savivaldybės administracijos 
direktorės nuomone, Verslo sky-
riaus vedėja su tokiu darbų krūviu  
pajėgi susidoroti. „Tai žmogus, 
kalbantis keliomis kalbomis, labai 
organizuotas, komunikabilus ir 
tikrai nebus jokių problemų. Yra 
tik pliusai. Mes džiaugiamės, 
kad Sonata sugrįžo į Alytų, nes 
Pietų Lietuvoje tokių specialistų 
labai trūksta. „Džiaugiuosi ir dėl 
Sonatos, ir dėl jos pavaduotojos, 
kuri pradės dirbti balandžio mė-

nesį“, – teigė O. Balevičiūtė ir 
pridūrė, kad į rankas Verslo sky-
riaus vedėjos atlyginimas bus kiek 
didesnis nei tūkstantis eurų, jei 
sėkmingai ji dirbs, po pusmečio 
galima neeilinė atestacija, tada bus 
galima koeficientą didinti, o kartu 
ir atlyginimas didės, dar galimi 

priedai prie atlyginimo, bet kol kas 
S. Dumbliauskienė jų negauna. 

DirbS ir lazDijuoSe
Anot O. Balevičiūtės, S. Dum-
bliauskienė dar kurį laiką savo 
jėgas skirs ir Lazdijų rajono savi-
valdybei, kur turi baigti porą pro-

jektų. „Mes sutikome, kad šiuos 
darbus ji atliks laisvu laiku nuo 
darbo Alytaus miesto savivaldy-
bėje. Verslo skyriaus vedėja sako, 
kad ten dirbs, kol bus baigti tie 
du projektai, o kaip bus – parodys 
ateitis. Dabar neprivalu darbuoto-
jui gauti sutikimą dirbti kitą dar-

bą, jei darbo grafikas nesutampa“, 
– paaiškino O. Balevičiūtė.

S. Dumbliauskienė, palikusi 
Lazdijų rajono merės Ausmos 
Miškinienės patarėjos pareigas, 
nuo kovo 22 dienos pradėjo dirbti 
Lazdijų rajono savivaldybės admi-
nistracijos Strateginio planavimo ir 
investicinių projektų valdymo sky-
riuje projektų vadove puse etato.

„S. Dumbliauskienė mūsų savi-
valdybėje įgyvendins jau pradėtus 
projektus ir teiks naujus“, – apie 
alytiškės veiklą Lazdijuose kal-
bėjo Lazdijų rajono savivaldybės 
administracijos Komunikacijos ir 
dokumentų skyriaus vyr. specia-
listė Danguolė Barauskienė.

Per daugiau nei pustrečių metų 
S. Dumbliauskienė Lazdijuose 
įgyvendino šiuos projektus: Vei-
siejų pėsčiųjų ir dviračių takų 
atnaujinimas, Jotvos maršruto 
sukūrimas, trijų prieplaukų ir 
fontano atnaujinimas Veisiejuo-
se, Metelių prieplauka. Jos pa-
stangomis buvo sukurtas naujas 
turistinis kelias, ji daug prisidėjo 
rengiant ir įgyvendinant projektą 
„Muziejų poezija“. Kartu su Aly-
tumi ir Suvalkais buvo sukurtas 
poetų kelias. Ji taip pat padėjo 
įgyvendinti projektus Lazdijų 
ligoninei ir ugniagesiams.•
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ukrainai skirti dujų balionėliai ir vaistai atsidūrė savivaldybės sandėlyje
Lazdijų rajono savival-
dybei bandant padėti 
nuo karo kenčiantiems 
ukrainiečiams, kilo nema-
žai iššūkių. Pirmiausia, 
rajono vadovai ilgai vilkino 
sprendimus dėl paramos 
skyrimo. Paskui ukrai-
niečiams buvo nupirktos 
tokios prekės, kurių be 
specialių leidimų nebuvo 
galima pervežti per sieną ir 
jos atsidūrė ne Ukrainoje, 
bet Lazdijų savivaldybės 
sandėliuose. 

Savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Sau-
lius Petrauskas „Dzūkų žinioms“ 
pasakojo, jog pagal savivaldybės 
tarybos sprendimą buvo nuspręsta 
skirti 20 tūkst. eurų  Ukrainos 
Baranyvkos savivaldybei ir 10 
tūkst. eurų vertės labdaros krovinį 
– Novohuyvinsko savivaldybei. 

„Novohuyvinsko savivaldybei 
reikėjo tam tikrų prekių, nes jiems 
ten jas sunku nusipirkti.  Mes ieš-
kojome tų prekių, tai buvo tvars-
liava, higienos prekės, negendan-
tys maisto produktai, jų vertė apie 
10 tūkst. eurų, neskaitant mūsų 
savivaldybės administracijos 
darbuotojų ir lazdijiečių suneš-
tos labdaros. Suteikėme humani-
tarinę pagalbą, sutarėme, kad ją 
perduosime Lenkijos–Ukrainos 
pasienyje. Jų atstovas per sieną 
negalėjo pervažiuoti, nes karinei 
tarnybai tinkamų vyrų iš Ukrai-

nos neišleidžia. Teko laukti prie 
sienos 5 valandas. Kai prie auto-
mobilio vairo persėdo moteris, 
ji susitiko su mūsų vairuotoju ir 
perėmė mūsų humanitarinį krovi-
nį“, – pasakojo S. Petrauskas.  

Jis pastebėjo, jog Novohuy-
vinsko savivaldybės prašyme 

buvo prašoma atvežti ir kitų 
dalykų – šalmų, termovizorių, 
neperšaunamų liemenių, vaistų, 
dvigubos paskirties prekių. 

„Mūsų prašė nuskausminamųjų 
vaistų,  dujų balionėlių, bet mes 
negalėjome jų  per sieną perduo-
ti. Užsienio reikalų ministerija 

mus įspėjo, kad nesiųstume tokių 
prekių, kurioms reikia įvairių do-
kumentų, pildyti deklaracijas“, 
– teigė S. Petrauskas.  

Jis teigė, jog buvo nupirkta 100 
dujų balionėlių, skirtų savigynai, 
tačiau vėliau paaiškėjo, jog jiems 
pervežti per sieną reikia leidimo. 

kodėl savivaldybės administracija ignoruoja tarybos narių paklausimus?  
nurodyti sudarytos sutarties datą, 
paslaugų teikėją, kokias paslau-
gas teikė, pasiektą rezultatą, su-
mokėtą pinigų sumą“.

Pagal galiojančią tvarką atsaky-
mas politikui turėjo būti pateik-
tas per 20 darbo dienų, tačiau R. 
Leščinskas jį gavo daugiau nei po 
dviejų mėnesių ir tai tik tada, kai 
to primygtinai pareikalavo.  

»Atkelta iš 1 psl. Pagaliau jam buvo pateikta 
informacija apie 2021 metais 
savivaldybės sudarytas teisinių 
paslaugų sutartis. 

Kaip paaiškėjo iš pateiktos in-
formacijos, pernai savivaldybė 
advokatų bendrijoms atseikėjo 
apie 25 tūkst. rajono mokesčių 
mokėtojų pinigų. 

Daugiausia pinigų iš Lazdijų ra-
jono žmonių suneštų mokesčių už-

dirbo advokatų profesinė bendrija 
„LEXIMUM“  –  beveik 20 tūkst. 
eurų.  Dar beveik 5 tūkst. eurų 
buvo atseikėti vienai iš brangiau-
sių Lietuvoje  advokatų kontorai  
„Ellex Valiūnas ir partneriai“. 

 Iš tarybos nariui pateiktos in-
formacijos matyti, jog dalis lėšų 
buvo sumokėta už įvairiais teisi-
nes konsultacijas, kita dalis – už 
atstovavimą civilinėse bylose. 

„Man sunkiai suvokiama, kodėl 
savivaldybė leidžia tokius pini-
gus, samdydama teisininkus iš 
šalies. Juk savivaldybėje dirba 
ne vienas teisininkas, adminis-
tracijoje yra net atskiras skyrius, 
kuriame dirba specialistai. Ar jie 
nesugeba atlikti šių darbų, kad 
reikia samdyti brangias advokatų 
kontoras“, – retoriškai klausė R. 
Leščinskas. 

Jis taip pat piktinosi savival-
dybės vadovų praktika priimti 
į administraciją darbuotojus iš 
kitų miestų, kurie savo funkcijas 
atlieka nuotoliniu būdu. 

„Kodėl taip nuvertiname mūsų 
specialistus, nekviečiame jų dirb-
ti, bet samdome darbuotojus iš 
kitų miestų“, – piktinosi tarybos 
narys. •
„Dzūkų žinių“ informacija

kur paliksite padangas šiemet?
Senos padangos turi likti 
ten, kur įsigyjamos naujos 
– parduotuvėse, autoser-
visuose ar kitose padan-
gų prekybos ar keitimo 
vietose.  

