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Tyrimas patvirtino: Lazdijų valdžios valdymo fiasko!
Savivaldybės gerovės indeksas priešpaskutinis – 59-as iš 60

Merės A. Miškinienės ir administracijos direktorės I. Šaparauskienės darbo rezultatai: 2021 metų Savivaldybių gerovės indekso lentelėje Lazdijų rajonas 
užėmė 59-ą vietą iš 60, sunkioje kovoje „įveikęs“ tik Ignalinos rajoną. Nuo 2016 metų vykdomame tyrime tokia žema vieta Lazdijams skirta pirmą kartą. 
Merė kaltina savivaldybės lokacijos vietą, t. y. Lazdijų savivaldybės geografinę  padėtį... Kaip sakoma, blogam šokėjui ir ... maišo...

Ginto Vasiukonio 
gėlininkystės ūkis 

PARDUODA 
smaragdines ir 

paprastąsias tujas, 
rododendrus, šluotelines 
hortenzijas, svyrančias ir 

krūmines našlaites. 

Kreiptis adresu: Staidarų 
g. 8, Staidarų k., Lazdijų r. 

Tel. 8 621 92498.

Išėjo mūsų visų mylimas kunigas  
VYTAUTAS PRAJARA... 

...buvęs ilgametis Lazdijų dekanas, Metelių parapijos, 
paskutiniu metu – Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplie-
rinės bei Krikštonių Kristaus Karaliaus parapijų klebonas, 
Kryžių Švč. M. Marijos Rožinio Karalienės koplyčios Siela. 
Skaudi netektis visai Lazdijų krašto bendruomenei.
 
Tarsi du gyvenimai slypėjo Jo būtyje – pasaulietiškas ir 
dvasinis. Kiekvieną, kuris susitikdavo su intelektualiu, 
visuomenišku kunigu Vytautu Prajara, stebindavo ir džiu-
gindavo Jo energija, nuoširdumas, išmintis, įtaigus žodis 
su šypsena veide. Tai dieviškos savybės, kurios amžiams 
išliks visų Jį pažinojusiųjų atmintyje. Išliks ir šviesių prisimi-
nimų gausa, skambūs trimito ir akordeono garsai, kuriuos 
meistriškai valdė Kunigas, paliktų maldaknygių kolekcija ir 
svarūs pamokslo žodžiai: „danguje kiti džiaugsmai bus, o 
čia, žemėje, reikia bendrystės“. Šviesios atminties Kunigas 
daug padarė dėl parapijiečių,  visuomet rado bendrą kalbą 
tiek su vadovais, tiek su kiekvienu bendruomenės gyven-
toju, mokėjo pasakyti jautrų žodį ir atverti savo kilnią širdį. 

Komandos „Pirmyn“ vardu reiškiu nuoširdžią užuojautą 
artimiesiems ir visai Lazdijų krašto bendruomenei. 

Išlydėkime brangų Kunigą nuoširdžia malda... Tesiilsi ra-
mybėje.

Artūras MARGELIS
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SAVAITĖS  KOMENTARAS  
Savo karo nusikaltimais rusų armija pranoksta laukinius žvėris

Algimantas Mikelionis
Dar visai neseniai, prieš karą 
Ukrainoje, nemažai lietuvių juok-
davosi iš įvairių Lietuvos žinias-
klaidos šaltinių, jų dešiniuosius 
apžvalgininkus vadindami ruso-
fobais, traukdami per dantį ir iš jų 
šaipydamiesi. Rusai puola, rusai 
puola – šaipydavosi jie. Taip pat 
net ir neeiliniai žmonės sakydavo, 
kad reikia prekiauti, o ne kariauti, 
draugauti, o ne kariauti. Na, ger-
biami (?) linksmuoliai, ar matote, 
kuo viskas pasibaigė, ar matote, 
kiek klastingai Ukrainą užpuolusi 
Rusija nužudė ukrainiečių karių, 

civilių žmonių, kiek išprievartavo 
moterų, kiek pačiais žiauriausiais 
būdais nužudė senelių ir vaikų. 
Kodėl dabar tylite sučiaupę lūpas 
ir neraginate su Rusija draugauti 
ir prekiauti?!

Jeigu rusų karių itin žiaurios 
prigimties nesupranta prancūzai, 
ispanai ar italai, iš labai didelės 
bėdos gal ir būtų galima juos su-
prasti, nes jų sovietinė raudonoji 
armija nebuvo okupavusi, nekan-
kino, nežudė ir netrėmė jų šeimų 
ir piliečių. Jie gal dar ir galėjo 
likti naivūs iki kare su Ukrai-
na Rusijos armijos atliktų karo 
nusikaltimų žmogiškumui. Bet 
kaip pateisinti lietuvius, žinant, 
kad buvome sovietų okupuoti 
penkiasdešimt metų. Negalime 
pamiršti didvyriško Lietuvos 
partizanų karo su sovietiniais 
okupantais, kurio metu žuvo dvi-
dešimt tūkstančių pačių geriau-
sių mūsų tėvynės sūnų ir dukrų. 
Amžina šlovė Jiems! Berlynas 

jau seniai buvo kritęs, o sovie-
tiniai žudikai ir kraugeriai plėšė 
ir trypė šventą Lietuvos žemelę. 
Geriausius ir gabiausius vyrus 
kalino, tardė, kankino ir žudė. 
Kiti lietuviai savo kančių kryžių 
nešė sovietiniuose lageriuose, 
Rusijos šiaurėje ir Sibiro platybė-
se. Beveik dešimt metų reguliari 
sovietinė armija su lietuvių tautos 
atmatomis – stribais – niekaip 
negalėjo susitvarkyti su miško 
broliais. Dabar kai kurios pasau-
lio šalys pirmą kartą išvydo Ru-
sijos kariuomenės klaikius karo 
nusikaltimus Ukrainoje. Lietuviai 
patys matė šventorių patvoriuose 
numestus ir išdarkytus partiza-
nų kūnus. Ir kai kuriems lietu-
viams dar net dabar neužtenka 
šių faktų! Jie, dabar rusų armi-
jai pačiais kraupiausiais būdais 
žudant, prievartaujant ir darkant 
nekaltų ukrainiečių kūnus, net 
sugeba atrasti kažkokio „gėrio“ 
Rusijos valstybėje...

Šios Rusijos karinės invazijos 
į Ukrainą metu padaryti tokie 
kraupūs karo nusikaltimai žmo-
niškumui, kad pavadinti juos žvė-
riškais neapsiverčia liežuvis. Vil-
kas, lokys ar tigras tėra tik nekalti 
avinėliai palyginus su Rusijos 
karo nusikaltėliais. Kai kas sako, 
kad čia kaltas V. Putinas. Taip, 
V. Putinas ir jo sėbrai yra kalti ir 
vieta jiems ne tik Hagos tribuno-
le, bet ir pragare. Tik visa bėda, 
pragare velniai pamatę V. Putiną, 
S. Lavrovą ir S. Šoigu ir visą jų 
kompaniją išsibėgiotų kas sau. 
Tai prisigyvenom... Kas galėjo 
pagalvoti, kad XXI amžiuje vos 
ne Europos viduryje Rusijos ka-
riuomenė su savo paklaikusiais 
vadais ir armija kiauras paras 
daužys raketomis ir net įvairiais 
uždraustais ginklais Ukrainos 
miestus, šios šalies kaimuose 
pas senukus prašinės maisto, nes 
eilę parų badauja. Iki ko nusigy-
venai, „motinėle“ Rusija, iki ko 

nusiritai, kad vien išgirdus tavo 
pavadinimą daugelį tautų pagau-
na neregėtas pyktis, neviltis ir 
neišpasakytas nusivylimas, kad 
likimas lėmė gyventi prie tokios 
karinių nusikaltėlių valstybės.

Iki ko turėjo nusigyventi Ru-
sija, kad jos vadovo ir valstybės, 
sostinės ir Kremliaus pavadi-
nimus su neapykanta taria tikri 
ukrainiečiai. Iki ko nusigyveno 
kai kurios išsivysčiusios ir de-
mokratinės Vakarų valstybės, kad 
tik išvydusios dabartinius rusų 
armijos nusikaltimus žmogišku-
mui nors šiek tiek atsikvošėtų. 
Iki ko nusigyveno Rusija su savo 
nužmogėjusia kariuomene, visų 
sveiko proto žmonių siunčiama 
„nachuj“...

Ukraina viena gina viso pasau-
lio tvarką ir demokratiją. Kuo ši 
valstybė nusikalto Rusijai? Tik 
tuo, kad nori būti laisva, nepri-
klausoma ir savarankiškai eiti 
savo keliu.•

„Tele2“ iniciatyva: ukrainiečiams perduota apie 1000 lietuvių paaukotų įrenginių
Apie 1000 – tiek naudotų 
įrenginių jau perduota į 
šalį atvykusiems ukrainie-
čiams. Vasario pabaigoje 
startavusiai mobiliojo 
ryšio operatoriaus „Tele2“ 
iniciatyvai lietuviai neliko 
abejingi – aukoja net ir 
naujus telefonus. Salo-
nuose surinktus prietai-
sus įmonės darbuotojai 
kruopščiai atrenka, pati-
krina ir perduoda Ukrai-
nos žmonėms padedan-
čioms organizacijoms. 

„Siekiame suteikti reikalingą 
įrangą savanoriams ir nuo karo 
bėgantiems ukrainiečiams, todėl 
raginame žmones ir toliau prisidė-
ti prie šios iniciatyvos. Didžiuo-
juosi „Tele2“ darbuotojais, kurie 
neskaičiuodami valandų tikrina 
bei rūšiuoja įrenginius. Ačiū vi-
siems aukojantiems žmonėms – 
ši pagalba yra itin reikšminga“, 
– sakė Petras Masiulis, „Tele2“ 
generalinis direktorius Baltijos 
šalims.

AUKOJA NAUDOTUS IR NAUJUS 
ĮRENGINIUS
Nuo iniciatyvos pradžios lietuviai 
aktyviai aukoja savo nebenau-
dojamus telefonus, atnešdami 

juos į „Tele2“ salonus įvairiuose 
Lietuvos miestuose. „Tele2“ dar-
buotojų teigimu, žmonės aukoja 
ne tik naudotus įrenginius, bet ir 
atneša visai naujų, ką tik įsigytų 
telefonų. 

Per šį laiką daugiausiai pa-
aukota mobiliųjų telefonų, jų 
įkroviklių, surinkta kiek mažiau 
planšečių. Iš viso atrinkti ir nuo 
karo bėgantiems ukrainiečiams 
perduota apie 1000 įrenginių. 

Pirmiausia įranga yra perduo-
dama Ukrainos žmonėms pa-
dedančioms organizacijoms. Jų 
savanoriai prietaisus išvežioja po 
ukrainiečių registracijos centrus 
visoje Lietuvoje. Savanorių tei-
gimu, įrenginiai pirmiausia da-
linami negirdintiems žmonėms, 
kadangi išmanieji yra vienintelė 
jų komunikavimo priemonė. Taip 
pat prietaisai teikiami mokslei-
viams, kad jie galėtų prisijungti 
prie nuotolinių pamokų. 

ĮRENGINIAI KRUOPŠČIAI 
ATRENKAMI 
Apie 20 proc. atneštų įrenginių 
liko neperduoti organizacijoms, 
nes patikrinus paaiškėjo, kad yra 
nebetinkami naudoti. 

Salonuose surinkti prietaisai 
turi būti kruopščiai patikrinti, 
surūšiuoti ir supakuoti su jiems 

tinkamu įkrovikliu. Visais šiais 
darbais pasirūpina „Tele2“ ofiso 
darbuotojai. Jie savanoriškai ski-
ria savo laiką įrenginiams paruoš-
ti. Kasdien bent 5 žmonės po 2–3 
valandas praleidžia peržiūrėdami 
ir komplektuodami prietaisus, kad 
ukrainiečius pasiektų tik tinkami 
įrenginiai.  

„Tele2“ ir pagalbą teikiančios 
organizacijos ragina žmones ir 
toliau atiduoti nebenaudojamus, 
tačiau veikiančius įrenginius. 
Savanoriai teigia, kad Ukrainos 
žmonėms šiuo metu reikalingiausi 
ne mygtukiniai, o išmanieji tele-
fonai, kuriais vaikai galėtų pri-
sijungti prie nuotolinių pamokų.

Prietaisus galite atnešti į bet 
kurį artimiausią „Tele2“ saloną, 
nepriklausomai nuo to, kurio ša-
lies operatoriaus klientai esate.  
Prieš aukodami įrenginį patikrin-
kite, ar jis yra veikiantis ir jame 
nėra likusios jūsų asmeninės in-
formacijos. Jeigu nesate tikri, ar 
tai yra padaryta, atnešus prietaisą, 
operatoriaus darbuotojai padės 
tai atlikti. 

PAGALBA UKRAINOS ŽMONĖMS
Iš surinktų naudotų mobiliųjų 26 
mygtukiniai telefonai perduoti vi-
suomeninei organizacijai „Lukšų 
vyrai“, kuri vežė pagalbą į Ukrai-

ną. Jiems „Tele2“ papildomai 
skyrė ir  60 naujų mygtukinių 
telefonų. 