Tai – patogu ir ekonomiška, nes 
žmogui nereikia padangų nie-
kur vežti, be to, pirkdamas jis 
iš karto sumoka ir už padangų 
atliekų tvarkymą – šis mokestis 
yra įskaičiuotas į padangų kainą. 
Todėl visi padangų platintojai se-
nas padangas iš gyventojų privalo 
priimti nemokamai. 

Naudotos padangos surenka-
mos ir rūšiavimo centruose (di-
delių gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelėse): vienas fizinis asmuo 
čia nemokamai gali palikti vieną 
komplektą – keturis vienetus – 
lengvojo automobilio padangų. 

Tačiau aikštelėse surinktų pa-

dangų tvarkymas kainuoja papil-
domai ir dėl to patiriami kaštai 
skaičiuojami visiems gyvento-
jams – jiems tenka mokėti ir už 
svetimų padangų tvarkymą. 

Padangas į aikšteles atvežę 
asmenys privalo užpildyti de-
klaraciją, kuri naudojama kaip 
pirminis dokumentas, įrodan-
tis, kas pristatė padangas, kurių 
tvarkymu tenka rūpintis regiono 
atliekų tvarkymo centrui.    

Į Alytaus regione veikiančius 
rūšiavimo centrus kasmet prista-
toma vidutiniškai apie 700 tonų 
naudotų padangų. Praėjusiais 
metais surinka 713 tonų. Jeigu 
jos būtų paliktos naujų padangų 
įsigijimo vietose, būtų išvengta 
papildomų jų tvarkymo kaštų. 

Senas padangas palikite ten, 
kur perkate naujas!•
Alytaus regiono atliekų tvarkymo 
centro inf.

Ta pati situacija išaiškėjo ir dėl 
vaistų, nes savivaldybė neturi 
teisės jų vežti.  

„Nusprendėme eliminuoti tas 
prekes, dėl kurių pasienyje kiltų 
problemų. Mes jų ten net neve-
žėme, jos liko savivaldybės san-
dėliuose“, – teigė administracijos 
direktoriaus pavaduotojas.  

Piniginis pavedimas per 4 dienas 
pasiekė Baranyvkos savivaldybę, 
bet jie teigė, kad nelengva Ukrai-
noje nupirkti būtinas prekes.

Pasidomėjus apie pabėgėlių 
iš Ukrainos situaciją Lazdijuo-
se, S. Petrauskas teigė, jog šiuo 
metu rajone laikiną prieglobstį 
rado 70 pabėgėlių, beveik pusė 
iš jų – vaikai.

„Jie gyvena visame rajone – 
nuo Krosnos iki Varnėnų, visi 
gyvena privačių žmonių būstuo-
se,  kaimo turizmo sodybose, visi 
buvo apgyvendinti per „Stiprūs 
kartu“ duomenų bazę. Kai kurie 
ukrainiečiai bando ieškotis darbo, 
tik nežinau, ar jiems pavyko. Ma-
nau, kad dabar dar yra adaptacinis 
laikotarpis, jų mobilumo galimy-
bės ribotos, nes daugelis  gyvena 
kaimo vietovėse, todėl dėl darbo 
kyla problemų.  Seneliai, mamos 
ir vaikai – toks rajone apsistojusių 
pabėgėlių portretas“, – pasakojo 
S. Petrauskas. 

Jo teigimu, specialios kla-
sės ukrainiečių vaikams rajone 
nesteigiamos, lietuvių kalbos 
kursai nevyksta.•
„Dzūkų žinių“ informacija

S. Petrauskas teigė, jog buvo nupirkta 100 dujų balionėlių, skirtų savigynai, tačiau vėliau paaiškėjo, jog jiems 
pervežti per sieną reikia leidimo.

Padangas į aikšteles atvežę asmenys privalo užpildyti deklaraciją, kuri naudojama kaip pirminis dokumentas, 
įrodantis, kas pristatė padangas, kurių tvarkymu tenka rūpintis regiono atliekų tvarkymo centrui. 
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alytaus mieste — dar labiau matomas ukrainos palaikymas
Siekiant palaikyti karinę 
agresiją patiriančią Ukrai-
ną ir padrąsinti Dzūkijos 
sostinėje įsikūrusius ukrai-
niečius, Alytaus miesto sa-
vivaldybės iniciatyva lauko 
reklamos stenduose paka-
binti kariaujančią Ukrainą 
ir jos didvyrius kasdien 
primenantys plakatai.

Ant jų ukrainietiškai užrašyta: 
„Slava Ukraini! Heroiam slava!“.

Plakatai išdėstyti skirtingose 
Alytaus miesto dalyse: ties Puti-
nų–Pramonės gatvių žiedu, San-
taikos gatvėje ir šalia Naujosios–
Statybininkų gatvių sankryžos.

Alytaus miesto savivaldybė dė-
koja „Medienos prekybos grupei“ 
ir Alytausgidas.lt, kurie nemo-
kamai suteikė lauko reklamos 
stendus.

Savivaldybė ačiū  taria ir pla-
katą sumaketavusiai, vieną iš jų 
atspausdinusiai ir visus pakabi-
nusiai  „Polilogo“ bei „AAA Bal-
tic“, kuri atspausdino du plakatus.  
Minėtos įmonės šiuos darbus at-
liko nemokamai.

Taip pat videopalaikymą ko-
vojančiai Ukrainiai ir jos di-
dvyriams galite išvysti ir skai-
tmeniniame ekrane,  esančiame 
Naujosios–Jotvingių–Tvirtovės 
g. sankryžoje.•(AMS nuotr.)

Volodimiras Zelenskis, 
www.alkas.lt
Ukrainos prezidento Vo-
lodimiro Zelenskio kalba, 
pasakyta nuotoliniu būdu 
NATO viršūnių susitikime 
2022 m. kovo 24 d.

Dėkoju, gerbiamas Generalini 
Sekretoriau, gerbiamieji daly-
viai!

Sveikinu jus iš Kijevo – mūsų 
sostinės, kuri jau mėnesį kovoja, 
kaip ir visa mūsų valstybė.

Taip, tai tiesa – mes nesame 
Aljanse. Nesame galingiausiame 
pasaulio gynybiniame susivieniji-
me. Nesame viena iš 30 valstybių 
po bendru apsaugos skėčiu. Po 
5 straipsnio skėčiu. Atrodo, kad 
mes esame „pilkojoje zonoje“. 
Tarp Vakarų ir Rusijos. Tačiau 
giname visas su jumis bendras 
vertybes. Ir mes esame šviesūs 
žmonės! Ir visas šias vertybes 
mes giname jau mėnesį!

Didvyriško pasipriešinimo 
mėnesį, juodžiausių kančių mė-
nesį.

Nebaudžiamo taikios valstybės 
griovimo mėnesį, o kartu su ja ir 
visuotinio saugumo architektūros 
naikinimo mėnesį. Tai vyksta viso 
pasaulio akivaizdoje.

Per dešimtmečius Rusija su-
kaupė nemažus išteklius, karinius 
išteklius, darbo jėgą ir įrangą, 
bombas, raketas.

Jie įdėjo beprotiškus pinigus 
į mirtį, kol pasaulis investavo į 
gyvenimą. Bet Ukraina laiko-
si drąsiai! Tūkstančių gyvybių 
kaina. Sugriautų miestų kaina. 
Apie dešimties milijonų pabė-
gėlių kaina. Trys su puse jų jau 
yra jūsų teritorijose, NATO šalių 
teritorijose. Esu dėkingas už šių 
žmonių palaikymą. O žmonės, 
deja, ir toliau palieka savo na-
mus. Jie bėga nuo teroro, kurį 
neša įsibrovėliai.

Pirmosios invazijos valandos 
pasireiškė žiauriausiomis raketų 
atakomis. Karo mėnesį Rusija į 
mūsų miestus paleido per tūkstan-
tį įvairių raketų. Surengė šimtus 
oro antskrydžių.

Dar vasario 24 dieną kreipiausi 
į jus su visiškai suprantamu, lo-

gišku prašymu – padėti uždaryti 
mūsų dangų. Bet kokiu formatu. 
Apsaugoti mūsų žmones nuo Ru-
sijos bombų ir raketų. Aiškaus 
atsakymo neišgirdome. Ukrai-
na neturi galingų priešraketinių 
ginklų, ji turi žymiai mažesnę 
aviaciją nei Rusija. Todėl jų pra-
našumas danguje yra lyg masinio 
naikinimo ginklo naudojimas.

O pasekmes matote šiandien 
– kiek žmonių žuvo, kiek taikių 
miestų sugriauta.

Ukrainos kariuomenė jau mė-
nesį priešinasi nelygiomis sąlygo-
mis! Ir aš jau mėnesį kartoju vis 
tą patį. Kad galėtumėme išgelbėti 
žmones ir mūsų miestus, Ukrainai 
būtina karinė pagalba – be apri-
bojimų. Nes be apribojimų Rusija 
prieš mus naudoja visą savo ar-
senalą. Naikina viską, kas gyva. 
Bet kokius objektus – nuo   gyve-
namųjų pastatų iki bažnyčių, nuo 
maisto sandėlių iki universitetų, 
nuo tiltų iki ligoninių.