„Tele2“ suteikė 30 tūkst. „Pil-
dyk“ SIM kortelių nuo karo bė-
gantiems Ukrainos žmonėms. 
Kortelės buvo perduotos pagalbą 
teikiančioms organizacijoms, ku-
rios pasirūpina, kad jos operaty-
viai pasiektų į Lietuvą atvykusius 
ukrainiečius. Nuo SIM kortelės 
aktyvavimo dienos jas gavę žmo-
nės gali tris mėnesius nemokamai 

ir neribotai skambinti, rašyti SMS 
žinutes ir naudotis neribotu inter-
netu Lietuvoje. Nuo balandžio 1 
d. pasikeitus skambučių kainoms į 
Ukrainą, specialias „Pildyk“ SIM 
korteles gavę asmenys papildo-
mai gaus 60 minučių nemokamų 
pokalbių į šią šalį. Jas išnaudojus, 
minutė kainuos 0,05 Eur.

Sklandžiam maisto kortelių da-
linimui ukrainiečiams Lietuvoje 
„Tele2“ „Maisto bankui“ skyrė 60 
planšetinių kompiuterių.•

prenumeruoti leidinius galite ne tik lietuvos pašto skyriuose, 
bet ir telefonu 8 700 55 400 bei internetu 

www.prenumerata.lt, www.prenumeruok.lt, prenumeruoti.lt

Tel. pasiteirauti 8 670 38882.
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Balandžio 7–8 d. 
Lazdijuose, miesto aikštėje, 

vyks prekybininkų mugė. 
Bus sodinukų ir daug įvairių prekių.

Fantastika. Savivaldybė nori gauti 11 mln. Eur, nieko nereformuodama
Sveikatos  apsaugos  ministerija  atmetė  šias  fantazijas

Nors jau senokai kalbama 
apie sveikatos priežiūros 
įstaigų reformą, tačiau rea-
liai ji labai lėtai juda į prie-
kį. Savivaldybėms reikėjo 
apsispręsti, kokį reformos 
modelį pasirinkti – struk-
tūrinį ar tinklinį. Svar-
biausia sąlyga, jog vykdant 
reformą būtų užtikrintas 15 
rūšių sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas.  

Lazdijų ligoninės vyriausiojo gy-
dytojo pareigas einantis Vladimi-
ras Jelisejevas pasakojo, jog ren-
kantis struktūrinį modelį, reiktų 
sujungti visas rajone veikiančias 
gydymo ir su sveikatos priežiūra 
susijusias įstaigas po vienu stogu 

ir įsteigti Bendruomenės sveika-
tos centrą. 

„Ten nėra nurodyta, kad rei-
kia turėti chirurginį skyrių, kad 
reikia turėti reanimaciją, jei po 
vienu stogu visus sujungi, pra-
randi chirurginį skyrių, prarandi 
reanimaciją. Jei bus norima didin-
ti paslaugų apimtis, neaišku, ar 
bus už tai sumokėta. Reforma iš 
vienos pusės eina vienokia žodine 
kalba, o įstatyminiai aktai eina 
šone“, – kalbėjo V. Jelisejevas.

Lazdijai pasirinko tinklinį mo-
delį, kai visi šeimos centrai, kitos 
sveikatos priežiūros įstaigos su 
ligonine sudaro sutartis, užtikri-
nančias visų 15 paslaugų teikimą. 

Norint, kad šios paslaugos būtų 
tinkamai teikiamos, būtinos di-

delės investicijos, kurios turėtų 
pasiekti rajonus, dalyvaujančius 
reformoje. 

Pagal Lazdijų rajono savivaldy-
bės svajones, pasirinkus tinklinį 
metodą, su ligonine sutartis su-
darytų visos rajone veikiančios 
privačios sveikatos priežiūros 
įstaigos, viešosios įstaigos, taip 
pat Visuomenės sveikatos biuras 
bei Socialinių paslaugų centras.

Savivaldybė šiai reformai iš 
ministerijos norėtų gauti 11 mln. 
421 tūkst. eurų. Iš tų pinigų inf-
rastruktūrai būtų skirta 7 mln. 
432 tūkst. eurų, įrangai – 3,311 
mln. eurų, specialistų mokymui 
ir pritraukimui – 677 tūkst. eurų. 

Didžioji dalis prašomų pinigų – 
apie 7 mln. eurų – atitektų Lazdijų 

ligoninei. 
„Dėl reformos yra daug klaus-

tukų, ministerija dalinasi į dvi da-
lis – mentalinę, kuri moderuoja 
šį projektą, ir vykdomąją. Vyk-
domoji dalis, kuriai atstovauja 
viceministrė, sako, kad nereikia 
tų rajono ligoninių, jų iki 2025 
metų turi nelikti. O iki 2028 metų, 
pagal ją, mes turime turėti tik 5 
didžiausias ligonines Lietuvoje. 
Žinoma, tai visiška nesąmonė, 
reikia tikėtis, kad bus rinkimai 
ir politikai šioje vietoje paspaus 
stabdį“, – kalbėjo V. Jelisejevas. 

Ligoninės vadovas teigė, jog 
ministerija deklaruoja, kad įkai-
niai, pagal kuriuos dirba ligoninė, 
nebus mažinami, bet reforma tam 
daroma, kad kaina būtų mažina-
ma, nes, anot kai kurių politikų, 
dabar pacientus gydyti per bran-
gu. 

„Įstatyminiai aktai, susiję su 
reforma, dar nepriimti, bet priimti 
sprendimai dėl ligoninių akredi-
tacijos. Jei nori turėti reanima-
ciją, turi turėti gausybę įvairios 
įrangos, reikalavimai akivaiz-
džiai pertekliniai, panašu, kad 
tai daroma tam, jog užsidarytų 
rajoninės ligoninės. Dabar dar 

nėra tų reformai skirtų pinigų, 
nežinia, kas reglamentuoja tų pi-
nigų atėjimą, viskas  šakėm per 
vandenį, niekas nežino, kokia for-
ma tie pinigai ateis – paskolų ar 
subsidijų, fondų. Principas toks:  
jei jūs susimažinsite, tai gausite 
pinigų, jei nesimažinate, tai pi-
nigų negaunate. Mūsų ligoninė 
dirba nenuostolingai, mes tikrai 
nemažinsime paslaugų apimties“, 
– kalbėjo V. Jelisejevas. 

Laikinasis ligoninės vadovas 
pripažino, jog tie pinigai, kurių 
prašoma iš ministerijos, turėtų 
būti ligoninės vizijai įgyvendinti. 

„Ta vizija tokia – išlaikyti li-
goninėje visas ir plius dar teikti 
visuomenei daugiau paslaugų. 
Pasipildyti gydytojų ir slaugy-
tojų gretas naujais specialistais, 
maksimaliai išplėsti Priėmimo 
skyrių, atnaujinti medicinos įran-
gą“, – sakė V. Jelisejevas. 

P. S. Redakcijos duomenimis, 
Sveikatos apsaugos ministerija 
atmetė šias Lazdijų fantazijas. Iki 
balandžio 8 dienos savivaldybė 
turi pateikti naują dokumentą 
ministerijai.•
„Dzūkų žinių“ informacija

KAI KURIOS PINIGŲ SUMOS,  PRAŠOMOS SKIRTI REFORMOJE 
DALYVAUJANČIOMS LAZDIJŲ BENDROVĖMS IR ĮSTAIGOMS:
 UAB „Lazdijų sveikatos centras“  – 70 tūkst. eurų automobiliams įsigyti; 

                                                      – 50 tūkst. eurų keltuvui įrengti.

UAB „Gilona“                               – 150 tūkst. eurų patalpų atnaujinimui;

                                                      – 129 tūkst. eurų naujai įrangai įsigyti;

                                                      – 64 tūkst. eurų papildomam personalui įdarbinti.

A. Vaišnoro IĮ                                – 69, 4 tūkst. eurų naujai įrangai įsigyti; 

                                                      – 85 tūkst. eurų naujiems darbuotojams įdarbinti.

Socialinių paslaugų centras            – 1 mln. eurų Palaikomojo gydymo patalpų remontui; 

                                                      – 439 tūkst. eurų naujos įrangos įsigijimui.

Visuomenės sveikatos biuras          – 40 tūkst. eurų naujos sporto salės įrengimui;

                                                      – 15 tūkst. eurų Maisto gaminimo studijos įrengimui;

                                                      – 24 tūkst. eurų sporto salės ir Maisto studijos įrangai įsigyti. 

Lazdijų ligoninė                             – 2,95 mln. eurų II aukšto patalpų remontui. 

Savivaldybė šiai reformai iš ministerijos norėtų gauti 11 mln. Eur. P. S Redakcijos duomenimis, Sveikatos apsaugos ministerija atmetė šias Lazdijų fantazijas. Iki balandžio 8 dienos savivaldybė turi 
pateikti naują dokumentą ministerijai.
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Bendrovė „Lazdijų paslaugos“ direktoriaus nesulaukė
Kai vėžlio greičiu įgyvendi-
nami Tarybos sprendimai, 
tai realių rezultatų sunku 
tikėtis. 

Praėjusių metų liepos mėnesį ra-
jono savivaldybės taryba pritarė 
naujo darinio – uždarosios akci-
nės bendrovės „Lazdijų paslaugos“ 
steigimui. Tačiau iki šiol ši bendro-
vė neveikia, neturi vadovo ir neat-
lieka tų darbų, apie kuriuos svajojo 
rajono merė ir kiti valdantieji. 

Praėjusią savaitę pagaliau buvo 
surengtas konkursas šios bendro-

vės direktoriaus vietai užimti. 
Buvo sudaryta konkurso komisi-
ja, kuriai vadovavo administraci-
jos direktorė Ilona Šaparauskienė. 

Redakcijos duomenimis, da-
lyvauti konkurse norą pareiškė 
vienintelis pretendentas – buvęs 
Lazdijų butų ūkio direktorius, 
buvęs Tarybos narys, 59-erių 
Arvydas Sinkevičius. 

Tačiau komisijos verdiktas 
buvo neigiamas – A. Sinkevi-
čiaus kandidatūra komisijai ne-
įtiko, neva jis silpnai išmano šią 
veiklos sritį. 

Nieko kita nelieka, kaip vėl 
skelbti konkursą. Įdomu, ar atsiras 
norinčiųjų vadovauti įmonei, kuri 
neturi nė vieno darbuotojo, jokios 
įrangos ir darbo priemonių?

Kaip buvo teigiama praėjusią 
liepą vykusiame tarybos posė-
dyje, pristatant naująją bendrovę 
„Lazdijų paslaugos“, ji galės at-
likti atliekų tvarkymo, daugiabu-
čių namų administravimo, gatvių, 
pakelių priežiūros paslaugas, ši 
bendrovė veiks komunaliniame 
sektoriuje, vienintelis akcininkas 
– Lazdijų rajono savivaldybė.

Tuomet merė Ausma Miškinie-

nė teigė, jog su seniūnais jau yra 
aptartas šis klausimas ir jie dėkojo 
už tokią bendrovę. 

„Seniūnai džiaugiasi, kad ben-
drovei bus deleguojami sudėtin-
giausi darbai, vyks centralizuotas 
savivaldybės tvarkymas. Daugelis 
rajonų tai išbandė, žinau, kaip tai 
pasiteisino Druskininkuose, Jona-
voje. Tai galimybė gauti greitesnę 
ir efektyvesnę paslaugą, padėti se-
niūnijoms darbus atlikti greičiau 
ir su mažesniais kaštais“, – liepą 
kalbėjo merė.

Tame pačiame Tarybos posė-
dyje Valdas Petras Mikelionis 

teigė, jog tokia bendrovė bus 
tikrai naudinga: „Jai bus per-
duotas daugiabučių administra-
vimas, o tai labai aktualu, čia 
turime daug problemų, taip pat 
rūpestis namų renovacija, kuri 
labai sulėtėjo. Dirbau seniūnu, 
todėl žinau, kiek darbo sąnau-
dų reikia prižiūrėti aplinką. 
Bendrovė galės pasiūlyti daug 
paslaugų – šakų išvežimą iš kie-
mų, polietileno nuo šieno rulo-
nų išvežimą iš ūkininkų, mažės 
bedarbystė, bus daugiau darbų 
atliekama už tas pačias lėšas.“•
„Dzūkų žinių“ informacija

Gandrinės be gandrų, bet su bobausiais
Rita Krušinskaitė    
Šiemet Gandrines teko 
švęsti be gandrų, tačiau 
gamtininkai sako, jog tai, 
kad gandrai dar nebuvo 
sugrįžę, nieko keista – ba-
landžio pradžioje jų jau 
sulaukėme. Užtat galime 
džiaugtis pradėjusiais dygti 
pirmaisiais pavasariniais 
grybais.

Vienas pirmųjų sugrįžusių iš šil-
tųjų kraštų baltųjų gandrų buvo 
pastebėtas vaikštinėjantis po Pa-
želsvių kaimo laukus, beveik ant 
Suvalkijos ir Dzūkijos ribos, tarp 
Žaltyčio ir Žuvinto ežerų.

„Kol kas sugrįžusių gandrų tikrai 
labai nedaug. Nemažai važinėju, 
bet neteko sutikti savo lizde tupin-
čio gandro, nors ir labai dairiausi 
– gandralizdžiai tušti. Tikriausiai 
jie jaučia orų atšalimus, be to, ir 
žemė dar nesušilusi, varliagyviai 
mažai juda, todėl pašarinė bazė 
dar labai prasta“, – sakė lazdijiškis 
gamtininkas Ramūnas Buinauskas.

Pagal daugiamečius gamtinin-

ko stebėjimus, gandrai dažniau-
siai sugrįžta paskutinėmis kovo 
ir pirmomis balandžio mėnesio 
dienomis.

„Prisimenu nuo 1978 metų, 
kad  balandžio 1-ąją Avižienių 
kaime, Lazdijų rajone, gandras 
kaip priburtas sėdėdavo savo liz-
de. Prabėgus beveik pusšimčiui 
metų, mažai kas pasikeitė. Gan-
drai paprastai laikosi šio gamtos 
ritmo“, – kalbėjo R. Buinauskas.

Gamtininką maloniai nustebi-
no kitas dalykas – į Lietuvą kiek 
anksčiau nei įprasta, balandžio 
pirmosiomis dienomis, sugrįžęs 
retai žmonių matomas į Lietuvos 
Raudonąją knygą įrašytas juodasis 
gandras. Jis buvo pastebėtas vienos 
Vilniaus rajono sodybos kieme, kas 
dar keisčiau. Mat, juodieji gandrai 
gyvena ir peri brandžiuose miš-
kuose. Jei baltieji gandrai ramiai 
gyvena žmonių kaimynystėje, tai 
juodieji priešingai, jie stengiasi iš-
vengti žmonių artumo, pasirinkda-
mi sunkiai jiems prieinamas vietas.  

„Praėjusiais metais dėl ketur-
račių keliamo triukšmo Lazdijų 

rajono Giraitės miške neperėjo nė 
viena juodųjų gandrų pora. Šiemet 
patvarkiau jų aplinką, miškininkai 
užtvėrė keliukus, kad keturrati-
ninkai nepatektų į tą teritoriją. 
Dabar laikau kumščius, kad juo-
dieji gandrai šiemet perėtų, nes 
jų perimvietės tapo saugesnės“, 
– pasakojo gamtininkas.

Anot R. Buinausko, ar Giraitės 
miškas sulauks savo šeimininkų, 
didžia dalimi priklausys ir nuo 
kiekvieno iš mūsų ekologinės 
kultūros. Suteikime paukščiams 
galimybę saugiai įsikurti ir išsi-
perėti naują vadą jauniklių – tam 
reikalinga ramybė. Ramybė nuo 
motorinio transporto keliamo 
triukšmo ir paukščių trukdymo 
balandžio-gegužės mėnesiais, 
kada jie yra pažeidžiamiausi. 

Kol visi laukiame sugrįžtančių 
gandrų, Alytaus rajono Makniūnų 
kaimo gyventoja Dalė Baranaus-
kienė sumanė ir bobausių miškuose 
pasidairyti. Per Gandrines su drau-
ge, jos anūku ir savo ištikimuoju 
augintiniu Baksu leidosi ieškoti 
bobausių. „Apvažiavome tris au-

gimvietes ir vienoje jų suradome 
išdygusius pirmuosius pavasarinius 
grybus. Bobausiai buvo nedideli, 
vos viena kita kepurėlė didesnė, 
tačiau labai džiaugėmės apčiuo-
pę pulsuojančią gamtos veną, ro-
dančią, kad gyvybė atsibunda“, – 
džiaugėsi D. Baranauskienė.

Moterys bobausiais tik pasi-
džiaugė, į krepšius nedėjo. „Jei 
užteks šilumos, bus lietaus, tai 
po poros savaičių bus galima čia 
sugrįžti ir pusę pintinėlės prisi-
rinkti“, – sakė jau 30 metų kie-
kvieną pavasarį bobausiais šeimą 
ir draugus pavaišinanti dzūkė.•
Dalės Baranauskienės ir Ramūno 
Buinausko asmeninės nnuotraukos.

Bobausių šeimininkei ieškoti padeda ir šuo Baksas.

Baltieji gandrai šiemet neskuba sugrįžti. Paslaptingiausias miško paukštis — juodasis gandras.

Arvydas Sinkevičius (g. 1963 m. birželio 13 d. Vilniuje) 
– Lietuvos ir Lazdijų rajono politinis bei visuomenės 
veikėjas.
Biografija
1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis 
agronomas, 1989 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos 
institutą, automobilių transporto ir autoūkio inžinierius. 
1995 m. Lazdijų rajono savivaldybės kontrolierius, 2000 m. 
UAB „Lazdijų butų ūkis“ direktorius.
Lietuvos krikščionių demokratų partijos Lazdijų rajono 
skyriaus narys. 1995–1997 m., 1997–2000 m., 2000–
2003 m., 2003–2007 m. ir nuo 2007 m. Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos narys.
Sutuoktinė Sandra, vaikai Vytenis-Jonas, Skirmantas.
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Auksinės mintys

g Rajono valdžia norėjo 
gudriai „prasisukti“ dėl ligo-
ninės antro aukšto remon-
to. Apleistas patalpas siūlė 
išnuomoti akių operacijas 
atliekančiai bendrovei „Ka-
tarakta“. Pati savivaldybė 
įvertino, kad šių patalpų re-
montas kainuotų apie 3 mln. 
eurų. O jei „Katarakta“ būtų 
sutikusi nuomotis šias pa-
talpas, tai gal ir būtų atlikusi 
remontą. Valdžia sutaupytų 
sveikatos verslo sąskaita? 
g Naujos įstaigos, tvar-

kančios rajono gatves ir 
kiemus, veikla vis dar lieka 
rožinė svajonė. Nors ben-
drovė įsteigta prieš devynis 
mėnesius, tačiau ji iki šiol 
neveikia. Direktorius nepa-
skirtas, įranga nenupirkta, 

mišrių atliekų konteinerius 
(dabar naudojami tik 240 l), 
todėl svarbu apskaičiuoti, 
kaip taip paveiks rinkliavos 
surinkimą, kokie įkainių pa-
kėlimai gali būti naudojami. 
Šios analizės kaina yra apie 
5000 eurų. Po šios analizės 
didelė tikimybė, kad už 
šiukšlių išvežimą Lazdijų 
gyventojai mokės daugiau 
ir savivaldybei atsipirks už 
analizę sumokėti pinigai.•

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.

pažadai apie puikią tvarką 
rajone lieka pažadais. O pa-
žadais ir pragaras grįstas. 
g Valdžia kitiems metams 

turi rimtą užduotį – savivaldy-
bių gerovės reitinguose įveik-
ti Ignaliną, kuri šiuo metu yra 
paskutinėje vietoje, o Lazdijai 
– priešpaskutinėje. Panašu, 
kad sunku nebus, nes rajone 
visos naujos idėjos – embrio-
no stadijoje. 
g Lazdijų rajono savivaldy-

bės administracija nusipirko 
bendrovės „Ekokonsultacijos“ 
paslaugas atlikti Lazdijų rajo-
no savivaldybės vietinės rin-
kliavos už atliekas analizei. Ji 
reikalinga tam, kad galėtume 
įvertinti, ar galima diferenci-
juoti rinkliavos dydį. Planuo-
jama į sistemą įsivesti 120 l 

KALBA, KAD...
DZŪKAI

neįtikėtinA plAnetA

Edensor, Anglija.Edensor, Anglija.

Saulėlydis Kampote, Kambodžoje.

Bendrovei „Katarakta“ Lazdijų 
valdžia užtrenkė paskutines duris

Pernai rajono valdžia 
skandalingai atsisakė 
modernias akių operacijas 
atlikusios lenkų kapitalo 
bendrovės „Katarakta“ 
paslaugų. Tarybos daugu-
ma atsisakė pratęsti patal-
pų nuomos sutartį Lazdijų 
ligoninėje, kur penkerius 
metus buvo atliekamos 
operacijos Lenkijos ir 
Lietuvos pacientams, tarp 
kurių buvo nemažai ir Laz-
dijų rajono gyventojų. 

Išprašyta iš Lazdijų, „Katarakta“ 
maloniai buvo priimta į Druski-
ninkų ligoninę, kur iki šiol atlie-
ka akių operacijas. Tačiau „Ka-

tarakta“ iki šiol dar naudojosi 
tam tikromis patalpomis Lazdijų 
ligoninėje. 

Kaip teigė „Kataraktos“ direk-
torius Rimas Racis, tose patalpose 
vykdavo pacientų apžiūra prieš 
operacijas ir situacijos vertinimas 
po atliktų operacijų. Patalpoms 
buvo gauta reikalinga licencija.

„Kadangi patalpų nuomos su-
tartis baigiasi šių metų gegužės 
mėnesį, vasarį kreipiausi į Lazdijų 
rajono savivaldybę dėl nuomos 
sutarties pratęsimo. Tačiau gavau 
atsakymą, kad patalpų, kuriomis 
naudojamės, nuomos sutartis 
nebus pratęsta. Buvo pasiūlytos 
kitos patalpos“, – sakė R. Racis. 

Pasidomėjus, kokias patalpas 

savivaldybė pasiūlė bendrovei 
„Katarakta“, R. Racis sakė, jog 
buvo pasiūlytos ligoninės antrojo 
aukšto patalpos. 

„Jos yra apleistos, reikia rimto 
remonto, didžiulių investicijų, 
kad jas būtų galima naudoti. To-
dėl mes atsisakome jų“, – kalbėjo 
„Kataraktos“ direktorius. 

Pasidomėjus, ar į Druskinin-
kus atvyksta operuotis pacientai 
iš Lazdijų, R. Racis sakė, kad jų 
tikrai yra, po 4–5 per mėnesį. 

„Gaila, kad negalėsime jų kon-
sultuoti Lazdijuose, jiems teks ir 
prieš operaciją, ir po jos važiuoti į 
Druskininkus“, – sakė R. Racis.•

„Dzūkų žinių“ informacija 

Kaip teigė „Kataraktos“ direktorius Rimas Racis, tose patalpose vykdavo pacientų apžiūra prieš operacijas ir 
situacijos vertinimas po atliktų operacijų. Patalpoms buvo gauta reikalinga licencija.
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Tyrimas patvirtino: Lazdijų valdžios  bandymas 
Artėjant trečiosioms 
naujosios Lazdijų valdžios 
viešpatavimo metinėms, 
rajono žmonių gerovė 
pasiekė visišką dugną. 
Vilniaus politikos analizės 
institutas praėjusią savaitę 
paskelbė Savivaldybių ge-
rovės indeksą. Jau kelerius 
metus vykdomo tyrimo 
rezultatai pribloškė – 2021 
metų Savivaldybių gerovės 
indekso lentelėje Lazdijų 
rajonas užėmė 59 vietą iš 
60, sunkioje kovoje „įvei-
kęs“ tik Ignalinos rajoną. 
Nuo 2016 metų vykdomame 
tyrime tokia žema vieta 
Lazdijams skirta pirmą 
kartą. 

Merė Ausma Miškinienė, ne-
laukdama, kol apie tokį Lazdijų  
nuopuolį paskelbs žiniasklaida, 
suskubo tai pranešti savo soci-
alinio tinklo paskyroje. Pripa-
žindama tokį blogą rezultatą, 
merė nesiūlė ieškoti kaltų ir pati 
neketino prisiimti asmeninės bei 
komandinės atsakomybės, tačiau 
abejojo tyrimo metodika bei kalti-
no centrinės valdžios abejingumą 
regionų atžvilgiu ir blogus rezul-
tatus nurašė pasienio faktoriui.  

INDEKSĄ SUDARO  
5 KOMPONENTAI
Tačiau plačiau paanalizuokime 
šio tyrimo rezultatus. 

Kaip teigė Vilniaus politikos 
analizės institutas, skelbiamo 
2021 m. Savivaldybių gerovės 
indekso skaičiavimuose naudo-
jami viešai prieinami 2020 m. 
oficialiosios statistikos duomenys 
garantuoja pirminės informacijos 
patikimumą ir kartu laiduoja in-
dekso tęstinumą. 

Indekse naudoti duomenys su-
rinkti iš Lietuvos statistikos de-
partamento, Lietuvos darbo bir-
žos, Higienos instituto ir Švietimo 
valdymo informacinių sistemų. 

Indeksą sudaro 5 komponen-
tai: socialinis saugumas, fizinis 
saugumas, ekonomikos gyvy-
bingumas, švietimo kokybė ir 
demografija. 

Socialinio saugumo kompo-
nentu matuojama savivaldybių 
socialinės gerovės situacija pagal 
integraciją į darbo rinką, lygias 
galimybes (vyrų ir moterų užim-
tumo santykį), socialinės paramos 
aprėptį ir skurdo rizikos lygį (nuo 
2020 m.).

Fizinio saugumo komponen-
tą sudaro potencialių grėsmių 
gyvybei ir sveikatai rodikliai: 
automobilių kelių saugumas, 
nusikalstamumas (baudžiamųjų 
nusikaltimų santykinis rodiklis), 
medicininės pagalbos prieinamu-
mas ir mirštamumo nuo neužkre-
čiamų ligų statistika. 

Ekonomikos gyvybingumo 
komponentą sudaro konkuren-
cingumo, investicijų patrauklumo 
ir augimo potencialo rodikliai: 
vidutinis atlyginimas, įmonių 
skaičius ir smulkių bei vidutinių 
įmonių skaičius, tiesioginių už-
sienio investicijų skaičius, ten-
kantis vienam gyventojui, užim-
tumo lygis (16–65 m. amžiaus 
gyventojų). 