Ukraina jau kreipėsi į jus dėl 
lėktuvų. Kad mes neprarastume 
tiek žmonių. Ir jūs turite tūks-
tančius kovinių lėktuvų! Tačiau 
mums kol kas nedavėte nė vie-
no.

Mes kreipėmės į jus dėl tan-
kų. Kad galėtume atblokuoti savo 
miestus, kurie dabar žūsta – Ma-
riupolis, Berdianskas, Melitopolis 
ir kiti. Miestai, kuriuose Rusija 
laiko įkaitais šimtus tūkstančių 
žmonių ir dirbtinai sukelia badą 
– nei vandens, nei maisto, nei 
nieko.

Jūs turite mažiausiai 20 tūks-
tančių tankų! Ukraina prašė nuo-
šimčio, vieno nuošimčio nuo visų 
jūsų tankų! Duoti arba parduoti 
mums. Bet aiškaus atsakymo dar 
neturime… Baisiausia karo metu 
– neturėti aiškių atsakymų į pa-
galbos prašymus.

Ukraina niekada nenorėjo šio 
karo. Ir ji nenori kovoti metų me-
tus. Mes tiesiog norime išgelbėti 
savo žmones. Mes norime išgy-
venti! Tiesiog išgyventi! Kaip 
ir bet kuri tauta, mes turime šią 
teisę. Teisę į gyvenimą. Teisę į šį 
vieną nuošimtį.

Ir aš nekaltinu NATO – noriu 
būti teisingai suprastas. Tai ne 

V. zelenskis. ukrainiečiai niekada nemanė, kad… 
Nato gali bijoti rusijos veiksmų

jūsų kaltė. Ne jūsų raketos, ne jūsų 
bombos griauna mūsų miestus. Šį 
rytą, beje, buvo fosforo bombos. 
Rusiškos fosforo bombos. Vėl 
buvo nužudyti suaugusieji ir vėl 
buvo nužudyti vaikai.

Aš tiesiog noriu, kad jūs žinotu-
mėte, jog Aljansas vis dar gali už-
kirsti kelią ukrainiečių žūtims nuo 
Rusijos smūgių, nuo rusiškosios 
okupacijos, suteikdamas mums 
visus reikalingus ginklus.

Taip, mes nesame Aljanse. Ir aš 
dėl to pretenzijų neteikiu.

Tačiau ukrainiečiai niekada 
nemanė, kad Aljansas ir Aljanso 
valstybės skiriasi. Kad gyvybės ir 
mirties klausimais jūs galite būti 
stiprūs pavieniui, o štai kartu – ne. 
Kad ir NATO gali bijoti Rusijos 
veiksmų. Esu tikras, kad jūs jau 
suprantate, kad Rusija negalvoja 
sustoti Ukrainoje. Negalvoja ir 
nesustos. Ji nori eiti toliau. Prieš 
rytines NATO nares. Baltijos ša-
lis, Lenkiją – tai tikrai.

Ar tada NATO nustos galvoti 
apie tai, nerimauti, kaip Rusija 
reaguos? Kas gali būti tuo tikras? 
Ir ar jūs esate tikri tuo, kad 5-tas 
straipsnis gali suveikti?

„Budapeštas“ mums jau nesu-
veikė. Mūsų Budapešto memo-
randumas. Nesuveikė dėl taikos 
Ukrainoje.

Ir aš jums pasakysiu nuošir-
džiai – ir šiandien „Budapeštas“ 

neužtikrina taikos Ukrainoje. 
Taip, mes sulaukiame pagalbos 
iš atskirų Aljanso narių. Aš už tai 
labai dėkingas. Visi ukrainiečiai 
už tai nuoširdžiai dėkingi. Kie-
kvienam iš jūsų, kurie duodate tai, 
ką turite, palaikydami mus.

Bet kaip su Aljansu? 5 straips-
nio klausimas yra esminis. Tie-
siog noriu, kad žinotumėte, ką 
apie tai galvojame mes. Ir nuo-
širdžiai linkiu, kad mes klys-
tume vertindami ir abejodami. 
O kad taip ir būtų – kad tikrai 
turėtumėte labai stiprų Aljansą. 
Ir jei mes klystame, tai pasaulis 
saugus. Bet jei neklystame nors 
vienu nuošimčiu, tai aš prašau 
peržiūrėti savo požiūrį. Jūsų pačių 
vertinimus. Ir išties pasirūpinti 
saugumu, saugumu Europoje, o 
tai reiškia ir pasaulyje.

Jūs galite mums duoti vieną 
nuošimtį visų savo lėktuvų. Vieną 
nuošimtį visų savo tankų. Vieną 
nuošimtį! Mes negalime jo tie-
siog nusipirkti. Tokie tiekimai 
tiesiogiai priklauso tik nuo NATO 
sprendimo, beje, nuo politinių 
sprendimų.

Salvinės ugnies sistemos 
MLRS. Priešlaivinė ginkluotė. 
Oro erdvės gynybos priemonės. 
Ar įmanoma tokiame kare išgy-
venti be šito?

Taigi, kai visa tai pagaliau tu-
rėsime, tai suteiks mums, kaip ir 

jums, šimtaprocentinį saugumą. O 
mums reikia vieno. Ir vienintelio 
dalyko, ko aš iš jūsų reikalauju… 
Po tokio karo mėnesio.

Tai prašymas mūsų karių labui. 
Po tokio karo prieš Rusiją…

Prašau, daugiau niekada, nie-
kada daugiau nesakykite mums, 
kad mūsų kariuomenė neatitinka 
NATO standartų.

Mes parodėme, ką gali mūsų 
standartai. Ir kiek mes galime 
duoti bendram saugumui Euro-
poje ir pasaulyje. Kiek daug mes 
galime padaryti, apsaugodami 
nuo agresijos viską, ką vertina-
me mes, ką vertinate jūs.

Tačiau NATO dar turi parody-
ti, ką Aljansas gali padaryti, kad 
išgelbėtų žmones.

Parodyti, kad tai išties yra 
galingiausia gynybinė sąjunga 
pasaulyje. Ir pasaulis laukia. Ir 
Ukraina labai laukia. Laukiam 
tikrų veiksmų. Tikros saugumo 
garantijos. Iš tų, kurių žodžiu ver-
ta pasitikėti. Ir kieno veiksmai 
gali išsaugoti taiką.

Išties. Visi pasiūlymai – ant 
stalo. Mūsų poreikiai – ant sta-
lo. Taika mums reikalinga nedel-
siant. Atsakymai priklauso tik nuo 
jūsų. Dėkoju tiems, kurie mums 
padeda! Dėkoju jums!

Slava Ukraini!•
Iš ukrainiečių kalbos išvertė 
Jonas Vaiškūnas

Ukrainos prezidentas Volodimiras Zelenskis.
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Elektros kabelio – 
tiek, kiek reikia jums!

„Elvertoje” kabelio pirkite tiek, kiek reikia Jums! Kabelius parduodame 
metrais. Jeigu reikia, atkirpsime ir 1 metrą! Paprastai elektros kabeliai būna 
supakuoti po 100 metrų. Perkant visą pakuotę – pigiau.          

Matuojame visus kabelius: elektros įvado, instaliacinį, apsaugos, prieš-
gaisrinės sistemos, televizijos, interneto, įskaitant ir įvairius laidus.    

Pirkti galite ir internetu www.elverta.lt, o už prekes mokėkite atsiimda-
mi jas parduotuvėje, Santaikos g. 10, Alytus, arba kurjeris jums pristatys į 
namus.            

„Elverta“ – elektros prekės vienoje vietoje! 
Daugiau informacijos tel.  8 672 28 588.

ketvirtaDieniS, kovo 31 d. Saulė teka 6.57, leidžiasi 19.51, dienos ilgumas 
12.54. Delčia. Vardadieniai: Benjaminas, Ginas, Gina, Kornelija.
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 3.10 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.40 Alchemija. VDU 

karta. 
 5.10 RETROSPEKTYVA. 

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 Farai.
 20.30 „Tautos tarnas“.
 21.00 „Prakeikti IV“.
 21.30 TV3 vakaro  

žinios.
 22.20 TV3 sportas.
 22.27 TV3 orai.
 22.30 „12 galimybių“.
 0.50 „Bulis“.
 1.50 „Elementaru“.
 2.50 „Pasirodymas“.
 3.50 „Ką mes veikiame 

šešėliuose“.
 4.20 „Bulis“.
 5.15 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

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

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

kaulė“.
 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Mirtinas žai-

dimas“.
 23.00 „Beatodairiški 

veiksmai“.
 0.55 „Strėlė“.
 1.50 „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 „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 Oponentai. 
 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 Oponentai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

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

LRT+
 6.05 Tai kur toliau?
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė  

kosmose“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „TV daktaras. 

Gydytojai – de-
tektyvai, sekantys 
paslaptingų ligų 
pėdomis“.

 8.20 „Pasakojimai iš 
Japonijos“.

 8.30 Kultūringai su 
Nomeda. 

 9.25 Labas rytas, 
Lietuva.

 11.50 Trembita. 
 12.20 Gyvenk kaip galima 

švariau.
 12.50 Kultūringai su 

Nomeda. 
 13.45 Teatro biografijos.
 14.45 „Gyvenimas tarp 

žiedų“.
 15.40 Vytautas Mačernis. 

„Namai“.
 15.45 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Po laukinę gamtą“.
 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Veranda.
 19.30 Premjera. „Arkties 

gniaužtuose. Metai 
lede“.

 20.20 „Kuršių nerija“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino.
 21.33 Premjera. „Pieno 

karas“.
 23.05 Teatro biografijos.
 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. 
Keli žodžiai po 
vidurnakčio“.

 22.55 „Kapitonas  
Kainas“.

 0.05 „Svajoklė“.
 1.20 „Žmogžudystės 

Marnove“.
 3.10 „Du gyvenimai“.

TV6
 5.15 „Kobra 11“.
 7.00 „Vieniši tėvai“.
 7.20 Gero vakaro šou.
 8.15 „Prakeikti IV“.
 8.50 Praeities žvalgas.
 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 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Drakonų kova. 

Evoliucija“.
 22.45 „Maištautoja“.
 23.40 „Rezidentas“.
 0.35 „Palaidūnas“.
 1.30 „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.
 13.00 Delfi RU.
 13.30 Orijaus kelionės.
 14.00 Kasdienybės 

herojai.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės su D. Žei-

myte-Biliene.
 17.55 „Kenoloto“.
 18.00 Delfi RU.
 18.30 Egzotiniai keliai.
 20.00 Sporto baras.
 21.00 Į pasaulio kraštą.
 21.30 Gyvenimas inkile.
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.35 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
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LRT TV
2022. 04.01 
 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 Pusryčiai pas 

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

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl? 
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Beatos virtuvė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Auksinis protas.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Ieškomas“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 „Žmogus su 

randu“.
 4.00 LRT radijo žinios.
 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.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2 penktadienis. 
 21.00 PREMJERA. 

„Pirmas nužu-
dymas“.

 23.10 „Snaiperis 3“.
 1.00 „Žmonijos biuras“.
 2.45 „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.
 17.55 Namų idėja su 

IKEA.

 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Naujas imperato-

riaus pokštas“.
 21.05 „Stiklas“.
 23.45 „Pasiruoškite 

smūgiui“.
 1.40 „12 galimybių“.
 3.50 „Vidurnakčio 

saulė“.

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 „Debesies šešėlis“.
 23.10 „Mirtinas žai-

dimas“.
 1.10 „Strėlė“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Istorija gyvai.
 7.00 „Gyvi“.
 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 Laisvės TV valanda. 
 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. 
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

gumas“.
 3.55 Laisvės TV valanda. 
 4.35 „Reali mistika“.
 6.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 Klauskite daktaro. 
 7.00 „Mija ir aš“.

 7.25 „Sardinė kosmose“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 Dainų dainelė 

2022. 
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Mūsų rusų gatvė. 
 12.20 „Atrakinti praeitį. 

Kaip žmonės tapo 
sėslūs“.

 12.50 Stambiu planu. 
 13.45 Zachor. Atsimink. 
 14.45 „Arkties gniauž-

tuose. Metai lede“.
 15.35 „Kuršių nerija“.
 15.45 „Sardinė kosmose“.
 16.00 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 16.15 „Mija ir aš“.
 16.40 „Po laukinę gamtą. 

Miegapelės – 
vikriosios naktinės 
laipiotojos“.

 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 2022 FIFA pasaulio 

futbolo čempio-
nato burtai. 

 20.10 „Kelionių atvirukai. 
Nikaragvos miestas 
Granada“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Eurolyga per LRT.
 21.15 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Vitorijos 
„Baskonia“–Kauno 
„Žalgiris“. Per per-
trauką – Eurolyga 
per LRT.

 23.30 „Hana“.
 1.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 1.15 Dabar pasaulyje.
 1.40 „Pieno karas“.
 3.10 Euromaxx.
 3.35 Smalsumo genas.
 4.05 Nežinomi žmonės.
 4.35 Knygų savaitė 

2022. Ką žinome 
apie Lietuvos 
valdovus?

 4.47 Knygų savaitė 
2022.

 5.30 Mokslo sriuba. 

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „Anupama“.
 10.05 „Stebuklas“.
 11.10 „Alpių  

gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.15 „Kapitonas  

Kainas“.
 14.30 „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. „Ka-

tarina Hus. Įkaitų 
drama“.

 22.55 „Naktinis skam-
butis“.

 0.50 „Nusikaltimo vieta 
– Berlyno gatvės. 
Keli žodžiai po 
vidurnakčio“.

 2.40 „Kapitonas Kainas“.
 3.45 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 „Vieniši tėvai“.
 7.20 Gero vakaro šou.
 8.15 „Prakeikti IV“.
 8.50 Statybų gidas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „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 Farai.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Žudiko asmens 

sargybinis“.
 0.25 „Pasmerkti. Pajūrio 

džiazas“.
 2.20 „Geras, blogas ir 

negyvas“.

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 Verslo požiūris.
 14.00 Alfas vienas 

namuose.
 15.00 Delfi diena.
 17.00 Iš esmės.
 17.55 „Kenoloto“.
 18.00 Delfi RU.
 18.30 Egzotiniai keliai.
 19.00 13 731 km dviračiu 

aplink Skandinaviją.
 21.00 Jūs rimtai?
 21.30 Automobilis už 0 

eurų.
 22.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 22.30 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.35 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

„Naujas imperatoriaus pokštas“, 19.30, TV3

šeštaDieniS, balandžio 2 d. Saulė teka 6.52, leidžiasi 19.55, dienos ilgumas 13.03. 
Jaunatis. Vardadieniai: Pranciškus, Jostautas, Jostautė, Pranas, Elona.

LRT TV
2022. 04.02 
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 Ryto garsai.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 „Tuoktuvių 

žaidimai. Laikas – 
svarbiausia“.

 12.40 „Mėlynoji planeta 
2. Koraliniai rifai“.

 13.35 „Varovas. Didžioji 
dramblio kelionė“.

 14.30 Premjera. „Stulbi-
nami protai“.

 15.30 Žinios. Orai.
 15.45 Sveikinimų kon-

certas.
 17.30 Klauskite daktaro. 
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Langas į valdžią.
 19.30 Stilius. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Dainuoju Lietuvą.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Belgų karalius“.
 0.40 „Ieškomas“.
 2.30 „Hana“
 4.00 LRT radijo žinios.
 4.05 „Varovas. Didžioji 

dramblio kelionė“.
 5.00 „Stulbinami protai“.

LNK
 6.30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
 7.00 „Žvėrelių būrys“.
 7.30 „Deksterio labora-

torija“.
 8.05 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.30 „Tomo ir Džerio 

šou“.
 9.00 „Ponas Magu“.
 9.30 „Ogis ir tarakonai“.
 9.50 „Boružėlės nuoty-

kiai“.
 11.20 „Agentas Kodis 

Benksas“.
 13.25 „Ponas Bynas“.
 14.00 „Muškietininkas“.
 16.05 „Šėtoniškas 

sandėris“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Piktieji paukščiai. 

Filmas“.
 21.25 „Mušeikų šeimy-

nėlė“.
 23.40 „Magiškasis Maikas 

XXL“.
 1.55 „Pirmas nužu-

dymas“.

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 „Laukinė Naujoji 

Zelandija“.
 13.05 „Laukinė Patago-

nija“.
 14.10 „Delfinų sala“.
 16.05 „Armijoje“.
 18.00 Spintos šou su 

Vinted.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvOK.
 21.30 „Parazitas“.
 0.20 „Krištolinės 

kaukolės“.
 2.10 „Įsibrovimas“.
 3.55 „Pasiruoškite 

smūgiui“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 „Negyvenamose 

salose su Beru 
Grilsu“.

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

televitrina.
 10.05 „Brazilija – gamtos 

istorija“.
 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. Jonavos 
„CBet“–Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji. 

 22.00 „Meksikietis“.
 0.25 „Absoliutus 

blogis“.
 2.25 „Debesies šešėlis“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Magdalena Drau-
gelytė-Galdikienė“. 

 8.30 Eko virusas. 
 9.00 „Aiškiaregė“.
 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 „Aiškiaregė“.
 5.10 Istorija gyvai.
 5.35 Vantos lapas. 
 6.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas.

 7.10 „Meškutės Nidos 
nuotykiai. Juodieji 
gandrai, elniukas ir 
Nida“.

 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 Mūsų rusų gatvė.
 12.00 Smalsumo genas.
 12.30 Pasivaikščiojimai.
 13.00 „Atrakinti praeitį. 

Kultūrinis neolito 
amžiaus pali-
kimas“.

 13.30 Euromaxx.
 14.00 Dizaino doku-

mentika. Judanti 
grafika.

 14.10 „Viesulas ir lauki-
niai arkliai“.