Švietimo kokybės komponentą 
sudaro švietimo prieinamumo ro-
dikliai: a) ikimokyklinio švietimo 
aprėptis, dalyvavimas neforma-
liojo vaikų švietimo veiklose ir b) 
švietimo rezultatų rodikliai: įsto-
jusiųjų į kolegijas ir universitetus 
dalis nuo bendro tų pačių metų 
abiturientų skaičiaus ir brandos 
egzaminų (lietuvių kalbos ir ma-
tematikos) rezultatai (surinkusių-
jų 51–100 balų dalis).

Demografijos komponentą su-
daro demografinės senatvės koefi-
ciento ir neto migracijos rodikliai. 

Vertinimas vyko balų sistemoje 
nuo 0 iki 10, kai 0 reiškia labai 
bloga padėtis, o 10 balų – labai 
gera padėtis. 

NUOPUOLIS VISOSE SRITYSE
Socialinio saugumo sektoriuje 
Lazdijai surinko 0,81 balo ir už-
ėmė 59 vietą. Lyginant su 2020 
metais, Lazdijai šioje srityje nu-
krito per 20 vietų (iš 39 į 59 vie-
tą). Geriausiai šioje srityje atrodo 
Neringa, surinkusi 6,1 balo. 

Finansinio saugumo srityje 
Lazdijai surinko 1,45 balo ir už-
ėmė 52 vietą. Primename, kad 
2020 metais Lazdijai šioje srityje 
buvo 35-oje vietoje, tad nukrito 
per 17 vietų. Geriausiai šioje sri-
tyje įvertintas Kaunas, surinkęs 
4 balus. 

Ekonomikos gyvybingumo 
srityje Lazdijai surinko vos 0,47 
balo ir tapo absoliučiais autsai-
deriais, užėmė paskutinę – 60 
vietą. Lyginant su 2020 metais, 
Lazdijai nukrito per 4 vietas. Šios 
srities lyderis – Vilnius, surinkęs 
9 balus. 

Švietimo kokybės tyrime Laz-
dijai atrodo palyginti neblogai, 
surinko 6,4 balo ir užėmė 30-ą 
vietą. Žinoma, lyginant su 2020 
metais, tai didelis nuosmukis, kai 
Lazdijai buvo net 12-oje vietoje. 
Geriausiai šioje srityje pasirodė 
Kėdainiai – 8,2 balo. 

Sveikos demografijos srityje 
Lazdijai atrodo prastai, surinko 
vos 1,46 balo, užėmė 58-ą vietą, 
per metus nukrito per 10 vietų 
(2020 metais – 48-a vieta). Šios 
srities absoliutus lyderis – Klai-
pėdos rajonas – 10 balų. 

Suskaičiavus šių penkių sričių 
duomenis, buvo išvestas vidurkis 
ir paaiškėjo, jog Lazdijai Savival-
dybių gerovės indekso galutinėje 
rikiuotėje, surinkę 2,1 balo, už-
ėmė 59-ą, priešpaskutinę, vietą. 
Pagal 2020 metų rezultatus, Laz-
dijai buvo 41-oje vietoje, kitaip 
tariant, krito net per 18 vietų. To-
kio nukritimo nepatyrė nė viena 
Lietuvos savivaldybė. 

Lyginant Savivaldybių gero-
vės indekso rezultatus nuo 2016 
metų, akivaizdu, jog Lazdijai per 
tą laiką niekada nebuvo taip že-
mai puolę. 

2016 metais buvome 56-oje 
vietoje, 2017 metais – 53-oje, 
2018 metais – 54-oje, 2019 me-
tais – 44-oje, 2020 metais – 41-
oje.  O dabar – beveik negerovės 
lyderiai. 

Kas kaltas dėl tokių rezultatų? 
Ar gali būti blogiau? Kas prisiims 
atsakomybę? Ar Lazdijų rajono 
žmonės nusipelnė tokios „gero-
vės“? 

Gyvybinga ekonomika. 2020—2021 m. palyginimas pagal savivaldybių grupes
* indekso komponentų balai (0–10), vieta reitinge (1–60) 2021 m., vieta reitinge (1–60) 2021 

m. ir reitingo pokyčiai per praėjusius metus. Patogesnei analizei ir lygiaverčiam palyginimui 
savivaldybės buvo sugrupuotos į penkias kategorijas (didieji miestai, kaimiškosios savivaldybės, 
urbanizuotos savivaldybės, žiedinės savivaldybės ir kurortai).
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* Gyvybingos ekonomikos komponentas (0–10 balų skalė). Gyvybingos ekonomikos komponentą sudaro šie statistikos rodikliai: 
darbo užmokestis (neto mėnesinis), veikiančių mažų ir vidutinių įmonių skaičius metų pradžioje, veikiantys ūkio subjektai metų 
pradžioje, tiesioginės užsienio investicijos, tenkančios vienam gyventojui metų pabaigoje, užimtumo lygis.

Gyvybinga ekonomika, 2021 m.

kurti  žmonių  gerovę  pasiekė  visišką  dugną
MERĖ KALTINA PASIENIO 
LOKACIJĄ
A. Miškinienė savo FB paskyroje 
suskubo paskelbti apie šio tyrimo 
rezultatus ir ėmė ieškoti šį nuo-
puolį pateisinančių priežasčių. 
Panašu, jog ji pasinaudojo kla-
sikine krizių valdymo priemone 
– apie krizę kalbėti prieš tai, kai 
ji bus paviešinta žiniasklaidoje 
ar įvertinta Tarybos opozicijos. 

Tiesa, krizės priežasčių ji ėmė 
ieškoti ne Lazdijų rajono savi-
valdybės vadovybėje, ne val-
dančiojoje daugumoje, ne rajono 
savivaldybės merės kabinete. O 
panašiai kaip liūdnai pagarsėjusio 
Rolando Pakso situacijoje: dėl 
visko kalta aplinka ir pasienis. 

Štai keletas citatų iš A. Miš-
kinienės įrašo socialinio tinklo 
paskyroje: 

„Galutiniame bendrame pa-
skelbtame rodiklių vertinime nuo 
41 laiptelio „kritome“ iki 59. Lyg 
ir turėčiau piktintis, aiškinti bei 
aiškintis, kas nutiko. Bet ne, to 
nebus. 

Aš siūlau į šį indeksą pasižiūrėti 
rimtai, kitu kampu ir itin atidžiai. 

Kodėl? Ogi todėl, kad šis in-
deksas ir lengvai prognozuojamos 
vertinamų rodiklių kitimo tenden-
cijos artimiausiais metais yra pir-
masis stebėsena grįstas patvirti-
nimas, kad Covid-19 pandemija, 
hibridinė ataka ir nelegalūs mi-
grantai perėję Baltarusijos–Lietu-
vos sieną, karas Ukrainoje ir visos 
ilgalaikės su šiomis negandomis 
susiję pasekmės savivaldybes pa-
veikė ir paveiks skirtingai (...). 

Akivaizdu, kad kuo savivaldy-
bė labiau nutolusi nuo didžiųjų 
miestų, kuo arčiau pasienio, tuo 
situacija sudėtingesnė. 

Faktai ir skaičiai akivaizdūs. 
Regionuose žmonės ir verslas re-
aguoja greičiau ir jautriau, mažos 
pajamos dar labiau mažėja, pa-
ramos ir pagalbos reikia kur kas 
daugiau žmonių, ten, kur vyrauja 

LAZDIJAI EMIGRAVO Į PATĮ DUGNĄ
ARTŪRAS MARGELIS, TARYBOS NARYS, „PIRMYN!" FRAKCIJOS 
SENIŪNAS, OPOZICIJOS LYDERIS:  
„Savivaldybių gerovės reitingo rezultatas tiesiogiai atspindi val-
džios gebėjimus. Šių dienų aktualijų kontekste girdėjau vieną 
kariškį sakant, kad jei valstybėje yra diktatūrinė valdžia ir labai 
stipriai spaudžia žmones, tai ta šalis neturi perspektyvos, o Ukrai-
noje yra demokratija, jokios cenzūros, todėl ji turi ateitį. Noriu tai 
palyginti su mūsų savivaldybe. Rajono valdžia viską cenzūruoja, 
siekia, kad darbuotojai neteiktų informacijos, viešai nekalbėtų, 
nebendradarbiautų. Ir pati merė, ir valdančioji koalicija nebendra-
darbiauja su opozicija, nors ši turi daug patirties ir galėtų prisidėti 
prie geresnių Lazdijų rezultatų. Bet merė visus ignoruoja, nes yra 
įsitikinusi, jog pati viską išmano. O šitas išmanymas atsispindi 
tuose gėdinguose reitinguose. 
Viskas prasideda nuo ekonominių dalykų – nuo investicijų ir darbo 
vietų kūrimo, o paskui atsispindi kitose srityse. Štai akivaizdus pa-
vyzdys – Dumblis. Čia buvo baldų gamykla, muziejus, galėjo būti 
sukurta nemažai darbo vietų. Yra apskaičiuota, kad viena tiesioginė 
darbo vieta sukuria dar dešimt netiesioginių darbo vietų. Valdžia viską 
uždarė, išpardavė. „Kataraktą“ iš Lazdijų išvijo, o ten investicijos 
ateidavo iš Lenkijos. Visas tas neatsakingumas ir netoliaregiškumas 
iškart atsispindi kitose srityse. Jei nėra darbo vietų, žmonės išvažiuoja 
dirbti į kitas savivaldybes, rajone mažėja darbingo amžiaus žmonių 
skaičius, mažėja vaikų gimstamumas, tenka uždaryti mokyklas, viršų 
ima visuomenės senėjimas, didėjančios pašalpų apimtys. 
Merė viską slepia, kad visuomenė nepamatytų tam tikrų duome-
nų, viešinami tik jai naudingi dalykai, ir tai daroma už didelius 
pinigus per spaudą, televiziją, internetą, socialinius tinklus, taip 
pat samdomos pagyrų bendrovės. Rodoma tik išorė, o vidus yra 
sugriuvęs. Lazdijai emigravo į patį dugną.“

ATSAKOMYBĘ TURI PRISIIMTI MERĖ IR ADMINISTRACIJOS DIREKTORĖ
AUDRIUS KLĖJUS, TARYBOS NARYS, TĖVYNĖS SĄJUNGOS–KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ FRAKCIJOS 
SENIŪNAS
„Analizavau savivaldybių gerovės reitingus, Lazdijų – labai graudi situacija. Aš dar prieš 
reitingų pasirodymą galvojau: „kur mes einam?“. Jau seniai mačiau, kad ritamės atgal. Turi-
me neva entuziastingą žmogų, kuris deklaruoja apie vienybę, susitelkimą, bendrą darbą, bet 
viskas yra kiek kitaip. Byra merės komanda, vadinasi, kažkas netvarkoje, kažkas nepavyksta.
Dvejus metus ji buvo S. Skvernelio dešinioji ranka, kai jis buvo Premjeras. Atsimenu rinkimų 
naktį, kai tuometinis S. Skvernelio patarėjas S. Malinauskas sakė: „Turite dvejus metus, kai 
Vyriausybės padedami, negalite vesti rajoną į priekį“. Deja, per tuos metus nieko nepavyko 
padaryti, nors turėjo centrinės valdžios palaikymą. Galėjo sėkmingai dirbti su konservato-
riais, bet buvo sukurtas dirbtinai skandalas ir Tėvynės sąjungos pastūmimas iš valdančiosios 
daugumos suponavo tam tikrą žingsnį atgal. 
Mes bandėme organizuoti susitikimus su Seimo nariais ir diskutuoti dabar aktualiausiais 
švietimo ir sveikatos sistemos reformų klausimais, deja, merė blokavo medikus, kad jie daly-
vautų, kad išgirstų sveikatos politikų nuostatas, nepasinaudojo centrinės valdžios patarimais.
Diskusijai apie švietimo reformą siūliau pakviesti švietimo, mokslo ir sporto viceministrą, bet 
merei to nereikėjo, nusprendė, jog viską patys darys. Kai rajono vadovai taip žiūri į centrinę 
valdžią, tai ir centrinė valdžia reaguoja analogiškai. 
Akivaizdu, jog stokojame bendros strategijos įvairiais klausimais. Galiu drąsiai sakyti, kad 
mūsų valdžia sveikatos sistemos ir švietimo reformų klausimais neturi aiškios strategijos. 
Bandoma sprendimus numesti ant administracijos darbuotojų, skyrių vedėjų pečių. 
Mes sugebame labai greitai atsikratyti vienos ar kitos rajono įstaigos vadovu, kurie sėkmingai 
randa vietas Alytuje, Marijampolėje, Kaune, o paskui, kai ieškoma naujų vadovų, bandome 
primesti kompetencijų trūkumą ir negalime atsirinkti kandidatų. Man atrodo, jog pas mus, 
vietoje, reikia augintis specialistus ir vadovus.  
Stebėjau, kokią poziciją po šio tyrimo užims merė. Ji pradėjo teisintis, rašinėti komentarus, 
mėtyti kaltinimus centrinei valdžiai. Net ir prastesnėje situacijoje esančios savivaldybės 
sugebėjo pasiekti geresnių rezultatų. Nedera tos bėdos nurašyti kitiems, juolab, būnant ne 
tik mere, bet ir Lietuvos savivaldybių asociacijos vicepirmininke, S. Skvernelio partijos 
pirmininko pavaduotoja. Tai nereiškia, kad užimdama postą neturi jokios atsakomybės. O 
užimant kelis postus, ta atsakomybė tik didėja. Man gėda už merės bandymą pasiteisinti, 
numesti atsakomybę kitiems. Šiuo atveju atsakomybę turi prisiimti ir merė, ir administracijos 
direktorė, nes jos abi formuoja pagrindą, visas rajonas ant jų pečių, nes rinkėjai suteikė visus 
įgaliojimus veikti naudingai Lazdijų rajono labui. Neužtenka tik gražiai atrodyti ir dalyvauti 
įvairiuose renginiuose, girtis spaudoje darbais, kurie yra savaime suprantami.“

smulkūs verslai, nedarbas auga 
sparčiau, ekonomika atsigauna 
lėčiau, o nesaugumo ir baimės 
jausmas gyvenant pasienyje jau-
čiamas stipriau (...).  