 16.00 „Dizainas“.
 17.00 Veranda.
 17.30 Knygų savaitė 

2022. Ar esate 
laimingi?

 18.20 Vytautas Mačernis. 
„Namai“.

 18.30 Teatro biografijos.
 19.25 Premjera. Vizio-

nieriai. Deimantas 
Narkevičius.

 19.30 „Nuostabios 
mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas Do 
Ho Suh“.

 20.00 Čia – kinas.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Kine kaip kine.
 21.30 „Gimtinė“. 
 23.05 Midsummer Vilnius 

2021. Minimali 
gravitacija.

 0.35 Dabar pasaulyje.
 1.00 Panorama.
 1.22 Sportas. Orai.
 1.30 „Žmogus su 

randu“.
 4.15 „Meškutės Nidos 

nuotykiai. Juodieji 
gandrai, elniukas ir 
Nida“.

 4.35 Teatro biografijos.
 5.30 Čia mano sodas.

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 „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. 

Paklydusių sielų 
miestas“.

 22.55 „Gyvenimo 
kelionė“.

 1.10 „Katarina Hus. 
Įkaitų drama“.

 2.55 „Naktinis skam-
butis“.

TV6
 6.10 Sandėlių karai.
 6.35 Pragaro kelias.
 7.20 „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 „Pragariškas 

Arabijos dykumos 
karštis“.

 12.40 Gyvenimas.
 13.55 Jokių kliūčių!
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 Sandėlių karai.
 18.00 Amerikos dainų 

kovos.
 20.00 „Išlikimo ins-

tinktas“.
 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Blogos mamos“.
 0.05 „Žudiko asmens 

sargybinis“.
 2.15 Amerikos talentai.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

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

Tenerifę.
 15.30 Egzotiniai keliai.
 17.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.55 „Kenoloto“.
 18.00 Orijaus kelionės.
 18.30 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 20.00 Gyvenimas  

inkile.
 20.30 Jūs rimtai?
 21.00 „Sidabrinio ežero 

paslaptis“.
 22.30 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.33 „Sidabrinio ežero 

paslaptis“.
 23.45 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

„Piktieji paukščiai. Filmas“, 19.30, LNK
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„2 ginklai“, 21.30, LNK

pirmaDieniS, balandžio 4 d. Saulė teka 6.47, leidžiasi 19.59, dienos ilgumas 
13.12. Jaunatis. Vardadieniai: Izidorius, Algaudas, Eglė, Ambraziejus.

LRT TV
2022. 04.04 
 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 „Amerikos 

dvelksmas“.
 24.00 „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 Savaitė.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 11.00 „Keičiu žmoną“.
 12.00 Speciali žinių laida.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „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 „Prezidento apiplė-

šimas“.
 0.25 „Paskutinis  

laivas“.
 1.25 „Pragaro virtuvės 

karalienės“.
 3.15 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Vėžliukai  

nindzės“.
 6.30 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.00 TIESIOGIAI 

„Ukraina 24“.
 8.30 Spintos šou su 

Vinted.
 8.55 „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 „Samdomas 

žudikas. Nuodėmių 
atleidimas“.

 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 „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. Šiaulių 
„Šiauliai-7bet“–Vil-
niaus „Rytas“. 

 21.00 „Rokis“.
 23.25 „Juodasis  

sąrašas“.
 0.25 „Sūnus  

paklydėlis“.
 1.25 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
 2.30 „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. 

 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Alfa taškas.
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 „24/7“. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

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

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

liai burundukai“.
 7.50 „TV daktaras. 

Užsikimšusios ar-
terijos. Svarbiausia 
ankstyva diagnozė 
ir nuoseklus 
gydymas“.

 8.25 „Dizainas. Vaikiškas 
vežimėlis“.

 8.55 „Dizainas“. 
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Kas geresnio, 

kaimyne?
 12.20 Euromaxx.
 12.45 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 Premjera. „Elliotas 

Ervittas. Tyla 
skamba gerai“. 

 20.25 Krepšinis. Europos 
taurė. A grupė. 
Hamburgo 
„Towers“–Pane-
vėžio „Lietkabelis“. 

 22.30 3 minutės iki 
muzikos. 

 22.33 Premjera. „Biogra-
fija. KISStorija“.

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar  
pasaulyje.

 0.40 Dainuoju Lietuvą.
 2.30 Pusryčiai pas 

kaimyną.
 3.00 Širdyje lietuvis.
 3.55 Vizionieriai. 

Deimantas Narke-
vičius.

 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. 

Juodoji saulė“.
 23.05 „Kapitonas Kainas“.
 0.20 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.20 „Netikėtai dingu-

sieji. Asmeninis 
reikalas“.

 3.10 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 „Vieniši tėvai“.
 7.20 Gero vakaro šou.
 8.20 Autopilotas.
 8.50 Gazas dugnas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.20 „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 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Gaudynės“.
 23.05 „Lemtingas posūkis 

2. Aklavietė“.
 0.55 „X mutantai“.
 1.50 „Saldainiukas“.
 2.45 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 11.00 Delfi rytas.
 11.55 „Kenoloto“.
 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“.

SekmaDieniS, balandžio 3 d. Saulė teka 6.50, leidžiasi 19.57, dienos ilgumas 
13.07. Jaunatis. Vardadieniai: Irena, Ričardas, Vytenis, Rimtautė, Kristijonas.

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

mintys.
 8.00 Išpažinimai.
 8.30 Ryto suktinis su 

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

dija.
 10.30 Lietuvos tūkstan-

tmečio vaikai.
 11.30 Mano geriausias 

draugas.
 12.00 „Afrika. Kongas“.
 12.55 „Septyni pasauliai, 

viena planeta“.
 13.50 „Mis Marpl. 4.50 iš 

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

račio žiniomis“.
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 „Portofino“ vieš-

butis“.
 22.00 „Nepakenčiamas 

žiaurumas“.
 23.40 „Gimtinė“. 
 1.15 „Belgų karalius“.
 2.45 „Afrika. Kongas“.
 3.35 Istorijos detektyvai.
 4.20 „Mis Marpl.  

4.50 iš Pading-
tono“.

LNK
 6.25 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
 6.55 „Bunikula“.
 7.25 „Deksterio labora-

torija“.
 7.55 „Padūkėlių lenk-

tynės“.
 8.25 „Tomo ir Džerio 

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

Paklydėlis slibi-
nukas“.

 10.40 „Agentas Kodis 
Benksas. Užduotis 
Londone“.

 12.45 „Ponas Bynas“.
 13.20 „Juodasis  

riteris“.
 15.15 „Adamsų šeimy-

nėlė“.
 17.20 Teleloto.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 Aš matau tavo 

balsą. 
 21.15 PREMJERA. 

„Pragaro virtuvės 
karalienės“.

 23.25 „Nevykėliai po 
priedanga 2“.

 1.40 „Mušeikų šeimy-
nėlė“.

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 „Laukinė Naujoji 

Zelandija“.
 13.10 „Karalienės korgis“.
 14.55 „Greitis“.
 17.20 Lietuvis pas lietuvį.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Lietuvos talentai.
 22.00 „Universalioji 

korta“.
 23.50 „Stiklas“.
 2.20 „Greitis“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Galiūnai. 
 8.00 „Pričiupom!“.
 8.30 Tauro ragas. 
 9.00 Tarptautinis 

galiūnų turnyras 
„Pasaulio taurė 
2021“. Radviliškis.

 10.05 „Brazilija – gamtos 
istorija“.

 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. Klaipėdos 
„Neptūnas“–Kė-
dainių „Nevėžis–
Optibet“. 

 19.30 „Juodasis sąrašas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

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

viai. Meksika“.
 0.40 „Meksikietis“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 Miško balsas.
 8.30 Kaimo akademija. 
 9.00 „Aiškiaregė“.
 10.00 Krepšinio pasaulyje 

su V. Mačiuliu. 
 10.30 Bušido ringas. 
 11.00 180° kampu.
 11.30 Švyturių žmonės. 
 12.00 „Teisingumo 

agentai“.
 14.00 „Mama“.
 16.00 Žinios.
 16.28 Orai.
 16.30 „24/7“. 
 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 „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 „Aiškiaregė“.
 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 Pusryčiai pas 

kaimyną. 
 10.30 Stop juosta.
 11.30 7 Kauno dienos.
 12.00 Mokslo sriuba. 
 12.30 Šv. Mišios iš Biržų 

Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčios.

 13.40 Šventadienio 
mintys. 

 14.05 „Foksteris ir 
Maksas“.

 15.30 „Minčiukų palėpė“.
 16.00 Dainų dainelė 

2022. 
 17.30 Eurolyga per LRT.
 17.45 Eurolygos krepšinio 

turnyras. Kauno 
„Žalgiris“–Belgrado 
„Crvena zvezda“. 
Per pertrauką – 
Eurolyga per LRT.

 20.00 Kultūros diena. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 3 minutės iki 

koncerto. 
 21.03 Koncertas pas 

Marthą Argerich 
namuose.

 22.00 Šv. Jurgio meno 
sezonas 2021. 

 23.00 Valstybinio 
choro „Vilnius“ 
koncertas, skirtas 
prof., dirigento 
Artūro Dambrausko 
jubiliejui. 

 0.05 Panorama.
 0.27 Sportas. Orai.
 0.35 „Nepakenčiamas 

žiaurumas“.
 2.15 „Gyvenimas tarp 

žiedų“.
 3.10 Knygų savaitė 

2022. Ar esate 
laimingi?

 4.05 „Foksteris ir 
Maksas“.

 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. 

„Netikėtai dingu-
sieji. Asmeninis 
reikalas“.

 22.55 „Bel Canto“.
 0.55 „Gyvenimo 

kelionė“.
 3.00 „Kapitonė Marlo. 

Paklydusių sielų 
miestas“.

TV 6
 6.10 Sandėlių karai.
 6.35 Pragaro kelias.
 7.20 „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 „Pragariškas 

Arabijos dykumos 
karštis“.

 12.45 Gyvenimas.
 13.55 Jokių kliūčių!
 14.55 Pragaro kelias.
 16.00 Sandėlių karai.
 17.30 Optibet A lygos 

rungtynės Gargždų 
„Banga“–FA 
„Šiauliai“.

 20.00 „Išlikimo ins-
tinktas“.

 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 Sportas. NBA 

Action.
 22.30 NBA rungtynės 

Denverio 
„Nuggets“–Los 
Andželo „Lakers“.

 1.00 „Blogos  
mamos“.

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.
 13.25 „Kenoloto“.
 13.30 Ateitis darbarčiai.
 14.00 Sporto baras.
 15.00 Egzotiniai keliai.
 17.00 Orijaus kelionių 

archyvai.
 17.55 „Kenoloto“.
 18.00 Automobilis už 0 

eurų.
 18.30 Gyvenimas inkile.
 19.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 20.00 Kasdienybės 

herojai.
 21.00 „Ofelija“.
 22.30 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.35 „Ofelija“.
 23.10 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

„Pragaro virtuvė“, 13.40, BTV
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eteriS
antraDieniS, balandžio 5 d. Saulė teka 6.45, leidžiasi 20.00, dienos ilgumas 
13.15. Jaunatis. Vardadieniai: Krescencija, Vincentas, Rimvydas, Žygintė, Zenonas, Irena, Zenius.

LRT TV
2022. 04.05 
 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 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Amerikos 

dvelksmas“.
 24.00 „Komisaras 

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

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

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

Zita Kelmickaite.
 4.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.05 Kūrybingumo 

mokykla. 
 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.10 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 12.00 Speciali žinių  

laida.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Pabelsk į mano 

širdį“.
 15.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „Agentė“.
 0.50 „Paskutinis laivas“.
 1.45 „Prezidento apiplė-

šimas“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Vėžliukai nindzės“.
 6.30 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.00 TIESIOGIAI 

„Ukraina 24“.
 8.30 Spintos šou su 

Vinted.
 8.55 „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 „Nesuvokiama 

grėsmė“.
 0.25 „Bulis“.
 1.25 „Elementaru“.
 2.25 „Pasirodymas“.
 3.25 „Mažieji genijai“.
 3.55 „Bulis“.
 4.55 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

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

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

geriausia“.
 14.50 „Teisingumo 

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

kaulė“.
 19.30 „Akloji zona“.
 20.30 „Pričiupom!“.
 21.00 „Rokis 2“.
 23.25 „Rokis“.
 1.45 „Strėlė“.
 2.35 „Akloji zona“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Inovacijų DNR. 
 7.00 „Reali mistika“.
 8.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 9.00 „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.
 16.25 Tvarios žuvinin-

kystės gidas. 
 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. 

Maisto neto-
leravimas – ne 
užgaida“.

 8.20 Dizaino dokumen-
tika. Lietuviško 
dizaino identitetas.

 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 „Elliotas Ervittas. 

Tyla skamba gerai“.
 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 64-ieji GRAMMY 

apdovanojimai.
 0.30 Dabar  

pasaulyje.
 0.55 DW naujienos rusų 

kalba.
 1.10 „Koncertas pas 

Marthą Argerich 
namuose“.

 2.05 Šv. Jurgio meno 
sezonas 2021. 
Fanny Hensel Men-
delssohn oratorija 
„Nach Bildern der 
Bibel“. 

 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Kelias. 
 4.35 Nacionalinė 

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

 5.30 Pasivaikščiojimai.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „Anupama“.
 10.05 „Stebuklas“.
 11.10 „Alpių gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.15 „Kapitonas Kainas“.
 14.30 „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 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.10 „Aleksas Hugo. 

Juodoji saulė“.
 3.00 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 „Vieniši tėvai“.
 7.20 Gero vakaro šou.
 8.20 „Prakeikti IV“.
 8.50 E– gazas dugnas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.25 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 „Tautos tarnas“.
 12.55 „Gelbėtojai“.
 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 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Prezidento patikė-

tinis“.
 22.55 „Jeloustounas“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.55 „X mutantai“.
 1.45 „Saldainiukas“.
 2.40 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 11.00 Delfi rytas. 
 11.55 „Kenoloto“.
 12.00 Dviračiu per Indo-

nezijos džiungles.
 12.30 Delfi tema.
 13.00 Delfi RU.
 13.30 Alfo didysis  

šou.
 14.30 Gyvenimas inkile.
 15.00 Delfi diena.
 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, balandžio 6 d. Saulė teka 6.42, leidžiasi 20.02, dienos ilgumas 
13.20. Jaunatis. Vardadieniai: Celestinas, Daugirutis, Žintautė, Gerardas, Dagnė.

LRT TV
2022. 04.06 
 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. 

Ablinga. 
 13.00 Istorijos perimetrai. 

Palangos prijun-
gimas. 

 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“.
 24.00 „Komisaras 

Reksas“.
 0.45 „Kelionių atvirukai. 

Karališkieji 
Havajai“.

 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 Magijos mokslas. 

Skraidančios 
raganos.

 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 „Susišaudymas“.
 0.15 „Paskutinis laivas“.
 1.15 „Agentė“.
 3.25 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.

TV3
 6.00 „Vėžliukai nindzės“.
 6.30 „Didvyrių draugu-

žiai“.
 7.00 TIESIOGIAI 

„Ukraina 24“.
 8.55 „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 „Žala“.
 0.50 „Bulis“.
 1.45 „Elementaru“.
 2.45 „Pasirodymas“.
 3.45 „Mažieji genijai“.
 4.15 „Bulis“.
 5.10 „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“.
 18.30 Betsafe–LKL čem-

pionatas. Prienų 
„Labas Gas“–Aly-
taus „Dzūkija“. 

 21.00 „Rokis 3“.
 23.05 „Rokis 2“.
 1.30 „Strėlė“.

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 „Erdvės menas. 

Mažiau yra dau-
giau. Gyvenimas 
mikronameliuose“.

 8.20 Dizaino doku-
mentika. Baldai ir 
šviestuvai.

 8.30 Širdyje lietuvis.
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Menora. 
 12.20 Kelias. 
 12.50 Širdyje lietuvis.
 13.45 Čia – kinas.
 14.15 Veranda.
 14.45 „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“.
 19.00 Smalsumo genas.
 19.30 „Kokybiška prie-

žiūra. Katastrofų 
prevencija“.

 20.20 Magijos mokslas. 
Skraidančios 
raganos.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.25 Krepšinis. Europos 

taurė. Paryžiaus 
„Metropolitans 
92“–Panevėžio 
„Lietkabelis“. 

 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 Į sveikatą!
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Išpažinimai.
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 Euromaxx.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

mano likimas“.
 9.00 „Anupama“.

 10.05 „Stebuklas“.
 11.10 „Alpių  

gelbėtojai“.
 12.15 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 13.15 „Kapitonas Kainas“.
 14.30 „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 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.10 „Žmogžudystės 

Marnove“.
 3.00 „Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 „Vieniši tėvai“.
 7.20 Gero vakaro šou.
 8.20 „Prakeikti IV“.
 8.50 Vienam gale 

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

vaikų“.
 12.25 „Tautos tarnas“.
 12.55 „Gelbėtojai“.
 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 Nuogi ir įbauginti.
 21.00 „Nokautas“.
 23.00 „Jeloustounas“.
 23.55 „Rezidentas“.
 0.55 „X mutantai“.
 1.45 „Saldainiukas“.
 2.35 „CSI. Niujorkas“.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 11.00 Delfi rytas. 
 11.55 „Kenoloto“.
 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 interviu su 

R. Lukaityte-Vna-
rauskiene.

 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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Mišinį, kviečius, avižas,  •dobilus, liucerną.  
Tel. 8 698 55824.

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

Žemės ūkis

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

Šieną rulonais.   •Tel. 8 609 08846.

Rulonus (prie Leipalingio),  •kaina 12 Eur/ vnt.  
Tel. 8 619 66433. 

3 korpusų plūgą, kaina 370  •Eur.  
Tel. 8 600 72568.