(...) Saugumo ir gerovės jaus-
mą suteikia, visų pirma, tiksli ir 
nuosekliai teikiama informacija, 
stiprios bendruomenės, apšviestos 

gatvės ir viešosios erdvės, geras 
susisiekimas, realiai prieinamos 
kokybiškos sveikatos priežiūros, 
ugdymo ir kitos paslaugos, ge-

bėjimas gerbti žmogų net ir ne-
sutinkant su jo nuomone (...). Ką 
daryti? Kas toliau? 

Visų pirma, išlikime ramūs ir 

susitelkę, kaltųjų paieškos ir keiks-
mai į kairę ar dešinę tikrai nepa-
dės (...).“•
„Dzūkų žinių“ informacija
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Virtuvinius vienkartinius rankšluostukus, servetėles mes vadiname 
popieriniais, bet į popieriaus konteinerį mesti jų negalima! Meskite juos į 

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

„Vyturėlio“ komanda Erasmus+ projekto susitikime Italijoje
Tarptautinio Erasmus+ pro-

jekto „Lego STEM laboratori-
ja“ vykdymas sparčiu žingsniu 
juda link pabaigos. 2022 metų 
kovo 28 – balandžio 1 dieno-
mis  vyko priešpaskutinis šalių 
partnerių susitikimas Direzio-
ne Didattica Statale III Circolo 
S. G. Bosco mokykloje, esančioje 
Bišelje mieste, Italijoje. Šiame 
susitikime dalyvavo ir Lazdijų 
mokyklos-darželio „Vyturėlis“ 
komanda – Smiltė, Elija, Myko-
las ir Meidas kartu su mokytojo-
mis Asta ir Vilma. Šio projekto 
tikslas – paskatinti mokinius ir 
mokytojus domėtis naujovėmis, 
į ugdymo procesą įtraukiant vis 
naujas interaktyvias programas, 
skatinti kūrybiškumą, aktyvumą, 
bendravimą ir bendradarbiavimą, 
imant pavyzdį iš šalių partnerių, 
bei pasidalinti savo patirtimi.

Šio susitikimo metu mes lan-
kėmės mokykloje, apžiūrėjome 
klases, susitikome su mokiniais, 
susiradome naujų draugų. Mo-
kiniai turėjo galimybę dalyvauti 
įvairiose veiklose kartu su italų 
mokiniais. Jie žaidė įvairius edu-
kacinius žaidimus, valdė robotus, 
sukonstruotus iš Lego konstruk-

torių, pasitikrino savo žinias apie 
šalis partneres, žaisdami žaidimą 
Kahoot! platformoje. Tai yra žai-
dimais pagrįsta mokymosi plat-
forma, naudojama kaip ugdymo 
technologija mokyklose ir kitose 
švietimo įstaigose.

Tuo metu mokytojos aptarė 
projekto vykdymo eigą – kaip se-
kasi atlikti namų darbų užduotis, 
ką turime padaryti ruošdamiesi 
gegužės viduryje vyksiančiam pa-
skutiniam susitikimui Samsuno 
mieste, Turkijoje.

Labai įdomus ir netikėtas buvo 
apsilankymas Alberobelo mieste. 
Šis miestas žymus savo unikalia 
architektūra. Svarbiausias pamin-
klas – tradicinių Apulijos gyve-
namųjų namų, vadinamų trullo 
kompleksas. Tai vienaukščiai, 
apskrito arba kvadrato plano pas-
tatai, dengti kūginiais akmeninių 
plytelių stogais. Labai keista buvo 
ant namų stogų matyti keistus 
simbolius. Gidas mums paaiški-
no, kad vos įsikūrus miestui, ši-
taip buvo žymimi namų numeriai, 
vėliau taip užrašytais senoviniais 
rašmenimis vietos gyventojai An-
trojo pasaulinio karo metu kvietė 
greičiau atvykti Musolinį. Dabar 

šie užrašai palikti dėl turistų.
Didelį įspūdį paliko apsilan-

kymas Bari mieste, kur vaikštant 
siauromis senamiesčio gatvelėmis 
galima nusipirkti čia pat gatvėje, 

ar namo prieangyje gaminamų ir 
saulėje džiovinamų makaronų, 
paskanauti tradicinių kepinių kal-
zoni ir panzerotti.

Tariame AČIŪ Italijos moki-

niams ir mokytojams už šiltą, įdo-
mų ir produktyvų susitikimą.• 

Projekto koordinatorė 
Asta Slančiauskienė

Rimantas Dagys: Ukraina aiškiai gina 
savo vertybes, o mūsų Seimo dauguma?

vaikai privalo rūpintis savo tėvais, 
kurie yra nedarbingi. Šeimą, vai-
kystę, motinystę ir tėvystę saugo 
Valstybė.“

Imkime pavyzdį iš didvyriškų 
ukrainiečių, būkime jų pusėje 

nuoširdžiai tardami žodžius: Šlo-
vė Ukrainai, didvyriams šlovė!“, 
– socialiniuose tinkluose rašė Ri-
mantas Jonas Dagys.•
laikmetis.lt

Krikščionių sąjungos pirmininkas Rimantas Jonas Dagys.

Buvęs Seimo narys, Krikš-
čionių sąjungos pirminin-
kas R. J. Dagys atkreipė 
dėmesį, kad Ukraina ir 
prezidentas V. Zelenskis 
ne tik ginasi nuo Rusijos 
agresijos, bet ir nedve-
jodami gina šeimos ver-
tybes. Politiko teigimu, 
to dažnai nemato mūsų 
valdantieji.

„Prezidento V. Zelenskio kalbo-
se nėra miglos dėl vertybių, tuo 
jis skiriasi nuo daugelio Vakarų 
lyderių. Tą pripažįsta ir mūsų kai-
ruoliškai liberalūs propagandistai, 
laikydami jį pavyzdžiu kitiems. 
Jie, kaip ir Lietuvos žmonės, ža-
visi, kaip, negailėdami gyvybių, 
ukrainiečiai gina nuo Putino savo 
šalį ir demokratines vertybes, 
įtvirtintas jų Konstitucijoje. Ta-
čiau mūsų propagandistai nutyli 
apie vieną iš kertinių vertybių 
– Ukrainos Konstitucijos 51-ąjį 
straipsnį:

„51 straipsnis. Santuoka grin-
džiama laisvu moters ir vyro su-
tikimu. Kiekvienas sutuoktinis 
turi lygias teises ir pareigas san-
tuokoje ir šeimoje. Tėvai priva-
lo išlaikyti savo vaikus, kol jie 
sulauks pilnametystės. Suaugę 

Seinų g. 12, Lazdijai
Tel. 

(8 318) 53085.
El. p. 

dzukuzinios@gmail.com

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą

Antspaudų gamyba 
pagal užsakymą
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ETERIS
KETVIRTADIENIS, balandžio 7 d. Saulė teka 6.40, leidžiasi 20.04, dienos 
ilgumas 13.24. Jaunatis. Vardadieniai: Minvydas, Kantautė, Hermanas, Donata.

LRT TV
2022. 04.07
 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 Gamtininko užrašai.
 12.30 Nacionalinė ekspe-

dicija „Dniepru per 
Ukrainą“.

 13.30 Čia mano sodas.
 14.00 Žinios. Orai.
 14.20 Laba diena, 

Lietuva.
 16.30 „Pagalbos 

šauksmas“.
 17.15 „Ponių rojus“.
 18.00 Kas ir kodėl?
 18.30 Svarbi valanda.
 19.30 Vartotojų kontrolė.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 (Pra)rasta karta.
 22.30 Dviračio žinios.
 23.00 LRT radijo žinios.
 23.05 „Asmens sargy-

binis“.
 0.10 „Komisaras 

Reksas“.
 1.00 LRT radijo žinios.
 1.05 Vartotojų kontrolė.
 2.00 LRT radijo žinios.
 2.05 (Pra)rasta karta.
 3.00 LRT radijo žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Klauskite daktaro.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Dizaino dokumen-

tika. Interjeras.
 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 11.00 „Keičiu žmoną“.
 12.00 Speciali žinių laida.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Pabelsk į mano 

širdį“.
 15.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bučiuoju.  

Rūta. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.20 Sportas.
 22.27 Orai.
 22.30 „10 000 metų prieš 

Kristų“.
 0.35 „Paskutinis  

laivas“.
 1.30 „Susišaudymas“.
 3.05 „Volkeris, Teksaso 

reindžeris“.
 4.35 Alchemija. VDU 

karta. 
 5.05 RETROSPEKTYVA. 

TV3
 6.00 „Vėžliukai nindzės“.
 6.30 „Didvyrių  

draugužiai“.
 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 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 2. 

Perkrauta“.
 0.20 „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 „Padėtis neval-

doma. Žmonijos 
katastrofos“.

 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 4“.
 22.50 „Rokis 3“.
 0.55 „Strėlė“.
 1.55 „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 „Erdvės menas. 

Namas iš ugnies 
ir stiklo: apdaila 
japonišku stiliumi“.

 8.20 Dizaino dokumen-
tika. Industrinis 
dizainas.

 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 „Kokybiška prie-

žiūra. Katastrofų 
prevencija“.

 15.35 Magijos mokslas. 
Skraidančios 
raganos.

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

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

Euraziniai rudieji 
lokiai. Karpatų 
valdovai“.

 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Kartu su Ukraina.
 19.05 In memoriam 

režisieriui Mantui 
Kvedaravičiui.

 19.10 „Mariupolis“.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 3 minutės iki kino. 
 21.33 Premjera. „Mano 

nuostabioji Vanda“.
 23.25 Čia – kinas.
 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. 
Namai namučiai“.

 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 Praeities žvalgas.
 9.20 „Moderni šeima“.
 10.20 „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 „Karas už bež-

džionių planetą“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.50 „X mutantai“.
 1.40 „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 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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ETERIS
PENKTADIENIS, balandžio 8 d. Saulė teka 6.37, leidžiasi 20.06, dienos ilgumas 
13.29. Priešpilnis. Vardadieniai: Valteris, Girtautas, Skirgailė, Dionizas, Julija, Alma.

LRT TV
2022. 04.08 
 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 „Stivas Džobsas“.
 1.05 „Katynė“.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Mano geriausias 

draugas.
 4.05 Išpažinimai.
 4.30 Šventadienio 

mintys.
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Dizaino doku-

mentika. Judanti 
grafika.

 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. 

„Dingusioji“.
 23.20 „Ypatinga už-

duotis“.
 1.15 „10 000 metų prieš 

Kristų“.
 3.10 „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.
 17.55 Namų idėja su 

IKEA.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 „Karališka drąsa“.
 21.15 „Robotų žemė“.
 23.35 „Užtikrintas 

teisingumas“.
 1.40 „12 galimybių 2. 

Perkrauta“.
 3.25 „Žala“.

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 „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 „Rokis 5“.
 23.40 „Rokis 4“.
 1.30 „Strėlė“.

Lryto
 5.15 Nauja diena. 
 6.15 TV parduotuvė.
 6.30 Istorija gyvai.
 7.00 „Gyvi“.
 8.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 9.00 „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. 
 22.50 Sportas.
 22.58 Orai.
 23.00 Alfa taškas.
 23.30 Laisvės TV valanda. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

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

čiuk“.

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

liai burundukai“.
 7.50 Dainų dainelė 

2022. 
 9.25 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Mūsų rusų gatvė. 
 12.20 „Atrakinti praeitį. 
 12.50 Knygų savaitė 

2022. 
 13.45 Zachor. Atsimink.
 14.45 „Arkties gniauž-

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

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

Kašalotai – didieji 
gyvūnų karalystės 
narai“.

 17.10 „Tarnauti ir ginti“.
 18.10 „Seselė Beti“.
 19.00 Kultūros diena.
 19.30 Fokusas.
 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Trumanas“.
 23.15 Grupė „Baltos 

varnos“ ir styginių 
kvartetas.

 0.30 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.45 Dabar pasaulyje.
 1.10 „Mano nuostabioji 

Vanda“.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Pusryčiai pas 

kaimyną.
 4.35 Fokusas.
 5.30 Mokslo sriuba.

TV1
 6.00 „Rozenheimo 

policija“.
 7.00 „Šeimyninės 

melodramos“.
 8.00 „Mano namai – 

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

teisingumu“.
 13.15 „Kapitonas Kainas“.
 14.30 „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. 
„Katarina Hus. 
Išdavystė“.

 22.55 „Korumpuoti“.
 0.45 „Nusikaltimo vieta 

– Berlyno gatvės. 
Namai namučiai“.

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

TV6
 6.05 „Kobra 11“.
 6.55 „Vieniši tėvai“.
 7.20 Gero vakaro šou.
 8.20 „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 „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 Farai.
 21.00 Žinios.
 22.00 „Londono bul-

varas“.
 0.05 „Karas už bež-

džionių planetą“.
 2.40 „Gaudynės“.

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 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 Sporto baras.
 20.00 Orijaus kelionės.
 20.30 Kapralas eina 

Tenerife.
 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“.

„Karališka drąsa“, 19.30, TV3„Karališka drąsa“, 19.30, TV3

ŠEŠTADIENIS, balandžio 9 d. Saulė teka 6.35, leidžiasi 20.08, dienos ilgumas 13.33. 
Priešpilnis. Vardadieniai: Paladijus, Aurimas, Dalia, Kleopas, Gitana, Gitanas.

LRT TV
2022. 04.09 
 6.02 Vartotojų kontrolė.
 7.00 Ryto garsai.
 9.00 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.45 „Tuoktuvių žai-

dimai. Įveikiantys 
visas kliūtis“.

 12.35 „Mėlynoji planeta 
2. Didžioji žy-
drynė“.

 13.30 „Jaunasis Montal-
banas. Pirmasis 
Montalbano 
tyrimas“.

 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 „Dėl viso pikto“.
 0.45 „Stivas Džobsas“.
 2.45 „Tuoktuvių žai-

dimai. Įveikiantys 
visas kliūtis“.

 3.35 Pusryčiai pas 
kaimyną.

 4.00 „Jaunasis Montal-
banas. Pirmasis 
Montalbano 
tyrimas“.

LNK
 6.30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
 7.00 „Bunikula“.
 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“.
 9.40 „Medžioklės 

sezonas atidarytas 
2!“.

 11.15 „Trys nindzės“.
 13.10 „Žaliasis žibintas“.
 15.25 „Iš kur tu žinai?“.
 17.55 Gyvūnų pasaulis.
 18.30 Žinios.
 19.20 Sportas.
 19.27 Orai.
 19.30 „Monstrai prieš 

ateivius“.
 21.20 PREMJERA. „Kom-

panijos siela“.
 23.30 PREMJERA. „Nenu-

spėjami“.
 1.30 „Dingusioji“.

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 „Napoleonas“.

 15.55 „Kadetė Kelė“.
 18.00 Spintos šou su 

Vinted.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 galvOK.
 21.30 „Apgaulės meis-

trai“.
 23.55 „Miegalius“.
 1.45 „Nesuvokiama 

grėsmė“.
 3.40 „Kadetė Kelė“.

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. Pasvalio 
„Pieno žvaigždės“–
Utenos „Uniclub 
Casino–Juventus“. 

 19.30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji. 

 22.00 „Rokis Balboa“.
 0.05 „Nuo sutemų iki 

aušros“.
 2.15 „Rokis 5“.

Lryto
 7.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.
 8.00 „Vyrų šešėlyje. 

Žibutė-Rozalija 
Preibytė“. 

 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 „Pėdsakas“.
 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.
 21.30 „Aikštė“.
 22.30 Žinios.
 22.58 Orai.
 23.00 „Teisingumo 

agentai“.
 1.00 „Pėdsakas“.
 2.50 „Reali mistika“.
 3.35 Lietuvos dvarai.
 4.00 Miško balsas. 
 4.20 „Aiškiaregė“.
 5.10 Istorija gyvai. 
 5.35 Vantos lapas.
 6.00 „Daktarė Koval-

čiuk“.

LRT+
 6.05 Auksinis protas.
 7.20 Magijos mokslas. 

Odisėjas ir kiaulės.
 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“.
 13.30 Euromaxx.
 14.00 Verbos.
 14.15 „Viesulas. Ari 

atvykimas“.
 16.00 „Dizainas“
 17.00 Veranda.
 17.30 Knygų savaitė 

2022. 
 18.30 Teatro biografijos.
 19.25 Vizionieriai. Laura 

Kaminskaitė.
 19.30 „Nuostabios 

mintys. Šiuolaikinio 
meno kūrėjas 
Michaelas Craigas-
Martinas“.

 20.00 Čia – kinas. 
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Kine kaip kine.
 21.30 „El Padre Medico“.
 23.15 Dangus virš 

Dniepro. 
 1.00 Dabar pasaulyje.
 1.25 Panorama.
 1.47 Sportas. Orai.
 1.55 „Katynė“.
 3.55 Euromaxx.
 4.20 Magijos mokslas. 

Odisėjas ir kiaulės.
 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 dvi-
kovos“.

 13.00 „Gordono Ramzio 
virtuvės pamokos“.

 13.30 Maisto kūrėjai. 
 14.00 „Mylėk savo sodą“.
 15.10 „Saros Šarat 

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

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

dangaus“.
 21.00 „Kapitonė Marlo. 

Du gyvenimai“.
 23.05 „Nes ji yra mo-

teris“.
 1.30 „Katarina Hus. 

Išdavystė“.
 3.15 „Korumpuoti“.

TV6
 6.05 Sandėlių karai.
 6.30 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 „Pandų mažyliai“.
 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 „Visu greičiu 

pirmyn“.
 23.50 „Londono bul-

varas“.
 1.50 Amerikos talentai.

Delfi
 6.00 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

 10.00 Alfo didysis šou.
 11.00 Receptų receptai.
 11.30 Būsto anatomija.
 11.55 „Kenoloto“.
 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 Kapralas eina 

Tenerife.
 15.30 Egzotiniai keliai.
 17.00 Orijaus kelionių 

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

nezijos džiungles.
 19.55 Eurojackpot.
 20.00 Gyvenimas inkile.
 20.30 Jūs rimtai?
 21.00 „Vaikis“.
 22.30 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.33 „Vaikis“.
 23.45 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

„Monstrai prieš ateivius“, 19.30, LNK„Monstrai prieš ateivius“, 19.30, LNK
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„2 ginklai“, 21.30, LNK„2 ginklai“, 21.30, LNK

SEKMADIENIS, balandžio 10 d. Saulė teka 6.32, leidžiasi 20.10, dienos ilgumas 
13.38. Priešpilnis. Vardadieniai: Apolonijus, Mintautas, Agna, Margarita.

 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. Gerosios 

Vilties kyšulys“.
 12.55 Premjera. „Žalioji 

planeta. Atogrąžų 
pasauliai“. 

 13.50 „Mis Marpl. 
Paskelbta žmogžu-
dystė“.

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

račio žiniomis“.
 18.30 Žinios. Sportas. 

Orai.
 19.00 Keliai. Mašinos. 

Žmonės.
 19.30 Savaitė.
 20.30 Panorama.
 20.52 Sportas. Orai.
 21.00 Premjera. „Por-

tofino“ viešbutis“.
 22.00 „Moters portretas“.
 0.25 „El Padre Medico“.
 2.10 „Dėl viso pikto“.
 3.50 7 Kauno dienos.
 4.20 „Mis Marpl. 

Paskelbta žmogžu-
dystė“.

LNK
 6.30 „Peliukas Stiuartas 

Litlis“.
 7.00 „Bunikula“.
 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“.
 9.40 „Antroji džiunglių 

knyga. Mauglis ir 
Balu“.

 11.30 „Laukinių žmonių 
medžioklė“.

 13.35 „Vyrai juodais 
drabužiais“.

 15.25 „Adamsų šeimy-
nėlės vertybės“.

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

balsą. 
 21.15 „Pašėlęs Maksas. 

Įtūžio kelias“.
 23.35 „Neprašyti svečiai“.
 1.25 „Kompanijos siela“.

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“.
 13.05 „Gnomai“.
 14.50 „Greitis 2: laivo 

užgrobimas“.
 17.20 Lietuvis pas lietuvį.
 18.30 TV3 žinios.
 19.20 TV3 sportas.
 19.27 TV3 orai.
 19.30 Lietuvos talentai.
 22.00 „Rembo. Paskutinis 

kraujas“.
 0.00 „Robotų žemė“.
 2.10 „Samdomas 

žudikas. Nuodėmių 
atleidimas“.

BTV
 6.00 Info komentarai su 

Arnu Mazėčiu.
 7.00 Tarptautinis galiūnų 

turnyras „Pasaulio 
taurė 2021“. 

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

komandinis čempi-
onatas“. 

 10.05 „Brazilija – gamtos 
istorija“.

 11.15 „Negyvenamose 
salose su Beru 
Grilsu“.

 12.10 „Padėtis neval-
doma. Žmonijos 
katastrofos“.

 13.20 „Pragaro virtuvė“.
 14.20 „Ekstrasensų 

mūšis“.
 17.00 Betsafe–LKL čem-

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

 19.30 „Juodasis sąrašas“.
 20.30 „Atsarginis prezi-

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

viai. Meksika“.
 23.45 „Rokis Balboa“.

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 „Pėdsakas“.
 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 „Pėdsakas“.
 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 Verbų sekmadienis. 

Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš 
Vilniaus Bernardinų 
bažnyčios.

 13.50 „Mano gyvenimas 
kaip abėcėlė“.

 15.30 „Minčiukų palėpė“.
 16.00 Dainų dainelė 

2022. 
 17.30 Kultūringai su 

Nomeda. 
 18.30 Stambiu planu.
 19.25 Dvasininko Kazi-

miero Vasiliausko 
100-mečiui. Mylėti 
ir atleisti. 

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

koncerto.
 21.03 Premjera. „Vienos 

filharmonijos 
orkestro koncertas 
Zalcburgo festiva-
lyje“.

 23.30 Panorama.
 23.52 Sportas. Orai.
 24.00 „Moters portretas“.
 2.20 Kultūringai su 

Nomeda. 
 3.15 Mylėti ir atleisti. 

Monsinjoras 
K. Vasiliauskas. 

 3.50 „Mano gyvenimas 
kaip abėcėlė“.

 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 „Netikėtai dingu-

sieji. Motinystės 

instinktas“.
 23.05 „Greta“.
 1.05 „Nes ji yra mo-

teris“.
 3.15 „Kapitonė Marlo. 

Du gyvenimai“.

TV6
 6.05 Sandėlių karai.
 6.30 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 „Nykštukiniai 

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

rungtynės 
Marijampolės 
„Sūduva“–Kauno 
rajono „Hegel-
mann“.

 20.00 „Išlikimo ins-
tinktas“.

 21.00 Žinios.
 21.50 Sportas.
 21.55 Orai.
 22.00 „Prezidento lėktuvo 

sudužimas“.
 23.55 „Be stabdžių“.

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 „Moteris žengianti į 

priekį“.
 22.30 „Jėga“ ir „Keno-

loto“.
 22.33 „Moteris žengianti į 

priekį“.
 23.15 TIESIOGIAI 

UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

„Sūnus paklydėlis“, 21.30, BTV„Sūnus paklydėlis“, 21.30, BTV

PIRMADIENIS, balandžio 11 d. Saulė teka 6.30, leidžiasi 20.12, dienos ilgumas 
13.42. Priešpilnis. Vardadieniai: Stanislovas, Vykintas, Daugailė, Leonas.

LRT TEL
2022. 04.11
 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 „Asmens sargy-

binis“.
 0.10 „Komisaras 

Reksas“.
 1.00 LRT radijo  

žinios.
 1.05 Daiktų istorijos.
 2.00 LRT radijo  

žinios.
 2.05 LRT forumas.
 3.00 LRT radijo  

žinios.
 3.05 Kas ir kodėl?
 3.35 Dviračio žinios.
 4.05 Savaitė. 
 5.00 LRT radijo  

žinios.
 5.05 Dizaino dokumen-

tika. Konceptualus 
dizainas.

 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 „Tamsioji 

 banga“.
 0.45 „Paskutinis  

laivas“.
 1.40 „Pašėlęs Maksas. 

Įtūžio kelias“.
 3.45 „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 „Nuodinga rožė“.
 0.35 „Bulis“.
 1.35 „Elementaru“.
 2.30 Pasirodymas.
 3.30 „Mažieji genijai“.
 4.00 „Bulis“.
 5.00 „Moderni šeima“.

BTV
 6.15 „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 

čempionatas. 
Panevėžio „Liet-
kabelis“–Vilniaus 
„Rytas“. 

 21.00 „Amerikiečių 
snaiperis“.

 23.45 „Juodasis sąrašas“.
 0.45 „Sūnus paklydėlis“.
 1.45 „Narkotikų prekei-

viai. Meksika“.
 2.50 „Atsarginis prezi-

dentas“.

Lryto
 5.15 Vantos lapas. 
 6.00 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 Lietuva tiesiogiai. 
 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 Lietuva tiesiogiai. 
 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 „Erdvės menas. 

Išskirtinis ir pra-
bangus gyvenimas 
svajonių namuose“.

 8.20 „Dizainas. Sofa 
„Bubble Club“.

 8.50 „Dizainas“.
 9.20 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Kas geresnio, 

kaimyne? 
 12.20 Kultūros diena.
 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. „Cine-

citta“. Istorijos 
kūrimas“.

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

muzikos. 
 21.33 Premjera. „Biogra-

fija. KISStorija“.
 23.00 „Hiphopo evoliu-

cija“.
 23.50 Vizionieriai. Laura 

Kaminskaitė.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 Dainuoju Lietuvą.
 2.30 Pusryčiai pas 

kaimyną.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Krikščionio  

žodis.
 4.35 LRT forumas.
 5.30 Smalsumo  

genas. 