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

Šieną ritiniais, kaina 10 Eur.  •Šieno ir šiaudų rinktuvą dali-
mis. Tel. 8 672 80758.

9 m. karvę.   •Tel. 8 652 64851.

Benzininį pjūklą malkoms  •pjauti, nedidelį trifazį kreizą.  
Tel. 8 678 58798.

Suvirinimo pusautomatį.   •Tel. 8 652 68031.

Benzininį motobloką „Neva  •MB-3“ su kultivatoriumi ir 
plūgu, kaina sutartinė.  
Tel. 8 689 02229.

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

Kukurūzų rulonus, kaina 40  •Eur.  
Tel. 8 688 90426.

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

Šienainį ir šieną kitkomis,  •kaina sutartinė.  
Tel. 8 686 88109.

3 t vandens talpyklą ant  •ratų (su išleidimo čiaupu).  
Tel. 8 657 59635.

Šieną kitkomis, kaina 0,60  •Eur/vnt.  
Tel. 8 648 83801.

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

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

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

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

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.

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

Giluminį skutiklį „Lemken“  •(11 kojų, tinka prie „Belarus“), 
kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 605 42540.

GYVuliai

Ėringas avis.   •Tel. 8 642 07624. 

Kumelę (sukergta, Lietuvos  •sunkiųjų veislės).  
Tel. 8 682 03736.

Kiaules, 180 kg ir 200 kg,  •kaina  1 kg – 2,50 Eur.  
Tel. 8 673 40905.

Pentardos vištas.   •Tel. 8 692 86594. 

Mėsinę kiaulę (svoris apie  •200 kg), kaina 2,50 Eur/kg.  
Tel. 8 650 57322. 

Mėsinį buliuką.   •Tel. 8 629  56058.

Kumelingą Lietuvos sunkių- •jų kumelę.  
Tel. 8 682 03736.

180 ir 200 kg kiaules, kaina  •2,50 Eur/kg.  
Tel. 8 673 40905. 

Kumelę (labai rami, darbi- •nė, vidutinio stambumo), kaina 
sutartinė.  
Tel. 8 626 61221.

auGalai

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

Avižų ir pelėžirnių mišinį.   •Tel. 8 615 88590.

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

Žieminius ir vasarinius  •česnakus, kaina sutartinė.  
Tel. 8 602 82131.

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

Ūkininkas parduoda  •daugiamečių žolių sėklas. 
Auginame dobilus, motieju-
kus, svidres, eraičinus, turime 
ir žolių mišinių gyvuliams, 
pievoms-ganykloms, vejoms, 
žaliajai trąšai. Galime parinkti 
žolių mišinį pagal jūsų porei-
kius. Konsultuojame pievų-
ganyklų įrengimo klausimais. 
Pristatome visoje Lietuvoje 
NEMOKAMAI.  
Tel. 8 600 25710.

Avižų ir vikių mišinį (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. 

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

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.

Sodybą Smarliūnų k., Vei- •siejų sen., Lazdijų r. sav., 8,92 
ha žemės ir namų valda, kaina 
– 17000 Eur.  
Tel. 8 635 57375.

traNsporto priemoNės

VW GOLF III (1997 m.) ir  •VW PASSAT  skardinių ratlan-
kių R14 originalius plastikinius 
gaubtus ir centrinės skylės 
dangtelius, kaina nuo 2 eurų, ir 
VW GOLF III priekines sėdy-
nes, kaina po 10 eurų. Druski-
ninkai.  
Tel. 8 686 43600.

„Škoda Fabia“ originalias  •vasarines padangas su ratlan-
kiais.  
Tel. 8 618 43737.

Žiemines padangas (su  •ratlankiais 175*70, R14).  
Tel. 8 678 58798. 

Padangas (naudotos, vasa- •rinės, su ratlankiais, 205*60, 
R16), kaina 25 Eur.  
Tel. 8 650 16758.

„Mercedes Benz E 220“  •(2003 m.).  
Tel. 8 652 68031.

Žemės ūkio teCHNika

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

Traktorinę platformą, tralą  •su bortais ir GAZ rėmą su 
važiuokle.  
Tel. 8 657 59635.

Prikabinamus kultivatorių  •ir grėblį (tinka prie traktoriaus 
„Belarus“). Tel. 8 679 80510.

Prikabinamą kultivatorių  •(tinka prie MTZ traktoriaus).  
Tel. 8 657 59635.

Lenkišką šienapjovę, kaina  •sutartinė. Tel. 8 686 05218.

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.

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

Įvairų statų mišką kirsti,  •retinti, malkauti, vėjovartas 
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.

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. 

Bėginį dviratį (tinka paau- •gliams). Tel. 8 651 48537.

Kompiuterio stalelį.   •Tel. 8 682 24447.

Sausas ąžuolo diles (5 cm  •storio). Tel. 8 676 05418.

Mažai naudotą 3 stalčių  •šaldiklį. Tel. 8 678 58798.

Bičių šeimas. Galima be  •avilių. Tel. 8 622 10287.

Didelį televizorių (1,2x0,70  •m). Tel. 8 605 35634.

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

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.

Raudonas apdailines plytas  •(tinka židinio apdailai, 150 
vnt.), kaina 0,35 Eur/vnt. Sti-
klines 8 ir 10 litrų talpas vynui, 
kaina po 18 Eur.  
Tel. 8 689 02229.

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

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 ma- •tracu.  
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.

PARDUODA
kiti

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

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

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

Kiaulienos skerdiena puse- •lėmis: lietuviška, svilinta, kaina 
3,60 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.

LCD televizorius: „Panaso- •nic“ (51 cm istr.) už 25 Eur ir 
PHILIPS (51 cm istr.) už 35 Eur, 
TV priedėlį VIDO už 10 Eur, 
sieninį televizoriaus laikiklį už 
4 Eur, televizorių ir TV priedė-
lių TV STAR pultelius, kaina 
nuo 3 Eur, muzikinių centrų 
PHILIPS ir AKAI pultelius po 8 
Eur ir vaikišką maniežą už 22 
Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

Naują kojų treniruoklį.   •Tel. 8 683 26625.

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

Metalo siją (4 m ilgio, 26  •cm pločio, H formos), kaina 
sutartinė. Tel. 8 611 25083.

LCD televizorius: „Panaso- •nic“ (51 cm įstrižainė, kaina 25 
Eur), „Philips“ (51 cm įstrižai-
nė, kaina 35 Eur). TV prie-
delį „Vido“, kaina 10 Eur. TV 
priedėlio „TV Star“ pultelius, 
kaina po 5 Eur. TV ir muzikinių 
centrų „Philips“ ir „Akai“ pulte-
lius, kaina po 8 Eur.  
Tel. 8 686 43600.

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.

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

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

Išleidžiamą svetainės stalą.   •Tel. 8 610 36406.

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.

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

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.

Visų markių automobilių  •supirkimas. Gali būti nevažiuo-
jantys, be techninės apžiūros, 
po autoįvykio. Atsiskaitome 
vietoje, pasiimame, sutvarkome 
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. 

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.

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

auGalai

2 tonas miežių.   •Tel. 8 619 66433.

Tel. 8 603 30577.

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

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO 
RIBŲ ŽENKLINIMĄ

Informuojame žemės sklypo kadastro Nr. 5958/0008:22, esančio 
Radvilonių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., savininko F. B. turtinių 
teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis (kvalifika-
cijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2022-04-11  9.30 val. vykdys  
žemės sklypų kadastro Nr. 5958/0008:7 ir 5958/0008:8, esančių 
Radvilonių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus. 
Prašome dalyvauti matavime. Prireikus išsamesnės informacijos, 
kreiptis į matininką Norgaudą Pilvinį adresu: Pievų g. 12, Lazdijai, 
el. paštu geo.lazdijai@gmail.com arba tel. 8 680 83000.

Daugiau informacijos 
telefonu +370 652 06191.

UAB „Karpis“
 penktadieniais ir 

šeštadieniais nuo 9  iki 
14 val. gyvos žuvies 

sandėliuose, esančiuose 
Bebruliškės k., Kazlų Rūdos 

sav., parduoda žuvis (dvimečius 
karpius, karosus, lynus, amūrus) 

jūsų tvenkiniams įžuvinti. 
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KlasifiKuoti
sKelbimai

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

SavaitėS horoSkopaS (balaNdžio 4—10 d.)

avinas (03.21–04.20)
Šiuo laikotarpiu bus palanku planuoti nau-
jo būsto pirkimą ar įrengimą bei sudaryti 
notarines sutartis. Jei vadovausitės savo 
intuicija, galėsite išvengti pernelyg skubotų 
sprendimų, dėl kurių ateityje gali tekti gai-
lėtis. Antroje savaitės pusėje galite pajusti 
staigius emocijų šuolius, todėl užpildykite 
savo širdį gerumu, ir tai jums padės atrasti 
vidinę ramybę.

jautis (04.21–05.21)
Šią savaitę turėsite galimybę ištaisyti savo 
praeities klaidas ir viską pradėti iš naujo. 
Dabar bus palankus metas ieškantiems mei-
lės ar norintiems keisti savo profesinę sritį. 
Atrodys, kad viskas sekasi kur kas geriau 
nei bet kada anksčiau, todėl nuo jūsų veido 
nedings šypsena. Antroje savaitės pusėje 
atsivers naujos finansinės galimybės, tačiau 
turite būti budrūs ir laiku tai pastebėti. Jei 
skrajosite padebesiais, didelė tikimybė, kad 
jums pasitaikiusią progą kažkas nučiups 
tiesiai iš panosės.