TV1
 6.00 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 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. 

Balta dama“.
 22.55 „Kapitonas Kainas“.
 0.05 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.05 „Netikėtai dingu-

sieji. Motinystės 
instinktas“.

 2.55 „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“.
 10.20 „Simpsonai“.
 11.20 „Vedęs ir turi 

vaikų“.
 12.25 Vieniši tėvai.
 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 „Maksimali 

bausmė“.
 23.05 „Lemtingas posūkis 

3“.
 0.50 „X mutantai“.
 1.40 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 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 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 23.35 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.



12 Dzūkų žinios Nr. 14 / 2022 04 07 / ketvirtadienis www.dzukuzinios.lt

ETERIS
ANTRADIENIS, balandžio 12 d. Saulė teka 6.27, leidžiasi 20.14, dienos ilgumas 
13.47. Priešpilnis. Vardadieniai: Julijus, Zenonas, Galmantas, Jūratė, Damijonas, Julius.

LRT TV
2022. 04.12 
 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 „Asmens sargy-

binis“.
 0.10 „Komisaras 

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

ekspedicija. Lietuva 
Europoje.

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

Zita Kelmickaite.
 4.30 Keliai. Mašinos. 

Žmonės. 
 5.00 LRT radijo žinios.
 5.05 Dizaino doku-

mentika. Leidinio 
dizainas.

 5.15 „Ponių rojus“.

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

reindžeris“.
 10.00 „Ūkininkas ieško 

žmonos“.
 11.00 „Keičiu žmoną“.
 12.00 Speciali žinių laida.
 13.20 „Turtuolė varguolė“.
 14.30 „Pabelsk į mano 

širdį“.
 15.30 „Uždraustas 

vaisius“.
 16.35 Labas vakaras, 

Lietuva. 
 18.30 Žinios.
 19.30 KK2. 
 20.00 Bus visko. 
 21.00 „Rimti reikalai 4“.
 21.30 Žinios.
 22.30 „Paskutinė kulka“.
 0.20 „Paskutinis laivas“.
 1.20 „Tamsioji banga“.
 3.20 „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.
 16.30 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 „Kulka Į Galvą“.
 0.20 „Bulis“.
 1.20 „Elementaru“.
 2.20 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.45 „Mažieji genijai“.
 4.15 „Bulis“.
 5.10 „Moderni šeima“.

BTV
 6.00 „CSI. Majamis“.
 6.55 „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. Klaipėdos 
„Neptūnas“–Pas-
valio „Pieno 
žvaigždės“. 

 21.00 „Nepaklūstantis 
įstatymui“.

 22.55 „Amerikiečių 
snaiperis“.

 1.35 „Strėlė“.

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

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

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

istorija“.
 15.00 „Reali mistika“.
 16.00 Reporteris. 
 16.20 Sportas.
 16.28 Orai.
 16.30 #NeSpaudai.
 17.30 „Aiškiaregė“.
 18.00 Reporteris. 
 18.20 Sportas.
 18.28 Orai.
 18.30 Lietuva tiesiogiai. 
 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 Lietuva tiesiogiai. 
 23.30 #NeSpaudai. 
 0.30 „Vieno nusikaltimo 

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

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

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

liai burundukai“.
 7.50 „Erdvės menas. 

Architektūra 
gamtos apsuptyje, 
kalnuose“.

 8.15 Dizaino dokumen-
tika. Interjeras.

 8.25 Stop juosta.
 9.20 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 „Cinecitta“. 

Istorijos kūrimas“.
 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 Premjera. „Žmogus, 

kurio neįstengė 
nužudyti Putinas“.

 20.20 Vytautas Mačernis. 
„Vizijos“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 „Laisvės kaina. 

Savanoriai“. 
 22.30 Stilius.
 23.30 Ryto suktinis su 

Zita Kelmickaite.
 24.00 DW naujienos rusų 

kalba.
 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 „Vienos filharmo-

nijos orkestro kon-
certas Zalcburgo 
festivalyje“.

 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 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 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 PREMJERA. „Tobuli 

nusikaltimai“.
 21.00 „Ponas ir ponia 

farai. Mirtis kaimy-
nystėje“.

 22.55 „Kapitonas Kainas“.
 0.05 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.05 „Aleksas Hugo. 

Balta dama“.
 2.55 „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“.
 10.20 „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 

patikėtinis. Spąstai 
teroristams“.

 22.55 „Jeloustounas“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.50 „X mutantai“.
 1.40 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

 2.30 „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 Iš esmės su 
A. Peredniu.

 23.35 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.

TREČIADIENIS, balandžio 13 d. Saulė teka 6.25, leidžiasi 20.16, dienos ilgumas 
13.51. Priešpilnis. Vardadieniai: Martynas, Mingaudas, Algaudė, Ida.

LRT TV
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 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 Pasaulio puodai.
 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 „Asmens sargy-

binis“.
 0.10 „Komisaras 

Reksas“.
 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 Dizaino doku-

mentika. Mados 
dizainas.

 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 „Žaibiškas kerštas“.
 0.30 „Paskutinis laivas“.
 1.30 „Paskutinė kulka“.
 3.10 „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 „Meilės gijos“.
 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 „Priverstas žudyti“.
 0.25 „Bulis“.
 1.25 „Elementaru“.
 2.25 „Majų baikerių 

klubas“.
 3.35 „Mažieji genijai“.
 4.05 „Bulis“.
 5.05 „Moderni šeima“.

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

geriausia“.
 8.25 „Teisingumo 

agentai“.
 9.30 „Kalnietis“.
 10.35 „Iškvietimas“.
 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. Jonavos 
„CBet“–Utenos 
„Uniclub Casino–
Juventus“. 

 21.00 „Gelbėjimo misija“.
 22.50 „Nepaklūstantis 

įstatymui“.
 0.45 „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 „Pėdsakas“.
 10.05 „Netikėtas teisin-

gumas“.
 11.10 „Neišsižadėk“.
 12.15 TV parduotuvė.
 12.30 Lietuva tiesiogiai. 
 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 Lietuva tiesiogiai. 
 19.00 „Reali mistika“.
 20.00 Reporteris. 
 20.40 Sportas.
 20.48 Orai.
 20.50 „Aiškiaregė“.
 21.25 „Neišsižadėk“.
 22.30 Reporteris. 
 23.00 Lietuva tiesiogiai. 
 23.30 Laikykitės ten. 

 0.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“.

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

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

LRT+
 6.05 (Ne)emigrantai.
 7.00 „Mija ir aš“.
 7.25 „Sardinė kosmose“.
 7.35 „Alvinas ir patrakė-

liai burundukai“.
 7.50 „Erdvės menas“.
 8.15 Dizaino doku-

mentika. Judanti 
grafika.

 8.25 Širdyje lietuvis.
 9.20 Labas rytas, 

Lietuva.
 11.50 Menora. 
 12.20 Kelias. 
 12.50 Širdyje lietuvis.
 13.45 Čia – kinas.
 14.15 Veranda. 
 14.45 „Žmogus, kurio 

neįstengė nužudyti 
Putinas“.

 15.35 Vytautas Mačernis. 
„Vizijos“.

 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 Premjera. „Archi-

tektūros ikonos. 
Dušanas Kuzma. 
Brutalumas ir 
lengvumas“.

 20.00 „Architektūros 
ikonos. Ilja Sko-
čekas“.

 20.30 Panorama.
 21.00 Dienos tema.
 21.20 Sportas. Orai.
 21.30 Premjera. „Anapus 

laiko ir šviesos“. 
 22.30 Žemaitiška roko 

opera „Gervaza 
dūzgės“. 

 24.00 DW naujienos rusų 
kalba.

 0.15 Dabar pasaulyje.
 0.40 „Skyrybų vadovas 

draugėms“.
 1.25 Auksinis protas.
 2.40 Meškutės Nidos 

nuotykiai. Meškutė.
 3.00 Panorama.
 3.30 Dienos tema.
 3.50 Sportas. Orai.
 4.05 Išpažinimai. 
 4.35 Lietuva kalba.
 5.30 Euromaxx.

TV1
 6.00 „Heldtas. Flirtas su 

teisingumu“.
 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 PREMJERA. „Mirtis 

rojuje“.
 19.55 „Tobuli nusikal-

timai“.
 21.00 „Ponas ir ponia 

farai. Mirties 
šokis“.

 22.55 „Kapitonas Kainas“.
 0.05 „Uždrausto miesto 

intrigos“.
 1.05 „Ponas ir ponia 

farai. Mirtis kaimy-
nystėje“.

 2.55 „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“.
 10.20 „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 „Greičio įkaitai“.
 22.55 „Jeloustounas“.
 23.50 „Rezidentas“.
 0.50 „X mutantai“.
 1.40 „Nufilmuoti 

antgamtiniai 
reiškiniai“.

 2.30 „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 Iš esmės su 

G. Klimkaite ir 
K. Pocyte.

 23.40 TIESIOGIAI 
UKRAINOS ŽINIOS 
„UKRAINA 24“.
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 • Sementalų veislės mėsinę 
pirmaveršę karvę kartu su 
veršeliu, kaina sutartinė.  
Tel. 8 609 07656.

AUGALAI

 • Ūkininkas parduoda dau-
giamečių žolių sėklas. Augi-
name dobilus, motiejukus, 
svidres, eraičinus, turime ir 
žolių mišinių gyvuliams, pie-
voms ir ganykloms, vejoms, 
žaliosioms trąšoms. Galime 
parinkti žolių mišinį pagal 
jūsų poreikius. Konsultuoja-
me pievų ir ganyklų įrengimo 
klausimais. Pristatome visoje 
Lietuvoje NEMOKAMAI.  
Tel. 8 600 25710.

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

 • Vakarines tujas gyvatvo-
rėms: karpomas, kolonines 
„Smaragd“ (kaina 1,5–7 Eur), 
pušis, pocūges, riešutmedžius, 
lazdynus (raudonlapius) ir 
kitus dekoratyvinius augalus. 
Galime atvežti. Marijampolė.  
Tel. 8 610 98306.

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

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

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

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

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

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

 • Ginto Vasiukonio gėli-
ninkystės ūkis parduoda 
smaragdines ir paprastąsias 
tujas, rododendrus, šluoteli-
nes hortenzijas, svyrančias ir 
krūmines našlaites. Kreiptis 
adresu: Staidarų g. 8, Staidarų 
k., Lazdijų r.  
Tel. 8 621 92498.

ŽEMĖS ŪKIS

 • Įvairių dydžių lauko akme-
nis.  
Tel. 8 617 26534.

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

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

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

 • Suvirinimo pusautomatį.  
Tel. 8 652 68031.

 • Pašarines bulves, grūdus, 
kiaulę, lauko akmenis, mėšlą ir 
šiaudus.  
Tel. 8 673 55408.

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

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

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

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

 • Sukergtą kumelę.  
Tel. 8 695 25786.

 • Traktorių T25 su padargais.  
Tel. 8 612 20288.

 • Bulvių kasamąją ir 3 korpu-
sų plūgą (rusišką ir lenkišką).  
Tel. 8 618 43981.

 • Vartytuvą „Dobilas-3“. 
Tel. 8 686 05218.

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

 • 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.

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

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

GYVULIAI

 • Ėringas avis.  
Tel. 8 642 07624.

 • Meitėlį. Kaina 2,90 Eur/1 
kg.  
Tel. 8 637 63824.

 • Veršiuką (Belgų mišrūnas).  
Tel. 8 698 89901.

 • Triušį.  
Tel. 8 677 92476.

 • Pieninių veislės buliuką.  
Tel. 8 629 56058.

 • Mėsinę kiaulę. Kaina 2,50 
Eur/1 kg.  
Tel. 8 650 57322. 

 • Perlines vištas (pentardas).  
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.

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

 • 2 mėn. Baltnugarių veislės 
telyčaitę, kaina 200 Eur.  
Tel. 8 621 18099.

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.

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

 • „Nisan Almera Tino“ (2,2 l, 
82 kW, TDI, sidabrinė spalva, 
TA iki 2023 m. gegužės mėn., 
rida 208 000 km), kaina 1 100 
Eur.  
Tel. 8 620 26507.

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

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

 • GAZ 53 starterį.  
Tel. 8 652 68031.

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

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

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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

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

 • Kultivatorių ir rusišką triva-
gį plūgą.  
Tel. 8 685 29348.

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 (1000–1500 Eur į rankas)

Darbo pasiūlymus turim:
Jūrės gamykloje, Medelyno g. 4B, Jūrės k., Kazlų Rūdos sav.
Akmenynų gamykloje, Liepų g. 20, Akmenynų k., Kalvarijos sav. 

Marijampolės gamykloje, Juodelių g. 8, Nendriniškių k., 
Marijampolės sav.

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

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

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

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

Arba CV siųsk cv@juodeliai.lt

VALOME 
žemės ūkio paskirties sklypus 

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

didelius ir tankiai apaugusius 
mokame pinigus.

Tel. 8 603 30577.
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ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

 • Bet kokią žemės ūkio tech-
niką: traktorių, priekabą, sun-
kvežimį ir jų padargus. Gali 
būti neveikianti, su defektais. 
Tel. 8 680 77728. 

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

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

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

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

 • 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.

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

 • Kiaulienos skerdieną 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.

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

 • Malkas (pušinės, sausos, 
34 kub. m), kaina 26 Eur/kub. 
m. Pageidaujama, kad pirktų 
visą kiekį. Tel. 8 677 97142.

 • Medinius skydelius 1,1*0,8 
m. Tinkami tvorai.  
Tel. 8 674 42704.

 • Minkštų baldų komplektą 
(šviesiai pilkos spalvos, ita-
liškas, ilgis 4,05 m, plotis 1 m 
ir 1,56 m kampo dalis, galima 
sutrumpinti išimant vieną arba 
dvi dalis; viena dalis 0,85 m), 
kaina 400 Eur.  
Tel. 8 676 05415.

 • Didelius akmenis.  
Tel. 8 610 36406.

 • Ketinę (špižinę) vonią 
(1,50x0,70 m, nauja).  
Tel. 8 645 03642.

 • Virtuvines spinteles, 9 vnt. 
Kaina 120 eurų.  
Tel. 8 682 53881.

 • Dujinę viryklę (orkaitė elek-
trinė). Kaina 60 eurų.  
Tel. 8 682 53881.

 • Naudotą šaldytuvą „Beko“. 
Geros būklės. Kaina 90 eurų.  
Tel. 8 699 93272.

PARDUODA
ŽEMĖS ŪKIS

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

 • 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.

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

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

KITI

 • LCD televizorius: „Pana-
sonic“ (51 cm įstr., kaina 25 
Eur) ir „Philips“ (51 cm įstr., 
kaina 35 Eur). TV priedėlį 
„Vido“, kaina 10 Eur. Sieninį 
televizoriaus laikiklį, kaina 4 
Eur. Televizorių ir TV priedėlių 
„TV Star“ pultelius, kaina nuo 3 
Eur. Muzikinių centrų „Philips“ 
ir „Akai“ pultelius, kaina po 8 
Eur. Vaikišką maniežą, kaina 22 
Eur. Druskininkai.  
Tel. 8 686 43600.

 • Bičių šeimas  
Tel. 8 613 93166.

 • Naujus stacionarius ir ne-
šiojamus kvėpavimo aparatus, 
kaina sutartinė.  
Tel. 8 601 27919.

 • 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. 

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

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

 • Kompiuterio stalelį.  
Tel. 8 682 24447.

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

 • 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.

 • 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.  

 • Reikalingas aukštas garažas 
nuomai arba pirkimui Veisie-
juose. Tel. 8 619 73123.

 • Žemę. Tel. 8 688 80688.

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

 • Žemės ūkio paskirties 
žemę Alytaus r. sav. Gali būti 
apleista. Tel. 8 678 80555. 

 • 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.

KLASIFIKUOTI
SKELBIMAI

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

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

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

GYVULIAI

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

 • Nepieningą karvę arba 
telyčią. Tel. 8 696 78127.

 • Pora paršelių.  
Tel. 8 657 64573.

 • Mėsinį veršelį auginti.  
Tel. 8 657 64573.

KITI

 • Naudotą pianiną.  
Tel. 8 659 60507.

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

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. 5948/0008:0294, 
esančio Verstaminų k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., nuomininko 
K. K. turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas 
Pilvinis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2022-04-19 
11.00 val. vykdys  žemės sklypo, projektinis Nr. 1066N, esančio 
Verstaminų k., Lazdijų sen., Lazdijų r. sav., ribų ženklinimo darbus. 
Prašome dalyvauti matavime. 

Informuojame žemės sklypo, kadastro Nr. 5933/0005:0229, 
esančio Dainaviškių k., Veisiejų sen., Lazdijų r. sav., savininko A. 
V. turtinių teisių paveldėtojus, kad matininkas Norgaudas Pilvinis 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-2008) 2022-04-19 15.00 
val. vykdys žemės sklypo, projektinis Nr. 1753N, esančio Dai-
naviškių 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 telefonu 8 680 83000.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.
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KLASIFIKUOTI
SKELBIMAI

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

SAVAITĖS HOROSKOPAS (bAlAndžio 11—17 d.)

Avinas (03.21–04.20)
Jau nuo savaitės pradžios imkitės 
energingiau ginti savo autoritetą, taip 
pat praverstų tvirtesnė ir konkretes-
nė pozicija krizės šeimoje klausimu. 
Artimi giminaičiai be jūsų žinios gali 
įsivelti į rizikingus ir kvailus finansi-
nius žaidimus. Savaitgalį būsite labai 
reikalingas šeimai, todėl pasistenkite 
likti namie..

Jautis (04.21–05.21)
Netikėta ir džiugi žinia suteiks jums 
drąsos ir jėgų nugalėti nenugalima, ir 
jūsų svajonių tikslas gerokai priartės. 
Kontaktai su švietimo įstaigomis gali 
būti naudingi ir informatyvūs. Sten-
kitės galvoti, ką kalbate, kad vėliau 
netektų gailėtis. Savaitgalį galite 
pajusti poreikį pabūti vienas.

Dvyniai (05.22–06.21)
Kai kas, nerandantis vietos gyvenime, 
šią savaitę gali audringai reikšti savo 
nepasitenkinimą jumis. Protingiau-
sia būtų nekreipti dėmesio ir tiesiog 
toliau dirbti savo darbus, tiesa, ven-
giant aštresnių konfliktų. Iš aplinkos 
pastaruoju metu ir taip jau sugeriate 
pernelyg daug neigiamos energijos.

Vėžys (06.22–07.22)
Šią savaitę neturėsite daug darbo ir 
turėsite daug laiko, kurį galėsite skirti 
sau. Be didelių išlaidų ir kliūčių įgy-
vendinsite savo planus. Naujos pers-
pektyvos paįvairins gyvenimą, nors 
ir privers suvirpėti širdį. Savaitgalį 
tikėtinas meilės romanas, gal net gana 
audringas...

Liūtas (07.23–08.23)
Niekur nepulkite stačia galva, nors ir 
svarbiausi dalykai slystų iš rankų. Šią 
savaitę turėsite pakankamai laiko ir 
progų, kad viską ramiai galėtumėte 
susitvarkyti. Pirmoje savaitės pusėje 
galite pasirodyti esąs nekantrus ir 
netolerantiškas. Savaitgalį neužsi-
darykite tarp keturių sienų, daugiau 
bendraukite.

Mergelė (08.24–09.23)
Dėl nenumatytų įvykių ši savaitė 
prabėgs žaibišku greičiu ir atneš 
šiokios tokios naudos – tapsite iš-
mintingesnis, o naujos žinios suteiks 
pranašumo prieš kitus. Kartais reikia 
bandyti iššokti aukščiau bambos, jei 
nori kažką pasiekti. Pagaliau pavasa-
ris, todėl savaitgalį bus lengviau rasti 

būdų pailsėti ir atsipalaiduoti.

Svarstyklės (09.24–10.23)
Savaitės pradžioje būsite priverstas 
skubiai priimti kažkokius svarbius 
sprendimus. Be to, dar ir neturėsite 
teisės suklysti. Antroje savaitės pu-
sėje laukia trumpa romantiška iškyla 
ar kažkas panašaus. Savaitgalį jūsų 
pagalbos gali prireikti senam bičiuliui.

Skorpionas (10.24–11.22)
Jei sugebėsite tinkamai organizuoti 
darbus, savaitės pradžia gali būti 
itin produktyvi. Atėjo laikas pagaliau 
atskirti grūdus nuo pelų ir parodyti, 
ką iš tikrųjų sugebate. Atlyginimas už 
darbą, kokio jūs tikitės, tikriausiai at-
pirks viską. Savaitgalį gali tekti priimti 
kažkokį svarbų sprendimą.

Šaulys (11.23–12.21)
Ką pasieksite šią savaitę, jums nepa-
sirodys pakankama. Norite visiškos 
sėkmės, ir tai, tiesą sakant, yra visai 
įgyvendinama. Senos problemos po 
truputį sprendžiasi, perspektyvos 
aiškėja. Savaitgalį – tinkamas metas 
pradėti reguliariai mankštintis, laiky-
tis dietos ar panašiai.

Ožiaragis (12.22–01.20)
Šią savaitę turėsite itin svarbų pokalbį. 
Turite jam iš pagrindų pasiruošti, kad 
padarytumėte norimą įspūdį. Gali būti, 
kad pokalbio metu bus priimti svarbūs 
sprendimai, kurie turės reikšmės jūsų 
tolesnei ateičiai. Apskritai savo reika-
lus stenkitės tvarkyti pats, pernelyg 
neatviraukite.

Vandenis (01.21–02.19)
Viskas einasi ne taip gerai, kaip galė-
tų ir norėtųsi. Gal elgiatės pernelyg 
drąsiai? Ženkite šiek tiek mažesniais 
žingsneliais. Nesitikėkite niekieno 
pagalbos, santūriau dalinkitės savo 
turima informacija. Pirmoje savaitės 
pusėje galite turėti problemų dėl vy-
resniosios kartos. Savaitgalį verčiau 
praleisti namuose.

Žuvys (02.20–03.20)
Pirmomis savaitės dienomis turėsite 
galimybę viešai pasirodyti su svar-
biais asmenimis ir taip pakelti savo 
socialinį statusą. Svarbiausia likti 
santūriam ir adekvačiai reaguoti į si-
tuaciją. Antroje savaitės pusėje galite 
būti neteisingai apkaltintas. Stiprios 
emocijos gali pakenkti jūsų sveikatai..

PERKA
KITI

 • Metalo laužo supirkimas: 
juodojo metalo laužas – 420–
450 Eur/t, skarda – 380–400 
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. 

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

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

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

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

 • Kalvio priekalą.  
Tel. 8 650 27498.

DOVANOJA

 • Apie 80 t mėšlo. Krosnos 
seniūnija, Vartų kaimas.  
Tel. 8 638 98886.

IEŠKO DARBO

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

PASLAUGOS

 • Mokame pinigus už me-
džiais ir krūmais apaugusius 
laukus, pievas, pamiškes. Už 
atliktus darbus pasiimame ža-
liavą, už didesnį kiekį mokame 
iki 5 Eur/kub. m. Darbus at-
liekame greitai ir kokybiškai. 
PERKAME miškus mokame 
iki 30 000 Eur už brandaus 
miško hektarą  
Tel.: 8 627 80009,  
8 613 39628.

 • 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 pas-
tatų sienas, oro tarpus, uždaras 
ertmes ir perdangas ekologiška 
termoizoliacine ekovata. Dirba-
me  visoje Lietuvoje su specialia 
nauja įranga, kokybiškomis 
medžiagomis ir už patrauklią 
kainą. Medžiagoms ir darbams 
suteikiame garantiją. Rinkitės 
greitą, pigų ir efektyvų šiltini-
mo būdą jau dabar skambinda-
mi 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 teritorijose 
bei kapinėse. Tel. 8 627 49416. 

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

 • Gaminame duris namams, 
ūkiniams pastatams, laiptų pako-
pas, langų rėmus. 30 metų gamy-
bos patirtis,  Tel. 8 686 71689.

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

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

 • Remontuoju šaldytuvus, skal-
bimo mašinas, elektrines orkaites, 
kaitlentes. Tel. 8 687 41291.

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

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

 • Remontuoju visų modelių 
automatines skalbimo maši-
nas. Atvažiuoju į vietą nuo Aly-
taus 30 km atstumu, suteikiu 
garantiją. Tel.: (8 315) 75 445, 
8 610 75472.

NUOMA
SIŪLO

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

 • Nuomoju betono maišyklę.  
Tel. 8 614 56206.

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

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

IEŠKO

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

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

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

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

PAŽINTYS

 • Lazdijietis našlys, neturintis 
žalingų įpročių, nori susipažinti 
su moterimi apie 70 metų iš 
Lazdijų arba netoli Lazdijų.  
Tel. 8 645 60894.

TVENKINIŲ KASIMASTVENKINIŲ KASIMAS
• Konsultuojame.• Konsultuojame.

• Vežame smėlį, • Vežame smėlį, 
žvyrą, juodžemį.žvyrą, juodžemį.

Tel. 8 602 21748.Tel. 8 602 21748.

Tel. 8 684 95050.  

Veršelių 
supirkimas. 

Veršelių 
supirkimas.

Tel. 8 684 95050.

GalVijų 
supirkimas.
Tel.: 8 682 49384, 

8 686 98223.
Tel.: 8 682 49384.

8 617 22283.

PARDUODAME
šulinių ŽIEDUS ir DANGČIUS,

grindinio TRINKELES,
šaligatvio PLYTELES,

kelio, įvažiavimo ir vejos 
BORTUS, ŽVYRĄ, SMĖLĮ, 

SKALDĄ.

Tel. 8 620 65577.

Gera kaina 
Lenkijos įmonė 

PERKA galvijus. 
Tel. +48797805144,

+37067426609.
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PERKAME 
MIŠKĄ

su žeme 
ir iškirsti. 

Tel. 8 682 61641,
www.SuperkaMišką.lt

perka pienu girdomus perka pienu girdomus 
veršelius. veršelius. 

Moka 6 ir 21 proc. Moka 6 ir 21 proc. 

UAB „Galvijų eksportas“

Tel. 8 612 34503. Tel. 8 612 34503. 

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

GYGYVULIŲ VULIŲ 
SSĖĖKKLINIMO LINIMO 

PASLAUGAS.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, organizuo-
jamas 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.

Norgaudas Pilvinis atlieka 
geodezinius (kadastrinius) 

matavimus
Tel. 8 680 83000.