Dvyniai (05.22–06.21)
Nors šiuo laikotarpiu turėsite ne vieną progą 
pasimėgauti žemiškais malonumais, tačiau 
nereikėtų pamiršti apie savo pareigas. Dabar 
palankus metas ieškoti papildomų pajamų 
šaltinių. Jei kurį laiką atrodė, kad gaunamos 
pajamos nėra pakankamos, dabar turėsite 
progų situaciją pakreipti į gerąją pusę. Antroje 
savaitės pusėje būkite atidesni atlikdami jums 
patikėtas užduotis, nes klaidų taisymas vėliau 
gali pareikalauti pernelyg didelių pastangų.

vėžys (06.22–07.22)
Jūsų laukia malonios naujienos, kurios tikrai 
pakels nuotaiką ir praskaidrins kasdienybę. 
Dabar bus tikrai palankus metas šiek tiek atsi-
pūsti ir pasimėgauti ramybe: įvairūs darbai ti-
krai gali palaukti, tačiau poilsis dabar jums yra 
tiesiog gyvybiškai svarbus. Palanku planuoti 
keliones ar poilsį sodyboje: pakeitę aplinką, 
įgausite daugiau energijos, todėl į darbus 
grįšite nusiteikę kaip reikiant paplušėti.

liūtas (07.23–08.23)
Atėjo metas pasirūpinti finansais. Žvaigždės 
pataria imtis veiksmų, kurie padėtų efekty-
viau planuoti biudžetą. Venkite nereikalingų 
išlaidų ir sudarykite taupymo planą: jei jums 
stinga motyvacijos, užsibrėžkite tikslą, kuris 
padės daug greičiau pasiekti numatytą san-
taupų sumą. Šiuo laikotarpiu galite maloniai 
nustebti, kad pinigų taupymas yra gerokai 
paprastesnis nei manėte anksčiau.

mergelė (08.24–09.23)
Džiaugsitės kasdienėmis smulkmenomis. 
Nestokosite vidinės motyvacijos, kuri jus 
ragins nesustoti ir kryptingai judėti į priekį. 
Paskutiniu metu ypatingai daug laiko skyrėte 
profesinei veiklai, tačiau dabar atėjo laikas 
šiek tiek atsipūsti ir įgauti daugiau energijos. 
Neeikvokite savo laiko ir energijos nebūti-
niems darbams ir nepamirškite, kad visada 
galite prašyti kitų žmonių pagalbos. Kartu 
dirbti visada yra smagiau, o keturios rankos 
gali nudirbti gerokai daugiau nei dvi.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Turėtumėte atsakingiau planuoti savo išlai-
das, nes šiuo laikotarpiu jų gali būti gerokai 

daugiau nei bet kada anksčiau. Pasistenkite 
atsisakyti nebūtinų pirkinių ir būsimoms iš-
laidoms skirti tam tikrą iš anksto numatytą 
sumą. Antroje savaitės pusėje būsite pasinėrę 
į savo vidinį pasaulį. Nejausite ypatingo porei-
kio bendrauti ar užsiimti aktyvia veikla. Šiuo 
laikotarpiu sieksite atgauti vidinę ramybę, 
todėl visą savo laisvalaikį norėsite praleisti 
vienumoje.

Skorpionas (10.24–11.22)
Pagaliau galėsite bent trumpam atsitraukti 
nuo slegiančių rūpesčių ir daugiau laiko skirti 
savo pomėgiams. Taip pat šiuo laikotarpiu 
turėsite galimybę atnaujinti senas pažintis 
bei susitikti su seniai nematytais giminai-
čiais. Bendravimas su kitais žmonėmis dabar 
bus kaip niekad džiuginantis, be to, šiek tiek 
atitrūkę nuo kasdienių darbų, galėsite įgauti 
daugiau energijos.

šaulys (11.23–12.21)
Šią savaitę nesunkiai išsisuksite iš sudėtingų 
situacijų: aštrus protas ir netikėti sprendi-
mai leis išlipti sausam net ir iš didžiausios 
balos. Dabar kaip niekada anksčiau norėsite 
bendrauti su kitais žmonėmis bei megzti 
naujas pažintis. Antroje savaitės pusėje bus 
itin palankus metas atnaujinti nutrūkusius 
ryšius: galite paskambinti ar parašyti laišką 
seniai matytam draugui ar giminaičiui. Tai 
jums suteiks malonių emocijų, o atnaujinta 
draugystė glostys širdį.

ožiaragis (12.22–01.20)
Šiuo laikotarpiu darbų tikrai netrūks, todėl 
jums reikia aiškaus plano, padėsiančio papras-
čiau viską atlikti. Nors gali kilti pagundų viską 
mesti ir išvykti atostogauti, tačiau žvaigždės 
pataria nesielgti neapgalvotai ir spontaniškai. 
Antroje savaitės pusėje pasistenkite nepasi-
duoti negatyviems jausmams ir ieškokite būdų, 
kaip pakelti sau nuotaiką. Šiuo laikotarpiu jums 
bus kaip niekad svarbus artimųjų palaikymas, 
todėl daugiau laiko skirkite bendravimui su 
artimiausiais draugais ir giminaičiais.

vandenis (01.21–02.19)
Žvaigždės pataria nesisieloti dėl savo prara-
dimų ir žvelgti tik į ateitį. Dabar bus palankus 
metas imtis savo tikslų įgyvendinimo: net ir 
nedidelis žingsnis į priekį jus priartins prie 
pergalės, kuri bus tikrai saldi. Nesisielokite 
dėl to, ko nebegalite pakeisti, ir visą savo 
dėmesį skirkite vien tik ateities planavimui.

Žuvys (02.20–03.20)
Šią savaitę jūsų nuotaika ir darbingumas labai 
priklausys nuo santykių su aplinkiniais, todėl 
pasistenkite nesivelti į konfliktus ir visada 
ieškokite kompromiso. Nors įtemptoje situ-
acijoje gali kilti pagundų išsakyti viską, ką iš 
tiesų galvojate, tačiau tai gali turėti rimtas 
pasekmes. Bendraudami su kitais žmonėmis, 
stenkitės būti geranoriškesni ir atlaidesni, 
bandykite ieškoti abiem pusėms tinkančių 
kompromisų.

PERKA
auGalai

Pašarines bulves ir javus.   •Tel. 8 673 40905.

GYVuliai

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

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

Mėsinį veršelį auginti.   •Tel. 8 657 64573.

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

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

Pieningą karvę.   •Tel. 8 617 62869.

Žemės ūkis

Didelį kiekį rulonų.   •Tel.+370 637 00071.

2 aliumininius 25 l bidonė- •lius.  
Tel.: 8 682 28660,  
(8 315) 79157.

kiti

Naudotą pianiną.   •Tel. 8 659 60507.

Sendaikčius: monetas,  •banknotus, ženkliukus, meda-
lius, fotoaparatus, statulėles, 
paveikslus, peilius, laikrodžius, 
radijas, gramofonus, muzikos 
instrumentus, karinius daik-
tus, gyras, hantelius, gintarą, 
sidabrą, auksą, varpus, sme-
toniškas nuotraukas, siuvimo 
mašinas, čirvines keptuves, 
ragus ir visa kita. Atvykstu 
pasiimti. Tel. 8 671 04381. 

Naudotas vidaus duris  •(2x0,80 m).  
Tel. 8 679 21117.

Civilinės gynybos sireną.  •Tel. 8 650 27498.

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. 

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

mas. Tel. 8 638 98886. 

Dovanoju šieną rulonais.   •Tel. 8 609 08846.

ieško darBo

Galiu prižiūrėti senelius  •Veisiejų seniūnijoje arba 
aplink. Tel. 8 675 00731.

PASLAUGOS
Taisome automatines skal- •bimo mašinas. Atvykstame į 

namus. Tel. 8 615 73404. 

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

Kasame tvenkinius.   •Tel. 8 678 80555.

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

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

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

Stogų, fasadų, trinkelių plo- •vimas, atnaujinimas, dažymas.  
Tel. 8 631 91211.

NUOMA
siūlo

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

Nuomoju betono maišyklę.   •Tel. 8 614 56206.

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

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

ieško

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

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

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

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

Išsinuomočiau pakrantę  •prie ežero vieneriems metams 
ir ilgesniam laikotarpiui. Siūlyti 
įvarius variantus.  
Tel. +370 659 77716.

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.

Nuoširdžiai užjaučiame Dalių vALuKONį dėl  brolio mir-
ties .  
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos frakcija „PIrMYN!“
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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.


